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NUSHASI S KURUŞTUR 

; 

nne konferansı khas s 

Üç mesele ve bir 
k .. d .. v •• ' or ugum .•• 

Tamirat, beynelmilel borçlar 
ve tahdidi teslihat 

meselelerinin son safhası 
Bu üç meselenin halli Fransanın muva
fakat cevabına bağlı gibi görünüyor •• 
Beynelmilel münasebat nokt~

•ından birinci derecede ehemmı· 
Yeti haiz üç mesele vardır: 1 -

a.mirat, 2 - Beynelmilel borç· 
3 - Tahdidi teslihat. lıte 

~evre ve Lauaanne' da, biri öbü-
.. nden ayrılamadığı. cihetle,. _bi
az da hıriatiyanlıgm tealisme 

nzeyen bu üç meselenin halli
çabplmaktadır. Bunların ma• 

'yeti ıudur: 

1- Tamirat, Almanyanm itilif 
devletlerine olan borcudur. De•
letler harbi umumide Almanya'. 
dan harp ta:mıinah almıyacak· 
lanııı aöylcmiılerdi. Fakat harbiııı 
-unda ıralip ıreliıııce; pya Jt• 
lulaıı yerlerin tamiri ve itilaf dev 
leti tebaasının harp emaamdaki 
.. rarlannı tazmiııı namı albnda 
Alınanya'dan muazzam bir meb
llğ tediyesini talep ettiler. ilk 
teıbit edilen rakam, 132 milyar 
altın llUll'k'h. Fakat Almanya'nm 
bu mikdan tediye edemiyeceii 
anlatılınca; bunun yerine Daweı 
Plinı ikame edildi. Bu plana ırö
re Almanya senede bir milyar 
altın marktan baılayan ve sene
den aeneye arta arta 2 buçuk mil· 
Yara kadar yükaelen takıitler te
diye edecekti. 

1928 senesinde Almanya'nm 
Dawea planı dahilinde de tediyat 
Yapamıyacağı anla§ddı ve ~~ 
Yerine Y oung pliinı kabul edildı. 
Alacaklı devletler, bu sonuncu 
Plinı hazırlarken ba§lıca JU mü
lahazadan mülhem olmutlardı: 
Amerikaya olan borçlarile AI· 
"1aııya'dan alacaklan tamirat be
deli atağı yukarı yekdiğerine te• 
kabül ebıin. Yalnız az mikdar kii.r 
tarafına da geçmeği ihmal ehne
tnİ§lerdi. Meaela Franaaya llk 
37 sene zarfında oldukça mühim
'"' bir fazlalık temin edilmi9ti. 
Belçika, ltalya, Romanya, Porte
kiz, Yuioılavya ve bir mikdar da 
İngiltere istifade ediyorlardı. 

Almanya'IWl tediy. edeceii 
ııenelik takıitler aenede bir mil· 
Yar 600 milyon mark olarak t-; 
bit ediliyor. Fakat bon:un hey'~ 
lDnumiyeai yani reıü!mal haylı 
a:ı.alıyordu. Young piliinmın mÜ· 
rekkebi kurumadan Garbi Avru
payı bir mali ve iktıaadi _l;>ulıı:an 
kasıp kavurdu. Bunun uzerıne 
1931 seneai temmuzundan ba!la· 
ınak ve bir sene devam et".'~ uze
re bir moratorium· ilan edıldı . }J~ 
moratorium Hoover'in teıebb.uau 
iizerine ilan edilmiş ve Amenka· 
nın Avrupa devletlerinden ala· 
caklanndan vaz geçmeai tartına 
bağlanmııtı. itte timdi ~oove.r 
aeneıi denilen bu moratonum hı
laın bulmak üzere olduğundan 
Almanya'run tekrar tamirat be
deli tediyesine baılayıp baılamı· 
Yacağını tayin içindir ki Lau· 
IAnne'daki konferan• toplanmıf· 
hr. Almanya'nın tamirat bedeli 
naını altında tediye ettiği mikda
rın mecmuu münakatalı olmakla 
beraber bu rakam en yakın bir 
tahmini~ 20 milyar altın mark 
olarak kabul edilmektedir. 

. 2 - Beynelmilel .borçlara ge· 
lınce; bu, harpte galıp gelen dev
letlerin Amerikaya olan borçla: 
rrndan ibarettir. itilaf devletler• 
harbi umumi içinde Amerikadan 
9 milyar 600 milyon dolar borç· 
lanınıtlardr. Bunun 4 milyar 2?7 
l'lıilyon doları İngiltereye venl-
1·1 İtti. Di~er taraftan İngiltere de 
kendi mÜttefiklerine Amerikadan 
borçlandığının iki misli kadar pa· 
ra ikraz etmiı,ti. 

Harp sonunda itilaf devl!'ıle~, 
lı.ınerikanın bu borçları 11temı
l'eceğini zannetmitlerdi. Fakat 
Amerika bunların tediyeainde ıs· 
•ar edince her devletle ayn ayrı 
Dıukaveleler aktedildi ve mikdar· l•• hayli tenkis edildi. Şunu aö~· 
enıek kafidir ki Fransa Amerı· 

kaya olan borcunun ancak% 49 
~nu tediye etmeği kabul etti: Di· 
R~r devletlerin de verecekler• ay· 
111 nisbette azaltıldr. 

Anıerika kendi alacaklarını 
talep edince· İngiltere de diğer 
devletlerden' alacaklarını istedi r· lngiltcreye verecekli olan dev
. etlerle de ayn ayrı mukaveleler 
.... , .. ,landı. Franaa, lngiltereye 

olan borcunun % 40 ıru, ltalya 
% 15 ini, Yuğoslavya % 37 ıini 
Yunaniıtan o/o 35 ini vermeğe ra .. 
zı oldular. 

Bu devletler, Almanya'dan 
tamirat bedelini almakta devam 
ettikçe evvela lngiltereye ve aon
ra İngiltere de dahil olduğu hal
de heyeti mecmuaaı Amerikaya 
olan borçlarını tediye etmekte de
vam ettiler. Hoover'iııı morato
riwnu ilam üzerine tabü bu borç
ların tediyeıi de tatile uiradı. 

Şimdi bu karqık alacak vere• 
cek davaunda vaziyet tudur: A
merika alacaklarım istiyor. Meb1

• 
uun mecliai moratoriunıun tem· 
dit edimemeıi hakkında nrdifi 
bir kararla Reiaicümhurun elleri· 
ni bailamııhr. Diğer taraftan Al· 
manya tamirat bedelini tediye .., 
decek vaziyette değildir. Ve bu, 
bir hakikat olarak Franaa da, da
hil olduğu halde alacaklı de ... let
ler tarafından kabul edilmekte
dir. 

Devletler Almanya'dan taınl
rat bedeli a!madıklan halde ~
merikaya olan borçlanru verebı
lirler mi? Amerikalılar bu meae• 
le ile meıgul bile olmıyacaklan· 
nı aöylemişlerdir. Kendileri yal· 
ruz kendi alacaklarile ali.kadar 
ııörünüyorlar. 

Fakat Hoover'in tahdidi teıli
hat hakkındaki teklifi borçlu dev
letler arasında bir ümit uyandır
mııtır. Ve bu noktadadır ki tah
didi teslihat meselesi alacak ve
recek meaelelerile hirleıiyor. Ma
hlmdur ki Hoover geçen hafta 
te•lihabn üçte bir ni•betinde. ten· 
kisi teklifini ileri sürdü. Gen;• bu 
teklifte tahdidi teslihat'?. beynel: 
milel borçlarla bir munaseb<:ti 
olduğu söylenmiyor. ~e .H"'.'ver'm 
bunu aöy !emeğe aal~ıyetı • yok· 
tur. Fakat zımnen ıu ama edılmek 
isteniyor ki, eğer A nupa devlet: 
leri tahdidi teılibat hakkındaki 
Amerika teklifini kabul edecek 
olurlarsa, Amerika da beynelmi· 
lel borçlar meselesinde Avrupa
lılara karşı daha müsait davrana· 
bilecektir. O halde onlar da ken• 
dileri Almanya'ya kartı müsait 
davranabileceklerinden her üç 
mesele de bir arada halledilecek 
demektir. 

Tahmin edileceği üzere bu iti
laflann halline en mühim engel 
Fran•adır. Fransa bir defa Al
manya'nın şimdilik tamirat bede· 
lini tediye edemiyeceğini kabul ve 
t dik ebnekle beraber, bu devle
ti:ıacaklanndan büab~tün ibra 
etmek istemiyor. Tamırat n~ 
altında alacaklarını,• Alman!a u-

• "leride iktısadı ve malı taz· 
zerme ı k .. hafa 
yik vaaıta11 olma uzŞ~red?'u · 
za etınek istiyor• mı ı v~ı:me-
. amma er;.er ileride verebılırae, 

sın • .. d' k' 
versin diyor. Bunun ıçın .ır .' 
Lausanne'da şimdi devlet rıca1ı-

in mefgul oldukları meseleye 
n 1 ° d ")' "eğer'' mez.e eıı enı ıyor. 

Tahdidi teslihat meseleaine ge· 
lince; Fran•a bu noktada da çok 

.. külpe•ent davranıyor. ltalya 
mb. u1 .'ı. du·· •art Amerika teklifini 

ı a ay ' hd"d" 
kabul ebniştir. Esasen t~ ı ı t~~-
l"h t hakkındaki Amerıka teklıfı, 
~.ı:n bir lalyan teklifidir. lngil· 
tereye gelince; lngiltere de de· 
niz teslihatının tahdidi hakkında· 
ı.· teklifi kabule meyyal olma· 1 

kla beraber, mes'uliyeti Fran· 
ma k · d""' d saya tabınil etme dıate '!?b'? ~~ 

s itibarile kabul e er gı ı go· 
e•a .. · · • A .. rek teferruata gırışmıyor. n 
ke u muhakkaktır ki Fransa 
ca 1 lu-a lngiltere de anlaşma-
razı o • ... ' b . • vafakat etmek mec urıye• 
gamu B" Ih . d kalacaktır. ınaena ey 
tın e .... 1 • F 
kördüğü.nıün çozu meıı r~naanm 
muvafakat ceva~ına ~a!!'la~ış 
b . . "bı" görüniıyor. Butün dun· 
ırıfgı . d•. 
8 

doğru yanlıf, ıktısa ı vazıye-i- ' düzelmesini ve cehennem ha
ı:de görünen bir dünya1.1:m ~~~-

t haline intikalini bu kordugu-
ne 1 b" mün çözülmesine bağ r ır mese-
le addettiğine nazaran, Fra!1-sa-

n dünyayı cehennem halınde 
nı . , 1· t" 
bırakmak gibi ağır bı;. mes. u ~ye ı 

"'klenmek isteyecegıne ıhtımal 
:rmek güçtür. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Konferansta Fransız BIJIVelı.111 (•) M. Herrlot ve Alman 
BaşDeklll Von Papen ( .. ) içtimadan sonra .• 

Lausanne konferansı 
nazik bir noktada! 

Alman Başvekili aşağı yukarı 
Versailles 

muahedesinin tadilini istiyor 

Von Papen şark hudutlannın tashihinden 
ve Fransız teslihatının Alman .J:es ihatı 
seviyesine indirilmesinden bahsediyor. 

Alman Başoehili konfe
ranstan çıkarken .. 

P ARiS, 29. A. A. - Havaı ajan 
ırnın muhabirinden: 

M. Herriot, dün ak§am Lauaan
ne'da atideki Fransız tezini teJrİh et 
ıniıtir: 

u Almanya, tamirat nanıile tedi
yatta bulunmak mecburiyetindedir. 
Bunu da kabul ediyor. 

Franıa, bu tediyata olan hakkını 
muhafaza etmek, fakat bu hakkı ma 
kul bir surette iıtimal eylemek isti
yor. 

Almanya, nonnal vaziyette borcu 
nu nakten ödeyebilir veyahut alacak 
lılanna meseli, şarap, turfanda mey 
veler ve madenler ithali gibi bir ta
kım iktisadi menafi teminine muva
fakat edebilir. Nihayet, Fransanın 
emnü selametini tezyit ve fili bir 
•ulh temin olunmak suretile Fransa 
nın askeri yüklerinden kurtulnıaıı 
neticesi elde edilecek ve bu veçhile 
Avrupaıla yeniden teeuüı eyliyecek 
olı:rıa - ki ıimdiki iktisadi buhra• 
mn zevali için elzemdir. - Alman
ya, taahhüdatından kurtulabilir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Şeker, kahve ve çay 
ithaline dair kanun 

Layiha tabolunarak mebuslara 
dağıtıldı. Esasları neşrediyoruz 

ANKARA, 29 (Telefon) -
Şeker, kahve ve çay idhalitınm 
bir elden idaresi hakkındaki ka 
nun layihası tabolunarak meb'. 
uslara tevzi edilmiştir. Layiha
nın aldığı son şekli bildiriyo. 

rum: 
Madde 1 - Halen mevcut 

vergi ve resimlere ilaveten mali 
bir menfaat gayesi takip edil
memek şartile hükfunet çay, şe 
ker ve kahvenin memlekete id • 
hali i~lerini bir elden idare et
tirmeğe mezundur. Ancak işbu 
maddeleri memlekete idhal et· 
mek isteyenler idhal edecekleri 
maddelerin kıymetine muadil o 
larak hükumet tarafından tayin 
edilecek Türk malı çıkarmak 
şartile mezuniyet verilebilir. 

2 - 31 Mayıs 932 tarihine I 
kadar. yapılmış mukavelelere 
müsteniden gelecek şeker, kah 

(Deı·amı 4 üncü sahifede l 

--.,,, ,/ 

Mustafa Şeref Bey 

ır 
Meclis tatil 
Ediliyor 

ANKARA 29 (Telelonla) -
Millet Meclisi faaliyetini niha 
yet pazar akfamına lradar ik
mal edecektir. Mecli.t Reisi Ka
zım Pa§anın pazar alııamı Jı. 
tanbula hareketi muhtemeldir. 

Buhran 
Vergisi 

Müzeyyel layiha 
teşrinisaniye kaldı 

Doktor ve avukatlana 
teşebbü•leri 

Dünkü nüıhamızda Ankara mu· 
halıiriıni.zin bildirdiği veçbile hü
kümetçe iktisadi buhran vergisine 
müzeyyel olarak meclise yeni bir 
layiha verilmittir. Bu yeni layiha 
mecliain teıriniaani ictima devre
•inde encümenlerce tetkik ve mü
zakere edilecektir. Yeni layiha
nın esaslarına ıöre eahamı umu· 
mİye faizleri, tahvilat faizleri, ha 
zine bonolan faiz ve iskontoları 
bilumum ikrazat, mevduat ema· 
net ~e heaabı cari yij.zde yanın nia 
belinde iktiaadi bull"ran vergiıine 
tabi tutulacakhr. 

Türkiye dahilinde bulunan me 
cbrunlıua ait bu gibi tediyeler ec· 

Etıbba Odası Reisi 
Tevfik Salim Paşa 

nebi memlekete yapılmıt ol .. da 
bu verıiye tabi olacakhr. 

Bu gibi itlerle metırul müe._ 
aeler llyiha kesbi kanuniyet ettik 
ten itibaren 15 gün zarfmda ya
pacaklan beyannameleri taJı.U 
memurluklanna bildirmeye mec
burdurlar. Bildirmeyenlerden 100 
liradan atağı olmamak üzre ha· 
fif para cezaH alınacaktır. 

Umumi, mülhak hususi bütçe
lerle idare olunan daire ve müea· 
aeıelerin iakonto ve faizleri ticari 
hesabicarileri 21 Temmuz 931 ta 
rih ve 1860 No. lu muamele vergi 
si kanununun (C) fıkraaı mucibince 
vergiye tabi muameleler sefirler 
ecnebi rniimeuiller ve konaoloa
larla maiyetlerine yapılacak tedi· 
yat (mütekabiliyet ıartile) bu ver 
giden istisna edilmektedir. 
Kazanç vergiıi kanununun 1038 

N. lı kanun ile muaddel 3 üncü 
maddeıinin 3 üncü fıkraaında ya
zılı serbest mealek erbabından 
doktorlar, dit tabipleri, baytarlar, 
avukatlar, mühendiıler, mimar· 
lar, mütehauıa ve müıavirlerden 
tahakkuk edecek kazanç vergisi
nin 3 le 1 i nisbetinde Buhran zam 
mı alınacaktır. Bu ıibi meslek er
babı hakkmdaki hüküm, 932 ka
zanç vergilerine de şamil olmak 
üzere, haziran 932 tarihinden ve 
diğer hükümler kanunun neşri ta
rihinden muteber olacaktır. Ta
hakkuk edecek vergiyi vermiyen· 
!erin borcu Tahsili Emval kanunu 
na göre talıail edilecektir. 

Doktorların teşebbüsü 
Bu yeni layiha, alakadar ser

best meslekler erbabı tarafından 
alaka ile karşrlanmıt ve dün bun· 
)ar araaında günün ba§lsca mev
zuu olarak görüşülmü,tür. 

Avukatlar arasında, bu husus· 
ta teşebbüaat icrası için cereyan 
vardır. 

Doktorlar da ayni suretle Etib· 
ha Mubadenet cemiyetine ve E
tibba odaaına müracaat hazırlıkla 
n görülmektedir. Bu husuıta ken 
diaile görüşen bir muharririmize 
Etibba Odaaı Reisi Tevfik Salim 
pata ıunları söylemiştir: 

"- Henüz, buhran vergiai için 
Odaya doktorlar tarafından mü
racaat yapılmadı. 

Meclis cumartesi pnü dağıla· ı 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

haya • • 

Fran·sız· futbolcular istasyonda mllstakbllln arasında 

Racing Clob de France 
dün şehrimize geldi 

Fransızlann hu takımında yedi 
milli oyuncu var. Dk mac; yarın! 

Dün öğleden evvel aaat 11 
de F ranaanın en eaki kulübü o
lan Racing Club konvanaiyonel 
ile tehrimize gelmi!tir. Takım • 
16 oyuncu ve bir idareciden mu 
rekkeptir. Miaafirlerimiz garda 
pek büyük bir istikbal kar§ısm. 
da kalnı19lar, ve son derece 
memnun olduklarını ifade et
miılerdir. 

Müstakbilin arasında, Gala
tasaray - Fenerbahçe kulübü 
namına murahhaslar, gazeteci
ler, ve bir çok sporcular bulun. 
muşlardır. 

Racing Club ile beraber İz
mirli Vehap ta gelmittir. Ve
hap ile konuştuk ve vaziyeti 
baklanda bizi tenvir etmesini 
kendisinden rica ettik. Vebap 
bugün Racing Club'ün asıl aza 
sından olduğunu ve kulübün ek 
&er maçlarına merkez muhacim 
olarak iştirak ettiğini, ve vazi. 
yetinden ı;ok memnun olduğu-

(Devamı 4 üncü sahifede) 
Fransız takımında of& 
yacak olan Vehao X] 

Sabık ıı.ayser VtlJıetnı elinaek':'ı--l. ____ _, 
raklarını kopararak: pllp1:1t11cııuı . IJ<tp-

- DiJnecek miyim... DiJnmiyecek miyim DlJne-
cek migim ..• DlJnmluecek mlulm?' ••• 



erah 
Hava mensuplarına verilecek 

tazminat hak_ 
kındaki kanun kabul edildi 

ANKARA, 29 A.A. - Bliyflk 1 bit ve ııecliltll küçük zabitlere ay. 
Millet Meclisi buııün Reia Vekili da yimıi lira tahsisat verilir. Uçu
Refet Beyin riyasetinde toplan- culara yalnız tekaüt maatlarının 
mtflır. hMaplannda nazarı itibare alın .. 

1926 senesi umumi maaarıfatr· malı: üzere üçucu olarak geçen 
na ait hesabı kat'i ile tabliaiye 11· her hizmet senesi için altı ay ila
mum miidürlüfünün 929 Te latan ve olunur. 
bul Darülfünununun 1929 seneai Herbanııi bir emir ve vazife 
hesabı kat'ileri hakkmdald maz· dolayıaile UÇUf yaparken gerek 
batalarm müzakeresi tehir edile- sukut ve ııerek uçufun yerde ve 
r ek hava amıfı mensuplarına ve- havada esbabı aaireıi hasebiyle 
rilecek zamaim ve tazminat hak· mali'il kalan her ıınıf zabit ve ge· 
kındaki kanun layihaarnm müza- dikli zabit ve gedikli küçük za bit 
keresine ııeçilmi9tir. ile asker memurlarının tekaüt ma 

Müıtaceliyetle müzakere Te ka a,lan bir derece mafevk rütbe ve 
bul edilen bu kanuna ııöre tayya- derece üzerinden ve neferden baş 
reci zabit Te balon raaıtı zabitle- ııedikliye (dahil) kadar olan te
re, pilot ııedikli zabit ve pilot ııe- kaüt maaılan ikinci mülazım ma
dikli küçük zabitlere her ay otu- atına ııöre hesap edilir. 
zar lira; nıJ&DCı, bombardmıancı Yukarıdaki sebeplerle ma lul 
ve balon nıtancıaı gedikli zabit ve kalan sivil tayyare mühendisleri 
gedikli küçük zabitlere de her ay ile sivil pilotlar ve aivil makinist
yinniter lira uçuf zammı verile- !er 8 ıubat 1341 tarihli ve S51 nu
cektir. Bu zamlar tahadetname maralı bilıimum aıkeri malulle rin 
tarihinden hatlar. Bu zamların a- terfih kanu.nunun aıkeri memur· 
lınabilmeai her altı ayda en az on lar hakkmdaki ahkamından İıtifa 
bet ıaat uçu' yapılmaıma &ağlı- de edeceklerdir. 
dır. Ocreti ~riye veya yevmiyeli ıi-

Uçuf zammı altı aylık' uçu, de- vil tayyare mühendiıleriyle ıivil pi
virlerini fa11laaız ikmal etmek lot ve ılvil makiniıtlerden vazife eı 
.. rtiyle her iki senede bir Ye ma· naaında gerek sulı.utun ve ııerek y,.. 
li oene İptidaaından itibaren yuka j' de ve havad'l esbabı ıaireaiyle haa
rıda beyan olunan miktarlarm üç talanaralı: tahtı tedaviye alınan veya 
te biri niıbetinde artırılacaktır. 1 muayyen bir müddet için tebdili ha
Vazife UÇUfU yapan tayyare mÜ• Ta etmeleri ııhbiye daireaince taı
hendiıleriyle makinistler, fotoğ· dik edilenlerin ücret ve yevmiyeleri 
rafçı, telaiz muhabereci ve harita- hakkında 20 haziran 927 tarihli ve 
cılara beher uçut aaati İçin Üç il- ll08 numaralı maaf kanununun 13 
ra tahıisat verilecektir. Bir ıaat· üncü maddesi ahkamı tatbik olunur. 
tan az ve yarım u.attan yukan . 

1 • • b ikt Vazıfeden uçut yaparken gerek 
u51 ~• aGr ıçm u mi adrm yanıdı ve-

1 

ıukut ve gerek uçutun yerde ve ha-
rı ır. ..:e uçuı arm a, mey an- d L-b . . h ehi 1 b't 
l d k. ı • in ·· va a eıu.. ı aaıresı aı y e sa ı 
ar a ı uçuf ar ıç ayrıca uçer h. 1 d · tihd 1 hb. c1a· 

b 1 · • • d ızmet er e ıı am an '' ıye ı Ye ge<:e seya at en ıçm e ayrıca . dik edil 1 • b' h. 
heter lira verilecektir. ı reıınce taı en erı_ı;ı ıa ıt ız-

H k b • tal b 1 • • bil metlerde bulundukları muddetc - al-
ava me te ı e e ennı .. ·· k · ı -

f "l k ti' 1 ,,.1. tı ayı tecaTUz etmeme ıartiy e uc-
ıı uçurma ıure y • Y•-r ıren · el · •---- ·ı· 

il • 1 rd L-& • h ret ve yevm1y en -~ .. en ven ır. 
mua nn uÇUf a an ue erme er H d ef d 'f ·ı 
d · t d • · 'h t' d k azer e ve s er e vazı e ı e uçuf 
evreı e naıye nı aye ın • me • da d - h mıf zabit 

tep tehadetnameaini alan her ta- eanaad'kl~ __ L, 1uıen ;;ik~ ' k' ' k bv'et 
1 b b 2ıs 

'

• b b. J ııe ı ı >:aa0 ve ıı ı uçu za ı 
e e atına ıra esa ıy e mec- kü' .. k bit il k · ı 

t 1 L--· -!•-t ·· ti ve çu za e aı erı memur armu a e.,...ı aua arma rore ye t- d -L' _.__.__ ·· tabak 
tirme ikramiyesi Yerilir. Hava ~n ,.,...t °"""""n maata muı . 
mektebi talebelerine UÇUf talimle- aileai ~a~ 9 u.ncu maddedekı e
rine baıladıklan tarihten itibaren ~ daıreaınde hır.. d~ece mafe~k 
tehadetname tarihine kadar her rutbe n maat uzennden yetım 
a 15 lira talıalaat Terilecektir maaıatı tahaia olunur. Bu ıuretle te 

Y Vazifelerindeki hizmet müdde- bit diiten zabit, ııedildi zabit, ııedik 
ti 10 seneye balil olduktan IOIU'a li küçük zabit, kiiçiik za.bit :8'k~ 
UÇUf Tazifeainde devamı arzu et- me~urla~ •e efradı aı~erı!'e. il~ uc
miyen nya 11cuıtan mütevellit ah- reti f~ye v_eya .Yevm_ır_elı .aıvıl tay 
vali sıhhiyeleri icabı uçuıtan men y~e müb.endiıl~ ve aıvı! pı!ot ve 
ı lizmıııelen uçuclar hava kuTTet- aıvıl ~lıtlen.n ~um .mınuçıla: 
Jeri yer hizmetlerine nalr:lolunur- n~ ırıı hiııel~ nı betınde tevzı 
lar. Bu ııibiler, hava ku.,...etleri edılmek uz.ere~ d~ya ~~uı <>
hizmetinde bulunduklan müddet- larak bafkaca iki bin beş yaz lira 
çe rütbe maatlarma zam.imaten nakli tazminat verilir. 
ayda 30 lira ve nifancı bombardı- Mecliı yarın müzakeratına devam 
mancı, balon nltancm, gedikli za- edecektir. 

On üç kişi ile canlı 
kongre olur mu? 

bu Dün odalar kongresinde 
cansızlık meselesi görüşüldü •• 

l.ıanbul mıntakaaı Ticaret oda 
ları koncreainin üçüncü celaeai 
dün lzmit Odaaı murahlıuıı Hüııe
yin Bedreddin Beyin riyasetinde 
yapılmıtbr. 

Konıırede ne fazla, ne eluik 
tam 13 kiti vardı. Bundan aonra 
konıırenin tazimat telgraflarına 
Reiaicümhur Hz. ve lktıaat vekili 
Mustafa Şeref Bey tarafından re
len cenabi telcrafla,· okundu. Bu 
içtimada Oda umum katibi Vehbi 
Beyin raporu müzakere edilecek· 
ti. Raportör Vehbi Bey raporu 
hakkında izahat vermeği teklif 
etti. Buna Ticaret müdürü Muh
ıin Bey cevap vererek, dedi ki: 

- Efendim, kongrelerin can11z 
lıiı mevzuu bahaolup dururken, 
raporlarm okunmaaı hakkmda ..,. 
Yelce Terilen karar bozularak, 
daha can aıkıcı bir hal ha11l olma 
aın. 

kongrenin canlılrğmı temin etmek 
Ticaret müdürünün elinde detil
dir. Bütün arkadatların buna ça
lı9ma11 lazımdır. 

Vehbi Bey tekrar aoz alarak 
latanbul iktıaadi mıntakaaı hu
dutlarımn raporda zikredilen te
kilde, Buraa ve Bilecik de dahil 
edilerek tadilini teklif etti. 

Kongre heyeti umumiyeai de 
bunu taavip etti. 

Bu ıuretle kongre hitam buldu. 

işsizlik artıyor 
CENEVRE. 29. A. A.- Beynel

milel mesai büroounun iatatiıtikleri 
F enlandiya ve Lehiıtan Miisteına 
olmak üzere dünyanın her tarafın
da itıizliiin vahim bir tekil almakta 
olduğunu röıtermektedir. F enlandi
ya ve L.ehiıtan' da biraz ıalib rörül
müttür. 

lıtatiıtiklerin ralı.amlan memle
lı.etler araaında mukayese icraaına 
yanyacak mahiyette değildir, zira 
muhtelif memleketlerde iıtatiıtilde
rin tanzimine ait uıuUer araıında 
fark vardır. Ancak bunlan geçen se
neki ayni devirlerle mukayeae et
mek imlı.inı mevcuttur. 

Alm.anyada 1931 temmuzda 
4.211.000 itıiz varken 1932 teınmu• 
zunda bu miktar 5.675.307 e çık-

- Sunu ai>yleme k isterim ki bir tesiri hissedilmemi ti 

HARIC HABERLER 
• 
Ingilizler de bir plan Si yamdaki 

Kıyam 
hazırlayorlar 

Kralın bir çok hu
kukunu tah

dit ile neticelendi lngiliz murahhası hafta nihaye 
tinde planı heyetlere bildirecek BANGKOK, 29 A.A. - Reu

ter Ajanaından: Kral, ihtilal hü· 
kiımeti tarafmdan tanzim edilen 
ve kendi uhdeainde bulunan mut· 
lakiyet aalahiyetini nezederek bu 
ıalahiyetleri:, 

LONDRA, 29 A.A. - Reami ! undan meıul yüksek zevat ile rö
lngiliz mahafilinde lnriliz nazır- rütmütlerdir, .. e mütalealanru he
larının dün tahdidi teslihata mü- yete arzedeceklerdir. 
teallik b ir plin ın an a hatlarını Bunun üzerine heyet Hoover 
ihzar etrnit oldukları ve bu planın te,!diflerinin ne niıbet dahilinde 
evvelce Cenevrede lngiliz heyeti nazarı dikkate alınabileceğini Te 
tarafrndan serdedilen ve tealiha- Franaa tarafından kabul edilebi- ' 
tın nevi veya miktar itibarile tah· lecek nasıl umumi bir tahdidi tea 
didi formülleri arasında bir uz.. lihat mukavelenameıine dercedi. 
latma zemini bulmağa matuf olan lebileceğiru arattıracaktır. 

1 - Hükümdara 
2 - Millet ayan mecliıine 
3 - Halk fırkası komiteaine 
4 - Adalet divanına 
devir ve tevdi edilen kanunu 
eaaıiyi imzalamıttır. 

teklifleri ihtiva eylemekte olduğu H 
beyan edilmektedir. egeli umumiyi! yarın 

Kralın her bir hareket ve ka· 
rarnameıi muteber ve kanuni ola 
bilmek için Halk Fırkaaı komiteai 
izaıından biri tarafından imza 
edilmiş olacaktır. 

Sir John Simon'un hafta niba- CENEVRE, 29 A.A. - M. Hy-
yetinden evvel Cenevrede bu pla- manı'ın rahataızlığı hasebiyle bu
nın esasını heyetlere bildirmeti gün öğleden sonra akdi musam· 
muhtemeldir. Dominyonlarla kon mem heyeti umumiye İçtimaı Cu .. 
feranıtalci mümessilleri vaııtaıile ma'ya tehir edilmittir. 
bu proje hakkında İ•tiıarede bu· Lehistan heyeti manevi Terki 
lunmaaı çok muhtemeldir. Fakat, Tealihat komiteıine matbuat saba 
Cenevrede İngiliz mümeııilleri ile l ıında da manevi terki teılihatm 
dominyonlar müme11illeri arasın- t b't ' •t 1 k b ' k f 

Bazı ahvalde ayan mecliıi, hü
kümdarın muvafakati olmakırzm 
kanunlar iıdar edebilecektir. 

Ayan meclisi timdilik 70 aıker 
azayı ihtiva edecek, fakat bilaha
re cümleai millet tarafından inti
hap edilmiş azadan terekküp ey
liyecektir. 

d k · .. d · d I .1 es ı ıne aı o ara ır on eran· a ı mutema ı temas o ayısı e . . . . 
dominyonların bu projeye kolay. sın ıçtı~.a davetı telkınatını aer· 
lıkla muvafakatleri muhkmeldir. ı deyi mıttır. 

Hooı•er proje.~l ııe Fran.~a 

CENEVRE, 29 A.A. - Fevka
lade bir hal zuhur etmiyecek olur 
sa M. Herriot bugün Cenevre'ye 
gelecektir. Orada Franaız heyeti 
fevkalade bir içtima aktedecek ve 
ihtimal bilhaıs:ı Amerika'nın tah· 
didi tealihat teklifleri kar,ıaında 
alınacak vuiyeti tayin eyliyecek
tir. 

İsııiçrenin bir muhtırası 
CENEVRE, 29 A.A. - Terki 

teslihat konferansı nezdindeki 
İsviçre heyeti murahhasaıt hava J 
teslihatının tenziline yardım et· 1 
mek için müsbet teklifatta bulun
muştur. 

Bu teklifler, Fransız tezini tak .. 
viye ede bilecek mahiyettedir. 

Kadınlar da timdi reye aabip ol 
miıtlardır. Hanedanın en nüfuzlu 
prenslerinden Puributra, halen 
mevkuf bulunmaktadır. Prenı Na 
riıra ile Oamrong, aaraylarma İa· 
de olunmutlardır. 

Musolini 
Diyor ki •• Çünkıi, evvela bombardıman 

tayyftrelerinin menedilmesini, N· 

niven aivıl tayyarecilik için bey
nelmilel b ir nizamname kabul e
dilmesini, bu tayyareciliğin keza
lik beynelmilel ve bilfarz Cemiye 

Harbiye nazırı M . Boncour, bah 
riye nazırı M . Leygue, hava nazı· 
rı M. PainlevC müıtemleki.t nazı· 1 

rı M. Sarroufcr\merika'nın teklif. 
!erini tetkik etmitlerdir. ti Akvamın yüksek nezareti altı .. 

1 na vazını derpİ.f eylemektedir. 

ltalya erazisini 
tevsi 

emelinde değildir Bu zeva t, Franaa.'nm müdafaa· 

Fransız 
Süfrajetleri 

Ayan meclisinde 
bir hatibin sözleri 

PARIS, 29 A.A. - Ayan mec
lisi dün tamamile huauıi mahiyet· 
te bır celae aktetmittir. 

Malüm olduğu veçhile ayan 
meclia.i, bundan evvelki meb'uaan 
mecliıi tarafından kabul edilmit 
olan ve kadınlara İntihap hakkını 
bahteden kanun layihaıını reddet 
mi, idi. 

Meıele dün tekrar ayanda 
mevzuu bahaolmuıtur. 

Süfrajetlerin niımayit yapma
larına mi.ni olmak için mühim ih· 
tiyat tedbirleri alınmııtır. Tribün
leri dolduran halk, ihtimamla ae
çilmittir. ilk ismini kaydettiren 
hatip, M . Ouplantier'dir. Mumaİ· 
leyh, ayanın layihayı reddetmeıi
ni iıtemİJ, lngilterenin bu hususta 
Fransa İçin bir misal olmaıı li.zım 
ııeldiğini söylemiştir. Hatip, Fe
miniat fırkası hakkında şöyle de
miştir : 

Ben bu fırkanın bir kanape fır
kaaı olduğunu aöyliyeceğim. Zira 
bütün azaaı kadınlara haaaolan 
kanapede oturacaklardır. Mu
maileyh kadınların intihap meae· 
leııin• karıı alakasızlık röıtennek 
te olduklarını teyit etmiı ve "ka
dmların reye iftiraki hukuku umu 
miyemizi altüıt edecektir." demiı 
tir. 

Kadınların rey vermekte ol
dukları memleketlerde de buhran 
ye alkoliune vardır. Orada da ço 
cuklar iyi yetittirilmiyorlar. Ka· 
dmlarm intihabata ittiralderi aile 
ltavralanna sebebiyet •erecektir. 
Kadın demaııojisi erkek demaro· 
jiai ile rekabete ririıecektir. Ka
dını tabiatin ve ananenin ona ver .. 
mit olduju vazifeıile bat ba,a bı
rakınız. 

M. Lacazes'ın dünya'da 200, 
000.000 kadının rey vermekte ol
du(runu ve yalnız 15.000.000 fran 
ıız kadınının rey vermemekte bulun 
duğunu hatırlatan mukabeleıin
den aonra müzakere pertembeye 
talik olunmuıtur. 

1 •••••• t 

Bir tecavüz 
BOMBA Y 29 (A.A.) Fesli 
bir yahudiyi müalüman zanneden 
mecuıilerden mürekkep bir halk 
kütlesi mumaileyhe taaruz etmi•
tir. 

Bugün tehirde umumi) etle a\: .• 
kUn vardır. 

Bir deniz kazası 

Lindberg 
Mahkemede 

PARIS, 29 A.A. - Exelaior ga
zetesi muharrirlerinden biri, M. 
Muaaolini ile ııöriifmüıtür. Muhar 
rir, evveli inaan kütlelerini sevke 

1 
den Muaaolini'nin bir taavirini yap 
makta ve mütarünileyhin ekseri· 

1 
ya tebeaaüm ettiği n batıl bazen 

J gülmekte olduğunu yazmaktadır. 
Curtis'in ne işler ka- ı Duçe, Franaızcayı mükemmel au

. rette konutmakta ve batta araaıra 
nştırdığını anlatb 1 muvaffakiyetli tabirler bulmalı:ta-

ı 
1 

dır. 
FLEM NGTON, 29 A.A. - Gazeteci, yeni ltalya'run bariz 

Lin.dberr . hkeme ·~~urun~ çe.h bulutu ne olacaitı sualini irat et
reaı çok kın ve za.hı.rı hıç hır mittir. Duçe, tereddüde kapılmak 
heyecan fioıtermeksızın çıkmıt ve sızın cevap vermit ve saymıftır: 
u7.un uza~'.Y~ fahad.et!e buluna:. Vatanperverlik, meıuliyet ?iaai 
rak kendıaının Cu~!s .ile naaıl. mu ve şecaat. Fikri takibi de inkitaf 
n :-sebet peyda ettıgını, m.umaıley: eıtirmeğe çalıfacaiız. lıalyanlara 
hin kaçakçılar!~ .olan munaaebetı az konutmalarını da öğreteceğiz. 
hakkında kendıaıne vuku bulan M. Mu&aolini bundan aonra 
mütemadi beyanatı ile çocuğu bul Roma'nm tarihini çizerek fÖyle 
ma~ .. ~ı!s~sunda n~ı!I ümit ilka ey· demi!tİr: 
ledıgmı ızah etnuştır. Biz sizin yalnız üçüncü Napol-

Lindberg, çocuğun kaçırılması ı yon'unuza defil, büyük Napol-
run kendi hizmetçilerinde n biri· von'unuza da minnettanz. Çünkü 
nin ittirakile yapılmış olduğunu l ltalya'da askeri hizmeti o tesia et
Curtis'in iddia etti ini de söyle- miştir. 
miftir . Millet, iki a11rdan beri döğüş-

NEVYORK, 29 A.A. - Wosh- memitti._ Sizin ~~!atorunu!, ~
ingn Poat'un sahibi Mme Macle- nu kendı makaaıdı u~~d~ ı~tih
an'ın Lindberrh'in çocuğunu ana- dam edPrek onlara aılah ıstnnal 
&ına babaaına iade etmek vadin- 1 etmel.,rini öj[retmiş ve onlan ta 
de bulunarak kendiıinden 104 Ruıva'ya kadar götürmü,tür. 
bin dolar kopannı olan ethaı a- Müaarünileyb, neticP. olarak de-
leyhioe icra ettirmit olduğu takİ· mi11t~t' ,!ci: .. .. ~ . . 
bat netice•inde müthiş bir cani te- Buyuk harp, buyu.k hır !"ı.lletın 
lakki ve küçük Lindberrh'i kaçır- ortaya _çıkm.aamı tacı! etmıtlır ... 
mıt addedilen Nonnan Whitaker Bugun, hız, lıalva yı tevenu~ 
isminde biri tevkif olunmuştur. 1 haklı ıı:örüvoruz. Fakat bu. tevıu 

arazi değil, harsi, iktnadi bir te· 
ve! sÜ. aan'at sahasında bir intia'· 
dır . Amerikada iflaslar 

CHIKAGO, 29. A A. - Chika
gonun taahhütlerini ifa edememek 
iztirarında kalan bankalarının adedi 
her gün bir miktar daha artmlt.kt..
dır Dün de Congres Truıt Sa..ônıı 
Bank ritelerini kapamııtır. 

Bu bankadaki mevduat milı.tan 
1,300.000 dolardır. 

Sehrin en mühim müeıı~elerin. 
de~ olan ve geçen hafta kaaalarında 
ki mevduatı 95.000.000 dolara balit 
bulunan Central Republic Bank and 
Truıt Company'nin de keza müıki
lio.t içinde olduğu aöylemnelrtedir.Bu 
bankanın nazik vaziyeti ahiren mec .. 
liai idare reiıliğino tayin edilmit o
lan jeneral Daweı'İn bir beyanname- ! 
ıinden anlaşılmıttır. 

Bir tiyatro yandı 

ltalya'nın arkaaında Fatİ•t fır
ka•ı vardır. Fa,iame hizmet edile 
bili~ . Fakat Faıism alet İttihaz e
dllemez. 

Amerika riyaseti 
cümhur komünist 
namzedinin tevkifi 

LOS ANGELES, 29. A. A.- Ce
mahiri Müttahide riyueti cümhur 
komüniat namzedi Villiam F oster 
mücrim bir sendikalist olmak fÜp
hesile tahtı tevkife alınmıştır. 

DUBLIN, 29. A. A.- Ayan mec 
liıi, 1 ngil tere kralma aedakat yemi
nini ilga eden kanun layihumı ka-

HANOVRE. 29; A . A.- Dün öf- bul etmittir. 
leden aonra belediye -.aında bir P. T. T. nazın M. Conolly, hllkU
yangm çılanqtır. itfa ameliyatı, ya- metin bu layihayı timdiki ıekli ile 
nan binadan çıkan muazzam duman ı kabul etmiyeceğini ve fakat melıu
ıütunları dolayiıile müıkil olmut- san mecliıi tarafından tetkikine mil-
tur. 1 aaade edecetini beyan -.ittir. 

itfaiye efradı yanrııun merkezine 
ancak gaz m.aıkelerile yaldatabilmit 
!erdir. Tiyatroda müıtahd- etfaiye 
efradından birçoğu dumandan bo
ğulmuttur. 

Felaketin ıebebi aıeçhuldür. 

Amerika, t:asarruf 
yapıyor 

VAŞiNGTON, 29 A.A. - A
yan mecliai, 150 ila 175 milyon do 
lar miktarındaki milll tasarrufla
ra ait kanun layihasını kabul et-

Bombay'da yeni 
arbedeler 

BOMBAY, 29, A. A.- Bombaym 
fİmalinde mecuıllerle müılümanlar 
ara11nda yeniden bir takım arbed. 
ler olmu,tur. Poliı, kıyamcılar üze
rine at~ açmağa mecbur olmuı ve 
bunlardan birisi yaralanıruttır. Arbe
deler dolayıaile de batkaca 10 kiti 
daha yaralanmıftır. 
Aıayiş iade edilmiştir. Bu kargaf& 

lıklann zuhur etmi, olduğu mahal-

Kambiyo kanununa ilô. 
ANKARA, 29 (Tt"lefonla) - Kambiyo kanunu 

maddesine bir fıkra ilaveaine dair layiha ruznameye 
Bu fıkraya nazaran Cümhuriyet Merkez Bankuı, 
döviz mukabilinde avanı para verememeleri kaydınd 
na tutulmaktadır. 

Ziraat ve bagt(lr mektep 
ANKARA, 29 (Telefonla) -Yükaek Ziraat ve B 

tepleri hakkındaki kanun layihuı bütçe encümeninde 
mektt>dir. Bu layihaya ıöre mezkUr enstitüler hükm 
haiz müesseseler meyanına dahil olacaklardır. 

Müfettişler hakkında bir t 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Teftit mıntakalar 

başka bir yerde olan ve muvakkaten Ankar 
brılan mülkiye müfettitlerine ikamet yevmiyeıile ber 
kl"n tazminatının da itası lazım ıelip gelmediği hak 
teklifini mutazammın hükumetin tezkeresi üzerine 
cümeni ıu tefsir fıkrasını hazırl111111ıtır: "Mıntaka m 
kan. haricinde bulunan müfettitler vazifeten olıa d 
rada bulundukları müddetçe ikamet yevmiyesine iıti 
be<lt"rleı· ve fakat muvakkat tazminat alamazlar." 

Emniyeti umumige teşki 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Emniyeti Umumiye 

dürlüğünün merkez teşkilatı hakkında kanun llyihaıı 
encümenlerde tetkikat icra eclilmiı ve layiha ru:ıın 
mıttır. 

Mübadil ve lıarikzedelere 
rilen emlakin veraset ver 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Mübadil ve DNh 

rik:ııedelere meccanen temlik .ilen ıayrimenkull 
ve İntikal vergisine tabi olup olmayacakları hakkında 
talebi üzerine bütçe encümeni istihkak mukabili olan t 
iıkinı idi haddi dahilinde bulunan temlikleri veraaet 
vergisine tabi olmamalarının llzım ıelecetini kararlat 

Kemalettin Sami Pş. igil 
WEİMAR, 20 (A.A.) - Tehlikeli bir otomobil k 

çirmiş olan Türkiye Büyük Elçiıi Kemalettin Sami Pa 
men iadei lfiyet ederek baıtahaneclen çıkmııtır. Bir 
otelde istirahat edecektir. 

ltalgan harp gemileri Kor 
ROMA, 29 (A.A.) - Amiral Moreno'nun kumanda 

da olup Quarto gemisi ile dört torpitodan mürekkep 
Brindizi'den hareket eden bahri bir fırka Korfo'ya Till 
tur. Bu gemiler, buradan Karadenize gidecekler ve B 
manlarile lıtanbulu' ziyaret edeceklerdir. 

Makedonya Voyvoda/arın 
biri Hasköyde katledild 

SOFY A, 29 (A.A.) - (Balkan muhabiri mahıuıuın 
riyor): Makedonya Voyvodalarından ve Perotukerof pa 
kanından Angelof dün akşam Hasköyde katledilmittir 
Gorof tevkif edildiği zaman zabıtaya bu katli Makedoııy 
tesinin emriyle ika ettiğini söylemiş ve emri Sofyada u 
bahçede kendisine iki rovelverle iki bin leva veren bir 
mensubundan telakki ettiğini lave etmittr. 

Selim Sırrı Beg Prağa gil 
SOFY A, 29 (A.A.) - (Balkan mubabri mahıuıuın 

riyor) : Bir müddetten beri istirahat etmek üzere burada 
makta olan Maarif Vekaleti Baımüfettitlerinden Selim S 
bu akşam Prağ'a hareket etmittir. 

Mac Donald Londraya dön 
LONDRA, 29 (A.A.) - M. Mac Donald, önümüzdeki. 

tesi giinü için zeplinde kendisine bir yer ayırtmıttır. Zepl 
18 de Friedricbıhafen'e gelecektir. M. Mac Donald, La 
daki itlerin kendisinin balonda tutmut olduğu mevkii iıga 
Londraya dönmesine müsait olacağını ümit etmektedir. 

Tarihçilerin içti111aındaki nll 
/ar radyo ile neşredilece 

ANKARA, 29 (A.A.) - 2 Temmuzdan 11 Temmus• 
devam etmek üzere Türk tarihi tetkik c:emiyeti azaları, d 
nun tarih müderris ve muallimleri, lise, muallim mektebi 
mektep tarih muallimlerinin ittirakile akdolunacak tarih 
satı içtimaı her gün 9,30 · 12 ve 14,30. 18 arasında Ank 
kevinde açılacak, konferanslar radyo ile neşrolunacakl'!'' 
gün çalışma programı iki giin evvel radyo ile Ajanı ile bi 
cektir. llk güne ait çalıtma proğramı tudur: 

1 - Maarif Vekili Beyfendi tarafından açma nutku. 
2 - Türk tarihi tetkik cemiyetinin bir azası tarafmdaJI 

ten evvel ve tarihin f~rinde) mevzuu üzerine konferantl 
3 - Bu konferans hakkında lıtanbul Darülfünunu ııı 

feri tarafından mütalea beyanı; 
4-Türk tarihi tetkik cemiyetinin bir azaıı tarafın~ 

ırk ve medeniyet tarihine umumi bir bakıt mevzuu üz 
feran::•:..>·:__ _________________ _ 

Bulgar ve Macar 
maliyesi 

CENEVRE, 29 A.A. - C-U,.. 
ti Akvam mali komitesi, Bulgaria 
tan ve Macariıtanın mali va~iyet .. 
!eri hakkındaki tetkiklerine bat· 
lamıştır. 

Bulgariıtan baakaır mütaviri 
M. Watteau ile mali komitenin 
Macariıtan mümessili M. Tyler, 
bu i timada hazır bulunmu lar· 

"President Do 
atlas denizi "a 

P ARiS, 29 A.A. - Hali 
da Saint Nazaire deat•lf ~ 
in .. edilmekte olan Su.....
France Atlas denizi v•. 
te§rİnievvelde denize ind 
ve Preıident Doumer • 
caktır. 

Mezkür ıemi, 
la "do ru 



n erıınızı Hangi 
karo~ . 

Naim Vapur ld 
""!ii9~!1!!-~!!!!!!!!!!!!!!!!!~İ!!! -~==rir sür'at poıt 
~ !"'! (20 Saat) 

Memlekete SabJA~E~N 
meHi etm~- • 
mayeli bir 9erik".... 
dır. B•yoğlu paıt Galata 

Mahkemelerde Tapu•Perşem 
• nhhmından 

12~ nud'ii ihraç ettiğimiz 
memleketler 

Kulesi kimin? ı Kömür depolan aley-
Maııyeye m1, yok .. · hinde iki dava 

Maaş 
Gecikecek 

ipotek · ~e ~0: 
Çoğaldı ":.:ı· 

•• 1111 •• 

çok İtalya tütün ah yor 
belediyeye mi ait? 

........ 1 

Yeni sene bütçesi /Ancak 1i". • Gü 
d 1 il b" l •nıyet Han o ayıs e oy e eh""- ..__. .. t 

racat ofUi 1930 ve ı931 sene 
e muhtelif memlekedere ya 
tüttin ilaracatmıunn luF1D•t• 
ıröat- bir istatiatlk ...... . 

Galata kuleoine konacak uan 
oör iı. vakit kürui itia kullanıla. 

yordu. Dün ihracat ofisinden aldı cak fenni alatın heyeti •ekil..._ 
ğımız atideki teskerede pamuk müaaadeıi beklenmektedir. Bütçe 
fiatlerindöi tereffü fU aurede i· tasdikten ırelince d•rhal t.ioata 
zah ediliyor: batlanacaktır. Yalıuz Galata ku· 

3948 Lira tazminat davası 
nakzen rüyet edilecek 

b. "htim 1 •• ea .... acaa 
ır ı a var.. kadarpara . 

932 mali oeneai bütçeoinia Mec· 
listen çıktıimı Yazmıttık . Ancak 
biitçaler tefrik edilerek teblii edi 
leceii cihetle, bu oebepten dola:rı 
•-uz ayı maatmın biru ıracik 
meli muhtemel ırörülmektedir. 

tır. Şayanı dikkat buld .... . 
bu iotatiatiti netredl1orua: 

1930 1931 
Kıymft Kıymet 
T.L T.L 

'"----
8.447.071 2.058.897 

10.422.881 7.809.1115 
1.248.222 1.028.034 
1.847.720 6U.ZOS 

leoinin maliyeye mi, yokoa haledi. Kuru~deki kömür depola· 
~ lhnıcat Ofisi her befta pamuk yeye mi ait olduiu aynea hali qaü r..._ kaldırılmaaı için yapılan te· 

•azİJeti hakkında rapor ...,.retmelı- :ııakerededir. Kulenin maliyeye a• tebbüaler mÜOpet menfi bir -İ· 
tedir. Bu rapordaki malümatı muh- it bulunduiu ve belediyenin bura• ce varme1ince, o civar halkı mah. 
telif borsalardan telcrafla aldıtı ha· da teaieat yaptıramıyacaiı iddia kemelere miiracaatla münferiden 
berlere ve Boroa hultenlaine isti- edilmektedir. davalar ikame etınifler, bazı kö-
nat ettirmektedir. Son hafta ...,.ret· mür depolarmdan tazminat tale· 
tlii raporda p11muk fiyatlarında te- Ahırlarını ıslah binde bulunmuılardı. Bu meyan· 
reffü huoule ıreldiğiııi kaydebnİftİr. da Ulviye Hanım isminde bir ka· 
Filıalrika Liverpool Bonaımda 12 etmiyenler chnla Adnan Bey iımlnde hir zat. 
Huıirancla pamuk fiyatı 3 (MDİ 83 t.a Arap oilu Hayri Bey aleyhine 
aantim re Nev Y ork Bor&a1ında 4 Alurlan fenni bir şekilde IAlah bir dava ikame etmitler ve mu· 

ak:ra 1.071.682 3011517 peni 97 santim, 14 Hazirand11 Livar için verilen mühlet bittiği halde maileylıin kömür deposu civann-
147.7511 e&.443 poo1 8or&a1ında 3 peni 8ı &a11tim,15 henüz ahırlan ıalah etmiyen bazı daki yahlarınm bahçeaindeki •· 
Ull.806 41l.Sllll Hazinında Liverpool Boraa11nda 3 inekçiler bulunduiu anlatılmııtır. iaçlarm, çiçeklerin, yalı derunun· 

1.IU.8111 2.464.8411 peni 88 santim ve Ne• York Bone- Belediye daimi encümeni bunlar daki efJ&nın kömür toznyla talı· 
221.7116 193.049 ımda 5 peni 11 &a11tİm on altı Ha:ııi- hakkmda takibat yapacaktır. rip edildiğini, kömür tozu yüzün. 
82,3t6 33.147 randa Ll..erpool Bor&a1mda 3 peni Bu . k .1 b' . 'd il b d~n yalm"! ~etinin düıtüifinü, 

IU16.3N 9.004.2114 9ı ıantım' ve Nev y ork 8or&a11nda ıne çı er trer ıstı a e e· kıra bedelinm aaaldıiını ileri OÜ· 
lediy•ye müracaat ederek fakri- k ı2000 )' 

224.eeG S•239 S peni ı3 oantim üzerinden muame hallerinden bahsetmitlerdir. Bu rere. ıra tazminat iotemit· 
a.az7JJN 1·193•9611 le prmllttilr. Halbuki son haftanın inekçilerin vaziyetleri aynca tet· le~d~ ~ahkeme ~vayı rüyet et· 

417.978 41.483 ba.ıanırıcıncla yani ı8 lıulnında pa· kik edilecetkir. llllf, etıfler, tet.kıkler yapılmq, 
S.l30 81.893 muk fiyatı Li•erpool Boruuncla 4 dava~ı haklı sö~erek 3948 lira 

-- peni ı7 santim ve Nev York Bor1a Bütçe ta."'~unatın tahvlıne ka~r varil. 
113.7311 ı21.303 ımda 5 . ı6 saati 2ı haziran- ~ti. Fakat bu. kanır ahıren t-. 

YJ'a 84.087 .59.849 . penı m,cla · 13 . .. . . - yız mahkeme11 tarafmdan nakae-
... 91 475 da Liverpool Boroaım 4 penı Beledıye butçe11nın buırunler· dilmittir Ely ,__ .. • 

.... - ' tim N York Bor da S d kal ad'k edT 1 • evm na&:&an ruyetine 
. ve adresi yazılı olan oan 1 1 ve ~ :>Lhazi aao';L, L' .• v~ • ettend.tla kı d' ııp ırBe" me devam edilmektedir. Buna benzer 

fi l adi tekilde yapı • l - ran ı- oıne ıntızar e ı me te ır. utçe bir dava da Vafi Bey • 

'·- .... ::.: ia. ..... """"''tu ~!\tJ.~ ~ı~ art!;'~?1..":.~e ~~~.;d'~-.,';lfa~İf t:;fltlldlk !~! tara!ından Rus kömür dep:::::-
• z 373 penerpool Borouında 4 peni 2 santim de vetı:a'"" .. :·· • d'lm• '· k-t ·L-11mın~a kınhiTJ t'~tılffu.uır. Bu dava d 11 

- ' Y S · 17 dığı tahmın e ı e edır. l>Ut ıeymu~ "'r--- _ ... . 
34.410 ve New York Bor&a1mda. peNtlm ma l'r aelmez tatbika ba9lana· derdesti rüyettir. ' _,, -

3.977 oantim 26 haziranda 4 penı 9 un çe ce ı , 
.,. N- York Borsaoında 6 peni ıs caktır. Nakzedilen karar 

ı.317.391 3911.642 oantlm ve 26 ha~randa. Li-rerpooN 1 Beşiktaf - Ihlamur 
8or&a1ında 4 penı 8 ıanbm ve ~ • Sultanahmet Sulh ceza mahke 

42.981.058 28.Sı 1.423 York Bor&a1ında 5 peni 18 oantim caddesi mesi tarafından Alpullu 9eker tir· 
olarıık kaydedllmittir. keti hakkında verilen karana tem 

tatiotikten anlafılAblma 
1 -eainde en fazla ril· 

ettiii..,iz memleketler 
ltalya, Amerika, Çek081a· 
Almanya ..., Holandadır. 

ltal1aya ırönderdiiimi. 
n bir kııımııun bilhusa 
ve Al111A11yaya oevkedil

ümdur. Bu itibarla ltalya 
i.t yekunu kabarıktır. . .. 

neoi ilk bet ayındakı tu 
ıı.<ıt..6atımız ioe 10.556.721 li

etindedir . 

fiatleri hakkmda ma· 
mak isteyen her tacirin 

aüracaat edebil-ti 
ardll': Biri Ticaret ocla11, 

cat ofW.. Halbuki ıa· 
de, reomf makamlar ol· 

'barile n.,.riyatlanncla •· 
wçolıı -ıtımat ta ı.u 

rdan alınır. Nitekim pa· 
an hakkmda malüınat 
"n biz de ayni iki men· 
caat ettik. Baktık lr.i, Ti· 

pamuk fladerinin te· 
kte olduğunu bildirdi. 

"bir kaç ırün için arizl bir 
oldaiunu" ilave etti. 

ofioinden de ..........._ 
dan '"' ak fl11tlm· 

io tereffü etmekte oldu· 
lediler. Bu mübayenetin 
n inh edllmeai icap edi· 

BORSA 

Mt- Flatı.n 

Tala.tlAt 

ıı:ı.tırlk s.-
4,9' ide 44.~0 Tramvay 

Tla<I 5,-
6,- ... o -. Rlfıt1111 ....-
4.- ~ 
U5 .~nıdolu 1 !R,~ 

5 .!~ i 111 !~.5) 
h e :MımeNtl 14,'5 
. '14 

9.'/:" • Tertoı 
~ 1. ,40 Çlmeılo A.r. 

4,1 li (~•YOD dC:t• 
14 511 !'art de)·· 

.ıı.~ ı 

orra lb ... O 

ı ı .-

R•ly ı 

~&rl 111 . ('Cf.I 

Telefon 

Çek fiatlan 

ZttJ;l"' Vly1111 

47. >;-.. Madrtt 

15,75 
1,45 

19.-

r ·"' t. -,, ... 
14.15 

lf.9'.$ 
u~ın 

ır.:J 

ıvıı) ı rnı 

t,9it ~ Bcrltn f •q I,!\:' .J 

J,311,"8 \ ' .trtova 4.21 

;u.•:- Pc,te f.<1814 

t ,4 ', Butre1 Mfı,4J 

tıh,M:t Bctıı at • ıo,ı• 
1,1 . 0 '> M•l li.•ı v ı ıos:.Mt 

Bu fiyatlar seçen haftaya. nisbetle 
n hafta zaıfında pamuk fıyatlann 

: hoıule gl!len tereffüü söıtennelc 
tedir. . •--'LI' 

D't taraftan 18 haz111U1 ....... 1 
ı er 'ka 

Liverpool Borsasında . Amerı pa-
muğunda tereffü, Brezılya pamuion 
da tereffli Mmr pamuklannda le
reffü 21 haziranda Liverpool Bor~ 
sında Amerika pamuğunda te.ceffü, 
Brezilya pamuğunda tereff~ Mıs' r 
pamuk~arında tereffü, 22 hazıra~ ta 

fzmir Gzüm rekolte•i 
lzmir Ticaret odumdan ihrıu:at 

ofioine selen malümata ~ ~ 
Hile üziim rekolteıi havalar musaıt 
ırittiği taktirde 60 milyo~ 161oyu bu 
lacatı tahmin edilmektedir· 

incir rekolteoinia henüz t
teopiti kabil olmamakla beraber mah 
süitin dotut itıMrile seçen - re
kolt•i...ı. yüzde ıs fazla olacaiı 
tahmin edilmektedir. . _ . 

ihracat ofui kat'i tahmın ıçın tel· 
kikatma devam etmektedir. 

Yatmurlar 
htnıcat .ıflsfnln meteoroloji ensti

tüsünden aldığı malümata istinaden 
neşrettiği hava raponı şu •lur: U 

Salı oalıahına kadar Keysut, . • 
f&k, EsJüıehir. Çankırı •e ~ecik 
ile Tnbzona ı, Bafra, ~ulatliya 2, 
Ankara, Kırtebir 3, bnnt, , Prl-?1-
fon y ozırat, Samana. Keakin, Sıv
rmi.ar.. 6 tar milimetre. Çonuna 9. 
<;;re.ona 7 milimetre yajmur Pi· 

-tır-

Fınclık rekolten 
Bu .enaki fındık Hiıolteai hulun 

da ilk tahminler yapılmaia lıatla-
br 

,.,___ ınmtaı<umclım ()da. 
- • ....-- Gere 
ya ırelen nml~ta a::;:' relrol
ve Tinbolu muatesna . edilmek 
teai 400.000 kantar tabnun 
teclir. 

Ronıaayaya sebze ve 
kut yenıi ihracab 

d elen ... ., •• ,. 
T'_..t O aNM lr h~ ı.e.. 

nazaran, Romanya aı-n 
. _.....__ ve kut yeminden 

nevı~ 

ihraç -mini lraldft'IDl1bl'· 

Pari• borsası 
PARIS. 29 A.A. - Dün .!tona· 

da açıbt. oldukça hararel.atb mu•· 
-ıe ırönniiftür. Bone. _..... 
dan 'ırelen ve pek o kada~';°'· 
memnuniyat ot...ayan an 

• k kanlılıkla kartd&mlfbr· 
~:.:. bidaye~d~ oldukça muka· 
vemet ıörülmuttnr. ·ı 

Günün ortaama dofru t_.yu 
. dö-üttiir" Kapamaı• 

Betiktat • lhlamur caddesi d~n yiz mahkemesi tarafından nakze
Belediye daimi encümence 39 bin dildiğini yazmııtık. 
liraya ihale edilmiıtir. lnto.ata ya Bu davanın nakzan rüyetine 
kında baılanacaktır. cumarteoi ırünü saat ıo,30 da se· 

ne Sultanahmet birinci aıılh ceza 
mahkemealnde başlanacaktır. Bu adam kim? 

Meyvaho,ta Belediye nam•-. 
birisinin esnaftan oktruva rean11 
iotediği ihbar edilmiştir. Bu h~ber 
.. · Belediye derhal tahkıka· uzerme 'k ' 
ta girişmiştir. Keyfiy~tin . ta?''. 1 

. . . . ü fetti tavı.ıf edılmıştır. 

a.ıeı1i7"I .. ,.... .... ~ ..... 
Te.tllt a. d6a Mitlin Beledbe dal 
irelerini teftit etnlİf, tetkikatta bu· 
lunmufbir. 

Kontr - PIAke 
kaplama 

Hayvan vrtındakl büyük -•t 
ve küfeler deruıllunda ekmek ~· 
bfl belediyece aıhhata muzır SÖ-

riilarek iç~...r::= kaplı ~-dıldar lıaall karar v_. • 
mittir· Marıuaırozlar -1yetl !da· 
N ... ,..., aaiYanbıla hariçt.e ır• ., ıdaa-P.411W ..... _ 
1' 'h,._ ........ dNa• 
tuna dlifilnerek belecliyeye b~r 
teklifte buhınmaia karar verlDlf• 
tır. Cayet, kontrpllkelerin da· 
hilde imale baılandıiııu ve bunla 
na daha oıhbl olarak makoadı te
min edecetini ileri alirerek ekmek 
ııanchklannm itlerine kootrpllka 
kaplenm•NDID karar altına alm· 
maaııu belediyeye ~eklif etmekte-
dir. 

KullHan 
Yakalandı -----

On d6rt arkaclatı da 
beraber 

Adliyeye verildiler 
KARAKOSE, 211.- Atrı ve Zilin 

uiisinden olap o ...kit firara -· 
vaffak olan takilerden ~~ Han 
oğla Bekir ye 14 a".en~ ~dar·. 
malanmızm fiddetlı takıplan ~ 
casinde yakalannuıtır. H- aoı 
ham de muhtelif cinayet ..., IDY• 
ırunculuklarm faili olan bu azılı 
taki ve 14 arkadaı~ sillhl~ril.e bir 
likte Adliyeye t .. lım edılmıtler· 
dir. 

m-loi hakim olmakta berd-am 
dD" • 

Sürp Agop mezar
lığı davası 

Dördüncü hukuk mahkeme.~ 
Sürpagop mezarlığı davuı ~ak

a dün karannı verecektı. Fa-

Çolak Ha)rri Ef. 
davaaı Temyizde 
Dilnlı:ü niiahamı:ııda cinayetle 

maznun çolak Hayri efendinin be· 
raet ettiğini yazmlfbk. 

Müddei umumilik hu karan 
temyiz etmittir · 

Evini kasten 
yaktı? 

• 
mı 

Dün afırcaza malıkemeaiade ... _ ...... y..........__ 
nun bir hanımın muhakemeaine 
baılanıllUlftır. 

Bu hanımın iımi Ane'dir, ımlıke 
mede okunan kararnameye -an 
Ay .. hanım Pıınpltıdaki erini al· 
ırorta bedeline ı-n ,..laııqtır. 

Mahkemede Ayfe hanım bu is· 
nadı reddetmiı ve ııorulan sualle
re cevap vererek, bu evi mübade· 
!eten tl06 altın lira mukabilinde 
tef.......,.z ettitini, etYallJ'la bera· 
ber ı 6 bin liraya Iİ&'orta ettirdi· 
tini, •• yandıiı z- evde ol
madıimı, yanırmdan 20 ırün evvel 
ayn bir evde oturan aımaıılnin 
hutalUMlaiuu Ye en°e•inin yalll• 

na ıritt.liial, ıranırm -adan ha· 
ber aldığını oöylemiftir. Dinlenen 
iki phlt te Ayte han-ın ......_ 
91ya wJ<anrkan ırönnediklarini, 
yanırını omm yapıp yapmaclıtuu 
da b~ildmini IÖylemitlerdir. 

Muhakeme 1eniden .- ve 
müclafa11 talıitleri cen.i için hatka 
ırüne bırakılmlflır. 

Bir vazifede ihmal 
davası 

P08ta m-urlannclan Osman, 
Hakki, Mazhar ve lh.oa.n Beyler 
w ~ kıymeti mukeddereli mek· 
tubun ziyama oebebiyet ve..-k· 
ten, vaaifelerinde ihmal ve tarahi 
1Öltennekten maznwn nu•h•ke
me altına allDIDlflardır. Din bu 
m-urlann atır<:eza mahk
ıinde muhak-lerinia riiyetine 
batl•llllllf, her dört memur da 
ıc-dilerine atfeclilen cürmü ret 
•e inkar etmiflanliır. 

Muhak- talalt celbi içia hat· 
... ırüne tah1ı: ecllhaqtir. 

le H. larla oilu Selim •e damadı 
Abdillırani Ef.ler aleyhine bir da· 
va aÇllllftı. 

Bu davaıun diin sabah rüyetine 
de.,.m adilmittir. Abdiilahat Ef. 
bütiln efradı aileai ve çoluk çocu. 
iu ile mahkemede iopati YÜeut et· 
mittir• Çocuklar ellerinde aimit
ler bolanduiu halde baba, anne 
ve kardetlerinin yanmda ahaı 
mevki edince, hlkim Re,it B. ba 
çocuklan niçin malı.k-eye cetir. 
diklerini IOnDUf, Abdülahat Ef. 
fU cevabı venniftir: : 

- Ne yapalım efendim, 'ı"!pİ· 
mizi mahkemeye ıretirdiler, bu 
çocuklara evde kim bak11n? ... 

Bunun üaerine çocuklar durut 
madan hariç tutularak m-ııhake
meye devam eclilınittir. Davacı 
Hanna Ba..- Ef. ııİn iluıme atti
ii ta.bitlerin dialenmeeine batlan· 
llUftİr. Sıruile Salt Raci, lbralaim, 
Alekoan ve Şükrü Ef. ler dinlen· 
mitlerdir. Şahitlerden bir kumı 
Abdülahat Ef. nin "Allahtan 
kork, benimle ulrafllla" deditlne, 
d•ter bir lumu: "Sen aforozaun, 
Allah oenl kalıretain, benimle ui· 
raflll•" dediğine, diğer bir kıımı 
da Maryam H . ın Hanna Ef. ye 
ve Haliiıa Ef. nİn de J';ta am H. 
ma riikürdllfüne .. had• 
...e Seliın ve AbclGlc.- 9. 
Hanaa Ef. nin a.uı..1a11-

"Costantinople" 
kelimesi 

latanbu 1, ;yerine Coıtantineple 
kellmeıinin kuUaıulma11 evvelce 
menolunmuıtu. 

Hatta pootanelerimiz adreai ba 
tekilde yazılan mektuplan kabal 
etmezler. Ancak oon zamanlarda 
Cootantinople kallmealnin bazı ta• 
raflarda kullaıuldığı ıröriilıaü .. 
tür. 

Vilayet bu hıuuota tetkikat yap 
maktadır. 

MGlkiye müfettişleri 
Şehrimiadelri mülkiye müfettif 

leri muhtelif mmtakalan teftife 
çıkmıtlanlD". 

Maarifte 

Tatilde 
Seyahat 

iinl ıı6ylediler. Şalıitlerd- biri ele 
Ha..- Bar_.. Ef. nin de Atı.fflla-
hat Ef. ye mel'un dediğine ~h•· Yaz tatiliaden biu.tiflule -
det etti. leketimiz dahilinde ııayahat et-

Bunun üzerine mahkeme Mar· mek iıtiyen muallimlere nakliJ'• 
yam H. ı tükürmekten 3 sün hap- va11talarında yüzde 30 tenzilat 
ae ve 3 lira p11ra ceza11na ma.lı· yaptırılma11 mümkün olmuttur. 
inim etmiş ioe de, tükürmek cür· Maarif idareoi keyfiyeti. "?lay!tl'."" 
münü mukabele suretile. yaptılı~· re tamim etmittir. Tenzılatı butün 
dan ceza11 mahkemece ıakat edıl· tren, •apur kumpanyaları 
mittir. . etmi!lerdir. 

Abdülahat Ef. nin de aarfeth· 
ği "Allahtan kork, ıen aforozıun" Tarih muallimi 
tabirleri tarafeynin 11fatı na~an •d• 
dikkate alınarak hakaret mahıye- bugün gı ıy 

. • · · ~~e~m~i!ti~r.~A~n=ca~kht:;~~:*:.~ 2 ı u•Cli top •• 
aııil • W .. Mt ; m.61 .acaJı: tarih konırnaiae qtirak ede 

- ....,._ harialıııde .....ı.ttllı:· eek lotanbul tarih -ilimleri ha· 
lerindeo dllnler lira hafif P- ce- ırilıı f8hrlmlzden ha ... ket edecek· 
zuile ceaalandırılmalanna karar terdir • 

......U...lttir- 1 b Kadırga ta e e 
Balık pazarında yurdu 

fare sirüsü Kadırıra talebe yurdu bu yaz 
tatilinden biliatifade eoaalı 111ret· 

Dün akfUD üaeri, latanbul Ba· te tamir edilecektir. Bu müna
lıkpazar esnafı va ora~an ıreçen· bede yurt iki ay kapalı olacaktır. 

ler ırarip bir manzara ıle kal'fllat ikmal imtihanları 
mqlardır. _ _,. 

.. ._ ela ı.m.-m aklına ·-~ DU' an il<i 
olmayacalı: olan bu manzara 
,.._. :rakta Wr Nıw ~....-an• 
sızm yer altından üıtUne çd,maıı 
o\mllflur. . 

Tamiı' edilaa yolun bır kena· 
nadaki tatlardan bir kaçı kaldın· 
1 aca bir fare yu•uı meydana çık 
.:.1, ve bu ani rahatsızlığın verdi· 
ii ürkeklikle hepoi birden Balık· 
pazarı caddaainl luamen kaplan
-lar ve tabü bir kaç saniye IOll· 

ra birer kcmıta dalup ıritmiıler-
dir. 

Tevhit itleri 
Tütün •• Müokirat inhioarları 

-1<e• tefkili.tmm birlettirilmeoi 
ikmal edllmlttir. Bu inhisarlann 
mGlhakat tetldlltmm temmuz ayı 
sarfında tevhidine hatlanacaktır. 

Barut ielüııan da, tufiyeaine 
karar vıırllmlt olan Barut firkati· 
nin taoflye mnaınelltı bitirildlk· 
ten sonra, tevhide dahil olacaktır. 

Halkevi reisi An
karaya gitti 

Halkev; reioi Himit B. dün An
karaya ıritıniıtir. Hamit B. Anlrıua· 
da Halkevi hakkında bazı temular 
yapacaktır. lotanlıul Halkevinin Çl• 
karacalı 1MC111uaya dair baza ..... 
lar teapİt edilecektir. 

Tetekldir 

ilk mekteplerin - auul tale
bftiDln Unnal imtih11nlan on l'Ötı 
sonra yapılacaktır. ikmal imtihan 
lannı müteakip bu oene lotanbul 
ilk mekteplerinden mezun olp 
talebenin hakiki miktan anl..,la· 
caktır. 

Mıntaka sergileri 
kapamyor 

lıtanbulun muhtelif yerlerinde 
açılan ilk mektep taı.ı...inin el 
itlerinden mürekkep mmtaka oer
ırlleri bu alqam kapanacaktır. 

Poliste 

Bir kaçakçı 
Betiktatta, Mıurlıoilan• it hul 

dokça tütün uneleliii y ...... ...... 
met Alinin ~ıılıçdık ~ ..... . 
taca yapılan tanıoout netiaetı-+ -
lqılmıı ve ....U.• ... tırma yapıla· 
rak kaçak ....... lrltıdı bul..-ı 
ve wçlu Mehmet Ali yalralallmlfllr. 

Eczanede hırsız 
Edirnaluıpu tramvay ead~ı • + 

Msbmet Arif 8eyİa • •QSMM ... 

bıkahlardan Recep ~ ~Ef "!b~· ............ kalfa ,....... • ,., • 
fe ta_, .... kalfum lıir in .. 

~==-ç=-== n ç ..... tı sırada dlrmü -ıhut ha· 
tinde yalıalamnqtır. 

otıum K-1. yapılan bir...,...... Tramvay çarpb 

ICadaıtro aıe, ı lfl•I.-' · ;;:::~ 
devam et-'' Jlslw ., 
aoı dalıiHn .. lıııı' /lJ 1 

ikmal edil ...... t,..ı iıfılll"l!ı.ııılıi 
dilen malıalhler ıo • 
tur. Ayni ima d • &•a 
mahallenin kadeotro mı~ıll(ll 
ikmal edilmek üzredir. 

Muame\;,tı ikmal edilerek ...,_,. 
devredilen mahalleler \Unlardır: 

Hocapa~a, Hobyar, Çelebiala~ 
Şeyhmelunediıeylani, ı\\e1ndar, Mol 

. . . . mi~ 

cırne 

henüz İkm~\ edilnü. 
\unlardır : 

namesini 
ve mü 
erin de 

d'I "ıdr Yeftf inat ve t 
ayni cinıe muadil olan ıiı....Wkte komia 
milen sarfedildikten ....,... slları. 
çıkanlacaktıı:. (446) (27 

Lit 

Bulgar 
avdet 

Bir müddetten 
bulanmakta olaıt; 
cil ... dün ••parla 

•tmlflel'dll'. M••;=:s purda Matbuat j 
bir lıayet tara 
!erdir. 

faaliyeti tetrinie•*""(ılııi!ılflii't~ 
edilmittir. 

yondan oonra aepti.-i olmot, ka Askeri 
- lotiraptokok ve lotafilakok ka- Beyoilunda, Kanzıık eczııneai Ö· 
ntmlfb. Çocuk ölümle miicııdtıle e- niin.ı- karşı p!dırıma ıeçmek iı-
der w halde iken bir de Difteri a- tiyen y enifahir ukinleriıa.ı.. Dinıit Beyoilu ukerli ~u~ıiı· ..,li; 

tfukut ( oatıt) 

~ ı tilin, .-.v. Kuıı • ı 16,
ı ... -
ıu.

H,-
30, 

u.-

teroın• • · fiatler düt· 
yakla4ma•ma dopu · · diakü 

Ut banunekseıuı 
mfi tterin .. du-da ffadere ...,. •• .. . 

T-yiil, ıraJ'rİ -~- ~i
man eab-n baz~ ': ı . uı 
tür. Siam istikraz tatmll!'"' !liana 
dairi vaziyetin karanazlısı dolayı· 
.ııe 3 ill 4 puan ka~tn;ıiftir. E~· 
nebi kambiyoları oakindD". lncı· 
liz liraaı, dlhddi fiyat iberiDdea. 
bpanmqtır. 91,Sı frank Ye 3. 
8087 clelar. 

Süryani patriği aley 
hindeki dava 

razı ııöriildü. roya 3Z3 No. la va- Naınik el. Mıntıkamız dahil~ ..ıGliııl 
Bu vaziyette artık hayatmdu fi. Dİıl idaır ıı"nds -y çarparak tekait olup on •e11elik d . . d 

midimi keatijim ~iv- hayatı ........ , ı• l•mqhr. . aıreaın 
Haydarpap. Emnzı latilli:r• ......_ def'aten alan bılumum ümera, .1 1. ı. ı prıctı 

! • ı mırt 
t t z>lti 

tf i ' pen&IJ 
ıt.-

;.ı.-

~ .-

zili etmittir· . tt "t· 
Frauız rantlan ır•Y" ~u . an 

. Gum" ;;. para daba hafiftir. 
tır. -... 

Loodra bor ... ı 
LONDRA, 29 A. A. - = bnn&IJllda l,..;liı< ......... • 

nıektodir. Ecne\i •hal\". li n=r.•"" 

Japon yeni yaniden dİİflDÜf,,. 
t/6 olarak kapan,.. ..... 

16 b.ıboıtmi .. 

hir wi banın ... bolu mlitelıeoom Kazaen cerh tan ve mensubini as\\eriye :ı~ e"'..;...u.:.::"h 
Dr. Mükerrem Emin 8eyİa hua· ' 

/ dın 932 senesi t ülü t>. ikramiyesil-u"nu" saat 
kat, tefkat ve ibl' pı oayeoiade Oeldidarda, mektep sokağında o- d l ll 
lıurtulalıildi• K-ıalin ~ hau turu Muoa Kizırn Ef. nin iki ya\ın ahi ~i\mek\iklcı ! için behem~lrcığlunda D 
ke ı IYllD llt&lı111- Emin Beye• aki çocu~, -~kakta oy nayan co- şubeıııııe 20 Temmuz 93?. tarildnerolu hane 
._ teı*lcilri 1ıW lıorç Wliriıll.!"'Jdj~cu;ldardan~d;a".bi~n~nı~n::,..Jf~ır~la~t;;t ı~ğ:!.ı !•o~p~a~·i}\ ~eJ,,!k~a~tİci\,il.lı;.· .mill:.a._. . .ı..._:~:_:.::;,....::;..;.... ___ _ !I mda · 



..... elit t . t Uhk ......... 
olmakla lıeyfiyet _.._ oı-ı. tiz 

n cazete ile ilin oı-. 

Mebt Romanı: 19 

yaşıyorlar mı? 
('"'-li f•nt..m,... r-) 

Yazan= H()SEYIN RAHMi 
neticeten ne eliyor?. 

Or1-u - ICardetim 152 in. 
ci aalüf.,-i da:rı beyimize olnı.. 

T11rban IDtalaa o yaprağou 
llÇll1"&k olcamaya hatlar: 

"-Bitin bu hilca1enin fft' 
bttabi'a olduğu itiraz ıötür
naez bit- keyfiyettir. Ukin mev 
sukıyeti de, nıüthiı cinayetleri 
le lm1t'•• Ma m • •epe " 
manaaız olan 1914 - 1918 AJ 
man muharebesi der-mdi 
muhakkaktır. Mitahedelerin 

netli -ikalara iıtinat et. 
tiğini lııildiiinüa içill lmeca ih 
tisarla değil lıatl- tafaillti. 
le vak'a lıa metherimisin 

Lausanne 
KonferaDSJ 

aih neticeleri manbkan ancak 
mütahedeleriD Wr _,.a top
laamaımdan •Olll'a gelir •• ,, 

"Ma-fih iSyle ıannecliyo. 
rum ki bütün bu vak'ahirdan 
fU neticeyi çıka,mak için ken. 
dimizi .-um hisaetmemem;., 
müm1dhı olmayacaktrr. O da 
budur: " Gise ıöriinmes mah-
16kat vardır • ., 

• • • 
1 lft'han devam ediyor: 
- Oatat "8nclan •-r• 

(€orrese) de bu ıöriinmea 
mahlUkatm zaptına geçmİf 
Con.tantinie namında bir ha. 
neden bahae,lircır. Bu hldiae 
de mahalli mal6m ve maruf, 
ıahitlerin, tel.L ., tçdana imza 
lan sarihtir. Binaenaıe,h hiç 
bir ınetklk, ııiaH nokta yok. 
tur.. HWiMler çok muhtettm 
belediye müdürlerinin, hakim
lerin ıiılleri 6nüncle -.yaa 
etmlt 'ft INracla Kalvado. ıa
tosundakilerclen daha atrep 

. Me-

ahifeden fie 

turduğum yerde arluıntta 
bir buton iniyor. Medemm 
yatak odasmdua keaif aiyah 
bir duman çıkıyor. KQfU7or 
bakıyorsunuz ki dumanın mem 
baı karyolacbr. T elifla arat
bnrken bir de görüyoraunua 
ki ne atq var ae duman. ••• Bu 
hokkabazlık bazan ihtiyar Ma 
dam F aure'un -.;nele de ya. 
pılıyor. Kadmm fiatanmdan 
dumanlar fıtlanYor. fakat ha 
kikatte ne du.&a var ae a-
let···· 

Hep bu anlaıılmu saribe. 
ler metlmr hakim Maıı: Well'in 
bilmütahede ve blttetkik vereli 
ii raporda -•taddak ve mu.. 
aarrahbr. 

Turhan - lıte aiu Cone
tantinie Maia-'clan 9ayet mııb 
tasaran bahaettim. Auverpe' 
de bu kabilden bir meskene 
geçiliyor. J>Wemekt• tlkd
mazaanıı Jüaieri •fail perili 
evler kollekıiy-.W size sıra. 
)ayım •••• 

Orhan - Fenniyatta da a
kıl kabul etmez gibi göriinen 
~k teYler vardar. Mesela buu 
dan bir uır evvel Viyanada 
verilen bir k-rin latanbul. 
dan clialeııüleceii ve wkı ha
vada dinen bir vapurla iklim. 
den iklime hayret verici bir 
aür'atle yokuJar na1dedi1-fi 
aöyleneydi ba muala irim ina 
mrdı? 

Talat Bey - O bqka bu 
bqka.. 

Orhan - Neclaa? 
T elit Bey - Biru dera 

görmüt insanlara bugün ka. 
ra tahta batmda radyonun, 
tayyarenin ne olduktan anlatı. 
labilir • Fakat inaaf eılitııia 
büyücü oyununa ve hokkaba. 
Z1D btebDiM&e bem.,_ ai. 
zin raldanmsm, perilerinisin, 
cinlerinizin akla ve fende yak. 
lqtmlabilecek cihetleri var 
mıdır? Büyüar oyununda Yak 
tile Zuhuri bo cin p.-i cilvele
rini iyi karlkatürise etmifti 

t •• kit .. 

F ranıız talomı çok ku..etll 
takımlara galip ıelmiı naiyet 
tedir. Ancak oyunlan hakkın. 
da asıl fikrimiz cumadan aonra 
olacakttr. Racinıı'liler Lcındn 
oteline misafir olmllf)ar, orada 
yemeklerini yedikten ~ Bo
<tazda bir teneuüh ic:ra etmlı
ler ve alqam saat 1,5 ta Union 
Françai.e'e gltmiflenlir. Kendi 
lerine lalanbıild'a ~ 
müddetçe gerzecekleri yerleri ve 
Jtinleri havi birer brottlr dairtı 
lacakbr. 

meeburiyetine tabi tutulması 

ayni ~da bezı muvuaalara 
sebep olacağı için htik6metin 
gerek idbal ve ıerek ihraç itle
rinin daha az mahzurlu olan te 
killere"l'apteylemek hususunda 
mümkün olan mevküne vlaıl ol 
mumı da eacüm- lktıaat veki 
li Beyin bu hu.U.taki isabetli 
görütiinden beklediğini mazba 
tasında tasrih eylemiıtir. 

bir el '•rik midir? Olülerclmı 
veya dirile~ nebeuı eclaa 
lrir ıeyale nıidir? Hicliaeleri 
kuru kuruya inkarda muair ol 
maktan ne çıkar.. IÇendinia 
bu gariheleı den bir kaçma fa· 
hit o.1- sftlerinizia önlük 
lerine, kulaklannızm iti~eri 
ne in.-yarak keneli ken• ıi. 
. t-•-· . -.l--~•--L-•-t 

.. ......ıp - ---·. Talat Bey - Ollmn tis 
her zaman bayle söylemiyor. 
1Unuz. Ortada beniiıl IMtfOlun 
mamıı gizli bir kuvvetten bah 
aolırnuraa, insan bu vadide clü. 
tünmeJi pelt: ıarip bulmu..,. 
Fakat Iİz bu kuvvetin Dıeçlıu. 
fiyeti ha)rkmcJe laer z-an ay. 
Dİ kanaati t~ Bu 
kuvvete açıktan apğa ruh na. 
muu vererek masa bqma ça. 
jmyor cıalarla a. .. n sak ıii
lünç· Mclilmdular yapır:eraa. ..... . 

Orhan - Ne yapahm. Ruh 
lar bize baaan hakikahın zihin 
leri dardurac.k teJ'ler ...._ 
veriyorlar. Biz de bu kuvve. 

RA 
Bugünkü program 

lSTANBUL - !L"61./RU 
18 ıramofo~ t~ 
Vedia Rıza" o~la) - Kambiy 
nn İftirakile, 'f.~ne dair liyiba 
at ayan, 20,S grİıYJ!'t Merlı: 
parçalan, 21 alaturka -. ez 
!'f irazi Beyin ve Filrriye iff!eler. 
tftıraklle 22 orkestra. 

BOKREŞ, - (31M metre) 
tarkı lm..n, 20,20 aeafoni, 2 
k-ferana, 21,15 konıer. 

BELGRAT - (429 metre) 
.._, ....... 20.30 - k-..1, 2 
cloktonın tavlİyeleri, 21,30 
lia~dan aakil. 23.50 •frııım 
aen. 

ROMA- (441 etmre) 
juu hab..ıeri, cramofoa pllkbf 
n; Zl.30 ev kadmmm 1t.11eı,.. 
,.yler, 21,411 muhtelif kODMr. 

PRAC- (4Nmetre) 20 
la t-.ili, 21 Çello k-.-1, 21 
Ruı haYalan, 22 konaer 23 
ayan, sünün ıpor haberl;n, 23 ..__. 

ViYANA - (617 ~--tini 
20.JI ..iki pi)ouo, 21 
23.05 Üfam koaaeri. 

PEŞTE - (UO metra) 20 
~ hlkye, Z0,5 tea cece,, 22, 
piyano .,. ke--. 

VARŞOVA, - (1411 
20,11 mahtelif halterl..,, 20 
radyo ca-eei, 21 alqam ko 
rL 

BERUN - (1831 metre) 
baırGıalrii Raqadua ltir kaç 
ne, Z0.20 edeltiyat bahialeri, 
operadan anklea (Veberi) a F 
achiitz operau. 

anya'da 
Emirnameler 

• 

BERLIN, 29 A.A. - fıllan.U 
Hmcl..ıı-rc, elin dahiliye ~ 

iriı:O ~c;:.ı:~ ~ ;ıı 
1 •• -·-- bir lalam ah mata rapteden emirnameyi iaı' 
IUDJfbr. !• 

Bu ...ura--. dahiliye -~ 
tinin açık havada 1Jiimayffler l· 
.. menmaiyetini kaldıran _,n· -ı 
mesi tle birlikte n.....,._cakm 

Çoloradoda b;· 
tren kazası 

CASTEEROCK COLOR. 
.C> A ~-M ; ı =-•• 1aıı•a ........... _ 
dan çrkmaaı neticesinde 8 • 
aıc1111 ve 4 ....... yaralaa 
saaaedilmektedir. 

Porteldz'de yea/. , 
kabine e 

UZBON, 29 A.A. - M. Ca 
na, ..bık ~e aamn M. Qllla 
ra Salqar, :rai ludtı..,I 
memur etmlttir. 

Gyp 6ldtl 
y 

PARIS, 29 A.A. -F
biyat i1emmct. Gyp -'Jle . 
raf olan .,. ltir çok ~ 
maclhike -ı.iııaia ~ 
bUhmaa Madam La C-.t.m 
Mart.el diia 'l'efat etmİftİr. ıa 

-
Lıgiltere ve 11 

Hindistan 
BOMBA Y • 29 A.A. - Dl 

Yam kamaraııında Hincliataı 
nazırmm vel'lllİf olclaiu .,_Ü 
burada muhtelif mrette ~ 
llllfbr. 

Müatiimanlar, memnaachn 
Mec:ımler pretesto ediy·orll~ 

IİI bir çok söderin 
cilvelenen hakikatleri 
den inkar ediyoraunm. , ' 

Talat Bey - Sizi Lı 
ıil&hmızla vurmak, yani 
di delillerinizi aleyhiniuı 
rerek ilum etmek ~ • 
bu eserleri okuyacap .. 
de tizin m- ~eki 
mza dahil olacajiııl. iki 
ya anamda tercümanlık 
bu garibelerle ben de 
cajnn •• 

Orhan - Bisi yalnı~ 
böyle mütetekkir delil. 
•innettarbnakJn,111111...a~ 

T atat Bey - Beni .n 
muza takdim etmek içi 
lim olunm.. 

Oıflan Turhan 
elen: 

- Maa1 ı nmılye 
cıiım.. Maalmemnuniıe· 

-14- • 

TaIA.t Beyin Fla 
riona im 



Şerik Aranıyor 
Bir Avrupah Çelik tene.k~ 
karoseri mütehasıı• tefl'lkı 
mesai etmek llzre az ıer-
mayeli bir ferik aramakta-
dır. Beyoğlu poıta kutulu 

121 numeroya yazılma11 

.. _.Göz Hekimi --11 
Dr. NAZMI AZIZ 
Haseki hastanesi glSıı: mü-
tehassısı Çarııkapı tramvay 
durak mahalli kartıııında 
No 99 her gün saat 15-19 

l•tanbul aıliye mahk-İ 6 mcı 
hukuk daireıinden: Ahmet Cevdet 
l!ey tarafmclan Süleymaniye mahal
lesinde Medrese ıokağ"ında S No. lu 
hanede mukime Saniye Mevhibe Ha 
nrrn aleyhine ikame olunan nez'i ve
layet ve kat'i nafaka davaamın tah
kikatı ikmal olunarak bu baptaki "" 
tak heyeti müçtemiaya tevdi ve mu 
hakenıe dahi 6 Eylül 932 salı günü 
ıaat 14 talik edilmiı ve bu veçbile 
ikametr&lu meçhul bulunan mümai
leyhaya ınuıımelell riyap kararının 
iliınen teblifi karargir olmut oldu
iundan me&kilr rün ve saatte latan 
bul Aıliye Mahkemeıi Altıncı H~
kuk dai...,.inde iıpatı vücut etmedı · 
ği takdirde bilcümle vakıatın ikrar e 
d·i · ddedilDCeji malüm olmak "e ı ıntf a bnak üzr 
teblif mabmırıa kaim 0 e 
keyfiyet illn olunur. 

lıtanbul 2 nd ifllı memurluiunılan: 
Adrea : Ropen Hüıyan Ef. Mahmut 
ııata havuzlu han No. 2. Bala~!•
mi ve adreai yazrlı olan zatın iflaaı 
açılıp taafiyenln adi tekilde yapıl
rna11na karar verilmlt olduğundan: 
1 - Münladen alacalı olan veya 
mallannda istihkak iddiaaında bu
lunanların alacak ye iddialannı it"." 
ili.ndan bir ay içinde eyyami ~·
ye müıteona olmak üzere her sun 
ıaat 13 den 18 e kadllf' Sultanahmet 
le vaki Aclllye binaaından icrafl va
zife eden ikinci lfllı dairealne pe
rek alacaldannı kayt ettlrn..ıeri ve 
ıenet n clelt• pi delilleri ı.... ne 
İıe bunlımn aıil veya muaaddaküfli~u-

M" ıe retlerini yenneleri: 2 - eril 
borçlu olanların yukanda röat .. 

.. dd • • de bar'çlarr mikd..,... 
rnu et ıçm . -
yazdırmaları hillfma hareketin 
'-- rıı6dblnce takibat ve mMU· -..nunu · 
liyetl mllclp olacafını ~en; ~-:
Müfl' in mail nakit ,.. tahvilitı 

kıymetli evrikmı 
olursa olıun ellerinde 

bulun ar iıter tabıi, iıttr Ban 

k 
• _,, ___ e olıun bunlarm 

a. vesaır mu--
~ . d-'-' h-'·ları mahfuz kalmak uzerm ~ ..._ . • 
tartile o malları ayni mllddet ıçınde 
daireye vermeleri, ,.ennezlene ceza
yi takibat ve meouliyete u,..ayacak· 
!arını ve mberet bulunmadıkça 
ruçhan haklarından mahnım kala
caklarını bilmeleri; 4 - 7 temmuz 
932 pe11embe günll saat 13 te yu
karıda yazılı olan iflaı dairesinde 
alacaklıların ilk toplanmada ha:ar 
bulunınalan ve müfliıin mütterek 
borçlularıyle kefillerinin ve ~cu 
tekellüf eden ııair kirn•elerln ıçbma 
da h•zır bulunmağa haklan oldııiu 
İı.in olunur. 

Sıra No. MahaJIMi Mevkii 

1 
4 
6 
7 
9 

Camiişerif Meydan 
Mahmudiye Hutane C. " . ,, .. .. 

1 O miilf.errer " 
16 .. 
17 .. 

.. 

.. 
Yoğurt pazarr 

Sokak 63 .. 

Cinıi 

Hane .. .. .. .. .. .. 
" 

Maliye 
Emlak Devir K. Muham 

No. Lira men K. 
67 69 2000 1.300 

) 

61 o 700 
49 3000 3.150 
s1 4000 3.850 
ıs ıooo 2.800 

>ili O 4.200 
4 1000 
1 o 

1.400 
1-800 

18 " "·okak 50 " 9 1 l 4000 4.200 
19 " Sokak 63 " 15 1000 I.050 

l - Yukarıda evsafı yazılı emval 30 Haziran 932 tarihinden 
itibaren açık arttırma ve peşin para ile müzayedeye çıkanlmııtır. 
Haziran 928 tarihli talimıatnamedeki eşkile göre hak sahiplerine 
verilmit olan gayri mübadil bonolar. da nakit makamında kabul 
olunUt". 

2 - Mezlrur emlakin ihalesi 21 Temmuz 932 perıembe günü 
saat onda Mersin Ziraat Banka11 bina11nda müteşekkil heyet 
huzurunda yapılacakt1r. Taliplerin muayyen vakitte müzayede 
mahallinde bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır .. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde ye. 
di buçup niıbetinde teminat akça11nı müzayede saatinden ev
vel Banka yezneaine yatmlıp teminat makbuzu alınmıt olma11 
icap eder. 

4 - Satıt ve müıı:ayede teraitini anlamak ve daha ziyade taf 
alllt almak iıteyenler Bankada Yunan emvali servisine müracaat 
edebilirler. (2982) 

Hali tasfiyede bulunan 

UŞak Terekkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: 

.Şirketin taafiyeai münaaebetile u..,ı. Şeker fabribaında bulunan Ye 
birinci pazarlık i1A111 neticeeinde aatıl-yan apğıda yazılı mallar 18 
Temmuz 932 tarihinde saat 14 ten 19 • kadar Şeker fabrikaaında pazarlık 
la satılacakbr. lıteyenlerin mezkur (Üne ".-dar tekliflerin! t~ren bildl
rebilecelderi ye mezkur gün ve aaatte taıfıye memurlarına mllt1lcaat eyle-

Tarsus ziraat 
Bankasından: 

Emval 
No. 
14 
ıs 
17 
19 

23 

Cinsi Mevkii 

Hane Cami atik 
Hane Zorbazhark 
Harap fırın Hükiimet C. 
Dükkan ma- lataayon" 
a hane 
Değirmen Zorbazhark 

Zira Ev Dö Vergı K. Muham

2SOO 
3749 
\040 
480 

men K. 
800 

2000 
2000 
1500 1 

00 Hazıne 2064 
hi11esi 

2S Değirmen Keıbükü 00 965 
26 Arsa Küçük minare 00 200 
27 Arsa ince hark 3 00 1000 
31 Hefkere Zorbazhark ? 2 00 400 
32 Hefkere Zorbazhark 2 00 320 
l - Yukarıda evsafı yazılı gayrimübadil malları 23 Haziran 

93? perşembe tarihinden İtibaren yirmi gün müddetle ve aleni 
mü.~ede suretile satılığa çıkarılmıttır. 13 Temmuz 932 çarşam 
ha gti·ııü saat on beşte ihalesi yapılacaktır. 

2 -- Müzayedeye İftirak edebilmek için ihale aaatinden evvel 
müzayedesine iştirak olunacak emvalin muhammen kıymetinin 1 
yüzde yedi buçuğu niıbetinde teminat akçeıi verilecektir. 

3 - Bedeli ihale; ihale günü ve ihaleyi müteakıp peşinen ve 
tamamen tesviye olunur. 

4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname ahkamına gö 1 
re eshabına verilen gayrimübadil bonoıu olanlar bonolarmı bede 
li ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan dün kü j 
surat nakden tesviye olunur. 

5 - l\"ezkür cm ·al ile aatış şeraitinin teferruatı hakkında da 
ha ziyad;) n: alümııt almak iıteyenler her gün öğleden ıonra Tar 
st • Ziraat Bankası Gayrimübadil işleri memurluğuna müracaat 1 
ederler. (2845) 

Çanakkale ziraat 
Bankasından: 

Sokağı Mahallesi Cinsi Kapı sıra Maliye K. 
No. No. MuhamminK. 
70 22 600 

49 23 1500 
14 24 1350 
10 
8 2S 1500 

21 
20 26 800 

o 27 700 

50 28 400 

Naim Vapur idaresi 1 

İzmir sür'at poıtaaı 
(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata nhhmından aaa 
tam 16 de hareketle doğru 

IZM1R'e 
ve pazar günleri 1 zmi.r' den a.aa 
14 1 2 da hareketle lıtanbul'a a 
det eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrü 
kartmnda Site Franıez Han N 

12 yazıhanesine müracaaL 

'--• Tel B. O. 1041. 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru 30 Haziran 

günü aktamı Sirkeciden hareket 

le (Zonguldak, lnebolu, Ayancı 

Samaun, Ordu, Gireson,Trab.zon 

Sürmene ve Rize'ye ıidecektir 

fazla tafıilat için Sirkeci Yel 
kenci hanrndaki acentalıiına mü 
racaat. Tel: 21515 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Medi,i idare Rei 
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ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oacli vakıf a- l•taabul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıd:ur. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( 0

• 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye lı Banka•• tarahndan teıkil olunmuştur. idare mecli•İ ve 
miidtirler heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirket\dir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçen 
acentalarımn hep•i Türktür. Türkiyenin en mühim müeaaeaelerinln ve 

bankalarıma sigortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
migortalarıuı eu iyi ıeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı İMTiYAZ - Telefon: Jst. 20531 

BEBEK Sarayındaki 
Dag Köşkünden Koru Köşküne Naklolunan 

qya •e mefruşatın ıon mfi:ı:ayedesine 1 Temmuz Cuma günü devam o'un?.caktır. 
Nadide asri vemek ve oda takımı, Hereke ipekli halı ve kumaşlar, modern solon .,ı..mı, "'"' le 

ol i şlemeleri, gümüş tepsi, bağa tuvalet takımı wsaire 

ır mustalizardır. 
rip, soğuklama 

ve bütün ı ğ ıla
rm birinci i ' Ac lır. 

Fenerbahçe ve Kalamış 
lıtanlıul'un lıerrak ıemuına makes mavi mannanı, 
Sahilleri, c:eımetaaa tüln1fezar ile -.hattır. 
Talıiatm lıu litif enmuzecine nicih etsek lıir an, 
K•hmıt. F~e ve Belvü'yü intihap hakbr, 

Naıd ki, esatirin ilaheleri ve tarihin aiizelleri, 
bu berrak, dık Fenerbahçe ıuyunda, 

Depoau: Bahçekapı 

Salih Necati 
Emniyet Sandığı 

Urolog ---
ğünden: 

Dr. FEYZi 
Şerife H. 31 Temm 

tarihinde Sandığımız• 
ğı para için verilen 11 

Böbrek, mesane, idrar maralı bonoyu kaybet · 
yolu m6tehass111 lemiıtir. Yenisi veril 

ı\ vrupadan avdet etmiştir. Her eskisinin hükmü olma)' 
gün 14 ten sonra Beyoğlu lsıiklll lan olunur. 
caddesi Elhamrı apırnmanı No.3 1 Babıali Kafesçi sok 

Tel. Beyoğlu ~885 --• Şerife H. 
Bilim vücutlann1 an: ile, lıtilibal rehberleri, 
almutlar, Kalamıt ve Fenerbahçe koyundL 

Zamanı hazır bunu irfanile tekemmül ettinnff 
bu mevkia mualli. Belvü otelini koyarak c: Dr. H O R H O R U N 1 

Zührevi ve idrar yollan tedavibanesi 
y glu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. B.O. 31 

Blue Star cazile dansa kaldırmıt 
Parlak bir aydınlık ıahada çiftleri oynataral 

. ..- . l .. ,,. . . 
'f• ~ o\t ~ i ... ' ' .... , ' ) " -
Konya Hanımları da 
• 
lpekiş~ekavuşuyorlar 

•• 
1 
1 

OSMANLI BANK ASI 
31 Kanunuevvel 1931 tarihindeki mali vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLOBAT 
laterlin 

Hiose senetlerinin teaviyeai talep edilmemiş olan kıımı s.ooo.OOo 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 6.082.423 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 479.374 
Tahıil olunacak senetler 6.004.479 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 1.664.963 
Borçlu hesabı cariler 4.897 .888 
Rehin mukabilinde avanslar 1.864.644 
Kabul tarikile borçlular 1.322.101 
Gayri menkul mallar ve mobil, 661.488 
Müteferrik 31.987 

!8.009.350 

, DOYUNAT 
-. laterlin 

~ye ... ......,.... -·- 10.000.00o 
Nızamnamei dahili mucibince İfrH edilen ihtiyat alı:çeai 1.250.000 
Mevkii tedavülde bulunan banknothr 417.754 

Gemlik Ziraat 
Bankasından: 

I?.e;:f:~:::i:ı;:~,::~:. Konya Mi 11 i Sa na yi 
:~it~~'::t:.a~~:~~n~:ı.;~ sergisine iştirak ediyor 
Temmuz 1930 tarihinde takdim edil 

A1aGörüldüğünde ödenecek senetler Ye ndeli ıenetltl' 235. 788 
caklı hesabı cariler 12.973.344 

Vadeli bonolar ve heoabı cariler 1.593.486 
Kabuller 1.322.101 
Müteferrik 216.876 l 

1 
• 28.009.350 

Hamidiye mahalleainde iki dükkan, üç mağaza ve üç böcekli
li ban maa bahçe böcekhane. Muhammen kıymeti 15000'1ira 
Detir kıymeti 7000 lira. 

latiklil caddesi 2, 4, 6, 101, 103; 105; 107 numara 
Yukanda enafı ıöeterilen Gayrimübadillere ait gayrimenkul 

emval bankamız marifetile atağıdaki terait dairesinde satılacak
br. 

1 - Satq kapab zarf usulile yapılacaktır. 
2 - Pey sünn.ek isteyenler kıymeti muhammeneai üzerinden 

mit olup 1 stanbul Vilayet celilesinin ı 
14411 crak nuınarasile mukkayyet 
müracaat üzerindeki hukuk bu kere 
&a,kaaına devir veya icara verilece4 

ğinden fazla mal iimat edinmek ar
zuıunda bulunan zevatın lstanbul, 
Bahçekapuda Taı Hanında 43-48 
numaralarda ki.in vekili H. W. 
Stock Efendiye müracaat etmeleri i-
lin olunur. 

yüzde yedi buçuk nisbetinde depozito vereceklerdir. •--------=-•• 
3 - Müzayede bedeli pqin olarak nakden istifa olunur. (Ha- S A T 1 L 1 K K O Ş K 

ıı:iran 928 tarihli talimatnamedeki etkile göre hak aahiplerine ve. Erenköy'ünde Zihni Paşa ko-
rilmit olan bonolar nakit makamına kabul olunur.) nağuun selamlık dairesi 18 oda, 

4 - Bankamız Umum Müdürlüğü ile hazinei celileden iatizanı 31 dönüm bahçe, mutfak, ıu ve 
mucip hallerde emİı' gelinceye kadar talipler peylerinden döne. aynca bir paviyon ile eşcan müa-
meyeceklerdir. mireyi havi bina satılıktır. loteyen 
5- Müzayedeye memur heyet azalarile muhammin ve bunla- ler istaayonda Berber lama.il E-

mı ebeveyn ve evlat ve zevceleri müzayedeye iıtirak edemez- fendiye müracaat edebilirler. 
ler. (lıbu hüküm pazarlık auretile cereyan edectık muamelata da 
•tmildir.) 

6 - Kirada bulunan emvalin konturato müddeti bitinceye ka 
dar yeni aahibi tarafından tahliyeye icbar edilmiyecektir. 

7 - Emvalin sabtına ait bilcümle harç ve rüsum müıteri tara
fından nakden tesviye edilecektir. 

8 - Müzayede müddeti 27 Haziran 932 de baılamak üzere 
yirmi bir ııündür. 17 Temmuz 932 de pey münasip görüldüğü tak 
dirde bankamızca taliplerine.ihalesi yapılacaktır. 
9- lıbu müzayede 661 numaralı kanun ahkimma tabidir. 

(2940) 

Türkiye ziraat 
Bankasından: 

lLAN 
Köpriı altına Kad?köy iskelesinde 

tahtı iıgalimde bulunmuş olan 
31-84 No, lu dükkan tahliyesi dola
yıaile <'manetler rıhtımda F ALERO 
Hanına 2 No lu mağazaya muvak
katen nakil edildiğini ve bir ay zar
hnda müracaatla emanetleri almala-
rı muhterem mütterilerclen rica o-
Junur. 

EMANETCl SARA 

~ .............. .... 
SılUıi yemekıer - tsuzıu 

içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

.__SA TtE---' 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha-
neıi Karaköy Börekçi fırını aıraım· 
da 34. 

' . . ~ .... _' '.'!il-·· ...._ ,} ,. - . . , ,~. ..:::,,. . 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Şişlinin Mutena Mevkiinde 

Satılık Arsalar 
Bankamızın malı olan Şiılide halen Koros imalathanesi ola

rak kullanılmakta bulunan 401 numaralı garaj ve müştemilab 

zirdeki krokide gösterildi ği veçhile ifraz ve garajdan maada müf 
rez mahaller bedeli peşinen teaviye edilmek tartile satılmak üze 
re müzayedeye vazedilmittir. ihale 4/ 7/ 932 pazartesi günü sa
at on altıda yapılacaktır. Taliplerin 150 liralık teminat akçesi 
müıtuhiben Şubemize müracaat olunm•aı. (2727) 

Zincirli Kuyu ve BDyOkdere Caddesi 
Tramvay Yolu 

I 

' I i?. I 
/ 

I 
I 
Mikyas 

;juıoo 

Kuyuda muvafık olduiu tasdik olunur 
Müdür Umumi Müdür 

E. HODLER A. H. REI 

Devle'l Demiryolları idaresi ilanla 

Pendik - Tuzla araaında kain "içme" namile maruf su 
line gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak üzere bu • 
1/7 / 1932 tarihine müaadif Cuma gününden itibaren ve it' 
hire kadar atideki banliyö katarlan mezkUr mahalle kadar 
vam ettirilecektir. 

Katar No. Köprü Haydarpaat İçme 
\lar. Har. Muv. Har. 

12/ 19 C.30 6.55 8. 8.03 
(1) 14/ 21 7. 7.28 8.37 8.40 

18/ 23 8.20 8.45 9.50 9.55 
22/ 27 9.30 10. 12. 12.05 
24; 29 11.40 12.08 13.55 14. 
28/ 33 13.55 14.20 15.45 15.55 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

(1) Bu katarlar yalnız cuma günleri seyrüsefer eder. 
İçme katarlan seyrüsefer ettiği müddetçe banliyö yolcJI 

tarları vaktı hareket cetvelinde atideki ıekilde tadilat icra 
cektir. 1-7-932 tarihinden itibaren 11 No. lu katar ya}nıı 
günleri Pendik - Haydar paaı araımda seyrüsefer etmiY 
Buna mukabil yalruz Cuma günleri atideki tarife mucibiıı" 
No. lu katar Boatancı'dan Pendik'e kadar devam ve 17 ~· 
katar da Pendik'ten hareket ettirilecektir. 

14 No. lu katar 
Boa tancı Hareket 7.66 Pendik 
Küçükyalı ,, Yunua 
Maltepe 8.05 Kartal 
Kartal 8.13 Maltepe 
Ylunus 8.17 Küçükyalı 

1 
Hareke' 1 

-
Pendik Muvuallt 8.20 Bostancı 

Daha fazla malfunatm, istaaiyonlarm bekleme saloııl 
talik edilmit bulunan ilanlarda mevcut olduğu muhtereııı ~ 
ye ilin olunur. <:;:J 

~ 
1 - Ankara • Kayseri hattı üzerinde Şefaatli civarıııd• 

244 deki ocaktan çıkanlacak 4000 M/ 3 balast. ~ 
2 - "Konya - Yenice hattı üzerinde Hacıkırı civarı~• il 

305 - 904' ve· km. 311 deki ocaktan çıkarılacak 7000 M/ 3 I>" 
kapalı zarfla münakasaya konmu9tur. 

4000 M/ 3 balaabn münakaaası 20 T emİnuz 932 çarıaıııb' 
nü saat 15 te. . f. 

Ziraat Bankası Müfettit Namzetliği için 20 Temmuz 1932 
;artamba günü sabahı Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 
bir müsabaka imtihanı açılacaktır. lıbu tahriri imtihanı kazanan 
lar Ankara' da yapdacak tifahi bir imtihana tabi tutulacak ve bun 
da da ibrazı ehliyet eyliyenlerden alb Müfettİf namzedi alınacak 
br. Müaabakaya iJtirak edeceklerin Mülkiye mektebi, Hukuk ve
ya lkbaat Fakültesi veya UIUınu Aliye Ticariye mektebi mezunu 
ve yahut sonsmıf müdavimi olmaaı lizımdır. Diğer Fakülte veya 
yüksek mektep mezunlarının müsabakaya ittirak eyliyebilmeleri 
için en az iki aene mali müesseselerde çalıımı§ olmalan ıarttır. 

imtihan programı ve teraiti aaireyi havi matbualar Ankara, 
lıtanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talip
ler bu matbuatla yazılı fotoğraf ve vesikaları bir mektuba leffen 
Ankara'da Ziraat Bankası teftit heyeti Müdürlüğüne nihayet 
14/7/ 932 akıamma kadar bizzat vermek veya göndermek sure. 

Satılık Konserva Fabn·kası 7000 M/ 3 balaabn münakaıaaı 15 Ağustos 932 pazarteıl~ 
MAMA ~ ~ 

nü keza saat 15 de Ankarada umumi müdürlük binaamd• 'f r ' Çok mükemmel ve her türlü konoerva imaline ıııılih Edime konserva fab- caktır. . ıııf! 

1 
Dr. Hakkı Şinasi 1 rikası bütün teferruatile ve olduiu ıekilde veya makine n binalan ayn Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde her bir• il; 

Yavrunuzun en aıhht gıdasıdır. ayn ve pazarlık ıuretile oablrğa çıkanlrruıtır. Talip olanlann fabrikayıl liraya satılan ıarbıamelerde yazılıdır. _.!;/ 

tile müracaat etmit bulunmalıdırlar. (2782) 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Geyve kazası dahilinde Sakarya köprüsü tamiratı 9500 li. 
ralık keşfi ve şartnamesi mucibince 20 Temmuz 932 Çarşamba 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. T alip olanların mezkur tarihte 715 liralık te. 
ıninatı muvakkate mektubu veya banka makbuzu ile teklif mek. 
toplarını münakasa kanunundaki tarifat dairesinde Kocaeli 
Vilayeti Daimi Encümenine vermeleri ve ıartnamesini görmek 
İstiyenlerin Encümen kıılemine müracaatları. (2886) 

.l!lLLlYET MATP.AASI 

lstanbulun 
en eski ve 
en büyük 

Türk 
Mahrukat 
Tüccarı 
kim.tir. 

• 
Satılık Bono 

Eminönü Malmüdürlüğün
den: 

Edirne Defterdarlığınca mah 
cuz iki adet biner liralık gayri· 
mübadil bonosu 2-7 -932 cumar 
tesi günü saat on dörtte açık 
arttırma uaulile eatılacağından 
taliplerin satı§ komisyonuna 
müracaatlan. (2978) 

görmek ve pazarlığı yapmak üzere hali taıfiyede bulunan Trakya Kon- -

oenacılık Türk Anonim tirketinin Edirnede Dariileytam çar1111nde vaki ı· b 1 v·ı A e d ,fi 
merkezinde tasfiye memurlan adreoine lüzumu müracaatlan ilan olunur. stan u 1 ay e tın ej 

Erzincan • Kelkit • Gümü,hane yolunun 0,613 cü kiloı11 ~ 
sundan 0,651 ci kilometroıuna kadar yeniden yapılac:alı 1" 
26010 lira 26 kuruş bedeli keıifli ıoaanın inşasına ait ka~1.:J. 
usulile yapılan münakaaada verilen bedel haddi layik gör01

6 ğinden münakasa müddeti 25.6.932 tarihinden itibarerı 13ı 1 

temditle, pazarlık suretile ihalesi takarrür etmiş ve 10.7·~ ~,ı 
rihine müsadif pazar günü saat 16 da Erzincan vilayeti. 1 
encümeninde ihalesinin İcrası mukarrer bulunmuştur. fal:ıi 
derecei iktidarlannı gösterir mahalli ticaret odası ve e 1 
fenniye veaikasile bedeli ketfin yüzde 7,5 nisbetinde tet"ıı' 
muvakkate akçesini nakden vilayet emrine Ziraat Bank"~ll 
ya malaandığına teslim eylediklerini mübeyyin makbuttl .. ,.I.'. 
te ibraz etmek üzere yevm ve vakti muayyenine kadar ı:ıı~,ti~ 

Denizli Ziraat 
Bankasından: 

Aıağıda eevaafı muharrer altı parça emval 16-6-932 tarihin. 
den 16-7-932 tarihine kadar otuz gün müddetle müzayedeye çı
kanlmışbr. 

ihale 16-7-932 cumartesi günü saat (16) on altıda yapıla
caktır. ihale bedeli nakden veya hak aahiplerine verilmit olan 
gayrimübadil bono.u ile defaten ve peşinen tesviye olunacaktır. 
Taliplerin daha ziyade tafsilat almaaı için latanbul Ziraat Ban
kanuza müracaat etmeleri ilin olunur. 
Emvalin Murabba Numarası Mevkii 

nev'i metre 

Devir Bu ker- larının ve şartname hakkında fazla tafsilat almak isteY"j e#' .• \ 
eanaaın. re tab. ~ezkı'.ir vilayet daimi encümen kalemine müracaat e: (ı9j 
daki kıy- min 0 • ılan olunur. _/ 

meti lunan 1----------------------
Hane 
Hane 
Hane 
Mağaza 
Bağ 
Bahçe 

219 
319,5 
191 

1218 
2157 
883 

27-29 
23-25 
35.37 
10 
36 

3 

DenizliReıadiye 1600 
}} ,, 1600 
» ı 900 

istasyon 400 
Reıadiye 900 
Gümülcina 300 

kıymeti 
1250 
1250 
600 
250 
550 
100 

Gedikpaşada J a ndarma , 
Satınalma komisyonundD:\ı 

Yirmi iki ton kırtasiyenin Maliye ambarından Merc:~rı çı~~ 
dızhanındaki Jandarma matbaasına nakliyesi pazarlıg& of' ~ 
mrııtır. Taliplerin 2 Temmuz 932 cumartesi günü saat ('J'T:. 
ten on bete kadar komisyona müracaatları. 

" ~- • k • • d'kkatlı ta.- çeırn ıp a ...... --p\al'llU kvar Yerme sızın ı .. . .. tabak mı ecegı nu .. ·------


