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Kanun liyihasına göre hükômet piyasayı tanzim maksadile buğday gümrük 1 
resmini icabında indirmeğe mezun olacaktır. Layihanın esasları.. s 

•• 

ANKARA, 27 (Telefon. ı liaine tevdii ve Mecliain tatil 1 - Buğday fiyatlarında müstahsilden aldmp sattır- muhafaza tarz ve şartlarile ~ayl~rm :Jd"? çıkarılarak taa I 4 _ Bug" day milbayaaaı i. 
la) - H-etı" V-'-"e dünkü" kararı vermeden evvel encü. bir iıtikrar temini maksadile mağa ve piyaaayı tanzim mübayaa ve satı• mahalleri fi t d t b ı 

_, """' Y yesı ne ıcesm e a aaau e. çin Ziraat Bankaaınca açıla. 
içtimamda Ziraat vekaletin- menlerde tetkiki ile heyeti u- hükUmet lüzum gördüğü tak makıadile buğday gümrük ve buna müteferri diğer hu- decek senevi bir milyon lira. cak kredinin mikdarı Ye bu. 

5 ce bazırlanmıt olan bu!iday mumiyeye ıevki ve kanuni- dirde memleketin/.zde yetitti resmini icabında indirmeğe suslar İcra Vekilleri heyeti ya kadar zarar hükUmetçe na beaap edilecek f · · · _ 
=: k ı• "b ·· ak yet keabetmeıi mukarrerdir. rilen buğdayı muayyen bir 1 kt k .1 . 1 k teaviy v ld ed"l---'- k• be • M 

1
. a~zın ma. = e;: anun ayı aamı muz ere • . . .•. ..dd . . t b"t ed •. fi mezun o aca ır. aran e tanzım o unaca tır. e e e e ı ~ ar tı a ıye vekaleti ıle Ban. == ve intaç etmittir. Bu layiha- L&yıbanm ıhtıva ettıgı esaa. mu et ıçın es ı ecegı ıilo ve depolar intaama tah. ka araamda kar t>I tınl k -

L0;1:ı1;.;:ı.;:.:-mıw=:U:;; •• mıaıınnmın:~:~~ın:~~~ıı:';:ı;wınını~ı;ıı:;::ı;ı;~;;İıı;;;ı;;rıırıınııı~;ı~;~;;;ı~;;:ı:;~ını~~ı:n:ı;İımmmııııımımınıı;İnııamnıuııııııı~: ~~11111j 
Harici· Politikamız.. Barut meselesi hak

Türkiye, siyasi faaliyetini ye. 
ni istikamete çevirmemiştir 

Mazinin tasfiyesi - Bolşevik Rusya ile 
dostluğumuz- Yeni dostluklar, Türkiye

ye eski dostluklarım unutturmaz -
Cemiyeti Akvama giriyoruz •• 

Teslihatın tahdidi, harp borçları ve tamirat meaele
lerinde cezri harekete taraftarız. - Dahilde rejimin 
ütikrarı, bütçe ve harici ticarette milvazene için 

Türkiye halkı her f edaklJrlığa katlanıyor 

Son zamanlarda Türkiye
nin harici politikaımda i_>üY~ 
bir faaliyet var. Bu faalıyetın 
tezahürleri meydandadır. Bu. 
nu bilhaaaa ecnebiler de söy. 
lüyorlar · fakat aldandıkları bir 
nokta v~r: Onlar sanıyorlar ki 
Türkiye, harici faaliyet!ni !e. 
ni bir istikamete çevırmıt••• 
Böyle bir ihtimal varit olma. 
dığıru hemen söylemeliyiz. 
Çünkü harici ıiyasetimiz bü
tün minaıile müstakardır. Ye. 
ni faaliyetimiz, daha evvel
den çizilmit yol üzerini!<; ~e
vam ediyor. Yani aulh ve ıtı!af 
yolunda tatmaz bir intizam ile 
Yürüyoruz. Bütün devletlerle 
l:yi münaaebetler, kaJ'!ılıklı 
Lürmet eaaıma müstenit bita. 
raflık ve d.,.tluk politikaaı 
yapmak kararında~. . Gaye
mize giden yolda '.?u~ım. ~
aafeler aldığımızı soylıyebılınz. 
Bu politikamız, Tevfik Rü§tü 
Beyin dediği gibi, mukadder 
tekamülünü takip ediyor. 

Mazinin ta.fiyesi; harici po
litikamızda eaaslı bir noktadır. 
Bütün devletlerle eaki ihtilaf. 
lann tesviyesine onun i~in e
hemmiyet verdik. Yunanııtan
la harpten mütevellit mese!e
lerimzi onun için taafiye ettik. 
Nihayet Osmanlı borçlarımn 
himillerile hesaplanmızı da 
onun için düzeltmek . azm?ıd~
Yİz. Serbest ve müstakil bır 
•ulb politikaaı yapabilmek için 
Dıazinin ihtilaflı mira• davala
rını halletmek lazımdı. 

Yeni Ruıya ile arkı bir. ~.0•!
luk politikası takip ettıgımız 
İıçin bize tariz edenler oluyor. 
Bu tarizler; yanlıt mü!ale~Iara 
~üıtenit olduğu için bıç bır t~
'1rj olmuyor .•• Bilakis en aag
laın bir yol üzerinde bulundu
ğumuzu daha iyi anlayoruz. 
Filhakika Ruıya ile doıtluk 
ye İyi komıuluk münasebatı 
1dame etmek; harici poJitika
IDızın temelidir. 

Ruıya ile doetluk yapma
nıız; Avrupa konaerine dahil 
0 1an devletlerle ayni doetluk 
~?litikaaını yapmala mani de
&ıldir. Avrupa ve Aayadald 
b~tün komtulanmala olduğu 
ır1 bi, İtalya ile yapmakta oldu
ğ\Dı:ı11.z dostane aiyaaet; bunun 
eıı büyük delilidir. Eıki doat
larınıız; "Niçin yeni doatluklar 
Yapıyoraunuz?" diye bize doı
:lllJe &itemler bile yapmaz; on
da.r e!Dindirler ki, hiç ~ir yeni 

0 stluk; Türkiyeye eakı dost-
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lannı unutturmaz. Kemalist 
Türkiye için, batka aabalarda 
olduğu kadar politika iılerinde 
de ıerefin, ftrilmiı sözün, ~ 
fanın mevkü vardır. 

Cemiyeti akvam fikrine u
la muhalif olmadığımızı tim.di
ye kadar her veaile ile ıröater
dik. Bütün meaaiaine ittirak. 
ten hiç bir zaman hali kalma
dık. Bir çok meaelelerimizi o
nun hakemliğine bıraktık ve 
neticelerini kabul ettik. Bugü. 
ne kadar cemiyete ırirme:riti
mizin sebepleri meçhul değil. 
dir. Her vaziyetin, her devrin 
ayn ayn tartlan vardır. Pek 
yakın bir zamanda Akvam ce. 
miyetinfo faaliyetine resmen 
iıtirak edeceğimizi tahmin e
diyoruz. Bu suretle aenelerden 
beri iddia edildiği gibi, Türki
ye, Cemiyeti akvama girme. 
mek için batka devletlere ıöz 
vermittir, hükmünün efsaneden 
batka bir fey olmadığı anlatı
lacaktır. 

Yeni Türkiye; beynelmilel 
faaliyetlerin her safbaaile ala
kadar oluyor. Bu meyanda tes. 
libatm tahdidi konferanamı 
pek yakından takip ediyor. 
Bizzat Hariciye Vekili zaman 
zaman bu konferansa gidiyor. 
Şimdi de Cenevrede bir ıefiıi. 
miz ile bir meb'uaumuz; bu 
konferansta aalibiyet ve liya. 
katle devletimizi temail etmek 
tedirler. 

Tahdidi tealibat mesele
sinde Türlciyenin muayyen 
tezleri vardır. Hariciye Veki
limiz, konferansa verdiği mub. 
tıra ile çok radikal bal çarele. 
ri tavaiye ediyordu. O zaman 
konferana ve Avrupa mahafi
linde Türk teklifinin pek ileri 
ve batta, biraz mübal&ğalı ol. 
duğunu söyleyenler olniu§tu. 
Fakat itte bir kaç ay aonra, 
Amerika Reisicümburunun da. 
ha radikal bir teklifi ortaya a. 
tılıyor. Her halde h&diae ve 
zaruretler; Türk noktai naza! 
rmdaki iaabeti göatermittir. 

Lauaanne • konferansının 
mevzuları hakkındaki Türk 
noktai nazarı da malOmdur. 
Bir defa bizim ne harp boTcu. 
muz vardır, ne de tamirat nami 
le bir alıp vereceğimiz Yardır. O 
nun için bükümlerimizde daha 
bitaraf olabiliriz: Bugünün ız
tırabı küçük tedbirlerle dindi
rilemez. Radikal çareler bul. 
mak lazımdır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

kında Hasan Bey 
Mecliste izahat verdi 

"Otomobil efsanesini uyduran. 
lan tahkikat encümeni 

huzurunda bulundurac(\ğım •• " 
ANKARA, 27 A.A. - Büyük ta idi. Hasan Bey müzakere açıl· 

Millet Mecliai bugÜn Reis Kazım maamı müteakip af;z alarak ati
p&fll Hazretlerinin riyaı1etinde deki beyanatta bulunmutlur: 
!o~l~t ...., b~t .,,. mevaddı Hasan Beyi beyanatı 
infilikiye meaeleaı hakkında mu- A k d 
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HaMn Beg 

vakkat tetkik encümeni mazbata-
11 Ü.Zerinde müzakere açıhruttır. 

Encümen mazbataımda mese
lenin tanviri ile hakikabn meyda 
na ç.ıkanlmau Haaan Beyin ifade 
ve müdafaaama mütevekkif oldu 
ğu cihetle tahkikat icraıma ma
hal olduğu kanaabnda bulunmak 

r a at ar; 
Bet kifilik encümenin tab ve 

tevzi edilen mazb 1111nı dikkatla 
okudum. Encüıne in vardığı ne· 
tice Üzerinde lam en kendiıi ile 
mutabığım. Y ıılnı ayni esbabı 
mucibe ile defi!. fevzuu bahao
lan meselede banp sürülebilecek 
en küçük bir ıaı ;n herkesin vic 
danmda m~VC"' 'ne dair bir 
fiiplie luralonıya~ ekilde ..nı. 
ve kat'i bir netice alarak meyda
na çıkma.mı talepten batka bir 
emelim yoktur. Bet kitilik encü
men zatı mesele hakkında velevkl 
ihzari olıun doğrudan doğruya 
kendi tarafından tetkikat ve tah 
kikat yapmak ve bu hususta ala
kadarları dinlemek ve onlann ifa 
desini almak aalahiyetini görme· 
dikten aonra eaaaen bu encümenin 
yapacağı baıka bir İt kalmanııt· 
br. Encümenin mazbataaı tahki
kat evrakı meyanındaki fezleke
nin huliaaımdan ibarettir. 

Arkadatlar;; ıiyaai ha vatta Ttt 

devlet hizmetlerinde ahlaki kıy. 
metleri, değil bövle çörçöp, mil· 
yonlarla ifade ediJen haıia men
faatlerle mübadeleye nza göstere 
cek akıl ve aecive nokaanıv1e ma• 

<Devamı 5 inci sahifede) 

Bulgar misafirlerden 
bir kısmı dün gitti 

Yarın da Bulgar gazetecileri 
Varnaya dönecekler 

Dün Belediye misafirler şerefine bir öğle 
yemeği verdi ve nutuklar söylendi 

Bulgar gazeteci ve artistleri ziyafetten evvel •• 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Bulgar gazetecileri ile artistler 
'erefine dün Belediye tarafından 
Novotni otelinde bir öğle ziyııfeti 
verilıııittir. Ziyafette Vali ve Be-

lediye reisi Muhittin B. namına 
Yali muavini Ali Rıza, Belediye 
reiı muavini Hamit Beyler Bulgar 
doıtle.nmız, C. H. Frrka•ı idare 

(Devamı 5 locl sabi[ ede) 

Gazi 
Hazretleri 

Ankara civarında 
kısa bir tetkik 

seyahati yaptılar 
ANKARA, 27 (Telefon. 

la) - Reisicümhur Hz. bu 
sabah otomobille Y abanova 
ıeÇubuk kazalan hududunda 
oulunan ve Ankaraya 100 ki 
lometre kadar mesafede Gazi 
yayla11nı tetrif etmişlerdir. 
Refakatlerinde Dahiliye veki 
li ile Ankara valisi, diğer ba. 
zı zevat bulunmakta idi. Ga. 
zi Hz. yol üzerinden geçer. 
ken köylülerle konuşmuılar, 
ve Çubuk kazaaı ahalisi azi. 
met ve avdetlerinde kendile
rine büyük ve samimi tezahü 
rat göstermitlerdir. Gazi llz. 
Çubukta J'!Dİ iİıta edilmit 
mektebi de gezmpİftİr. Reiıi. 
cümhur Hz. akıam uzeri An
karaya avdet buyurmuştur. 

Seyrlsefain umumC müdürü 
Sadullalı Bey 

Vapurculuğun 
Alacağı şekil 

Ankaradaki encü
men alA

kadarlan dinliyor 
Tesisi mevzuu bahlı Posta va

purculuğu Anonim tirketi hakkın 
da, Ankara'da tetekkül eden 5 ki
silik encümence, muhtelif alaka
darların mütaleaları alınmakta
dır. Bu cümleden olarak Seyrise. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Şeker, kahve 
Ve çay 

Uyiha dün akıam 
Mecli e verildi 

ANKARA., 21 (TeıeFonla) -
Şeker, kahue ue çay ithalahnın 
bir elden idareııine dair olan lro
nun layih<Umın Bütçe Encüme
ninde müzakerui bu olrfQm 11eç 
uakit netice/enmİf ile lôyiha heye 
ti umumiyeye •eukedilmiftir. 

Yarınki in'ihatta görüfiilmeıi 
ihtimali. kuvuet/idar. Bütçe Encü 
meni, lktuıat Encümeni taralın

(Devamı 5 inci sahifede) 

M. Von Papen M. Grandi M. Mac Donald M. Herrioı 

Lausanne'da her dev
let bir plan verecek 

Başvekiller avdet ettiler. Bu. 
günkü celseye 

ehemmiyet verilmektedir 

Herkes Alman planını bekliyor/ 
LAUSANNE, 27. A. A. - M. 

Herriot, aabahın yedisinde Lauaan
ne'a avdet eder etmez Fransız mu
rahhaılannı toplıyarak kendilerin
den Alman ve Franıız mutahaııııla 
nnm cumartesi günü yapmıt olduk 
ları mükilemeler hakkında malü.o 
mat aimııtır. Murahhul!U', AV1"Upa
mn yeniden tenıilö huıuıunun mev 

zuu bahsetmekte olduğu müteaddit 
meaelel"1'in tetkiki makıadile heye
tin sarfetmekte olduğu mesai hak
kında miimaileyhe malümat vermiı
lerdir. 

Bu tetkikatın neticeleri, M. Cer. 
main Martin tarafından yapılmış o
lan talebe tevfikan Alman heyetinin 
kendi tekliflerini bildinneaini mü
teakip kat'i olarak tayin olunacak
tır. 

itimada f&Yan bir menbaclan teyil 
olunduğuna ııöre saat 11 de Berlin
den avdet etmiı olan M. von Papen 
bugün öğleden aonra Franıız ve 
>:Iman heyetlerinin aktedecelderi ig 
!imada Almanların müıbet teklif ol
mııldan ziyade telkin mahiyetinde 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yeni F ord otomobil
leri dün görüldü .. 

Müessese şefleri 8 silindirli 
yeni arabanın vasıf. 

lannı nasıl izah ediyorlar? 

Hanımlardan bir grap, otomobilin makine ak88m 1 
hakkında Derilen bahalı dinliyorlar 

Ford lnnnpan,...ınm - defa i
mal ebnİf oldufu Y teklinde sekiz 
ailindirli yeni ford arabalan, dün 
öileden aonnı saat s-8 anumcla cla
ntlilere te,hlr eclilmiıtir. 

Bu miinasebetle T ophanecleki 
F.,..d fabrikasının oalonlarını ve fab 
rikayı yüzlerce mümtaz zevat ve ga
zetecil• ziyaret etmiıtir. 

MG-1n çok nazik mem 
lan yeni ıistem arabalar haklo ucb; 
cla;tlilere İzahat vermiılerdir. n 

eni Y-8 modelinin huıusiyetleri 
ezciimle ıunlardır: 

Y ~klinde 8 ıilindirli F ort ı-.
törü 65 !>"Yiir kuvvetlndedir. Saat. 
te 130 kilometre ıürat katetmeı... 

(D~vıımı 5 inci sahifede) 
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Anasını 
Bırakınca •• 

Üvey babasını ka
ma De yaraladı 
Evvelki ıece Karaııiimrükte 

bir cerh vak'a11 olmut ve bir ıenç 
üvey babıumı muhtelif yerlerin
den yaralamıştır. 

Vak'a hakkında yapılan tah
kikata nazaran hadisenin tafoili
tı şudur: Karagümrükte Keçeci
lerde Mimar Sinan mahallesinde 
74 numaralı evde Çapa tütün de
posunda ulla baıı Sabri ef. lle ai
lesi oturmaktadır. 

Sabri ef. nin bir de Hatice H. 
isminde ikinci bir aileıi bulunmak 
tadır. 

Hatice H. ın de Yuauf isminde 
yetişmiş bir oflu vardır. 

Sabri ef. aon zamanda Hatice 
H. la danlmış ve aynlmıtlır. Yu
ıuf ta bundan müteeasiren Sabri 
ef. yi kama ile bir kaç yerinden 
yaral&llllflır . 

Sabri ef. nin yaraları saf ku
lağı arkaamda, küreği üzerinde 
Ye aol elindedir. 

Sabri ef. muharririmlEe vak'ayı 
J(iyle anlatiyor: 

"- Hatice H. la ilç aydan beri 
dargınım. Buna aebep te bu kadı
nm oğludur. Her gün kendisile 
kavga eder, dururuz. Bundan do
layı fiç ay ev.el anneainl terket
tlm. 

Evvelki akşam, Hatice, oğlu 
Yusufu onun kansı Mu:aaffer eve 
geldiler. 

Kapıyı eY sahibi açtı. Hatice 
ile Muzaffer ev sahibi hanımla 
konuşmaia koyuldular. Sonra da 
benim odama gelerek hep birden 
bana hllcum ettiler. Nihayet Yu
ıuf ta beni yaraladı." 

Kurşunla yaralı 
bir kadın 

Evvelki akşam Kadıköyüııde 
bir hadiae olmu,, Söiütlü hamam 
da Makbule Hanımın evinde otu
ran Muhliae hanım Bofa:amdan 
ve aol memeoi üzerinden yaralı 
olduiu halde Tıp fakülteai hasta 
nesine götürülmÜftür. 

Muhliae Hanımın 7,65 çapında 
bir mavzer tabancasıyla yaralan
dığı anlatılmıttır . 
Muhlise Hanımın böyle yaralı o· 
larak Tıp fakülteai baatanealne 
nakledildiği Oaküdar müddei amu
miliğine ihbar edilmlt, Oaküdar 
müddei umumiliği de keyfiyeti 
:ahkika batlamıftır. 

Biri birinden garip 

/ Mısırda ilk 
Türk bankası 

İt bankası lskende
riye ıubesinin küşat 
merasimi nasıl oldu? 

lakenderiyeden 20 tarihile gazete
mize yazılıyor: Şehrimizde açılmaaı 
takarrür eden Türkiye it Bankaaı
mn reami kütadı 18 Haziran 932 
cumarteai gün.Ü aaat 17 de icra edil
mittir. Resmi kü.,.tta 200 den fazla 
davetli hazır bulunuyordu. 
Küşat resmini Başkonsolosumuz 

Nizameddin Beyfendi ırüzel bir nu
tuklarile İcra etmitlerdir. Nizamed-
din B. bu nutkunda dedi ki: 

" Sermayeai temamile türk olan 
ilk bankanın bugün l ıkenderiyede 
küşat resmini yapmakla müftehirim. 
it Bankaaı wnumi müdürü Celil B. 
in himmetile vücude gelen bu mües 
seSettin Mısll'la Türkiye araaındaki 
iktisadi münaıebeUerin inkif"fında 
batlıca rolü oyruyacnğına kaniim. 

Burada huzurlan ile memleketine 
karfı bir muhalaaat eoeri göıtertnit 
olan Mısırlı ve ecnebi muhterem ze 
vatı aelimlamakla mübahiyim. Bu 
merasimi huzurlarıyla şereflendir
mit olduktan için kendilerine teşek
kürler ederim. 

iki doat memleket araamdaki hah 
ri münaıebatın inkişafında kıymetli 
hizmetleri sebkeden vali Paşa Hz.ne 
kendilerini muhterem umumi katip 
!eri ile temsil ettirdiklerinden do
layı baaaatan tetekkür ederim. Yeni 
ticaret odamızın riya•etini deruhte 
etınekle, iki memleketin müşterek 
iktiaadi mukareneti yolunda yorucu 
bir vazifeyi takabbül etmiş olan Is· 
kenderiye meb'uıu Abdullah Ara
lan B. ye de bilhassa teşekkür ede-
rım. 

Memaliki ecnebiyede ilk türk ban 
kaaı tube.inin idareıi batına tayini 
nizden dolayı, aziz doatum Sait 
Eaat B., sizi de tebrik eder ve mü
vaffakiyetler temenni eylerim. Me
zayanıza yakından vakıf olduğum i
çin, vazifenizi parlak ıurette ifa ede 
ceğinize emniyetim vardır. Büyük 
kardeş yerinde bulunan M111r ban. 
kaır ile tehrimizin diğer mali müeı 
ıe•atı hakkınızda mahabbetki.r dav
ranacaklardır. Bütün muvaffakiyet 
tartları bir araya gelmiı olduğu i
çin, şimdi yürüyünüz, ileriye gidi
niz, bütün temennilerimiz sizinle be 
raberdir. 

Efendiler, kordelayı kesmezden 
e.vel, Mısırla Türkiyenin mukadde· 
ratını idare eden iki büyük reisin i~ 
simlerini hürmetle birle,tirmeğe mü 
aaadenizi rica ederim: Yaşaıın kral 
Fuat Hz.... Yaşasın Reiıicümhur 
Gazi Mustafa KemaL " 

Köpeklerin itl&fına memur Nutuktftn ı~nra Nizameddin B. 

D d 1 Al
• ~-- _.. Bil ükd kordelayı ı..,tı. 

a ay ı ı e.-.:mıı y ere. ı . 
de Kefeli köyünde zehirlediği Davetlıler me~an.ında Sevahil Mu 

b• k"" ğ" k • k haf •<. Ahmet Kamıl Paf", lsveç 
ır ope ın uyrugunu eser- I 

k R . l" H kkı B h et H.. konsolosu, Macar konsoloıu rak en ıze ı a , e ç , u-
aamettin ef.endiler tarafından konaoloau, Türk Ticaret Mümeuili 
dövülmlittür. Subhi Ziya Beyfendi Kançılar Fuat 

Bey, Türk Ticaret odası relıi Ab
dullah Arılan Beyfendi, Bank Mı
aır Umum Müdürü Talat Harp Pa
şa, Emin Yahya Paşa, Bank Atlıene 
meclisi idare ikinci reisi, Doyçe 0-
rient Bankası umum müdürü Dr 
Alexandr, Comptoir d'Eescompte 
Pariı, Credit Lionnaia, Commerçia
le ltaliana, ltalo Egiuano, Banque 
Belge, Banque d'Orient, Dreıdner 

Bank, lonian Bank, Land Bank, Y o 
kahama Spedr Bank müdürleri ile 
Unyon namına M. Alyoti, Türk va 
ecnebi tficcarlardan Ali Bileydi, Ab
du.T&hman Alayli, Ferit Hakkı, lb
rahim Nafi, Abad Zadeler, imam 
Zadeler. Molla Zade, M. Modar. M. 
Oawald, M. Lledemann, M. Rechid 
Behna, Beyler, ve diler muhterem 
zevat huzurlarile teref vermiılerdir. 

Yankesiciler 
toplanıyor 

Polia tüpheli görülen yanke 
aicileri toplatmaktadır. Bunlar 
hakkında tiddetli tedbirler alın 
mıştır. 

Kaçak sigara kdğıdı 
Bahçekapıda bir ambarda ka 

pıcı Ahmedin üzerinde 11 pa
ket 1920 Tarak kaçak sigara ki 
ğıdı bulunmuı, müaadere edil. 
miştir. 

Tramvay çarpması 
Eminöuünden Bebeğe giden 

l 187 numaralı vabnanm idare. 
aindeki 221 numaralı tramvay 
araba11 Aroavutköyünde tütün 
amelesinden Ömer Efendiye 
çarparak baımdan ve belind
yaralamıttır • 

Almanya'da 
Kargaşalıklar 

BERiN, 27. A. A. -Almanyanm 
birçok yerlerinda yine bir takım ar
bede ve müaademe olmuıtur. 

Dün Berlinde 10 a yakın tevkifat 
yapılllllflır. 

Yeni tayinler 
ANKARA, 27 (Telefon) -

Van poata ve telgraf batmüdür 
lüğüne İzmir Telgraf mer 
kezi müdürü Kenan Bey 
tayin edilmittir. Y enife-

hir kaymakamı Naci Bey 
vekalet emrine alınmıştır. Ada 
na polia müdürü Ziya Bey Kon 
ya polia müdürlüğüne ve Kon. 
ya polis müdürü İbrahim Bey 
Adana polia müdürlüğüne nak
ledilmiıtir. 

(_.......-İ~k~tıs~ad_i_v_e_M_a_l_i_H_a_f_t_a_J 
Fransada "Aaaociation Natio- itibaren mütezait bir fekilde açık 

nale d'Eııpanaion Economique" lar taha .. ül etıneğe başlamıt ve 
reiai bulunan M. Etienne Fougere, bu açıkların yekünu halihazırda 
Franaız miiatahailleri namına hü- 30 milyar frankı bulmuştur. Ma
kümet reiaine verdili bir muhtır- amafih ticareti hariciyedeki bu 
re.da, Franıız ihracat ıanayiinin zaaf ve inhitat yalnız Franaaya 
eeçirmekte olduğu azim mütkili.- haa delildir. Bütün memleketler 
tı tadat ve İzah ile, Franaanm, ha bundan müteeııir olmuılardır. 
riçte, aaırlardan beri haiz oldufu Mr F ougere bu umumi inhitatın 
ıöhret ve nüfuzunu kaybetmek ü- aebeplerini batlıca iki i.mile irca 
zere bulunduğunu, ve binaenale- etınektedir: 1 mali ve nakti aiya
yh acilen tedbirler almak lizmı set, il gümrük siyaseti. 
geldiğini beyan etınittir. Bu iki sahada, yani gümrük ta-

Mr Fougere'in iddiaıına göre rifelerinin yükseltilmeıi, konten
Fran.aanın harici ticaretinin leden jan usulinin teıiai, kambiyo hat.. .. 
nisi, ticaret muahedeleriıün tecdi- kında tahdidat vaz'ı gibi husu
di tarihi olan 1927 seneılnden bat salta himaye tedbirleri ittihaz e
lar. Filhakika 1927 aenesinde ti- den devletler meyanında Türkiye 
cari muvazene 1,875 milyon yi de saydıktan aonra, bu çıkmaz 
frank lehte iken, 1928 seneainden dan kurtulıftanın yegane çareıi 

HA ICI HABERLER 
Amerikanın hakiki 
maksadı nedir? 

M. Mac Donald; Amerikan 
murahhasından 

daha etraflı malumat istedi 
CENEVRE, 27. A. A. - Cenev j habiri, Paris'e atideki manidar telg

rede pazar ırünün en şayanı dikkat rafı çekmiıtir: 
hadiaeıi, M. Mac Donald'm Ameri-1 " Bu hafta içinde görüleceği veç
ka murahhasları M. Gibson ile M. hile bu muazzam itin teminine me
Norman Oavis'i ziyareti olmuştur. J dar olmak hususunda Fransa hükU. .. 

M. Gibson tarafından göl kenrm- meti en geride kalmıyacaktır." 
daki köşkünde öğle yemeğine daçet 
edilmit olan M. Mac Donald, Ame
rika reisicümhur M. Hoover tara
fından tahdidi teılihat hakkında ya
pılan teklifler hakkında Amerika bü 
kümetin.in hakiki niyetlerinin neden 
ibaret olduğunu daha iyi anlamak İ
çin bu fırsattan istifade etmeğe şi
tap eylemiştir. 

Londra 'kabinesi ,hali hazırda a
mirallik daireoi ile birlikte bu tek
lifleri derinden derine tetkik etınek 
te olduğundan bu mülakatın kıyme 
ti daha ziyade artmıttır. 

M. Gibson'a gelince onunda Ce- . 
nevrede Franıız - İngiliz - Ameri- : 
kan müzakerelerine tekrar girişme- · 
den evvel 1 ngiliz başvekilinin tema
yüliıtıru iskandil etmek arzusunda 
bulunduğu muhakkak idi. 

Hoover tekliflerini azami miktar
da devletler tarafından kolaylıkla ka 
bul edilebilecek bir şekle aokmak i: 
çin her üç heyetin bir anlaşma ve 
uzlaşma gayreti sarfetmekte olduk
ları şüpheaizdir. 

Bu münasebetle Havas ajanıl mu-

Çin ve Mançuri 
gümrükleri 

DAiREN, 27 (A.A.) Japonya 
lı bütün gümrük memurları Nan
kin hükumetinin kendi talepleri
ne cevap vermediği beyanile isti .. 
fa etmişlerdir. 

Japon gümrük komiseri Nan
kin ile Mancbu .. Kuo araaında doa 
tane bir itilif zemini bulmağa ça 
lıtmak için dün buraya gelmi,tir. 

Hitlerciler ve 
Tunç Cephe 

BERLIN, 27. A. A. - Müfrit mil 
liyetperverlerin tahriki.tına mukabe
leten cümhuriyetçi fırkalar, mütema 
diyen artmakta olan bir faaliyet göa 
termektedirler. 

Tunç Cephe teıkilatı menauplan
run Berlindeki bir nümayiıleri eına
aında cRichstag reiıi M. Loebea fİd 
detle "Hitler tethlti" aleyhinde bu
lunmuştur. 

Mümaileyh, bilhaaaa Hitlercilerin 
400.000 kişilik muntazam bir kuv
vet !etkili iddia11nda bulunduklan
nı beyan etmittir. Onlara kartı 

800.000 kiti çıkarmak mümkün de
ğil midir. 

Alman dahiliye nazınnın cevabını 
beklemiyoruz. İcabına kendi mü
dafaa tedbirlenmizi bizzat ittihaz e
deceğiz. 

Diğer taraftan Berlin polia müdil
b.-gi aıhrdlu ahrdlu ıh rdabra 
rii, cümhuriyetçilerin bir içtimaı -
naamda Hltler'in bücum kıtaatı bak 
kanununu ibli.le ve aokakta hakim 
olmağa çalıttıiı takdirde Tunç Cep
he teıkilatının buna kartı atil kalmı· 
yacağım aöylemiıtir. 

Sabık veliaht ta 
söyleyor 

BERUN, 27 (A.A.) - Noua
tadt-Sur-Saale'de aakeri mahfelde 
aöz alan aabık Alman veliahti JÖY 
le demittir: 

Bavraya, Almanyarun Fransız 
modasına teYfikan tatbik etmek 
iatediği merkeziyetçi temayülleri 
reddetmektedir. Bismark'm impe
ratorluğu müttefik devletler ara-
11nda vücude getirilen bir itilaf ü 
zerine bina ediJmiıtir. Onun kuv 
veti bundan ileri gelmiştir. Bizler 
iyi birer Bavyera'lı kalmakla be
raber ayni zamanda iyi birer Al
man olmalıyız. 

geriye avdet olduiu; binaenaleyh 
bir an evvel fiatlerde "deflation" 
u ve gümrüklerde de tabdidatın 
refini temin etınek icap eylediği 
mütaleaaında bulunmuıtur. 

Gümrük manialannın kaldırıl
ma11 hakkında aon zamanlarda, 
bilhassa aınai memleketlerde, 
çok propaganda yapılmaktadır. 
Bunun, filiyat sahaaında bir teza 
bürüne l'e<;en hafta tahit olduk: 
Felemenk, Belcika ve Lüksenburg 
hükılmetleri, aralannda bir güm
rük ittihadı vücude getirdiler, ve 
mütekabiliyet farlı ile di!rer dev
letlerin de bundan istifade edebi
leceklerini ilan ettiler. 

Serbeatli mübadeleye taraftar 
olan İngiliz gazeteleri bu mukad
dimeyi hararetle selamlamakta 
ve dünyanm kurtulutu bu gibi it
tihatların taaınmümüne vabeıte 
olduğunu aöylemektedirler • 

,.• ... 

M. Hooııer'in teklifleri 
oe Japonya 

VASHINGTON, 27 .A. A. - Sa' 
lô.hiyettar olmıyan Japon menabiin
den terauuh eden ve Amerikanın 
Japonya tarafından Hoover pl8.nının 
kabulüne mukabil müstakil Mançuri 
hükUmetini tanıyacağına dair olan 
şayiaları resmi mehafil ciddi teli.k
ki etmemektedir • 

M. Gib•on, M. Stimıon'a bir telg 
raf eçekerek Cenevredeki Japon mu 
rahhaaı M. Mataaudeiranın her za
manki gibi çok iyi temayüller gös
tennekte olduğunu ve fakat T okio
dan talimat almadıkça bu teklifleri 
müzakere edebilecek vazı ve mevki
de bulunmadığını bildirmiştir. 

Japonyaron sükUtu müsait bir em 
mare telakki edilmekte ve Amerika 
reiaicüınlıuru tarafından serdedil
miş olan tekliflerin Japonyadan zi
yade Avrupaya tealluk etmekte ol
duğu nazan dikkatten dür tutulma
maktadır. 

Chikago demokrat
lar meclisinde 

CHIKAGO, 27 (A.A.) - ilk 
celıeaini bugün akteden Chikago 
demokratlar meclisi, önümüzdeki 
tetrinisani ayında icra edilecek 
reiıicümhur intinhabatı için fırka 
nın namzedini tayin edecektir. 

M. Rooaevelt'in taraftarlan, 
demokrat grupu ekeaeriyetinin 
Nev-York valiaine rey vereceii 
mütaleasmda bulunmaktadırlar. 

Siam'daki isyan 
bastırıldı 

BANGK' . •· (A.A.) - Re 
uter ajansı muhabirinden: 

Kral aayfi7eıinden kendisini 
almağa gitınif olan yeni hükılmet 
erkanının binmit oldukları harp 
gemiıi ile payitahta dönmüttür. 

Banıkok'da aüküt hüküm aür 
mektedir. 

lktıdar mevkiine gelmi§ olan 
yeni Halk fırkaaı, vaziyete tama 
mile hakim bulunmaktadır. Yeni 
hükümet ite başlayıncaya kadar 
rehine olarak muhafaza edilmek
te olen prens ve prensealere iyi 
muamele edilmektedir. 

Hariciye nazırı, ecnebilerin 
her ıuretle himayeve mazhar ol
duklarını temin elnıİftir. 

Avusturyaya yardım 
PARIS, 27 (A.A.) M. Herriet

nun teklifi Üzerine nazrrlar mec· 
!isi, Avuıturyaya yapılacak mali 
yardıma Franaanın da eaa.ı itiba· 
riyle iftirak etınediai kabul etmİf 
tir. 

Lozan konferan&t Avrupanın 
iktısaden iali.hına çalııtığı ve bu 
hususu tetkik etınekte bulunduiu 
bir aırada Fransa hükUnıeti, ifli.
ıa ulramaıı Almanyarun ve diğer 
merkezi Avrupa devletlerinin ma 
!iyelerin üzerinde derin akiıler 
haaıl etmekten hali kalmıyacak 
olan Viyana gibi banka muameli. 
bnın mühim merkezlerinden biri· 
nin inhidamına meydan vermenin 
umumi menfaat ile kabili telif ol 
mıyacağı mütaleaamda bulunmuı 
tur. 

Hindistanda bir 
İngiliz 

hakimini öldürdüler 
BOMBA Y, 27. A. A. - Ganj e

yaletinin Munshia nuntakaaı buauai 
hi.kimi meçhul bir tahıa tarafından 
öldürülmüttür. 

Amerika Cemahiri müttehide
sinde, iktısadi buhranın ittidadı 
neticeıinde, bir 0 toprafa avdet" 
hareketi bat göatermiıtir. Birçok 
§ehirlerde, ahali, tarlalann daha 
ziyade emniyetbahf olduğunu Ye 
maluulatı ziraiye fiatlerinin dun 
olmaıma rağmen toprak Üzerinde 
hiç olmazaa aç kalmak tehlikeai 
mevcut olmadıimı anlamaktadır. 

Sınai memleketlerin, fikrimiz
ce, batka kurtulut çaresi yoktur. 
Makine devrinin fenalıklannı an .. 
cak toprak kısmen tahfif edebi
lir; ve şu ıırada nüfusunu beale
yecek derecede araziye sahip o
lan memleketler bahtiyar aayıla
bilirler. 

• • • 
Bulgariatan mill1 bankası tara

fından ahiren ittihaz olunan bir 
karar mucibince, harice aeyahat 
edecek olanların, beraberlerinde 
300 levadan fazla para götürme-

Egyp'teki 
Hazine 

Geminin yerini ha
ber veren 

de hisse istiyor 
LONDRA, 27. A. A- "Artiglio'' 

ismindeki ltalyan vapuru "Egypt'' 
İn enkazından çıkarmıt olduğu altın 
ve gümütü hamil olduğu halde dün 
Plymouth'a gelmittlr . 

18.000 lira kıyrnetindo! tahmin • 
dilmektt olan bu hamülenin huauı~ 
trenle oLndraya nakli mokan-er i
ken son dakikada ırümrük memur
ları, gemi kaptanına bu altının kara 
ya çıkanlamıyacağını ve mühur al
tına konulması lazım geldiğini bil
dirmiılerdir. 

Bu tedbire aebep olarak Egypt'in 
enkazımn bulunduğu yeri etmit o
lan Breat limanına mensup lroiae ia 
mindeki romorkör kaptanının mete
lebatta bulunmuş olmaaı gösteril
mektedir. 

Eloyd kumpanyası ajanlan, abh
riye idaresi memurlan ile müzakera 
ta girifllli,Ierdir. ,ıi 

Artiglionun SÜYarİıi kaptan Quag 
lia, Egypt'in 1.000.000 dan fazla 
tahmin eylediği mütebaki hazineaini 
de çıkaracağını ümit etmekte oldu
ğunu beyan ve fakat açık denizde ic 
ra edilen meaainln maruz kalmakta 
olduğu mütkilAt dolayiaile bu hazi
nenin ne kadar müddet zarfında tah 
lis edileceğini tayin edemiyeceğini i 
lave eylemlttir. 

Roman yada 
Feyezanlar 

Bir çok tehirlerde 
hasarat mühim 

BOKREŞ. 27. A .A. Müte-
madiyaı yafmakta olan yaimurlar, 
birçok mmtakalarda bir felaket ma
hiyetini almıştır. Barbad. Campu
lung ve Y 8f kaaabalan bilhassa ba
nra uğramı9tır. 

Bir takım kaaabalardan yüzlerce 
ev yıkılmıı ve ahali meakenlenni 
terketınek mecburiyetinde kalımt

tır. Bu mıntakada birçok noktalarda 
demiryolu münaı..Ji.tı inki- uğra

mıştır. 10-12 kiti telef olmuıtnr. 

lrlanda'da bir 
H O 

numayış 

BAL YMMENA, 27. A. A. - (lr 
landa) - Cumartesi günü akşamı. 
din aleyhinde bir takım marşlar aöy 
lemek auretile fehri dola§an yüzler 
ce diıl, ekaeriai genç lrlandalı kadın 
!ardan ibaret olan 300 kadar ziyaret 
çiyi Dublin öbariati kongreaine ge
tirmekte bulunan bir treni taşa tut 
mutlardır. 

Birçok kimaeler, yaralanmtftır. 
Polia, nümayitçileri dağıtmıftır. 

Belçikada komünist 
H O O 

numayışı 

ANVERS, 27. A. A. - Sehık mu 
laariplenn yapbklan bir geçit reami 
eanaamda komüniatler mukabil bir 
aüma:rit yapmıılardll'. Zabıta müda
haleye mecbur olmuttur. 

12 kiti kadar yaralanmıt ve bir
çok tevkifat icra edilmittir. 

Anverste bir yangın 
ANVERS, 27. A. A. - Bu gece 

çikan bir yangın, Saint Jacque pa
zarında bir çok korporıuion' da antre 
po hizmetini görmekte olan büyük 
bir bima ile yakınmdalô ihtiyar ma
lilllenn ikametine mahıua bir binayi 
tahrip etmiıtir. Yanım. bundan aon 
ra aa pa.zanndaki kiliıenin bir kıa
mına ve civardaki evlere sirayet et
mittir. itfaiye kuvetleri, tahribatı 
devam etmekte ol.ıın yangımn aira
yet daireıini t~clide uğraımaktadll'. 
itfaiye efradından bir ikiai hafifçe 
yaralanmıttır. 

leri menedilmiftir. 
Esham ve TahvHat 
İstanbul Menkul kıymetler ve 

kambiyo borsası, geçen hafta, nia 
beten faal bir devre geçirdi. Piya 
sada rehberlik vazifeaini gören 
"Unifiye", bu sefer, bu rolü, Ana
dolu kiiıtlarına terk etti. Haki· 
katen Anadolu timendifer esham 
ve tahvili.tının talebi, ve fiatleri
nin tereffüü niabetinde diler ki
ğıtlar da az çok canlllndılar ve 
muamelata sebebiyet verdiler. 

En sağlam ve emniyetbaht mil
li kıymetlerimizden olan bu kairt 
lara karıı, geç de olıa, rağbetin 
çoğalmasını takdir ile yadetmek 
icap eder. Geçen hafta akıiyonlar 
16,25; obligasyonlar 27,40; mü
meıail senetleri 23; Haydarpafa 
limanı da 31 lirada kalmıt iken 
dün akşam ııraaile fU fiatlerde: 

17,40; 28,75; 24,50; 32,50; ka 
pandılar. 

.... . . ... '. •: ~~,_. ..-.. , -• 
Dün Mecliste kabu 

edilen kanunlar 
Türkiye ile Irak arasın 

mün'akit iadei mücrimin 
muahedesi kabul edildi 

ANKARA, 27. A. A. - Büyük 
Millet Mecliai bugünkü içUmamda 
Evkaf Umum Müdürlüğünün bazı 
İnfllat için iki yüz bin liraya kadar 
teahhüdat icraaına dair kanun layİ· 
huiyle aıkeri ceza kanununa müzey 
yel askeri muhakeme usulü ve aake 
ri ceza kanunlarının bazı maddeleri
nin taahih ve tadiline dair kanun la
yihaaı müzakere ve kabu 1 olunmut
tur. 

Ziraat bankaaı hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1967 nwnaral ıkanunun İ
kin :~ maddesinin tadiline ve üçüncü 
maddesinin ilga.sına dair kanun mü
zakere ve kabul olunmuştur. 

Buna nazaran yapılan tadilat fU· 
dur: " Ziraat bankasının munha .. 
ırran zürra ve zürradan müteıekkil 
zirai kooperatiflerle kooperatif bir
liklerine yapacağı her nevi kredi mua 
melelerine ait deyin aenetleriyle bu 
kredilere müteferri bilümum sene
dat, evrik veaaik, kuyut, defatir ve 
hulisi hesabiyeler ve bankaya temi
nat gösterilerı gayrımenküllerin İpo
tek ve noter barçlan muamele vergi 
zi vesair her nevi teki.lif ve köyler
de ZÜlTaa ziraat bankasınca yaptl&
cak zirai kredilere müteferri evrak, 
•enedat, kuyut, tefatir ve hulasai be 

ran 15 niıan 341 de ve 622 D 

lı kanunla mukaddema iıtili 
tahribatr dolayiıiyle h•klar 
mıı ethaıın 1928 ıenesi maY 
yetine kadar h•zineden takıit 
tın almış olduktan irat geti . 
arıaJar ile her nevi arazi ve bı 
gisi kanunu ile tayin edilen 
bin liradan dün meakenleri• 
!erinden bakıye kalan borç! 
lanma kanunundaki müddeti 
tahsil edilir . 

Bunlardan borçlannı bu 
tayin edilen müddetten e•.Yel 
kanunun meriyetinden sonra 
edecek olanlar da 27 kanu 
1926 tarih ve 726 numaralı 
dördüncü maddesinin son fı 
dan iıtifade ederler. 22 ni 
tarih ve 642 numaralı kanun 
mü mahfuzdur. Geçmiş sene! 
müterakim taksitler gelecek 
taksitlerine zam ve tevzi ed 
tecil edilen mebaliğ yüzde be 
tabi olur. Bu kanunun bü 
rinci maddede mezkiır kim 
zararlarını müıpit mazbata.la 
tın aldıklar ı:;ayri menkullerin 
!erine ihalesinden evvel istih 
mit olanlara aittir. 

ıabiyelerin ilıtiyar heyetlerince taa- Enincanın Karamuatafalı 
diki noter tasdiki hükmünde olup ay leainden Arıoğullarından 
ni muafiyetler daireainde icra olu- lu Ükkaşın ölüm cezasına ça 
nur Zirai kredi .muamelelerinde zi- ama hakkındaki mazbata kah~ 
raat bankaaına teminat göatenlea muttur. 
gayri menkullerin ipotek muamelele Muaddel gümrük kanunu• 
rin banka memurlarının tahriri ta- üncil maddeainin tehirine lü 
lebi üzerine ~pu dairelerince ibr~ . madığı hakkındaki mazbata il• 
olunacak deyın ve tapu senetlerıne · kiye Cümhuriyeti ile Irak arıı 
müsteniden takrir alınmayarak deı-. 

1 

mün'akit iadei mücrimin ve 
hal ifa ve tecil olunur." hükumetiyle ikamet, ticaret .,. 

Hazineden takaitle mal alnut olan aefain, muahedelerinin tasdi 
lann takıit bedellerinin tecili hakkın mütedair kanunlar müzakere 
daki kanuna milzeyyel kanun müza- bul edilerek içtimaa nihayet 
kere ve kabul edilmittir. Buna naza- miftir • 

Cemiyeti Akvama 
duhulümüz için 

Teklif salı günü yapılıyo 

LONDRA, 27 (A.A.) - Daily Telgraf gazetesi Yunaıı 
tarafından Türkiyenin Cemiyeti Akvama duhulü için yapıl 
teklifin salı günü yapılacağını yazmaktadır. Sovyet Rus 
Türkiyenin Cemiyeti Akvama naınzetliğine itiraz etmem 
sebebi Çanakkale mıntakaaı üzerindeki beynelmilel kont 
ilgasını veya tadilini Türkiyeye talep ettirmek arzuau ol 
zanneci. mektedir. 

Muhtelit encümen teşrinie'lJ 
ve/def aaligete geçecektir 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Barut ve mevaddı infil" 
meselesini tahkik edecek olan muhtelit encümen Mediaiıt 
!inden sonra eylul veya teırinievvelde yeniden toplandığı s 
içtima ederek faaliyete ııeçecektir •• 

At yarışları ve bir karar 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Erk!nı harp kaymakaoıı 

san Beyin Ankara ilkbahar kotularmın biriociaine ittirak t 
Ceylan ismindeki abnın bu kotuda muvaffak olamamuuıııt. 
tigri, Mes'ut ve Ceylinın antrenöril bulunan bu kotuda Pöt" 
binen tlıaan Beyin gene bu kotuda cokey olan Ormachn bit 
laıma oeticeai Haaan Beyin atını geri bırakllkları iddia ve i 
üzerine Ankara koıulan komiserler heyeti keyfiyeti tahkil< 
rek bu iddianın aıhhatine kani olmutlar ve jokey Ihsan 
Ormadın 932 senesi zarfında yapılacak koıularda hayvaııl 
kotulara kaydettirmek, kotıurmak, idman etmek ve binnıelı 
kından mahrum olmalarına karar vermittir. , 

Tarih muallimleri kongrest 
ANKARA, 27 (A.A.) - Şehrimizde 2 Temmuzda bııt 1 

rak 11 Temmuza kadar devam edecek olan tarih mualliınleı1 
gresi Ankara Halkevi salonunda toplanacaktır. 

Akaiyonlann aenevi faiz mikta
n 2, 75 lira ve obliıaıyonunkiler 
4,60 lira olmaaına bakılırsa bu 
kağıtlara yatınlan aermaye tak
riben yÜzde 16 faiz ıetiriyor de
mektir ki dünyanın hiç bir yerin
de hem tehlikeaiz hem de bu ka
dar yÜkıek ırelirli kağıt yoktur. 

Ne yazık ki halknnızm daha 
mühim bir kısmı bu Şimendifer 
kaiıtlarına olsun, sair yerli ve iyi 
temettü getiren eshama olaun la
yikı veçhile allka göstermemek
te, ve buna mukabil bütün ıervet
lerini ancak yüzde ıekiz temin e. 
den ve fakat bu giditle ileride f. 
radları tenezzül edeceği muhak
kak olan emlake yatırmaktadır
lar [•]. 

Unifiye Üzerine dün sabah 46 
kuruş,tan muamele cereyan etmit 

(*) Hayat.ta muvaffak olmuş elli 
senelik bir manifatura taciri bize 
bir münasebetle ö~ · · 

ı.ı•· iken aktam 45 kuruıta k• 
latikrazı dahili 96 11, 

talip vardır. 
it Bankaları Üzerine ge,.e _.I 

ta zarfında 9,20 liraya 11111 

oldu. ı1f 
Tramvaylar 44,50, Boıno"Yı 

ittihat Deyinnencilik 19; of' 
Deyirmencilik 1,90 Telef 
lira etınektedir. N 

Rejiler üzerine 4,15 liraY• 
du. rıl 

Kota harici Mmr Kredi 
yelerinin fiati tunlardırı ı;6 

ı 886 tertibi ı e ı .-. 
1003 .. 89.~ 
1911 " 
Altın 927 kuruştur. ~ 

'ti;--i~·~·~··;~·;;;~i.tl'ü;;·;--~ 
li : bir kısmını ticarette ku 11 
bir kısmını emlake yatımı&~~ 
k11mıyla da esham ve tahvil 



1 
Ekonomf 

Odalar kongresinde 
ikinci içtima bugün! 

1 ••••••• 

Bugünkü celsede raporlar ve 
encümen mütaleası okunacak 
lıtanbııl mıntakaaı Odalar kon· 

ırreai ikinci ıçtimaı bugün yapıla
caktır. 

Encümenler lllıt içtimadan ..,... 
ra top!anmqlar ff konçey• Yeri
len her iki raporu da tetkik et· 
ınitlerdlr. Bu huauıtakl encümen 
ınütaleaa da raporlara iU.n edil
ıniftir. Bugünkü içtimada rapoJ"" 
lar n yüriitülen mütalealar oku
nacaktır. 
Bımdan maada buırön kongre 

heyeti umumİ:yeıl muhtelif odala 
tın t menniyahnı tetkik edecek
lır. 

Mayısta nasıl 
geçindik? 

T"ıcaret od- .-p .,..... ait 
lıtanbulun geçinme endekılol 
neırebnİftlr. 

Endelue nazanın blly& harp
ten vvel ana, baba n Gç ~ 
lan mürekkep n bütün ılıtiyaca• 
tını 11 lira 61 kunıtla temin eden 
bir aile mayıs ayında ayni lhti:ya9 
la,rmı 137 lira 17 kurut!• temin 
ede ilirdi. 

Hayat 1914 -ine nazaran 
hal 12 defa pahahdn-. 
Mayııta, Niaan ayına nazaran 

pek az bir taha...Wl olmut ...., ha· 
Yat lıiı edihniyecek derecede, 
1180 de bir kadar ucuzlamıthr. 
Mayısta yiyecek ve içecek mad 

deleri pahalılatmlf, yakma ve ay• 
dmlatma maddeleri ucuzlamııtır. 

Zengin olmamn 
çaresi 

ihracat ofisi yeni bir iktıaadt 
eıer nepiııe hazırlanmaktadır. 

Bu eserin mevzuu tudurı Zen· 
tin olmanın yoDan nelerdir? Bu
nun için Oflı bir anket açmqtn-. 
Çabuk ye :sekaaile :renrln olmut 
kimselere bu ankete lftlrak lçJn 
•ualler gönderilmektedir. Ankete 
İftirnk eden bir sal ıu tekilde 
pratik bir zengin olma uaal6 ta•
•i:v.e etmektedirı 

"En çabuk zencin olmanın ç•
reıi bqkalanlllJl mütaleaımı top. 
!ayarak kitap baatınnaktn-." 

A vusturyada 
Tahdidat 

Ofiae gelen malllmata naı<aran 
Avuatarya hük4meti ithallt huaa 
mnda yenl tahdit tetbirleri almalı 
harumdadır. Tahdide tabi ola· 
tak eıya meyanında z.ıral mahau· 
lat v., hayvan bulunmaktadır. 

M. Kühl 
Sebze •• meJ""lerİıı usua mlid 

det ıauhafa:raaı ve uzalı: meaafo
~ere nakli için bir um! bulan müte 

BORSA 

27 Haziran 1952 
Alq-Fıatı.n 

Jatikraılu Tahril! 
I<' l!ablD tUO 
~ıri t9 . yo1'ın t.91) 

il Mw•b •hl< #.SO 
f.t. r kleı 6,-
~•ı di Ol&hl 4.t.'I 
P.•ıdat IJJ 
T a leı17a t,U 
lzm r lld•dly• 
• huı 9' 

l!:lektrlk 1,-
T.-..J 4,911 
nne) ı.-

Rıbtı• 11.50 
Andolıı l 18,75 

.. m ı:-.so 

.Mıtıııaıll U,50 

Eıham 

ı: n...... o~~ 
hadol• 17_.ıo 
Re~ 4,1& 
~lr hayıtyo 14,JO 
Trımny 44,50 
l n:armlılıortı ıo,.fO 
8rmr nıJ ti,-

Terk O! 15,!0 
Çlrıento Ar- l,'IO 

t'nyıııı doJ· • ı•.
$ark J•f· ı >' 
llılyı 1,90 
Şark • ... l,.CO 
Ttldoı ıus 

Çelı: fiatlan 

Par!ı< it;~ Pral 16lıUI 

1 •oda 768 Viyana ''·" Jl;oyork 47.25 Mıdrlt ır,u 

Mil ıo •.JO B<rU• 1,-

IJru d 1,40,Hlll Vırıou ... ., .. 
" .. 70,97 P<ıt• ... 
C'lnevfe i,4:2,Ş Biil<CI lll. 

~clyı 67,10 Btl&rat 17,&9 314 

11 ııl ırd- 1 17~1 Motk •• Ullt7,M 

Nukut (aatıı) 

horul -t f rrınııı. 171,-
1 att • rı.-

ı o 21! 

1ıı ı ıet rı7, 

ı~ 1 llr'~h 112, 

~J llrıll i fi, 
ıı L J. 1,,. a:t. 

ttıv1 ~". 
ti t• rtıı 8', 

* •r ('c\ ) ı ''\ ı 

Juruf -ı ıllln. Af. 16,-

ı prıtr• ııı.-

ı mır& ti),-

1 10111 14,-

1 p••ı• IO.-

Sil in !4,-

ICI dinar 74.-

ı (,, crDO't't:Ç 

il il• Q,~; -
1 ~ ldl\t .cc,-

tiıl li,Ot1 ;: ~J 

felere nakli uaulünü bulan müte
haaaıa M. Kühliln dün Hamburı· 
tan şehrimize gelmeaine intizar e-. 
dilmekte idi. Dün gelen malılmata 
nazaran M. Kühl pertembe günil 
tehrimize gelecektir. 

Yunan üzümleri 
Oliae gelen malılmata naza· 

ran, bu Hile Yananiatanda üzüm 
mahaulünün iyi olacaiı tahmin e
dilmektedir. 

Bu tahminler \berine M. Ven.i
aeloaun riyueti alhnda toplanan 
bir kom.iayon Almanyaya aevkedi 
lecek Yanan Wıümlerine mukabil 
Alman mamulatı ithalini teem
mül etmiftir. 

Yağan yağmurlar 
ihracat ofisinin meteoroloji 

-•titüaünden aldığı malümata İa· 
tlnaden neırettiil )!'Ünlük bültene 
nazaran, pazar aabahına kadar 
Edirneye ve Kana 2 milimetre 
yatmur düpnilıtür. 

Memleketten mal 
isteyenler 

Memleketimizden mal almak 
here aon bir hafta zarfmda Ofl
ae şu nriiracaatlar vaki olr .ıştur: 

Banlondan, üzüm, incir, fmdık, 
deri, hububat, malt hulasası, pa· 
muk latennıektedir. 

Venedikten, tuzlu balık, taze 
balık bill>aaaa ton balıfıı ç .. koalo
vakyadan fındık, yumurta, hmak 
ve boynuz:. 

a .. Jçikadan lı:uru üzüm ve Jra. 
ru meyve. 

N.,vyorktan, her nevi etya İ•· 
tenmektedir. 

Irak ve Filistinin his 
selerinden 

yapılan tadilAt 
Ziraat banlı:aaınm netrettiii 

1111&11 ve iktıaadi bültene nazaran 
Düyunu Umumiye Mecllal, Irak 
ve Filiatlnin uhdeaine iaabet eden 
biaselerdcn yapılan tahaillt üze
rine A. B. C. oen1i O•manlı dil· 
yun~ Umurnly~in müted~hil 
aenevf takıitlennln bono blnullo
rlne 1 Hazirandan itibaran bir te
diyede bulunuhnaaını kararlattır 
mıttır. Bu tediyat m.,..z:uu baba 
honolann 4 numaralı kupanlan
nın ibrannda icra kıhııacaktır. 
Tahlil oluııan mebaliğ tunlardırı 
Gayri aafi Tenzil edilecek 

miktar vergi 
Seri A. f. 0.7.0 % 11.03 
Serl B. Fra. 43 % 7.97 
Seri C. Fn. 4.50 '% 4.95 

Osmanlı bankası 
heyeti umumiyesl 
Osmanlı bankaaı heyeti umumi 

yeıi bugün Londrada toplanacak· 
tır. 1931 aeneoi devrei heaabieıi· 
nin tetkıl<inden aonra, kaonite, bu· 
gün Londrı: da toı;>lanacak . ol!'n 
hiaa..daran heyeti umumıyeaıne 

bundan eYTelki gibi beh~. h~ 
aenedi içia üç tilin temettı.ı tevzı· 
ini teklif .,decektir. Pariste bu .re
mett6 (vergi hariç) olarak tedıye 
olunacaktır. 

Tedavülden kaldı
rılan zlotiler 

Bor1a O• Oırrnanlı Ban•- Ko
mis .. rlifint/<dl: Polonya B~ası
nın Haziran iptidaıından ıtıbaron 
1926 n 1929 bıribli (10) ar zlo
tilik evrakı nakdiyeyi tedavül 
ınevkiinden kaldumıya batladıiı 
ve bu evrakı nalı:diye 31 kanunu• 
evvel 1932 tarihinde ıerbeotçe te
davül kabiliyetini kaybederek o 
tarihtan itibaren bir aene müdd .. t· 
le Lehistan Bankası ile ıubeleri 
ve bet ıene müddetle Bankan~ 
ihracat aanrial tarafından ~ 
edilec:eti -.e 31 Mart 1937 tanhm 
den 00nra bu .(10) ar zlotfl~ ev· 

kı nakdiyenın kıyın tlennı kay-
b~ip artık teb~il ed.i~~~~el;J: 
• V rfOV& büyiık elçılıiımızın ıı • 

" ~-en·ne Maliye Vekaletinden an u~ h. 
komlıerli~e gelen ta nrallan an· 
laaılmıttır. 

H~ngisine inanalım? 
Ticaret odası diyor ki: .. 

"Dilnya pamuk f,atl~ ~u~ıno
ğe meyaldir ve bu vazıyetı muh~ 
f,.z:a etmektedir. BUJtun aeb.eplen 
ziraat ,ahasnun, bütün tavfıyeles:e 

gm• en azaltılmam•• olmaM, dı· 
ra ' 1• • 1 j<"ri Ame• ika ifllzler nm ıt o IUD 
diye pamuk ziraatına baılanmıt 
olmalandır." 

Ofiı ta eliyor ki: 
" ·,• ıı.1madıii1 h•fUıfık D&• 

• • • • 
rı ye 1 en e 1 1 

Maarlff~ 

Tarih 
Kongresi ---
lstanbuldan ittlrak 

edecek olanlar 
perıembeye gidiyor 

Ankarada 2 temmu:ada batlı· 
yacak olan tarih konırre-ine ifti
rak edecek lıtanbul muallimleri 
perıembe günü ilareket edecek
lerdir. Kongre 11 temmuza kadar 
devam edecektir. Kongreye bütün 
liae, orta ve muallim mektepleri 
tarih muallimleri İftirak edecek· 
!erdir. Darülfünun tarih müderria 
!eri de kongreye müşavir ve mü
nekkit olarak İftlrak edecekler
dir. Kongreye 206 muallim itti
rak etmit olacaktır. Koııgre d• 
vammca oabahlan tarih cemiyeti 
azalan birer konferana verecek .. 
ler, öğl .. den ııonra lioe tarih hoca
ları ha:rırladıklan raporlan izah 
edeceklerdir. 

Bakalorya imtihan
ları bitti 

Llae ve ortanıekteplerde -
sınıf bakalorya lmtibanlan diln 
akşam bitmqtir. Talebe bir hafta 
istirahatten aonra 2 temınuada u 
keri kampa çıkacaktır. 

Selçukhatun sergisi 
5elçulı: hatun kız aan'at mekte 

bi •ergial dün aktam kapanmrı· 
tır. Sergide bilhaua heaap itleri 
çok befenilmiıtir • 

Tevhit 
İşleri 

Merkezler temamen 
birleştirildi 

Tütün ve M6akirat inhisarı ida 
releri merkezlerinin tevhidi bilfi
il ikmal edilmittir. lnhlaarlar u
mum m6dürü Htianü B. ıeç vakit 
lere kadar çallf&rak itlerin müte
kamil bir ıGr'at - intizamla ce
reyanı için llzon gelen tedbirle
rin lttlhaı< ve tatbikini temin ile 
me11ul olmaktadu. 

Mül.bakattakl Tütün, Müskirat 
.... Tua lnlıiaar idareleri teıkiliıb 
da t-uzdan itibaren İflerin hiç 
bir aekteye uframamaaı iç.in bir 
kaç ay zarfında tedricen tevhit .,.. 
dileceklerdir. 

Diier taraftan tevhit dolayııile 
lcraar mukarrer olan tufiye için 
memurlann ıicillerl tetkike de
vam edilmektedir. Bütün bu iJler 
kıta kadar ikmal edilmit olacak, 
ondan aonra aıra lnhiaarlar umum 
müdiirlüliinün Ankara'ya nakli· 
ne gelecektir. 

Etıbba odası heyeti 
• • 

umumıyesı 

Etıbba odası heyeti umumi. 
Jeai 8 temmuz cuma günü aaba 
hı aaat onda Halkevinde topla 
nacaktır. 

Transit geçen 
hayvanat 

Transit auretile geçen hayva
nat .. e mevaddı bayvaniyeden 
muayene Ücretinden muaf tutul
duiu gümrüklere bildirilmittir. 

Halkevi hars 
su besinde 

t.tanbal Halkm hara pbeleri i
da•e lrcaıiteleri dün bir heyeti wnu· 
miye içtimaı yapmıtlardır. içtimada 
HıJkevi reisi Himit B. taıdikten &e 
len bütçenin mesai proı:ramlorı ile 
nasıl tatbik olunacağını izah etmi1-
ıir. Han tubelori yakında a<:nelik 
meaai programını tatbiluı lıaflıye-

Vapur tarif el eri ne za- iBeledlgede 

t b•t d•J k~ nşaatta man es ı e ı ece r Kalfalar 
••••••• 

Komisyon temmuz bidaye. 
tinde içtimaa çağrıldı 

-- -
Vazifelerini genlt 
tutmalarına mü

saade edilmiyecek 
Bel~ye kanuııuna göre, ~ 

katlı bmalardan daha yiikaek in
ıaab kalfalar yapamazlar. Son 
•amanlarda yapılan bir çok apar· 
tnnanlarm projelerini mühendia
ler vücude getirmekle beraber . . 
mtaab ucuza mal etmek için kont 
rolü kalfalara bn-akbklan anlaşıl 
ınııtn-. Belediye bu huıuata ıid
detli takibata ba,lamııtn-. Kalfa· 
lann ıenit sahada faallyetlerlne 
meydan verilmiy.,cektir. 

Halk 
Tabirleri 

~---

Halk bilgisi derneği 
yalnız 

argo ile uğraşmıyoı 
Halk bilıiai derneğinin halk 

lisamnda kullanılan bazı keti. 
me' ve tabirleri toplayarak li. 
aanmıızın bir (argo) sunu vü
cude getirmek üzere bulundu
ğunu yazmıttık. Halk bilgial 
derneği umumi katibi Halit B., 
Türk argosu etrafındaki derne
ğin faaliyetine dair bize !U i:ı.a. 
batı vermiştir: 

Şirketihayriye ve Haliç vapur
la,rı ile limanımızda çalıtan mo• 
tor, kayık ve enuali küçük deniz 
vuıtalarmın yeni ücret tarifeleri
nin teabiti için Liman Tarife Ko
misyonu temmuz bidayetinde iç
tima• davet edilnıittir. Teabit e
dilecek tarifeler ağuatoa bidaye
tinde IP•aat V ekAJetine taııdika 
gönderilecek ve Vekaletçe tasdik 
edilerek eylülün birinden itibaren 
marta kadar tatbik olunacaktır. 
Komisyon Deni:r Ticaret Müdürü 
Zeki B. in rlyaaetiftde, Belediye, 
Ticaret Odaaı ve Ticaret MüdilJ"" 
lüğiinden <le birer müaıeuilden 
tetekkül edecektir • 

hakika yeni Belediye kanununda 
limanda itliyen vapur tarifeleri
ni belediyenin tasdik edecefine 
dair bir madde mevcuttur. Liman 
!ar kanunu ioe, limanlarda ifliyen 
vapur tarifelerinin Liman Tarife 
Komisyonunca teıbit ve lktısat 
Vekaletince tasdik olunacağını 
amirdir. Belediye kanununun Ji. 
ınanlara müteallik ahkiımınm tat• 
bikatına dair olup Şehir Mecli•in 
den ıeçmit talimatnamede de, va 
pur tarife! rini teıbit edecek Lİ· 
man Tarife Komisyonunda bele
diyenin de temıil edilecetl yazılı
dır. Şimdiye kadar da böyle ol• 
muttur. Alakadarlar, Lhnan Ta
rife komisyonunda Belediyenin 
de temıil edildiği cihetle tarifelo
rln Belediyece ta.diki bakkmda
kl hükmün tatbik edilmekta oldu 
funu ııöylemektedirler. Belediye, 
buna raimen, Tapur tarifelerini 
•odik etmek !atene, Belediye ..,. 
Limanlar kananlanmn yukarıda 
yazıb maddelerinin tefair Yeya te

lifi lazım gelecektir. 

- Evveli turaımı aöylcyim, 
benim topladığım kelime ve ta. 

Su mütehassısı geldi birlerin hepai argo değildir. 
Bunlarm içinde argo hududuna 
dahil olanlar vana da ben umu' 
miyet itibarile halkın öz diline; 
geçip kökleıen tabirlere ziyade' 
ehemmiyet verdim. Maksadım 
ıu idiı İatanbulda halkın ya i>i:ıı 
zat yvattığı ve aynen muhafa. 
Za ettiği, yahut ta manaamı de
ğİJtİrerek kullandığı kelime vq 
tabirleri tesbite çalıtarak hıı.lk 
diline ve folk-lora küçük bir his 
~ette bulunmak. Malfun ya •• i.,,

1 

hm demek, uaul demektir. tik 
iitm, diğer memleketler e bu. 
nun etrafında nasıl çalışıldığını 
tetkik etmek oldu. Ecnebi müa 
tqrikler ve tetlrikatçılannı 
Türk folk.lorunun bu şubeı·ne 
dair ne malzemeler top dıklan 
nı öğrenıneğe çalıştım ve g .e 
bu aahada bizllr ne yapmak iate 
diğimi:ı:i anlamak istedimMaale 
aef bizim bu sahada hemen hic; 
el ı6rmediğimizi anladım. İşe 
yeni baştan girişmek lazımdı. 
ilk teıebbilı, 928 de yapıl lı. El 
de, toplu malzeme bulunmadı. 
ğından kelimelerin birer bireı\ 
teabitine zaruret vardı. Bu dn 
zaman &arfını İcap ettiriyord , 
Dört seneden beri bu işle uğra 
tıyorum. Şimdiye kadar 2914 
kelime ve tabir tecbit edebil. 
dim. Size argodan bazı şeyi 
aöyleyeyim: Mesela imamın 4 
çifteei, tabut mi.nasmııdır. 
Ayınga, kaçak tütün, İtin do
kuzda, itin yolunda demektir. 
Akoz, argo dilinde haber ver. 
mek, aır r., etmek demektir. 
D~ba .böyle ititilmiı, i9itilme. 
mıt bır çok tabirler kaydettim. 
Bunların hepsi alfabe sırasile 
taanif edilmi,tir. Argo ve halli 
kelime ve tabirleri arumda bir 
tefrik yapmadığım için bunlan 
toplu olarak neşretmek müm
kün oluna, kitaba argodan ziya 
de halk tabirleri iamini yaraştı 
~yorum. Lisanımızdan argo 1. 
çın istifade ede'Qldiğim 16 ,., 
aahifeli iki ldlçilk lritaptır. l,it
tiğim argolar araamda mlinala.. 
mu ıuılayamadıklarmıı halk ta. 
bakuma men•up kimselere ıo 
rarak atrendim." 

Vapur ıirketlerlnin tarifeler! 
hazırlanırken bu tirketlerln birer 
mümeuili de konıiıyona davet o
lunaraktır. Liman tahmil Ye tah
liye Ocret tarifeleri de lı:ombyon· 
ca yeniden tayin edilecektir. Sey
riııefaln mlllhalr. bütçe Ua idare 
edil dllinJ ileri ıürerek tarifeainl 
kom.iayona tetkik ettlrm_..kto
dir. 

Komisyon, $lrketlhayrlya ve 
Haliç tarifelerini teablt ederken 
otobüs rekabetinden mlltevellit 
vaziyeti de nazan dikkate alacalı: 
br. 

Vap11r Dcretlerl ve Belediye 
Akfalll razetelerinden biri, diln 

kü nilıhuında, belediyenln, li
manda lıliyen Tapurlarm ücret ta 
rifelerini tetkik ve taadik ebnak 
iatedilinl, Şirketihayriye ye Haliç 
Şirketinin de kendi tarifeleri Lİ· 
~an Tarife Komiayonwıca tesbit 
edilmekte oldufu cevabını verdik 
!erini yazmııtır. 

Tellfe muhtaç hillıDmler 
Yaptılımız tahkike.ta göre, fil-

Losa el es 
Resim sergisi 

Üç ressamımız on 
tablo ile 

ittirak ediyorlar 
Amerikanm Loı Angele. 

ıehrinde bu sene yapılacak olan 
Olimpiyat oyum•n ile birlikte 
30 Temmuzdan 14 Aiuatoa'a 
kadar devam etmek üzere bir 
de güzel san'atlar sergiai açıla
caktır. Amerika sefiri M. Char 
le& H. Sherrill ayni zamanda 
bu serginin reisi bulunmakta
dır. Los Anıelea Olimpiyat o
yunlanna ve sergiye 25 millet 
iştirak edeceklerdir. Ankara 
Halkevi ve Güzel San'atlar aka 
demisi tarafından, ressam Meb 
met Saip, Kemal Rifat ve Şefik 
beylerin eseri olan 1 O tablo, aer 
gide teşhir edilmek üzere M. 
Cbarlea Sherrill' e gönderilmit
tir. Bu tablolar tunlardır: Disk 
atanlar, ikisi boksörler, güreşçi 
ler, Ana<lolu güreşçileri, yelken 
li kayık yarı91, diğer iki futbol
cular, yaya koşusu, yüzme ya. 
rışları. Loı Angeles sergisi 15 
gün devam edecek ve btından 
sonra, burada ~eşhir edilen eser 
ler, San francisco'dan başlaya 
rak aırasile Ameri!uınm bütün 
şehirlerinde teşhir edilecektir. 
Eserler en son Wa5hingto11 ve 
New-York'ta tt:?hir edilec~tir. 
Genç res•aır.ları>ryızın eserleri. 
nin Müttolıidei. Amerika'nnı 
san'at ·ınerkezi bulunan şehirle 
rinde teşhir edilmesi Türk har. 
si için iyi bir propaganda vesi
lesi olacaktır. 

SeyrDsefer tarifeleri 
Difer taraftan Umanda ifUyen 

vaparlann ıeyriiıefer tarifeleri· 
nin tetkiki ve halkın ihtiyacına 
muvafık tekilde tadil ettirilmeal 
aalahiyeti kanunen B .. lediyeye -
rilmittir. Belediye, Şirketihayriye 
ve Haliç Şirketinden tarifelerini 
tetkik için iıtemit. bu ıirketler 
imtiyazlı olduklarmdan bahiale 
buna muvafakat etmemiılerdlr. 
Kanun aarib oldulwıdan Belediye 
iııterae firketlere bu huıuıta arzu 
sunu kabul ettirebilecektir. 

Etabli 
Rumlar 

150 bin lngiliz 
liraaının 

tevziine baılandı 
latanbulda bulunan etabll 

Rumlanıı lataubul şehri hari
cinde ve Anadoluda bulunup ta 
iadeai kabil olmadığından dola 
yı Yunan hükiimeti tara.fmdan 
muhtelit mübadele komıayonu 
emrine verilen 150 bin lnııilis 
lirası ile tazmln edilecek olan 
emvaline mukabil alakadarlara 
tevziat& başlarunı,tır. Şimdilik 
en az iatihkakı olanlara tevziat 
yapılmaktadır. Tevziat bir haf. 
ta devam edecektir. Al&kadar
lara verilen çekler bedeli it 
Bankaaı tarafından tediye edil 
mektedir. 

- --~--

Çırpıcıda 
Bulunan ceset 

Kadının hüviyeti 
dün tesbit edildi 

Belediyenin Avusturya bük.._ 
metinden iatedifi ıu mütehauıaı 
f<'hrimize gehnittir. Gelen müto
haNll M. Marto iominde bir mü· 
hendbtlr. Mumaileyh evnla bii
tün lıtanbul mlan balı:kmda tet
kikat yapacak n lılabat için bir 
proje Yiicude getirecektir. Proje
de bent ıulan ile m....t>a ft va1af 
ıularmın naoıl tevhit edilerek iati 
fade etmek li:ı:mı ıreld~i •öatcıri
lecektlr. 

Kadıköydekl 
mezarlık 

Kadıköy mezarlıtı hakkında 
mahkeme kararmı vennit. mezar 
lığın ön kısmı müte•ellilere ait ol 
mak tartile orta tarafının Beledi
yeye verilmeal kararlaıtrnlmıtb. 
Fakat mütevelliler bu karara iti· 
raz ederek, bütün mezarlıim ken 
dilerine ait oldufunu iddia etmİf
lerdir. Meaele temyizde tetkik • 
dilecektir • 

Unkapanı köprüsti 
için sondaj 

Bir ecnebi grup Belediyeye mil 
racaat ederek Unkapanı köprüaü 
nün iki ayaiiuıı kaldn-mak için 
beton aondaj ameliyesi tecrübeli 
yapmak latemiftir. Fakat yapılan 
tecrübe menfi netice verditindeq,. 
Belediye ameliyeden aarfı nazar 
etmittir • 

Mahk~melerde 

Sahte yaver 
Ofinkü nüıhamızda Oıküdar 

müddei umumiliilnde trYldl edil
diğini yazdıjimuz aahte yaver hak 
kmdaki tahkikata dnam edilmek 
tedlr. 

K-dbine Reiıicümhur Hazret· 
!erinin yaveri Naıit Beyin aüıünü 
•eren ve aıhnda Hüaeyln !aminde 
bir kunduracı oldup anlatılan 
bu aahte yaTerln akli blffetl olup 
olmadıtı tetkik edilmekt .. dir. 

Hüaeylnin biran nvel intacmı 
lltlmaa ettiil ""1'akm alellde adtt 
bir ite ait tahıl evrak olduiu an. 
latılmıttır. 

Seniha H.ın yüzt\ntl 
kesen toför 

Beyoflunda Abdullah aokafm 
da Münip Bey apartmıanı önlln
de Seniha H&llllllm yüzünü keaen 
ııoför Mahmudun muhakemealne 
dün ikinci ceza mahkemeainde 
devam edilecekti. 

Fakat Mahmudun yatı hakkm· 
da Süleymaniye nüfua memurlufu 
na yazılan teı:kereye ce•ap ıelma 
mit olduğundan muhakeme J 
temmuza bırakılmııtır. 

Mühiirlü telefon 
davası 

Belediye müfettitlerinden Ali 
Yaver Beyin telefon tirketi aley• 
hine ikame ettiği davaya dün i
kinci ceza mahkemesinde devam 
e<lilmiftlr, 

Halk bilgiai derneği, bir ara 
lık fasıl~ "erdiği halk neşriya. 
tma yemden batlayacaktır. 

Arnavutluk jeneraJ 
konsolosluğu 

Arnavutluk hUkiimetinin Se 
l&nı"k Jeneral konaolosu Sülo B. 
İatanbul jeneral konaoloalu~ 
na tayin edilmi9tir. İstanbul Jt 
neral kon oloau Aıaf B. Ama. 

~~u~ Ank~ra aefareti Bat
katıplıgıne tayın edilmittir. --
Mülkiye tefti leri 
Mülkiye müfettiılerinden N• 

dim Nazmi ve İbrahim Beyler 
teftit için bmir mıntıı.kaıma 
gitmitlerdir. ---

caklardır. 1 ---~-

Bir İngiliz seyyahına 
5 lira ceza kesildi 

Bundan bir hafta kadar eY· 

vel Çırpıcıda evveli demirle aC1' 

semletilerek bili.hara iple boğ~ 
lup öldürülmüt bir kadın ceae
di bulunmuştu. Ceset tefeuüb 

etmiş bir şekilde olduğu için 

teşhisi müşkül oluyordu. Biz
zat tahkikatla metgul olan ls
tanbul jandanna bölük kuman 

danı Hilmi B. maktulün hüviye 
tinin ve katillerinin aür'atle 
meydana çıkanlması için çalı,. 
mıt ve nihayet dün geç vakit 

maktulün hüviyeti tesbit edildi 

ği gibi iki kiti de katil olmak ü 
zere tevkif edilmitlerdir. Ma~ 
tul kadın, Unkapanmda Papu 

zade mah ilesinde taşçılar so

kağında 11 numarada Abdullah 

oğlu Hasan Efendinin zevceai 
Naciye Hanımdır. lki katilin ia 

ticv;ıbına devam edilmekte olup 
tahkikat bu ak9am neticelenin. 

Cf') e kaclar hüviyetleri mektum 

tutulmaktadır. 

Dünkü muhakemede kontörler 
üzerinde y11pılan tetkikata dair 
olan rapor okunmuf. Ali Ya•er 
Beyin v.ı.ili NU111i Nuri Bey bu 
rapora itiraz ederek, raporun rea 
mi bir heyet tarafından tanzim • 
dilmeditinl, binaenaleyh bir kıy. 
met! hRiz olmadılmı ııöyle..U.tir. 

Mahkeme heyeti eaaı bakkm· 
da müddei umuminin miitaleaımı 
aormu~, iddia makamı da mütal
için evrakı İAtemiıtir. 

Konser 
Avrupada bir ıeyahat yapa 

rak muhtelif devlet merkezle. 
rinde alaturka muaiki konserle 
ri veren kemant Sadi Bey latan 
b~la avde~ etmittir. Avrupada 
bır çok mılli danalarımızın fil. 
ıne alııunaaı esnasında Türk 
muaikiaini temail ve Bahriaefit 

rnuk raporuna nazara~ son hafta 
n.rfmda pamuk fiatlarmda tenıf· 
fü haaule rehnittir. Bu tereffüda 
aiyasi hadiaeler kadar pamuğa 
gelen haaaratm ıon yaimurlar
dan sonra tahn1>atını artırması 
er.dişeoinin hüküm ıürmeaidir. 

Suriyeye gönderilen 
keresteler 

ISTANBUL, 27 A.A. - ibra· 
cat Ofisinden teblil edilmitlir: 

"Suriye hükümeti şimdiye ka
dar bila rusum ithal rdilmekte o-
10.11 kereate)erİmİ& iç.in kıymeti Ü· 
ıerinden ', 26 bir ruim vazetmiı 
tir." 

Otomobille eşhı;mize geldi

ği • yazdığımız lngilıerenin 
Garbf Afrika müstemlekeleri 

nakliyat tefi M .. 'okola'un oto 
mobili dün Galatuarayda bir 
lramvnJa çarpmı§tır. Müsade. 
me pek 1'afıf olmuş, hasare.t vi 
ki olmanıı§lır. Seyrüsefer ni
zamnamesine muhıı.l'f hro.reket. 
le bulunan M. N kols halıJ,,"ı. 
da bq lira para C..'l:uı lr.rhedil 
mitli• 

Muhakeme temmuzun altına 
güniine kalmıttır. 

Bugünkü maç 
lıtanbul Halkevi içtimai Yar· • . l" b • f lmd 

dllD ,ubeai .aııtaaile haaılab la- ısım 1 ır 1 e de şarka ait 
tanbul fakirlerina teni edilmek musiki kısmını deruhte eden bu 
üzere Selanilı: muhtelit! ile Fener aan'atkar tehrimizde de muhte 
bahçe kulübü arasmda icraaı ta· lif konserler verecektir. Sadi B. 
kalTiir eden maç bugiin uat 17 konserlerini ikmal ett'kt 
de Takaim Stadyomunda yapıla· B-L • r• • • l 

1 en ıon 
caktır. r~. _annaeı ıt ıaım i filmitı iluna 

Fiatlar Bal~on 150, Tribün 1 lı .•ç~ tekra~ ~ariae gidecektir • 
100, ve duhulıye 50 ve 25 kur11t- ~ılmin musıkiıi ekaeriyet itiba 
tur. rıle Türk ımıaikiaidh•. 
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du. Meçhul adam, heceleri bi
raz karıtan ıarhot dilile: 

- Affedersiniz beyefendi 1 
Ben<leniz (Azmi millt) vapu
runda lostromo idim. Ambar
dan eıya çıkarırken yaralan
dım. Şimdi açıktayım. Buraa
ya gideceğim param yok. Ba.. 
na bir kaç para .... 

(Felek) bir kaç kuruşla bu 
meıeleden kurtulduktan sonra 
tramvayla Taksime oradan da 

1 Ayaspaşada avukat Hüseyin 
ı ~ami Beyin apartımanına git

----Ü,,_--..,..T=-----:-1 ·ı tı .• 
ABONE CRE LER : 1 Apartıman, birisi sokak ta-

Telgraf adreıi: lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüiü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

Tiirkiye için Hariç ıçı ., rafında birisi aydınlığa bakan 
L. K. L. K. 

1 
ve ikisi arkada . olmak üzere 

3 aylığı 4 - 8 - dört odalı ufak bır yer... So-
6 " 7 50 14 - kak tarafındaki oda ile diğer 

i2 
" 14- 28 - 1 odalar arasında bir uzun kori-
---------- 1 dor var .. Arkadaki iki odanın Gelen evrak geri verilmez -

birisi çocuğun odası avukatın Müddeti seçen nllshalar 10 ku-
valdeııi de orada yatıyor. Diru,tur. Gazete ve matbaaya ait 
ğer oda hem salon hem yemek 

İfler için mlidiriyete müracaat 
oda11 vazifesini görüyor. Koriedilir. Gazetemix itanlarm mea'u-
dordaki oda hizmetçinin. Hü-

liyetin.i kabul etmez. k 
ıeyin Beyle haremi de soka 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y .,Uldly askeri raıat merke-

i""- vorilaı habere sön bu
ıi.ın baft elneriyetle lıulu Uu ve 
ıtimalf istikametlerden rüzgarlı 

•lanık dcwam edecelr.tir. Yağmur 
'7ajmuı muı.t....ıcHr. 

27-6-9U tarilııinde hava tuyikl 
783 milimetre • E.sla aıcaılı:lık 

122 - .. 18 .-iırrat kaydedll
miftir. 

Haftanın Ya.ıı81 

tarafındaki odada ... 
Felek evvelen kimseye his. 

settirmeden apartımanın etra
fını, yanını, onunu, arkasını 
tetkik etti.. Fakat şüpheli bir 
şey bulmadı ... Arka taraftaki 
odalarda demir parmaklık var. 

1 Hizmetçi odasının penc;eresile 
mutfak, heli ve kilerin pencere 
!eri de demirli ... Yalnız avuka
tın odası apartımanın yüz ta. 
rafında olduğundan demir par 
makhk koymamışlar ... Fakat 
pencereler içeriden İspanyolet. 
li... Tavanlar, döşemeler be. 

çrktı •• T abancumı da beraber 
almayr unutmadı. 

Gazetedeki arkadatlarına 
biç bir teJ açmadığı bu mese 
le (Felek) i o kadar rnt!!gul et
meye batladr ki; dalgınlıkla 
elindeki kalemi hokkaya 
bir kaç defa ters batırdı .. Arka 
daşları da onun bu durgunluğu 
nu anlamış idiler. Hatta neş
riyat müdürü: 

- Yahu! haata mısın? Sen
de bir neş'esizlik var .. 

Diye sordu bile .... 
Ce&aret bahsinde ne pek ile

ride ne de ödlek denec:ek kadar 
geride olan (Felek) bu işin po 
lise haber verilmeden takibi. 
nin evveli bir ihtiyatsızlık, 
sonra da kanuni bir cürüm ol. 
duğu; fikriri yavaş yavaş okşa 
maya başladığı İçin bunu bir 
kere de avukat Hüseyin Na
mi Beyden sormak istedi. Te. 
lefon rehberini aldı ve Ömer 
Abit har.mda avukat Hüseyin 
Beyin numarasını buldu. Tele. 
fon etti: 

- Alo!.. Alo!. Hüseyin 
Bey!. Yoklar mr efendim? .. 
Y ai !. efendim ben (Felek) 
Milliyet gazetesinden... Yedi 
buçuğa kadar buradayım ... Ri. 
c:a ederim unutmayın! Gelince 
telefon etsin! .. Numaramı o bi
lir. 

Avukatın yazıhanesinde ki 
tibi 9lması muhtemel birisi Hü 
seyin Beyin henüz gelmediğini 
söylemişti .. 

(Felek) Hüseyin Beyin te. 
lefon etrresini beyhude bekle
di. Hatta bir kere daha tele. 

ton ... Odalarda dolap, yüklük fon ettise de yazıhane kapalı ol 

nirlilik bir taraftan. Nihayet 
Hüseyin Nami Bey de Zilotlu 
Rüstem gibi cesur bir adam de 
ğildir. Vakıa evde silah var 
amma, onu kullanmak ta bir 

•t··· 
Her halde evdekileri böyle 

daha dün tanıdığı bir gazetec;i. 
nin sozune kapılarak dışarı 
göndermek ve apartımanda yal 
nız kalmak ta pek ihtiyatkar
lık değil... Değil amma olan 
oldu .... Saat dokuz oldu .. Do
kuz buçuk oldu ... Hüseyin Bey 
daha yemek yememişti. (Fe
lek) İn gelmeyişi ittahasını ka 
palmış, adeta onda bir korku 
uyandırmıştı .. 

Bir lokma bir şey yedikten 
sonra, pencerenin önüne geçip 
bekledi .. Bekledi, bekledi ... Sa
at on bir buçuğa geldiği halde 
(Felek) ten eser yok! Daha 
fazla beklemeye de mahal gör
medi ... Yatağma girdi .. Tuhaf 
bir şey!.. .. Mahut sesten ha
ber yok! Belki yirmi dakika 
belki yarım saat sonra uyudu .. 
Ne kadar uyuduğu malüm de. 
ğil.. Bir aralık apartımanın ka 
pısı çalındığını işitti .. Oturdu. 
ğu apartımaııın kapısı!.. Dış 
kapr değil!. 

Aç11n mı, açmasın mı? Sa. 
ate baktı. Bire yirmi var. Bu 
saatte kim gelebilir?. (F dek)? 
Belki. Lakin dış kapıyı çalma . 
dan içeri nasıl girdi? ... Ya (Fe 
lek) değilse? Açsın mı, açma
sın mı? ... Tabancasını eline al. 
dı. O sırada kapı bir daha kuv
vetlic:e çalındı.. Hüseyin Bey 
kapıya yaklatlı ve sordu: 

- Kim o? .. 

Dahiliye Vekilinin 
Meclisteki beyanatı 

T eeaaü'."'lme mağlup olmad?:"' h~ ' lime ıöyl~mesi birşey temin etmez. 
yecanlı bır adam olduğum aozlenm fsta11b11l şehri 
den anlaşılır. Teeuür tutardım, e- 1 . . . 
- S B yf d" ""dd t · ıtanbul ıehrıne bız temelınden, e 
ger ırrı e en ı uzun mu e 1' d ı. •• 1 '- ı· d · t dared ıl ı al d K sasın an .,... ama~ eme ın cyız. s-

d·ı . en ayr m.damd '
1
' 0 s 1 akrt '· ynlen- tanbul şehrinin planı basit olmadığı 

ı en uzun mu e mes e en a - . . . 
1 ıçın bıl"8z zamana tevakkuf ehe de 

mıtlardır. Metsul olmamış ar, tevag t ak r d · ç·· 
gul etmemitlerdir . Meslekle arala- ~~~~ yap rnn em~ ın1 eyızk un-
rında mütterek mefhumlar ve tela!<- k~ •:z.lybeapltk~mıb.y~cat htı'? uı;sad yakrtı.n 

. .. ı nesı ı ızı a e e ece ır. 

kiler kalmamıttır. Mururu zamana O · · bu 1 1 b 1 bel d" 
uğramıştır. Eğer yakından mesleki . n~n ~·; . sen~ hı .•n t u k e ıJe 
takip etıelerdi, bir idare adamı bu ıBı~·un .. çkaeaıne la sıkıa . ._~ ?.0 u ilu. J 

·· 1 · 1 ·· ı·· eli hak"k ır muna sa açı aca , Ki yuz • ç aoz erı nası aoy uyor ye ı a- ·· bi üf" 1 h" ı · ı· ·· • 1 d yuz n n us u şe ır enn p anını 
ten muteesaır 0 ur um. yapmıı bir zatla pazarlıkla bu ıene 

Belediyelerimiz belediye bütçesindeki tahsisatla Is. 
Belediyelerden bahsetmemiştim. tanbul planı temin edilmiş olacak-

Baıka yere bırakmıştım. Vesile ver tir. Bence bundan evvel imara baş-
diler. Teşekkür ederim. lamak fazla masrafı mucip olur.Bel- 1 

Sım Bey (Kocaeli) - Allah razı ki yarın ileride o maırafları tekrarı 1 

olsun. vesileleri çıkar. Yapılan masraflar 
Şukrü Kaya Bey - Belediyeleri- heba olur. Türkiye şehircilikle doğ

miz de Cümhuriyet sayesinde ilerle rudan doğruya alakadar olmakla· 
mekte olan müeııeselerimizdendir. drr. Mesela lzmirin pli.nı vardır.Pda 
Yeni yaptığımlZ kanunla kendilerine nisanın ve Aydının plinı vardır. 
birçok vazifeler verilmiştir. Bu va:zi Plan üzerine iş. Diyarbekir. Malat
feler verildikten sonra bunların va- ya, Elazizin planları yapılmaktadır. 
ridatında tenaküs hasıl oldu. Yapa- Diğer belediyeler de planlarını yap- ı 
caklan hizmetleıe kafi para buluna tırmak için müracaatlarda bulun.
madı. Bunun derhal ıslahına da İm· maktadırlar. Eğer belediyelerin va
kin görülmedi ve görülmemittir. lk ı zİyeti maliyesinin müsait olmuı ve 
tıaadi ve mali buhran, varidat tena~ gerek pl8nın evellemi.rde haritaya 
kusu mani oldu. Bugün belediyele- • mütevakkıf olması planlann derhal 
rin, idarei buıuıiyelenn ve hntta ! yapılmasına mini olmaktadıT. Evv~ 
Türk milletinin devletinin yaptığı iş la haritaları yaptıracağız. Sonra 
paraya tevakkuf etmeyip te gayrete planlar yapılacak ve tetkik edilecek
zekaya ,ilme, çalışmaya tevakkuf e- tir. Bu proğram ne bir duadır, ne 
den işlerdir. Bugünkü belediyeler, bir hayaldir. Biz bütçelerden keıil&
valiler, memurlar. vekiller yalnız bu rek her ıene ayrılacak para ile kanu 
na istinat ediyorlar ve bu kadar güç nen açılması 18.zımgelen belediye 
lüklc çalışıyorlar ve yine bi~ ese~ ~ bankaıı vaııtaıiy~e yap!rracağı~.Beş: I 
meydana getiriyorlar .. Zaruretı malı şene ıonra 34 mılyon hralık bir be. 
ye kendi hallerindeki birçok şeyleri lediye bankası tesis edilecektir. Bu 
müddeti muvakkata için durdurmak suretle belediyeleri mahrumiyetten 
mecburiyetine kc llandırmıtlır. Bunu banka kapılarında dolaşmaktan kur
uzun boylu izah edip te neden bu 1 !aracağız. 

Nafia Fen mektebi aliai 
ri ıabıkt ve topografya mual 
merhum Ferik Sezai P,. da 
mühendis lbrahim Salahattin 
üç aydan beri müptela oldugu 
talıktan rihayap olamıyarak 
vefat etrniıtir. Cenazeai Fene 
)undaki hanesinden bugün öğ 
doğru kaldırılarak istimbotla 
yüp Sultana nakil ve ailesi m 
beresine defnolunacaktır. Bir 
zevata hocalık eden merh 
irtihali zayiattandır. Kendisi · 
venlere ve ailei kederdidesine 
zı taziyet ederiz. Allah rahme 
leye. 
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C.ı.i!t hastalıklar mütehassısı 

H.,.. süa öileden sonra lıtanı..J 
Türbe Babı&li Cadd•I No. 10 

Telefon 2,2622 

f>olis hafiyesi 
~asıl oldum ?r·ı 

gibi teY yok.... . malı ki; bir cevap almadı. 
(Felek) karyolayı muayene Yazısını yaz ' ı .. Neşriyat 

etti, orada da bir şey yok!. Ak müdürüne verdi.. Düşünceli 

i va~~v.et ol~.u d_iye !İ~ ~a~di ed~ek J Sırn Bey, fehircilikte bana mu
-------------- degılım. Çunku heptmızın malum- zahir olmAk İsterıeniz evvelemirde 

1 dur. Bele_d!yelerin. d~ bu vaziye~te bir banka tesisine yardım ediniz. 
tıpkı dah1lıye v<kaletı, tıpkı adlıye Kongrel<re aza göndermekten bir 
vekileti, tıı:kı rtafia vel~i.leti gibi on fey çıkır.:ız. Haberini7. var mı. Lond 
ları~ da. fU, şu, şu İşleri vardır. 

1 

rada höyle bir banka var mı? 

(Dev•m edecek) HOLlVUT 
Umumi bayilijtini lstanbul 

m şam yemeğini birlikte yediler.. dü,ünc:eli bir halde matbaamn 
[Geçen lAi niiıhcının hiilôııuı.: Avukatın haremi pek sinirli merdivenlerini inerken birinin 

'Felek) i matbcuwındalıl odaıın- görünüyor ve kocasına hiç yukarı çıktığına dikkat etme. 
la :ııiyaret eden bir a&IUkat ona değilse bir kaç zaman için Bur di .. Yavaş yavaş matbaadan 
ın/atıyorı Bu adam bir kaç siin· 1 b k b" · çıktı .. Daha karşıdaki kitapçr 

Tophane' de 
FORD MEŞHERl 

Bugün ye yarın 
saat 9 - 12 ve 16 • 19 arasında 

açık bulunacaktır. 

iliir telelonla .,. mektupla teh- saya mı o ur, a~ a ır yere mı _ 
lıt edilmektedir. M•ktupta çocu- olur, bir küçük seyahat teklif dükkanı hizasına gelmeden bi- Beyoğlu Be"inci Noterliği 
&.. L---' (L" -'b ) · ı. ed" d risi omuzur.a dokundu: " '"nun """"'a ına ers ın a ı- ıyor u.. canibi alisine 
ı.eti 11elec•ii bilcliriliyor. Aııu- - Felek Bey zatı aliniz mi 
•at bu melıtubu ••c• okuduktan (Felek) aileyi teskin için · · 7 Efendim, 
tonra yatajuıa ,,iri;yor .. Ve biraı: elinden geleni sarfediyordu sım~.i~den bire arhasını dönen Bankamızın Beyoğlunda İstiklal 
tonra derinden derine bir çocuk amma, kendisi de pek ral at (F 1 caddeıind• 339 numarada kain bü-

/ · · h e ek) cevap verdi: 
•il amaeı ıfİtince emen çocuiu- h .. lde değildi. Rivayet ettikle. rosunun yakında ilga ve kapatılmaaı 
ıoun oJaaına fırlıyor. rı" bu ses nereden geliyordu. - Evet! .. 

ÇOCU L odada .. Bu ••• bı"rLaç B" 1. • . • ? mukarrer olup mezkur büromuzda 
" H Ak · · ed"I B" - ıraz ge ır mısınız .. rece aııukatı 11., eııdelıileri rahat şam yemegını Y ı er... ı. isticar edilmiş bulunan hususi kasa-

ıu: ediyor. Nihayet İfİn mahiye- raz hoş beş ettiler.. Saat do- - Nereye?.. !ar müstecirlerin.in Dihayet bir ay 
lini anlamak ti.zere bunu (Felek) kuz buçuktan sonra (Felek) , - Miıc!üriyete kadar!.. , zarfında Bankayı tei uı"''lcasalarını 
e an_latıyor. F~lelı iıi tahlı_ik et- ' apartımandan çıktı. Saat on l:ıi. 'I· Bu sözü sö le en sivil ve bo•altarak terkeylemeleri lüzumu meyı kabul edıyor ve ertesı gece k d G"' ·· · ı T k y y ' 
avukatın eı>jnde kalmak ve 0 r~ a ar umu~suyu ı e a • ; ~a.lın_ ~apılı adamın arkasında beyan ve aksi takdirde müddeti mez 
rün akıam da aııukatın oturdu- ı &im arasında dolaşarak aparlı- . ıkı kışı daha peyda oldu. kürenin inkizaamda botaltılmayaıı 
iu apartımanı tetkik etm•je ka- imanı sokak tarafından kon- 1 H · '"d "" • t ? kasalar, masarifi müstecirleı·e ait ol-
rar ııerİ;yor. AlıfQm yediye doğ- trol etti . Bir iki kisinin girip ı - Palngı ":.ud · ·"~ıye_ e... mak üzre, Noter huzurunda kırdırı-
hı matbaadan çıktıiı :saman ar- k . d b k · d"k - o ıs mu urıyetıne .. 
lra11nd•n birinin kendini takip ıı mb~sın a aş a lşayd~ı ı - - Ne münasebet?.. !arak muhteviyatı tespit ve Banka-
ettifini farlı ediyor.] at ır ş:ye r~stge me ı ... ' - Vallahi beyim, biz müna. da muhafaza edilecegi ve bu yüzden 

Ônc;e aldırmak istemedise On bırde bır tramvaya bı. b t f 1 b"f · E · bankanın bir güna mes'uliyet kabul . . d". d"" B"" .. se e a an 1 meyız.. mır 
de ayak ıeslerinln yaklaştığını n~p evıne on u.. . utun gece. : böyle. Oraya gider derdinizi etmeyeceği kaıa müstecirlerinin ma-
~örünce .. "rüyü•üne biraz sür' yı bu rreseleye aıt hulyalar 1 . d I t ? lumu olmak ve ona ıöre hareket et • 'u • . · d . d" G. . . . b ı oı a a an a ırsınız. 

t verdi. ~ç~n e :eçır. b: ırı~tığı u 1 _ Sübhanallah ! Benim po- mek ve bankamızın bilcümle huku-
Takip devam ediyordu. Geç ışl~nk mda ıedyetı kır dt~~a tan onfll !isle ne işim var?.. ku mahfuz kalmak üzre itbu ihtar-

tiği sokakta kendinden ve ar- a a a ar ~r .. en .. ıger .tara - _ Uzatmasanız iyi olur.. namemiz aslının dairei aliyelerinde 
kasından gelen meçhul adam tan da k:ndı ~stune vazıfe o~- (Felek) kendini topladı ve hıfzile bir suretinin İstanbul Vilayet 
dan batka kimse olmadığı için mayan bır şeyı deruh~e :tmı.ş birisi önde, diğer ikisi arkada gazeteıile aynca Milliyet, Cümhuri 
hafl"f tertip korktu da N"ıha olmayı aptallık telakkı ettı. "d b ·· h 1 d yet, Vakit, Aktam, Son Posta ve ··· - · b T b I gı en u uç meç u a amın or 
yet Borsa caddesinin ışıkları Kkım ı ır unun a tından ne tasında Ebüssuut caddesine Franıızça Stamboul ve Rumca A-
ıle aydınlanan bir sokağa gel. çı ar.... doğru büküldü.. poyevmatini ve Ermenice Nor Lur 
dikleri zaman arkasına döndü Ertesi gün evden geç vakit :t. :t. :(. gazetelerinde ilin ettirilmesini ve 
ve geleni bekledi... çıktı .. Tertip ettiği plan şu ;di. Keramet apartımanında sa. bir nüıhai müaaddakaaınm tarafuru-

Uzun boylu, zayıf, aırtında Gec:e avukatın evine gitti ide. at 8 buçuk!. Avukat Hüseyin za itasını talep eyleriz efendim. 
bir mavi İfçi tulumu olan bu ri zaman avukatın yatağında Nami Bey, asabi asabi odasın. Kredi Lyone Bankası 
adam (Felek)e yaklath. Felek, yatacak, fakat tabii uyumaya. da dolaşıyor .. (Felek) sekizde İstanbul Şubesi 
cür'etkarlrk olıuR diye: cak.. Hadisenin esasını her ne gelec:eğini söylediği halde ya. Müdürü: J / .Hervier 

- Arkamdan ne geliyor- pahasına olursa olsun, keşfe rım saattir meydanda yok.. O 
tun? diye ıert bir tarzda sor- çalışacak ve bir nevi yeni ter. akşam evdekilerin hepsini gön 

tip şantaj telakki ettiği bu işin derdiği için apartımanda tek 
[*] Evvelki nüshalar 11, 18 aslını meydana çıkaracak. başma ... Can sıkıntısı bir ta. 

haziran tarihli Milliyette O gün dörtten sonra evden raftan, yalnızlıktan doğan si-

Milliyet'in Edebi Romanı : 1 7 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(F•lı•Iİ fantaıtique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Orhan - Dayı bey bizim. le bir gün foyaları meydana ç.ı

le her zaman böyle alay edersi. kar .. Ne yapıyosunuz timdi? 
nız. Turhan elindeki cildi göa. 

Talat Bey - Alay değil tererek: 
oğruyu söyleyorum... Sizin - (Leı maisones hanteeı) 
ir nevi mezhebe benzeyen bu yi okuyorduk.. 

iptilinıza aklrm ermiyor.. Bir- - Böyle cin masallarını tam 
den bire içeriye girmek belki bir itikatla okurken bu garaip

otunuza gitmeyec:ek bir hare ten mütehaaaiı olmamak müm 
~olur.. kün müdür? Belki duyduğu. 

Orhan - Bizim de çok şey. nuz darbeler bu tesir ile sizde 
ere akıllarımız ermiyor da er· huıule gelen bersaml bi.r 
irmeye uğratryoruz. Hakikati haldir. Benim sami 11fatile a. 
öylesek gülersiniz ... Şimdi fU nınızda bulunmama bir mani 
uvara uç muntazam darbe in. yoksa okuyunuz dinleyeyim.. 
irildi. Orhan - Ne mani ola. 
Talat Bey - Evet evin icin. c:ak efendim? Bilakis huzuru

e tek tük tıkırtılar, pıtırtılar nuz bize kuvvet ve şeref verir. 
lmaya başladıgı söyleniyor... - Aklımın almadığı nokta. 

en a~amki apparition'a !arda istizahıma ve biraz daha 
i iııandırabilm nin ihtimali yüz bulursam kıritiklerim~ ı:!e 

oktur ... Ve bu garibenin sırrı elbette müsaade edersiniz. 
a benc:e yarı anlaşılmış gi. - Hay hay efendim bizi 
dir •• Bu tıkırtıların da elbet- ı tenvir etmiş olursunuz .• 

-13-

Ruhlar hakkında 
tasdiknameler 

"24 kanunuevvel cuma: 
"Öğle vakti bı.itün hizmet. 

çiler sofrada iken rahibin oda
arnda karyolanın yan üstü dev
rilmiş ve ortadaki masanın o
nun altına sürülmüş olduğunu 
gördük. Akşam saat altıda oda 
nın kilitli bulunan kapısını aç. 
tık. Bu sefer de başka manza. 
ra ile karşılaştık. Masa yata. 
ğın altından çekilip üzerine 
çıkarılmı9tr." 

"25 kanunuevvel, 
"Otleyin gene hizmetçiler 

yemekte iken rahibin kilitli o. 
dasından darbeler duyuldu. içe 
ri girdik, gene araştrrmaya bat 
ladık. Koltuğun biri <>tlumun 
yazdıaneıi üzerine çıkarılmıt
tr. Ve ıonra rahibin duadan 
avdetinde kanapenio devrilmit, 
münepbihli saatin duvar saati
nin ğlobu üzerine ve bir san. 
dalyanın da masa üstüne ko. 
nulmut olduğunu gördük. Ak. 
şnm 9 da ikinci katın korido. 
runda süpürgenin pısır pıaır 
gezindigini duyduk. Kotluk 
bakt 

-----------~-
ZA Yl - 436919 numerolu gümrük 
makpuzum zayi olmuttur. Yenlıi a· 
lındığından zayiin hükmü olmadı

ğı, ilan olunur. Yahya Ali. 

rini deği9tirmişti." 
Turhan okumaya devam e

diyor: "Muhtelif tarihlerde şa. 
toda cilvelenen garabetlerin 
işitilen gürültülerin ardı arası 
yok.. Bu göze görünmez lati
fec:iler marifetlerini en ziyade 
papasın odasında gösteriyor
lar. Kanapenin üzerindeki yas. 
tıkları pencerenin harici kena
rına diziyorlar. Rahibin kilitli 
kapısı bir düziye açılıyor. Sa
lonun kanapeıi zıplayarak yU. 
rüyor. Ayakabıları yelpaze tek 
!inde diziliyor .. lki tanesi ge. 
ce kandilinin etrafındaki ta. 
baklann içine konuyor. Su ıu. 
rahisi ağzı aşağr kapatılmıt 
bardağın üstüne çıkarılıyor." 

"Daima kilitli bırakılan ra
hibin odasındaki yüz kadar ki
tap yerlere saçılıyor. Yalnız üç 
cilt kitabr mukaddesi, raflann. 
da brrakrlıyor. Diğer din kitap 
lan yerlere atıldıktan sonra ü. 
zerlerine süpürge konuyor .. " 

"Rahip tömiıne önünde otu
rurken kurak bir günde bac:a
dan kovalarla sular bo1altılı. 
yor. Muhterem papas küller 
içinde kalıyor .. 

Madamın odasındaki kapa-

Proıelerı hazırlanmıstır. Tahakkuk- S B (K 1") H 
1 b"kl · · ·· "t ld ırrı ey ocae ı - ayır. 
arı, tat ı erı paranın musaı o u-
ğu zamana bırakılmıştır. Belediye 1 Şükrü Kaya Bey - Londrada böy 
kanununda kendilerine tahmil edi- le bir tetekkül yoktur. Onlar da blıı 
len vazifelerden birçokları bu euret- den gördükten sonra bunun ehem.-
le kalmaktadır. Şehirler, belediyeler • tı" • '"kkat ı k L-1 . .. mıye nı nazarı {11 e a ara oet-
den memleketın umumı umranı ve 
terakkisi nokta•ında birçok iıtifade 
etmişlerdir. En büyük istifadeyi e
den devletin merkezi olmak itiba
riyle Ankara tehri olmuıtur. Anka
ra Avrupa şehirlerinden bir çoklan
run fevkindedir. Ve biı·çoklannın da 
fe.kma çıkacaktır. Ankara telıri zan 
nedildiği gibi dünyaca tanınmamış 

bir iaim değildir,bir kere ehemmiyeti 
siyasiye itibariyle herkeıce tamn
nutlır Sanyen A.nkara şehrinde bi-
7.İm en meşğul olduğumuz zaman· 
lar ve paramızı en kıaa u.rfettiğimiz 
zamanlarda yapbğımtz medeni eser
ler cihanın her tarafında hayretle ya 
dedilmektedir. Bir çok ecnebilerin 
gazetelerimize vaki beyanatı buna 
delil olduğu gibi, Avrupa gazetele
rinde, kitaplarında ve riaalelerinde 
de görülmektedir. Binaenaleyh An
kara tanınmamış bir şehir değildir. 
Dünyanın ber tarafında kongreler 
in'ikat eder. İdare, ceza, 4ehir k<>na'
releri, furunculuk, ekmekçilik, kun
duracılık kongreleri gibi belediyele
ri alakadar eden kongreler in'ikat 

ki yaparlar.'' 

Reis - Dahiliye bütçesinin hey&
ti umum;yeıi hakkında başka söz iı 
teyen yoktur. 

Fa11llara geçillerck dahiliye büt
çesi kabul ~ilmiştir. 

ZA Yl - Şahsıma ait nüfus 
kiğrdr askeri vesikam ve 28 li. 
rayı havi cüzdanımı zayi ettim. 

Kırkçeşmede kahvec:I 
Siirtli Ethem 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalıklarr 

mütehassısı 
Cumadan maada bergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan Se) kadar lı

tanbulda Divanyolunda 118 nu-
ralı husuai dairesinde dahili hasta-

eder. Eğer biz bütün bu kongrelere lıldarı muayene ve tedavi eder. Te· 
iıtirak edecek olursak bu dar vazi- lefon: lıtanbul 22398. 

ra Caddeei 48 nwneroda Artin 
ki Efendi alnnıtır. lstanbul ve T 
ra bayilerinin oraya müracaatl 
beyan o'unur. 

Holivut 

TÜRK UMUMi 
TİYATRO 

Anonim Şirketi 
Türk Umumi Tiyatro Anoıt 

Şirketi meclisi idare kararile 930 .... 
neıi bakiyesi ve 931 &enesine mah" 
suben 5 numaralı kuponun temhirİ• 
le bir adet Türk liraaı hissei temet· 
tü ten.i edecegini ve tediyat için 30 
Hazil"8n 932 perfembe gününden i
tibaren saat 10 dan 12 ye kadar ,,. 
saat 16 ten 17 ye kadar pazarteoi v 
pertembe günleri Şirketin Beyoğlu• 
da Yetil sokaiında 16 numarada 
kain merkez idaresine müracaatlal'I 
hiısedaranına ilin eder. 

ZA Yl - 931 aeneıinde Hayriye ıJ 
sesi aon sınıfından almıt olduiudl 
şelıadetnameml zayi ettim. Y eniıdıl 
alacağundan eskiıinin hlikmli a.....
dığını ilao eylerim. Hayriye u.-1 
m<mınlanndan Fatihte At Puar...
da 11 numerolu hanede Hüseyin K• 
nan. 

yette kendi tanzifat, tenvirat veaal
remizi yapamıyacak vaziyete geli
riz. Londranın İstanbul belediyesi
ne vaki olan tekliflerini reddeden 
doğrudan doğruya bendenizim. Ora 
da ıefirimiz vardır. Eier kongre ıe
firimizin bulunmasına mani olacak 
mertebede iae konıoloaumuz vardır. 
O İttİrak etıin, dedim. Maksadımız 
belediyeye bir kaç bin lira iıraf et
tirmemektir. (Bravo sesleri) ~z ls 
tanbul şehrinin imarını kongreler
den beklemeyiz. Kongrelerin mukar 
reratı neıreclilir. Elimize gelir. lı
tanbul ıehir namına orada birkaç ke 

İTTİHADI MİLLİ 

,, 
yor. 

"Bir gün rahip efendi oda
sından çıkıp atağıya inerken 
arkasından müthiş bir gürültü 
kopuyor. Ne olduğunu anla
mak için geri dönüyor, bir de 
ne görsün koc:a kütüphaneyi 
devirmi.§ler .. Fakat kitaplar 
yerlere gayri muntazam suret
te saçılmamış kütüphanenin 
raflarında olduğu gibi sıra H· 

ra dizilmif .. " 
Bir gün köpekler bahçedeki 

aık ağaçlı bir tufeye doğru bü. 
tün şiddetlerile bir av'ave ko. 
parırlar .. Şato sahibi bu sık 
ağaçlığına bazı hırlı hırsız kim 
aelerio gizlenmit olmaları ibti
malile kendi ve Ufakları ailih
lanarak tufeyi abloka ettikten 
sonra köpekleri içeriye saldı
rırlar. Akur bir hücumla ağaç. 
lrğa dalan hayvanların a•'ave 
sesleri derhal değitir. Dayak 
yiyorlarmıt gibi kesik kesik u. 
lumalarla kuyrukları bacakla. 
rının arasında hemen tufeden 
dışarı fırlarlar .. Ve onları kaç. 
tıkları yere tekrar bir daha ıal 
dırtmak mümkün olmaz .. " 

"Şatoda perilerin en ziyade 
zaptında bi 

TÜRK SlGORT A ŞlRKETl 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

mez. Şato sahibi Mösyö X'in 
[ 1] akrabasından bir zabit re
volverini doldurarak uykusunu 
ihlal etmeye gelecek her 
kim olursa olslHl üzerine atet 
etmek kararile bir gec:e bu oda
da mumu söndürmeden yatar. 
Gece uykuau arasında kulağr. 
na bir İpek elbisenin hı9ırtraı 
gelir gibi olur. Uyanır.. Üze
rinden ayak yorganı çekilir. 
Sönmüt mumu yakar •. Mum 
gene söner .. Bir daha yakar. 
Tamam üç defa mum ıöner 
yakılır. Ve daima hıtırh ititir. 
Üzerinden yorganlar çekilir. 

- Kimdir o? 

Sualine cevap alamaz. Yor
ganların çekildiği tarafa dot
ru kararlamadan alet eder. 
Hiç bir tesiri olmaz... Kur9un
lar kovanlarından çıkmaz. Du. 
vara saplanmış olan hartutları 
sabahleyin muayenelerinde kur 
şunları gene kovanlarr içinde 
bulurlar .. " 

"Muhtelif derec:ede ruhani 
rütbeleri haiz papaalar tahkike 
gelirler. Gec:e kalırlar. Şato 

( 1 J Şato sahibinin hüvi eti 

sahibi Mösyö X'in muhtıra 
daki ağrep tafsilatın noktafl' 
noktasına hakikate muv 
olduğu hakkında imzalarile ta9 
diknameler verirler. Peri1-İ 
kaçırmak için edilen dualarJIJ 
da tesiri olmaz. 

Şatoda mürebbi bulunup ı
sonradan Normandiya'da bit 
nahiye papaslığına tayin alo-
nan rahibin verdiği tasdikn•• 
me tudur: 

"T tatoıunda 1875 seıne-i 
teşrinievvelinm 16 inden ıs7' 
senesi kanunusanisinin 30 ...,. 
kadar c:ereyan etmit olan al• 
rep b&diselerin reyelayin bir fS 
hidiyim. Mösyö X'in el yası• 
aile olan muhtıradaki vak'ala
rın yalnız bir adam tarafrn.clafl 
uydurulmuı efsaneler kabilio• 
den telkki olwımasına imkiO 
yoktur. Çünkü zikrolunaR ıil· 
rültüleri itilenler çoktur. oar· 
beler 500 metrelik bir meaal"" 
den duyulac:ak mertebede tid• 
detli idi. Bu viki garibeleri brl 
rada tekrar hikayeye 11i:J11111 
görmeyorum. Cünkü buıJ;!İ 
siz de biliyorsunuz. Bu n 
vukuat i mdiki a 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Memlekette 

Bir canavar 
Yakalandı 

memleke tler 

Hicazda 
. ~ . ' ' ~ ' ! 1 
....., - • fi'•.-.... • "'· .:ı • - • 

Bulgar 
Misfirlerimiz 

Vapuculuğun 
Alacağı Şekil 

(Ba~ı I inci sahifede) 

Barut 
Meselesi 

(Ba~r 1 ind sahifed<!) 

Harici 
Politikamız 

(Başı 1 inci sahıfed~) 

•• 
isyan mı'> 

-· Bu adam dört kişi- A • k b .1 1 M d. 
.· k ·ı·d· I sı a ı e er e ı nın atı ı r .. . .. " 

uzerıne yuruyorm 

Lausanne'da 
Her devlet bir 

lan verecek 
(Ba,~r ı ind :;alıifrde) 

ulunan tekliflerini tevdi edecektir. 
'f Almanya, lngiltere ve ltalya gibi, 

timadın avdetine yeğina mani o
n tamirat tediy11.tının acı1en ve ka-

•yYen dgasını istiyecektir. Diğer ta 
ftan AlmanyR, ticari bili.nçoıu 

. ..ısaade ettiği takdirde meıelii 4 ae 
e sonra tamirat namile yeniden te-

(Başr ı ınci <ahifede) 
heyeti reiıi Cevdet Kerim, Mat
buat cemiyeti umumi kitibi Etem 
izzet Darülb.,dayi müdürü Mem 
duh Beylerle Belediye meclisi a
:z;aırndan bazı •evat ve Türk ga· 
zetecileri hazır bulunmuılardır. 

Ziyafet pek aamimi olarak geç 
miş ve yemeğin hitamında Hi.mit 
B. irat ettiği bir nutukta Bulgar 
dostlarımızı ~hrimizde görmek
ten mutevellit memnuniyetini iz· 
har ederek, kendilerini li.yikile 
ağırlamağa imkan bulamadığın
dan dolayı mÜl<'easir bulunduğu
nu söylemİ•tİr. H8.mit B. bundan 
sonra Türk • Bulgar dostluğun
dan hararetle bahsetmiş ve Bul
gar misafirlerimize dostluğumu .. 
zun idame ve takviyesine çah,mı 
lannı tavıiye etmiştir. 

fain umum müdürü Sadullah B. 
de Ankara'ya davet edilmiş ve 
kendiıinden İzahat alınmıtbr. Hu 
ıuıi vapurcular namına Sadıkza
de Ruten ve Y elkenciude LGtfi 
B. ler de Ankara'da bulunmakta
dırlar. Vapurcular heyeti ıureti 
katiyede ıerbeat ticaret şeklinin 
idameaini müdafaa etmif; mü ti a
ka bir anonim tirket teaiı edile
cekae bu tekle ait noktai nazarla
rını da encümende izah eylemiı
tir. 

lal bir adam değilim. (Bravo -
leri). Mevzuubahis isnat ve taibe
lere dair söylenebilecek olan ııöz 
ler ve bunlar hakkındaki malG
mab ve meselenin tarzı cereyanı
nı size uzun uzadiya izah için he· 
nüz vakıt gelmediğine kaniim. 

Meaele bidayeten huzurunuza 
geldiği zaman talep ettiğim gibi 
tahkikat encümeninin yüksek eline 
tevdi edilmeıini ve onun bütün 
me•eleler ve ali.kadarlar hakkın
da yapacaiı tahkikat ve tetklkat
tan sonra vazıh ve aarih bir meıe 
le olarak önümüze koyacak bu 
mesele Üzerinde fikirlerinizi ve 
kanaatlarınızı ızhar etmenizi has 
saten rica için huzuruuuza gel
dim. 

Dünyanın büyük meselele
ri, ancak kül halinde mütalea 
edilerek hallolunur. Alakadar 
milletler, tereddüt yolunda bi. 
raz daha didinebilirler; fakat 
ergeç varacakları karar budur. 

Diyarıbekire tabi Hazro Nahiyesi- 1 
nin Şikeftani Cemalettin köyü muh. I 
tarı Ali Hanım oğlu Aziz bundan 
bir ay .~vve~. karısını öldürerek bah- j 
çeye gomımıı ve bu suretle cinaye. 1 
tin izini kayb etmek İıtemittir. Vu
ku bulan ihbar Üzerine Adliyece nle ı 
eeleye vaziyet edilerek, Azizin iıtledi 
ii cinayet bütün fecaatilc ıneyda.na 
çıkmış ve katil derhal derdest edile
r~k Silvana getirilmittir, Bu cinaye 
tı haber alan, maktulenin kardeti 
Haıo, lı.en~i köyünden Şikeftana ge 
lerek, Azızın babası Ali hanı ve ka
nıı Ayfeyi öldürdükten ıonra, Ali 
hanmı kızı bulunan kendi karısının 
Silvanda bulanan kardeti Azizi gör 
mek üzere yola çıkbğını haber alın 
ca karşılarına çıkarak, karısını ve 
Arap namında bir adllmı da katlet
mittir. Bu ıuretle dört cinayet ya
pan Haıo, Jandarmalar tarafından 
takip edilerek derdeıt edilmittir. 

Benıttan yazılıyor: Hicazda 
IRdi vaziyet son derece had" bir 
reye girmiştir. 

Paraıı:ılık her tarafta mem 
yetsizliği mucip olmuttur. 
Diğer taraftan Erden havalis 

ki a,iretler Hicu hududunu t 
vÜ• ederek oldukça mühım m 
leri itgal etmitler ve bir çok 
habi aıJkerlerini eıir etmitlerdir. diyata batlamağı ve bu ıuretle v ... 

Ü:ecek paralan Avrupanın ihyasına 
•hsiı etmeği teahhüt eylem<'k ıu

tile Avrupanın mali ve iktisadi i-
İl«ıı emrine ittirake amade bulun
uğunu da ilan edecektir. 
Alman teklifleri hakkında verilen 
alümat, mevcut iki teli.kkiyi birbi 

.'nden ayıran mesafeyi göstermiş-
ır. 

Binaenaleyh bugünkü ııün, kat'i 
ir ııün olmaıa da mühim olacaktır. 

l.ausallne'da pazar güllü 
LAUSANNE, 27. A. A.- Paur 

ıünii, pek aakin geçmlıtir. Havanın 
Üzelliğiİıden iıtifade eden heyetler, 
rlara gitmi,ler veya gölde ıezin-

·ı ... yaparak eğlenmiılerdir. 
M. Germa.in Martin, bütün &'Ünı 
lıtDHfbr. Mümaileyh, lngiltere ti
ret nazın M. Runciman terefine 

"r atle ziyafe ti çekmİf, akşam ye 
ğinde de M. Mae Donald'ın misa 
· olumıtur. 
Bütiin bu teWdlerln tqrffat lcabr 

rıa...ı.iıru ve nazırları arasındaki 
iild.tenıelerin yarın baılıyacak olan 

l>iiYillr günlere alt progrımılar hak
lı:ında cereyan etml! bulunduğunu 
IÖyl-eğe hacet yoktur. 

PIAnlar 
9titıın heyetler, oon ıünlerde, bu 

Hamit 8. den ıonra Cevdet Ke
rim B. de çok alkıtlanan beliğ bir 
nutuk irat etmiştir. Cevdet Kerim 
B. de nutkunda Türk ve Bulgar 
dostluğunun kıymet ve ehemmiye 
tini pek veciz bir lisanla izah et
tikten aonra, Kemalizm ve Türk 
naayonalizminin vaaıflar?nt İzah 
ederek demistir ki: 
"- Biz bütün feliketleri ye

nen ve yeryüzünde ayak Üzerj, 
dip diri duran bir milletiz. Bulgar 
ları da ayni hal ve vazi.yette ıör
mekle memnunuz. Bulgariatana 
avdetinizde intibalarınızı ve kar· 
de, Türkiye'nin selamlarını Bul
gar milleti içinde yayınız ve doıt
luğumuzu teyit ediniz.'' 

Bu nutuklara Bulgar miıafirle
rimizden Bulgar •azeteciler cemi 
yeti umumi kat.ibi ~· Sakuoff v.e 
Plevne gazetecılerınden M. Kukı
liyeff ve Vama guetecilerinden 
M. Vaail Popoff tarafından mu-

Diğer bir tekil olarak .,apur
culuğun doğrudan doğruya devlet 
inhisarına alınmaıı da teklif edil
gı.iştir. Seyrisefajn umum müdürü 
Sadullah B. in de devlet inhisarı 
eu.aına taraftar olduiu ve encü
mende o yolda beyani mütalea 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyette, encümen timdiki 
tektin muhafazası, Anonlnı şirket 
teşkili ve vapurculuğun devlet in
hiMrınc. alınması tekillerini tet
kik etmektedir. Encümenin vara .. 
cağı neticeye göre kat'i karar ve
rilecektir . 

Gayri mübadillere ait itleri hu 
kfunet merkezinde takip etmek ü
zere seçilen heyetten Hamdi ve 
Nüzhet B. ı~r Ankara'ya ıltmi,. 
!erdir. Eıat pa~ da bir kaç gÜne 
kadar gidecektir. Heyet, bilhaa
aa, gayri mübadillere ayrrlan em
li.kin kıymetlerini bir an evvel tea 
bit ettirmiye çalı,acaktır. 

Yeni Ford 
Otomobilleri 

(Bap 1 inci sahifede) 
telakiJennt temin makaadile çok ça- kabele edilmiştir. 
lışınqlardır, daha bugünden itiı..r- Tilrkçe irat edilen nutuk•ar mi tedir. 
A aal,L •t1 ıafirlerden M. Yunıkof, tarafın- Motorlar, diğer bütün Ford mo-
, "rupa iktlıadiyatmm 1111 ve 1 

• dan bul~arcaya, ve bull(arca nu-
11 t · ıuf b" 11 t dl a torları 0 ibi gayet sade ve "Ok za-ru emıne ma ırw P n •v tuklar da artiatlerden M. Şevke- & ' 

decek olan devletlerin miktan pek no tarafından türkçeyf' tercüme riftir. 
çoktur. Tasarruf noktaıından da V teK' 

D · 1 edilmi,ıir. !indeki 8 silindirli Ford motorları aha timdiden Belçika. kmııli P l Ziyafetin hitamında biraz: danı 
hın ~-ı ğ ·· d tinn. • b. •ok idarelidir. Motorların ömrü de ın ,,.. a ıru vucu e ge lf r. edilmi, Bulgar milli danaları ya- ' 

Ortaya atılan yegi.ne meıele 
olmak Üzere 7500 liralık otomobil 
efaanesini uyduranlarr tahkikat 
encümeni huzurunda bulundura
cağım. Mızrak çuvala arğar mt? 

Otomobil nerede? 
Arkadatlar; otomobil evrakı 

nakdiye midir ki cebe ııirain ? O
tomobil nerededir ye kime veril
miıtir, bunlan ıarahatle meydana 
koyacaklar ve gÖrecekıiniz. 

Bir takım a vana muameli.tı 
mevzuu bahiıtir. Müteahhitlere tea
lim ettikleri malların bedeline 
mahsuben avans tediyeıi.ne batlı· 
yan aaıl mukaveleyi yapan daire 
mi yoksa maliye Yttkaleti midir? 
Avaıulann teslim edilen e9ya niı 
beti bedeli ne dir? buna dair ve
kile imza ettirilen müzekkerede 
bu avana muameleıinin aktedil
miı olan mul.:avele ahki.mıaa ne 
dereceye kadar muvafık olduğu
nu ve bu avanıların ne kadarı Ve 
kilin emrine iatinat ediyor ve ne 
kadarından Vekilin haberi yoktur. 
Bütün bu meıelelcrin aar.ıhatle 
meydana çıkması büyük encüme 
ni~ tahkikat encümenin ite vazi ... 
yet ederek ıneaeleyi etraflı bir su 
rette tahkik etmeıinc ve huzuru· 
nuza gelmeıine •mutevakkıftır. 

ithal uesiha.'1 Bu Plin, Almıınyarun alnai matluba pılını• v' e ıaAt dörde kadar sami- çok uzundur. 
ın k 1 bi k • • "" Emniyet noktaıına gelince: For· Orta yerde yine bir efsane ola •n gayet uvvet i r mer ezı tır ın"ı hı'r ourette vakit geçirildikten 

k t d L._ - ,.,_ dun bu husuşiyeti V-8 tininde daha rak bir ithal vesikası mevzuu ba-~ ye inde cem ve aeler....., ecuınıe- -~nra avdet edilmitlir. Bulgu ar- r 
•ı • Al ~ ziyade vardır. histir. Bunun da aslı faslı yoktur 
d ~ı natıktır, bu ıuretle manyaya tlstlerl Filibe'de bir temsil Vt're- Arabanın mahk oldu"u 65 bey~ir Fakat, bütün izahatı verebilmek 

oviz temin edilmit olacaktrr ceklerlnden dün akşamki konvan " ı: 
. Almanyarun plinı, merakla belı:le aiyonel treni ile sehrimizden ha· kuvveti yokutlan suhulet ve ıür'at için çok rica ederim meseleyi bir 

hil k Al bu " ·ı · le çıkabilmek imkanını verdig' i aibi an evvel tahkikat encümenine tev me tedir. manya, P"'°' 1 e reket etmislerdir. Gazeteciler ya- "' d · k · ı • • hail d eği ·· 1 d ki ıür'atli ekselerasyonu ve t'lireksiyon di e inız. Huzurunuı:a gelece 
d. rat meıe esını e ec um - rm vapurla Varna'ya gi ece er· • · b 

,e u unına ta ır. dir. Bull(ar artistlerinin şehrımiz- • •nd J k d f • yumu•aklıg'ı da bu··yu··k bir ınanavra , neticeyı yıne urada tekrar konu 
Bır müdd"!tenberl Avrupanı'! ~ de verdikleri temsiller pek takdir kabiliyetini temin etmektedir. turuz. (Bravo • • 
tnaıoıa muteallik olan meseli. bir edilmittir. Evvelki aktam temall Yeni tekil arabalarda gerek ta.&i- F11ih Reyİll izahatı 

Av~upa ve bir de ı·una federaıyonı.: eanaırnda Bul"'ar koloniel tarafın· de ve gerek karos~ride azami kon.. Hasan Beyin beyanatrnı müte· 

lteııı edilmeıi projderi aibi teklif .. 
1 

dan bat artiat Mel Vera Kantar.. for temin edecek tertibat viicuda ge akip tetkik encüm~ni mazbata mu 
•;de onayak olmut olan Fransa bü- gleva'ya ve Bulgar mektebi mö- tirilmittir. harriri Faik Bey (Tekirdağı), en 

kurneti de niyet ve makaatlarmı bu dürü M. Boyçef tarafından Orkeo V teklindcki 8 silindirli yeni mo- cümenin noktai na .. rını izah ey-
rıh ve ikmal etmeğe amade bulun- tre tefi M. Pavel Nikoloff'a birer tör 4 silindirli motörden daha fazla lemit ve demittir ki: 
tnaktadır. buket verilmi,tir. yer iı~al etmediği için fa&.İye da. "Encümen mazbatası iki kıaım· 

ha genı' ve büyük bir karoseri koy- dır; birincisi, biz~ tevdi edilen 
;lı•rupa det•letlerl için mak kabil olmuttur. tahkikat evrakının telhisi, ikincl-

lllÜşterek bir saııdık mi? Şeker Kahve Ford'un TophaneJckl fabrikalı da ai de encümenin kararıdır. 
C ge-Lilditi vakit burasının gittikçe te~ Birinci kısımdakiler bizim kana 
ene·-'- intitar etmekte olan k" ··ı ı ·•· ·· ··ı -•· ı· l •"""' ç amu e tıgı goru m.,,.tcc ır. atımız, zikrimiz, hatta mütelea-

e Jounuıl d .. Nationı, bu sabahki Ve ay F b ·ı.a T" k • ..n • hk.k k d 
rıuıh•ıında Avrupa devletleri i-'- 8 ~· .nın ~r ve &'enç ~·erı 

1 
mız değildir. Ta ı at evra m a 

""'' do.vetlılerı gezdırerek burada amba- , bahsedilen husu• tın huli.aasıdır. ltııitterek bir sandık ihdasına mü- ı j 
teaJ!ik proı'e•i Cemiyeti akvam erkl (Bqı J inci ııabilede) aj halinde gelen akıamın nasıl yer- Kararımızın istinat ettiği nokta 1-

, leştirildiğini atelyder batında göı- se muhale teakkul etmiyen bir ih hından bln'ne iınat ebnelcteclir. ·ı · d ·ı ··h • · 
dan layihaya ı aile e ı en mu un termııler ve izahat vermitlerdir. timaldir. Bunun kartısında "tah-

Bu mOıterek ıandllın bir kmm bir kaydi aynen kobul etmİ.ftir. ' Bu İzahat ve ameliyenin göıteril- kika mahal yoktur" divemezdlk. 
::::~:-ı;.,;;~:~~ı.İıi~~ ~d ı:;: 1 Ba kayda göre hükumet kendui· mesi eezenlere iyi bir fikir vermek ifade ve müdafaası dinlemedikçe 

..- • n• verilec:elı •aldhiycti i.timale tc tedir. Dahili cidden muazzam olan Haaan Beyi ittiham da cdemez-dukça Almanya tarafından taınırat 1 d 1 L L h 
nı1e yapdacalıı olan tediyat lle te 

1 

ıebb.:U etme en eııe fe1<er,1<a ile fabrikada araba ıaçlannın emayele- dik. Kararımız itin, ali.kadarla-
11• çay toptancı tacirlerile tema•a ri yapılmakta, arabalar bir dakika i- rın ve hilha11a Hasan Beyin lfa-

tııin olunacaktır. 1 

gelerek bu tacirlerin baıta tütün çinde pü•kürnıe bo)"ft ile boyanmak de ve müdafaasını dinlem .. ie 1&• 

•· Sandık'' amaıadan olan bütün olmak ji>ıer• ihracat mallarımuı tadır. lahiyettar olan mercie ıı:itmesinl 
ltıemldletle.., bundan batb gilmrülı mukabllinJ• ve mübadele auretiy Müteharrik o'"' muhtelif atdyrle tekliften ibaretir. 
•llridatları ile ve ticaret lıUlııçolan le memlekete ıeker, kahve ve çay rin baıından bir cüz'ü kon ılan bir Şunu bilhaısa tebariiz rttirmek iı 
ilo mütmıaaip bir meblağ da vere- ithal etmelerin~ çalıı~caktır. •. , arobanın muhtelif atelyclerdeıı geçe , teriz ki biz Haıan B~y~ ittiham et-
~klerdİT. Şayet m~z_ku~ ta_cı~l•r bu mu: rek bildiğimiz gibi bütün akıamile , miyoru':· Hatta kendısıne zan da tev 

Muhtaç olanlara kredi badele f"klını hua~u _ıdare. ede'!" ı bir otomobil meydana gel. cih etmıyoruı. Hasa;ı .Bere tealluk 
yecek olurlarM. huku'?et ıt~alatı diğini bizzat görmek faydalı 1 eden meıelelerden bı~ı, bızzat isnat 

açılacak mübadele •uretıyle bı:uat ıdare bir ,ey olır.aktadır Ford müeueae- edenler tarafından muıtantik huzu-
'- Bu ıııtttle toplanılmıt olan me- edecektir. . L h si, dünkü lethir dolayıtı ile .U.vetfi. 1 runda inkar edilmiştir. Diğerleri de 
uıı.lıt ile ihtiyacı olan memleketlere Bu mübadele • . ,eklı f"k~r, "a !erini ibza• ettiği büfeden izu ve idari muamelelere tealluk eder. lda. 
kredi açılecaktır. Bu aandJc m~veu- ve ııe çay liatlerı":de hıç .bır teref ikram etmi,ıir. re batında bulunanlar ve İdare meıu 
du ınubtelif paralardan ı.,..ekküp .,_ iti ııücude getirmıyecekhr. _ -.- liyetini ta,ım'! olanlar çok İyi bilir-
decetinden aandık, tediyat bankaaı- ler ki hazan urnl ve karar haricinde 
111

11 Yani başmdn, kambiyolar için ı Diyarıbekir iktisat muamele de yapılabilir .Bunlann es-
lcııvvetli bir naziın olacaktır. tı, aai cenah ~l~an matbuatının k babı mucibcleri bilinmedikç<' bir hü-

Bıı sandıiın idaresi, Cemiyeti ak- tiddetli tenkltlcrını davet etmi,tir. ongre.si küm vermek caiz değildir. Bu aebep 
~..,., bırafından tayin edilecek bey- Bilhaua Deutsche Tagea Zeitun:; 1 1 le hakikatın meydana ç'kma11 için 
llelmJt 1 b. k •te tarafından to- diyor ki: . . D rkA.RBEK R, n .. A. A. - Mm Hasan Beyin de istediği ııibi i~in tah 
>ni le ır omı M Von Papen'İn kendi ııyaıetı t taka tııat Kongresı H"Jkevinde kik encümeni.ne trİ.tmesİni lüzumlu 

n o unacaktu:. · f · ı haber toplanmı,tır. 0 

~ e~ ıuretle tamirat meıeleıi eaas hakkında etra a ışaa o una.n .- ı görmüştür." 
•lib~rile bir h;I suretine iktiran ede leri sarih bir suroıte tekzbıp etmesı- Kongreyu Urfa, Mardin, Mftlatya, Faik Beyin bu izahatını müteakip 
r.k ko-• mi surette Avru- nin tam zamanıdır. Eğer unu l;'ap~ El'aziz, Bit!ia Bilecik ,Kftraköse mu mazbata reye konmuş ve kabul e-

•ueranı re• . • etki k hald · b kadar tehlıkeh rahhaslariyle Diyarıbekir Ticaret O . 
Pay ait iktisadi m•elelerırun t mıyaca e. 11e. u .11• • d • 1 . . k k . dilmııtir. Buna nazaran Meclis te,. 
kiıı.e ba 1 d .. aman mükileme bir ıiyaaet tabiyesıne karşı mı ı ·~.g Rsı aza ar( ıttıra ttme tedır. kilitı esasiye ve adliye encüıu~nle-
ın~,- tka lıkıı l 2 __ ı_tır cenahın tiddetli bir mukavemet goı Kongrede murahhasların dilekleri rinden teıekkül edecek olan -uhte-

•llU e s o mıyac:ao. · J d dinlenmi• muhitin ihtiyarları etrafın ... J. /1 tereceğlni ıöze alma 1 ır. ' ' lit encümen mc•ele Üzhinde t.ahkl-
<Jndra 'da nazırlar nı.ec - M. Von Papen'in bazı Franaız ga da esaılı kararlar alınmıştır katta bulunacaktır. Mazbatanın ka 
anin nıiihim bir içtıoıaı zetecilerine vaki beyanatı .ıerek ka Müzakere esnasında murahhas! r bulünden ıonra ruznameye dahil 
LONDRA 27. A A - Sheffleld binenin yakinindeki mah"!ılde ve ge hükumetçe ~iman tedbirler sayeıin- maddelerin müzakeresine geçilmİ•-

d • · · bl ·· k "k clı makamatta tıddetle ten de kaı;akçılığın mühim miktarda a- · ' 
"n muayyen tarihten r gun ev- re yu • ald • be · ı d' lır. 

l
•el avdet etm;• olan M. Baldvin, öğ kit edilmi!tiral. d ba kit• L z ıgını yan etmıı er ır. 

d ·-~ · t fVe ın au- Kongre millet büyükl~rine tazi-
1• "" sonra nazırlar mecllıini top- Bu ıerıut ın a "k .d 
•ın••t etatilinden sonra ı tı ar mev- ,..,,.t telgrafı çekilmeıini kararlaıtır-

'T ır. aann ak · · k zahmet br . r.t. Baldvin'in Londraya ,elmeoi, kiinde tutunm ıçınk çdo mıt • 

Türkiye haricıyesi, politi
kaamda sıkı bir bitaraflık yolu 
takip ediyor. Dostluklarımızda 
ba,kalan aleyhinde bir mana 
ve ifade aramak abeıtir. Bunun 
mantıki izahı vardır: Müstakil, 
dürilst ve sulhperverane ıiya. 
ıetimiz; her an tebeddüle ka
biliyetli, ani bir hevea ve ka. 
rarm mahsulü değildir. Sene
lerce devam eden tetkik ve tec 
riibelerden mülhemdir. En yük 
sek makamlardaki ,eflerimiz. 
den, en mütevazı bir vatandaşa 
kadar bütün efrat ve müeue
seler bu politikaya inanmıt bu
lunuyorlar. Çünkü politikayı 
doğuran amiller; memleketin 
hakikt temayül ve ihtiyaçları
dır. 

Şunu bilha11a ilive etmeli. 
yiz: Türkiyenin bu dürüst po
litikaamda muvaffakıyetle de
vamı her feyden evvel vatan
da ıiyaai ve idari iatikrar saye. 
ıinde oluyor. Bu devirde devlet 
!erin kuvveti derecesine en doğ 
ru miyar; onların idarede ve 
rejimdeki istikrarları, bütÇe ve 
harici ticaretteki müvaZt'nele. 
rinin derecesidir. Türkiye hal
kı, bu hakikati çok iyi idrak et
miştir. Onun için her vatan
daş dahilde istikrar Ye müva. 
zene politikasının yürütülmeai 
için hükumetin mühtaç olduğu 
her türlü fedakarlıkları yapma 
ğa azmetmi,tir. Cümhuriyet 
Türkiyesinin en büyük kuvve. 
ti halkın bu azim ve kararında. 
dır. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

Seyrisef ain memur
larının tekaütlükleri 

lzmirde bir polis iki 
ki~iyi öldürdü 

lzmirden yazılıyor: Dün ötle 1-
zeri Salepçi hanı önünde üetüıte a
tılan ıil!h sesleri civar halkı hey. 
can ve telite verirke0t tabeneaıının 
11caklıjtı ıoğumamı' bir poliı efen
dinin ayaklan dibine de biri kadın, 
diğeri erkek iki İnıan kanlar içinde, 
yıkılıyordu. 

Katil Kemeraltı poliı memurların 
dan Mehmet Nurl efendi, cinayetin 
kurbanı olan kadın kendi zevcesl,er 
kek te kayin birad~rldlr. 

Poliı Mehmet Nuri efendi ile zn 
ceıi 30 yatlarında Müzeyyen lıaıum1 
ara11nda bir milddeıten beri bir ge
çimıiz.lik varnuf, hatti son zaman
larda Müzeyyen h~nım z:evci aleyhi. 
ne bir de feshi nikah ıl&vaaı açmıı. 
Mehmet Nuri elendi geçimıizlilı ve 
dava ilıameıinin bütün ıebeplerinl 
kayin biraderi Sadettin efendinin lllf 
vilı:lerlnde görmektedir. 

Mehmet Nuri efendi bu cihhetten 
kayın biraderine muğherdir. Diğer 
taraftan bir dava v~kili, Sadettin e
fendiye müracaat ederek poliı efen. 
dinin zevceıi olan hemtireejnl ta
nunak arzusunda oldufunu IÖylerıUı 
ve ı;uya bu fByİayı haber alan polis 
Mehmet Nuri eefndi llç gün nvel 
E,refpaşada zevcesi Müuyyen ha
nıma teıadÜf ediyor ve ona hötün 
bu fayialardan bıohsedlyor. Kadının 
maküs cevabı karf111ada kalmıı ola 
cak ki poliı efendi zevceoinl dötü-

Hica1! orduıu Medine civa 
t<'hanüı etmektedir. 

Kudüıten yazılıyor: 
Şey Ahmet Rifadenin kuma 

11nda olarak Hicaz topralı:lanna 
cum eden lıi kabileler dahile d 
ilerlemeğe devam ediyorlar. 
ley, Daba. Cebeli Ezlem, El• 
Modayin salih, Eluln kaıabal 
o.ilerin eline geçmiştir, Bu ku 
re bir ~ok Hicaz kabileleri ve 
~tleri ve lbnissuudun zabitlerin 
18 ~i,i iltih"k etmiıtir. 

Bır ç~k •İlah. mühinvnat iç · 
eden a~ı. kuvvetler il~rl~ikçe 
topu gıbı büyütTıt'ktedir. 

Şayaru dikkat olan f8Y, bütün 
harekat karı111ndn lbniaauut 
vetlerinin hftrekete ııeçmemeud· 

Ammandan gelen haberler Hi 
iıyarunı teyit etmektedir. Müt 
mim malumata göre aaı kabil 
9unlardır: Beli. Btnl atiye, El 
veytat, Şemer, Aneze aşiretleri. 

Hicazdaki iıyan hareketini i 
eden ve geçenlerde Müılüman 
Miıter Elipi namında bir lngilizd 
Bu adamm hali hazırda Yemen 
raflarından bu harekatı idare e 
te olduğu haber verilmektedir. 

----·-
Havza kaplıcala 
HAVZA, 25. - Kaplıcalann 

!ahı için tt!febbüsatta bulunmak 
zere belediye tarafından 
ıönderilen heyet avdet ctmlttir. 
yet, Ankaradaki temaılarından 
v.affakiyetli neticeler elde etmitti 

Bu meyanda belediyenin ey 
heaabatrndan müdevver borçları 
ıene müddetle tecil edilmittir. 

Bu ıene evkaf idaresi mCln! 
ihtiyaçlarına temamile kifayet ed 
cek t..trilde bir hamam yaptıra 
br • 

Fransa'nın ahvali 
maliyesi 

PARIS, 27. A. A. - iyi maili 
yor. almakta olan mehafilde, hükumet 

ANKARA. 27. - Seyriıelain me- Cinayetin evveliyatı bu. bütçe nazırları M. Palnadanm 
murlarının tekaütlükleri bakkındakl Nihayet dün öğle vaktı pollı Melı ııündenbcri tetkik etmekte oldu 
kanun llyihaer Millet mecllıine tev met Nuri efendi Salepçi hanı Onün.. b.. • •~ 

den geçerken zevcesi Müzeyyen ha- utçenin mahı projesinin tanzi di ediJmi,tir. Bu liyibaya göre mc- haklı d-ı-' • J • • .. 
nımla kayın biraderi .S.dettin -'en- ın ,..., nıyet erını gosteren ri mülki teka6t kanunu Seyrisefain "' "-daki 1. ·ı diye tesadüf ediyor. 

1 
K• ma umat ven mektedir. idareıi memurlarına da t-mil olu- 40 000 000 000 k d tah · 

nacaktır. -. Bu tesadüf feci bir cinayetin it· · · · a ar nun 
lenmesine ıebep oluyor. Mehm~ . lunan bu mali ıent'y~ ait açığı k 

Bu kanun ahkftmındnn iıtifade e-- Nuri efendi ilk kurtunu kaı'n bı'radce• patmak için ayni zamandft hem m 
decek olanlar hademelerle telefon ve "f 3 000 000 000 ·k 

rine uluyor. Kur,un Sadettin -•-. ıarı . . . mı tarında tah tathirat memurları hariç olmak Üze dl . "'~.. dit olunacak hem de J.000.000. 
re l"dare sicilinde mukayyet olarak nın yan. ağınd.an ııiriyor ve f&Y&ru 'kt d b" 

h b ki mı arın a ır pllrll tasarrufu içi 
kadro dahilinde mB&f alan memur- ı ayret .'r ·~ıı;ır ta P eder k ta kar hazinece tertibat alınacaktır 
tardır. 1 nınr kaoar ınıyor, 

Kaptan ve makinist ıibi deniıı ' ikinci, üçüncil ve dördüncü kur- Dünk!i kftbinede M .. Pal_mado'nu 
•unlara da zevces"ı M"zeyyen h serdetmıt olduğu tekliflenn mii.zak tizerinde filen yirmi ıene hizmet ifa • u anım r-• d ·• ·ı hd il 
hedef oluyor. v.ın t'n """. ra mumaı f>Y. en lıi ha edenler takaütlüklerinl İıtlyebilecek " d k k 

lerdir. Yirmi iki seneden fıızla hiz- iki karde9 üıt iiıte yere yılıılır· :,'! aı~~ a 
1 

1 n? taları ·~~vıı edec 
ed nl • .. " L:en katil polis le cinayeti . Jed•·ı 1 ır m • ın anzım et~ının reca 

met e enn uç sene yıpranma mu tabaneaıile L---ber k-dı" •t kezlıg_ dllmesıne .karar verilmit oldufu IÖ 
dctl hizmeti filiyeelne ilave edil- .d k bu:"" ~.. mer l lenmektedır: 
mek soretile muamele! tekaüdiyeıl ne gı ere ızzat teıllm oluyor ı Mili" ·· daf • . 
ifa edilec.-ktir. Ağır surette yaralananlar derhal • - ı ',"U aay t haıı ed 

idare memur ve müt~kaitleri il&, nakledildikleri memleket hastanesin m1d ol~ dkredıl~rl~e .cem:. n yüzde 1 
de vefat etmi~lerdir.. ! ra esın e .tenzı.at ıcr1t.sı; 

yetimlerinin ma11.tlatı yekUnuodan Müzeyyen hanımın Üzerinde koca . 2 - Tayı~ eddecek usulJere tev 
her ay yüzde ıekiz tevkif ve idare aının kendiılnl mütemadiyen takip fık~ memurın. ve müıtahdimin 
bütçesinin varidat faslına İrat kay- aarifınden takrıb ·· d 5 • ı.., · 
dolunacaktır. Bu kanun meriyete ve tehdit etmekte olduğundan bahiı d t T t 1 en yuz e nıı tı 

bir istida çıkmıttır, e enzı a yapı. maıı; 
girmeden evvel idarece tekaütlüiii 3 - Son kabıne tarafından ih 
icra kılınmıt olanlRrla yetimlerinin 

1 

edilmiıt olan muhariplere n1ahıus t 
tahsisat fevkaladelerile beraber al- , RA D VQ 1 kaüt ftidatından mÜ•tefit olanlardan 
makta oldukları maaşlannın yüzde I 1 bir kronu bu haktan mahrum edil. 
onu 1 haziran 93?, tarihinden itiba- mekten İıe birçok milyar tasarruf 
ren tahsisatı fevkali.delerine zam- temin edebilecek huıuıi bir tekaüt 
molunacaktır. Bugünkü programı· sandığı ihdası meselesinin tetkiki 

idare memurini muvazzafaıından H~zinec::e .alı~cak tertibata gelin-
ibtiyat zabiti sıfatile aıkere alınıp ISTANBUL (1200 m.) - 19 gra ce bılhaua lf mıktArı üzerinden a• 
orada iken malUI ve artık idare biz- ;:"'fo::- 19•.5 alatuf rkda saz,A.Hafızh !~~ lmmakta olan resim muafiyetinin il. 
metine avdetleri gayrı kabil olanlar- 1 a? eyetı tara ;no san, ıan• f al 1 ga11 ve biiyük ıervetl~rden alınan il 
la bunların şahadetlerinde yetimleri erı, eaat ayarı, ' gramo on 1 e mumi vergi nisbetinin tezyidi der .. 
ne idftre ile rütbei askeriyeleri maa· opera parçaları, 21 alaturka saz, piş olunmaktadır. 
tının hangisi fazla İıe onun üzerin- Hafız Burhan B. heyeti tarafından, Tanzim edilecek elan metini · 
den maaş tahıiı olunacaktır. 22 orkeıtra. kat'i tekillerini almadan evvel :J~~ 

306 tekaüt nizamnameoi muci- BOKREŞ (394 m,) _ 20 Radyo ka~ar nazı~lar~n. veya kabinenin he-
bince maaşlarından yüzde bet te.. orkestraıı, 20.S konfer•n•. 20,45 ,ar yeti umumıyeıının tasvibine ve ni-
kaüt aidatı kesilmek ıuretile müı- , lıı, hhayet ~ hafta nihayetinde reiılcüm 
tahdem olup bu layiha ile tekaüt , urun "~":'eti altında toplanacak .,_ 
haklan mürtefi olan müıtahdemine 1 BELGRAT ( 429 m.) ;- 2C! k'!n· ı lan meelı~ın taıdikine anolunaeağı 
t'vvelce kesilmiş t~kaüt ajdatJ yüzde J fera~ı, 20,40 Koauva lacıaı' ıemın- hab~r verılmektedir. 
altı faizle birlikte emanet hesabında de bır dram, 21,}0 konferanı. 21,40 ı Nıhayet bu projenin cuma Ünil 
mukayyet aidat mevcudundan iade, konatt, ıonra Çıran orkeıtraıı. 1 meb~aan mec]iıi divanına tevdig edil 
edilecektir. ROMA (441 m.) - 20 Ajan ha- meaı ve Ce~e ve Lauıanne konfe 

----··-- berleri, telsiz telgraf d•ıi, 21,0!I ranıl!'rı, m'?'~~ratının Seyri M. 

Sahra faciaları 
BAIDAT, 27 A.A. - Ahiren 

Şam'dan Bağdada hareket etmit 
olan 4 Franıız zabitini aramak i

gramofon, 21,45 muhtelif konser. ~';"'01 nun ıkı uç güne kadar Pa

•ıy • 1 d bü' .. k b. h ecan k ,... zannolunma ta ır. Ş f d• 1 
to ~I me~af ( e •• yu. ır; ey ÇC e_ce5ı un mİJli müdafaa na- ere ıp oması 

•lıt etmıı ve mumaıleyhın M.Mae Hıtler, bun . .1 .• 
Dona)d'ın bir telgrafnu hamil oldu- zırı jeneral von Sc~c;cher ,:u: mu- A NKARA, 27 (A.A.) _ 
~u teklinde bir fByİanm ortaya çık- him bir miiıak1 ' .atta ta~ u:ı,:~ ihtiyat Milli lktısat ve T aaarruf Cemi 

Celal Bey geliyor 
ANKARA, 27 (Telefon) -

lş Bankası Umum ır.ıidürü Ce. 
lal Bey İstanbula hareket etti. 

çin gönderilen tayyareciler, sefe

PRAC (498 m.) - 20 Brüno
dan nakil, 21 lıpanyol tarkılan, 
21,20 mandolin konseri, 22 Bratiı
lavadan nakil • 

no~ ~~d~tinc ';"Üııait oldufu takdir
de onumuzdeki hafta batlanğı~ınd 
itibaren müzalı:ere olunması mubt~n 
mel bulunduğu teyit olunmaktadır. 

Şampanya imalinin 
yıldönümü 

EPERNAY, 27 A. A. _ Ş 
panya imalinin Don Perigna aml -

ııa.,,na bebi et ennittir Bu haber erı mu · · "Ik d f 1 k 1 P ıu ıe Y v b , .. -il• 1._ d. il riyoruz. fakat Koelmı•- ; yetı ı e a o ara ımet a,a 
d "•r ne olursa olıun, ugun ° -Y ı • ve ··h' Al K · ·· ·· ·k 
•ıı ao k d·ı · ı mühim iç eh Zeitung ııibi mu ım man ga- , ız enatıtuaune ı tıaat ve tasar 

1itııada ":;O:v!; :e'ı:.'i};;:.:"pek büyük ze:'..ıerl. bu sabahki n?•hal~;;:'da 1 
ruf yolundaki faaliyetini takdi

~ir rııe~ki tutacagı" muhakkaktır. Bu aağ cenah ıiyasi mehafhılındeb. 1
d_':.'.:: ren bir 9eref diploması vermİf. •çr ·ı· ı M p en'in atta ır .,,. ırna.n hariciye ye dah1 ıye nazır a aa , von ap • • tir 

~tun lıvi r e dönmezden evvel re Lauıanne'a avlet etmt'meıı~ın mu- • • 
fı1t1erııe atı~ece1ııer1 içtimalarm ... vafık o1aca1ı huıuıunun 'duiakere Hıtler, evleniyor 
~Uncuıu olduiu ıüphesizdir. edilmi, olduğunu ylıızmB akekta 'I~ ar. lh BERLIN 27 A A - Neue Mon 

Muhafızgücü 
ANKARA, 27 (Telefon) -

Garbi Anadoluda atla ıeyahate 
çıkan Muhafızgücü binicileri 
bugün şehrimize avdet ettiler. 
İstasyonda çok samimi bir su
rette kartılnndılar. 

Bir tayin 

ViYANA (517 m.) - 20,30 Kon 
ıer, 21,15 Graç opera11nın orkest-

rin icrasına tahaia edilmİf olan o
tomobili ve biraz ileriıinde de za .. 
bitlerden birinin cesedini bulmut 
tardır; ceıedin Üzerinde bulunan · raı1. 
bir notta fÔy)e yazılı idi. 

"Suıuzluktan ölüyorum." 

Feci bir otomobil 
yarışı 

NANEY, 'r7 A. A.- Serbest sa
ha Üzerinde yapılan otomobil ı6rat 

PEŞTE (550 ın.) - 20.20 Ma- ' 
car danaları hakkında bir konferanı 
21,30 atüdyada komedi, 21,15 Çigan 
orkestrası. 

f d k f' · n a• r~. ın. an e! ının 250 İnci yılda.. 
nu"!u m~rasırni, dÜn büyük enl<lc 
ler ıcraule t ait edilmi1tir. t 

\r I Hakikat udur k a9v ı ın ıu , . . . 
on Papen'e h0l"Unl ar f ~ t ıiy~ıetl. Fransa'ya tagı Zeitung. yazİyorı 

p llERLIN 27 A A- M. Von cuyan~ ~.;;~ si)"aacti" takip edil- Nazi ıhehafilinde Hitler'in Vinif
.-Pen'nln Pari~ ~az;telerinden bi- kart,' . ;ti _a :den nasyonaliıtlerle 1 rcd Vagner ile evle mek Üzer~ ol

tit rı.in muhabirine t mira! Ilga edRdl- meııını.' ·~ad· taraftarlarınca tid- duğun:ı tlair bir •yia doı~,makta-

ANKARA 27 (Telefon) _ yarıtında, direkıyonu İtaat etmeyen 

B • · ' k 1 1 • bir otomobil yoldan çıkarak halkın 

VARŞOVA(1411m)- 20,15 
muhtelif 20.35 radyo ıazeteıi, 21 
halk konıeri, 21,55 edebiyat bahis. 
ı .. i, 22,10 kon• r. 

Otomobil yarışla
rında ölenler 

~ANCY, 27 (A.A.) _ Ot6 
mobıl yarışı kazalarında d .. t 

1 lal.dl 1• 1 . ta Gcrmaın ı ı ı d 
ı..ı.. rıle Fransanrn ma ı avıza d ti tenkit olunmaktadır. ır. 
~., olacağı ıuretiııde vaki beyana e e 

arı muavın on o os uguna • · · · · k ı ba k k k 1 B .. k ·ı • . ı,. . 'b" V h. B ı ıçemıne gırmıı, o , ca ırara BERL N (1635 m) _ 20 tİ>:al 
U~ reş ı nncı t. ı 1\ ıt ey : bir kaclın tarafından taırnmakta o- ı ro bahisleri, 20 15 ıan'at musah,.. 

tayın olunmuştur. l lan bir çocu· •. , i>ldiırmü.tür. 1 besi. 21 kücuk 5a..tcılar. 
k' ... 1 or 
• ışı 0 müş, on kişi de az cok a-
P.tr surette yaralanmıstır 



Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi haotalıklar tedaviha
meeı KaTalmöy BOrekçi fırım ıırasın 

da 34. 

1 
Askeri fabrika

lar ilAnları 

6 7 ı932 tarihinde müteah 
hit nam ve heıabuıa kapalı zarf 
la münakaaaaı yapılacak olan 
(56250) adet ateı tuğlasının 
mikdarı Anadolu gazetesinde 
noksan neıredildiğinden müna
kasa günü 1817/1932 tarihinde 
aaat ı4 e tehir eclilmiıtir. Talip 
lerin müraaatı. (2779) 

Darüşşafaka lisesi 
Müdürlüğündenı 
Mektep için bir sene zarfın. 

da alınacak 19 kalem en:akm 
kapalı zarf usulile mtinakasa11 
yapılacağmdan talip olanların 
münakasaya ittirak için Tem. 
muzun 9 uncu cumartesi günü 
ıaat ı4 te ve ıartnameleri gör. 
'Dek için her gün Nuruosmani 
yede Cemiyeti T edrisiyei İsli. 
miyeye müracaatları. (2939) 

Tayyare 
Cemiyeti 

Mübayaat 
Komisyonundan: 
Şartname ve nümuneleri 

veçhile 250,000 adet kurban ve 
aadakai fitir afişi tabettirilece. 
ğinden tab' a talip olacakların 
pey akçeleri ile birlikte 29 ha. 
ziran 932 çar9amba günü saat 
lS te piyango müdürlüğünde 
müteşekkil tayyare cemiyeti 
mübayaat komisyonuna müra. 
caatları. (2899) 

3 üncü kolordu I ' 
ilanları 

K. O. ve l İnci fırkanın se- ! 
nelik ot ihtiyaçları ayn ayrı J 

tartnamelerle ve kapalı zarfla , 
münakasaya komnuştur. İhale. 
!eri 2.7-932 cumartesi günü K.' 
Ordununki saat on beşte ' 
ve fırkanınki saat on bet 
buçukta komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin tartname 
sini almak Üzere her gün müna 
kasalanna iıtirak ed«eklerin 
de teminat ve teklifnamelerile 

-------------ı komisyonumuza müracaatları. 
Paz rlıl"'la satılık (411) (2520) 

,,. ,,. "' 
cam Çatalca Mat. Mv. ihtiyacı i. 

Eminönü Malmüdürlüğün. 1 çin 1500 kilo zeytin yağı müna 
den: kaaai aleniye ile alınacakhr. 1-

Eminönü kasası Hnldllnet halesi 29.6.932 çarşamba gü
konağmda mahfuz 24-16, 2S. nü saat 16 da komisyonumuzda 
15, 28 • ı4, 27 • ı3 ve 28 • 12 yapılacaktır. Taliplerin ıartna
eb'admda bet yiia doksan yedi melerini almak ifzere her gün 
sandık camın beher sandığı ve münakasaya i,tirak edecek. 
na verilen 5 lira bedel haddi )!. lerin de vakti muayyenin.cle ko 
yik görülmediğinden pazarlıkla misyonumuza müracaatlan. 
satılacaktır. ı3-7.932 çarapn (4ı4) (2523) 
ha günü pazarlığm son gfuıli ol 

SEYRlSEF AlN 
Mulrea acenta: Galata S:öpriı 

bafı B. ıseı. iube A. Sirkeci 
M llhllrdanade lıaa 2. 3740. 

IZMIR - PiRE - İSKENDE· 
RİYE ROST ALARINDA 

(İZMIR) 28 haziran eah 11 dı 
Galata rıhtımından 

TRABZON POST ASI 

( CUMHURİYET ) 29 Ha
ziraa çartamba 

18 de Galata rıhtımından 

ZMİR. MERSİN • SOST AS 

( ANAF ARTA ) 29 Haziran 
çarşamba 10 da İdare rıh
tımından kıılkarl::r. 

IZMIR EKSPRES POS
TALARINDA 

İstanbul - lzmir • üçrethri 
Kr. 

1. nci kamara 
2. nci 
3. ncü 
Gilverte 

.. .. 
1500 
1000 
800 
300 

MERSiN POSTALARINDA 

İstanbul • İzmir 

I. nci kaman 
2. nci 
Gü ·erte 

,, 

ücretleri 

Kr. 
1000 
soıı 

300 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSU 
vap.ıru 50 Haziran 

19.U 

. r 
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Merhu ahu Cins ve Nevile 
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Kadıköyünde Hasanpa9a mahallesinde atik Kur. 
bagalıdere yedinci cedıt Kurbağalıdere beşinci so. 
kakta eski 4 yeni 14 numaralı bir hanenin tama. 
mı. Nizameddin Bey 
G dikpa§ada, Saraçishak mahallesinde Saraçisha.k 
sokağmda atık ı Mü. cedit 3ı,33 numaralı iki ha. 
nemn tamamı . Ahmet Ziya Bey 
Boga~ çınde Anadolukavağı mnhalleainde iskele. 

Gemlik Ziraa 
Bankasında 

Hamidiye mahallesinde iki dükkan, üç mağaza ve üç b" 
ti havi maa bahçe böcekhane. Muhammen kıymeti ıs 
Devir kıymeti 7000 lira. 

lıtil<lal caddesi 2, 4, 6, 101, ı03; lOS; 107 numara 
Yukanda evsafı gösterilen Gayrirm\badillere ait gayri 

emval bankamız marifetile atağıdaki terait dairesinde satı 
br. 

1 - Satıt kapalı zarf uaulile yapılacaktır. 
2 - Pey sünn.ek ilteyemer kıymeti muhammenesi üze 

yüzde yedi buçuk nisbetinde depozito vereceklerdir. 
3 - Müzayede bedeli petin olarak nakden istifa olunur. 

&İran 928 tarihli talimatnamedeki etkile göre hak sahipl · 
rilmit olan bonolar nakit makamına kabul olunur.) 

4 - Bankamız Umum Müdürlüğü ile hazinei celileden it 
mucip hallerde emir gelinceye kadar talipler peylerinden 
meyeceklerdir. 

5 - Müzayedeye memur heyet azalarile muhammin ve b 
nn ebeveyn ve evlat ve zevceleri müzayedeye ittirak ede 
ler. (lıbu hüküm pazarlık suretile cereyan edecek muamela 
atmildir.) 

6 - Kirada bulunan emvalin konturato müddeti bitince 
dar yeni sahibi ta •mdan tahliyeye icbar edilmiyecektir . 

7 - Emvalin satışma ait bilciimle harç ve rüsum mtlşteri 
fmdan nakden tesviye edilecektir. 

8 - Müzayede müddeti 27 Haziran 932 de başlamak · 
yirmi bir gündür. ı 7 Temmuz 932 de pey münasip görüldüğ 
dirde bankamızca taliplerine ihalesi yapılacaktır. 

9 - ltbu müzayede 66ı numaralı kanun ahkamına tabid' 
( 

Sultansuyu Harası 
Müdürlüğünde 

Malatya • Akçadağ aygır deposu aygırlarile Hara hayv . 
mn bir senelik ihtiyacı olan yüz elli bin kilo arpa yüz elli b 
lo saman ve elli bin kilo otun mübayaası kapalı zarf uauli 
yirmi bir gün müddetle münakaaaya vazolunmuttur. Şartna 
görmek ve daha fazla izahat almak isteyenlerin her gün 
Müdürlüğüne ve taliplerin teminatlarile birlikte yevmi ihale 
11Temmuz932 pazartesi günü saat on ~te Hara MüdiriY 
de müte,ekkil komi.yona müracaatlan ilan olunur. (2 ı duğundan taliplerin saat on 

dörde kadar 2985 liranm yiizde 
yedi buçuğu nisbetinde depozi. 
lo akçelerile aabJ komisyonu. 
mı müracaatları. (2867) 

SATILIK KÖŞK mey am ı;okagmda atik 89, 95, 9ı, 93 cedit 12; ı--------------------------ı 
13; ı4; 13. 2; 1Jı3; ı3 ı num&ralı maaoda iki dıik 

·atılı~ la~ak 
1 tanbul Ziraat mektebi çift. 

1 lıgır.de mevcut tahminen 850 
1 kilo melez Merin09 yapağı Tem 
ı muaun yedinci pe11embe günü 

saat on bette müzayedeye ko
nulacağmdan talip olanlar yeT 

mi medd\rda yiia lira teminat 
parasile beraber Yeşilköy civa-

• nnda mezldb- mektepte çiftlik 
heyeti idaresine müracaatları. 

Ah,ap hanenl:a 560 ili••• 
itibarile 4 hiaaeai 

Ablacakbr. 
Fatih Malmlldürlüğünden: 
Cibalide Gülcami mahallesi. 

nin ayakapı iskelesinde atik ve 

Erenköy'ünde Zibni Pap. ko
nağmuı selamlık dairesi 18 oda, 
31 dönilm bahçe, mutfak. au ve 
ayrıca bir paviyon ile qc:an müı
mireyi han bina aatılıktır. lateyen 
!er iıtuyoncla Berber lıme.11 E
fendiye m6racaat edebilirler. 

Ademi İktidara 
Karşı tesiri kafiyesi mllcerrep 

olan Glandokratin 
yeni mal piyasaya gelmiştir. 
Eczanelerde arayınız. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI j 

" Fiteak bağlarma ait i.W..t" 1 
haldmulaki ihtiraa berat talebi :mn- ı 
111nda 22 temmuz 1930 tarihinde talı 
dim odilmit olup latanbul Yiliyet ce 
Weainin 14409 evrik numaraaile mu 
byyet müracaat üzerindeki hukuk 
lıu kere batkaaı,,. dlll'Yir veya icara 
verilec:efinden fazla malümat edin-

günü akıamı Sirkeciden hareket
le ( Zoıtguldak, lnebolu, Ayancık, 
S11JT111un, Ordu, Glreaon,Trah•on, 
Sürmene ve Rize' ye gidecektir. 

Fazla tafsilit İçin Sirkeci Yel 
kenci hanındaki acentalıima mü 
racaat. Tel: 21515 

.. - Gayri Mübadil 

BONO 
!arı alınır, satılır. Yeni pos
tane karşısında büyük Kı
nacıyan hanınc'a No. 24. 
Telgraf adresi: İstanbul: 

Ziyator. Telefon: 2,2716 

Mersin - Adana 
Mıizayedelerine ~t:rak ede
ceklere teminat mu!tabilin
de dela!et cdi!ir. 

Adana İçin Adrea 
Tarsusta • Toroğ:u Ziya 

Mersinde- Yı'dız m tbaa•ı 

4<123 

6Sı 

1815 

3300 

700 

865 

13650 

94-0 

2244 

1S16 

1872 

2550 

2581 

200ı 

3099 

3208 

3703 

382S 

kin ,,e kayıkhanenin tamamı Hasan Ef. 
Kuzguncu!• a NakKaş caddesinde eski 16 yeni 48 
numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. 

cedit ıo No. lı hanenin 36 hiı. mek anuıunda bulunan zlll'Y&tm is

Bedriye ve Saıde Hanımlar 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Mis soka. 
gmda eski 7 ve yeni 43 numaralı bir hanenin ta. 
mamı. Dilaver Ef. 
Kasımpaşada Kurtçelebi mahallesinde Camiiıerif 
so ğuıaa atik ıs cedit ı3 numaralı maabahçe bir 
hln ın tammaı. Hayriye H. 
C<!<likpaa9da Esirkemal mahallesinde atik Tiyatro 
cedit Fırın sokağında eski 23, 23 Mü. yeni 44 nu. 
maralı bir hanenin tamamı. Virjin ve SerpukiH.lar 
Kasımpaşada Sifrikoz mahallesinde Mesçit soka. 
ğında atik ı6 cedit ıs numaralı bir hanenin tama. 
mı. Mehmet Ef. 
Boğaziçinde Tarabya mahallesinde Akaaya soka. 
ğında atik ı 7 cedit 7 numaralı bir hanenin tama. 
mı. Y ervant Efendi 
Beyoğlunda Hüaeyinaga mahallesinde Hacıahmet 
sokagında atik 10 Mü. cedit ı4 numaralı bir hane 
nin tamamı. Ali ve Ahmet Efendiler 
Kasnnpaşada Y ahyakethuda mahallesinde Y akup 
ağa sokağında 25, cedit 35 numaralı bır hanenin 
tamamı. Zehra Hanım 
Kadıköyünde Raaimpa§a mahallesinde Y eldeğir
meni sokağında atik 20 cedit 22 numaralı bir ha
nenin dört hisse itibarile üç hissesi. Haykanoş H. 
Bognziçiııde Sarıyer mahallesinde Ortaçeşme cad. 
desinde atik 29, 29 Mü. cedit S5, S7 numaralı bir 
hanenin tamamı. Ali Efendi 
Y enikôyde Ayanikola mahallesinde Çiftekasap ao 
kağıoC:a eski 30, 32 yeni 32, 34 numaralı hanenin 
tamamı. İstefani Ef. 
Langada Katipkasım mahallesinde eski Kachnoda 
!arı yen; Sepetçi sokağında eski 43 Mü. yeni 39 nu 
nar lı bir hanenin tamamı. Pakize H. bilasale 
ve Münir ve· Kemal ve Muammer Efendiler ile 
!::>a maz H. tarafından bilvekale Pakize Hanım. 
Altımermerde Hacıtimor mahallesinde Hamına!. 
larhanı sokağında atik S6 cedit 58 numaralı bir ha 
nenin tamamı. Niko!ief ve Mm. Sivasti' 

se itibarile 4 hissesi açık müza. tanbul, Bahcekapıda Taı hanında Konya tüccanndan sıçanlı zade 
yede ile aatılacakbr. MezkUr 4 43-48 numaralarda kiin .. ekili H. Ahmet efendi tarafından talep olu- 3334 4364 
hissenin muhammen kıymeti W. STOCK Efendiye müracaat et- nan konkurılato talebinin 23-6-932 
166 lira 68 kunıttur. Müzayede meleri iJaa olunır. tarihinden mütcber olmak üzere ter 
müddeti ı6 Haziran 932 tarihin Yicine ye iıbu tarihten itibaren iki 2135 9SSı 

ay m~bil verilmesine ve mehli mez. 
den 10 Temmuz 932 tarihine kurun i.linma ve konkurdato mua-
kadar 25 gündür. Peşin para i. Sıhhi y"mekler • Huz:u meleıinin ifaaına Konya İcra mer-
le i~tiraııma talip olanların ıo · ki ciinc .. karar verilmesi üzerine icra 19S9 9991 ~ ıç "ler 
Temmuz 932 tarı1ıine müsadif • ve iflas kanununun hah, ettiği sııla-
pazar günü saat 10 da müzaye. FRIGECO hiyet dairesinde İfe mübateret edil-

1 

mi, olduğundan mezkUr kanunun 
de ve hale komisyonuna müra 18 d 1 (283) - " dd · ' 'b' " ay va e i1e I uncu ma e11 mucı ınce mu-
caatlan. (2737) .. __ S f --•• maileyh Ahm"1: efendide alacağı o-
------------- A T E lanlann ilan tarihinden itibaren yir 1766 ı047ı 

mi gün içinde Konyada b~aralı çar-
Zonguldak İcra memurlujundan: 

lıtanbulda mükim Selim beye olan 
borcundan dolayi Kozluda miikim 
madenci Zehra hanımın lncigez JDeT 

kiinde nkı olup harici ebniyelule 
dahili madenin temamı 27100 lira 
kıymetinde ... t- 40 paradan i
baret hulwuı:ı 370 awnaral.ı lncigez 
ocajıncla medyvn Zehra Hanımın 

il para 25 santim hiueııinden on ak 
çada bq akça11run ifbu deyinden 
dolayi bilmiizayide aatılmuı takar
rür etmİf olduğundan 22-6-932 ta
rihinden itilouen mevkii mÜzayedeye 
-.azedilnüıtir. Haciz vazzı tarihine 
nazareıı mlizııyecle muamelesinin ea
ki kanuna tevfikan cı:reyaıa .mıeai 

ahkamı kanuniye iktizasından bulun 
dulllJldan Dll§İ İfbu bq akçanın mü 
zayedcye çıkarıldığı zikredilen tarih 
len itibaren otuz gün zarfında ihalei 
evveliyeai ve bunu miiteakıp on bet 
gün zarfında ihalei katiyeai icra kıh 
nacağmdan talip olanların nrecek
lcri peylerinin yüzde onunu dipozito 
veya muteber bir kefil göstermek 
prtiyle mÜ!U'di yedindeki mezat ka 
• es.ine pey vermeleri \"e fazla ma
Wınat almak İ•byenlrnn 931-2600 
auımra ile 7.onguldak icra delreaine 
müraca11t eylemeleri lüLUmu ilan o
lunu~. 

DEVREDiLECEK IHnRA !mnda 20 ve ?.1 numaralı yazıhane. 
BERA Ti ainde miikim komiıer avukat Ali 

.. F" enir ba,._, • • 
1
, ., 

1 
Haydar Beye miiraca~tla alacaWan Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında 

'' • ;<'arına aıt ıs .abat mü•ten.idabnı ibraz ve alacakl•nnı borcun ödenmemesi haaebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldı. 
hakkındaki ihtıraa berat talebı zım. cle!tcri, ~ahsusı~na kayd ettir-;rek 1 gmdan talip olanların veya fazla tafsilat isteyenlerin Sandık Sa. 
aında 22 temmuz 1930 tarihindt1 tak mukabılinde muracaatlarma daır ve 1 , . ı· -. .. t 1 1 · !" T 1 
dim edilmit olup latanbul Vilayet ıikalanru almalan ve mezkıir müd- tı~ amır ıgıne muracaa ey eme erı uzumu ı an o unur. 

celilesinin 14410 evrak numarasile detin hitammd:m sonra vuku bula 
1 !!!il••••••••••••••••••-••••••• 

eak müracaatların konkurdato mii>a Go••z ffekioıı" mukayyet müracaat üzerindeki hu- kcre&inden hariç bırakılacakları ve 
kuk bu kere ~kasma devir veya k<'nkurdato teklifinin müzakereai İ-
İcara verileceğinden fazla malumat cin d· 30 Temmuz 932 tarihine te- Profesoı ı Bııınd !>ınıl Mu~eba;sıs 
edinmek arzuıwıda bulunan zeva- ~döf eden cumartesi günü saat on Dr. Esat Pafa Dr. Sil eyman Şükrü 

ı bul Bah eka 'd T da komiser miimaileyhin mezkilr ya . . . , •••ııııl• tın stan ç pu a aş Ha- zıhaneainde toplanılacağı ve toplan- c\ıık:ı.ra caddesı No. tıO llllmı kıtaphan< ı l anıııcıa 
nında 43-48 numaralarda kain ... k.iü 1---------------------------maya tekaddüm eden on giin zar-
H. W. STOCK Elencliye müracaat fmda alacalJılnrın huhabdaki vesai- E • t d " ••d• ı•" • d 
etmeleri ilan olunur. ki tetkik edebilecekleri ve konkurda mnıye san ıgı mu ır ıgın en 

to müzakereıinin alacaklrlarca ka-
bul ve imzaımdan sonra ve on gün l Safvet Beyin (4420) hesap numaralı borç senedile iatikraz ey 

lataabal Aıliye mahkemesi üçün k b" l" d S - .ı h b 1 içinde vukua gelecek iltihaklanncla lediği meblağ mu a ı m e auuığımız namına mer un u unan 
CÜ hukuk dairesinden: Cemil beyin kabul olu~cağı ilin olunur. T opkapıda Merkezdendi mahallesinde eski ve yeni Çırpıcı cad. 
Beyoğlunda Tarlabafı Sakızağacı ka Konya tne:carmdan sıçanlı zad<! ..,,, 1 M M · S ıs 1 5 1 
ranlılı sokak 11 No. lu Madam Sofi- Ah et efe d" k · · avukat Ali desinde eski ı 1 JY.Mİ. ı ü. ı ı Ü. ve yenı ı , / , 1 numara ı 

Ha::'dar. n 1 om-.;en ve yüz on ar&ın arsa üzerinde yarım ki.rgir iki katta b- oda iki ye haneainde mukime madam Mey- , • • ..,. 
ta aleyhine terk ıebebiyle açtığı bo- sofa, bir mutfak bir hamam ve üç yüz arşın ana üzerinde kirgir 
.. nma davası üzuine berayi teblii ZAYI - latanbul ltlıalit ııümrü bir ahırı ve dört dönüm yüz doksan &r!ın bahçeyi ve bahçede müt 
gönderiı- arzuhal mezbureain iki iündea 27-11-30 tarih ve 14874 nu j terek kuyur:u havi. bir h~nenin tamamı vadesi hita~ında l_>orcun 
ıene mukaddema mezkur haneden maralı beyanname ile K.ZH markalı ödenmemcsı hasebıle muzayedeye çıkarılarak ~ yuz on hra be. 
çıktığı ve halen ikametgilıı meçhul j 1/150 numaralı 150 halye lriğıt için del mukabilinde müşterisi H. Hamdi B. namına kat'i ihalesi ya. 
bulunduiu beyanile bib tebliğ iade alınan 91409 depoait ye 16636 irat pılmış ise de mumaileyhin teferrüğden imtina eylediğinden tek. 
kıLnmıt ve bittalep ilinen tebliği ten numanJa 830 lira 92 kurutluk mal<- rar yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılarak 21 Temmuz 932 
aip kıhDJJHflır. Tarihi tebliğden iti- buz zayi olmuıtur. Yeniıi alınıtea- tarihine müaadif pertembe günü saat on beş buçukta kat'i iha. 
lııaren bir ay zarfıiıda cevap vermedi ğıır dan hükmü yoktur, : lesinin yapılması mukarrer bulunduğundan talip olanların mez. 
ii takdirde gıyap karan ittihaz olu , l(abaili zade .iamit Hasu;ı:ı- 1 kür gün ve saatte Sandık l dnresinc müracaat evlemeleri lüzumu 
nacağı ilin olunıar. lar caddeıi No. 43 l il.in olunur 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonunda 

lki yüz elli adet au fıçıu pazarlıkla satın alınacaktır· 
zarlığı 30 Haziran 932 per§embe günü saat on dörtten on 
kadar yapılacak ve fiyat haddi itidalde görüldüğü takdirde İ 
muamelesinin icrasına teve&1ül edilecektir. Taliplerin ,artn 
ve nümuneyi görmek üzere her gün ve pazarlığa ittirak için 
minatlarile beraber meıı:kilı günün muayyen saatlerinde ko 
yonumuza müracaatlan. ( 

Kiralık Şerbetçilik Mahalli 
Eminönü Malmüdürlüğünden: EmilllÖnünde Reşadiye 

desinde İstanbul Gümrükleri Batmüdürlüğü dairesinin alt k 
dairi §erbelçilik satı~ yeri bir sene müddetle eski senelik k" 
olan 75 lira üzerinden açık artbrma uaulile kiraya verilecı~'.ll 
İhalesi 30 Haziran 932 perşembe günü saat ı4 te yapılacak 

(2 

Darülfünun Hukuk 
Fakültesi Reisliğinde 

Hukuku Hususiye Müderris muavinliği müsabaka imtihaJJ! 
§ağıda yazılı sualler üzerinden 1 Ey!Ul 932 tan1ıinde icra 
cektir. Şerait ve tafsilat için Fakülte kalemine müracaat o 
ması. 

l - Hüsnü niyet kaidelerinin Hukuku Husuıiyedeki ehe 
yet ve fevaidi. 

2 - Hükmi ıahıaların hukuki mahiyetleri ve nevileri. 
3 - Sigorta mukavelesinin mahiyeti hukukiyesi; bunun 

ve deniz ticaretindeki neticeleri. 
4 - Karı koca mallannın idare9ine müteallik usullerin rn · 

yeseaı. . ~ 
5 - Ticari senedat hükümlerinin tevhidine müteellik IJllJI\ 

nelmilel hareketler. 
6 - Mirasta iade. uiio 
7 - Müşterek mülkiyet ve ittirak halinde mülkiyet ve a~ 

rındaki farklar. • _IJI 
8 - Gayr;menkul rehinlerin tekilleri ve aralarındaki far!""': 
9 - Rızayı ifsat eden sebepler. 
ıo - Borcun nakli. 

lnksek MO~en~is Me~te~i 
Mübayaat Komisyonundan 

Erzakın 

Sade yağı 
Kok kömürü 

Cinıl 

Odun ve mangal köm011 

Yumurta, soğan, patatet 
Zeytinyağı sabon zeytin tanesi 
Şeker 
Beyaz ve katar peyniri 
Un, makarna, 9ehriye; irmik; 

Münakasa gün Şekli mün• 
ve saati ,,,1 

]317/932 S. ı4,30 Kapalı 
.. ıs .. ,,1 
» 15,30 Aleni 

naka•• 

• 

1617/932 • 14 ,, 

• • 14,30 " 

• • ıs ,. 

• • lS,30 " 
1817 /932 " ı4 " 

pirinç unu 
Pirinç ıt ıt 14,30 ,, 
Süt, klse yoğurdu • > ıs •• 
Elanek " " ı S,30 " tı#-

Mektebin Mayıs 933 gayesine kadar ihtiyacı olan yukıı ' 
cins ve müfredatı yazılı erzak hizalarında muharrer tarih ve"" 
atlerde mevkii münakasaya konulmuttur. Taliplerin bu hUU 
taki şartnameleri görmek üzere mektebe müracaatları ve rn 
kasalarda behemehal Ticaret odasından veuik ibraz etııı 



, 

~ 
' 

ve 
Eyi ve tam bit sihhat içia 
muntazam bir haziın lizimdir, 
Tatli müleyyin ve taami J!til 
olan Eno's "Fnıit Salt" ' size 
bunu temin, (llideyi takviye 
ve barsaltlari tanzim eder, 

Askeri ·Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Alınıyor 
1 - 1932-1933 derı aene.i için İstanbulda bulunan Kuleli ve 

j Maltepe Askeri liselerile Buraada bulunan Buna Askeri liıeııi-

-----------------------• ne, Konya ve Enincanda bulunan Askeri orta mekteplerine talebe alınacaktır. 

Kaç 
Sınıf ipekli 
Gömleklik 
Vardır?. 

• 
/pekiş'ten 

Gönıleklik 

1 

.~ fSlrlnd aınıf, en yllkıek ipekten yapılan organ-
dnlerle imal edilenlerdir. Bunları yapan fabrikalann 
adedi bllttln dUnyada dokuz on tanedir. Harptenberi 
bu nevi illmlekHkler memleketimize girmemiştir. Umu
mi harpten evvel, bu kumaıtan yapılan bir gömlek ~,S 
altın liraya malolurdu. Bunlar en lüks gllmleklıklerdır. 

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

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin ia9esinden batka 
giydirilmeai, teçhizatı, kitap ve aairesi hükO.mete ait olduğu gi. 
bi ayrıca talebeye her ay bir mikdar maa9 ta verilir. 

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

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun
dukları yerlerde 1 Temmuz 932 de ba9lar. Ve Ağustos 932 ta. 
rihinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalır. 
aa den senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler
den nakil suretile talebe alınmaya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu
lundukları yerlerin askerlik 9ubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan 9artlan muhtevi kayıt 
ve kabul şartnameleri ve muhtaralan bütün Askerlik şubelerin
de mevcuttur. Talipler askerlik 9ubelerine ve askeri lise ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkUr tartları öğrenebilirler. 

(2180) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12. nci Tertip Altıncı keşide 

11 Temmuz 1932 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca 50,000; 30,000; 20,000; 

10,000 liralık ikramiyeler ve 

100,000 liralık bir mükafat 

Muvaffakıyetli tagannilerile garbın nazara dikkatini celbeden 

Deniz Kızı 

Ef alyaHe 
ve çok uygun ıekllde bu 
muhrik aeae refakat eden 

Kemani 

Sadi Bey 
Y ın akıamdan it; haren 

lar~iye'~e B E L V Ü la~~esin~e 
- ---- -

tiAMIZI BEVU:ll ( AStr URJK) KURBANLAR! 
Tıp akademlsr ret.! .... b ı kı profes6ı 

( Laruero )tarafından t1V<lye edilmııu~ 
Parls ha.uhaneleri mutaahhiıkri 

Şatelen müessesatı 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
~lamı mafsaliyo 

15 büyük mükafat 

hanım -..t (uıt urik) ile 1ehirlenmı.. a.ıAm ve ıztırabatıo 
tabb tehdidinde bulunmu, olanlar ancak 

O DO NAL 
aayeatode oalia olabilirler. Zin urodonal; tıamıu bevb 

lıaUeden yeg6ne maddedir. bililmum eczahanelerde satılır. 

- -----
1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Galatada Sulta?beyazıt mahalleeinde Mumhane caddesinde 1 
Arapyan ham namıle maruf 20 No. lı 6 mcı Vakıf han altındaki 
dükklnlarla beraber heyeti umumiyeai üç sene miiddetle kiraya 
verilmek üzere müzayedeye çıkarılmııtır. ihalesi 7 Temmuz 932 
Per9embe gilnil saat 16 da İcra edilecektir. Şartnameyi görmek 
ve 1125 lira teminatı muvakkate yatırarak talip olmak isteyen- ı 
!erin her gün Evkaf müdiriyetine müracaatları. ( 2669) 

Kilo 
2000 
7000 

400 
1000 
400 

60000 

Fi vatı 

adet 

Cinai 
Zeytin yağı 
Patates 
Nişasta 
Kuru üzüm 
Kuru kayısr 
Yumurta 

10000 Limon 
1600 Tus 
3000 Soğan 

6000 Sabun 
Guraba hastı hanesıne 932 aenesl zarfında lüzumu olan yuKa. 

nda yazılı on kdem erzak Haziranın yirmi sekizinden itibareJf 
ayn ayrı aleni münakasaya vazedilerek Temmuzun yirminci çar. 
qmba günü saat l 6 da ihaleleri icra edileceğinden talip olanların 
teraiti anlamak ilı ere her gün Levazım Müdiriyetine ve ihale 
günü idare Encü~ımine müracaatları. (2909) 

( ~Lh 

bozmıya' 
vcgf'"'e 

Tualet 

B - ikinci 11nıf, pp gllmlekliklerdir. Bunlar esaı 
itibarile (A) ıınıfıne en yakın olan gllmlekliklerdir. 
ipek kırıntılarının pamuk gibi ltrilerek ipek haline 
konmasından yapıhr. Bunların, iayet yumufak olma· 
larına mukabil, btimal kabiliyetleri (A) aınıfma nazaran 
noksandır. Elyevm memleketimize ithal edilen lilkı 
gllmleklikler ve flltfiller bu sınıfa mensuptur. Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

C - ÜçOneO ıınıf krepdllfio veya birman llz:erlne 
apılan glimleklikler veya ffllflllerdir. Bunların evsafı 

~alkımııca yakından bilinmektedir. 

lpekiş'in A aımfı gömlekliklerinin 
metresi 350 ilA S3:> kuruftur. Kese 

Altın ••fi kllog. 

B sınıfı g6mleklikleri 300 ilA 450 ~~~ı 

AK T IF 

1 !HOl!.0'!7 

kuruıtur. Dahlldeld Muhabirler 
Hariçteki Muhabirlen 

ıpekl'. c. aınıfmdan g6ınleklik yapmamaktadır. Alun !\lc,cudu { litvcıtn ıedaville çıkarılın 
Külçe 11!i Kllogr 

.----------------~---~:::ııı 751 440 banknotlar karşılığı ' { lllvcıcn ıed•vlile 

k 1 d ku.urauz Alıını ıahvilı { Dovız mevcudu çıkınlan bınk-
.. _ Yerlı' ve Avrupa uınaı arm an 

O d b l 
kabil 1 • notlar k.arşılıtı 

Ismarlama elbiseler 2 lira_ an aş ar ı ~erbcst Jovızıer 
hazır d .. ve elbiaeler fevkalade ucuzdur. Haz;ine Tahvilleri: 

paEmrı'n~anun, Kazmirci Ali Riza müessesatı J:?eruhıe edilen cvrıkı nıktiyc kırıılığı 
u Kınunun tı ve 8 ıncl maddelerin• ıev!ikaıı 

,_ , "lA 1 Hki tedfyır 1 Devlet Demiryollan idaresı ı an arı Cüzdan 

• Sen edat 

1 m Y
edek edevatırnn kapalı zarfla ve Yük ve yolcu vagon arın . .. .. Eahım ve 1 Deruhte edilen evrakı nıktly• 

. .. k 6 Ağuıtos 932 cumarteaı gunu saat Tahviltt l karşılığı ( itlbırlkıymeılı • 
Takas kaydıle muna asası 1 k 
15 le Ankarada idare merkezinde yapı ac

1
a _tıdr. 

1
. Albn üzerine ava.na 

A k vezne enn e onar ıraya 18• Hiaaedarlar 
Tahilat Haydarpa,a ve n ara (2809) 

tılmakta olan tartnamelerde yazılıdır. Muhtelif 

KAPPS 
Alman kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz oatar, Beyoğlu, htiklal cadde

ti 390, laveç tefaretl kartıtrndL 

23 Haziran 1932 Vaziyeti • 

l u:_r· _ _ ' 7_3_9_1._72 __ 6,1_ 3 11.057.519,-
277.641,~4 

Lira 1 056. 960,89 

Lirı 395.495,36 

" 1. Hı2.938.7 J 

ı Lira 158.74850.~.

. - 2.34J.56J,-

l.ın o 

27.125.825, --- -

YekOıı 

• 

Lira 

18.~26.880,57 

8 l 8.-ı46,SO 

1.615 .• 194,98 

156.405.000,-

517. 1 ~5.825, -

1 .l!73,3:i 

4.640.490.76 

- 1 .225.4i5,4~ 

l!ll J.~5 8.548,9:1 

PAS IF 

Sermeye 
Teda'rilldeld Banknotlar 
Deruhte edllen enıkı nıktlye 1 UPnl 158.748.563,-
[anunun 6. ve 8 inci maddelerine tnfll<u 
vıkf ıedly1t 2.843.563,-

'-"----~-ı 

Deruhte edlltn evrakı aaktlye bıklyu! 156.-t05.000,-
Kar4ılığı tamamen albn olırık tedıvtlle nr. o4Utn 1 Ura 0.745 .550,88 
Kırşılııt tımımen albnı t.ahvW k.abi clO•la olarak 
tedavüle vazedllen zcP __ ...;;8..:c9.5.4_95,3~ 

Vadealz Tevdiab 
Hazine heııbı cari.ı 
Diğer mıvduaı 

D6viz mevdua .. 
Muhtelif 

lakonto haddi % 8 

ı Ura 
• 

46880.25 
5.697 546.~Q 

YekQn 

Altın üzerine avana ~. 6 3t4 

Lira 
15.000.000,-

• 

5.;4·l.426.84 

1,443.825, I 1 

3i.8 l 9 250.71} 

~--

-
~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

Fosfatlı Şark Malt HülAsası Süts 

veren 
annelere 

Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 
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YENİ V-8 SİLİNDİRLİ 

HU GÜN TESHiR EDİLİYOR 

V·8 slllndlrll yeni Ford, otomobli 

tarihinde reni bir deflr açmıstır. Bu 

araba uuııuıu ltlban Ue mllyonlaroa 

otomobll 11blplerlne kovvetll ve idareli 

bir araba arzetmektedlr. 

leni V. 8 allladlrll arabalar ıerafet 

1101rtaı nazarııdıı ber tDrlD taktirin 

fevkindedir. Bandın maada sar·au. karo

aerlDID geolsllGI, ve yayvanlıQı ve ihtiva 

etuaı en aon tekemmnıat dolayısı ne 
yeni Ford tetkike ıa1an bir kıymet teşkil 

eder. l . 

• . 
• 

• 

. ' 

' • 
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~ ~ ........ ~- .~~~~~- ~~-_...,,. ..... .-

V-8 Silindirli Yeni Ford Viktorya Kupe 

v. 8 sillndlrll ıenl ford arabılan 

lstanbul'da Topbane'de k81n Pord fabri
kasının salonunda 28 ve 29 Haziran 1932 

tarihlerinde umuma teshir edilecektir 

Lastik mDcerrltler Dzerlnde bulunan 
geniş ve ıaıvan karoserller 

Motörlln sllspanslyonu lhtlzazlara 
temamlyle mani olmaktadır 

TDrklye'de satılan Ford otomoblllerl 
lstanbul'da. Topbane'de 

Ford Motor Companı Fabrlkasmda 
TDrk lsçllerl tarafından imal edilmektedir 

Sinkronize edilmiş ve sessiz vites tertibatı. Saatte 130 kilometre sür'at. Termostatik· tertibatını havi oto· 

matik ayarlı çift tesirli ( Houdaille) amortisörleri. Gayet hassas süspansiyon temin eden elastikiyetli makas• 

)ar. Seri akselerasyon. Az benzin sarfiyatı . Emniyet. Otomatik ay;arlı avans tertibatı. Yeni (Down Draft) 

tipi karbüratör. Silindir kutru 77. 7 m/m, piston tulü seyri 95.2 m im, silindir hacmı istiabı 3.62 litre. 90 derece 

zaviyeli mütekabil muvazeneli krank mili. Ayara lüzum göstermiyen yekpare krom kaplama supaplar. 

LINCOLN Forctso"' 

AIRCRAFT 


