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NUSllASI 5 KURUŞTUR 

•• 
Türkiye-Fransa mu-

nasebahbir 
önüm noktasına geldi 

Muahedelere kimler riayet 
etmiyor, Antakya 

Türklerinin vaziyeti nedir? 

ürkiye-Fransa ınünasebatı Büyük Millet 
eclisinde-Borçlar meselesi-Aleyhimizde 
işleyen propaganda makineleri - Fransa 

ile sıkı dost olınamıza mani yoktur. 
Siirt meb'usu: MAHMUT 

t 
Bilmiyoruz neden? Türki

)'e - Fransa münasebatı her
kesin nazarında karanlık bir ma 
hiyet arzediyor. Bu zutmet; 
Yalnız harici alem için değil, 
h.zı vatandatlar içi.o de var
dır. Bu yüzden hiç bir meı'u
liyeti olmadığı halde zaman za-
ınan hükumete tariz edenler 
de oluyor: 

Niçin Fransa siyasetine mu 
arız bir vaziyet alıyoruz? Pa
riıe yaklatmak için niçin yürü-
ın" ., uyoruz ••. 

Bu vatandatlara vaziyet 
anlabldıktan hükUmetin bu 
i'te hiç 'bir mes'uliyeti 
olınadığı vakıa ve hadiselerle 
anlaşıldıktan sonra zihinleri, 
hayretle karıtık bir teess?r için 
de Fransaya teveccüh edıyor. 

Pariı ile Ankarayı biribirine 
Yaklaştırmak için çalıt.an ~·u~ 
lar az değildir. Türkiye ncalı 
arasında bu politikaya mu~nz 
eaaıen kimse yoktur. Parııte 
ayni gaye ile çalıtan mühim 
zatlar vardır. Bilhaasa Fransa
nın Türkiyedeki sefiri Kont de 
Şambroıı· Türk - Fransız dost
luğunu· :ııeıaisine mühim bir 
gaye edinmit bulunuyor. Çü~
kü Fransanın, Türkiyeden zı
Yade bu dostluktan istifade ede 
ceğini biliyor. Bütün bu mes~i: 
Ye rağmen maatteessüf, iki 
ıneınleket ar~sındaki münase
hat· istenilen dereceyi bulama
dı. Buna mini olan sebepler a
rasında aleyhimizde yapılan 
türlü türlü tahrikat;birinci deı:e 
eede ehemmiyetlidir. Filhaki
ka Fransada ve hatt~ !?rki~e
de .k. memleketin binbırlerıne 
)'ak;aıtmalarını men için mütch 
nıadiyen itleyen propagan .• 
ınakineleri propaganda tetkil:ı. 
tı ınevcutt~r. Ne yazık k~ Fran
nda efkarı umumiye kadar res 
illi adamlar ve devlet adamları 
bile Türkiye hakkındaki ~ana
atlerini bilgilerini bu nevı pro 
P•gand~lann teıirinden kurta
raıniyorlar. 

Ortada bir Osınanlı borçlan 
.,,___, • Bu··tun·· dünyanın 
-~esı var. 
eski borçlan ödeınemek yolun
daki iddia ve kararlarına rağ
ıneıı yeni Türkiye bunları~~ ta 
Diyor. Yalnız ödeme k~~ilıye! 
Ye inıki.nlat"ını bulmak ıçın .. •.~a 
kadarlarla görütüyor. ~u goruf 
llıelerin müıbet bir netıce ~ere.: 
teğj umulmaktadır. O vakıt hu 
kunıetle Fransız hi.nıillen ara
•ındaki bu müzmin mesele de 
ortadan kalkar. itin dürüst °.1-
tnayan tarafı; iki memleketın 
•raımı bozmak için borçlar me 
telesinin bir vasıta olarak kul
lanılınaardır Türklerin muahe
delere riaye~ etınez bır millet 
olduğunun aöylenmesiLlir. 

Geçen hafta Mahmut Eıat 
8ey arkadatımız Büyük Millet 
Meclisine bir sual takriri ver
di. Antakya Türklerinin vaziye 
tini Hariciye vekilinden soru
l'or, Muhterem meb'uı mukave 
lelere riayet meselesinde Fran
d~"' da dürüst hareket etme-

1Kini söylüyor: Bazı Fransız 
R•zeteleri ve Fransızlar; Türki 
l'.eyi •özünü tutmaz, imzasına 
baYet etmez gibi gösteriyorlar. 
lllıunla mahut borçlar muka-

veleıi murat ediliyor. işi yalnız 
bir cephesinden mütalea etmek 
te adalet olınaz. Acaba F ranaa, 
inualadığı bütün muahedelerin 
icaplarını yapıyor mu? İtte An 
takya ve havaliıi halkına ·~
den verıneğe mecbur oldugu 
hakları hala vermedi. Baıkala
rma tat atanlar, sırça kötkte 
oturmaınalıdırlar. 

Münasebet gelmitken, An
takya ve havaliıi balkının ahdi 
haklarından bahsetmemek ol
maz. Malumdur ki, lıkende
ron mmtakaıı için Türkiye ve 
Fransa arasında aktedilen 1922 
Ankara itiJafnamesi; ona ıner. 
but bütün vesikalarile beraber 
kabul edilmit, beynelmilel bir 
mahiyet almıttı. Bu mukavele
ye göre oralarda resmi lisan 
türkçe olacakb; halbuki muha. 
berat ve muharrerat arapça ve 
franıızcadır. Türkçe verilen iıti 
dalar bile arapça ve franıızc:a 
muamele görürler. 

Memurları Türk olınası la. 
zım gelirken bunlar gayri Türk 
unsurlardan, bir çoğu da Türki 
yeye hiyanet edip te firar eden
lerden mürekkeptir. Mektepler 
de türkçe okutulması mecburi 
idi. Halbuki türkçe değil, batta 
Antakyadaki lisede bile arapça 
okutuluyor. Mektebin ınüdürü 
yakın vakitlere kadar Türk düt 
manı, ınutaauıp bir Araptı. 
Şimdi mektebi ayni müdür mü 
idare ediyor, bilmiyoruz. 

Muahedeye göre Türk har. 
ıinin inkitafı için her türlü tes
hilatta bulunulacaktı, halbu 
ki teshilat yerine Türkler aley. 
binde tazyik politikası takip e. 
diliyor. Bu havali hususi bir i. 
da reye tabi tutulacaktı; halbu
ki bütün itlere Şam merkezi 
müdahale ediyor. Öyle ki inhi. 
lal eden en küçük bir memuriye 
te ınutlaka bir ŞamL veya Ha. 
malı kayırılıyor. 

Suriye hudut boyuna Erme
nileri yerlettirmek, kaçakçılığı 
tetvik etmek, Türkiye aleyhin. 
de tahrikat ve propaganda tet
kilatı yapmak için firari Erme
nilere ve Türklere dütman ana
aıra sahayı açık bırakınak ta ay 
n bir meseledir. 

Muahedelerin Türkiye ve 
Türkler lehindeki ahkamının ~i 
tatbik edilmediğini ırösteren ha 
diıe ve misalleri taaddüt ettir
mekten kolay bir teY yoktur. 
Fckat bundan vazgeçiyoruz. 
['ütün fenalık e.astadır, arada. 
ki minasız ıuitefehhümlerde~ 
dir. Bazı Fransız mahafiti; yal 
nız hayal ve evhama tabi olarak 
Türkiye Cüınhuriyetinin politi 

(Devamı 2 inci .alıileJe) 
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Almanya da 
Kanlı hadiseler 
Oluyor 

[Tafsilat ikinci 
sahifemizde •• ] 

~ ,. 

Milli Müdafaa bütçesi 
kabul edildi 

Teslihahn tahdidi etrafındaki 
arzuların fi'll eserleri •• 

Milli Müdafaa vekili nüfusumuzun 
1 7 milyondan aşağı olmadığım söy
ledi. Tayyare fabrikalanmız da 

yeni tayyareler imal ediyorlar •• 

ANKARA, 26 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Reis Kazım Pqa 
Hazretle~inin riyasetinde toplan
mıt ...e Milli Müdafaa vekaleti Ira 
ra, haYa, deniz, askeri fabrikalar, 
ve harita umum müdürliiğü bütçe 
terini müzakere ve kabul etmit· 
tir. 
Müdafaal milliye vekili

nin beyanatı 
Milli Müdafaa Vekili Zekai B. 

bu münasebetle atideki beyanatta 
bulunmuştur: 

uMuhcerem arkadaılar; 
932 Milli Müdafaa bütçeleri 

hakkında biraz izahat arzetmek· 
liğime miiaaadenizi rica edeceğim 
932 senesi için hazırladıiımız Mil 
li Müdafaa bütçeleri lı:ara, deniz, 
hava, askeri fabrikalar ve harita 
umum müdürlüğü bütçelerini ihti 
va etmek üzere cem'an 40 milyon 
200 bin lira tutmaktadır. Bu ye
küıı ıreçen ııeneki Milli Müdafaa 
bütçesinin evvelki aeneye nazaran 
11 milyon tasarrufla 59 buçuk mil 
yonta kaparunıt olduluna ıröre 
geçen oenekinden 19 milyon lira 
kadar farklıdır. Yani 930 seneai 
bütçeleri tayyare cemiyetinin ha
aılabndan alman mebaliğ He be
raber cem'an yek\in 71 milyon kü 
sura baliğ olmuş, geçen sene büt 
çesi ise 59 buçuk milyonla kapalı 
mıt, bu aene heyeti celilenize arze 
dilen bütçeler yekünu da 40 mil
yon 200 bin lira ile bailanmıı
tır. 

Geçen ıene ile bu aene ara.aı 
ndaki azim farkm mühim bir kıs 
mı tekle aittir. Geçen seneki büt
çeler<le faalı mahaualan letkil e
den ve geçmif aeneler<leki muka
velit ile ati aenelere aari bundan 
tevellüt eden tekasitin yeküııunu 
ihtiva eyleyen kısımlar bu sene 
Maliye vekaleti düyunu umumiye 
bütceain" inb"kal etmiıtir. 

Kezalik geç<ın sene bütçe.inden 
tayyare cemiyeti haıilib umumi va
ridat arasında olduğu halele bu sene 
bu mebaliğ bütçe encümeninizin t..., 
aibi ile bütçe liyihaaınm 30 uncu 
maddesinde gö.terildiii üzere beaa
bab nazuneye alırunıı ve bu tekil il'• 
çenJ.,,.de kabul buyurdufunuz 1831 
numandı kanuna daha uyırun olmuı 
tur. Şekle ait olan bu farklar hariç 
tutuldaiu halde yani bu seneki büt 
çelerimizin yekunu üzerinde geç.., 
ııene bütçelerine nazaran 5 milyon 
küaar bin lira tasarruf farla mevcut 
tur. 

rasarr11f 
Geçen seneki müdafaa bütçelerin 
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Milli mlldafaa oelılll Zekil 
Bey Fırka kitlbi umumisi 

Recep Be11le beraber 
de evvelki seneye nazart.n 11 milyon 
lira tasarruf temin edilıniıti. Bu .... 
ne tekrar buna ilave!~ 6 buçuk 
milyon lira tasarruf ya ılmııtır, ki, 1 

buna sebep mali ve ile di buhra-
nın bütün devlet dai • bütçeleri-
ne tahmil ettiği ta ranıreti ve 
mecbunyeti olmu•tbr. -...retle biz 
de kendi bütçemize isabet ..ı- y .. 
lriinu almıt bulunuyoruz. 

Hükômetinizin buna cesaret ecll
ti evvel& milletin bahusus milli mü
dafaa teallük eden mevzularda her 
zaman ızharmdan hali kalmadılı 
yüluek alaka ve merbutiyete fevka 
l&de itimadından. saniyen de milli 
müdafaa vesaitimizin munhaırran va 
tanın müdafaasmı gaye edinmit mü 
baliiaaız bir t.,.kilita mliatenit ol
masından Ye nihayet beynelmilel lıü 
yük bir cereyan alan tealihabn tah 
dldi etrafındaki arzulann böyle fiiU 
aerlerte tahiyeoine hüldlmetinizin 
eh-Uyet .,ermeeinden ileri ırelmit 
tir. (Bravo -ıeri). 

Milli mDdafaa 
Derhal arzecleyİm ki, bu zaruri ta 

aamıflarla beraber milli müdafaa 
tetkilitmız, milli müdafaa techizab
nız esaslı vuifeleriai ifadan hali kal 
nııyacak ve Büyiik Medlainizln arzu 
ettifi ıribi bu taaamıf müdafaa teı
kilabımı umumi hututu Üzerinde hiç 
bir aarsmb blad etmiyecektir. (Bra 
vo, güzel sesleri). 

Geçen sene yine lıütçe ınünaae. 
betiyle bu künüden lll'Zetınit oldu-

(Devamı S inci illlhif~.,) 

Salı günü Selanik 
muhteliti-F enerbahçe 
Bu maçın hasılatı doğrudan 
doğruya fakirlere verilecek 

min gj·cmiıll. T....,;; !zmirden _. 
rm avC:<>t ~e«lı •e barada Fener. 
bahçe kulü bu ile lıir .-ç Y"P8CÜ· 
hr. Bu maçın oraamz.ayonunu 
Olimpiyat Spor mecmuası yapıyor. 
Yunanlılar burada fukaralar menfa
atine bir maç yı:prnak iat-iıl..
ve Olimpiyat mecmuasına bu i•e 
tavası .. ut ebnetini rica etmitlerdir. 
Mezkur mecmua da meseleyi Fener 
bahçe kulübüne açımı San Lacivert 
tiler de bu hayır itine ittirak ehniı
lerdir . 

Bu maçın haadab lıunamil., halk 
evleri muaveneti içtimaiye 9ubeaine 
terkedilecektir. Stadyum da para al 
mıyacak ve hiç kimıeye bilikaydü
tart davetiye, bilet ilb .• verilemiye
cektir. 

Selinik muhteliti üç maçında ela 
gördüğümüz gibi, fevkalade bir ta
kmı değildir. Galatasaray - Fener 
!"uhtelitinin bu takım kartıaında 

· . ıki defa da kahir bir muzafferiyet 
Geçen hafta ıehrimizde üç maç ı kazaıwnamaaına hepimiz hayrette 

yapım Sel&nik muhteliti buradan iz (D<!tr;urıı 2 inci sahif~e) 

Meclisin 
Yaz tatili 

Bugün Mecliste ba
rut işi g~rüşülecek 

ANKARA, 26 (Telefon) -
Barut ve mevaddı infilakiye me 
selesine dair tetkik encümeni
nin mazbatası Meclisin yarınki 
in'ikadında mü:ıakere edilecek
tir. Meselenin muhtelit encü
mene sevkine kuvvetle ihtimal 
veriliyor. Bu takdirde encüme
nin Meclisin yaz tatilinde de 
toplanarak tetkikatta bulunaca 
ğı zannolunmaktadır. Meclis 
Perşembe ve nihayet cumartesi 
günü yaz tatiline karar verecek 
fa·. Meclis Reisi Kazım Pata 
tatili müteakıp lıtanbula hare
ket edecektir. 

Kaçakçı 
Şebekesi! 

Eroin kaçakçılan 
Adliyeye verildiler 

Eroin kaçakçılığı yapmakla maz 
nun esbaşm Adliyeye tevdi edildik
lerini yazmııtık. Maznunlar 11 kiti 
dir ve iıimleri ıunlardır: 

Yorgi Çamac!ani. Alekııandır, 
Vıılter, Oakar, Dimitri, Papayonof
lo, Mavriyani, latrati, Hanri Heki, 
Madam Meri, laak oğlu Y orgL 

Kaçakçılık hakkındaki tahkikata 

Yorgi C11rn11d11nl ve 
Alek.~andr 

4 üncü istintak hf kimliği vaz'iyet 
edecek ve maznunlar, aorcuya çeki 
lecektir • 

t19Ev 
Yandı 

Yangın bir kıvılcım
dan çıkmıfbr 

• 
ANKARA, 26 (Telefon) -

Denir.dinin Sarayköy kazaaına 
tabi Kadıköy nahiyesinde ev. 
velki gün bir yangın zuhur et
nıit ve 119 evin yanmaaile neti 
oelenmittir. Yangın Sağır Meh 
ınedin evinde çama91r yıkanır. 
ken komtunun damına aıçrayan 
kmlcımlardan çıkını9tır. Dahi. 
liye vekaleti barikzedelere yar
dım için Denizli vilayetine la. 
znn gelen talimatı vermit, vali 
vilayet erkinile yangın mahal. 
line gitmi9lerdir. Y angmda ya. 
ralanan iki kiti memleket haıta 
hane.ine naklolunmuttur, 

Londra 
Elçimiz! 

Paria Büyük elçilifind- Lon
dra büyük elçiliiimize tayin edi
ı..., Münir B. diin ııabalıki elu-le 

,ehrimiae ır.Jmit
tir. Münir Bey 5V 
keciden doğruca 
Üaküdarda bulu
nan bir d.krabaaı
nın hanesine ırit
mittir. Münir Bey 
bugiinlerde Anka 
raya ırldecek ve 
yeni vazifesi hak
kında talimat ala 
caktır. Münir Be-

Jdünır Bey yin burada ne 
kadar kaldıktan sonra Londraya 
gideceği malüm değildir. 

Ferli Heıı ollfl 
Yeni Vartova Büyük Elçimiz F .. 

rit Bey. dün öğle üzeri, V artovaya 
ıritmek Üzere Romanya vapurile 
Köatence'ye hareket etıni,, nbtnn
da belediye s>eia muavini Himit Bey 
le dif.,,. bazı znat tarafından l"fyİ 
edilmittiıı • 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umuıni Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Lausanne'da bugün 
mühim 

müzakereler olacak 
Amerika; borçlar ve tamirat 

meselesine dair 
hiç bir dev!et!e görüşmedi 

Hariciye vekilimizin Amerikan 
teklıfini tahlil eden makalesi 

M. Stimson'un beyanatı 
BERLIN, 26 A.A. - Batnkil 

M.Von Papen, bugün öileden son 
ra saat 4 de Lausanne'a hareket 
etmiftir. 

PARIS, 26 A.A. - M. Herriot, 
bugün Lauaanne'a gitmek Üzere 
saat 22,15 de trene binecektir. 

Amerika ve devletler 
VAŞiNGTON, 26 A.A. - Biz

zat M. Stimson, riyaseti cumhur 
intihabatından sonra lnıriliz borç 
Janmn tenziline veya bir moratori 
uma tabi tutulmasına muvaffaka· 
ti mutazam.mın olarak İngiltere 
ile bir itilaf aktedilmit olduğu ha· 
berinin k .. tiyyen asılsız olduğunu 
beyan etmiştir . 

Mumailey ı. ilaveten demittir 
ki: Amerika ile Avrupa devletleri 
arasmda borçlara ve tamirata mü 
teallik hiçbir mükaleme, hiçbir 
müzakere icra edilmeınit olduğu. 
nu tekrar etmek abestir. 

Fransa'da 
P ARiS, 26 A.A. - Dün ak

p.mki kabine içtimaında M. Her
riot'nun Lauaanne ve Cenevre mü 
ki.lemeleri hakkındaki beyanat 
ve izahab dinlenildikten sonra 
her iki konferanstaki Franıız he-
yetlerinin hatb hareketleri mütte• 

(Df!vamı Z inci sahifede) 

lngiltere ile bir iti/Af ali 
tedilmedlfjini sllglegen 

M. Stlmson 

Takas mukavelesi için 
Avrupayı 

dolaşan heyet geliyor 
Heyet Romadan doğru istan_ 

bula dönecek .. 

Hangi memleketlerle mukavele yapıldı? 
Muhtelif. ".'emleketlerle !•kas 1 lan.da ile bir takas mukaveleıi .,. 

mukavelelerı mıza etmek uzere reü hazırlanmıtaa da imzaıı te
Avrupaya ıriden heyetin seyahati bir edilıniıtir. Holandadan Var. 
hakkında Ofise ırelen malümata fOYaya ıriden heyet Lehistan Tic• 
-zaran heyet Viyanadan Roma- ret veki.letile ikbsadi ve ticari 
ya hareket etmiıtir. Heyet, Ber- münuebetlerimizin inkitafı etra
linde iken Alman reuni mehafili- fmda temaslarda bulunmuı ve bl 
le, Ticaret ve sanayi mümeaaille- haua demir yolu malzemesi m,. 
rile temas etmiı ve buradan doğ- kabilinde bet milyon kilo tütü4 
ruca Hamburga ve 8.-- sit- miiloay .... balı.luncla Leh tütü4 
mittir. Heyet, buralarda al&kadar rejioile .... lamıı olan müzakeratıt 
mehafille temaslar yaptıktan son deYam edilmittir. 
ra Pariae geçmiıtir. Pariate Fran· 
sız Ticaret nezaretile temas edil
mit .., bir taba muı......ı..; imaa 
lanmıttır. Pariaten sonra Briikaele 
giden heyet Belçika bükümetile 
de bir takas mukaveleai imza et
miftir. Heyet bundan sonra Bel
çikadan Holandaya ıreçmiı .,,. Ho-

He:retin Viya-daki temaalana 
da A-rya -yi maddeleri 
mukabilinde Türk tütünü teslimi 
lmki.nlan arattmlmıı ve mü.bet 
netice alınmııtır. 

Heyet Romadan dofnıca latan 
bula dönecektir. 

Çal'flJmba pa:ıarındakl clna11etin davatuna dlln 
baflandı. Yauaı mahkeme lul6erlerlmlzde •• 



Turkiye _Fransa münasebatı 
bir dönüm noktasına geldi 
(Başı ı inci sahifede) Bugün; bütün bu tatsız ha. 

kumda bir nevi tehlike ve ıui diseleri ve blleti rubiyeyi niçin 
niyet tevehhüm ediyorlar. Bun mevzuu bahsediyoruz? Bundan 
lar, yanılmakta olduklannm maksadımııı, bebemabal Fran
farkıırda oldukları gün ber mi.. 11zlara tariz etmek değildir. 
ni ortadan kalkar. Çıkar yol; Türkiye • Fransa dostluğuna 
her iki tarafta da karşılıklı em. ne kadar taraftar olduğumuzu 
niyet ve itimadın uyanmuma bu sütunlarda zaman zaman çı
ve bu amillerin harekete gelme kan yazılarımız gösteriyor. Ka 
sine çalı9maktır. naatimizce iki memleketin mü. 

Fransanın 
Mali vaziyeti 

Berlinde kanlı hadise- Balkan kupası ma 
leroluyor,yaralılarvar dün başladı 

Nazırlar kat'i karar
lar almıtlardır Nazi'lerle imperatorluk teşki. 

lih biribirine ateş ettiler Fransanm Aytn ve meb'uaa- nasebatı; ıon günlerde bir dö. 
nından bazı zatlar gördük. Bun nüm noktasında bulunuyor. 
lar bize sordular: Pek yakında doğru ve müsbet 

- «Madamki, Türkiye, Fran bir istikamete dönmesi çok mub 
saya aleyhtar bir politika takip temeldir. Bu imkan ve ihtimali 
etmiyor. O halde niçin ltalya kuvvetlendiren şey; yalnız ha. 
ile, Rusya ile yaptıfr gibi, bizim diselerin icbarı, adalet ve baki. 
le de bir dostluk ve ademi te. katin kuvveti değildir. Yeni hü 
cavüz muahedesi yapmıyor?ıt kiimetin başına geçen M. Her. 

İki m,emleket arasıNla böy. riot'nun Türk davasını en evvel 
le bir doatluk muahedesi yapıl- ve en iyi anlayan bir do~t dev
dığını , hatta bu muabedenin Jet adamı olmasının da büyük 
Türkiye Büyük Millet Mecliıi tesiri olacaktır. Milli dilinin ve 
tarafından tasdik edildiğini ve haramın bizde olduğu kadar ge 
fakat Fransa mecliıleri bu mua 
hedeyi hlla müzakere etmedik nit mikyasta yayıldığı bir mem 

lekele kartı; Mösyö Herriot 
lerini ıHylediğimiz zamaıı hay- gibi basiretli adamlar daha faz 
retlerini gizlemediler. Bunlar la lakayıt kalamazlar. 
samimi idiler. Türkiye hakkın. Türkiye _ Fransa dostluğu. 
da yalnız itittiklerini biliyor- nun ilk alametleri ve onun ya. 
lar. itin esasına dair malumat- kın tecellilerini denebilir ki, 
lan yoktu. Mevzuu bahiı mua. timdiden seziyoruz. Pek 
hedenin millet mecliıleri tara- yakında müsbet neticelerle 
fından hlli niçin müzakere ve karşılaşacağımızı söylemekte 
tasdik edilmediğini bazı Fran. mübalağa yoktur. Uaveye lü
sız doıtlarımrza ıorduğumuz zum yok ki, bu neticeler hiç 
zaman iıe bize itlerin çokluğun kimsenin aleyhinde olmayacak 
dan, yeni lntihaplardan, mecliı tır. Bunlar yalnız iki memleke. 
!erdeki çalr9ma ıiıtemlerinin be te emniyet verecek, mali ve ik 
taetinden bahsederek, elhasıl tısadi münasebetlerinin inkişa
bin dereden su getirerek cevap fına yarayacak her türlü sui 
veriyorlar. Halbuki buna ben- · tefehhümleri izale edecek ve 
zer itlerin na11l yUrütüldüğUnü en nihayet her feyden mühim 
biz de biliriz. Çünkü meclisler. olarak ıuDı dava11na kuvvet ve 
de çalışma ve itleri yürütme ılı recek .. 
temi aıafı yukan biriblrinin ay 
nidir. 

<:::irt Meb'uıu 
IAHMUT 

Lausanne'da bugün mühim 
müzakereler olacak 

· (Baıı l inci u.hilede) 
fikan tanip edilmittir. 

Bütçe nazD"I M. Palmade, malt 
vaziyet hakkında iaahat vermif 
ve bütçenin aalahma ait prenıiple 
ri mecliste arzetmiıtir. 

Mesai nazırı M. Dalmier, itıizli 
ie ait kanun layihaları ile karar
nameleri, nazırlar meclisine tevdi 
etmittlr. 

Bunu müteakip M. Dalmier, 30 
haziranda Cenevre'de M. Albert 
Thomaa'ın hatırasını teait için ya
pılacak meraıimde Franaa'yı tem 
sile memur edllmiıtir. 

Celae, aaat 20,30 da tatil edil
ın i~tlr. 

Paris'te mllllJkatlar 
PARİS, 26 A.A. - M. Herrlot, 

CeneYJ"e ve Lauıanne milzakereJe 
ri hakkında •yan ve mebuaan mec 
liıleri hariciye ve maliye encümen 
leri reiıleri ile görü,müştür. 

Mülakat hitamında ayan hari· 
ciye encümeni reiıi M. Bereager, 
encümenin tamirat ve harp borç. 
farı meaeleleri ile tealihatm tenld 
si ve tahdidi hakkındaki noktai 
nazarlarını M. Herriat'ya ibliğ et 
miş olduğunu söylemiıtir. 

damları ve matbuat mümeaailleri 
ile J&haen teatii efkarda bulun
mak frraatıru elde ettiğimden do· 
layı bahtiyarım. 

Cihan iktıaadiyatmın itiliaı hu· 
auaunun bilhaaaa Franaa ile Al
manya'nın Jeırik:i meaaide buJun
maaını iatilzam eylemekte olduğu
nu ehemmiyetle kayit Ye beyan et 
mek fıraatını elde ettim. Cihan 
iktıaadiyatmın kalkınmaaının te· 
mini mutlak ise aiyaai tediyatı il
ıa etmekle iktifa etmemeli, ayni 
zamanda bir takım imar ve ihya 
tedbirleri de derpiş etmelidir. Al 
manya, bu mütterek vazifeyi ifa 
için kuvvet ve iatitaatı nisbetinde 
t"trikl meaaiye amadedir. 

Avrupa'nın büyük devletleri
nin kendi itlerini böyle bir eıu 
dahilinde halletmeğe karar ver
meleri Amerika'da iyi bir intiba 
bi11I edecefi fikrindeyim ve Fran 
aa ile Almanya aruındaki mühim 
noktai nazar ihtiliflanna rağmen 
Avrupa devletleri için mütterek 
bir faaliyet yolu bulunabileceğine 
dair olan ibnidim bakidir. 

PARlS, 26 (A.A.) - Kabi 
ne, bilhassa mali vaziyet ile 
meşgul olmu9tur. Bütçe n.azırı, 
1932 bütçesi açığına sür'atle 

karşı koymak zaruretinden bah 
setmiıtir. Nazırlar,,, ittihazı 

derpiş edilen muhtelif tedbirle 

ri n:ünakaşa etmiıleı-se de kat'i 

kararlar almamıılardır. M. Pal 
made'ın yakında arkadaşlarına 

hepsinin müttefikan kabul ede. 

bilecekleri bir metin tevdi etme 
ıi muhtemeldir. 

MiikAlenıeler 

PARlS 26 (A.A. ) - Kabi
ne içtimaınm hitamında M. Her 
riot, bütçe nazrrı M. Palmade 
ve Harbiye nazırı M. Boncour 
Batvekalet daireıinde bir müd. 
det görüşmütlerdir. Bu mükile 
me nihayetinde M. Palmade ile 
M. Boncour, bu içtimada da 
kabine içtimaında görütülen 
mali projelerin mevzuu bahse

dilmit olduğunu söylemiıler. 
dir. M. Palmado, M. Herriot, 

Parise avdet eder etmez nazır
lar meclisinin bu projeleri tas. 

vip etmek üzere reisicümhurun 
riyaseti altında toplanacağını 

ve ayni gün bu projelerin meb. 

usan meclisine tevdi edileceğini 
beyan etmiştir. 

iskoçyada 
Cümhuriyet! 
İngiliz bayrağını in

dirdiler, lskoçya 
bayrağını çektiler 

LONDRA, 26 A.A. - Stlrlinı 
(Lkoçya) dan bildirildiiine ıöre 
Bannockburn ıatosu cümburiyeti 
teaiı etmek fikrinde olan bazı İa
koçyalılann baleti ruhiyeaini ıııaa
terecek ıayanı dikkat bir vak'aya 
sahne olmuttur. 

Hatırlarda olduğu veçhile müa
takil amele mebuslarından M. 
Macgovern, 111 haziranda &Yam 
kamarasına bu mialde bir kanun 
layihuı tevdi etmit odi. 

Batlarında birçok kadınlar da 
bulunan 200 lskoçya milliyetper
veri, Bannockburn tatoıuna gir· 
mitler ve İngiliz bayrağını indire
rek mili! lakoçya sancağını çek
mişlerdir. 

Şatoda bulunan ve hadise eına 
amda nümayİftı kartı koyamıya
cak kadar miktarı az olan uker
ler, biraz aonra tekrar İngiliz bay
rağını çekmitlerd ir. 

Yahudilere hücumlar 

BEERLİN 26 (A.A.) - Dün 1 
Berlinde Nazilerle imperatorluk 
bayrağı teıkilatı arasında yeni bir 
arbede olmuttur. Her iki taraf bir 
birine ateş açmıştır. Bir çok yara 
lı vardır. 

d i yolcuları dıtarı atmak iıtemit
lerdir. 

Sosyal - Monal'flstler 
BERLIN, 26 (A.A.) - Yeni 

Alman aoıyal- Monartiıt fırkaaı, 
İntihabata ait bir beyanname net 
retmiştir. Bu beyannamede Al
man milleti 31 temmuada Reichatag 
da yalnız milli fırkalar mümeaail 
terini intihap etmeğe ve aoayal
Monarılat crupuna iltihaka davet 
edilmektedir. 

Tatil edilen gazeteler 
BERLIN, 26 (A.A.) - Dün 

müaadere edilmiş olan Der Anı
riff gazeteai, 5 ıün müddetle ta
til edildiği ıibi Reisicümbura kar 
tı hakareti.miz yazılar yazmıt o .. 
lan bir sosyalit gazetesi de tatil 
olunmuştur. 

50 Nazi, Vorvaertes gazete 
si bltıasına hücum etti 

BERLIN, 26 (A.A.) - Onifor 
malı 50 Nazi, dün aaat 17 de mer 
kez aoayalit fırkasının mürevviçi 
efkin olan Vorwaerta gazeteai 
matbaa ve idarehanesine hücum 
etmiılerdir. 

Mutaarrızların roververle atq 
açmıı olmalanna rağmen, ıazete 
müıtahdemini Nazileri sokağa at 
mağa muvaffak olmutlar ve bun
lar da polia gelmeden evvel kaç
mıılardır. 

Vorwaert.a'in müıtabdeminin .. 
den iki kişi aiır aurette yaralan• 
mıttır. 

Yahudilere kartı 

BERLIN, 26 (A.A.) - Naziler 
dün aktam Berlinde mühim kar· 
ga§&lıklar çıkarttııtlar, aeyir ha
linde bulunan arabalardan Yahu-

Teslihatın 
Tahdidi 
M. Stimson ile Sir 
Simon arasında tel
graflar teati edildi 

LOND"" 26 (A.A.) - M. 
Stimıon ile Sir Joluı. Simon, M. 
Hoover'in tahdidi tealihat hak 
!andaki teklifleri dolayrıile" sa. 
mimi telgraflar teati etmitler. 
dir. M. Stimson diyor ki: M. 
Hoover' in tel<liflerini tevecciib 
ile kartrlayarak o teklifleri 
böyle bir zihniyetle müzakere 
ettiğinizden dolayr ıize ıa:miml 
ıurette teşekkür etmek isterim. 
Heyetlerimizi.n, beraberce çalı. 
tarak, bunların tahakkuk etme. 
ıine medar olacaklannı ümit e. 
derim. 

Sir John Simon ıu auretle 
cevap vermiştir: 

Tunç çephe 
BERLIN, 26 (A.A.) - "lmpe 

ratorluk bayrağı cümhuriyetper
ver cemiyeti, dahili harp, iatemi
yor, fakat şiddete kartı ıiddetle 
mukabele edeceğiz." Bunu söyli
len, Kielde Tunç cephe menaup
larının bir içtimaında nutuk söy
lemiı olan cemiyet reiai M. Hac
ldermann'dır. 

M. Hacldermann, imperator
luk hükUnıete heyecanlı bir mü
racaatta bulunarak siyui fikir
lerinde ittirak etmiyen vatandaı 
lara kartı tehditlen kalkıtan nas 
yon.al • Soayaliatler rüeaaımın bu 
hareketlerine miiaameha etme· 
mek talebinde bulunmuttur. 

lmperatorluk hükUınetl ile ce 
nubi Almanya bükıimetleri ara
sındaki ihtilaftan bahaeden mu· 
maileyh, Alman ordusunun bu bü 
kıimetler dahilinde faaliyete ıec; 
meainden endite etmekte oldufu 
nu söylemlttir. 

intihap 
Mücadelesi 
Yunanistan'da inti

hap müca
delesi baıladı .• 
ATINA, - intihabat milcade· 

leleri baıladı, alyui liderler mü
cadeleyi reamen kiifat eden ilk 
aiyaai nutuklannı irat ettiler. Bun 
!ardan Papanaataaiyu, Atlnada 
Kendrikon tiyatrosunda, Zaviça
noa, Meaolonıide Kafandaria ve 
jeneral Kondllia te Selanikte aöz 
söylediler. Heııll:ıı Çaldaria ile Ve
nizeloa nutuklarını aöylememifler 
dir. M. v-ı.eloaun nutku bittabi 
en aonra kalacaktır. Çllnkü mu
maileyh blitön fırkalann hüktlme 
tin icraatı aleyhindeki tenkit ve 
muaha:ııelerini dinledikten aonra 
bunlara cevap verecektir. 

Eaaaen M. Venizeloa daima tall 
kat ve belaıatini intihap ırfinünün 
arifealne aaklar, ve o zaman bom
bardımana baılar. O derecede ki 

Müteakiben M. Herriot, Elyaee 
aarayma ıiderek M. Lebrun ile ıö 
rütmilJtür. 

Hindenburg'a izahat 
BERLIN, 26 (A.A.) - Mare

tal Hindenbourg, dün öğleden 
aonra M. Von Papen'i kabul et
mittir. Beıvekil, Reiıicümhura Le 
uaanne müzakeratı ve dahiH aiya
aetin vaziyeti hakkmda malUınat 
vermlıtir. 

Cenevredeki İngiliz • Ameri 
kan teşriki meaaiıiniıı devamr 
arzuıu, mütekabildir. Bu tt:tri

l!!l!!l!!!!lllB!!!!!l!!--!!!!1!!!!!!1!!!!!!1!!---..-ı ki nııeaai, dünyanın omuzlarr Ü

Möayö Veni:ııeloaun aihirkir aaa
lmı her kuvvetten daha müeulr 
cörenler Te onu en kuvvetli m.u
vaffakiyet imili ıayanlar pek çok 
tur. 

lngiltere'nlıı borçları 
LONDRA, 26 A.A.. - lnailte

re bankaıı müdürlerinden Slr Ba
ail Blachette Cambridıe'de bir nu 
tuk irat ederek lnıiltere'nln Ame 
rika'ya olan borcunun reıü.lmll 
ve faizini ödeyebilmeıi için lql
liz mükellefine tahmil olunan afır 
fedakarlıkların lnıiltere hükllme 
tini pek yalrm bir .amanda dijer 
tediyatı yapmak imklnmdan ta
mamen mahrum oldufunu kabul 
ve teslime mecbur edecek radde
ye baliğ olmuı oldufunu söylemiı 
tir. Mumaileyh, ilaveten demlftir 
ki: 

Şayet fiatlann hail hazırdaki 
aeviyeıi, mahau• derecede artnır
yacak oluraa verıilerin randımanı 
dahili borç aervisini tamamile te
min etmeğe ki.fi ıelmiyecek ve 
milli borcun reıülmil ve faizini 
kanuni tedbirlerle tenzil etmek 
zarureti hiaıl olacaktır. 

Merkezi Avrupa meselesi 
P ARiS, 26 A. A. - Radikal 

aoayaliatlerin mürevviçi efkirı o
lan La Republique merkezi Avru
pa meseleainin halli İçin bir takım 
tedbirler teklif etmektedir: 

1 - Tuna devletleri araaında 
bir ıümrük ittihadı vücude ıetiril 
meıi; 

2 - iflas halinde bulunan dev
letler bütçeai İçin beynelmilel bir 
kontrol ihdası; 

3 - İktıaadi tahdidi tealihat. 
Bu ıazete, ayni zamanda emtia 

nın tedavülünden ziyade istihaala 
tının diaiplin altına almmaaını ve 
bunun için de tüfeyli aan'atlann 
terkedilmeaini teklif etmektedir. 

M. Vou Papen'in beyan a 
BERLIN, 26 A. A. - M. Yon 

Papen, Volff ajansı muhabirine 
epğıdaki beyanatta bulunmuş
tur : 

Lauıanne'da ecnebi df!vlet ... 

Tevfik Rüttü Beyin 
makalesi 

Hariciye vekili Tmik Rtittü 
Bey Litteraire intematlnnal ajan-
11na uzun bir makale yazmıfbr. 

Tevfik Riittü Bey bu makale
ainde iktıaadi buhranın dünyanın 
her yerinde olduğu gibi Türkiye
de de hiaaedildiğini fakat genç 
cümhuriyein kuvvetli bir aekilde 
iatikrar ve reıanet bulmut olduğu 
nu her miitkülatın yenildiğini ..., 
yenileceğini kaydetmekte ve ha
riçte aıkı bir bitaraflık tatbikine 
müatenit bir aiyaaet takip etmek
te olduğumuzu itaret etmektedir. 

Bütün devletlerle doıt olduğu
muzu ehemmiyetle kaydeden Tev 
fik Riittü Bey Ruaya ile münaae
batımızın doatluktan batka bir 
f"Y olmadığını bu doatluğun bü. 
tün devletlerle idame etmek iste
nildifine itaret etmektedir. 

Bundan aonra Cenevre terki tea 
liluıt konfennaı ve Hoover teklifi 
karııaında Türkiyenin noktai na
zannı Tevfik RiiJtü Bey fU auret
le İzah etmektedir: : 

dağılacağını zannetmiyorum. 
Cemiyeti Akvam murahhası M. 

Giboon, hükılmetinln tekliflerini 
konferana heyeti umumiyesine 
vermeden evvel müsait bir netice
ye varılacağı zannedilmiyordu. 
Fakat Amerika, öyle fAYaDI hay
ret bir proje tevdi etti ki timdi 
konferanım bir neticeye vannaaı 
ümit edlleblllr. Amerikanın teklif 
lerl henüz tam olmamakla bera
ber her _.,ı tecavüz ailihlannm 
refl için müapet bir çarei bil ar· 
:&etmektedir. 

İtte bu aebepten dolayıdır ki 
Türk heyeti murahhasaaı, Ameri
ka projeaini fevkalade müsait bir 
aurette kartılamıt ve bu projeye 
iltihak eylemittir • 

Terki teslihat konferansı için 
hazırladıiımız mubtarada yalnız 
tecavüzi silihlann lifvında de· 
ğil fakat iatikbalde bunların ima
linin memnuiyeti lüzumunda da 
iarar ettik." 

Tevfik Riittü Bey bundan sonra 
"Tuna ittihadı'' meaeleaine temaa 
la merkezi Avrupa memleketleri
nin ümitaiz vaziyette bulundukla
rmı bunlara yardım edilmeai la
zım geldiğine iıaret etmekte ve 
Türkiyenin onlann mukadderati
le ali.kadar bulundufunu ilave
den aonra demektedir ki: : 

"Cenevrede terki tealibat müza M. Tardieu tarafından ortaya 
kereleri eanaamda cezri bir terki atılan Tuna ittihadı planının bir 
teslihat iateyen bükıimet, Türkiye netice vereceiini henüz bilmiyo
dir. Türkiye terki tealibat konfe- rum. Evvelemirde bundan ne ne
ranıma verdiği müatakil bir pro- tice çıkacağını ıörmek lazımdır. 
jede, tealihatm her banıi devle- ı Ne oluraa olaun bedbaht merkezi 
tin temamiyeti mülkiyeaine taca- Avrupa devletlerinin iktiaadl va
vüzü imkinaız kılacak bir niabet- ziyetini kurtarmak için her çare
te tenzilini teklif etmiıtlr. ye b&J vurulacağını ümit etmek ia 

Projeai, belki kabul edilir, bel- teriz. 
ki de edilmeyebilir. Milletler bekliyor, milletler ya-

Fakat reddi takdirinde Sovyet f&Dlak istiyor, harp ve teılihatı 
Rusyanın projeaini terviç edece- kaldırmak, milletlerin ıündelik 
ğiz. ekmeklerini kazanmak haklan, 

Ben .-luen terki tealihat kon- maddi ve manevi refah ve itila ar
fıeranıının bir neticeye varmadan zular önü 

zerine çökmekte olan müfrit tes 
lihat yükünü tahfif için kuvvet 
li bir va11ta olacaktır. M. Hoo. 
verin beyanatının ruh ve gaye. 
si, büyük Britanyada fevkalade 
takdir edilmiıtir. Tahdidi teıli 
hat meselesini ttlmamile ihata 
eden bu müsbet ve mü,ahhu 
tekliflerin kabulünü teshil için 
elimizden geleni yapacağız. 

Selinik 
Muhteliti, 
Fenerbahçe 

(Baıı 1 inci sahifede) 
kaldık. Peralılar bizim muhtelitten 
daha İyi çahttılar ve İyi bir ıalibi
yetle maçı kazandılar. Ancak Fener 
bahçe takunınm bu maçta ne yapa
cağını dütünmek lizımdır. 

Fener bahçe elemanları cuma ıü
nü muhtelite: Ziya, Yaftlr, Muzaf
fer, Fikret, Niyazi, Alaettin, Zeki 
yi \.'erdiler. Pazar (Ünü İıe yine ap 
ğı yukarı bu kadroyu muhteHte ver 
diler. Ondan aonra Ankaraya Niya 
zi. Alaettin ıitti ve onlar da orada 
arka arkaya iki maç yaptılar. Bun 
da kalan diğer oyuncular cuma gü
nü antrenöman yaptılar. Velhasıl 
takım umumiyet itibarile yorıııundur 
denebilir . 

Ancak bu yorgunluğu telifi ede
bilecek bir nokta vardır. O da F &

nerbabçenin tam kendi kadroaile oy 
namaaıdır. 

Takımda herkea kendiıine düım 
vazifeyi bildiği ve idrak ettifl içhı 
fazla yorulmayaca.klarını zanned&
riz. Takımın nasıl çıkacağına ıelin 
ce; bu a,ağı yukarı malumdur. Çün
kü San Lacivertliler diğer bir huı'.I 

Pangolos sQrülmlgor 
ATİNA, 26 - Jeneral Panıa

loau.n Korfoya ıürülmeıinden aar
fı nazar edilmittir. 

oyuncu defiıtirmemektir. Onun 
içindir ki ber haıısi bir maçm arife
aiııde Fenerin nasıl çıkac:aiını atağı 
yukarı bir tahmin ile aöyliyebiliri:r. 
Nitekim aalı gÜnÜ San Licivertliler 
fn ıekilde ~ıkacaklardır: 

Hüsamettin 
Ziya Ya§&r 

Fikret Muzaffer Cevat 
Hadi Niyazi Zeki Aliettin 

Lutfi 

Bu takımda Hadi ile Niyazi mev 
kilerine tam bir aurette İntibak edebi 
lirlerae Türkiyenin en kuvvetli ta
kımı olacaktır. Ayn ayn tetkik &
derıek Ziya - Yatar müdafaası, 
Fikret, Muzaffer, Cevat muavin hat 
tı Türkiyenin eıı iyi iki hattıdır. 

Zeki, Aliettin, zaten senelerden 
beri tecrübe edilen ve "" oldukla· 
n bütün sporcularca tam bir vuzuh 
ile bilU.- oyunculardır. Lıitfi bu 
mnkide yeni yetiıenlwe rafm• 
çok iyidir. Niyazi n Had!, baddhıa 
tmda İyi oyuncular olmakla beraber 
buıün aynamak mecburiyetinde kal 
dıkları yerlerin oyuncuau deliller
dir. Bir kaç maç aonra bu mani de 
ortadan kalkınca ortaya yenilmeei 
pek güç olan ve beraberce çalıılDlf 
bir takım çıkacaktır. Bu ela Tllrlı 
aporuna bli:rük bir kazançtır. 

Murahhaslar ve takım 
geldi 

Ankarada apor konıreaine lttl
rak eden murahhaalar dün tehrl
mize avdet etmitlerdir. 

Ankarada kongre münaııebetile 
yapılan maçtan sonra Eıkitehir
de m 1 

Bulgaristan: 2 _ Roman 
Yugoslavya: 7. Yunanist 
BELGRAT, 26 (A.A.) - Balkan kupa11 turnuva 

kütadı on bin kiti huzurunda icra edilmittir. Merasi 
tinde ittirak eden takımlar bir geçit resmi yapmışlar 
rafından heyecanla alkıtlanmrılardır. Dört milletin 
ıeyirciler tarafından ayakta dinlenmittir. Bu merasim 
ilk oyun Bulgariıtan ve Romanya milli takımlarr aras 
mrthr. Çok güzel safhalar gösteren bu müsabakada 
kımr daha ağır basmrş ve ha91111m aıfıra kartı 2 sayı 
etmitt~r. Bulgar takımının bu muvaffakıyetli oyunu n 
kati celbetmittir .• Bundan ıonra Yugoslavya ve Yuna 
li takımları arasında yapılan müaabak-ayr bire kartı y 
Yugoslavya takımı kazanınıttrr. Yunan takımr bu sa 
gösterdiği gibi fena bir oyun oynamamış ve müsabak 
da kendisini ıiddetle müdafaa etmişıe de hasmının fai 
ıısında nihayet boyun eğmeğe mecbur kalmıttır. 

Vapurcu/ar heyeti Fır 
komisyonunda izahat ve 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Milli vapurculuğvn i 

tına alınmaaı meaeleıini tetkik eden fırka komiayonu buğ"' 

lanınıt_tır. Komiayonda henüz tebellür etmi, bir kanaat 
Maamafih fırka meselenin gayet i.diline bir surette tetk · 
raftardır. 

Dün knmiıyonda vapurcular heyeti dinlenmit ve Se 
Umum müdürü Sadullah Beyin de mütaleaama müracaat 
iızere buraya gelmeaine karar verilerek kendiıi davet edil 

Komiayooun fu birkaç ııün zarfında bir karara yar 
zannediliyor • 

Kümes hayvanları cemig 
umumi kongresi toplandı 

ANKARA, 26 (Telefonla) - An ve kümea hayvanları 
tirme cemiyetinin umumi konııırui bu aabah Çocuk Sarayın 
lanm.ııbr. Koıııııre riyaaetine Mardin meb'usu Nuri Bey 
ve merkezi umuminin raporu okunduktan aonra 
sene bütçeai müzakere ve kabul olunmuttur. 

lnhilll eden merkezi umumi auhklarma yedek as 
Y ozcat meb'uau Süleyman Sım, Kemal Ziya, !aparta meb' 
aeyin Hüanü, kaymakam Aziz Beyler aeçilmiflerdir. 

Cemiyet mürakipliklerine de Çorum meb'usu İamail 
Ziraat Vekaleti teftiş heyeti reiıi Naki Beyler, merkezi WD 

dek azalıklanna Muzaffer, Mecdi Sad,...ttin, Nuri ... Celil 
Beyler İntihap edilmitlerdir. 

Şeker hakkındaki layiha 
ANKARA, 26 (Telefonla) - lktıaat encümeni bu ıa 

timarnda encümende bulunan bazr mühim liyihalan müzak 
intaç etmittir. Şeker ve kahve ile çayın idhalinin bir elde11 
ıi hakkındaki liyiha da bu mıeyandadrr. 

lzmirliler ikiye karşı 5 golı 
Eskişehirlilere galip geldil 
ESKiŞEHiR, 26 (Milliyet) - İzmir E&kitehir mubtelitleri 

17,30 da 3000 seyirci huzurunda ~lannı yaptılar, lzmirliler ilk 

aıfıra kartı dörtle bitirdiler. 
ikinci devre bafladığı zaman E.aki,..ı.irliler biraz daha aeri ,,. 

oynıunafa batlachlar. Neticede Eakitehirlilerin iki goluna mulıabÜ 

liler 1 aol daha atarak ikiye kartı 5 ıolle oyunu kazandılar. 

Eakiıehirlilerden Yunua, Haaan, Caler, f&yani hayret bir oyun 

dılar. lzmirliler ıeı; vakit hareket etmitlerdir. 

Selô.nik takımı maçı kazandı 
IZMlR, 26 (A.A.) - Selinik muhteliti buaün ıon 

Altay - İzmirıpor - Karıryaka ıpor kulüplerinin ikinci d 
ki oyuncularından mürekkep bir muhtelitle oynadı. Oyun b 
Haıan Beyin idareıinde batladı. Birinci devrede ber iki takd" 
can11z V'e isteksiz bir oyun oynadılar. Bu devrede mi.aafirlef 
man zaman kalemizi 11krıtırdılar1a da ııol atmaia muvaff~ 
madılar ve devre ııhr 11fıra beraberlikle neticelendi. lkind 
reye biraz teahbürle baılanıldı. Haftaymm 11 inci dakik 
rnisafit.fer sol açıklannm ayafile oyunun ilk ve ıon golünll 
detmeğe muvaffak oldular. Bu aol takımrmrzr harekete 1 
ve üstüıte hücumlar yapmaia batlandr. Bugün Yunan müd 
cidden iyi kurtarıtlar yapryor ve gol yapdmaama mini olur 
20 inci dakikadan ıonra oyun Sellnik muhtelitinin nıııf ıab 
intikal etti. Muhacimlerimiz mütemadiyen gol kaçrnyorlar fi 
cele etmek yüzünden bir türlü ıüt atamiyorlardr. Hava ka 
trndan hakem oyunu on dakika e\'vel tatil etti. Misafirler bil 
retle maçı 1 - O kazandrlar. 

1ZMlR, 26 (A.A.) - Sellnik muhteliti Seyriıefainm 1". 
vapuru ile lıtanbula hareket ettiler. 

Mulıafızgücü bisikletçileri 
ve atlıları 

BİRECiK, 26 (A.A.) - Muhafrzııücü bilikletçileri d~ 
raya gelmitlerdir. Fratrn kartı ıahilinde iıtikbal edilmitl il' 
Sporcular bugünü burada lstirahatla geçirerek yarın Urfa11 

reket edeceklerdir. 

BALIKESiR, M A.A. - Malaahacficü atlıları diln ..,..ı.atl ",J/. 
oon ınerbaleai olan Baldre.ln mu.,..allt ederek 1041 lıil~etreli~ ~ 
hallerini munff11ıldyetle itm.I etmltlerdlr. Atlılar Balıkeon-e 20 kil"'"~ 
m.;..,eden zabitler, biaildetll ve motilrlü ıporcular tarafından lıarf~ 
!ardır. Şehir medı•llnde b6tön alay zabitanı ve efradı ile ballı · ~--hr 
hararetle karıılanmıılar " alkıtlanmıflardır. Akıncılar, kolordu ve ~ 
ı:nakamuu :ııiyuet ettiler. BalıkeairHler miaafirlere büyük bir büanll 
ıöstenniılerdir. Bu ıece kolordu tarafından ....,,ıerine bir tııY 
verilmi c l 
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~ Almanya ile dahı 
A ee V 

vası ış yapacagız •. 
aı 

Maarifte 

TalebE; 
Alınırken 

Nüfus kağıttan şaha 
detname verilince-

nlardan sınai maddeler alaca ye kadar mektepte .. 

il 

•• •• ğiz Bazı mekteplerde talebe kay· 

Z ve en başta tutün verece doluı:k~n nüfuı ve ~kam~.t -~ez~e· 
relermm aranmadrgı gonılmuf· 

alıı Ofiae ırelen mallımata nazar~ ı 
'IJifürkiye ile Almanya araıındaki 
ıııf'ıtya mübadeleaini teıhil ve ~ıaadi 
d• llÜnaıebetlerin inkif'lfını temın mak 
ıAdile mühim bir tetekkül vücude 

ııır-etirilmittir. 
le / Bu tqelı:kül Türlilyecle icabedea 
ı kilatı vücude ıretirerelı: memleke 
ıtıtimize ithal edilen Alman aanayi 
i ddeleri mukabilinde batta tütün 
~lınak Üzere Türk mahıulitınıo İh· 
_,.cını temine çalı..-caktır~ 

Yt1Y unanistanda mah
sul vaziyeti fena! 

' ı· Ticaret odasına gelen ma uma 
j nazaran aoo palerde Yunania 
oıtanda ,iddetli yağmur ve dolu 

. 7afmıttır. 
Bu dolu ve yaimurlar her ta· 

~l'afta mahıül Üzerinde büyük tah 
fl'ibat yapmıt ve bazı yerlerde bu 
il' tahribat yüzde yetmiti bulmuttur. 

Yunaniıtanda bu aene gayet i 
)'İ bir rekolteye intizar edilmekte 

jtlidi. 

Filistinde zeytin 
Odaya gelen maliimata naza· 

ran bı.ı .ene Filiıtinde zeytin ı-e-

' 

olteainin az olacağı anlatılmak
dır. 
Bu vaziyet karfııında Filistin 

~eytin ihtiyacını memleketimiz· 
den tedarik edecektir. 

iş kanunu layihası 

Sonra Almaıı1aya ıreçmİftİI'. 
Şerif Be)', Sertinde aanayİ birliti, 
mühendialer birliii ve fabrikatör
lerle temaılarda bulunmuttur. 

Gelen haberlere ıröre bu temaı 
tarda, Alman fabrikatörlerinin 
Türklyede açacak olduktan maki· 
ne krediai meaeleai rörütillmiit· 
tür. 

Son yağmurlar 
ihracat ofiıinin metereolojl 

enıtitüsünden aldıtı malU...ata i .. 
tinaden netrettili rapora naz.aran 
cuma aabahma kadar Karaa 1, 
Sankamıta 5 milimetre, cumarte· 
ıi aabahına tadar Çankırı)'& 1, 
Kaatamoniye 5, lneboluya 3, Ço
ruma 10 milimetre yağmur yağ· 

mıtbr. 

lskenderiye'de Türk 
ticaret odası 

laı.enderiye ticaret mümeuilli· 
ğinden Ofiae ae!en malômata na· 
zaran Tiirkiye ile Mısır araaında 
kara ve deniz ticaretinin inkipf 
ve terakkiaine gayret etmek ve 
buna müteallik meaail ve münaae 
bat hakkında tetkikatta bulun· 
mak ve Mısırda Türk mahsulat ve 
maınul&tının ıürümünü temin et
mek gayesile l•kenderiyede bir 
Türk Ticaret odaıt teıiı edilmiş
tir. 

Odanın nizamnamesinin sureti 
Oflae gönderilmiştir. 

Buğday vaziyeti 
Ticaret odaaında it kanunu li.· 

yihaamı tetkik eden komioyon tek Dün borsada buğday Üzerinde 
r toplanarak proJenın ana hat- ancak Üç muamele olmuf ve aza

larile kendi mütaleasını tevhit e- mi flat 8 kurut 10 parayı geçme· 
derek bir muhtrra hazırlayacak· mittir. 
tır. Dün ıehrimize 13 vagon 500 

çuval buğday gelmittir. 

iman fabrikatörler f •ıt b k 
Ş .f B ngı ere an asının 

ve en ey albn ihtiyatları 
Umum aanayı müdUrii Şerif 8., 

rlindeki tetkikatını ikmal el· 
lf, iktııat vekaletinden aldığı e· 

ınir üzerine, Moıkovaya hareket 
et11>iftir • 

Şerif Bey, Baıvekil lımet pata 
hazretlerinin Ruıya seyahatine İf 
lirak etmiı, Ruıyada aanayi tetkİ· 
katına memur edilmitti. 

Mahkemelerde 

LONDRA, 26 A.A. - fnıriltere 
bankasının a7lrk istatistikleri., İn
giltere bankasının 15 hazirand.aki 
altın ihtiyatının 134,500,000 lıra
ya baliğ bulunduğu ve fU hale na• 
zaran geçen aya nisbeten 12,000, 
000 fazla olduğunu göstermekt~· 
dir. 

Hamdi; cinayetini 
hakime anlabyor 

Çarşamba pazarındaki kanlı 
hadise nasıl oldu? 

tür. Maarif idareai bütün mektep 
lere mühim bir tamim ıröndererek 
her talebeden muhakkak nüfuı 
ve ikam.et tezkereleri sorulması 
bildirilmi,tir. Bu tezkereler tale· 
be mektepten mezun oluncaya ka 
dar mektepte hıfzolunacak ve ,a. 
hadetnameıi ile birlikte kendiıine 
teılim edilecektir • 

Sergiler kapatılıyor 
ilk mektep talebesinin bir se· 

nede ..ücude getirdikleri el itleri· 
ne ait şehrin muhtelif mmtakala
nnda açılan aerıriler bu ak•am ka. 
panacaktır. 

Lise imtihanları 
Lise ve orta mekteplerin $OR sı· 

nıf bakalorya imtihanlan bu ak· 
ıam hitam bulmaktadır. imtihan· 
lardan aonra talebe bir hafta iıtl· 
rahat edecek ve 2 temmuzda as· 
keri kampa çıkacaktır. Kamplar 
15 gün devam edecektir. Bu aene 
kamplar ırene her aene olduğu rl· 
bi Pendik, Maltepe ve Kilyoı ••· 
hillerinde kurulacaktır. 

Darülfünun fakültelerile yük-
sek mektepler imtihanlan tem· 
muz birde bitecektir • 

Yeni mezunlar 
Geçen aene açılan aktam biçki 

ve dikit mektebi bu ıene ilk me· 
zun olarak 12 hanıma diploma 
vermittir. Bu hanımlar evvelce di .. 
ğer aan'at mekteplerinde tahıil 
gördükleri için burasını bir sene· 
de ikmale muvaffak olmu,lardır. 
Ancak bu mektepte tahsil müdde· 
ti üç sene olduğu için ikinci me
zunlar 3 sene sonra çıkacaktır. 

Mekbpte halen 490 talebe mu· 
kayyet bulunmaktadır. Moda, fap 
ka, dikit, tabahat, ev idaresi, ÇO· 

cuk bakımı tubelerini havi bulun 
maktadır. Mektepte dersler öğle· 
den sonra ba,layıp aktama kadar 
devam ettiii için ismine akfam 
mektebi denilmektedir. 

Urf ada lise ihtiyacı 
URFA, 25 -- İlk mekteplerin 

M>n ıınıf i.mtihanları yapıldı. Orta 
mektep son sınıf İn1tihanları da 
bitmek Üzeredir. 

Her sene Urfa orta mektep tah 
ailini. ikmal eden talebelerin an: 
cak onda bir veya ikisi tahaillerİ· 
ne devam edebilmektedir ki bun· 
lar da zengin çocuklarıdır. 

Diğerleri memlekette lise olma
dığından tahsillerine devam ede
miyorlar. 

Urfanın en mühim ihtiyaçların· 
dan birisi de bir lisenin açılması· 
dır. 

Muhtelit 
Mübadelede 

Muhtelit Mübadele Komisyonu 
işleri tedricen taıfiye edilmektedir. 
1 nhi1arlar umum müdürlüiü mua
yjnfiğine tayjn edilen mezkUr ko. 

Geçen ni&anın 13 üncü gU.nü 
•ktamı Fatihte, Ç rşamba paza· 
rında bir cinayet olmuf, pazarcı· 
la.dan ıabıkalı Hamdi, civarda 1 
bir kahvede kahvecilik eden ibra· 
lıimin çrraJı Hayriyi beş ~eri~d~? ~ 
ıuıtalı bıçakla vurup öldurm~ştu. 1' 

DÜn Ağırceza mahk~~eaınde 
fiamdi ile b:ardeşi Kadrının duruş 

çdrğı yapmakla maznun M .. ~ıir ve 

1 

misyondaki Türk heyeti mü1avirle. 
Hamdi, dün Adliye İ~tiaaa mahke rinden Milat Beyin yerine kimse 
mesince 6 ıar ay hapıı ve (5075) tayin edilmiyeccktir. Mitat Bey 150 
kuru~ hafif para cezasına mah· ı bin iıterlinin tevziine nezaret etmek 
k\ım edilrnitlerdir. ~ Üzere komisyonda ara sıra kontrol 

N • at davaları 1 vazifeıini İf~ya deva'"? ed.~ce~tir 
eşrıy . Halen Turk heyetı mu+avırı ola· 

Beyanname muhtevıyatına mu rak yalnız Kerim Bey kalmıttır. 

"'"" yapıldı. 
Kadri cinayet c•nasında Ham-

diye yardım etmekle maznundu~. 
·Davacı mevkiinde maktul Hayrı· 
nin. z:evceai Gülıün1 H. bulunuyor· 
du. 

Reiı davacıya bir talebi olup 
olmad,'ğını aordu. Gulsiim H. :d d' 

halif hareket ettiklerinden dolayı Muhtelit Komiıyondaki aza ha. 
Haber gazeteai sahibi Ha&an Ra· kem sıfati.le kendilerine tevdi 'olu
sim, scrbeJl muharrirlerinden Ni- nan 6 muhtelifünfih me,eleden 3 üne 
zamettin Nazif, ve Kemal Ahmet ait kararlarını tarafeyn heyetlerine 
Beyler aleyhine -:çılan matbuat bildinni.tlerdir. Diğer 3 nıeıeleye 
kanununa muhalıf hareket dava- ait kararlarını da bugünlerde bildi
ırna dün üçüncü cezada ba,I~~- receklerdir. Bunlardan en ınühim
mıt ve iddia makamının e~~k u- mi, veraıet mcseleıine müteallik bir 
zerinde tetki~at yapmatı ıçın du- prensip ihtilafıdır . 
rufma 30 hazırana bırakılmıflır. Türk Heyeti, mübadele edilmif 

- Kanıma kan isterim! e ı. 
Maznun Hamdi isticvabında vaka 
Yı kendi noktai nazarına göre an· 

---- ve mübadele dolaytJile Yunan tabii-

lattı: otomobı
eı yetini iktisap etmit olan bir Rum'un 

kanunu medenizimin mer'iyetinden 
evvel vefat eden etabli bir Rumdan - Efendim, ben o ıriin pazarda 

çalıtıyordum. Hayrinin bot bir ~ın 
canı lı.almıf, Akf&ma kadar bır· 

Kazaları ihtilafı dar dolay11ile. tevarüs hak
kı olmadığı tezini müdafaa ebni1tir. 
Yunan heyeti, akıini ileri sürmüt
tür. iki bitaraf aza, ,imdi bununla 
diğer 2 meseleye ait kararlarını bil 
direceklerdir. 

I.aç ker" ıreldi ıritti; ve fıncanı Galatada Haraççı sokağın-
bulıunaymca bana küfretmeğe da kumaşçı Apik, karşısındaki 
haşladı. Sonra küfürle de kalma· dükkana giderken ıoför Mura
Yarak üzerime hücum etti. lıkem· tın idaresindeki otomobil çar. 
le ile kendimi müdafaaya çaht- 1 t 
lnn. Muvaffak olamayacağımı an parak yara anmış ır. 
l~yınca kaçmağa başladım. o.be· Şoför yakalaıımı,tır. 
Ilı arkamdan kovalıyordu. Nıha· "' lıtiklal caddesinden geçmek 
)'et yetiıti ve bıçakla üıtüme tek· le olan Macar tebaaeından Ma 
'"r hücum etti. Beraberce yer~ dam Marya'ya 1944 numaralı 
devrildik. Bundan aonraıını bil~ı- h f" f 
)',orum. Kardetim, vak'a olup bıt· otomobil çarparak a ı çe ya. 
lıkten aonra yetişti. Bana yardım ralamıştır. 
filiın etmedi." . "' Fındıklıda Alikaptan soka-

Bundan aonra bazı !"biti.er .d!" ğında Polis Celal efendinin evi 
lendi. Diiicr şahitlerin celbı ıçın ne sirkat maksadlile sabıkalı 
duruşma batka güne kaldı. 1 • • 1 M f • · , Bekır og u usta a gırmış ye 

Mahkum edildiler 
1 

eşya çalarken cürmü meşhut 
C. _ .. k k halinde yaka!anıuştır. 
ııara kaiıdı ve tutun aça • 

Askeri tebliğat 

Beyoğlu Aıkerlik fUbeıinden: 
Yalnız Şi,Ii mıntakasında mukay~ 
yet ve mukim bulunan 328 doğum 
lu yerli ve yabancıların ilk yokla
malarını yaptırmak Üzere Beyoğ .. 
lu askerlik tubeeine 29 haziran. 
dan 1 O temmus 932 tarihine ka. 
dar müracaattan lüzumu itan olu
nur. 

(4 adet fotoğraC ve yeni harf
lerle .. yazılı nüfus cuzdanlarİy),.. 
gelecekler.) 

Kendisine yaver süsü 
veren bir 

cür' etkar tutuldu 
•• 
Usküdar adliyesine müracaat 
eden sahtekar; müddeiumu_ 

odasında tevkif edildi • • 
mının 

Dün kendisine Reisieümhur 
Hazretlerinin yaverlerinden Na 
fİt Bey süsünü veren bir genç 
üzerindeki sahte üniformuile 
tevkif edilmiştir. Dün geç vakit 
vuku bulan bu tevkif hadisesi. 
nin tahkikine bir muharririmizi 
memur ettik. Muharririmizin 
hadise etrafında yapmıt oldu
ğu tahkikatın tafsilatı şudur: 

tJskildar sohah/ar11ıda 

Son günlerde Üsküdarda, 
üniformuımn üzerinde bir de 
yaver kordonu tatıyan bir genç 
türemittir. 29 yaşlarında görü 
len bu adamın zabitliğinden ve 
yaverliğinden kimse ,üphelen. 
memekte ve 'her kes onu gördü 
ğü gibi bilmektedir. Hatta bazı 
kimseler ötekinin berikinin ba
zı dairelerdeki işlerini tacil ve 
teshil ettiği söylenen bu genci 
hayırhah bir adam olarak bil. 
mektedirler. 

Bu adamın a.~ıl 

ne? 
lıilı•lyeti 

İşte bu yaver üııiformasile 
vakit vakit görülen adam Kar
tal gibi, tehrin kalabalık muhi. 
tinden uzak ve asude bir yerde 
oturduğu içindir ki, kiOUle onun 
hakiki hüviyetile bir türlü kaı-. 
tılaşmamıştır. Bu genç, Kartal 
da ikamet eden kuq.~uracı Os. 
man oğlu Hüseyindir. 

Üskiidar adliyesinde 
takip olunan iş 

ne odacı vasıtasile yollamıştır. 

Yaı•er Naş/l Bey nerede? 
Miiracaatçı zat, müddeiumu 

mi Bürhan Beyin odasında ev
rakının neticesini bekleye dur
sun müddeiumumi muavinlerin 
den biri Bürhan Beyden aldığı 
emir üzerine tahkikata giri,mi' 
tir. İcap eden yerlerden soru. 
lan suallere göre yaver Naşit 
Beyin Ankarada bulunduğu ve 
şu dakikada lstanbulda olama
yacağı anlaşılıyor. Bu netice 
gene evrak ile birlikte Bürha. 
neddin Beye bildiriliyor. Ciiret 
karlığının azaır.etile kafası dö. 
nen ve olan biten itlerden biha 
ber bulunan cahil genç, işin ne 
ticesini Bürhan Beyden sordu. 
ğu sırada tevkif tertibatı alın
mış bulunuyordu. 

Odada teı•kif •• 
Bu sırada bir polis memuru 

ile müddeiumumi muavini Bey 
ler Bürhan Beyin odasına gir
mi, bulunuyorlardı. Bürhan B. 
muhatabına, kendisini tevkif et 
tiğini söyleyince sahte yaver 
şaşırmış ve saçma sapan söyle. 
ır.eğe başlamışsa da derhal ora 
da bir zabıt tıınzim edilmiş ve 
bu zabıt üzerinde teşkil edilen 
tahkikat evrakile birlikte sahte 
yavet hemen ceza mahkemesi. 
ne ~evkedilmiştir. 

Mahkemnıin lel'kif kararı 

Hakim huzuruna çıkarılan 
kunduracı Hıiscyinin ilk duruş 
muı yapılmış ve asıl hüviyeti 

Kunduracı Hüseyin, veya ile itlediği suç tayin edildikten 
sahte yaver Naşit Bey Üskü. sonra, kendisinin tevkifine ka
dar adliyesinde işi olan birini~ l ra.r verilmiş_ ve h~kkınd~ tevkif 
bir işini takip ve İntaç etmeğı muzekker~sı k~sıl~r~k Jandar
kabul etmiş ve bu iti görmek maya teslım edılmıştır. Şahte 
üzere de dün takma elbiseleri yaver akşam geç vakit Uskü. 
üzerinde 'olduğu halde Üsküdar d.ar tevkifhanesin~ na~ledilm!t· 
adliyesine gelmiıtir. Hüseyin, tır. Kunduracı. Huseyın tevkıf
son bir defa daha kendisine çe- haneye sevkedılmekle beraber 
ki düzen verdikten sonra müd- müddeiL•mumilik, bu mesele do 
deiumumi Bürhaneddin Beyin layısile etraflı tahkikata giriş. 
odasının önüne gelmiştir. miştir. Bu tahkikatın tekemmü 

lüne kadar görülen lüzum üzeri 
Hademe lir lıabcr ne kendisinin ihtilattan mem. 

H .. · k d ki h d 1 nuiyeti takıırrür etmistir, 
useyın apı a a emeye: · 

- Müddeiumumi Beyi göre ı --·-----
ceğim!.. demiş; Belediyede 

- Habel' verelim!.. Kim di. ı 
yelim? mukabelesinde bulun. 
muştur. 

Hüseyin: 

- Yaver Naşit !. dersin .. 

şeklinde iki üç kelime sarfedin 
ce odacı, her müracaatçı gibi bu 
efendiyi de müddeiumumi Be. 
ye söylemiştir. Müddeiumumi 
Bürhaneddin Bey odacıdan; 
"Yaver Naşit" Beyin kendisini 
ziyaret etmek istediğini öğre
nince - her eshabı mesalih gibi
gelmesini söylemiştir. Hüseyin 
içeri girmiş ve doğru Bürhan 
Beyin masan onun gelerek 
kendisini takdim etmiştir: 

- Ben Reisicümhur Hazret 
!erinin yaverlerinden Naşit !. 

Müddei11nı111ııi IJurtıau 

Beyle karş~ karş11ıa 

Bürh•.n Be1, bir müddeiu
mumi oİması ve kendisine mü
racaat eden her ferdin müraca 
atını dinlemeğe mecbur bulun
ması dolay11ile genç Lir zabit 
görünen efendiye berayi ncza. 
ket yer göstermi,tir. Sahte ya. 

Ekmek 
Nar hı 

Belediye ekmek narhını dün 
de tesbit edememiştir. Beledi
ye değirır.er.cilerden de ayrıca 
un fiyatları hakkında izahat İs
temiştir. Narhın bugünlerde 
konması muhtemeldir. 

Düyunu umumiye 
binası 

Düyunu umumiye binasının 
belediyeye devri hakkında Ma
liye ile vuku bulan müzakerat 
başka bir istikamet almıştır. Bu 
hususta başka bir şekli hal bulu 
nacaktır. 

Elektrik 
Erenköy, Göztepe, Kandilli 

ve Anadoluhisarına bu yaz elek 
trik cereyar. ı verilebilecektir. 
Muhavvile n:erkezlerinin yerle
ri teebit edi!mi-? ve inıaata baş
lanmıştır. 

Asri mezarlıklar 

Gümrllkler 

Muhafaza 
Teşkilatı! 

~ --
Yeni kadro dün 
tebliğ edildi 
lıtanbul mıntakası yenı ıUm~ 

rü.k ~uhafaza kadroıu tebliğ edil
mııtır. 

Yeni kadroda 1 ıtanbulda bir mu 
hafaza baımüdürlüğii ihdaa edilmis
tiı·. Ayrıca biri Çanakkale diğe;i 
Edirne-de iki muhafaza 1nüdürlü~ü 
ibdaı edilmektedir. Batmüdürün 
maaşı iki yüz on lira, müdürlerin 
yÜ41 altını.ar liradır. 

Şimdiki muhafaza müdür muavi
ni lbrahim Bey yeni kadroda açık. 

ta kalmaktadır. 
Yeni muhafaza baımüdürlüğü 

hududu Marmara mıntakaır, Trak
ya ve Karadenizden Şileye kadar 
dır. 

Yeni Bi4müdürlüğiin kadrosu 
eıki muhafaza müdürlüğü kadrosu~ 

nun hemen aynidir, 

Deniz muhafaza müdürlütü yeni 
kadroda deniz i,letme müdürlüğü 

namını alarak Batmüdürlüie rapte
dilmittir. 

Memlekette 

Balık 
Avlarken 

Dinamit infillkında 
kendisi de öldü 
IZMIR, 26 - Çeımede dina• 

mitle balık avına çıkan feyzi E· 
fendi infi18.k neticesinde yaralan· 
mış ve ölmü,tür. 

Katiller yakalandı 
IZMIR . 25 - Bornovada Kon· 

yalı Mustafa ve Ali iıimlerindc i
ki ki+i de alacak yüzünden kavga 
etmi,Ier1 bunlardan Mustafa bü
yük bir tafla Alinin batına vura· 
rak öldürmÜ9h.ir. Katiller yaka• 
lanmı~lardır. 

3 5 kuru.,; için bir 
adam öldürdü 

IZMIR, 25 -Tepecikte garson 
Os.ınar ile Ali çavıış İsminde birisi 
35 kuruş alacak mesele•inden kav 
ğa etmi,lcr, Osman bıçakla Ali 
çavuşu yaralayıp öldiirmüştür. 

Mersin iskelesi 
Mersin belediyesi, Merıin ihra

cat iskelesini 21 metre temdit ıettir4 
me.ğe karar vıermiştir. 

Beraet ettiler 
Zikrelmtk ve evlerinde .iyin yap 

makla suçlu Fatma ve Havva İ& ·· 
minde iki ihtiyar kadı~ Adana ağır 
ceza mahke:neaince muhnkeme e• 
dilmiş ve beraetlerlne karar veril 
miştir • 

Sarıkamış belediyesi 
Sarıkamıt Belediye Meclisi in 4 

fisah etmiş ve yeni intihabat yapıl. 

mııtır. Ytni İntihabat dolayısile 

belediye reisi Seyfullah Bey de İsti 
fa etmittir . ------
Kuduz müessesesi 

müdürlüğü 

Diyarıbekir Kuduz müeue. 
sesi müdürü Zekai bey lıtan
bul Kuduz müessesesi müdürlü 
ğüne tayin edilmiş ve şehrimi. 
ze gelmiştir. 

Avrupada tahsilini ikmal ve 
ihtisa11nı tevsi eden Zekai bey 
şimdiye kadar Diyarıbekir Ku. 
duz müeaseeeai müdürlüğünde 
bulunmuı ve yeni tesis edilen 
bu ııhhat yurdunun mükemmel 
bir hale ifrağına muvaffak ol. 
muttur. 

Zekai beyin buradaki vazi. 
fesinde de muvaffak olmasını 
temenni ederiz. 

İstanbul Kuduz müesseıeıi 
müdürü E,ref bey de Diyarıbe 
kire tayin edilmiştir. 

ftalyan filosu 

ver Bürhaneddin Beye bir mua Belediyenin Zincirlikuyuda 
meleli evrak vermiş ve itin tes müselle• arazi denen mahalde 
riini rica etmiştir. Bürhanettin vücude getireceği asri nümune 
Bey muhatabının sözlerini din mezarlığı planları heyeti sıhhi. 
!emekle beraber, içinde bazı yeye havale edilmiıtir. Heyeti 
şüpheler uyanmıştır. Acaba bu sıhhiye muvafık cevabını verir
karşuındaki adam hakikaten , se burada bu sene infaata baı
yaver Na,it Bey mi? lıte bu fi. lanabilecektir. Edirnekapıdaki 
kir müddeiumuminin zihnini şehitliğin de .Şehitliği imar ko. 
kurcalıur.ış, ve yaver!? Beye miıyonu tarafından belediyeye 
müracaatlarının is'af olunacağı devri takarrür etmiştir. Şehitli 

1 

Limanımıza geleceği yaz.lan 
nı söyleyerek, önünde bir kağı ğin bir tarafı belediyece tefrik ı lıalyan filosunun 6 veya 7 tern. 
~a b~r~aç satır y~zarak evrak edilerek buraya ölü gömülebi. 1 muzda Varna'ya geçeceği ve av
ıle bırlıkte muavınlerinden biri , lecektir j dette limannnızda bir kaç gün ka. 

1 lacağı anlaaılmı,tır. 

Vilayette 

Ziraat 
Odası 

• 

Dünkü içtimada 
neler görüşüldü? 

Ziraat Odası dun toplannııttır. 
Bu içtimada odanın faaliyeti go· 
rüıülmüttür. 

Ziraat Odaaı bundan boyle koy 
lü ile daha yakından meşgul olma 
ğa karar vermi,tır. 

idare hey'eti 
idare heyeti dün Vali muavinı 

Ali Rıza Beyin riyasetinde top1an 
mııtır. 

Bu İçtimada bazı idari davala· 
ra bakılmı,ıır. 

Türklere münhasır 
işler 

B. M. Meclisince kabul ed;)en 
Türkiyede Türk vatandatlarma 
edilen ıan'at ve hiEmetler hakkın 
daki kanun Vilayete tebliğ edil· 
mittir. 

Kanun mucibince Türk vatan. 
da,larına tahsia edilen aan'at ve 
hizmetleri yapmakta olan ecnc. 
biler kanunun netri tarihinden i
tibaren bir aene İçinde i'lerini ter. 
ketmeğe mecburdurlar. 

1 •••••• 1 

Bulgar 
Artistleri 

Bugün gidiyorlar 
Belediye turizm tubeıi bugün 

aaat 12 de Bulırar gaz.,teci ve r 
tiıtleri terefine 
Novotnide bir Öğ· 
le ziyafeti vere• 
cektir. Bulgar 
kafileri ak,am\ 
saat 18 de de teh 
rimizden Yama'• 
ya müteveccihen 
hareket edecek· 
!erdir. Bulgarlar 
gerek Ankara' da, 
gerek lstanbul'da 
gordükleri fevka· 
li.de hüsnü kabul
den pek ziyade M. Boru Zonef 
memnun ve müteha .. lıtirler. Dün 
bu münasebetle artiıtlerin ıefl O· 

lan M. Borıa Zonef'ten aldığımız 
mektubu dercediyoruz: 

"Türkiye cumhuriyeti dahilin
de ya pdıiımız küçük bir turnede. 
gerek Ankarada ve gerekıe latan 
bulda verdiğimiz temıillerdeTürk 
dostlarnnızın heyetimize karşı 
gösterdikleri alaka ve teveccühün 
minnettari olarak ayntırken: ken 
dilerine ibzal buyurdukları büyük 
dostluktan dolayı alen<0n tqekkü 
rü bir vazife biliriz." 

Heyet dün gece Darülbedayi 
df' aon temsilini vermif, temsil ırk 
aık alk19lanmıthr. 

Diğer taraftan aldığımız bir 
habere göre Bulgar artistlerin 
Bursa Tayyare cemiyetinin teklifi 
~i kabul ederek 2 temail vennek 
uzere Buraa'ya citmeleri de muh
temeldir. 

Salahiddin 
Molla 

Ayaspaşa mezarlı
ğına değil, yalnız 

bir bostana sahip •• 
Ayaspafa _merarlıiı davası 

hakkında ehlı vukuf ilk ketif ra. 
ponınu mahkemeye vermiftir. 

. J'.akat buraaının mütevelliliğini 
ıddıa eden Salihattin molla . 
b" "dd. d yenı ır ı ıa aha ortaya atını t 
Salahattin Molla bütün T ki ?'" . a aım 

bahçeaı, Harbiye mektebinin b • 
lur.duğu arazi, küçük çiftlik p:r. 
kının t~mam~n kendiaine ait oldu 
tunu aoylemektedir. 

~albuki buraların Beyazıdı 
Veklı1 vakfmb'dand.old.ufu tarihi ve. 
ıaı e tes ıt e ılm14tir. 

Salahattin Mollanın yal 
Fındıklı ~eresi civannda bir b:~ 
lana ıahıp oldufu anlaşılmııtır. 

. --------
Tevhit şeklile 

çalışılıyor 

inhisar idareleri tevhit edil. 
mi§ olarak faaliyete ırermı'tl d. ld . , er ır. 

areı merkeziy., tetkilat b" . Ü 
.. d' . •· ırı t 
~~ ve ığerı müakirat itlerine ait 
ıkı g!""pla birlC!ftİrilmit müteaddit 
tubeıerden t rekküp etmi§tir. 

• Şıındı sıra mülhakat idareleri• 
nın de ~e~bidine gelmi•tİr. Ay ba
şından ı!ıbaren buna da b-·'a • 
a~~ -Q 
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lHilliyct .Recep .~yin mecliste. Dahiliye Vekilinin 
Aerm·· feei"MlLLIYErtir ırat ettigınutkun neşrı Meclisteki beyanatı 
27HAZİRAN 19S2 d de Dehlllye Vekili şalıri Kqa Beye W belki tarihin çok derin zamanla-

Türkiye Ziraat Bankası 
Kocaeli Şubesinde 

Belediye 
No, 

55 

Cinai Mahalleıi Mevkii Müdev. Muham 
ver K. men K. 

ldarebaneı A.nlıanı ca.ı•nl, ne evam e ıyoruz hadi Rllflt "Gaziantep" B.ln bir ıua nı. aittir. Mecliıi aliyi tasdi etmelı: 
100 No. •• Hne cevaben clemiıtir ki: Vefiattan lttenıem. Yoksa bu prk ve prp da 

T .. -• a..._·-'·. 1~ Mlll•.t De Iet-"ik f...L--- t ........ lıir ı dur M b' 1 ol L- '" teftllielattan fazla oldufunu eliy vamızt daha derin açar ve lrabaha· 
61 
o 
o 

Mağaza 

" 

Kemalpata 

" 

Buğday O 
meydanı 

" o 
o 
o 
o 

••- .....,.. ... , v \'"' ........., u •• _u . e uı o an ve maya. ....- ı.~·ı -. ak 'nl .. !edil t" kimi 't o1.1..ı<... arzeclerim. 
Teldon N_..lan: -br. Tekrar üırerincle iı1'11r edece vatanda§ ayni deneede muht•em- ,_ı er. nayır sı aoy • ıea- ın ere ~ u-uD~ Arsa ,, " 

" 1 fim. Sısn Bey ben fvka efradmdan j dlr. Kencllal meb'uılar aruma alın- l•i" 0 halele yalmt a~~~;_Ş~~ ıdHer haldde_!'i2
1
. kaba

8
• hbuatl~. olacak. vla-

S..muharrir ve Miiclür: 24318 b 1 d bu f--'- ...:_ı· •. ..,L-L-tt __ _, 11es1z bu cihet arutra iJınl 0 ......,. IIMI yette egı ız. ız gun esen ı-
y ·- ı..ı_,· Mu • ...,,_""= 24319 u unmaaay ım nu .,..nın 11~• mamı, .. umtUnt .,........., a ...,.. ... --L--- edili F-'-- erek ld • Wı ederek k vili ti • . • ... 

- 'T" ---u cehelerincle lron"ıabilirdirn. Demelr lan ve esbabı mudbeai .-nblrla ka- ·~ YOi' .• "".:'t 1 an • • ?ar • • '!e ennı ~- .. 
o 

45 döııUm tarla 
20 dönüm tarla " 

Soğuc:ak 

Hayribey 
yolu 1-'--- .,. Matbu 24310 1 ted' N ele ı~-'ıik d k-a bili ·--L 1 1 • t·'"kk'l goruıler gerek ulari raporlardan an viliyetlennuz ııbı cumhuriyetin a-amn:r ı 1.. e v ~.. ne e -r- - l&a.n o mayan ı yaıı eıa 1 er ' . ._ ____ , __ elan .. ~ _.._ __ -•-

b''-"l'lr al h" d "--kac -'-- -'--t dola ·ı dah'I al ol lr laıtldığma gllre mekteplerin artma· zız .......,.....,.. muıt .... t cunca rinceye gi 
dededir. ABONE 0CRETLER1: 

TDrlriye içiıı 

L . K. 
3 aylrtı 4 -
il .. 790 

i2 .. 14-

'{ariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen ........ seri ,,.r11mez -
Miidcleti ııeçen nüıhalar 10 ku
nqtar. Gazete ve matbaaya ait 
itler için mlldiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiıı U&nların mes'ı.· 
liyetlni kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Y eıllklly aıkesf raoathane mer· 

k..ınclen aldılımız mal uma ta na
......, bucin bava aa bulutlu ola 
cak ve rlizc'r ııarhi iıtikametler· 
.ı.ı hafif •o cektiı. 

SAN'AT.
.1.LEMIND 

•'\'' ı ey ın e nT ı omn ~ - yısı e ı e ınanıamıf aca - . . arzed' i · V d --L " 

ta hiç biriıi fırk&mn ne gizli ne a- tır. Fakat timdi anlıyoruz ki ilin undan lreanalı şü~ ~ sb~~::; .. 'i..:i::..:c:!i''" ~.,::ı';ire 
çık celselerinde böyle bir ııöz söyle- edilmit olan şartlara prMıaiplere can rum teveUüdabn cJııona . L-L telı . nu .. del 'dı~. K "' 

- d "'idi c H F--'-ıı- da · lcla"-· hald C H olduğu görülmektedir. Meyıt ...,... m z sıstem muca esı ır. urunu mege ı:ııezun e.,. r. . . '""" n ınanmamıt o 5 u e . . uh Dok ·ı · ·· ,. · et "--. b •-'-- Ftrk --LI -'---'- • t • ı 1 ınehal ..;;....;;ımeie m taçtır. - vuıta ı e asn cumnuny U•••fl'JGr. nm programı ve nızamı unu anur-- _ uı DtCD uıu ua:ı::ma aı ..u..ş er- e.-·- . .. · ali el 
dir. Naad ki C. H. hrkaıı efradın- dir. Binaenaleyh fırka meb'uıluğu tor, muhtar ve ölünün velı~eri h~w Beh~al ciimhunyet 1 P ~ e-
da b• · • "mb t tc'lik d · · et .. t ·ı · venneğe mecburdur Aksı takdrrde cektır. Kaçakçılık davasına gelmce n ınnın cu ur ye ı şu e- ıçın namz goı en memıı ornaam- : .. 1.. k dah ok olm B da 

-'-- d h d t dahili ~- bö' le da • bet h kik t ··-• k tecziye olunurlar. Bınaenaleyh o u- şar ta a ç uıtur. u va-
m ... e e fU u u nue y 11a ve a ı a e uyguruu var 1 , .. .1 . bu 1 mecli • ilide ij k edilirk 
de olmaaı caizdir. Diye bu ana vaı- mıt .. Meıhur kitap meselesini hallet lerı? nufu~ k~yte~ı me.<ı ?'ec- ar 11 • • m za ere en 
f t hl 'l -~-· I " '-~ de""' b'k M c d" · kit b halletb'k bunyetten ılen .....ııyor . Halbukı ço- çok bahıedildı. Bunun ealıebı çok-ı a ı e1.n"IC91 nası mumaun 11aa • • ana ının a ını g~ • ... d 1 · • 

yah t ·u· etçilik cla d hal bil ka.1--1 dan d cuklar köylülerden aarfı nazar \ehır tur. Evvela hu ut vaz yeti , sanı· 
ıe ve u mı ıy 'u mana er en aı- ~ ar sor um. . al'k .. "k • · kd"ğ · • ta · d 1 da r B kit b" · · · üf tt" lerımizde bile bize yakından ı ası yen gumru vazıyeti ye ı ennı 
•
0
•e e ·"'d ve .!u k~nad -:_rald' ç'-e .·~~ lbu h" apT '1~ınBcı umef umd.' rkamd e '! olan bir buçuk y311nda çocuklar bi- nıyan adamların hulunmaaa Te saire 
enıesı e mum un egı ır. un .. u ra ım a ı ey en ı a aşımı . . . I k b I h lled"I · ld ıı. • • 

b 1 C H F--'- m"ı tak "t' 'kb d' le eski bir ilı)'adrn netıcesı o ara u mese e a ı DUf o u.,u ıçın 11 esas ar . . 1rKa1ırun umu zın o mın anın ıeraı ı ı sa ıye- • • I d • · ~..1: M"f 
k · d •--bul edil e orada s"ı · tctk'k tb' ek .. · 1 · al~kası nüfusca kavt,.dılmıyor u. tekrar an ıçtınap .,...yoruz. u et· 
ongreaın e ,.. en v nı ı e rm uzere :nraa ••- I . . . k · . "l'k ı·ı · d üz.ak ed k bu lann ı · d ·ı · la b' mlek ti lımal edılıy~ı·lar. Mamafih çocu tı•ı umumı ı va ı eT ve ıan arma ve 

mh d tere cereylan t~b'tenedilmnı'ıtı'r Mena~• ~ııtaendo n...: d•~_?'eb. e .. ten olsun d" nüfus" kavtedilmesiıı ve h.;dut kumandanları kaçakçılıkla 
u u ve mana an ...... ı . ..._rı n an a~r ıgı ır mu c- .. • . .. .. 1 F ka beh 

Binaenaleyh fırkanın açık gizli cel- hassııtan alınan rapordur. Bu lrita- yuzde elim me~tum .k~sm_ Çu?k'.' çok me,gul o mutt~~· . a .. t e· 
1 • d hu ı n leh e al-hı"nde b h • · b" d · k d k çocuğun kaydedılmesı nıhayet hır 11 mehal B. M. Meclısının mudahelle-se t.nn e n 8 n v _, ın epıuu JT en gerçı o uma 1 • • • • ..,, • B M M r . . kan , .. 

söz söylenemez. SnTı Bey fırkada ol Fakat anlatılıyor iri bu 78t bazı u- tatistrl· meselcsıdır. Zat~n dıger sı ve . . . ee mnın unu a-
l d fırkanı ar k veya -'"-" bir k y ti · · · · . · memleketlerde bu beledıyelere ha- zım gelmıf ve bu kanun yapıldıktan sa\; re d ı,'3..71 b' ""~ 1 z~t ~ı ":Y~ -;.nnu~n ~etlazı ~nu ~e 

1 
vale edilmiş bir keyfiyettir. Nihayet sonradır ki kaçakçılık orada iflaı et 

m~ el ın ~ v~ ~::.... ır '-~L~ı°Y e· ç çı er;,_nın. u.•:ı• vazıy , ~ın~ go- hukuku medeniyeye tealluk eder bir miştir. Bir müfettişi ur.ıumi ve vali· 
l ~·' o .. J; ~· ·;: Be b:"'. maıı 5e m-: er mu ,;:, eımı:t~ .• u~.u ; meseledir. yok ... devletin kudret ve nin elinde bulunan selahiyetlerin fev 
tz~m k'! .. ; 1' ';' Yd . yurı:.!ior ..:rrı .. z:ı rapor! 0 Şu~~ ır ' kuvvetine kativen maddi tesiri yok- kinde tedbirler almak liızun imit ki 
·~. ~ k'I e~~ ~~ • aı;a bah m I çl cu hak"~n an ~yoruz. 1 an- tur. 928 de yaptığımız iıtatistikte I bu kanun yapıldı. MüfeltİJİ uııbumi 

md usl a ı Mmeı· u~ timal~ agumban .. seol aşı anelL-t ı af le gbio~e, rakponı ytfazal n nüfusumuzun 14 ;.,;lyond&n fazlo ol 1 ve valiler bu noksanları görmüşler 
er er , ec 11 ıç an eo- ıun zata ..., te ena r ma sat a o u- • ı d B M Med" · • al 

d - h bir d" M''t h hah tti•·· L--- dugu meydana çıktı. Sonu sıfırlı ve ve yapmıı ar ır . . mnın uguna nazaran eınen aene ır namaz. u e !'lsıııın ıe gı INILI • • h d - b t db" h • mahir 
bu ·· ek eb' J k h b d hd ·ı· eti · · d b .. d yuvarlak be•lı senelerde umumı la ıgı u e ır ve u•usı eme-

r.:ıuıter m usu aya mız a ma ut ••ay enmız • ugun er- • 9 d el lr 1 • d ka k ık •nhitAI t 

o 2 döntlm 3 
evlek tarla 

TepekClıy 

248 14 oda 2 ao- K-ıpllfa 
fa mutfak ve mahallesin 
Çetmeyi ve bah de demir 
çeyi havi ha yolu liıtün 
ne de 

Büyük o 60 

2000 
de 2 hiı 

l - Yukarıda evaah ya:ııılı emval 20 .. 6 .. 932 pazartesi 
den itibaren açık arttırma ve petİD para ile 20 gün müdde 
zayedeye çıkanlmıfbr. Haziran 928 tarihli talimatnamıed 
kile göre hak aahiplerine verilmlt olan bonolar da nakit 
mmda kabul edilecektir. 

2 - Mezkur emvalin ihalesi 11 .. 7-932 Pazartesi günü ı 
te Ziraat Bankasının Demiryolun.daki (Kocaeli .. İzmit) 
binaamda müte9ekkil heyet huzurunda yapılacaktır. 

3 - Talip olanların yüzde 1edl buçuk niabetincle d 
akçumı ftıaleden evvel Banka ft'Zlleııİne teslim eylemeleri. 
ziyade malumat almak ü:ııere bankanın Muhuebe ıerviai 
racaat etmeleri ilin olunur. ( 

3 üncü kolordu ilAnları 
Sırrı Beyin karş111nda ilk defa ola- hal ,,;raj koperatifler yapılmaaı İm· I rB•~. Y_"kpacakh ~k9- 3

•
5
3o ka, ya:~ 1 · er ka!csınd.e ~a k 1 

1 bildi"l~ 
Çapa'dakı• rak söz ıöylemeğe mecbur oluyo k8nını bana sonnuı olıa]ardr ben , uyu ta. nr . ~ .~.Jmlf ır. apı- me ul zere .ır.. den ?. aln • g 

B da ebeb. f ,_____ d b ki bı ok da • .. al lacak büyıik tahnn nufu undan ıon r&por ara ••tına en soy emıyorum. Çatalca mliıtahkem mevkü ıartnamelerle ve kapalı rum. unun ı ı ırıuuun ana e u la uma n aynı mut e- .. .. 1. k S · t ı · d k du Or 
Re.im S·~rgı"sı• · 1 · .. · d 1 alat bi d b 1 du D k ,_. k ra bu kunuden aoz sov ıyece za- urıye geze e enn e 0 11 m. a- kıtaab ı.,jn 6000 kilo sıth. eti mlinakuaya konmuıtur. 

v.:;; prensıp erı uzerın e yan •t ı r a a u unur m. eme "' oope- dah"I" k'I" . d" k d lr ı •-- k t k mer ·r 
k if del d h 1 1 t'f' bil b'lmedl _. k di ınarun ı ıye ve ı ı şım ı gere a rer yer uru an .... ça çı ı • lıkl l kt h '-l l 6--7 932 l " Ü 

• • elen bah ta ım .. a .. erke u u':""11 °.' ~ mabü~ rl~ 1 1. m~en ve 1 l!' eni memleket; dol···- n1ebııslar gerek kezleri inhilal etmekte ve dahile dol pazar a amaca ır, a- S - aa 1 gun 
Çapedakf re.im ıcr~ısın · ve buırunku., mttda mı etın en brafıle sabıt olan Sırrı Beyın a e- 'd . . I . -:-'" k d"" k"I kted" T b .. yn· p•ddet 1 8 da ır&tden saatlerde k ııedDcliilni itlttin..z mi hiç? Evet yük manevi kuvveti olan nefsine iti lemumum Türkiyede kooperatif yap 1 1 ~re d.,m;:,.erın~? 

1 
d~_.ı:erc;b~eT _•ik';" d çe •.:;;e :r·b·"~k11Mill.:ı M.cll 27 .. 6 · 932 pazartea ırlin 

Çapada lıir reolım -.lıi vardır. mat iıtikaline itimat hislerini aelbe- mak hatadır demesi iaabetaizdir. De va a~ ş ın soy e ,~, gı ' . ur •- .e~am er_•e, edb.ul tatbik edil. ıaat 15,30 da komiıyonumus. 1onumuda yapılacaktır. 
Bu ıerıride hiç te maruf bir imza ta decek fiki ı · · b da ·· 1 ek ek ki bi .. lem d 1 ye nufusunu 16 ve halt. 17 mılvon- sının yaphgı te ır er ır· da yapılacaktır. Talipı.ln prt liplerin ıartnamıelerlni a 
ııyan - lıafanuyacaksmız. Fakat 1 r .erın~ra · n ~ embu k k j' te!,_ '°Y bil~-~'ı~vve do- dur, diyecektir. Evlilik haricind~ do ıe az zamanda kaçakçılıktan eaer namesini aöraııek üııere her tl:ııere her elin ve mü-1< 

• ..._..__ı_ 1r· vel netredım şoB. d vaıbzy d le le: SumaB an T~"!"k vede k"- azımtif ır. g" an çoeukların ntifusa lcaydi için kalmaz. • 
ilyl,e bir te>' -11nız '• onu ımması ır. ır e uyur a ar ı ırrı ey un y e oopera yap d .

1
. , 1• .. c'- • k 1 / gün ve ihaleye ittlrak edec:ekle tına ittirak edeceklerin 

W,. batk::ı .,.de lıalmak imkanı yok kürsüde ııöz •Öylerken arkadqlarla ı ınak fenadır. Dedi. Sözünün bu nok ":hı ıye ve R<> ıye mu şter~ bir o- da re adamlarımız . n·n de vakti muayyenlnde ko- minst ve teklifnamelerile 
~- "·--'t lptJ..L' rlT iter L..'t .. . d ede L. u·- --L' d"kk • "Be bu f'k. mıavon yapmıstı. Bu kom11von ço- 1 1 bu -· ..... "" _, ..--1 · .,.., musa•ı erec aer""ı ıııe ..nıp tasına ı at ettim. n ı n ki T 1 . d İ> ti idare amir ve memur uk arı misyonumuza müracaatlan , ti muayyende komisyon 
H iptidai nDk oyanları, her biri dğil miyim? İmli tetkik icabı olarak ııöyleyorum'' cu arın :e•~~ 1 me~e e~n e 'ki ne bir deh sİ•teme taalluk eder. Bu ıiı 
desen telilddainln aaflam bir idraki Bu tabiidir. Fakat SDT1 Beyin j dediler. Arka11ndan da bu lciinü- ::;kvası ;:..ku. .. ':;' \ek;~ dın temden hah• bııyurdular. Mutal8JT1f (471) (2892) müracaatları. (431) (25 
11İ lfta ediycw. zannettikleri gibi bir taraflı aerbeot den ''Ben kooperatiflerin ne oldu· k. eme du ~unh~-' oced . ":'"dan Iık ve vali sistemleri mutaoarnflık • * * ihale saatleri: 

ol bu ilri •--" 1 S B . • L''--" 0 _ ,.1 anunu me en• a """'• aıresın • . . ki b' . d" K.0. ve 1 inci fırka ve Ça.. K O ki IS Selçuk Hatan lııs orta mektep amaz ........,ı o ur. ll'rl ey gunu ...,....,... . ""' tt. "f k d' t . e<!'I . t" 11stemı hu çok es ır aıatem ır, ve • • nun 
talebesinin i'1eri. Roloolro, ipek ve buradan aöz söylerken arkadatlann · Arkadatlar ilim demek bilmek de nu u•a ay 1 emın 1 mış ır · , hunun hiç bir faydaaı da olmamıtbr talca Mat Mv aıtır etlerile F. 1. nın 16 
...... itleri araımda, lrrepd6tia hiç biriıi meıhur tabir ile sakki ,.,. i mcktir. Millet küniisünde her han Şark l'llA!JellPrl f!f' 1 Bu 'listemin halki merkezden uzalı- Haydarpafa •e Gümüııuyu * * * 
kombinezonlarla pl;aı-ıann yanın- fe etmedi yalnız düıündüğii ve aöy 1 gi bir fey hu makamm ciddiyet kıt(:ilk{'tlıh · laştırmaktan ve merkezi halka yanat hastanelerinin koyun etleri ay.. Birinci muhabere ala 
ela bu suluboya,,. kurtun kalem le~iJ; hakkı':' !"'t'.~:: t'i:h~h jeya. hdek?r~ lçi~dcled • .o1·ytediğimiz "zl~ Sırrı Beyefendi dedilrr ki: " Be- ' tırmaktan başka bir ıe:ri görülm&- n ayrı ıartnamelerle ve kapalı mevcut 300 araba gübre m· 
resllnl•, cflzel ve fayanı dikkat re tme IÇln ~. ar a aş arın epınuz cı ı o mağa ve 1<> erımı nim maksadım irtica harf'keti değil'" miştir. Hükmi '8hşiyet ve ameli fay zarfla tekrar münakasaya kon- ) l I 
bir lllll'at terbiyesinin mncudiyetİlı chı '.erbe~tis~ ta~idır. Sırrı Bey ve z'.n h~ilrate uygunluğu hususunda kim olursa olsup yakm bir dostumu , das! olmıyan bir teşe~küldür. Ve il- yedei a enlye İ e aatı aca 
den sizi haberdar ediyor ~!un .Türkıy.'.""n tek vat.andaşlan ı);k~atlı bul~~ğa !"echuruz. Sırrı bir meslektaşımı t<lrziı> etmek be- ~i ıdar~de bunun yen yoktu.r. ~u ıe muttur. İhaleleri 18-7 .. 932 pa .. lhaleai 27 6 932 paza 

Genç kalar ne kadar çalıımışlar muaavı .ve muıterk ~·~aıt albnda Beyın kendı~ıı;ı meb u•l~k. ı~arın nim için bir zevk deuildir • Hakika- . kil deki ıdare sırf memur yetittirmek zarteal günli 11,45 ıaatte ko- ıaat on beşte komisyonum 
ve ne kadar anlayı,, seziı ,,. bilgi aerheıttırler. Bu ıerbestlık hakkını elan tekrar nıçın balısettiğını anla- ten zühul etmi4lerdir irtica ha e- len batka bir işe yaramamııtır. Me- misyonumuzda yapılacaktır. yapılacaktır. Taliplerin ıa 
ile bu ;,teri vücude getirm.iıler? kullarur!R~. Fakat hak11z olarak ?er ~yorum .. Ben ~end.iltti!'i!' de:vlet- keti dediler. &endcniz dedim ki: · mur da yeti tirememiştir. Y~ valilik Taliplerin ıartnanıelerini al- meaini almak üzere her pn 
Kısa zaman zarfında muallimleri meıan edılen noktaların cerhedıle- çılık aleyhındekı ffkirlenm taıhıh e· Ond"n sonra irtica hareketi olma- çağlarını mutasarrıflıkta geçırmlı ve 1 k Ü h .. ü--•-a 

-· • d" .. k k ı aalıibi ı h 1 rk "B" · f rkam d d --ı ~ ı d ı ı· ı ak .ı ma zere er gun vem ıuuı. • misyonumuza gübreyi gö resaam Mitat B. ile Balôye Hanı- ceg~nı u~u"!". 8 '. 
0 an er de en ızun 1 •z ~~ . .e~ı • mı,tır. irtica hareketi Şeyh Saidin zayıf lca mıt a am ar va 1 ? ar g"' • • k ed---1-1 • de k h 

nun bu ıenç kızlara aııladıkları hu ~e11n vazıf~ı.dır. Bır notlraya daha ~~l~r ~-~le ~evle~c;ıl'.ğı bi?m vak'asıdır. Deruittim Benim sözle- I mişl~· v_e bu vaziyete geldıkt~ ıon; •~ya ıttıra • """"'~nn va üzere de birinci mu abere 
aan'at sevgi •e kabiliyetine p.,.nı •pl'<t ed~egım. Sın:• .Bey. C .. J-! fır . d~~undugwnuz gibi t~lalrki et.?'~?'&- rim lrenıliıinc masruf olur. Bunların ra şımdıye kadar.yapıl~!' tecrube ltı t! muayy~uıde t~ınat Te tek yma ve müzayedesine i9t

0 

aız • kası -~.usu olma ~·~ ~ kııı ara ı bilırler. Bu barelı:etlerınde durust- teşekkülünden evvel ve dedi,;.im gi- bariyle muvaffakiyet gosterememlt· lıfnamelenle komııyonumuaa edeceklerin de vakti muayy 
Müdire Afife Hanım ile ergıyı 11nda .. mur.acaat. etbklenru . ve na:n- j tüğe uymayan bir mana bulunıu;nar• ••••••••••-••••···-" ....... , .................. _. lerdir. Bizim anladığımız idare ffi";' müracaatlan. (456) (2772) de komisyonumuza 

geziyoruz. Eline bir faplaı alıyor. z
1
e! g s~ebrtılmetyt~knlce .m.us~1I_meb1 us ~im. Şu halde tekra

1 
r y~di~la biSr ba kat huıusunda fırk~nın kütle ha- m~ru .. mde~klbie~et ~~~~nlbanru ve 1rekjı- ihale aaatleriı ları. (40l) (24S9) 

uga rag e ı erını soy uyor ar. his mevzuu aramama ı ı er. ırrı linde hareket mecburiyetinde olmak mı mu rı r aU1UJUn u mem c et K O 
~aiti ayhk çoculamuzun itfdir,. dl- E C H F ka eb' ı--'- L. 11 • • • 
JOI'. Muallimleri Madam Nozalli. . vet . . ır1 ." m ._':'.~_o1~nd..... , Bey iıtiklilin 4ian tenl<ittir. Müsta- la oeraber memlekete hayırlı gör- halkına mesuliyeti altında hauasi- ll IS l ·F· 1 __ 

ıçin viı.ki lalep en pyet ı_,,.,t ı ır. ı kil olduğum icin tenkit edeceğim ele dükleri noktalar ÜZ<rİnde ııöz söyle- yelle faaliyetle fakat kanun çerçeve , • ır1<11 Çatalc:a müstahkem meY = ;!ı':r;!:.~ m':ı~alrı= Hhaa:.: Müstakil ~,h~ul~dl~iaV namb zedatlikleri diler. Kendilerini bu devletin hayatı metken asla cekinmezler. Bu mem- vesi dahilinde çalıımasıdtr Bu evsa- 11,30 Çatalca nln ihtiyacı için altı kalem 
mın bir koatiimUnü onunun ıeri· ele r.ayet ıuoct 1 ır. e ura ara- na ve yükselmesine temel addettik- lekete kir ve fayda Relireeek nok- fı haiz 60-70 hatta 700 .adamı Tür- 11 45 Haıtanelet aeb:ııe a1-i münakua ile al 

mızda meb'us olarak bulunmalan leri esaslara bağlı sayanlar yani bu taları her 21\man IÖylediler, En ba- kiye bulamaz mı? Gayzerlinin bir ' ~ • • c:aktır. İhal-ı" 17-7 .. 932 p 
Jorlar. Dikit •e hiçkide •ukufunu da gayet İ•abetlidir Bunlarda gayri meclisin fırkamıza bağlı uvuzları ait cemiyet tipi ailedir. Birden fazla kitabında okumuttum. Türklerin en ft w w ~• 
hayranldda seyrettiğiniz bu koı· tab:; bir ,ey yoktur. Yalnız kendi. millet kürıüıünclen fikirlerini ııöyle adam bir Rrad11 müşter.,.kn yaşama büyük hasletleri sılrışdıkları zaman- K.O. merkez kıtaat ve mtt.. ırllnü ıaat 11,30 da komİIJ 
timlerin, ma1a örtülerinln, bebek 1 d -'- - bu 1 ki bu t • · 1 381 500 kilo ve da l kt Tal. 1 elbi el • • .ı. ela k eri Cnu>ttr yurur ar ae- mek iıtiklalinden mahrumdurlar. ğn karar verdikleri zom11n mü,te- tarda lazım gelen yttlere en kuvvet- esıeaa ı IÇın • • muır: yapı ac:a ır. ıp 
"rd 1 ki en.nı~ Y~h ıu yı :""n f.,..ki C. H. F. meb'usları intihap Aramızdan Sırrı Beyden daha fazla rek bir talmn kayıtlar altına girer- ti adamları getirmektedir. Son tarih 1 inc:i fırka için de 1,076,000 ıartnamelerini almak üzere 
> e. ';" 5•zme::. . c:ım d" 1~~n 1 olunmadan evvel fırkanın wnumi aliılr~ ile bu küraüyü dolduran uzuv ler. Bu ccmivet ve medeniyet f1rka le buna bir misaldır. Kanun bilir. kilo matbab odunu kapalı :ııarf ıliıı ve münakaaaya iıtirak 
-ıkunıUgorec hullnızha. yet •-~zlzgun reiıli~i bir beyanname neıretti. Bu lar.n her ırün kafalannı b·J memle- nın en aail bir tezahürüdür. Bu eaaı Memleketini sever 60 tane fena a- 1 ---' le d •- .., a ve ayrı ayrı tartnameıer c:eklerin de vakti muay- e 
.. ti-~d f anan bi d nımtel "hi ~nl n beyannamede hugiin Sırrı Beyin kete hayırlı gördükleri noktalar üu lara, kayıtlara sadakat kendi İstikli. dam bulmak hiç bir zaman bizim 1- 1 J-
e n e ırçanın r gı •• e · ld ele ı Tir k · d ,_ münakaaaya konmuıtur. ha. miayonumuza mürac:aatlan. ıliğ" . 1 dek ., la 1 : muterız o uğu v etçı ı ve oope rinde iılettiklerini ve IÖz ııöyledik- lın en bir ıev kaybctm•,.. demek de çin mü4kül değildir. Ve c6mhuriyet leai 5--7~ salı _,._,1 aıa- (4Sl) (Z9l 
.ti~ ı:-:·~· 0';.~k tf ymet en ratifçilik ruhu vanlı. O halde ken- terini görmüyorlar mı? Evet C. H. ğildir. En milliyetçi vatanperver va bunları bulmu9tur da böyle mukte- •-.. 

n e ..- şayanı 1 a ır. dileri bu ilin edilen prensiplere mu Frrkaoı uzuvlarının iıtiklalinde ek- tandaılara her gün tavsiye edip i- dir adamlar it bafmda bulundukça itdaki aaatlerde komisyonu.. * * * 
Çocnklanml7da resim ft desen hatif olduklannı bilerek niçin bu ıilr bir nokta görlebilir. Oda yük- nandıracağımız yol hu yoldur (bn- size teminat veririm mauffakiyet muzda yapılacaktır .... Talip!.. K. O. Ye birinci fırka ih 

mla)'lfı hiç te dünkü ~ibi değildir. fırkanın meb'uıluğunu iıtediler. Gf!T aek maksat için muayyen prensipler vo sesleri, alkıtlar). Vatandaşlan muhakkaktır . Çünkü onlann yapb- rin ıartnamelerini , almak ü- cı için 30,000 kilo pirinç ka 
Anlranıclaa plen resaanı Zeki Faik çi fırka kendiıinin ilin ettiğimiz etrafında beraber çalıtmak için biri fırkalaıtırmak. ceıniyetleştirmelı yo ğı icraattan mesul olan benim. Tcıt zere her elin komisyon- aarfla münakasaya konmut 
B. bana talebeslnln re•imlerini gös- prensiplere muhalif olduiunu bil&- binmlze verdiğimiz .özden ibaret- ludur. Yunanistan teranelİni telrrar kiliıtı esaıiye kanunu ıayet ıerilı· 
terdiği zaman ela .., kodar hayret rek ıneD'uı namzetleri ..,...,_ alma tir. . etmiyeceğim. Zaten kendimize ait tir. Demin de arzettilim gilıi halka ve mtinakaaalanna ittirak ede- ihalesi 17 .. 7 -932 pazar glinil 
ttmit ve onların iptidai gibellikl• m•t değildir. Malumu iliniz mecllı ArkaU.lar cemiyeti beşeriye bir meseleyi müzakere ederken mub kartı olan vazifelerimde ve gerek dl ceklerin de vakti IDUaJY-İll- at 11 de komiayonumuzda 
rfne hayranbfmu cizliywı• ılttim. İntihabı bir politika kombinezonu- te lrtek adamlardan mürekkep deiil terem komtu devletin vaziyetini ğer ahvalde en lrüçük lruıarlannı ,a de teminat ve teklifnanıelerile pılııcaktır. Taliplerin ıarto 

Bunlann içinde bir b.ıırilruliıcle ···-··---·--··""----··- ılir. Bir takım müıterek hİ3metltt mevzuu bahsetmeğe mecbur olmak riipte tecziye etmezsem kendilerini komiayonumuza müracaatları. ıini almak üzere her ırlin •e 
ıüzel olaıu vardı ki, bir •·- yarınki neslin terbiye ve tekamülü- te lrtek kalanlann yaptığı hizmet- bana eza verm.iıti ve bunu da bir tecziye etmediğimden dolayi huzura ( 432) (2600) nakaauma İftirak edecek! 
ıMkKnı idi. Onu Çallı ltınıW. al- ne ......ı bir aılda çabıtıklannı ıö- !ere niıbeten daima üstündür. (Bra- nebze söylemiıtim ,. Esasen tekrar alinizde mesul olacak bet.un. Binaflll ~ * * de temın· at ve teklı"f D ... ıtupl'! 
• ,,. atelyeeini11 da•arina utı. Bü- rüyonurı da billihi ıevincimclen co· vo sesleri) Fak.at, fırka arkadatı tet lanmaamda yeniden tekrara değer aleyh onlar kadar benim de hauao w 

da bu kalılllyetlel'ln ilzerlnde iJJ.,. ıuyorum. kik edip dü§Ünilp, inanıp ima etti- bir noktayı Sırn Beyin aözlerincle davranmam zaruridir. K.O. ve birinci hrka kıt'a. le komisyonumuza uıiı ce" 
:r.. ~ ,..._ arlaulqlanmm Elif NACI fi veya rey vttdiği bir eaasa seda- bulmuyorum, lrifi.. {Devamı var) tının aebze ihtiyacı ayrı ayn n. (480) (291 

Milliyet'ln Edebt Romanı : 16 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(F-'-" ı.,,ı-tUrm roman) 

Yazan: HOSEYIN RAHMi 
Dill'"" her uman çaıç-. 

ilk eden bu çocuk Tallt Beyin 
İ8ticvabma aöz kanıbrmamak 
için biç ağız açımanııtb. 

-ıs-

Ruhların feryatlan 
Erteai gece iki kardq ırene 

odalarına çekildiler •. Perili ev. 
ler cildinin mabadine devam 

,.ediyorlar. Ortadaki masanın 
inünde kartı kartıya, Turhan 
okuyor ağabeyi dinliyor : 

3 tqriniaani çar9amba: 
"Saat 10 u yirmi geçe mer

divenden sür'atle çıkan ayak 
Releri gürültüsünden hepimiz 
uyandık. Bir sıraya TIJrulan 
darbeler duvarlan titretiyor .• 
Hemen döşeklerimizden fırla .. 
dık. Aiır ve eliıtikiyetli bir 
cisim yukarı kat merdivenin. 

bi oldu. Ataiıya vannca kori
dorda yoluna devam ederek 
sahanlıkta durdu.. Derhal ıo. 
nuncuıu gayet tiddetli üç dar
be vuruldu. Ve sonra Yetil oda 
nın kapısına kolunun olanca. 
kuvvetile -bir dülger keseri İner 
gibi bir gürültü patladı. Takır 
takır bir çok hayvanlar gezinir 
ıribi bir ıeyler i,itildi. 

[lhtiaara riayeten darbeler. 
den ibaret olan gecelerin nü .. 
mayi9lerini seçiyorum. yalnız 
fevkallde hldiaeleri kaydede
ceğiz. J 

10 tetriniaanl çartamba: 

nirlerimiz bu sarsıntıda iken koptu.. 9u9malar.. Merdi•en sahanlı- linde bulunuyor ıribiyda. Turhan tıkırtınm ıel · 
hepimiz tiz perdelerden ihu 13 teırinisani cumartesi: ğına 13 ve yqil odanın kapısı- Orhan - Devam et karele- tarafa dönerek birisile )ıgı 
vah naleleri i9ittik. Ve bu ses.. "Geceki rahatsızlığımız ye.. na 8 9iddetli darbe .. Kapı hız. tim... gibi ıraibe ıöyle -ıeacli: 
ler üç dört defa tekerrür etti.Dı tişmiyormuş gibi gündüzleri lan açılıp kananıyor.. Turhan: - Bir daha wr. Kinı 
~arıdan gelen bu ivazlar gittik de bizi iz'aca başladılar. Saat Gece yarısını IS geçe aa- "20 kinunuevvel pazarte- Anlat •••• 
çe tatoya yakla91yordu. Saat on 3 te yemek salonunda gübe.. hanlıkta kuvvetli bağrı9malar. al: Fakat bu suali cevsP 
buçukta ikinci katta sağır bir gündüz darbeler. Döndük do.. Fakat bu defa atlayan bir ka.. "Gündüz saat dörtte Ma.. kaldı •• On dakika kadar be 
darbeyi müteakıp gene uzun !aştık bic fey ketfetmek müm- dının eninleri değil.. Sanki ce- dam odasına girince iki sandal- diler •• Hiç bir teY cluyulaıacb-
bir haykırma ve sonra dışarı.. kün değil.. Saat 3,IS te yeşil hennemden haykıran mel'un- yenin bat aıalı edilerek kol- Tekrar Cinli hanele!' ki 
ya bağırır gibi iki defa bir ka.. odada gürültüler ... Oraya kot lann, iblislerin nevmidane tuklularm ü:ııerine çıkarılmıı hının sahifelerini okumaya 
dın feryadı koptu •. Daha sonra tuk kapı açılmıyor. Açılması.. i.vazlan... Vurulan kuvvetli olduğunu görür •• " ladılar. Çok sürmedi. Oda 
üç dört haykırma da avlu ve na mani olmak için koltuğu ka darbeler iki saat kadar devam Kardetlerln odasında bu ea pı•ma fakat bu ıefer ırayrilll 
merdivenden geldi.. pının önüne koymu,lar.. Gene etti." nada kapı tarafındaki cluva- ta:ııam tıktıklar indi. Bu 

Bermutat ırene şatonun her yerine götürdük.. Bu esnada minderi üzerin.. rın üzerine tık, tık, tık tiç mun köpek hiç ff:a çıkarmadı. 
tarafını dolaştık. inceden İnce- Saat 3,40 ta madamın oda.. de uyuyan Atak birden bire tazam darbe indirilir.. Bu tı- Orhan biraz titrek setir: 
ye her yeri yokladık. Saat üçü 11nda ayak seleri .. Kendi ken.. dört ayak üzerine dinelerek kırtılara Atak hemen hırlama - Kimdir o? 
yirmi geçe gene koridorda ko.. dine gezinen bir koltuklu ... Ge kapıdan tarafa iki üç defa ulur ile mukabele eder.. Köpeii a. Dııarıdan : 
9uşmalar duyuldu. Bu ıefer ha ne Yetil odaya gittik. Gene ka.. gibi havladı.. zarlayarak sustururlar. Hay. - Benim dayınız. 
fiçe iki haykırma daha oldu. pı açılmıyor. Gene koltuğu ka- Turhan gözlerini kitaptan van kuyruğunu iki bacajtınm - .A. dayı bey bizim oda_... 
Fakat artık limı cınıı yoktu... pı önüne koymuşlar. Madam ayırdı .. iki kardeş odanın dört araaına sıkıştırarak karyolanm za ai:ıı de mi iıtizanla gire(:P" 
Bu sesler evden geliyordu. ve Amelina rahiple beraber 0- duvarına bakındılar.. altına kaçar. ıiniz? 

12 teıriniıani cuma: dasına giderler •. Kabinenin ka.. Orhan - Bu köpeğe ne o.. Orhan - Bu ne? Tallt Bey kapıyı açı 
"Bir çok darbeler işitildi. 'palı penceresi birden bire açı. luyor böyle?. Gözlerine bir 9ey Turhan - Bilmem.. Atak ırenit bir tebessümle: 

Sonra gene ti:ııden ve hızlı aes.. lır. Rüzgar timalden eıiyor.. görünüyor gibi havlayor.. korkuyor... - Elbette •• Siz tekin int 
ler •• Avluda daha iniltili ıes- Bu pencere iıe cenuba naz1r.. Turhan - Ürkmüt gibi ti· - Darbeler indirilmezden lar değilsiniz •• Belki ruh~• 
ler •• 11,45 le mahzenden gelir dır. Madamın odasında bir kol kayetli bir •eı çıkarıyor.. evvel hayvan olaca.ğı hi11etti.. me,veretteainiz. Belki perı 
ıribi botuk aealer, sonra mer. tuk yerini deği,tirıni!. Rahi.. - Neden ürküyor?. - Bu tıktıklan onun tanı.. larile mahremane göril•~ 
divenden daha kuvvetli sesler.. bin odaaında kapatılan pencere - Her halde bir hiuettiği ; dığl bir el yapaaydı köpek hiç sunuz... Niçin izinai:ıı içeri. 
Gece yanıı gene hepimi:ıı dı;_ tekrar açılıyor. "Bu hareketler ı var.... ! aldırııı.zdı.. rip te bu 1ri:ııli hububalle 
tıekJerimPıden fırladık. Mah- gündüz oluyor." Köpek iki ayak üzerine min I - Bu darbeler geçen akşam 1 bozavım~ 

den buamaktan basanıala aıç. 
""'~Qa. ~ya ~ kat• İllİFOr ıri-

Saat 1 de tepinerek kotut
malar .• Duvarlara inen darbe
ler arumda uzun bir korna 
aeılne benzer bir fey ltitildi. 
DışMıda müthit bir fırtına var 
dı. Boranın iniltilerine karııan 
bu acı korna feryadı bi:ııi tit. 
reli. Çene bir çok tlarlteler •. s·. 

zend- ve yeail odadan ıealer "13 te,riniaani cumarteai ge derine oturdu. Bir düziye ba .. 1 da vuruldu. l 
ıreliyorclu. Nihayet çok ıztırap ceai şını kapıya doğru çevirerek · · • • 

bir " 



kabul edildi .. w lira 111U1aare11r ...... 

Mehmet Ali Bey (Artivin) - O 
müteferrikadan ale11eviye veriliyor. 

Milli Müdafaa bütçesi dün 
(B•fl ı inci sahifed~) ı almmıt ve Türkiye ıul.~na selm!t 

. ·· _,_, arzede- v eTürk donanmaama ıltıhalr. etmit-
lum cfbi yine musaad ........ e . 1 1. Dört'" ·-·'- d-'· torpidosu dört . ki, f . • lıü "'k ümıt ır. - ~ • 
Y•m :-"":' ıçı~ b yu da deniz altı gemiai, üç mubripten mii
'Veren Ol" r.u. ~e . . :;;ı.,aun.. rekkep olan bu yeni donanma qrm 
~etimiz fiyatleruun =~ bütün terakkiyatını sür'at ve kud
-~~~ı~fınGeç:ı,:i,:k et- reti harbiye itibariyle ıon tekemm~
~"'"" umıt . .en . . tı o- litını üzerinde cemetmiı olan ha.ki
mıı Ye bir neferi_n ıaıeaını vaaaal t- kalen yüksek kifayet Ye kudrette 
larak on yedı kurut• m e bir mecmuadir Deniz ordusu bu son 
mek imk&nı haaıl olınuthır. . . --"'- ollDllk 

b - 1 •1 kabul ettiği ıııtem donanmaya """"' -
~eç-kaened huil~edı e larak dahili tan mütevellit ıükran binlerini va-
nız er am a m e o r d 1 • dab k d"kka t k 
eınan olan efradın tamamı talim bı e. e.nne 1· ~'~-o .. • t t ekme ve 

rb• lmmıt ve zabitan u ıtinaya ıy .... t .ıo• erme ıure-
ve le ıyeye a • ı · ba d kt" (B 1 ) 
ordu menıubini araıında kanunen tiy.: ıı :W e ec~ .•rb .. t ra.vo ıeı er • 
ve kıdemen iatibkak kes bedenler kiabv'~ vvet en u ç.e111 t!,jen te
d b • · mütec.aYİz zatın terfileri ne utçe tayyare cemıye en va
y:;,..:.; orduya mekteplerden çı k_i _olan ianat hauli~ı da bütçe iç~
karak yen; dahil olan anaaır tama name alınmak ıure~le 3. bu~uk mil
men yerleıtirilmif ve bunun h~ri- yon kada~ olarak .g?ster~l~ıken ba 
cinde gene ordu için 2000 i mute ıene demın ar:ı:ettiğim rıbı bu .kı•
caviz ihtiyat zabiti taha~llerini ik mın ~ütç~den a~ı. sebebiyle 
mal ederek ordunun ibtıyatma a- 900 bin !ıradan ıbaret bır rakam ha-
lmmıtlardır. Bu aene ümidimiz ye line dütmüıtür. . . 
ni bütçenin ayni erkamı .dahilinde Bu münaııeb;e~e h~z~ru alinızde 
ayni faaliyetin ayni ıekıllerde de bava kuvvetlerının ınkitafı ve te
vam edeceği ve muvaff~kıyet. iı- rakkiıind.e ç~. büyük ~I o!•n tay
tihıal olunacağı merkezındedir. yare cemıyetinm meaaı ve h_ımematı 

Efendim lehülhamt memleke nı lisanı şükranla yadetmeyı_ vatani 
timiz genİf 'hudutları YUİ coğrafi bir borç telakki ederim ve yıne bu 
vazi;etimiz ve nüfuıumuz gittik· müna~e~e~e .«r~dı millete hava ~v 
çe müte:ı:ayittir. Bunlar ordu leş- yetlerumzın ınkiıahna batlıca mu
kili.tının vüa'at ye şümulü üzerin him bir mesnet olan tayyare cemi· 
de birinci der~cede müessir olan yetine yardan etmenin en büyük va 
mühim &mitlerdir. Her senenin ea tanperverlik delili olduğunu ve ba
nan erbabına allah altına davet kikaterı bava kuvvetlerimizin bu 
etmek askerlik teref ve terbiye- yardımlar ıayeıinde guveniler esaslı 
sinde.; hiç kimseyi mahrum etme ve muntazaman tekemmül eden bir 
mek borç ve vazifedir. kudret ifade ettiğini .zikretmeyi lü-

Nllfusumu:z 17 milyon zumlu addederim. 

Huzurunuzda tekrar etmek lü Hava kuvvetleri 
ıumauzdur. F al<at, gene aöyleye Han kuvvetlerinin inkitafı yanııt 
yim, aakerlik hiç şüpb~aiz mük:e! da hükümetimizin çok ehemmiyet 
fefiyet değildir. Her Turk gencı ı verdiği sivil tayyarecilik meaeleol 
çin milli bir teref ve ~uka~dea de beraber takip edilmektedir. 
bir baktır. (Bravo aealen) Kimae Oınit ederim ld bu ıene içeriıin
yi bundan mahrum etmek müm- de lıtanbul ile Ankara arasında mun 
kün değildir. Bir tarafta da ıüp- lazam bava poıtalan nakliyatı bafli
hesiz cümburiyetin feyıı:i ile ola- yacak ve gelecek tene bu bava poa
caktır ve iatatiatikler ıröstermektc tası nakliyatı iti Ankara ile Diyan
dir ki, her aene dahili eınan olan bekir ara11na kadar t91mil edilecek 
efrat mikdan muntazaman art- ve bu auretle Türkiye havaları üze. 
maktadır. 926-927 den itibaren rinde beynelmilel havai münakali.t 
140 binden bqlayn eınan erbabı muntazaman temin edilmiı olacak-
170 - 174 bine kadar çıkm19tır. br. 
Bunun manaaı ifiklrdır. Meml.e- Bugünkü tayyare fııbriluılamnu 
ketin nüfuau tezayüt etmektedır. doğrudan doğruya yeni, tayyare 1,. 
Bu heaaplan dünyanın her ~r'!'- mal etmek kuılret ve kabiliyetini • 
fında kolay bilirler. Huzuru llınız dinmiflerdir. (Allatlar). 
de tekrara hacet yoktur. 170 bin A k • ı b Ilı l 
eanan erbabı verebilen bir mem- 8 erı 18 r a ar 
leketin nüfuaunun ne kadar ola Bundan sonraki bGtçemlz aakerl 
cagı pek ifikirdır. Bizim he~~·- fabrikalanna ait bütçedir, Geçen ae
ınız 17 milyondan atağı değı!dır: ne :ı:arfmda Ankara Kmkkale uke-

Süleyman Sım Bey - Y ırmı rf fabrikalar manzumesine bir de ye 
ı:nilyon.. ol çellk fabrikası Dan edilmittir. Ba 

Zekli Bey - Yeni. tah~ ~Ü fabrika tesellüm ııdihnlt ye faaliyete 
fuı elbette ıröıterecektir. Bilyük ı.t111D11ftrr. Fabrika esasen bu man 
ordulannızm arzettlğim keaafette zumenln tertibinde takip edilen pro 
ki efradmın biltçedeki rakamlar gram daireelnıle ılijer fabrikalarla 
la İ&f'I Ye llbaaı kolay olmuyor. bemabenlr olarak büyük kuvvet ve 
Muaaır ordulann bQtün teklmül1 Yiia'atte yapılmııtır. Talıit .. ı..ı.. ma 
tmr ta.kip ve terbiyeainde ve bitti IUına alinizdir. Bu fabrikaların kııd 
mum &lit ve veaaitinde ve her cep retleriıdn temunr ha.zer zamanmda 
hede takip eden ordulannız ayni ıulb :ıuımanında DMYadclı harbiye Ye 
:zamanda bir büyük mektep Yazi mühimmat istihsal etmdı: iç.in sarf 
fesini de görmektedir. Oraya da- ye iıtlhlik etmefe ne askeri fabrika 
hil olan efrada, okumalı: Ye YH- 1armıızm biltçesl müaaittir. Çünkü 
mak bilmiyorsa, ilk defa okuma onlar bugünkü bütçenin 10 miali faz 
Yazmadan baılayarak yurt bllıi- la bütçeyi latilzam etmektedir, ne de 
ai, daha aonra da aakeri talim .,. buna timılild halde bir lüzum var
terbiye llğretilmektedlr. dır. Binaenaleyh bu noktada hare. 

Bu kadar mühim vazifenin aı ket eden bllkQmetİnİ:ı: fabrikaların 
kerliğin laaa müddeti İçinde hak- bot amanlarmı kuvvetlerini daba 
kile ifa edilebHmeıi için orduların diğer rantabl itlerde de kullanabil
ia,., iatibkakı üzerinde da mMI için devair ve ıirketler iç.in 
ba aemib davranmak ..e ray, kablo, tel ve buna mümıuil ID6-

ilk imkandan latifade e- Yadclı hadidiye yapabilmelo: için bil-
derek müaeadeoi:&e arsetmek i· yük mecliainizin müsaadesini almıt 
çin hüküınete yeni .teklifler Y~P- ve olbaptalıi kanunun tatbikine ge
mak lüzumunu hıaaemekt•ymı. -''-'·tir, 
Bununla beraber bugiinkü kanun ~ .... 
larımızm derpif ettiil iaıe hudut 
lan dahilinde iate edilmİf olan or 
dularnnız efradmı tabb ailaba alı 

kadroJarına idhat edilmesine mi 
ni deiildir, ve ancalt bu auretle de 
bava filomuzun takip ettiii proır 
ram dahilinde tekemmül ettirilme 
aine imki.n hi.aıl olabilir. Kayaeri 
fabrikaamda biz Amerikalılarla 
beraber çalıııyor deiiliz. 

Kayseri fabrikası 
Mehmet Ali Beyfendinin mev

zuu bahaettikleri Amerikalılarla 
yapdan bir muahede vardır. Bu 
mukavele bir sene için devam e
den ve 23 teırinievvel tarihinde 
baılayan bir tecrübe muka-.eleıİ· · 
dir. Bu mukavele mucibince Kay 
seri fabrikası onlara verilmit de
ğildir. Bu fabrika devlete aittir. 
Onların bu fabrikada yeni tayya
re imali için liı:ım olan mütehaı 
.arılan kendileri meı'uliyetleri al
hnda vermek ve hükUmetin emrin 
de parası bizim tarafımızdan ve-. 
rilınek Üzere miltekabil taabhü
dat talmmııtır. Baıkaca iki tara
fın yekdiğerlerine karşı hiç bir 
taahbüdat mevcut değildir. Bu ae 
nenin hitamından aonra mukavele 
yi daha uzun seneler İçin tecdit et 
mek baıka tekilde tadil etmek ve 
ya etmemek hu•usunda her iki ta 
rafın ihtiyarı mevcuttur. 

Fabrikalarda yeni tayyare yap
mak bu mukavelenin mevzularında 
birisi olduğu gibi Türkiye havaların 
da bava nakliyatını posta nakliyatı 
nı temin etmek için lizım olan fen 
ni tetkikatta tarauudatı havaiyede 
bulunmak ve keza zemin üzerinde 
tayyare meydanları için tetkikat yap 
mak mevzuunda bizimle t91riki me
sai ebnek üzere Amerikalılar buna 
ait mütebanıalar ıröndenniıler •e 
An.karaya Ankaradan da Diyanbek.i 
re giderek iktiza eden tetkikatlan 
yapllllflardır. Önümüzdeki ıerıe zar 
fında muvaffak olacağımıza dair de
min arzettiğim ümit buna binaendi. 

Bütçe encümeni reiıi Hatan Fehmi 
Bey - Yeni bir kanun vardır. Encü 
menden çıkm.ştır, matbaadadır. Mm 
met Ali Beyin buyurduklan onda 
düıünülmüıtür. 

Mehmet Ali Bey (Artivin) -Te
,eklriir ederim. 

Zelı:ii Bey - Bu tadilat bütçe en 
cümeni2dedir. Bendeniz de arzede
cektim • 

Mazhar Müfit Beyfendinin em
rettikleri bir nokta vardır. 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) Eı· 
tafurullab.. • 

Zekai Bey devamla - Bahriye
de kafi tatbikat yapılmazsa mabat 
iotihıal edilemez. Herhalde bir gemi 
tahıia ederek tatbikat yapmak li
zımdrr, dediler. Bunu kemali ehem
miyetle na.arı dikkate almışızdır Ge 
çen sene de büt enin imkanı niıbe
tinde yaptık Bu sene daha çok ehem 
miyet .vererek yapmağa çahşacağız . 
(Ki.fi sesleri). 

Bu izahatı müteakip fasılların mü 
zakcreıine geçiler k mitli müdafaa 
veki:.leti kara bütçesi 32,243,936, ha 
va bütçesi 943,000. deniz bütçesi 
3,605.560 askeri fabrikalar bütçesi 
2,955.800 ve harita Umum Miidürlü 
ğü bütçesi 546,265 lira olarak kabul 
edilmi4tir . 

Bundan sonra 1932 seneıi muva
zenei umumiye kanunu müzakere e
dilerek reye konulmut 224 reyle ve 
mevcudun ittifakiyle kabul olunarak 
yarın toplanılmak üzere içtimaa ni
hayet verilmi,tir . 

-

lıtanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: lıtanbulda Yeni Poataba
ne arlıuında Türkiye hanında 20 
numaralı yazıhanede mukim iken el 
yevm ikametıri.hı meçhul Petraki 
veledi Zabariya Lagopulo Efendiye 
Eliaant hintl Avraama olan bor
cunuzdan dolayi vefatın mefruf bu
lunan Arnavut köyünde birinci cad
dede Ye dere ve ıucu bahçe sokak
larında 52 . 54 _ 56 _ S8 kalp 4 - 6-
2 - 2 numaralı bir kıt'a arsanın 132 
hisse itibarile ı:ı biuesi Ye yine bat 
kasma ait bulunan 132 biue itiba
rile 8 biuesi ki cem'an 132 blaM 
itibarile yirmi hiuesi icra kılınan 
müzayede neticesinde 150 lira be-
delle talibi ubteainde olup ibalel 
kat'iye İcra kılınnııt olduğundan 
3 gün zarfında bilriza talırir vemıe
ni:ı: akıl takdirde ri:ı:a Ye takririnize 
bakılmıyarak muamelei tMciliyesi
nin ifa kılınacağına dair tapu iclare
ıine if'arı keyfiyet edileceği ye ika
meıplıınızın meçhuliyetine W-
3 ırünlük aon ihharnıune malcemına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilin olu 
nur. 

latanbul ikinci ifli.t -urluiun 
dan, Müflit Galatada tünel cadd ... 
sinde 36 - 41 numaralı mağazada 

Kalinikot Limiti! tlrketi mildüril 
mea•uJleri tarafmdan alac•kldar j .. 

kinci toplanmasında teklif olunan 
konkordatonun müzakeresi için ea
habı matlubun 13 ternmus Ç&rf8111-

ba giinü ıaat 14 te ikinci iflia daire 
ılnde hazır bulumnaları ili.o olunur. 

Oft Han:ı:e ılrketinln Türkiye ba
Y.ı.ımda seyriaefer etmek imtiyazı 
yoktur. Bu imtiyaz yalnız Tlirldere 
aittir. Hiç bir ecnebi Pri<eti Türkiye 
havalannı ıreç.it yapmak m1l1Udesl
ne malik değildir. Bütün diğer ınem 
leketlerde olduğu ıribl aahillerlmls 
araamda aeyriıefer naaıl Türk sanca 
kına ait ise bava seyriaeferi de mem 
leketin kendi mllU bayraldarıncla tab 
oiı edilmittir. Lolt Hana tirketi Av 
rupa Ue lıtanbul ara11nda iılemek i
çin bir müaaade alrruttır. V • bu mü 
aaade de l ıtanbul da erUııı harbiye 
nln intihap edeceği ywlerde icap e
den tesisatı yapma11 f&rliyle verll
miıtl. Henüz daha bir ıey yapma
mıılardır. Yapıp yapmlyacaldannı 
da bilmiyorum. Daha ziyade bu mu 
kavele posta ve telgraf icla, ·,,;:ıi tara
fından yapıldığı için dabiliyt-vekili 
bey arkadatım bo huauata daha ıril
ul izahat verebilirler. Erki.nı harbi
yenhs kuvvetle takip etti#I noktai 
nazar Türk ha...Jannda aeyr{seferfn 
doğnıdan doiruya bizim tarahmı:ı:
dan yani meseli tayyare cemiyeti
nin lavauutu ile t91kll olunacalı: bi,( 
Türk tirketi tarafından yapılınım
dır. Bu temin ve tesia edildikte Tür 
kiye bavalannrn bir yanından öbir 
yanına kadar muntazam sefer nak
liyatı yapıldıktan ıonradrr ki Avru
padan lttanbula veya Türkiye budu 
duna kadar ıeyriaefer tesia ve tem.in 
eden ecnebi tirl<etlerle Türkiyenin 
terk budutlarmdan lraka, Hindiıta
na Kler temin edecek kumpanyalar 
ile bir anlatma yapılabllecelı:, bey-
nelmllel münakali.ta Türkiye havala Fatih MalmUdürlUğüooen: 
n en müsait ve en kua vasıla oldu- Şehremininde Sarı Muaa ma 
iu için bu buauıtaki Yazİyeti müm- halleainde Halimbey sokag-ında 
tazmıi:ı: ümit olunur ı.: bize _..._ k 

-. ...- iin 11 7 No. lr hanenin icar 
nırken vaaatf aikletlerile terhla o fayda temin edecektir. Gece uçuıla ·· ed · b" 

nna ait ikramiyeden babaettiler. Bu muzay e11 ır ay zarfında ve 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: ! 

1 •Naim Vapur idaresi • 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 

Dört bin adet çağ torbasının kapalı zarfla münakaauı 7 Tem 
muz 1932 perşembe günü saat on dört buçukta yapılacaktır. Ta 
!iplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkür günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (2699) 1 

• 
Askeri Liseler için 
Muallim Aranıyor 

1.üka 

ADNAN 
vapuru 

He .. p b 
hatta erşem e 
ırünleri Galata nhtımmdan saat 

tam 18 de hareketle dogru 

lZMlR'e 
ve pazar ırünleri lımıir'den saat 
14 1/2 da hareketle lstanbul'a av 
det eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 

Aşağıda yazılı Askeri IMe ve orta mektepleri için hizalarında kart111nda Site F'ransez Han No. 
gaöteril ! t muallimlere ihtiyaç vardır. 12 yazıhanesine müracaat. 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni dere- ı .. __ Tel B. O. 1041. --mı 
cedeki mektepler için müseccel muallim olmak ve yahut branşı- ' ıı-••••••••a::••mt1 
na nazaran salahiyeti haiz olmak lazımdır. 

1 
B) - Haftada asgari 15 azami 20 saat der• okutmak. 1 
C) - Talip olanların muvazzah adreslerini havi istidalarile j 

Fit-tercümei hallerini Haziran 932 nihayetine kadar Aıkeri Li
seler müfettişliğine göndermeleri. 

SEYRlSEF AIN 

D) - Kabul edileceklerden bil ahara ders senesi zarfında isti
fa etmiyeceklerine dair noterden musaddak bir taahhüt senedi 
alınacaktır. 

Merkez acenta: Galata Köprt: 
batı B. 2362. Şube A <' irkec· 

.,'\fUhilrdarzade h1n 2. 3740 

IZMIR - PiRE - iSKEN DE
RiYE ROSTALARINDA 

Münhal muallimlikler j _<
1

::::~:-:!-=-·=;:--z~:-h~-1;·_~~-n~-;~-~~-'.-<l ' 
Kuleli Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, fransızca; 1 

almanca. Ücret 84 : 98 lira. (CUMHURİYET ) 29 Ha- ı 
Bursa Liıeai için: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya, fransızca; ziran çar~amb:ı 

almanca. Ücret 98 - 108 lira. • 18 de Galata rıht mı ·dan 
Maltepe liıeai için: Tarih, coğrafya, riyaziye, almanca. Ücret j ' 

1 
İZMIR- MER~IN - SOSTAS' 84 - 98 lira. 

Erzincan orta mektep için: Türkçe, tarih, coğrafya, riyaziye; ( ANAFAR:" A ) 29 Hazira .. 

fizik; franaızca. Ücret 108 lira. çar~amba 10 < a idare r.h- · 
~~~~~~~~~~~~~~~~! 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar m'iiddeti 12 Temmuzl I 

1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden iıticarına talip 

olanların heyeti teftişiye riyasetine müracaatları. 1 

fl>evlet Demiryolları idaresi ilanları 
Lokomotif muTÖman aksamının kapalı zarfla ve takas kay

dile münakaıaaı 3 Ağuıtoı 932 çarıamba gilnü aaat 15 te Anka

ra' da idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpata ve Ankara veznelerinde 

satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. 
15 ter liraya 

1 

(2732) 

Çanakkale Ziraat 
Bankasından: 

Sokağı Mahallesi Cinai Numarası Maliye K. 
kapr aıra Muhammin K. 

Ziveriye Cevatpaıa ki.gir hane 10 ıa 1750 
Mahaen meydan " " " 3 13 1200 
Ziveriye Cevatpa9a kagir hane 5 14 1350 
Saatkule mey Gazip9." " 16 18 3000 
Ziveriye Cevatpafa kigir hane 166-18 ltl 4000 
Ziveriye Cevatpafa ki.gir hane 6 17 1500 
Mektep 1smetpaıa " " 33 18 350 
Mabsen mey Cevatp9. " " 17 19 700 
Rıhtım cadde " " " 28 20 1500 
Mektep 1ametpafa " " 61 21 400 

1 - Gayrimübadillere ait olup yukarıda eı-aafı yuıtr emlak 
25 Haziran 932 tarihinden itibaren yirmi i'ÜD müddetle ve pefİa 
para ile niüzayedeye konulmuştur. Hak sahiplerine verilmiı olan 
bonolar nakit makamında kabul edilecektir. 

tımıııdan kalkar:.~r. 

•ı>=z:::M:r:IR:"'"'::-EK:-:-S::::P::-::R~E-S_P_o_s_._ 

TALARINDA 

lstanbul - İzmir - üçn,,tl~ri 

1. nci kamara 
2. 
3. 

DCI 

ncü 

Günrte 

.. 
" 

Kr. 

15011 
1000 
800 
300 

MERSiN POSTALARINDA: 

fstanbul - fzmir ücretleri 

1. oci kamara 

2. nci 

Güverte 
.. 

Kr. 

1000 
800 
300 ... ____ _,, 

latanbul Dördüncü icra daireıic 
den: Tamamına elli iki bin doku2 

yüz lira kıymet takdir edilen Beyoj 
lunda T91vikiye mahallesinin Kıih

tane caddeainde atik 120, cedit 151 
numara olan bahçe ve limonluğu 
aıubtevl maa miiftemilit ü.rgit 

muntazam konak ve kavak sokagın 
dan atik 120 mükerrer, cedit 13, 

13 - 1 numua alan kayden müfr9' 
üstünde ki.rgir odaları aralığı mut-

lunurken yuatf aikletlerl aramı
da daima 4 _ 5 kilo fazlalığm ta

Arzettliiın çelik haddehanesi 
bize senede ilci kilometre ray imal 
edecek kabiliyettedir. "Bravo aea 
leri" Aakerl fabrikalar meYzuun
da hükiimetlni:ııin sıkı takip ebne 
le me:ııan olduiu mühim bir e ... 
ınaliyet fiyatı meaeleıidir, --• 
Aıkeri fabrikalarda 928 den 931 
e kadar yapılan harp Ye manev
ra fftekleritıin maliyet fiyatı Avru 
padan mübayaa edilen vuati mü 
bayaa fiyatından yükaek değildir. 

ikramiyeler geçen ıene Meclisi Ali- r,azarlık auretile İcra edilecek. 
nin lıabut buyurduğu kanunun içe- sticarına talip olanların Salı 
riıinde mevcuttur. Biz tabii A"tTUpa ıünleri eaat 10 da müzayede ve 
orduluırun verdiii kadar büylik ik- ihale komisyonuna müracaatla 
ramiyeler de veremiyoruz. Verilen rı. (2929) 

2 - Mezldir emlik 14 Temmuz 932 tarihine mUaadil perfem 
be ıünü ihalesi icra kılınacaktır. • 

hakkuk etmiş olduğunu liaanı tük 
ranla arzedebilirim. Ordumuzun 
ıihhatlne feYkali.de itina edilmek 
tedir. 

Ziraat Bankası Kocaeli 

3 - Müzayedeye iıtirak edecekler mezkOr tarihte saat ikide 
Çanakkale Ziraat banka11 binasında mütetekkil aatıı heyetine 
müracaat eylemeleri lazımdır. 

4 - Taliplerden fazla tafsilit almak ve müzayede teraitini 
görmek isteyenler tarihi ihaleden evvel Bankaya müracaat ede
bilecekleri ilin olunur. (2757) 

Vefiyat nlabeti binde altıyı P9 
rnemektedir. Muaaır ordularda ka 
bul edilen Yaaati oiabet binde bet 
tir. Evvelki zamanlara ait ordu ve 
fiyatı dütllnülecek oluraa buglln
kü ordwnuınm vefiyat azlığı mua 
ıır orduların aiabetlne yetiımit ol 
dugu ırörülmekt~I!. ~u munff: 
kıyet için memunnı aıdeal samı 
d.,ı·im kl lef"klı:iin llyıktır. (Dof 

Harita Umum Müdürlüğü kü
~ük bir bütçe ile açılmaktadır. Er 
kim harbiyenin talimatı dahilin
de muntazaman uğraflllakta. ve 
terakki ..&dbinde adım adım ıler 
!emektedir. 

Meml Mahallesi Belediye 
No. 11 

57/59 

Şubesinden: 

fağı Ye beliyi havi ahur n arabalı~ 
tın tamamı açık arttırmaya vaz•,.. 

dilmit olup 7 - 7 - 932 tarihinde 
~esi divanhaneye talik edile

rek 21 - 7 - 932 tarihine miltaılil,i 
peq-.be gÜırü saat 14 I• 17 ye ka-j 
dar lttanbul dördüncil icra dairesin 
de aplı arttmna aaretile Nhlacak

tır. Arttırma ikincidir. Birind arı.! 
brmada en ziyade on yedi bin lira_i 
ya talip çılunqtır. Bu kere en çok, 

artıır..u~ ü:ı:eri~de bırakılacaktır.! 
Miiterakim Yerg., belediye, »akıf 1-
..-esl mÜfteriye aittir. Artta "maya 

lttirak için TÜzde yedi teminat akç• 
•İ aı..r. ltbu gayri menkul iP.>tell 

Cinai 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: at.dl aıuameteıinden sonra Beyor:ıu 
30 ikinci T-rin 330 tarihli kanunun miilıra ikinci faslı bükümleri betiaci noterl.iiinin 21/T"frinievvel/. 

1 

Muham Müdev ~ . ı 
dairesinde Hayat Sigorta muamelitile ittigal eylemek üzere teoci.I edil- 931 tarihli Ye 17181 - 11725 nuıu 

ru, braYo aealeri). 

Cümhurlgel orduları 
Her halde, huli.aatan ıunu ar

zedeyim ki, kara ordularımız ~~ 
yük Mecliain daima ishar ettığı 
itinaya ti.yık olmaia çalıfmakta-

ül dır. Ve muntazaman. t<;kbi~d-
ordular. her zamanki JI 
retli imanlı olarak vatan hudutlannı 
beklemektedir. Bundan beyeti celi
le emin ve miitlerİb olabilir. (Bravo 
•esleri alkıılar). 

Deni:z biJtçeıi 
Deniz bütçesi hakkındaki _.-u

:ı:atım daha kısa olacaktır. Bu bütçe 
geçen ıene 8 milyon idi. B~nun 4 
nıilyonu deniz için ıiparit <;dilen Y_e 
ni filonun eamanma ait takııtl•e di: 
ier 4 milyonu da maatal ve muayyı 
nata tealluk etmekte idi. . 

Bu ıene filonun ~ııtl~ 
rİ demin ar:ı:ettiiim 'ib~ dü
Yunu umumiye bütçesine ıntıkal e~
ti ve intikal ettiği için burad~ d~ 
biitçeıi azalmıttır• Bunun u:ı:enne 
ayrıca tasarruf paylan da vardır.' 
Bu ınünaıebetle ar:ı:edeyim ki B. M. 
~ büyük fedaki.rlıkl~la ~ 
Dİ;r: ordusuna mal ettiği yeni filo bü
ttln ecza ve anasınyle taınamlanmıt 
leıelliim edilen ıartnamelerine ve 
ınukavelelerine muvafık cörülerelı: 

Hava Jıuvvetleri hakkın
daki suallere cevap 

Bu maruzahmla Milli Müdafaa 
bütçesini heyeti calilenin taavibi-
ne arsediyorum" , 

Vekil Bey aöz alarak bazı ha-
h d . tı" ki "M h tiplere ceva en emıt r : . e 

met Ali Bey hava lı:uvvetlerı hak 
kında üç dört sual nzetti,ıer. Biri 
ıi Kayseri tayyare fabrikaunda 
m'ademki Almanlar çekildikten 
ve bükiimet yaziyet ettikten son
ra tayyare yapılabiliyor, niçin clı 
tardan ıiparif olundu? Filha'0'
Kayoeri fabrikaaı ıribi de E!k'f!"" 
hir fabrikamız vardır. Eakı~bır 
fabrikaımda da tayyare tamır e
dilmekte ve yapılmaktadır. Fakat 
tecdiden yapmak devresine henüz 
dahil ol.mut ~ulunuyor. Bu _sene 
Kayaeri fabrıkaaın!n ya~acagı ye 
ni tayyarenin adedbı 12 dkuır. 1 ae

1 
n"! 

fmda halbuki ava vvet en 
zar ı· ed h 
mizin kadrolarını a .At ·~ eva 
harbiyeaini bir ~de·"".el ıkmak et 
mek mecburiyetin .-yız, . . 

Bir sene zarfında yanı ıreçmq 
olan bütçe aeneai zarfında fabri
kalarm bir aene zarfında yapaca 
fı tayyare mikdarmda~. çok faz
la milı:darda tayyare mubayaa e
dilmiıtir. Fakat bu milba~~a. tay
yare fabrikalannın azamı ııtıhaal 
kudretlerile çalııarak m_eydana 
getirecekleri tayyarelenn haYa 

Buğday 
meydanı 

Kemalpafa men K. ver K. 1 
Ateıle devreden 22200 O mit iken 928 senesinde tasfiye muamelitını ifa etmeden memleketimb- ralı taadikil~. Mad~ EIYira Çirat) 
4 taılı un değir. den giden lnırili:ı: tabiiyetini haiz (Zi Gre!arn Layf) Hayat Sırorta tir- nanuna her uç aylıırı Petinen Ye H 

• 
Oemırvoıu .. meni keti bu ker~ müracaatla Türkiyedelıi muaınelitınm taafiyeaiııe lıanr ne~ ~ bin iki yüz lira ile 1 / T "f· 

1 

267 8 oda 3 sofa ve 6000 O verdiğini ve tasfiye muameleoinin ifHı için lıtanbul avukatlarından F.. riru~/ 931 tarihinden itibaren 
mutfak daraça rit Eıkinazi Efendiyi velr.il taJİn eyle.ıigini bildinnit olmalıla meakür 1/Nuan/933 tarihine kadar bir bu-

h b lı 
'
irket alakatı bulunanların mumaileyh Ferit Eıkinazl Beye Ye icabında 

aa ranç, a çe, ~ .... e müddetle. ve kitaci diler-
ku ·· latanbul mıntakaıı Ticaret müdurlügu· .. ne müracaat eylemeleri ilan olunur. dö 

yuyu mutle- se rt sene temdıdine sali.hlyeti ol 

mil hanP duiu olbaptalıi mükellefiyet liıte-ı .-. Yukarıda evaafı yan.it emlik 20-6-932 Prızartesi günün.. G • •• b d •ıı oinde yazılı ipotek ve b cizleri mev 
den ıtıbaren kapalı zarf uıulıle ve peıin para ile müzayede ayrımu a 1 er bu 
k~mıı.tır. Ha.zir~n 928 tarihli talimatnamedeki etkile gö!eh~k ~:~:.~iu tapu kaydından an-

ıahıpl~rıne verilmıı olan bonolar da nakit makamında kabul edi. Takdiri Kıymet Romisyonu Riyasetinden 
lecektır. icra ve ifli.ı kanununun 119 un 

2_- MezkUr emlakin i~aleıi ll-7-932 Pazartesi günü saat 15 Şimdiye kadar yüzde ikilerini almamıt olan Gayrimübadiller. cu maddesine tevfikan hakları tapu 
te Zıra.at Banka11nın Demıeyolundaki İzmit Şubesi binasında mü den istihkak yekOnu 30,000 liradan yukarı olanların 27 Haziran ıicilleri.le tabit olmıyan ipotekli ala-
teıekkil heyet huzurunda yapılacaktır. Müzayedeye ittirakeden. tarihinde komisyona müracaatları. (2931) caldılar ile diiw ali.L.adaranın n 

!er teklifnamelerini muayyen vakte kadar makbuz mukabilinde irtifak bakla aahiplerioin bu bakla. 

müzayedeye memur heyetin riyaaetine teslim edilecektir. lı~~af Ye ı·~tı·ınal muavenet nnı Ye hu•uaile faiz ve m&•arife da-3 - Taliplr teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkür zarfr 
mühürleyecekler ve üzerine yalnız isimlerini yazacaklardır. An. ir olan i~ılialarını ili.o tarihinden itl 

cak teklifnameyi havi olacak olan iıbu mühürlü zarfı teminat ak. Vekaleti Hudut ve Sahiller Sıhhat ban.o yırmi ırün İçinde •vrala müa 
çaaına ait makbuz ilmühaberleri veya banka teklifnameai ile be. .. .. .. .. b~telerlle bildirmeleri li.znndır. Ak-
raber diğer bir zarf içine koyup i9bu 2 inci zarfı da mühürleyecek Umum Mudurluğunden: • halde hakları tapu slcillerile sabit ı 
ler ve üzerine teklifnamenin hangi ite ait olduğunu yazacaklar- I 100 adet ikilik rek~r !ırını~s~ ile 50 ad.et cam .ispirto llmbaar olnıayanlar satıı bedelinin paylaf-

drr. . . . 250 şer gramlrk renk.it tııeler :ıçınde 30 kilo taıtırdiyot ve yüz ı m&tllldan hariç kalırlar. Alikadarla ' 
4 - T ~at akçaaı ve ıaır. cıhetler hakkında daha ziyade ma kilo (AAA - 1) markalı yerli idrofil pamuk 4 Temmuz 932 Pa- 1 rın itbu maddei kanuniye ahkamına 

lümat almak ı~t.eyenler mezkür Bankanın Muhasebe servisine I zartesi günü aaat 14 te Galatada Kara Mustafa paıa sokağında göre hareket etmeleri Ye daha fazla 
miiracaat et:!ebılırler. . . İstanbul Liman Sahili Sıhhiye Merkesinde mütqekkil komisyon maliunat almak istiyenlerin 

931 
• ' 

5 - Talıpler aal'.t tartn.amel~~ının musadd~~ suretlerini Zi. mrifetile ve pazarlık suretile alınacaktrr, Satmaya talip olanla. 1110 dosya nuınaruile memuriyeti• 
1 raat Bankası Kocaelı Şubesıne muracaatl alabılırler. (2838) nn müracaatları ilin olunur (2857) · -

ınıze muracaatları ilin olunur, ı 
. 



• egıldir hususi bir müstahzardır • 

FLiT 
lı.E 

Bu KATİLİ 
ÖLDÜRÜNÜZ! 

.-"Y 

Bir ılvrlılneğln lokmaıile hastalanıp ölmeli 
ketretle vuku bulmaktadır 1 Tedavisi mum~ 
kUı olmıyın hummalarla sıtma her senli 
binlerce kifinin ölUmUne sebebiyet vşrirler ~ 
Bu hıllalıklar ise hunhar sıvrisineğln ka-: 
nalları vasılulle bize gelirler. sivriıineğin 
gellrdiill bu GIOmden kendinizi koruyunuz. 

Sinek , ılvrisinek ve bilcümle haşaratı 
ıur'atle ve kat'! surette öldürmek için en 
ımla vasıta, bUtUn dünyaca tanınmış olan. 
FUTtir. San renk ve siyah çizgili tenekeı 

llzerfndekl asker resmine dikkat ediniz. 

.. yet mQhQrlO teneke üz•rlnde •u resim 

i mevcuı d•OU•• aldıQınız mal FLiT d•Olldlr• 

! U1111111t 0eootu: J, BERT we Şi)REKASI lstanbul ·Galata Voyvoda haıl 

• 
lnebolu Ziraat 

Kazar 

lnebolu 

lwıbol.u 

Bankasından: 
Kariye Ye 
mahallesi 

Sokağı 

Hatıpbağı Kara gülle 

" 
caddesi 

Kasaplar C. 

Cinai No Mubam Müdev- Tapu 
min K. ver K. No. 

Kagir 43 800 ı5oo ıs 
mağaza 

Fevkani 30 1500 2000 ı6 
hane tah-
tani mağaza 

lnebolu " " Dükkan 28 450 200 16 
lnebolu " " Dükkan 34 200 60 16 

ihale bedeli ve pey akçaları nakden veyahut gayrimübadil bo
nolarile tediye edilmek üzere yukanda yazılı dört kıt'a gayri mü 
badiller emvali müzayedeye vazedilmittir. Kat'i ihale 13 Tem
muz 932 çar1amba günü yapılacağından taliplerin muhammin 
kıymeti üzerinden yüzde 7,5 pey akçalarını ihale günü saat on 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncii Vakıt !Han Jstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000aOOO) Türk Lirasıdvr. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafından teşkil olunmuıtur. idare mecli•İ ve 
miidürlf.r heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Tür'k S'gorta Şirk et dir. Tü•kiyenin her tarafında (200) il geçen 
acentalarının hepsi Tü r k t ür. Türkiyenin en mühim müe:;seselerinin ve 

bıı ıt kal arının si~ortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
s gortalar.nı en iyi şeraıtıe yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve koıayiıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: İst. 20531 

Dr. IHSAN SAMI -

Gonokok A$ıs• 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır 
Divanyolu Sultan Mahmut tür-

besi No. Ib9 

ABkeri fabrika- ı 
lar ilanları 

İLAN 
Kadrolarda mün" 

hal olmadığından 
hiç bir suretle katip 
ve fabrikalara işçi 
alınmamakta oldu
ğu cihetle beyhude 
müracaat edilme- 1 

(2890) • 
mesı. 

~ıruıi )' em~Kıet • ou.ı,u 

içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

.__SA TIE _ _. 

\ 

1932 senesi 
r az mevsiminin 
RENK modası .. .. 
111~~ ıı: l~ il~ 

Bu rengi 

krep PRIMVER 
lerde tatbik 

etti 

beşe kadar vezneye yatırmaları ve banka kapısına muallak tart- 1------------ iPEKlŞ ten 444 numaralı 
PRİMVER Krep;ni 

nameden fazla tafsilat alınak iıteyenlerin de bankamıza müraca. 
atlan. (2783) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Nümunesi veçhile dokuz bin bet yüz hayvan tımar fırçasımn 
kapalı zarfla münakasaaı ı2 Temmuz 932 tarihine müaadif salı 
JÜDÜ aaat on beşte yapılacaktır. Taliplerin tartname ve nümu
neyi rörmek üzere her gün ve münakasaya ittirak için mezkur 
günde muayyen saate kadar teminat ve teklifnamelerile beraber 
lı:omiıyonunwza müracaatları. (2807) 

Türkiye ziraat 
Bankasından~ 

Ziraat Bankası Müfettit Namzetliği için 20 Temmuz ı932 
~rtamba ıünü ıabahı Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalarında 
bir müaabaka imtihanı açılacaktır. lıbu tahriri imtiham kazanan 
\ar Ankara' da yapılacak tifahi bir imtihana tabi tutulacak ve bun 
da da ibrazı ehliyet eyliyenlerden alb Müfettiı namzedi alınacak 

• tır. Müsabakaya ittirak edeceklerin Mülkiye mektebi, Hukuk ve-
1• 1kt11at Fakültesi veya Ulümu Aliye Ticariye mektebi mezunu 
Ye yahut ıon•ınıf müdavimi olması lbımdır. Diğer Fakülte veya 
yüksek mektep mezunlanmn müaabakaya lttirak eyliyebilmeleri 
için en az iki ıene mali müeHeıelerde çalıtmıt olmalan ıarttır. 

İmtihan prorramı ve t•raiti saireyi havi matbualar Ankara, 
f lıtanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talip

ler bu matbuada yazılı fotoğraf ve vesikaları bir mektuba leffen 
Ankara'da Ziraat Bankaıı teftit heyeti Müdürlüğüne nihayet 
14/ 7 / 932 aktamma kadar bizzat vermek veya göndermek sure. 
tile müracaat etmit bulunmalıdırlar. (2782) 

Darünafaka Lisesi Müdiri
yetinden: 

Mektep için bir sene zarfın
da alınacak 65000 kilo ekmek. 
le i\Xl çeki odun ve 6000 kilo 
mangal kömürü ve 50 ton kok 
ve 80 ton kırıble kömürlerinin 
kapalı zarf usulile münakasası 
icra kılınacağından talip olan
ların münakasaya ittirak için 
Temmuzun ikinci cumartesi gü 
nü saat 14 te ve ıartnameleri 
görmek için her gün Nuruoa
maniyede Cemiyeti Tedriaiyei 
İslamiye müdiriyetine müraca
atlan. (2630) 

Tayyare 
1 Cemiyeti 

Mübayaat 
Komisyonundan: 
Şartname ve nümuneleri 

'V'CÇhile 250',000 adet kurban ve 
sadakai fitir afiti tabettirilece
ğinden tab' a talip olacakların 
pey akçeleri ile birlikte 29 ha
ziran 932 çartamba günü saat 
ıs te piyango müdürlüğünde 
mütetekkil tayyare cemiyeti 
mübayaat komisyonuna müra. 
caatları. (2899) 

lstanbul ikinci iflaı memurluğun 
dan: tna. ettiği ilan olunan Elbi
seci Armenak Madenyan Efendinin Nafıa Vekaletinden: tetkikatı bitmit ve aıra defteri tan

malze. zim edilerek dairede alacaklıların 

konul- tetkiklerine hazır bulundurulmuıtur. 
Derince'de bulunan takriben 2ı60 ton muhtelif yol 

metinin Filyoa'a "nakli kapalı zarf uaulile münakasaya 
muıtur. • 

Münakasa 9-7-932 tarihine müaadif cumartesi günü saat 
ıs te Nafıa Vekaleti binasında }apılacaktır.' Münakasaya iıtirak 
edeceklerin teklif mektuplannı v~ muvakkat teminatlarile Tica. 
ret Odur vesikalarını ayni gün ve saatte münakasa komayonu
na •ermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa tartnamesini üç lira mukabilinde An
kara' da Demir yollar lntaat dairesinde, İstanbul' da Haydarpata 
1.İlllao..ialeri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (279§) 

Müflis alacakhlanna Konkurdato 
teklif etmittir. Alacaklıların ikinci 
toplanmaya davetine karar verilmit 
olmakla alacağı kabul olunan ala
caklılann ( 19) temmuz 932 oalı gü 
nü saat 13 buçukte ikinci iflas dai
resinde hazır bulunmalan ilan olu-
nur. 

İsteyiniz. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Bin adet hayvan velenaesinin kapalı zarfla münakasası 7 
Temmuz 932 perıembe günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakaaaya it
tirak için teminat ve teklifnamelerile mezkUr günde muayyen 
saate kadar komisyona müracaatları. (2700) 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval No. Cinsi Mevkii Vergi K Muhammen K. 
ı Hane Caminur mahal 3333 ısoo 

2 " " 2166 ı500 

3 " .. 1166 2000 
4 " .. 2500 1500 
s "ve mağaza• 3333 4000 
8 

.. " 1500 1100 
9 " .. 250 300 
ıo " " 2500 800 
11 " " 3333 1500 
ı2 " .. 625 600 
ı - Yukanda evsafı yazılı gayrimübadil mallan 20 Haziran 

932 pazartesi tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve aleni 
müzayede ıuretile ıatıhğa çıkarılmıttır. 11 Temmuz 932 pazar
tesi günü saat on beşte ihalesi yapılacakbr. 

2 - Müzayedeye iıtirak edebilmek için ihale saatinden evvel 
müzayedesine ittirak olunacak emvalin kıymetinin yüzde yedi 
buçuğu niıbetinde teminat akçesi verilecektir. 

3 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteakıp petinen ve 
tamamen tesviye olunur. 

4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname ahkamına göre 
eıhabma verilen gayrimübadil bonoıu olanlar bonolarını bedeli 
ihaleye mahıup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan diin küsu
ratı nakden tesviye olunur. 

5 - Mezkur emval ile satı§ şeraitinin teferruatı hakkında da
ha ziyade malumat almak isteyenleer her gün öğleden sonra Tar 
sus Ziraat Bankaıı gayrimübadil itleri memurluğuna müracaat 

(2841) 

Devredilecelt ihtira beratı 
" Tüfek huinesindelri fitenk sür

me tertibatına ait islihat " hakkm
clalri ihtira berat talebi zmınmda 22 
Temmuz 1930 tarihinde takdim edil 
mİf olup latanbul Viliyet celilesinin 
14411 erak numaraaile mukkayyet 
müracaat üzerindeki hukuk bu kere 
bqkuma devir veya İcara verilece
ğinden fazla malumat edinmek ar
zusunda bulunan zevabn İstanbul, 
Bahçekapuda Taş Hanında 43-48 
numaralarda kain vekili H. W. 
Stock Efendiye müracaat etmeleri i
lin olunur. 

rMAM 
1 Dr. Hakkı ş· 

Yavrunw:un en sıhhi 

Ziraat Bankası Ko 
eli Şubesinden: 

Belediye Mahalle Müdevver Muhammen 
No. Cinci veya köy mevkii Kıymeti Kıymeti 

Lira Lira 
129 F ınn Kemalpaşa Aynalı o 250 Gediğinin 

fırın karıısı mülkünün 
köprübaşı hissesi. 

o Mağaza " Atik güm o 500 Çatı ve d 
rük caddesi mubterik 

dan ibare 
137 F'ım " .. o 37S 36 hiaaed 

sedir. Ça 
tur. Duva 
kıktır. 

o Ana " .. o 200 
o 

" ., Camlı iak!!le o 200 Şerbet han 
ardı.-. 

208 Kasap dükkanı .. o 800 
Kapan önü 

32 Fırın " Çartıbaşı o 2000 
o Arsa ,. Akça camii o ı40 378 hias 

civan hiaseai • 
o Ekmekçi .. 

Hanlabaşı o ı40 Halen 36 z 
fınnı gedeği arsaıı rabbaıdır. 

O Halen sebze .. Manas- o 300 Ebniyesi b 
bostanı (kaydı) tır yok 
bahçe ve köşk böceklik 

altı mezar
lık caddesi 

l - Yukarda evsafı yazılı emval 13 ~932 pazart 
nünden itibaren açık arttırma ve pe,in para ile 20 gün Dl 

le müzayedeye çıkarılmııtır. Haziran 928 tarihli talim 
deki eşkale göre hak sahiplerine verilmit olan bonolar d 
makamında kabul edilecektir. 

2 - Mezkur emvalin ihalesi 4--7-932 pazartesi gün 
15 te Ziraat bankasının Demiryolundaki (Kocaeli-lzmi 
besi binasında müteşekkil hey' et huzurunda yapılacaktır. 

3 - Talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde depoı 
çeaini ihaleden evvel Banka veznesine teslim eylemeleri. 
ziyade malumat almak üzere bankanın muhasebe ıerviıiıı 
racaat etmeleri ilan olunur. (2627) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Maballe ve.mevkıi Sokağı No.111 Cinai Müddet 
Bahçekapıımda 4 ncü vakıf hanın asma katında 3 Oda 1 

,, " ,, " " ,, 7 ,, 

" " .. 
" .. " 
" .. " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " .. 
" " " 

Beyoğlu Hüıeyinağa 
Aksaray Oruçgazi 
Küçükmuıtafapaıa 
Patabahçe Çmar 
Paıababçe Çınar 
Aksaray Sofular 
Beyoilu Kuloğlu 
Çelebioğlu Alaeddin 
BahçekapıHobyar 
Bahçekapı Hobyar 

.. ,, ,, 28 " .. ,, ,, 29 ,, 

" ,, ,, 36 tr .. " "37,39,40 3 oda 
" " 1 inci katta 7 Oda 

.. 2inci " 2 .. " 
" 4 CÜ " 19 

" " ,, ,, 20 " .. 
Dolapdere 3ı Hane 

Köprülü 11 Hane 
lncebel 6 Hane 
Şehitlik 8 Hane 
Şehitlik 9 Hane 
O ı 2 oda 

Aiahamamı 1-59 Dükkan 
Sultanhamamı 37-2 Dükkan 
Y enipoatahane 64 Dükkan 
Y enipoatahane 62-46 Methal fevk:İJl ,, 

odalar ,, 
Tahtakale Rüıtempaıa Papaaoilu 22 Mağaza ,, 
Tophane Süheylbey Topçular 420-422 2 dükkan ,, 
Tophane Sübeylbey Topçular ı-553 Dükkan ~ 
Üıküdar Muradiye O 66-64-62 3 oda ,, 
Çartı Yorgancılar 17-19 2 dükkan ,, 
Çarı• Sahaflar Bedesten kapııı 22 Dükkan ,, 
Çarıı Bedesten Sağda 2 inci odada 47-46 Dolap ,, 
Taksim Kazancı Çeşme arkaımda 87 Baraka ,, 
Üıküdar Tenbelhacımehmet Atlamatatı O Kulübe " 
Eminönü O Hidayet camii avluıu ıol tara& 
Çartı Keseciler 5 Dükkan 2 ,, 
Galata Şahkulu O 21 Baraka 
Çarşı Camilihan alt katta 7 Dükkan 3 
4 üncü vakıf han ı inci kat 39 Oda • ~ t 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hız- ' 1 
daki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konınılf 11 
İhaleleri Haziramn 29 uncu çartamba günü saat IS te Y.'"t'' 
caktır. Taliplerin yevm ve aaati mezkiira kadar Çemberi~ 
Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. ( 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: ,P 

Bin iki yüz adet hayvan çulunun kapalı zarfla münak~ll' 
7 Temmuz ı932 pertembe günü saat OD!"'. ı beş buçukta ı?'~ g~ 
caktır. Taliplerin nüm.une ve şartnameyi gö~ek üze!e e e>ı.ır>' 
ve münakasaya i§ttrak için teminat ve teklifnamelerıle f1l , 

günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatla(i~ 

ll!!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!'!!!!!!!e!!~~ s 1 
J41LL1YET MATBA} 

r 


