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NUSHASI S KURUŞTUR 

- -• 
lskenderiye'de 
Türk Bankası Deniz a 1 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Fırk da Görüş·· dü 
Bir kaç ııün evvel Mıaır mu 

habirimiz hkenderiyede ltBan 
ka11 tubeeinin açıldığını haber 
verdi Bu suretle Bankanın· u-

' 1 . eb' mum müdürü ve zımr m u-
su muhterem Celil bey efendi 
nin bir kaç ay evvel Mııın ziya 
reti ııralannda verilen karar 
tatbik sahasına intikal etmit 
bulunuyor. 

Fırka grupunda 
)erinin Devlet 

uzun müzakerat neticesinde 
idaresi altına alınması esası 

deniz posta sefer
kabul edilmiştir 

lıkenderiyede lt Bankaaı şu 
be.inin açılması iki noktadan 
ehemmiyetlidir. Evveli bu, 
Türk bankacılık tari1ıinin mü
him bir merhalesini tetkil edi
Yor. llk defa olarak Türk ser
ınayeaile tesis edilen ve Türk 
bankacıları tarafından idare olu 
nan bir banka lıkenderiye gibi 
Akdeniz ticaretinin büyük mer 
kezlerinden birinde bir tube aç
ınıt bulunuyor. 

Saniyen Mısırla ticari mü
naıebatımı.zın inkitafı huıuıun 
da bu tubenin büyük bir tesiri 
olacaktır. Türkiyenin ticari ha
reketlerinde Mısır ile temas 
keyfiyeti tesadüfi bir bal değil 
dir. T ürkiyede iktısadi her han. 
gi bir genitleme hareketi ilk 
hamlede Mısıra doğru tevec
cüh etmittir. Türk denizciliği 
ve deniz ticareti hareketleri 
ilk baıladığı zaman, en evvel 
dütünülen feylerden biri de Jı 
tanbut ile lıkenderiye arasında 
münakalat meselt!M olmuıtur. 
Deniz ticaretinde böyle olduğu 
gibi bankacılıkta da harice doğ 
ru ilk genitleme hareketinin Jı 
kenderiyeden batlaması iki 
memleket arasındaki sıkı iktı
ıat rabıtasının en kuvvetli ala
metlerinden biridir. 
. Mıaır ile Türkiye arasında 
~.hıadi rabıta yalnız bir hesap 
'tı olarak kalmaz. iki memleke 
tiıı tarihi alakalan ve iki mille
ti rubi rabıtaları da vardır. Ce 
lit Beyefendinin seyahatleri es 
nasında bütün Mısır muhitinde 
t~ndisine gösterilen hararetli 

Uanü kabul yalnız Türkiye lt 
Baııkaaı umum müdürünün iş 
ıiyareti için değil, Türkiyede 
'?illi bankacılığın bir mümessi
l~ne karşı Mıaır resmi mahafi
lıle ticaret ve sanayi erbabının 
duydukları samimi incizap his. 
aile de izah olunabilir. 
lı .. İtte her iki tarafta bu hiıler 
uküın sürdüğü içindir ki , Is. 

k.enderiyeye it Bankaıımn ııiri 
tı herhangi bir mali müeaıese
llİn sadece menfaat hesabına 
'llüıtenit teeaıüsüne benzeme
tııiıtir. Türkiye lt Bankası, 
koııı,u ve kardeş memlekette 
İki memleketin mali ve ticari 
doatluklarmm bir mümessili gi 
bt teessüs ediyor. Bu şubede 
llıutat banka muamelatı yapılır 
len gerk ona müracaat eden 
Mısırlı it sahipleri, gerek o mü 
"•caatları kabul eden banka me 
~urları bir samimiyet havası i
Çınde çalışacaklardır. 

!ürkiye ı, Bankasının ilk 
lıarıci ,ubesini Mıaırda açması 
~ıaırın mali ve iktısadi sağlam 
_ıgına karşı Türk bankacılık 
j:~e!D.inin beslediği derin ve kök 
)~. ıtımadın en bariz bir de
ılıdir. Mısır harpten beri müte 

radj bir ıay ile gittikçe sağlam 
aşan bir iktısat unsuru olmak 
l~dır. Bilhassa ziraat memleke 
h olınak itibarile cihan buhra
. 111dan Mısır da az çok müteea 

•ır olmuştur. Fakat metin ve 
ararlı bir idare altında buhra
•n tesirlerini asgari hadde irca 
lmek ve yavaş fakat emin a. 
,'rnlarla ziraat ve ticaretini ile
•.letınek yolundadır. Bu yolda~ 
1 meaaiıinde en ziyade kredı 
.i.ieaseaelerine dayanacağı iti
ardır. Samimi bir alaka ve yal 
•ı iktısadi gayelerle lskenderi 
ede açılan İf Bankası tubesi 
u hususta Mısır iktısadiyatı-
111 yükselmesine candan hiz
et edecektir. 
lı Bankasının lskenderiye. 

e bir tube açması banka faali
etinin milli hudutları aımaaı 
liharile n kadar memnuniyeti 

Ucip ise Mısır muhitinde 
iirk bank~cılığını ve Türk ik
~•adiyatını temsil etmesi itiba 
•le de o kadar ehemmiyetlidir. 
1 Bankası Mısırda Türk iktı
diyatı namına mühim bir va-

Deniz posta seferleri 
idaresi tesis edilecek 

F~ansa ve 
Biz .. 

Şilepçilik devlet idaresi altına 
alınacak hizme 

Lehimizde müsait 
bir cereyan başladı 

"La Turquie libre" in ka
patılması emri v•rildi 

Bugün davet 
Olunuyoruz 
Yirmi bir devlet 
Cemiyeti akvama 

·teklifte bulunacak 
CENEVRE, 30. A. A. - (A-

tin haricinde bırakılacaktır •• 
ANKARA, 30 (Tdefon) -

Halk Fırkası grupunun bugün
kü içtimaında deniz posta sefer 
leri hakkında fırka komisyonu 
tarafından yapılan tetkikat ne
ticesinde hazırlanmıt olan ra
por üzerinde müzakeT&t cere
yan etmittir. 

iki noktai nazar 
Komisyonda iki noktai na

zarın tebellür ettiği raporda 
tasrih edilmittir. Biri bu hizme 
tin devlet idaresi altına alınma 
sı, diğeri de bazı kayıtlar tah. 
tında bu hizmetin serbest bıra
kılması .. 

Devlet idaresi 

Ajansın 
Tebliği 
ANKARA, 30. A. A.- C. H. 

FırkaJı Grupu buırün mecliı mü
zakeresinden sonra Afyon meb'u
su Ali Beyin riyasetinde içtima 
etti. 

Deniz poıta ıeferlerinin tanzi
mi meselesi üzerinde uzun ve ce
nit müzakerelerden sonra bu lıiz. 

metin devlet idaresi altına alınma 
11 eaa11 kabul edilmit H müzake
reye nihayet verilmiştir. 

Her iki noktai nazar etrafın ı tevdi etmit olduğu Türkiye 
da grupta cereyan eden t:..oun posta vapurculuğu anonim tir
müzakerat esnasında bu hizme keti tetkili hakkında layihanın 
tin devlet idaresi altına alınma ya hükumetçe geri alınması ve 
11 elzem ve faydalı görülmüt- bunun yerine bu son karara gö 
tür. Bu vaziyete göre evvelce re taııizm edilmiı bir layiha tak 
Millet Meclisine hükümetin Wevamı 6 ıncı sahıfede) 

Mahkeme kapısında hasmını vuran Halllln 
nezaret altında 

Mahkeme kapısında 
üç silah sesi 

Davacı, mahkemeden çıkan 
maznunlardan 

birini iki yerinden vurdu •• 
Yaralının hayah tehlikede! 

Dün Adliye daireıinde müthit 

b. ma· yet olmut, mahkemeden 
ır c ild . 1 h' çıkarken davacı m eıa ey ı vur-

muıtur. . 1 bk 
Cinayet pek anı o m!'~• ·d'-İ· e-

me kapumda silah ·~'j ıtı ı ı:"~~ 
koridoru doldura'.' yuz .. erce ba . 
korku ve telit içmde oleye en-

zife almıf bulunuyor. Bu va~i
feyi hakkiyle ba§a çıkaracagı
nın en büyük delili henüz on 
seneye varmayan hayatınd~'. ba 
ında bulunanların kudretlı ı da 

!eteri ve yılmaz iradelerile Tür 
kiyede gösterdiği yüksek ve u· 
mulmaz muvaffakıyettir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

ye kaçıtmağa batla1111tlar, kadm
larm çığhklan bu hen:ü merci 
büsbütün artbnnıttır. 

Cinayet nasıl oldu? 
Cinayet ikinci ceza mahkeme

sinin kapm önünde olmuıtur. Ca
ninin ismi Hasandır, vurduğu ada 
mm ismi de Muatafadır. 

Cinayetin bıraktığı teıir ve he
yecan Adliyede uzun müddet de
vam etmiş, koridorlarda toplanan 
kimseler biribirlerine saatlarca bu 
cinayet hakkındaki malümatı nak 
letmiflerdir. 

Cinayet aaat 4,30 da olmuıtur. 
l'laıan bu cinayeti davacı ııfatile 
hazır bulunduğu muhakemeden çı 

<Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

PARlS 30 (Hususi) -Kuv 
vetli membalardan istihsal etti- , 
ğ~m m:ı-lu?1ata göre, Fransa hü [ 
kfunetı, bır takım menfaat düt 
künlerinin gizli ve açık manev .. I 
ralarla Türkiye hüktlmetini kas ' 
deden hareketlerine mini ol- 1 

' ı mak kararını vennittir. Bu cüm 

i
l leden olarak bir müddet evvel 

mahut Mehmet Alinin Pariste 
neşretmekle olduğu La Repub. 
lique enchainee gazetesi kapat-
tırıldığı gibi, pek bayağı mak- : 
ıatlarla çıkan ve Necati Rifat ' 
İmzası altında bir takım ıimsar 
ruhlu yahudilerin yazı yazdığı 1 

nadolu Ajanaırun husuıi muhabi
ri bildiriyor). 

Cemiyeti Akvam meclisinin 
dün akdi mukarre.- umumi içti
maı Çin.Japon meselesi hakkın

daki raporun itmam edilmemeıin
den cuma ırününe bıralulnufbr. 

Devletlerin Cemiyeti akvama 
girmeğe davet edilnwniz hakkın· 
daki teklifi o ırün okunacakbr. 
Teklifi yapan devletler tunlar
dır: 

Almanya, Avusturya, lnıriltere, 
1 talya. Fransa, llulpriıtan, lı

panya, Yunaniıtan, Macaristan, 
Guatmala, Venezuella, Hollanda, 
lran, Polonya, Romanya, lsviçre, 
Çekoslovakya, Y ugoılavya, Ja
ponya, Kolombiya, laveç. 

İngiliz Başvekili M. Mak Doııald konferanstan çıkıyol 

Lausanne'da vaziyet 
dün de müphem geçti 

' 

j La ı:~~uie libre gazetesinin 
seddı ıçın de emir verilmittir. 
Bugünlerde, gerek resmi Fran
sız mahafilinde, gerek ınali ve 
iktıaadi alemde, Türkiye lehine 
açık ve hayırhah bir hareket 
sezilmektedir. Hayon'lar Rene 
vanland'lar ve 150 likler' artık 
F ranaada da dikit tutturamaya 1 

1 . 

M. Mac Donald Fransızlarla 
Almanlann 

arasını bulmağa çalışıyor •• 
cakJarını anlamışlardır. ,. 

Bir banka tesisi 
teşebbüsü 

PARIS 30 (Huaust) -Fran 
aada büyük bir mali 8. up, nısıf 
sermayesi Fransız, diğer yarı 
sermayesi Türk bankaları tara 
fmdan temin edilmek üzere . 
memleketimizde büyük bir ban 
ka tetkiline giritmek arzusunu 
izhar etmiştir. 

Kopenhag'a 
Telefon 

Bugünden itibaren 
mükaleme haılıyor 
lıtanbul - Kopenhag araımda 

telefon muhaver~!;~ ~ ... ,,. , .. __ """' 
için yapılmakk r------. 
olan tecrübelr 
müsbet netice vP. 
diğinden muhP 
berP.ye bugÜnd"'!ı 

itibaren batla"a 
caktir. Mükale· 
meler Sofya ile 
Bükl'eı Üzerinder 
temin edilecektir 
Bir mükiJeıne üc 
reti 814 kurut 
tur. Saat 8 - U 
arasında bebe 
mükileme içi ~ 
844 kurut alına 
caktır. 

Eakl dilgunu umumlge 
binası 

Belediye 
Bina buldu 

Sabık düyunu umu
miye binası ne 
şartla bele 

diyeye verilecek?. 
Aldıinnız malGmata ırönı, Ca

ğaloğlundaki mülıra Düyunu U
mumiye binasının Maliyece Bele
diyeye devrine muvafakat edilmit 
tir. 

Bina, 350 bin lira kıymet kona 
rak Belediyeye verilecektir. Buna 
mukabil Maliye Yeki.leli, Beledi
yeden Ziraat, Devlet Ye sair ban
kalann latanbul ıerbelerine tab
ıia edilmek Üzere, lıtanbul Pos-
ta ve Telırraf binaaınm mübayaa 

Litvinoff'un ve emrine tevdiini istemektedir. 

O il ıd• Bundan batka belediyenin lıtan-
ğu arı ge ı bul Poıtahaneıine mukabil Mesa-

. . . . det "Şimdiki Liman" Hanmı Poı-
Sovyet Ruıya Hancıye konuserı 1 T 1 f U M.'d'' ı - · .. M L"tvi fu iki hd d.. a Ye e gra mum u ur uıru-

• 
1 

1
• no n mil _"_~';' . und ak 1 ne ferağ etmek üzere satın alacak 

f8ID unannmza muv ..... at e en B kd" d B J d" d k F M · ·ı h • . trr. u la ır e, e e ıye e en-
ra~ eı:1"1' vapuru 1 e te rımıze diıine malolan Düyunu Umumi-

gelmitl~rd~r. • • ye bina11na tatınacaktır. Bazı tali 
.. M.: Lıtvıno*';ın ogullan dogruca teferrüat ta halledilmek üzere ol

Buyuk~eo-~eki. Sovyet s"!ııı;et kona duğundan yakmda bu İt te netice 
iına ırıtmıtlerdir. Mev11mı burada Jenmit olacaktır 
geçireceklerdir. · 

Son bir taksit daha mı? 
LAUSANNE, 30. A. A. - Dün 

öileden sonraya doiru ..aziyettelö 
miibhemiyet devanı etmekte idi, fa
kat lıl. Yon Papen'in itiWcirizliği 
Almanyanın alacaklılan arasınd ki 
t-iidü kuvvetlendirmittir. 

M. Mac Donald, reiei ııfatile, cl.
vetli devletler miimeuilleriııe AJ,. 
manyanın nihai taahlldünii tetkil .. 
decek toptan bir meblilğ teshil edi~ 
melı: .-rtile tamirattan vazgeçmeğ1 

<Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kadınlarımız sivil 
polis olabilecekler 

Yeni polis teşkilabna ait 
kan1•n Mecliste kabul edildi 
ANKARA, 30. A. A. - B. M. 

Mecliıi buıriln reiı vekili Refet Be
yin riyuetincle toplanerak ihtiyat za 
bitim ve ukeri ihtiyat mmwrla
n kamınunun üçüncü maddesine dair 
lran11J1 hakkında, atideki fikrai tefıi · 
riyeyi kabul etmittir. Buna nazaran: 

Orta mektep mezunlarını kabul e
den veya orta mektep tahıilini ken-

eli mektebinde verdikten sonra en a 
ÜÇ sene mesleld ma!Uınat ile ı..nbtr 
malümatı umumiye de veren birinci 
derecede meslek ibtisaı mektepleriy 
le ilk muallim mektepleri ve muıiü 
muallim mektebi• ihtiyat zabiti ol
mak noktai nazaraından tam devreli 
füe muadili mekteplerdir.'' 

<Devamı 6 ıncı sahıfede) 

DiJn lstanbuldan giden Tarih muallimlerinden 
bir grup istasyonda 

Tarih kongresi cumar .. 
tesi günü açılıyor 

Ayni zamanda Madam Litvinofun ------•••••1111, K 230 ıı• 
da yakında lıtanbula ıreleceji haber r ongreye mua ım ve 
verilmektedir. 1 

~ ... 
Kesen ova 
Hadisesi 

Bulgar Başvekilinin 1 

beyanatı ikinci sa
hifemizdedir. 

<~ 

Racing Clup müderris iştirak ediyor 
Bugün ANKARA, 30 (Telefon) -

1 Tarih müderris ve muallimleri-
Oyn uyor j nin kongreai cumartesi gUnli 

biye reiaidir. Tarih cemiyeti kl 
tibi ile Maarif veklletince ta. 

<Devamı 6 ıncı sahifede) 
Çarşamba ırüniı tehrımize ge- öğleden evvel Halkevinde top. 

len Fraruanın en eıki klübü Ra- l lanacaktır. Kongreye 11 Tem
cinır bugün ıaat 5 de Taksim muz pazar günü aktamına ka- Haftalık 
stadyomunda oynıyor. dar devam edilecektir. Cumarte Siyasi icmal 

Bu maç doğrudan doğruya Fe- si günü Aydın meb'uau Reıit 
nerbabçe ile olacaktır. Tafıilatı Galip Bey bir nutuk irat ede. BugQn ikinci ve QçDn-
•por sabifemi,.dedir. cektir. lçtimaın reiıi; Maarif CÜ Bllhlfemizde 

l.iılıiııı•-------•ı vekili, Türk tarihi tetkik cemi- '"-------~;.;..-• yeti reiıi ve milli talim ,. .. ter- I" 



..... .. - ..... \\ ı "'"· 

esenova' a cereyan 
eden hadise ... 

HARiCİ HABERLER 
DAKi 

Iranda 
Casuslar 

Japonya 
Muarız! 

İçki 
• 
içecekler mi? 

Bulgar başvekili M. Muşanoff' 
un Anadolu Ajansına beyanatı Maznunlardan dör- Hoover teklifi hoş Amerikan demokrat 

Yeni buğday kano 
Meclise verildi 

SOFY A, 30 A.A. - (Telefon
la) Bulgar başvekili ve hariciye 
nazırı M. Muşanoff bugün Anado 
lu Ajansınm Balkan muhabirini 
kabul ederek Keaenova köyünde 
vukua gelen hadi.., ile Türk ame
lenin Bulgar tütün imalathanele
rinden çıkarıldıkları hakkındaki 
neşriyat ve Bulgar - Yunan, Bul
gar - Yugoslav münaıebatı hak
kmda ;ıu beyanatta bulunmuftur: 

menni ediyorum. Şimdilik Lau
aanne konferan.aının ve tamirat 
meselesinin neticelerini beklivo
rum. Belki Cenevrede tesadüf e
derek Yunanlılarla görüteceğim. 
Herhalde hu vadide şimdilik &Öy
lenilebilecek müspet bir fey yok
tur. Fakat karşılıklı hüınü niyetle 
her meaelenin halledileceğine ka
ni olduğum için Bulgaristan da bu 
meaelede büyük hüsnü niyetle mü 
tehaaaia olduğuna göre Yunanlı
larla olan ihtil.iflanmızı da halle
debileceğimizi daima ümit et
mekteyim. Bu münasebetle Tür
kiyenin ve Bulgariatan hakkında 
güzel birkaç aöz söylemek için hiç 
bir fırsatı kaçırmayan lamel Pata 
Hazretlerinin bu meaele veıileıilf" 
de hakkımızda gösterdikleri dost 
luk ve muhabbete karşı mütehas
aiı ve mütefekkir olduğumuzu bil 
bassa söylemek İsterim." 

dü idama görülmeyor ) ları memnuiyetin 
mahkum edildi TOKIO, 30 A .A. _Japon bahri- ilgasını kabul ettiler Kanun meclisin cumart 

celsesinde görüşülecek • 
TAHRAN. 30. A. A. _ Zabıta yes~ Hoov": t•klifatının ihtiva~~- I 

lo 
• "k" mekte oldugu hemen hemen her tur Ş KAGO, 30. A. A. - Demokrat 

ımı .\Zamı hu umet memuru olan 1 .. b h • t ·ı· t .dd ti konvansiyonunun bir program tan-
30 k f · · B la da u a n enzı a a şı e e muan.z 

casuıu eı etemıştır. un r n ı b l ktad zimine memur edilen komiteıi, harp 
4'ud· idam ve diğerlend·nin hhep1 ~ıf' ldae- uç~':X: bu ;;klifatın milli müdafa- borçlannın iptali aleyhinde bulunan 
ne en 1~ seneye ka ar te a u e en . . . ... . . takrir suretini kabul etmiıtir. Komi-
h · 1 mabk" dil · yı tamamıle zaıfletecegı kanaatın-

ANKARA, 30 (Telefon) -
Bütçe encümeni hükumetçe Zi 
raat bankasına mübayaa ettiri
lecek buğday hakkındaki kanun 
layihası üzerinde tetkikatını 
bu akşam geç vakit ikmal et. 
miş ve layiha ruznameye alın
mıştır. Meclisin cumartesi in'i
kadında müzakere edilecektir. 
Bütçe encümeni Ziraat banka
sının bu muamelede muhtemel 
zarar haddini hükU:metin tekli. 

!erine meydan vermem 
layısile esaslı bir gaye 
olmak üzere bu layiha il 
edilen tedbirleri seme 
rakmamak iı;in layihay 
ci madde olarak atideki 
yi ilave etmiıtir: 

apıs ceza arına um e nııı- d d' te ayni zamanda içki memnuiyetinin 
lerdir. e ır. . .. d - d d • il lehi d b Cenevredekı bahrı Japon heyeti ogru an ogruya gası n e u 

Paris 'le bir casus murahhasası bu hususu timdiden tas Iunan takriri 18 reye karşı 35 rey i-
''K6enovada cereyan eden 

hadiseyi duyar duymaz derhal 
PARIS, 30. A. A. - Talebe oldu rih eylemiştir. Bundan mada, Hoo- le taavip eylemİftİr 

1 
kl .f dd ti Beklenilmeyen bu aon karar bü-

tahkikat yapılmumı emretetim. Mu
taaamf tarafından yapdan tahlci 
kat raporunu buırün matbuata teb 
liğ edeceğim. Bu rapordan anlaşı
lacağı Üzere müeuif vak'anın mü 
sebbipleri olarak altı kişi zan al
tına alınmıı ve tahkikat biter bit
mez bunlarm cürümlerine göre 
tecziye edilmek üzere tahtı muha 
kemeye almmalan da takarrür 
etmiıtir. 

ğunu iddia eden ve Fantoma namı ver te ı atının 4 sene mü e e 
verilen LE>hti Beer'in tevkifit vasi bütün bahri İnşaatın tatilini İntaç e- yük bir heyecan tevlit etmiştir. Zi-

d b 1 · · ı· · ra, M. Rosvelt'in kontrolü altında bir caıuıluk meselesi meydana çı- eceği ve u suret e ışsız ığın teza-
d 1 bulunan komitenin demokrat fırka-karmıştır. yü Üne aebep o acağı zikreJilmekte 

dir. Meuu""nafih hariciye nezveti bu sını doğrudan doğruya içki memnui 

"Ziraat bankası paza 
rinde alacağı buğday b 
ni peşin olarak sahipleri 
ye eder." 

24 saattenberi polis komünist me hususta terki teslihat konferansında- yetinin ilgası aleyhinde mücadeleye 
hafiJınde taharriyat yapmaktadrr. ki Japon heyeti murahhasaıı re.isi sokmaktan içtinap edeceği zannolun 

8ttT, uzun müddet şüphe uyan· 
dırmamr~tu·. Merkum, tamarnile 
muntazam b1r hayat sürmekte, kim
seyi kabul etmem•kte. teliıkilerini 
kahvelerde tertip etmekte idi. Ken- ı 
disinin oynamıı olduğu rol, uzun 
uzadiye yapılan takibat sayesinde 

M makta idi. . Mataude~raya talimat vermeğe Bundan encümenin 
dı satın alınacak huğda 
linin müstahsile hem 
edilmesi ve alikadarla 
hangi bir matlup dolay 
nuni bir muameleye ta 
mıuıı lazım gelse dahi 
melenin bilahara mev 
konulabilmesidir. 

Haddi zatında çok şayanı te
.,..üf olan ıre şahai infiallerden do 
ian ırak'ayi Bulgar halkının Türk 
halkına kartı duyduğu milli bir 
huaumet eaeri teklinde telakki et
mek ıre öyle göatermek aala doğ
ru depdir. Halbuki maalesef bir 
loaını Türk matbuatınm aldığı 

yanht haberler neticeai olarak bu 
Yak'ayı Bulgarlann Türklere kar
tı bir kin tezahuru auretinde hİ· 
kiye ettiklerini duydum ve çok 
müteeHir ve müteeHİf oldum. Be
nim kabine riyuetinde bulundu
ğum bir de.-irde Bulgariatanda 
Türklerin zulüm ve tazyıka ma
ruz kalabileceklerine naaıl ihti
mal verilebilir? Bilhaua hidiae
nin cereyan eltili mezkUr havali 
BulgarUtarun öyle bir yeridir ki 
Bulııarlarla Türkler oralarda kar
deı gibi geçinmektedirrer. 

Difer taraftan Filibe'de Türk
lere iş verilmediğini ve amelelik 
eden Türklerin çalııtıldan fabri
kalardan çıkarıldıklan haberi de 
doğru değildir. Tahkik ettim, bir 
fabrikadan buhran dolayuile ve 
taaarruf maksadile 35 kişi çıkanl 
mıttır ve bu 35 kitinin de 30 u Bul 
gar ve yalnız beti Türktür. Eaaaen 
bu haberin doil:ru olmadığını ma
halli ıraluf encümeni de tekzip et
mit bulunuyor. Herhalde bu ka
bil neşriyat iki memleketin daimi 
doatlukla meşbu olan milnaaeha
tını bozmalı: iateyen betbahların 
ortaya attıkları yanlıı haberler 
neticeıi olaa gerektir." 

Bulgar - Yunan 
müzakeratı 

M. Mutanof müteakıben muha 
birin aualine cevaben Bulgar -
Yunan milzakeratı hakkmda de
mittir ki; 

"Yunanlılarla ihtilaflı meaele
lerimiz olduldan gibi muallakta 
dunnaktadırlar. Müzakerat hali 
tevakkuftadır. Halbuki her iki 
memlelıete te ayni iktıaadi boıhra
nın ıatırapları içinde kı.-randıkla
rına gOre vaziyetlerimizi mümkün 
olduğu kadar tehvin edecek bir 
itilafa •anlmaamı çok arzu ve te-

B11lgarlsi:ı11 Yugoslaııya 

Mütealuben M. Muf&Dof, mu
habirin üçüncü bir sualine: 
"- Yugoılavlarla daima iyi 

münaaebat halinde bulurunaya 
çalıııyoruz. Eaaaen bütün komşu
larımızla iyi olmayı ve doatça ya
famayı kendimize hattı hareket 
ittihaz etınit bulunuyoruz." ceva
bını vermittir. 

Bir makale 

meydana çıkarılmqtır. 
Adliye dairesinde, bu meselenin 

katiyyen siyasi b;r mahiyeti olmadr
ğı beyan edilmektedir. Ecnebi bir 
devlet lehinde caaualuk yapmak töh 

hazır değildir. 

Alman 
Bütçesi 

Bir kararname ile 
metile ve hukolcu umumiye na- meriyet 
mına takibata giriJilmi~tir. • • • • 

Caauaun ikametııahında ele &"eçİ- i mevkune gırıyor 
rilmit olan veaaik meyanında hali 
hazırda Chatellerault'da imal edil- ! BERLIN, 30 .A. A. - Hinden
mekte olan yeni mükerrer ateşli tü- bourg, bugün Almanyanın 1932 büt 

SOFY A, 30 A.A. - Buııünkü · ı.;· k ka feg"' in resim ve pli.oları bulunmu•- ; ç.eıini menyet mev ıne oyan -
La Bulgari l'azeteai Kesenova ba- ' 1 tur. r..-nameyi imzalıyacaktır . 
diaeıi hakkında yazdığı hir maka- Bu suretle Alman hükiimeti, bu 
lede Türkiye matbuatına hadi&e- . bütçeyi acilen iıdar edilecek bir ka-
nin yanlıı aksettirildiğini beyan Transatlantik kum- rarnanıe ile meriyet me.-kiine koy
ve meselenin adliyeye intikal etti-

m! ed ı k "b• mağa karar vermiı bulunuyor. 
tini ve mücri erin tecziye i e- panyasımn te Zl 1 1 Zira, parlamentonun vaziyeti do-
ceklerini söyliyerek Bulgar bükü-

k d . k ıı· ı · k . layısile bütçenin alelade te,rii tarilıt 
metinin en ı e a ıyet erıne ar· PARIS, 30. A . A. - 1 ransatlan- ile meriyet mevküne konulmaaı bir 
f' mükellef olduğu ,,e:tai;i ifa et- tik umumi kumpanyası İnşa edil- çok aylara mütevakkıf bulunmakta
tiğini ve eıaıen bu vazifeleri hiç mekte olan Supeı· 11 ede France va- dır. 
bir suretle ihmal edemiyeceğini p ·d D · · · purunun reaı en oumer ıamını a- B'·t 8 200 000 000 rk ·d t ili.ve eylemektedir. I - , · la k · ed·ı ha u çe , . . . ma van a 

Graf ZeppeJin'nin 
yeni seyahati 

LONDRA, 30 A.A. - Graf 
Zepelin'in cumartesi günü a.aat 
18 de Friedrichahafen'den Han
worth sahasına muvaaalit etme
aine intizar olunmaktadır. 

Balonda M. Mac Donald ıçın 
bir yer tutulmat olduğu bildirili
yor. Maamafih, M. Mac Donald'ın 
hareketi hali hazırda cereyan et
mekte olan aiyaıi müzakerelerin 
alacağı şekle baflıdır. 

acagına caır o ra ışaa ı en ~ rif ·ı ·· k edir 
L. __ • t kzi • ekt · d.ki h 1 ve meaa ı e tevazun etme t . 
uıı:rı c p eun e ve şım ı a - y · 1931 · 
d b 1 h kk d h. b. .____ 

1 

anı aeneaıne nazaran 
e u meae e a ın a iÇ ır 1ıtan1r 00 ·k d ak 

· ttih edil · bul d • bil 1.2 .000 mı tarm a ten us var-
ı . az . memlf un ugunu - dır 
dırmektedu·. · 

Bu tenakua, esas itibarile bütçe-
- nin 3 faslında yapılmış olan tenzi-

F oster tah hıe edi'dil ıat ile tahakkuk e~ıtir. . 
., Almanyanın harıcı harp borçları ı 

LOS ANGELES, 30. A. A. - Ce- le ecnebi devletlerden yapılmıt olan 
mahiri Milttahide riyaseti cümhu- istikrazlo.r, 400.000.000 mark tenzil 
runu" komÜnİ<11t namzedi olan ve edilıniştir Jmperatorluğun diğer Al 
dun tevkif edilnıit bulunan Foater, man hükumetlerine tahaia etmit ol-
tahliye edilmİ!tİr. duğu melıaliğ 200 ve diğer meaarif 

le bOO milyon tenzil olıınmu,tur. 
8.200.000.000 masraftan 700.000. 

Yeni J- ir paraşütle OOO'u Alman memurin ve müatah-

k dimini maatlarma tahsis edilmiıtir. 
İniş re OrU Bu meyanda ordu da vardır. 

Macaristan kabinesi .. .. 14sooo.ooo harp borçlarının ream-
& k. ı ORLEY, 30 A. A.- Para,utçu mal ve faizlerine, 54.000.000 dahil 

PEŞTE, 30. A. A . - fV• ıl M. tayyarec. i. Rene Mach·e· nan.d, 8_ .500 harp bo•darına tahsis edilmi•tir.Son 
Karolyi bundan t&kriben bir sen~ ev f d 1 1 ·' ' met.re ırtı a an paraşut e ınmege .. mu borl"'lar meyanında aıkeri tekaüdiye-
vel deruhte etmiş olduğu vazifenin fi k ı b ti d ' va a o muş ve u sure e unya ler vardır Takriben 500 .. 000.000,iç-
hitam bulmuı olduğu lcaruıatını ız- k k t 
har ederek kabinenin iıtifaıını ver· re orunu ırmış n·. timai sigortalara tahsis edilmitlir. 
miı iae de Naibi aaltanat iıtifayı ka- - - 930.000.000, işıizlere kar,ı muave-

nete tahsis cdilmittir. 940.000.000, 
bul etmemit ve Kont Karolyiden Yeni bir bomhard.ı-
mevkiinde kalmaıını rica etmiştir. duyunu umumiyeye tabıiı olunmut 

Baıvekil kabinenin istifasını geri man tayyaresi olup buna bu borca ait itfa hiaaesi 
almııtır. de dahildir. 190.000.000, alman hü-

nÜmunesİ kümetıeri zabıta11na muavenete tah 

Sobranga meclisinin tatili BALTlMORE, 30. A. A. - Ye
ni bir deniz bombardıman tayyaresi 
inşa edilm•kte olduğu bildiriliyor. 
Bu tayyar , Amerika donanmaıı be 
aabına İnta edilmektedir, Tayyare, 

si& olunmuştuı·. Almanyarun meaari~ 
fi için 1.000.000.000 ifraz edilmiı
tir. 

SOFYA, 30. A. A. - "Balkan muhabiri mahauaumıu bildiriyor~: Sob
ranya Mecliai bugün yaz tatili miinaaebetiyle meaaisine fa11la venni,tir. 

A k h • l k t 20.000 dowa malolacak Ye iki mo-n ara şe ır o an ası törle mü~elıbez bulunacaktır. 
• • • • ..ı..;... Motörlerin kuvveti, 6,000 beyğir 

ANKARA, 30. A. A. - Yem mıa edilen ... - lokaııtallmn açdmau 1 diı. Tayyare, •aatte 320 kilometre 
münaaebeıi,.Ie bugün vali,,.. loelediye reiai Neuat Bey tarafmdan aaat 17 / süratle uçabilecek ve ayni zamanda 
de bir çay ziyafeti nrilmİJtir. 8afYekil ismet Ye B. M. Mecliai msi Kasım içinde iki mitralyöz bulunacaktır. 
Paşalar Huerab, .. ekiller e.-ki.nı, memurun kordiplomatik Ye Ankaranın 1 - • 
bir çok aileleri ziyafette ha-~uılardır. 

Muhafızg ücü bisikletçileri 
SiVEREK, 30. A. A. - Muhafugiicü biaikletçileri havamn fazla 11cak 

ve yollarm U.lık ve kuml11' olmaaına raimen aaat 11 de buraya muvaaali.t 
ettiler. Şeltir haricinde Sporcular tehirde halk tarafmdan hararetle kartı
landılar. Yann Diyarıbekir'e gideceklerdir. 

Prens do Galles 
hasta 

LONDRA, 30. A .A. - Prena de 
Gallea soiuk alğınlıiından muzta
riptfr ve Doktorlar yaıamuını ta•
siye elmitlerdir.Fakat hastalıkta bir 
güna velıamet yoktur. 

( ) 

umumiyesi indirilmemekle bera 

Haftalık Siyasi İcmal ~~l~~ksitlerin mikdarı tenzil 

----------------~-------- 5 - Young planile Alman-
Almanya'nın galip devlet- j sili safhası başta geliyor. ı ya senede 80 milyon lngiliz li. 

lere, tamirat bedeli namı al. 2 - Harp masraflarının as- rası tediyesini kabul etti. 
tında tediye edeceği harp taz- tronomik rakamlardan ibaret 6 - 16 haziranda toplanan 
minatı meselesi 12 seneden be- olduğu değil yalnız başına Al- kor.feransla Almanya tamirat 
ri altıncı defa olarak dünyayı manya'nın bütün cihan dev- borcunun ilgaaıru talep etmek
meşgul etmektedir. Gerçi Ver- !etlerinin tediye kabiliyetleri tedir. 
sailles muahedesi imza edileli haricinde olduğu anlaşılınca Alman hey' eti murahhasa
dünya bu mesele ile meşgul ol- tediye kabiliyeti nazariyesi or. sı, harbin sonundan beri tedi
maktan bir an bile fariğ olmuş taya atıldı. Almanya tediye ye ettiği tamirat bedelinin ka
cleğildir. Fakat tamirat mese. edebildiği kadar para veraın fi bir tazminat teşkil ettiğini id 
lesi bu seneler zarfında bq denildi. dia ederek bundan böyle "ha
defa tadile uğramıştır. Şimdi 3 - Almanya böyle gayri- raç" telakki ettiği bu parayı 
de altıncı safhası kart11ında- muayyen bir borç altında mali Almanyanın vermiyeceğini en 
yız. vaziyetini düzeltemiyeceğini kat'i bir ifade ile anlatmış-

Tamirat meselesinin w:ua iddia ederek tediye edeceği tır. Versailles sulhundan beri 
tarihini burada tekrar etmeğe mikdarm tayin edilmesinde ıs. Almanya'nın tediye ettiği ta
lü:ı:um yoktur. Bu safhalan rar edince bu meblağ 7 milyar mirat bedelinin mikdarı hak. 
muhterem karilerimize hatır- İngiliz lirası olarak tesbit edil- kında Almanlarla itilaf devlet-
latmak kafidir: di. leri arasında ihtilaf olmakla 

1 - Almanya'dan harp mas 1 4 - Sonra Dawes planı beraber, asgari 20 milyar altın 
raflarının <mluiıma kadar tah- [kabul edildi. Borcun heyeti marka yani bir milvar lngiliz 

Bu erkima, İmperatorluğun di
ğer Alman bükUmetlerine vernıit ol 
duğu 2.100.000.000 markı da ilave 
etmek icap eder. 

1 ş ullktan üzerine mnzu versi
den aarfı nazar, Alman hazineainin 
1932 ıenesineait meaarif tahminatı 
.,.ı.; tahminata nazaran pek mühim 
miktarda tenzil edilmittir. Şimdiki 
bütçe tahminlerj irat vergisi için 
1931 senesine rikbeten ,.üzde 21, 
hisae senetli tirketler vergiai için 
% 60, "Buhran zamanı" elenilen ver 
l'İ için °.;, 57, servet vergisi için <}~ 
19, tütün ruaumu için % 1, bira res 
mi için % 35, devlet iıpirto inhisa
n hasil.itı İçin keza % 35 noluan
dır. 

Bilmukabele 1932 aeneaine ait iş 
miktarı üzerine mevzu rüsum vari-

lirasına baliğ olduğu tahmin 
edilmektedir ki bu, F ransanın 
1871 harbi neticesinde Alman. 
yaya tediye ettiği mikdann 
beş misline muadildir. Bunun 
o/0 52 mikdarı F ransaya gitti
ğine göre, F ranaızlar 1871 de 
tediye ettikleri paraların iki 
buçuk mislini faizlerile bera
ber geri almışlar demektir. 

iki haftadan beri devam e
den müzakerat neticesinde te. 
bellür eden fikirler fU yolda 
hüiasa edilebilir: 

1 - Evvela Almanya'nın, 
hali hazırda tamirat namı al. 
tında para tediye etmeğe ka
biliyeti olmadığı kabul edil
miştir. Bu noktada bütün dev. 
!etler ittihat etmişlerdir. Ve 
itilaf edilen nokta da buna mün 
hasırdır. 

2 - Bundan sonra Fransız. 
lar Almanyanm Jimdilik tedi. 
ye kabiliyeti olmaması. tami-

Şimdiden keyfe geldiler finde olduğu gibi, bir milyon li 
ŞIKAGO, 30.A.A. - Demokrat · n. olarak tesbit etmiştir. Di-

konvansyonu tarafından ;çki mem- • f ·· b k · t• . kta "' il ger tara tan encumen an anın 
nuıyc ının açı n açı5a ıaaı sure- ... "'b h. 
tinde ittihaç edilen karar bir talam yapa~~· ~u ayaatta za ıre be 
ıetaret sahnelerine meydan venni!- dellennı zurradan olan alacak
tir. !arına mahsup ederek müstah. 

Filhakika murahhaslar meserretle sillerin mahsullerini Ziraat ban 
ri.ni ~izliye'."emiıler ve bir birbil~i- kasına satmaktan içtina etme 
nın uzerJerıne yuvarlanmak ıureby- p 
le neş'e ve şetaretlerini izhar eyle- -----------------------1 
mişlerdir . 

Ru hal içki memnuivetinin açık
tan açığa ilgurna dair olan müzake 
releri idare etmiı bulunan Al Smitb 
için bir zafer anı olmu,tur. 

Demokratlann hareketi Cümhuri 
yetçilerin içki memnuiyeti meselesi 
hakkındaki mübhem kararlariyle bir 
tezat teıkil etmektedir. 

içki taraftarı olan Amerikalılar 
meserret1erinden t.Jr ter tepinmekte 
dirler. Bunlann meserretleri ittihaz 
edilen kararın hiç te beğenilmediii 
halde ani olarak tecelli etmeainden 
dolayi bütün bütün artmıttır. 

Bu karar manidar telakki edilmek 
tedir. Çünkü Demokratlann prognı
mını tanzime memur edilmiı oJan 
komite M. Fnuıldin Roosvelt'in kont 
rolu alımda aarfı mesai etmekte ve 
mümaileyh İse Demokrat f•ka11nın 
içki memnuniyetini açıktan açığa a. 
fa ilg11 yoluna girmesine mani ol
mak maksadi isnat edilmekte idi. 

Faşistler aleyhinde 
suikast 

LUXEMBOURG, 30. A. A. - Fa 
tiat Balillanndan ıenç StopeUa'ya 
karşı yapılan tecavüzden müte•el
lit tiddetli intiba henüz aüldinet bul 
madan f&fizm aleyhinde ikinci bir 
cinayet daha müşahede edilmit bu
lunmaktadır. 

Eaheur civarında bir ormanda Do 
menico Diana iaminde bir ltalyan a
melenin cesedi keıfedilmiştir. Bu bi 
çare başmdan aldıfı üç kurıun dar
beaiyle öldürülmüttü. Diananm ge
çen haftaki cinayete tahit olmaaı ha 
aabiyle bu cinayete kurban olduğu 
zannedilmektedir. 

Canilerden birinin t~~hia edildin 
söyleniyor. ---
ftalya'da halk için 
tenezzüh katarlan 

ROMA, 30. A. A. - 5 Haziran 
pazar gününden itibaren lılemei• 
baflıyıuı halka mabaua tenezzüh lm
ta.rlan daha fazla revaç bulmalıı:ta
dır. ilk pazar 28.349 ,.olcunun aeya
hat ettiii kaydedilnıittir. Bu ayın 
ikinci pazar günü 33..998, üçiincü pa 
zar 34.876 ve dördüncü pazar ıiinü 
de 42.687 yolcu adeta hücum eder
ceaine tenezzüh katarlarına binmit 
lerdir. 

Y olculann bu tedrici tezayüdü 
Fqiat hükümeti tarafından ittihaz 
edilen bu mes'ut tedbirin muvaffaki
yetini irae etmektedir. 

--···-···· .. ·············-···-·--······-
datı, 1.800.000.000 tahmin edilmiş
tir. Yani 1931 tahminatına nazaran 
<; r 80 tezayüt vardır. 

Heyeti Vekile içtimaı 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Heyeti Vekile bu akşam F 

pu içtimamı müteakip toplandı. içtima geç vakte kadar dev 

işgale uğrayan yerler için 
ANKARA, 30 (Telefonla) - ltgale uğrayan bazı 

!erde vuku bulan tasarrufat muamelatının sureti icrasına 
nun layihası encümenlerde tetkik olnuarak ruznameye . 
tır. HükUmetin teklifi encümelnerce aynen kabul edilmit 

Afyon yetiştiriciler koopera 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Türkiye afyon yetit • 

satıı kooperatifi tetkili hakkındaki kanun layihası Adliye 
meninde müzakere edilmit ve ruznameye almmııtır. Adli 
cümenince bilhaua cüz'i mikdarda istihaalatta bulunan 
lere kolaylık verecek hükümler ilive olunmut ve k 
1ıinei iştirak kıymeti bir liradan yarım liraya tenzil eclil 

Gizli agingapanlar mahkem 
IZMIR, 30 (Milliyet) - Geçenlerde ayin yaparlar 

kalanan Bektaıiler asliye ceza mahkemesine sevkedilmitl 

lzmir 'de pamuklu mensuc 
fabrikalarının açılması içi 

1ZM1R, 30 (Milliyet) -Ticaret odası ve tasarruf 
Batvekalete müracaat ederek mmtakamızda fazla pamuk 
tirildiğinden İzmirde pamuklu mensucat fabrikalarının ·· 
talep etmişlerdir. 

lzmir 'de şiddetli zelzele 
IZM1R, 30 (Milliyet) - Bu sabah saat altıda ıeh ' 

tiddetli bir zelzele olmuttur. Huarat yoktur. 

Mezbahadan etleri almadı/ı 
tZMIR, 30 (Milliyet) - Belecliyenin de arzu ettiği t 

yapılmadığından kasaplar bugün kesilen etJeTi almayaralc 
babada bırakmı9lardır. 

Tarih kongresi açılıgar 
ANKARA, 30 (A.A.) - Tarih muallimleri içti 

Temmuz 1932 pazar ııününe ait çalııma programı tudur: 

1 -Türk tarihi tetkik cemiyeti azasından Samih Rifal 
tarafından "Türkçe ve üç lisan aileai arasında irtibatlar" 
zuu üzerinde bir konferans. 

2 - lstanbul Darülfünunu Türk lisanı, tarihi müdertİ" 
avini Cağfer oğlu Ahmet Beyin mütaleanameai ve Tür1' 
tetkik cemiyetinin bu mütaleaname baklanda cevapları. 

3 - lçttmaa i9tirak eden mektep muallimleri taraf 
konferanslar. 

rat bedelinin büsbütün ilgası- verdiği nokta tamirat borcu
m İstilzam etmediğini ileri nun ati için bir pürüz olarak 
sürmüşlerdir. Ve tediye kabili- bırakılmaması ve behemehal 
yeti tahakkuk edince Alman. bu defa bal ve tesviye edilme-
ya'nın paraları vermesini is. sidir. Bunun için bazı kuyut 
temişlerdir. altında derhal ve pqin olarak 

etmesi, tarap, turfanda f 
ve sebze ve saire gib. 
ithalat Cfyası hakkında 
hanlı ııümrük tarifesi tal 
kabul eylemesi gibi şartl,r 
la gelmiştir. 

Bu ilttıaadi ve siyaıi 
ileri sürülünce; Aloıaııl~ 
ıark hudutlarının t&9hibi,1 
lihat meselesinde mü,."9 
bi mukabil siyasi ıartlaf 
meyan edince; konfe ...... 
zakeratı adeta çığırınd.0 
rak darmadağınık bir 

3 - Almanlar, esas hedef, mühimce bir para vermeği de 
Almanya'nın §U veya bu mile- göze almışlardır. 
dar para tediye etmekten kur- Diğer taraftan Fransızlar 
tulmaıı değil, mali itibarının bunu bir siyasi tazyik vasıtası 
iadeai olduğunu ileri sürerek, olarak kullanmak İatediklerin
iıtikbal İçin dahi olsa, tediye den ilgasını İstemiyorlar. Al
ihtimali mevcut oldukça bu iti. manya'nın boğazına takıh bir 
barın iade edilemiy~ğini söy ip halkası halinde muhafaza el 
leyerek ilga meselesinde ısrar mek istiyorlar. Fakat bazı ta'vi 
etmitlerdir. zata mukabil tamirat itinin 

4 - lngilizler Almanya, ile- nihai surette tesviyesi 
ride tamirat bedeli tediyesine noktai nazarı galebe çalmağa 
icbar edilse dahi bu tediyenin batlamıt gibi görünüyor. Ta'. 
beynelmilel ticareti şirazeden vizat meseleai mevzuu bahis 
çıkaracak tekilde yapılmasına olunca; Almanya ile Fransa 
razı olamıyacaklarını bildirmit arasındaki karışık siyasi mü
lerdir. 1 nasebetlerin her safhası ileri 

Öyle görünüyor ki Alman. sürülmüştür. Almanyanın Tu
va'nın en 7iyade ehemmivet na birliği ittihadına muvafakat 

ra arzetmeğe başladı. 
Şimdi konferansın bO 

nık safhasında bu)UJI Jll 
Konferans müzakeratJ.",.ı 
derece dağılması, taDl1 

delinin yalnız bir oıali •
111 olmadığına ve Fran,. 1 

manya arasındaki kas 
si münasebetlerin . 
teşkil ettiğine bir aelild~ 
le anlaşılıyor ki taDl1 



' 

abrikatorlerin Mevaddı ptidaiye Hakkında •• ur a ı 

Ekonomi 

uafiyetler hakkında 
bir müracaat 

•••••• 
abrikatörler kontenjanın B. 

listesindeki madde erin 
A listesine naklini isteyor!ar 
Sanayi birliği hükumete yeruden ı mesai•jni ikmal etm<k uzeredjr, .Ko 
ınübim müracaatlarda bulunmuı mite, Bulgari tanla mılnasebatı tıca- . 
. Tctvilö •llll'1fİ kanunu~ mer; ' riyede b~lunan tacirlere mektuplar· 
t mevaddı İptidaiye muafıyetlen la bazı sualler sormuıtur. 
ı •• ; 1ıq oeneliktir ve bu liıtenin Fabrikalara verile-
Üddeti 26 Temmuzda bitmekte- • 

Son kayıt 
Günü 

Tehacüm üzerine 
bir ay 

temdit edildi 
Küçük esnafm Ticaret odaaına 

kaydı müddeti dün akıam bitmek 
te idi • 

Dün, Ticaret müdürlüiündeki 
cemiyetler mürakaba bürosunun 
önünde yüzlerce insan toplanmıt· 
tı. Büro büyük bir faaliyet ıarfe· 
diyordu. Diğer taraftan cemiyet· 
lerde de kayıt muamelesinin ik-
mali için çalışılıyordu. 

Bütün bu gayrı-tlere ra(men bu 
binlerce küçük eıınafın kaydı dün 
akşama kadar ikmal edilememİt· 
tir. Bunun üzerine müddet bir ay 
daha ı .. mdit edilmittir . 

:r. Fabrikatörler benü~ ~~na cek dıploma 
1 ınevaddı iptidalyelennı bile al

tılardır. Bunun için Fabrika- ! ve madalyalar 1 /Jel;;;,J~t' 
rler Haziran ve Temmuz aylarına • . 1• . _,_, r • 

"t . . d . el . h bi Sanayı bır ıgı geçen seneou yer ı ı· 
ın-.lilmdı ~P!1. aıy •.:sn diri ep F rb ı mailer ıergisine İ ştirak eden fahri . 

• ~.,.I akeıuı:u ••ki~- tf brikaer •1 a kalara ait diploma ve madalyalan 
&tor er sı ta tırUC' a arın 

, . • k• - emek 1 hazırlamıtlır 
~mı meaaıııne ım an gorem Bunlar Galatasaray lisesinde 15 
ırler . , Temmuzda tevzi edilecektir. 1 

Fabrikatörler kontenıanın B. hı- b ~ d 
İnde bulunan meva~dın A liste~!· ' 2 5 vagon ug ay 
ııaldiıü iıtemektedırler. Bu •u· Jd" 

le rtıf!YAddı iptidaiyenjn temamen ge ı 1 

Susuz 
Çeşmeler 

• 
Boruları tamir 

edilerek 
su verilecek .• 

ontmian harici olmasının teminini D"• b • 25 bu2Fday 
~· un t" rımıze vagon e Edirnekapı haricinde bazı ma• 

lemektedirler. gelmittir. Buğday fiatleri ~bii •" balleJ.,rde ıu bulunmadığı, çeıme 
ulgaristan ve Yuna viye•ini muhafaza etmektedır. tere İyi tak•İmal yapılmadığın· 

Yağmurlar dan halkın susuz kaldığı hakkın· 
istan}a ticaretimiz . .. .. da B.lı-diı·eye bir tika yet vaki ol· 

• . , Ticaret borsaaının neşrcthgı gun- muştur. Belediye meseleyi tetkik 

Pollate 

Sahte 
Talebe 

Cebinden vesikalar 
ve sahte mek

tep mühürü çıktı 
Küçükpazar poliı m ... kezi bir 

111.htekiır tevkif etmiıtir. 
Üzerinde a.keri baytar mektebi el 

biıesi bulunan 25 yaılannda bir a 
dam akşam üzeri Küçükpazarda ıeb 
zchali caddeıinden g erken orada 
bulunan ar~uhalcı Nazmi efendi İ•· 
ıninde hİTİ•İ polis nokta memuruna 
bu adanu gÖ•tererek kendiıini çok 
iyi tanıdığını ve baytar mektebile hiç 
bir alakalı olmadığı halde bu elbise 
ile dolaım1111 tayanı dikkat olduğu
nu ıöylemiıtir. 

Bunun üzerine nokta mt-muru bu 
fÜpheli talebeyi karakola davet el· 
miştir. Karakolda yapılan tahkikat
ta bu adamın Ali Naci isminde biri
si olduğu ve hakikaten baytar mek
tebile hiç bir alakası bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

Ali Nacinin Üzeri arandığı zaman 
cebinden, üzerinde "Konya erkek 
lisesi" yazılı sahte bir mühür, altın
da Halit İmzası bulunan ve bu aabte 
mühürle mühürlenm- aahte bir as
keri baytar mektebi vesika11. Harbi
ye mtktebine h:taben yuılmı~ ve 
altında topçu miralayı Cemil İmzalı 
aahtc bir kolordu vesikn11 ve daha 
bir çok evrnk bıılunmııttur. 

Polis 2 inci ıubc müdiriyetiııde 
yapılan tahkikat esnasında bu ada· 
mın sabıkalılardan olduğu anlaııl-Bulgarıstan ve Yunanıstanla tica· ı ıük hava raporuna nazaran aah sa· 1 etmiı hakikaten bu civarda çef· 

• münuebatımaın inkitnfını temin babından çarpmba sabahın . kadar melerde su bulunmadığl teııbit e· 
in tedbirler almak üzere teşekkül Gireouna, Samsuna 1, Ereğliı·e ,Or- dilmiıtir Su yolları muayen ve mıAıt1ı_r.N . d . 

· la k · el • • · h ı· H !kal 7 R' 9 T • ı acı geçen •ene e aynı şe-ış o n ormt erın meaaıaı ay ı duya 2, a ıya • ız ye mı 1
· teftişe başlanmııtır. k'ld abt elbı ····'·rl h 

Q 1 • • ağın ğm t I ı eı e •eve veaııuua a ar 
ernıt~· • • •. metre Y. ur• yn ıı ır. • Cihangirde yeni biye me~tebin~ müraca. ı etmit ve 

Yıınaruıtanla olan tı~n ~~~e- İlk }astık fabrıkası b" dd mektep ıdaresı bundan , üphelenerek 
t kısmına hakan komıle du.n oğ lr ca e kcndi::ini yaka1ayıp polİı 2 İnci ŞU• 

el 1 K ı Memleketimizde ilk li.•tik fabrika 1 
, en .evv l?P anmııtır . '!"'1 

.• '."e . f 'k Be ediye Cıhaneirdc yeni bir beaine tcs im Ptnüıtj . Bu yüzden 
slnın mühım lnımıru bıtımı.ı$tır Si olarak yapılan Hnlıçt ki abrı a· cadde açmağa karar vennjş ve poliste parmak İzi vardır. Tahkikat 

Gelecek ıç" timeda kararlar taanif edi nın in.aatı bitmiştir. 1 d'I • devam ediyor. 
OCektir. Fabrika yakında faaliyete geçe- buraaı 25 hın !ıraya ib, e ı mış· 

cektir tir. 
Bıılgar qlerine bakan komite de 15 •• i k Konyada yerli gun se ararı 

BORSA 

30 Haziran 1952 
Aktem Fiatlan 

lıtikraı:lar TıbYlllt 
hı dıtı~ '6.~o 
~ı:-ı ti olan t,90 !Jel1rlk 
IJ A•'t\:t d' 44,ı 5 

ı.-
4,95 

Fırıncı Hatim B. hakkında bun 
mallar pazarı dan ıki ıcne kadar evvel 15 gün 

Konyada yakında açılacak yerli müddetle Belediyece aet kararı 
mallar sergisini hazırlamak üzere vcrılmişti. Bu karar o vakitten 
ıehrimizdeki yerli mallar pa.zar! mü beri muhtelif sebeplerle tatbik e
dürü Hayri B Konyaya gıtmq ve dilememitti• Bu kararın ahiren 
beraberinde sergide teşhir edilmek Belediye Sulh ınabkemesi tarafın· 
üzere Sanayi ve Maadin Bankasına dan tetkikine baılanmı~tır. Mab
merbut fabrikaların mamulôl nümu· keme kararı tasdik ederse Haılın 

ikinci kattan a ağı 
Gedikpaşada oturan Madam Mar

tinin oğlu 10 ı·aıında Mıgırdıç evin 
ikinci kat pencercgindcn düterek leh 
lilteli •ıırette yaralanmııtır. 

Bir kadın çiğnendi 
Şoför Ahırr.djn idareılndeki oto

mobil Kerestecil~r cadd nde Ayte 
hanım İsminde bir kadına çarparak 
ağır surette yaralamftltr. Kadın ha• 

Kimsesiz kız 
Talebe yurdu 
Münasip bir med

rese aranacak 
l•tanbul Halkevi teıkilitı üçte 

iki niıbetinde ikmnl edilmitlir. 9 
komiteden mürekkep olmaaı icap 
eden Halkevi'nin 6 komi! .; bil· 
fiil letekkül etmit ; Köycülük 
spor, aergi ve reaim komiteleri he 
nüz toplanamamıtlardır. 

Bu komitelerin de yakında teı· 
kiline çalıtılmaktadır. 

Halkevine aza kaydına devam 
edilmektedir. Herırün yeni birçok 
münevverler aza olarak müraca· 
at etmekte ve kaydedilmektedir
ler. 

lıtanbul mekteplerindeki kim· 
ae&İ7., fakir kız talebenin İate ve 
ibateleri için bir yurt teıiai teklif 
edilmişti. Halkevi içtimai Muavc· 
net komiteai, bu teklifi müsait ıu· 
rette karşılanu:ı ve üzerinde mü .. 
zakereye ba;lamıştır. 

Evvelki gön, Halkevi bütçeıi 
heyeti idarede ırörüıülürken, içti· 
mai yardım komitesi reisi Avni B. 
böyle bir yurda olan ihtiyacı çok 
suzişli bir liaanla İzah etmiı ve 
bundan 40nra yurdun bir an ev
vel teai•İ muvafık olacağı fikri bir 
kat daha kuvvet bulmuflur. 

Diğer taraftan Oğrendiğimjz~ 
göre, Viliyet te kimse.siz Kız Ta· 
lehe Yurdu ittihaz edilmek Üzere 
münasip bir medrc&e binaaının 
Halkevi içtimai yardım komiteıj 
emrine tah,.,isine karar vermittir .• 
Bu medrese binaıı tadil ve tamir 
edilerek her türlü esbAbı istiraha· 
ti havi mükemmel bir bale getiri
lecektir. 

- -·--- -
Baroda dünkü 

ictima -
<irren st>nenin heımbatı 

tetkik ı•dllrlı 

Baro heyeti umumlyeıi dün Ad .. 
liyede Baro dairesinde toplanmıı, 
1931 aeneıi heıabatını tetkik ve 
kabul aım;,, heuıp müfettitleriyle 
heyeti idareden müddeti biten iki 
kişinin yerine yeniden iki 2at in· 
tihAp edilmittir. 

Maarifte 

Talebe 
Birliğinde 

Yak•nda büt6.n ce
miyetler bir 

içtima aktedecekler 

Yaş meyve 
Ambalajı 

- .•. 
Beklenen 
mütehassıs 

Alman 
geldi 

Sebze ve meyvelerin tazeligınl 
kaybetmeden uzun müddet muha· 
fazasını ve uzun mesafelere nak .. 

T 1 b B. 1.". . k !ini temin eden bir amba li.j ıekll 
a e e ır ı11 ı nızamnarne o· "b · d Al .. h M · · · • b-t~ ek .. ı tıra e en man mute aaaıs , 

mdiıayFo~IJ-ımt eloadıoı~ı tihaı ırml ubizteli.~ Kühl dün vapurla Haınburgtan. 
r. 1ULU e er e ım n ar ~ h · • 1 · · 

cihe,tle, yakında bütün talebe ce• fC" MnınKı~~hgl e lnl§lıdr. T" d 
· 1 · · · • kil H lk · . u vapur a ıcaret o a• mıyet ennın ıtlıra e a evınde d H kk N "h' Of' A 

b . • · ı k · aın an a ı ezı ı, ısten v-
ır ıçtıma yapı ara nızamname · b h Tk Tk · 

tetkik ve müzakere edilecektir. ~ı, a ~~ı /. Ave.fmeByvecl ı 1 mHute-
1 lçtimada talebe yurdu mcaeleai kaalııs~ .1.AJt ı n • ey er v~ • a • 

d ·· - ··ı k D ··ıf " k a ı zıraat mektebınden ıkı zat e goruıu ece , aru unun ar • 
d d ·ı - d · . tarafından karşılanmıştır. 

sın a ta ı en vucu e gelırılen H b f h • · • 
b . b" ı 1 ı anı urgla a rı tıcaret mu yurt ınaaının ıran evve açıma 1 ·ı· · f d ··h·· 1 · · · bb' m.,ıaı ımız tara ın an mu ur e-aı ıcın temennıyat ve tefe ilıatta · · d 

1 
1 'ril 

b 1 · 1 cakt r nen ve ıçın e meyve er yer eştı • 
u unu a 1 

• miş olan sandıklar M. Kühl'ün ya 
Lozan günü runda bulunmakta idi. M. Kühl 

24 temmuı: Lausanne aulhunün heyete sandıkları göa.terınit ve 
mühürleri muayene ettinniştir. 

yıldönümünü teait için Hukuk fa· Mütehaaaus bundan aonra hatka 
kültesi Talebe Cemiyeti hazırlık· bir salonda heyet a7.aaına kendi 
lara baılam<flır. Bu seneki mera· uaulile ambalaj yaparak Hambur
oimin her senekinden daha parlak glan getirdiii elmalan göstermit
olmaama çalıtılD1'1ktadır. Bu hu· tir. Maamafih dün vapurda kat't 
ıuıta bir program yapılmaktadır. bir muayene yapılamamıştır. Güm 

Pendik'te kamp rük idaresile sandıklann kontcn· 
L" il" kt b ' 1 1 jana tabi olup, olmadığı huıusun• 
• ı&e, ve mua .. •m me e 1 8 e- da anlatrlnmadığı için sandıklar 

beıı yarm aakerı kam.ptt çı~aca~- , dün çıkarılamamııtır. 
!ardır. Kamplar Pendık tahillenn 1 . ·-__ 
de hazırlanmıt.ıır. Kamp ıs ııün ı Rusyadan gelecek 
devam edecektır. 1 • 

Tarih hocaları I makınalar 
gı•ttı"ler Milli oanayiimizin inkjşafı ıçın 

Ru 'dan celbedilccek makinde· 
Tarih kongreoine iıtirak ede. 

1 
r muamel"t ikmal edilmi. ıri· 

cek lıtanbul muallimleri dün An· bidir. Bu makineler S milyon do· 
karaya gitmişlerdir. Ayni trenle lar kıymetındedir; bedeli, vvelce 
Darülfünun tarih müderrislerin· de yazdıguruz veçhilc, memleke· 
den 20 profesör de Ankaraya git timizden Ruoyayn eıya ihraç et
mi~ı;r. Profesörler kongreye mÜ· mek suretile 25 senede tesviye e· 
nekkit ve mütahit olarak i tirak dilecektir. Celbedilec.ok makin • 
~deceklerdir. ler yeni tesis edilecek tek r ve 

Profesörlerin ikametine Anka· mensucat fabrikalarile ZonguJ. 
ra orta mektebi tah•i• edilmitlir.. dak kömür madenlerinde yapıla· 
Veda müsameresi ~:t.rr~ni teaisatta İstifade ec'ile-

Sultanahmetteki terzilik mek· 
tehi bu sene mezunları dün bir 
veda. müaamereai vermitlerdir. 

Mektepten bu ıene 12 talebe 
mezun olmuttur. 

Vlll1geHt -

Yangın söndürme 
aletleri 

Ct..,rtı tr tı. 
< Ydi 1111 <-" 
llııdıt 1.15 

Trm••J' 
Tlıırl 

Rıhuın 

~aadolı l 
m 

ı. 
19.~0 

t8,80 
t7,l5 

nelerini gôlürmüttür. Beyin fırınları 15 gÜf\ müddetle 

b kapanacaktır. 

Londra orsası Vaktinde iıııe ge!- taneye kaldırılm'ltır. Takdh i kıymet 
Dut ağacından dü- ·işleri 

Vezinlerin 
Tevhidi 

Bir çok dairel~r yangın söndürme 
aletleri mübayaa etmektedirler Fa. 
kat tazyikli yangın ııöndürme alet 
terinden bir kıımınm muvafık neti 
celer vermediği görülmektedir 1 kti. 
111.t vekaleti bir tamim göndere-ek 
lıu gibi aletlerin talın alınma11nda 
cinsine çok dikkat edilmesjn evve
la mütaaddit tecrübe!...,. yapılma., 
bildmbnelrtedir. 

LONDRA. 30 A.A. - Harp ia- ·s -·-"f ııkt"'' ~.t~ 
lııııır Btkdhc 
btıi. !lf ı • r.4 

.Mnmuıll 1-4,9 tikrazmm tahvili ihtimali CitC'de meyen memurlar 
yeni battan mevzuu bahsolmağa Müfettişler Belediy.- daircle- şen çocuk Gayri mübadiller cemiyeti, tak 

Büyükderede Rıza efendinin oğlu ! diri_ k1.YJ"?~.ı .ko?'~yonuada iti~~ 
7 yaolarmda Cahil dul ağacına çı batı gıllıgını bıldırerek, Gaynmu 

Vilayet bu hususta 
halkı ikaz edecek 

Rus ticareti hariciye 
mümessilliği 

!e liıeiı" • •s ••• 
A "dolo I? ,45 

Tcri01 H, 

batlamıftır. Bazılarının pek ya· rinde yaptıkları teftif!er netice
kında tatbik edileceğini söylemek &İnde memurlann sabahları er
te oldukları bu tedbir ile tahvil ken gelmediklerini teobit etmitler 
edilecek para miktarı 2 ·000·~· dir. Müfeııi,ler dün aabah jurnnl-
000 a baliğ olacaktır. Bu tedbır, ların imzasında hazır bulunmut

kark~n müvazeneıini kflybederek badille~n par;-ı!arından ~aheiaat-
d .. ·· t·· ları ''erılen mezkUr komuyon ve 

Yeni ölçüler ve vezinler kanunu 
933 kanunuaaniıinde tatbik mevkiine 
girecektir. Bu h•11uıta viliyet ter
tibat almağa ba9laırutlır. Ölçü ve ve 
JIİnlerin tevhidi köylülere anlatıla. 
cak ve tevhit ba9lanflcında bazı .,.. 
aaftn ihtikar y•pmasına mani oluna 
caktır 

Ruı Ticareti hariciye mümeı .. 
aili M. Hodorovıki elyevm Mosko 
va'da bulunmaktadır. M. Hod ... 
rovıki'nin tahvilini talep etti'"i ve 
yerine batka bir zatın tayin edf. 
lecefi haber alınmııtrr •. 

ıı.,,, 4,15 
Çimento Ar. l,4;'i 

(lııyon dıy. IQ,-
uşmuş ur. d d"" d 1 l d 
Sukut esnasında yel' de bulunftn memurlannın a, ı., er ev e a 

$1r horıu 14 &O 
'tı ınn ıy. 44:7~ 
IJ ... umhııonı ıo,30 
Bomoatl ıı . ıo 

Sari dry. . ·"~ iki aydan beri Inıriltere bank!'" la.rdır. 
ximamdarlan tarafından tetkık kt 

· · b' - - k "ıreler"ı oibi sabahtan ak .. ma ka-sıvrı ır agac parçası çocugun n.r- o : .. 
nma ıaplana;ak ağır surette mecru- dar çalı,d.ırılmu~ı. Malıye Veka 
biyeline sebebiyet vermiıtir. Çocuk letinden rıca etm•flı. ed"lınekt• 0 1up baıi hazırda mev· Meyvahoşta o ruva Bılyı '··-

$ırk :ır CCll HO ---
Trlrltıa !4,U u~ bahaolan nokta, tedbirin tat· h "l d d 

biki için zamanm münasip olup ta Si e en a am hastahaneye kaldırılmıttır Ankaradan gelen hususi ınalu Varşova belediye 
reis muavini geldi -. Çek fiatlan olmadıjıdır, yolua tahYil prensibi Meyvah,..ta Belediye namına K 1 mata göre, Vekalet, Cemiyetin bu umar.• - - d"kk ı tqebbüoıum nazan ı ate a nuı Mitinge lüzum yok 
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umumiyetle kabul edilmi.ttir. oktruva resmi taht.il edildiğine 
Bu tahvil mııamelesinin pek ya· dair vaki ihbar ü..erine batlanan 

kında icra edileceği haberi, bazı tahkikat devam etmektedir. He. 
hamillerin harp İ•tikrazlan tahvil nüz reımi tahkikat bir neticeye 
terini tasfiye etmelerini intaç et- vir.ıl olmadığından timdiden ra• 
miştir, maamafih bu taafiye mua- kama istinat eden müapet bir ~y 
melesi, mutedil olmuttur.. ':_ak!"'t aöylenemez. Binaenaleyh dünkü 
Lausanne'dan eelen aayn muaaıt akıam gazeteainde verilen bazı 
haberlerin hazinenin kararı üze- malumatı bu noktadan kaydı ihti· 
rinde tesir icra etmesi muhtemel- yatla teli.kki etmek li.zımdır. 

dir. . Mevaddı mür-taile Bugün Ciıede dii ... r bir tayıa 
daha dolaşmıtlır. o da iskonto hangi nıaddelerdir? 
fiatınm t"nzili i!ıtimalidir. Bu_ ih· Şehre dahil olan mevaddı müt 
timal yann tahakkuk edecektır. tailen;n perakende bu!unmıyarnk 
Diyarıbekir'de bir hususi depolarda hıfzı lazım ı:el· 

• mektedir. Bazı tirketler bazı m. d 
sergı deleri mevaddı müttailedcn ad-

DIY ARIBERIK, 30 A.A.) - detmiyorek depolara soluna-
Bugün Diyanbekjr Halkevinde k_o maktadırlar. Belediye ahiren me 
za, İpek ve ipekli kumatlan m'!· vaddı mü,ıailenin hanıi maddele· 
rekkep bir oergi açıld_ ı .. ~u ae~g~· re it lak edilec: .. ğine d ir Şurayı 
ye bir çok ~iyan~kır_h _ıpek_çı ıt devletten biı· karar alınış ve key· 
tirak ebnİftır. Serıı buyuk bır a- fivetl alikndar mü~ ~eıc1ere ta-
18.ka uyandırmıştır. ~im etmiıtir . 

Karakôyde Kara Mu•tafa Pı. 
caddesinde Ali ve Şükrü lıah
Tede lcumar ovnamaktalarken 
cürmü meıhut ıu."linde yakalan
mışlardır. 

Kadına dayak 
Fatihte Sultan Selimde oturan 

Şükrü Ef, zevcesi Muzaffer hnnım 
dan 20 lira i&tem.iı, Muzaffer h". 
n1m vermeyince baıton!a dövmii~ 
tür. 

Şükrü Ef. hakkında tahkikat 
yapılmaktaJır. 

Naciye H. ın katil
leri bulunamadı 
Çırpıcıda iple boğularak öldü 

nilen Naciye hanımın katilleri 
hnl<kında polis ikinci tuheıi tnh
kikalına devnm etmektedir. Ka. 
tilkr henüz bulunmaınıthr. Yal
nız •Üphe altında perüki.r Mah· 

. .. · F 1 nulduğuna tabi olan bir mcıe- re edildiği bir sırada Avrupa leı·i noktai nazarları kabul et. 
deli meselesinın ha.Hı ıçıı:\ r~.n ledir devletleri tahdidi teslihat bak. mek demektir. Malumdur ki 
aa ile Almanya mutekabı ınu- Latife olmakla beraber, ha- kmdaki Amerika teklifini ciddi İngilizler öteden beri tahtelba. 
ııasebetlerinin her safhasını şa- ı kikatte teknik komiıyonların telakki. etmeğe mecburdurlar. hirlerin ilgasını talep etmişler-
ınit bir itilafa varmalıdır. vardıkları neticeyi de bülaH j Nasıl ki ciddiyetle telakki edil dir. Sonra açık denizlerin her 

.. .. .. . h·" eti k bel . f d b h ·ı . k . , r ed'yor- . mış ve urm e mu a e gor. tara ın a üssü a rı erı ve Ö-
Cenevredeki tah~ıdı te~ ~- ı ı,t~ konferanı bu derekeye j müşlür. Fakat o kadar. Ameri- mür depoları olduğundan kru-

hat konferansı Amerık.a Reısı· I k t ettikten ıonra ansızın ka teklifini büyük devletlerden vazör hacimlerinir. ve topların 
tiin:hurunun haykırı 1 t!e uzun 1 H u er'in bir teklifi karıısın· ancak İtalya, Rusya ve Al· da daha küçük olmasında ısrar 
bir uykw'ım uyandı. Geçen k:ş · d o~v ldı Amerika Reisicüm· manya kabul etmişlerdir. etmitlcrdir. Diğ r taraftan A. 
0rtası -2 şubat- açıldıktan ha a ·teklifi ailiıhların üçte İngiltere Hariciye Nazırı merikarun üssübahrileri ve kö-
" b" dd t'l' f liyet e· urunun ' b' k · d 1 d 1 1 d ğ nd e ır mü et ta ı 1 aa b" • betinde tenzili gayesini ır nutu ırat e ere< memnu. mür epo arı o ma ı ı an da. 
derek ikinci müzakere safha· • ır.hndıs f ediyor. Amerika tekli- niyet beyan ctmiı ve İngiltere. ha büyük gemi inşasında ısrar 
' b ·· kerat tstı a • h • d h ·ı · · · · · 1 k 8 ı asladıktan sonra muza f . A devletleri hürmet. nın atta a a ı en gıtmege etmıştır. 6 pusu ve pusluk 
tekrar tatil edilmişti. Konf~- 1 ın• d' v,rupa" e mecburdurlar. hazır olduğunu beyan etmiş. top ihtilafı Amerika ile lngil. 
t 1 ·" · .. teknık ı e 10 emeg · l 'l · d h ·ı · · d d · 1 · h llııaın teıki ettıgı uç . c-· k .. A erika hepsinin de a- tır. ngı terenın a a ı eTt gı· tere arasm a eııız erın iıki· 
konıisyonu aylardan be~ı. teca- 1~unklu dm Bu tekliflerin ar. dilmeşi djye tavsif ettiği me- miyeti için uzun bir mücadele 
\o"· d f"' ılahlar aca ıaı ır. 1 d h lb h' 1 • ·ı k'I • · h 1 d d tızi silahları te a uı 5 • k d ··yle zımni bir mana se e e ta te a ır erın ı gaıı leş ı ettığı alır ar a ır. Bi-
da. tefrik etmeğe çahtıyordu. as:r a 

10 
ve büyük harp gemilerinin to- naenaleyh İngilterenin bu mu. 

IConıisvorların bu faaliye~l~rİ· var ~r~ 1 derseniz borçlar nilato mikdarının ve kruvazör. kabelesinde hüonü niyet gör. 
rıetic si şu latife ile hulaoa h kk a du ~ aad.,kiır davrana. !erin top• hacimlerinin tenzili. mek müşkül oluyor. 
edilmişti: b~)' .ınKa mbut etmezseniz bu dir. Halbuki tahdidi teslibat Diğer taraftan Fransızlar 

S aman ı ırız. a u · ·· k 1 ed" k' b 1 d d h d' 1 ual - Bır top ne z .. d k. 1 ğı istihkak etmıt muza eratını a tı sen ır ta ıp u mese e e a a az ıp oma-
1edafüi ve ne zaman tecevüzi· musaa e ar 

1 edenleı· bilirler ki bu tahdidi tik davrrnmışlardır. Paul Bon· 
di ? olmazsınız. ' ı·h • ·ı · d k d d' k' "b d 1 r. ı B" 1 h bilhassa tami· ı tes ı atta ı erı a ım atma e· cour ıyor ı: u erece <arı. 

C b ınaena ey · ·ı 1 ·1· 1 · ··d f 'k k b" 1 b k d b evap - Bu, topun aşın· b d 1. lesinin müzake- 1 ğı , ngı ız enn n:u a aa ettı · , şı ır mese c u ar asit 
da k d btılu. 1· ral e e ı mese nıı yo ıa agzın a mı 

ve Takdiri kıymet komisyonuna, 
mevcut iJlerin bir an en·el bitiril 
meeini teblij'a karar vermi9tir. Bu 
hususla bu günlerde rami l•bli· 
gal vuku bulacaktır. 

" ... "' .. 
Etıbba muhadenet 

cemiyetinde 

Bulırariılanlı Halim Bey i..runde 
bir zat, ıreçen hafta Bıılırariıtanm 
bir köyünde Türk köylülerine vaki 
olan tecavüzü protesto etmek üue 
mitine yapı1ması için '·iliyete mü. 
racaat etmittir. 

Bu itle alikadar buhanuld11fun
dan mit:iııır yapılma.,na lüzam olma 
dıtı bildirilmittir 

Rum heyeti 
mütevelliyesi 

Beyoğlu Rum heyeti mütevelliye
liiiiiiiiiiiiii;;;iii;;;;;;ililii•iiimı••&1 j ıi a:zaıı dün va1i muavini Ali Rmı 

Beyi •iyaret etmqtir. 

Etıbba muhadenet cemiyeti bu 
sabah saat 10 da Halkevinde ay· 
lık İçtimaını yapacaktır. 

mut, Kürt Haydı>r namı diğer Hi 
do bulunmaktadır. 

Ustura çekmiş 
• 

Bazı esnafın 
şikayeti 

Ka11mpa .. da oturan tütün a- Bazı e•naf vilB.yete müracaat ede 
melesinden Zehra hanıma ustura 1 rf'k cemiyetlerine verdikleri aidatın 
çeken ve lisanen tahkirde bulu· ı fa1l~l!ğmdan tikayel et~ıtir. _ _ 
nan kahveci Osman yakalanarak Vıliı.yct bu huıuaatı lıcaret mudu-
hakkında tahkikata ba,lanmı tır. riyetinckıı sormutlur. 

Var90va Belediye reia muavini 
ve refikaa1 ev-.elki gün otomobille 
ıehrimize gelmiılerdir. 

Baytari mütehassıs 
bugün geliyor 

Ziraat Vekaleti tarafından 
baytari n:aüteha•aıa olarak celbo
lunan Viyanalı profe•Ör M. Wel
mann bueün ekepreale tehrimize 
gelecektir. 

Mumaileyh Anadolunun h r ta• 
rafında tetkikat yapacaktır. 

Mübadele Türk 
heyeti müşavirliği 

lnlıiaarlar umum müdürü mu~ 
avinliğine tayin edilen Milat Bcı ... 
den inhllal eden Muhtelit muba. 
dele komuyonundaki Türk heye. 
ti müşavirliğine Aptullab Naci be 
yin derdesti tayin bulunduğu ha· 
her alınmııtır. 

bir şekilde halledilemez." Fil- meli iktidara geçtikten sonra Pruayanın haleti ruhiyesine 
hakika Amerika teklifinin sa- Hitleriat'lerin, sabık Crüning uygun olan Von Papen hüku· 
deliği teknik komisyonlarının hükumeti tanıfından dağıtılan metine karşı muarız olan hü. 
acip mesaisile zihinleri peri. hücum kıtaatının tekrar lt!!ki- kiimetler de Alman ittihadına 
şan olan murahhasları tafırl· line karar vermişti. Darbei hü· en son iltihak eden Baviyera 
mıştır. Fakat teklifin en büyük kümele müşabih bir tekilde ik· ve Wurtenberg gibi devletler • 
kuvveti basit olmasındadır. tidara geçen Von Papen hükü. dir. Binaenaleyh Almanyadaki 
Şimdiye kadar ayni mahiyette metinden memnun olma an bu dahili ihtilaf coğrafi oldu
teklifler Rusya ve hal ya tara· cenubi Alman hükumetleri bu ğu için çok tEhlikelidir. F ran
fından da ileri sürülmüştü. karara itiraz ettiler. Bunun Ü· sanın Versaillea sulhundan be
Rusyanın teklifi istihfaf ile zerine Almanya'nın vahdetini ri takip ettiği ıiyasetin esas 
kar~ılandı. Amerikanın tekli- bile sarsan bir ihtilaf belirdi. hedefi, Almanya'yı dağıtmak 
fini o yolda telakki etmek Şayanı dikkat olan nokta yani Bismarck'ın yaı.ıtığını 
mümkün değildir. Fakat hü- tudur ki, ihtilafın arakasında bozmaktı. Filhakika bu elde e· 
kümsüz bırakmak için Fran. Almanyayı uzun zamanlardan dilseydiAlaasLoren de geri alın 
sanın alenen İngillt!renin de beri ikiye ayıran Prusya ve ce. dığına göre, 1871 deki eser ta. 
alttan alta çalıştığı anlaşılıyor. nubi Almanya davası gizlidir. mamile yıkılmıt olacaktı. Al. 

Tahdidi tealihat meselesi Asırlardan beri Almanya'nııı manya, on üç senelik iktısadi 
hakkındı söylenecek söz şudur milli bir vahdet teıkil edeme- ı mali ve siyaıl tazyik altınd~ 
ki bunun mukadderatı tamirat mesine ~.a~i olan . iı~il diğer vahdetini .muhafaza etmiştir. 
konferansının neticesine bağlı. Alman hukume!l~~nın Prusya- , Bu vahdetın müthiş tazyik al. 
dır. Esasen bunları biribirin· Y•. çekem~melerı ıdı. Bu vahdet 1 tınd sarsıldığı gihi bir netice. 
den ayırmak kolay değildir. Bısmarck ın dr.hasi~e 1.866 da ye varmak doğru olmamakla 

* * * Avusturyanın hezım lı, 1870 berııh-r, Fransada hadiselerin 
Almanya'nın dahili va~.iv; , tc Fransanın m~ğlübiyeti ile alaka ve ümitle takip edildiği 

ti karı!ıyor. Von Pııpcn hulm. , tah:kkuk edebıldı. Ve buı:ün ' de bir hakikattir. 

Ahmet ŞÜKRü 
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Gelen evrak geri Yerilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku · 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
i~ler için müdiriyete müracaat 
dilir Gazetemiz ilinlann meı•ıa .. 
· eetini kabul etme7. 

BUGONKO HAVA 
Y eşillcöy askeri rasat merkezin-

den verilen malümata göre hugün 
hava ekseriyetle açık olacak, rüz. 
gar şimali istikametlerden hafif 
surette esecektir. 

30-6-32 taı-ihinde hava tazydu 
764 milimetre en fazla 11caklık 25 
en az 13 santigrat kaydeclilmit-
tir 

lfm:~Eü\I 

Fenni Bahisler 

Her nevi fotograf makinesile 
tabii renkli fotograf 

çekmek imkanı hasıl oldu 

Amatör fotografçılar için mühim yeni
likler - Tabii renkli fotograf filmleri 
Senelerden beri malum olan 

tabii renkli fototrafi, tabiatteki 
renkleri aynen taklit imkanını 
bahıedecek bir terakki mertebeıi 
ne vaııl olmuı bulunuyor. Şimdi
ye kadar bu it için maddei İpti· 
daiye olarak aureti mahsuaada 
mamul camlar kullanılmakta ol
duğundan bazı muhanenatına bi· 
naen filmle çalışan fotoğraf maki 
nelerini. tercih eden amatörler ta 
bii renkli fototrafiden İıtifade e
dememekte idi. Buna çareaaz ol .. 
mak ve alelıtlak her makine ile 
tabii renkli fotoğraflar çekilebil
mek için bafrikaların ıu günlerde 
piyaaaya film rulo, film plan ve 
film pak şeklinde yeni ve huıuıi 
mamuli.t çıkaracaklar1 bildirili· 
yor. Bu yeni renkli fotoğraf film 
lerinin kullanıt tar.ıı alelide film 
lerden farkaızdır. Fotoğraf çekil 
diği zaman objektic onune bir 
aan filitre takılmakla en güzel 
tabii renklerin filme teabit edil
mesi kabildir. Bu tarz fotoğraf
lar doğrudan doğruya film üze
rinde bir pozitif olarak meydana 
geldiğinden ve renklerin kiğıda 
kopya edilmeaine imkln olmadı· 
ğından renkli filmler gün veya 
lamba •tığına tutularak • l> yahut 
projekıiyon aleti lie resim bir 
perdeye akaettirilerek temcışa olu 
nur. 

kalınlığındaki taneciklerden İba· 
ret bir renk tabakaaı sıvanmıttır. 
Tabiatteki bütün renkler için e· 
saı teşkil eden kınnızıt mavi ve 
yetil renklere boyanmıt olan bu 
tanecikler biribirine iyice karıf· 
mıt ve sıkıtmt bir vaziyettedir. 
Bu çeıit bir renk tabakasını ha
vi film aathına mikroakopla bakı
lıp taneciklerin fevkalade büyü
düğünü farzedecek olur3ak. her 
birini ayrı ayrı görürüz:. 

Tabii renkli bir fotoğraf filmi 
ne, fotoğraf alınmazdan evvel zi 
yaya tevcih ederek bakmak mad 
deten kabil olsa bu takdirde yal 
nız b~yaz renk görmemiz icap e .. 
der. Zira kırmızı yeıil + mavi 
renk şuaatın imtizacından (Syu .. 
theıe additive) beyaz ıuaat hu
aul bulur. 

Argo liigati Renkli filmlerdeki prenıip tim 
diye kadar malum olan tabii fo

Merak ve teıebbüs sahip- toğraf camlarmdakinin ayni olup 
!erinin (3000) kelimelik bir •tıklan müteeaair olan ince fotoğ· 

Renk tabakası üzerine ziya
dan müteeaıir olan fotoiraf zan 
sıvanmıttır. Exposition esnasın
da objektiften geçip gümüı zerra 
tına tesir edecek ziyanın evveli. 
renk tabakaıından süzülmesi için 
filmin bot tarafı yani zarı h&mil 
olmayan terı tarafı objektife tev 
cih edilmek auretile makineye yer 
l"!tirilmeıi icap eder. Şimdiye ka 
dar kullanılan tabii renkli fotoğ
raf camlarında bu noktaya dik
kat etmek li.Z<mdı. Halbuki yeni 
filmlerde bunu dütünmek lüzu· 
mu yoktur. Zira fabrikaca yapı
lan ambalaj o şekildedir ki fil
min makineye yanlıt konmaıı ih· 
timali varit değildir. Renkli film 
lerin renkli camlara nazaran o· 
lan muahaasenatından biri de fU 
dur: Camla çekilen fotoğrafta a· 
lınacak resmin netliti buzlu cam 
üzerinde ayar edildikten sonra, 
camın ıaseıi ter• konmaaı dolayı 
aile ziyadan müteeaair olan zar 
buzlu cama nazaran taayyün 
eden netlik sathından camın ka· 
lınhğı kadar geride bulunur ve 
bu cüz'i fark körüğün objektife 
doğru bir buçuk milimetre kadar 
ileriye aürülmeıile teli.fi olunur. 
Halbuki filmlerin kalınlığı reamin 
netlifini gözle görülür derecede 
müteeaair edecek mahiyette ol
madığından film iatimali halinde 
bu noktaya dikkat etmek lüzumu 
da kalmaz. 

raf zarı için cam yerine film ha
A.rgo Lugati yaptıklarını ga. mil vazifeıini görmektedir. ima· 
zetelerde okudum. Hatta bu lat eanaamda film a .. zar arauna 
lugatlardan bir kaçını da gör- gözle görülemiyecek kadar kü
düm. Ben de naçizane bu lu- çük ve beherinin kutru bir mili
gatları bilir bir yazıcı sıfatile metrenin takriben binde on beti 

bu teşebbüsten memnun ol- ·-·-·---···-··· .. ·-······-·---··-·-·· 
dum. Yalnız bazı kelimeleri de de pek parlak bir netice alın 
yanlış kullanılmış gördüm. madr.,. 
Mesela: (Aftos piyos) keli- Bu fikrin gazetelerde ın. 
mesi bu da kim oluyor ~ana. titar ettiği gün F enerbahçe
sına kullanılır.. Halbukı buna nin bahsedilen Selanik muhte. 
b~şk.a bir 1?ana vermitler •... Gö l litini 4 - O yendiği haberi 
nul ıs ter kı; bu IQgatlan kıta- · çıktı .. Bu hadise tabii bu mil. 
ba dökrr.eden. evvel şöyle bir 1 tehaaaısın yukarıya nakletti. 
anketten geçırseler !.. • · ğim sölzerini darmadağın etti. 

Göğüs hastalığı! 

Efendim . .Şu günlerde An. 
I< ara dönüşü, A.nkara maçları 
• akkında laflar oluyor ... Ma
l tim ya! Altıncı spor kongresi 
nünasebetile Ankarada İstan. 

bul - fzmir - Ankara muhte 
litleı; arasında futbol maçları 
yapıldı idi. Bu münasebetle 
birçok sözler, tenkitler falan 
filan oldu. Yarı yanlış yarı 
doğru. 

Esasen bu maçlara muvaf. 
fak olmuş nazarile de bakama
yız. Maksadım bu münasebet. 
le bir bahse ilişmek ve bizim 
futbol hakkında söylenen bir 
ıözden fırsat bularak bir hi
kaye anlatmak istiyorum. 

Bir lzmir mütehassısı, Se. 
lanik muhteliti ismindeki ta· 
kımın İstanbul ve İzmirdeki 
oyunlarını ele alarak diyor ki; 
"Bizim futbol tedenni edi
yor. lstanbulda Galatasaray -
F enerbahçe muhteliti Selanik 
takımını ancak 2 - 1 ve 1 - O 
gibi fena şekilde yendi. İzmir 

Anlatacağım hiklye de bu-
dur. 

Vaktile Tıbbiye mektebin. 
de bir muallim talebesine ders 
veriyormut; Mevzu göğüs 
hastalıkları imi9. Kendisini 
muayeneye gelen hastaya sor-
muş: 

- Nerenizden muztaripsi. 

Agdınlatına = Expo.~ltion 
Objektiften giren ziyanın fi(. 

me yaptığı tesir §Öyledir: Filmin 
beyaz ziya ıuaatına maruz kalan 
yerlerinde (Yukarıda söylendiği 
üzere beyaz ıuaat esaa renklerin 
birletmeainden hi.ııl olduğundan) 
bu şuaat her üç renk tanecikle· 
rinden süzül--rek taneciklerin ar .. 
kasında bulunan .giimüt zerratına 

niz?. teıi reder. Gümüı zeıTııh birinci 
- Göğsümden. banyoda tamamen kararır. Beyaz 
_ Ne j& yaparsınız? 'uaatın filmde siyahl;k hiıaıl et-

• meai ile trpkı alelade fotoğraftaki 
- Mızıkacıyım... gibi hakikate zıt bir resim, bir ne 
Bu ct:vabı alan muallim gatif vücut bulur. Bunu hakikate 

talebesine İzah etmiş: irca için siyah gümüş z~rratı ikin 
- Efendiler. göğüs has- ci bir banyo deli.letile halledile

lıklarının sebepleri meyanın- 1 rek negatiften uzaklaştmhr. 
Bu ameliye ile kırmızı, ye§il 

da mızıkacıhk ta vardır. Üfle. ve mavi taneciklerin ,effafiyeti 
mek suretile çalınan çalgılar, iade edilmiş olacağından ışığa tu 
ciğerlere fena tesirler yapar ve tularak film" bakılacak olursa 
göğüs hastalıklarına sebep o- tekrar beyaz şuaat görülür. ikin-
i (M k d k) 

ci banyonun vazifeıi yalnız bir;n ur. ızı acıya önere ne ci banyo netice.sinde kararan gÜ· 
çalarsınız?.. mütü tnrdetmeklen ibaret oldu-

- Davul çalarım .. Cevabı. ğundan birinci banyoda kararma 
nı almtf. yan zerrat ikinci banyodan aon· 

Bu hikayedeki muallim ile ra dahi ziyaya kar41 olan hauui 
İzmirli futbol mütehaaaıaı ara- yetlerini muhafaza ederler. Bu 

hal bütün diğer renklerin husulü 
sında bir benzeyiş vardır.. noktasından mühimdir. Meaela 

FELEK Exposition eanasmda siyah renkli J 

Milliyet'in Edebi Romanı : 20 mak için yürüyeceksin? 
"Adalet aşıkı büyük kalpli 

hassas adam kendini yokla .. 
Tabiatin yüreğine iyi temayül. 
ler de koyduğunu bazı bazı du 
yuyorsun değil mi? Bunlardan 
istifadene mani olan kimdir? 
Tabiat dediğimiz bu heyüla da 
nedir? Onda bir azim, munsıf 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

( F elııefi lanta&tique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Sahifeleri karıftırdıkça ha

kikaten merakı calip satırlara 
tesadüf ediliyordu. 

Mütalealarından 
huli.aatülhulasa işte 
ruz: 

Flammarion'dan : 

bazılarını 
naklediyo 

"Var olmak yahut olma-
mak,, (Hamlet) in bu mezar. 
lık sahnesi her gün gözlerimi
zin önünde tekerrür edip duru 
yor .. Mütefekkirin hayatı ölü
mün mürakabesidir. 

Eğer varlığı, insaniyeti hiç 
bir şeye iıal etmiyoraa, bu ko. 
medya nedir? Gerek ona yüz 
yüze bakabilelim ve yahut ki 
görmemek için başımızı çevı. 
relim, ölüm hayatın en büyük 
hadisesidir. Onu tetkik etmek 
İstememek çocukluk havaili. 
ğinden ileri gelir. Zira uçu. 
rum önümüzde ap açık duru. 
~or. Bir eün bu amanaıza yu. 

•• u 

varlanacağız. Mesele iskandili bir maksat, hayırlı bir ga. 
nakabil bir derinliktedir. Ne ye var mı? Yoksa bu koca ka
kadar uğraşsak vakit zıyaın- İnalın bigane kaldığı adil ve 
dan batka bir şey elde edeme- insafla mütehassis olan yalnız 
yız. Bunun sonunu seçmek bizim malul dimağlarımız mı. 
muhaldir kabilinden bir maze dır? Raşeler getiren ne büyük 
ret serdetmek manasız bir kor muammaların karşısındayız." 
ku ve tenbelliğin doğurduğu Şüphesiz öleceğiz. Hiç bir 
beyhude bir bahaneden başka şey bu kadar muhakkak değil. 
bir şey değildir. dir. Üzerinde yaşadığımız bu 

Önümüze dikilen bu muaz- toprak yuvarlağı günetin etra· 
zam İstifham noktasının kar- fında yüz devir daha yaptıktan 
tısında bir cevap istemeden sonra sevgili kari hiç birimiz 
durmak müşküldür.,, bu dünyada bulunmayacağız .. " 

"Adil bir Allah var mı? O "Ölüme karşı dehşetlenmek 
mu bizi yarattı? Yoksa onu bi. his .. zaafından gelen bir ma
zim zayıf zihinlerimiz mi do naaızfıktır. Bunda iki ihtimal 
ğurdu? Kim kimin halik' mah var .. Ölünce ya mahvolup bü. 
lükudur bazan bilinmiyor. Ada tün bütün biteceğiz .. Yahut ki 
let lafzı da insanların uydur- gözlerimizi bu hayata kapadık. 
duğu boş bir söz müdür? Za tan sonra bir ikinci aleme aça
vallı beşer bu haksızlık, bu fıs-

1 
cağız. Eğer bütün bütün ölecek 

kı fücur yolunda daha ne ka- isek hiç bir şey bilmiyecek, bira 
dar sendeleyerek bir ısık ara. 1 enaleyh ölümü hissetrr.eyece 

veya karanlık etyadan objektife 
hiç bir tua aksetrniyeceği için fo
toğraf cam veya filminin bu kr
aımlara tekabül eden noktaların 
daki gümüt zerratı hiç tebdili 
ıekletmez. Binaenaleyh birinci 
banyoda mezkür zerrat karannı
yacağı gibi ikinci banyoda da ev
aaflanna halel gclmekaizin ziya· 
ya kartı haasasiyetleri baki kalır. 
Şu halde ikinci banyo netic ... in· 
de film Üzerinde bulunan gümüt 
zerratı ya bir li.mba veya gün ışı 
gına tutularak ziyalandınlmak 
ve tekrar banyo edilerek (üçün· 
cü banyo) karartılmakta negatif 
yerine hakiki bir pozitif elde edil 
mit olur. 

Meseli. mavi rengi ele alır ve 
filmin kısmen bu renk şuaata ma 
ruz kaldığını kabul edersek bu 
takdirde ma1üm banyoları müte .. 
akıp filmin mavi tanecikleri ya~ 
nında bulunan kırmızı ve yeşil 
tanecikler kararmış gümü,ıe ka
panacağı için şeffaf kalan yalnız 
mavi tanecikler görünür ve böyle 
ce mavi renk h&sd olur. Diğer 
renkler renk taneciklerinin muh· 
telif niabetlerde kararmaaından 
ve muhtelif ren ltıuaatının imtiza 
cından vücut bulur. Renk şuaatı .. 
nrn imtizacı hi.diıeai ayrıca tetki 
ke şayan optique bir mevzudur. 

Bütün bu izahat yek nazarda 
biraz muğlak görünüyorsa da fo. 
toğraf camında reımin ne suret
le haaıl olduilJnu bilenler için 
renkli fotoğraf prensibinin anlatıl 
maıı pek baıittir. 

Hüliaa iıin amatörleri ali.ka
dar eden en mühim ciheti lialetta 
yin her makine ile renkli fotoğraf 
çekilebilmeai ve ziya kuvveti yilk 
sek olan objektiflerle eatantane 
fotoğraflar dahi ahnabilmeai İm· 
k&nıdır. 

Berli.n ıan'ot mektebinden: 
Ferdi Nali:r. 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra 

mofon, 19,S alaturka ıaz, Vedia Rı
za ve Cennet Hanımların i.ttirakile 
20,5 gramofon, 21 alaturka saz, in
ci ve Belkia Hanımların ittirakile 22 
tango orkestta. 

BÜKREŞ (394 m.) - 19 Radyo 
darülfünunu, 19,5 Puccininin Bo~ 

hem operası. 

BELGRAD (429 m.) - 20 gra
mofon, 20,20 konferanı, 21 opera 
parçaları, 23,50 akşam konıeri. 

ROMA (441 ın.) - 20,50 gra· 
mofon, 21,45 na.ndevu İsminde bir 
komedi, 23,40 muhtelif konıer. 

PRAC (488 m.) - 20 şarlu.21,30 
konıer. 23 ıaat ayarı, 22 orkestra. 

ViYANA (517 m.) - 20,10 saat 
ayarı, gün haberleri ,yarınki prog .. 
ram, 20.20 konser, 20,50 Hayden
den parçalar. 

PEŞTE (550 m.) - 20,10 salon 
orke•tra11, 21,15 komedi, 23,10 Çi-
gan. 

V ARSOVA ( 1411 m.) - 20.JS 
muhtelif, 20,35 Vilnadan nakil 21 
senfoni, 23 danı havaları. 

Bursa kız san' at mek
tebinde sergi 

•• Uç sene evvel 23 mevcutla 
açılan bu mües_ 

sesede şimdi 140 talebe var •• 

BURSA muhabirimiz yazıyor: j varnı, tohumların temizliği, bu .., 
Maarif vekili merhum Necati Bey neki koza İ.st!h .,~litının fazlalığı· 
namına iEafetle şehrimizde açıl· 
mıı, olan Kız San•at mektebinin Ü 
çüncü devir ıeneıi güzide ve kala 
balık davetliler huzurile tes'it e
dilmiıtir. Coğrafya muallimi Mem 
duh Turgut Bey, üç ıene evvel yir
mi üç mevcutla açılmsı olan bu 
kıymetli irfan mueııeıeainin bu .. 
gün 140 dan fazla talebeai oldu
ğunu, mütehaaııa muallimlerin yo 
rulmak bilmeyen gayretleı-ile ge
ce derslerinden de müsmir netice .. 
ler elde edildiğini beyan ederek 
halka, hükUınete ve mektebin ta
lim heyetine şükran hislerini be .. 
yan etmiştir. Bunu müteak1p tale ... 
benin bir sene zarfında vücude 
getirdi§i nefis san'at e•erlerine ait 
sergi gezilmiştir. Burada, İpekli 
roplar, çocuk elbiseleri, şapkalar 
hayret ve takdirle nazarı dikkati 
celbetmif, muallim Saadet Hanı
mın çok san'atki.rane bir ıurette 
yaptığı ret.imler dıP aonsuz takdir 
ler kazanmıştrr. Mektebin tabahat 
kısmına ait olan mütenevvi reçel, 
pasta, kurabiye ve çukulatala.r. 
Vali Fatin Beyin bir nükteıile zi
yaretçilerin rağbet ve itlihaamı 
bir kat daha arttırmıştır. Mekte· 
bin çok kıymetli müdürü Melek 
Hanım tarafından izaz edilen mi· 
safirler, tam mi.nasile bir san'at 
meşheri haline konulan müessese 
yi muvaffakıy.etlerinden dolayı 
tebrik ederek ayrılmışlardır. 

Koza isllhsallilı 

Bir kaç seneden beri hükUınet 
tarafından köylüye tevzi edilmit 
olan dut fidanlarının iyi yetiştiril
meai, havaların müsait ~kilde de 

Tapu sicil muha
fızlıklan 

na sebep ollt!.t ı. Geçen aene 
550 ila 600 biı. ilo mikdarında 
koza yapan vili.yetimizde bu ıene 
800 bin kilo baş koza çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Bu seneki 
kozalar randman itibarile de ge· 
çen aeneye nazaran daha iyidir. 
Bunda da böcekçilik mektebi mü 
dürü Tahir Beyin büyilk yardrmla 
rı olduğu anlatılmıştır. Dört bet 
günden beri satıf yeri olan (Ko
za) hanında mühim bir faaliyet 
göze çarpmağa batlamıştır. Bu .. 
günkü pİya&ada koza fiyatının va 
sati 63 kuruıa satıldığı görülmüt 
tür. 

Bu fiyat hali hazır Avrupa pi 
yaaaaına da tekabül ediyor demek 
tir. Çünkü gelen haberler, Avrupa 
Balta Milano piyasasında en iyi 
kozanın vaaati 3 lirete yani bizim 
paramızla 30 • 35 kurut araaında 
aatıldıiı anlatılmıştır. Gümrük ta 
rifeai nazarı itibara alınacak olur 
sa bu fiyatın Avrupaya muadil ol 
du demektir. Müatahsil ıimdilik 
bu vaziyetten memnun görünmek 
tedir. Fiyatların aukutu etrafında 
ki bir şayia mahalli banlcalarm 
da nazarı dikkatini celbetmiş ol
duğundan bankalar krediyi azalt 
mağa başlamışlardır. 

Bir miitetabbip 
Dün sabah Aydınlı Hüeeyin ia 

minde bir mütetabbip yakalanmıt 
tır. Hüıeyin, doktorum, diye bazı 
köylüleri aldatmış, tedavi edece
ğim diye zavallıları dolandırmış· 
tır. Cürmü meıhut halinde yakala 
nan Hüaeyin Adliyeye tealim edil 
miştir. Dervi,. 

Tapuda dört kişi 
açıkta kaldı 

Yeni sicil emlak nizamname İstanbul Tapu müdiriyetine 

Hicazdaki 
• • isyan neym 

- - . 
Tayyare ile ni 
İngiliz askeri se 

kedilmek isteniY 
Bağdattan , 5 tarihile Ad""" 

telerine yazılıyor: Londradan 
bir telgrafta: 

" Hicazda fbni Refadenin İt 
tiği ve Hicaz hükümeti kuv~ 
nin asılar Üzerine har~kel 
Şarki Erden hudutlanna doi,. 
kip ettiJ..leri'' diğer tdgrafta I 

• lsmailiyeden 500 neferlik 
tiz kıtaabnın Hicazdaki asılar• 
te Hicaz bükUmeti askerine 
etmek üzere Bağdada bard<~ 

1 zırlanmak için emir aldıklar! 
zılmaktadır: 

Hicaz isyanı hakkında mül 
haberler gelmekte, Mekke ci 
ve &fİreller braıında da isyarı. 
dığı ve İsyPnın tevessü etmek ıt 
dı olduğu, hatta bunda lngili~ 
mağı olduğu ,ayi olarak tek:ııP 
diği söylenmekte idi. 

Son haberler lbni Refade 
run clört yüz silahlı olduğu ... 
olduğu Akabe mıntakasmda 

1 cek içecek fil.danından dolayı 
mış ve mukavemetten aciz bir 
kaldıkları merkezindedir. 

Burada M11ırdan gelecek • 
Hicaz isyanına karşı mı yoksa 
ıayanına karşı mı olduğu ıord 
tadu·. 

Kürt İsyanı bastırılmı, ve 
ıeyhi lrana iltica ederek lran 
meti de kendilerini takibe ba 
oldutuna nazaran gelen aık 
buna karşı olmıyacağı anlaşılır. 
Bağdat • Tahran doıtluğu ..... 

i1i temin edeceği ümit edil 
dir. 

Bir meıele daha var. lrakta 
liz Tayyare istasyonunun mu 
aı için ücretli Asuri aıkeri t~ 
dilmitti. Bunlar vi'ktından ~ 
her ne ıebepten iıe - terki h 
le karar verdiklerinden gele~ 
kerlerin bunlann yerine kai~ ~ 
ğı da hatıra gelir. Lakin yenı '::it 
bede mucibince bu muhafaza il' 
rak hükumetine alt olduğunda" 
ıebeple İngiliz aıkeri gelmesiP• 
cet olmadıiı glbi, muvazzaf 
muhafızların temerrüdüne ""' 
yapma11na da sebep ye ihtimal 
rülmüyor. / 

Zaten Bağdat hiildlmetl lıd, ' 
ücretli askerlerin yerine nizaJlll 1 
ker ikame ebnİt ve yeni tenıilıa~ 
parken ieabeden tedbirleri de _. 

br Bir rivayete göre lngiliz ,llf. 
gelmeıinin Basra körfezind.ııl 
rap emaretlerile allkası vardıt:· *' 

Hicazdaki vakayi üaerine ,,,.... 
re ara11nı tahkim etmek isti yal'· .JI 

En ıon handiı bu askerin lı;"'"_. 
Mıaırdan hareket etmediği?' ti 
hatta hareketin tecil edildiğiıtı 
riyor. ...-! 

Bu haberde lni"ilizlerin j;I' 
Hicaz iıyanına müdahaleye 
vermediğini göatermektedir. 

Asılsız bir habet 

sini tatbik etmek üzere, lsviçre müdiriyeti umumiyeden gelen 
de olduğu gibi, sicil muhafızlık bir emirde dört efendinin kad. 
ları ihdas edildiğini ve memur· ro harici kaldığı bildirilmiştir. 

BERLIN (1635 m.) - 20 Günün !ardan bir kısmının tayin edil. Bu emre göre Beyoğlu idareıin 
haberleri, 20,15 doktorun tavaiye- , diklerini yazmıştık. İzmir mm 
leri, 21 Munihten naklen senfoni. t k .. 1 h f .. d .. ı·-- .. den Hayrullah ve Osman Nuri 

Şehrimizde franıızca int<t-~ 
den bazı 1fiklerimiz dünkli ~ 
halarında ıtanbul'da Rua ~-~ 
nı ihraç etmek üzere bir se~ı 
mıntaka tesi.ı edileceğine da~ 
haber neşrelmitlerdir. Bu h• 
göre, latanbul'da Antrepolar 1 

edilerek Ruaya'dan gelecek-~ 
Yunanistan ve Balkanlara t "dı! 
edilecektir. Bu haber ha~~~ 
dün şehrimiz Rua mehafılı ~ 
tahkikat İcra ettik. Rua me~,;J 
de bunu teyit edecek malıl (ti' 
mevcut olmadıktan başka b.ı ;. 
ber hayretle kartılanmıştır.1l"_, 
nın Atina'da Ticareti harici~ tl' 
measilliği mevcut olduğu gibV. 
eşyaaı kısmen, Türk tücc,.rı • 

23 35 B r d ki ı. .23 50 a ası sıcı mu a ız mu ur ugu 
' er ın eMn _naba..,k" ~~uehr be' eka·letı"n Tapu ve Kadastro Beyler, Tapu kayıt kaleminden 

hava raporu, ute ı gun a r· V e . . , 
leri, •onra danı havaları. müdiriyeti umumiyeai başmü. Celıl ve Şefık Efendıler açıkta 

fetti i lsmail Hakkı Bey mua- ı kalmışlardır. Dün kendilerine 

ID C l "I T fi1-ı r vinli~ine de mi.ifettis Fu~t Bey tebligat icra edilm;ştir. 
r e a ev K . d . .,., · · ı .. M · ············-···-·-··-·-·---·-···-···-• tayın e ıımıştır. zmır, anısa Ü 

• D · ı· A d h f 1 ki Fevzi, sküdar tapu bat memu 
Zührevi ve ıdrar yolu enız ı, ve Y ın mu a ız ı a T 1· Ü k'"d b k• · ·ı ru a at, s u ar tapu aş a· 

rına tayın edı en Tapu ve Ka- t"b" E f B ğl t "d .. ,,. 
ha•tahkları mütehasıısı: 
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ğiz. Eğer bir ikinci hayata gire 
rek yaşamakta devam edecek i
sek mesele inceden inceye tetki 
ke değer bir mahiyet alır .. 

Bir gün bu vücut uzviyeti
mız faaliyetinden kalınca bu 
ceıedi .. 1iz milyonlarca molekül 
lere (molecules) inhilal ede
cek.. Bunlar da nebati, hayva
ni, insani diğer uzviyetlere ka
rışacaklar .. Ayni cesedin basü 
badelrr.evte mazhariyeti yanı 
dinlerin bu eıki iddiaları artık 
kabule şayan görülmeyecek 
hurafeler sırasına geçmiştir. 
Ruhi fikir ve cevherimiz mad
di uzviyetimizin dağılmasın· 
dan sonra gene devam edecek
se biz de ikinci hayata geçmek 
le sevineceğiz. Binaenaleyh o 
zaman şuuri hayatımız bu şim 
dikinden daha mütekamil daha 
ali bir surette devam edecek 
demektir. Çünkü hilkatin doğ. 
rudan doğruya tekamül tarihi. 
ni tetkik edebileceğimiz seyya. 
re ancak üzerinde yaşadığımız 
bu kürei arzdır. Ve burada da 
tekamül kanununun baıitten 
mükemmele doğru ilerlediği. 
ni görmekteyiz .. " 

"Ölüm nedir? Şimdiye ka
dar bu hadisevi bize ozaha ça-

. . . . . ı ı tre , eyo u apu ı are-
das tro mufettışlerınden Fen. sinden Muhsin Beyler mahalli 

fmdan Balkan memleketlerıll .'. 
raç edilmekte olduğundan '9~ 
bul'da bir serbest mıntaka ı!j;;,.s 
ne lüzum olmadığı beyan cd• 
tedir. 

dun, Salih, Muhlis, Necmettin memuriyetlerine hareket etmiş 
Beylerle Trabzon tapu müdürü !erdir. 

lışan dinlerden, mezheplerden, 
akidelerden hiç birisi bizi ik. 
na edebilecek şümullü bir ta • 
rifte bulunamamışlardır. İşte 
bunun için bilmek ihtiyacile 
yanıyoruz. Ve bazıları da ta. 
biat fena hiç bir şey yarat
maz, yapmaz kavline gidiyor
lar .. Bu ise çok münakaşa gö
türür bir hükümdür." 
"Düşünen bir fikir sahibi: 

"Öldükten sonra büsbütün mü 
mahvolacağız?" tefekkürü ö. 
nünde bikayt kalamaz .. 

"Bu vadide vehleten haklı 
gibi görünen bazı mütalealar 
da vardır. Ö !dükten sonra ge. 
ne yaşamak İstememiz bu var 
lığımıza çocukça bir ehemmi· 
yet atfetmemizden ileri geli
yor .. Büsbütün mahvolmamı
zı tabiat için büyük bir ziyan 
telakki etmek gafletinde bulu. 
nuyoruz, biz de ·hilkatte ihmal 
edilemeyecek bir kemiyetiz. 
Halikın bizimle de meıgul ol. 
ması revadır.'' 

"Kabilinden mülahazalar da 
dermeyan ediliyor. 

"Filvaki ve hele ilmi hey' 
et noktai nazarından feTdi var
lığımızın değil bütün İnsaniye
tin bile zerre kadar hüküm ve 

. .,. 
ehemmiyeti yoktur. ( Pascal) lar ve kurunuvusta hıristıY {ıl 
zamanındaki anthropo cen- lığı zamanlarındaki heybet 
trique, geocentrique sistemleri duruyor. Dehhaş ve dilsi:ı: .. " 
akidelerinden yani bütün fele "İnsan kurbanlarile ı,e•1~ kiyatın bizim etrafımızda dön. nen İnsan şeklindeki Allah ,_ 
düğü ve bütün hilkatin merke- rın m"abetleri yıkıldı. HesaP'

1
, 

zi insaniyet olduğu gafletlerin- dinler söndü. Fakat layeıt111 ~ 
den uzağız. Üzerinde yatadığı- !uğun şartlarını araştıran!~ 
mız bu arz nedir? Biz neyiz? insanların bir akideye baıı: ıtl 
Fezanın nihayehizliği içinde malan düğümü önünde ezel! ,. 
kaybolmut bir zerrenin üzerin- ebedi heyulai simasile saıt~1 _f 
de zerreleriz." nu anlamak isteyişimi:ıdekı ffl' 

"Fakat efendim tabiat en kü f etimize gülüyor. ,.. 
çük teylerin içine en büyükleri ,, 
11ğdırmak mucizesile bizi hay. . Döne döne bu suali k~" 11' 
retlere düşürüyor. Bir zerre de mızden soralım .. Ölümle ilfl ııı' 
başlı başına bir ki.inattır. Ma. mı olunacağız? Yaşamakt~fl~ 
demki düşünüyoruz, bu liya- devam mı kalacağız? Hail~ 
kat bizde vardır. Binaenaleyh bir cevap gelmiyor .. Buıt• 
biz de varız. Bu muammala. lar hiç ermiyor. ıf' 
rın derinliklerine dalmak iste. Bu büyük muammanııt "'.:-.ıı 
yenler baş dönmelerine tutula. baını aramak için göklere Yp~' 
rak sığlıkta kalıyorlar." selen dehaların kanatları d~:.. 

"Beklediğimiz cevapları bi- V tK 

ze dinler veremediler .. Veremi pına çırpına yoruldu. e eti' 
yecekler .. Bu esraı ın huzuruna tü .. Ruhun layemutluğu 111 lıil' 
bunca mihraplar, bunca ma. lesi asri ilimlerin müsbet JI" 
betler, bunca mabut heykelle. hal suretine mazhar olatll eti 
ri dikildi. Bunca alınlar secde- Fakat bazılarının iddiaları f" 
!erde inledi. Lakin bu muaz. hile muamma menfi tekilde 
zam muamma karşımızda ha. halledilmis de~ildir. 
li. Asuriler, Keldaniler. kadim ! 

Mısırlılar, Yunaniler, Romalı. 1 (Deva"'' 
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Müsabakaların her seneki tarihten evvel yapılmasına Rebep Olimpiyada iştirak edecek yüzücüleri seçmektir. 
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A
• 1 fi rı Jack Shar· j ikinci ravunl: - Schmelinı 

k y'
. JaMns teS&rha ealı"n••i buvan he . &"Ongu müteakıp hücuma 1eçiyor 

-e- ın ax c m • h ld ·· ·· a.abil "'I "' ttiğini haber ver- ve aamınrn so an yuzune vuru-
. e ~g up e yor, ve Sharkey iplere doiru ce-

nıı•lerdı. . · S h ı· ·· b .. - k b' · H ft 'çinde gelen Avrupa rılıyor. c me ıng ın uyu ır 

I> t a da 
1 

bu maç hokkında et- maharetle bertaraf ettiği iki kro-
oı aıın a .1• .. • b "d· 

r..,flı tafıilit var. Bu tafıı ata ro- te•ı OfA gı ıyor. 
re, Schınelinır altı ravunta kad~r Sc_hmelinr soldan çalıtıyor 
b .. ··ı.. bi afiyet ve iaabet goı ve mutemadıyen hasmının etra-

llYU r cevv . · · f d d"" ·· F k t h h. l~nn.ô•tir. Shakey ise, 11 kletını!' ın a . konkuyor
1
•
1 

_ a ak baom
1 

•. ıç 
ı ·ı..! -Y • • d maçı puvan ı- te .agu an r ıgını ay e mıyor 
~tıuyetı aayeaın e ve sağdan bir direktle Schmelinı 
lıbarile kazanmıştır. in bumuna indiriyor. Kalbe doğ 

72,000 ~eylrcinin huzurund~ ru ikinci bir yumruk daha .. 
Yapdan ve 8, 125,000 frank: varı· Ondan sonra göğüs gögü,e ge 
dat temin eden bu maçın ravun~- . Jiyorlar V'e kong çalıyor. 
larda geçirdiği aafahatı nak!edı· 
Yoruz. Vakıa bu ml\çın vandll~ 

1 

hundan evvel yapılan meşbu~ •. 1 

bolu macından çok gerıdır. 
Co.rpantier-

0

-Dempsey maçı 22 
~İlyon Dempaey - Tunney ına:çı 
'"" 65.000.000 frank temın etınış
ti. 

t)çüncü ravunt: - Şi"!di muaa
raa ciddi oafhadadır. lkı hasım, 
bütün kabiliyetleri ile ciddi suret 
te çalr,ıyorlar. 

Scbmelinr de aağdan o kadar 

k rlyor bu sırada Sharkey iki
açı ' . . .. .. 1 k 

ıi burnuna ve hırı gozune o m.~ 

Bu .on maç
taki boksörlerin üzere üç yumruk ~l!yor veB mut~ 

kül bir vaziyete gırıyo~. , u ra-
••kletleri ,~dur: vuntta avantaj Schmelını de .. 

Schmelıng 85.500 Kilo Dördüncü ravtınt: - Shmelınır 
Sharkey . ~3 ~ilo an Amerikalı hasmının etra~ında_ dö 
Ravuntlar ııe soyle ce ey .. Fakat Sharkey bıç aoguk 

tt · · nuyor.. .. 
llJ~t!ır:. ·ı.· bok- ı kanlılığını kaybetmeden. ıaı ve 
_l:ıınncı ravunt: - J;ler ı 1 lk aolları isabetle bloke edıyor. Yal 

&Or YaVaf yavaf yerlerınden ka ld n bir yumruk alınca, 
tı) • • d Lar•ı kar· nız ıo a . 1 D ar 'Ve rıngın ortsın a a Y • • •• .. •• öğÜ:te celıyor ar. ev~e . 

~1;Y4 tedafii vaziyet aldıljr. ~~·'f g?ı:r:;e~inde .-mpİyon çelen!l"erın 
ırlerini etiıt ediyorlar. lk a 1

• bı sağdan bir direkt inıyor. 
Y~~klarda etüdün al&metlerı ~~~ing yine faik •. 
ae
1
. :tılıyor. Nihayet S!ıarkey Schme 1 S B • • ravunl: - Sharkey 
lfl • d ld ha· ı eşıncı • r 

f"fl e saldrnyor, o a ID an d ···-s ıroiüse gelmek ıs ıyor v~ 
ı bir aivinkle mukabele e ı· gokır~b. b tarz oyunu kabul edı 

~e>r. ra ı ı u 

Altıncı ravunt: - lki oyuncu 
biraz nefeı alıyorlar. 

Shmeline'in cldalini ve ıeyya
liyeti karııaında Sharkey bocalı
yor. Maamafih ıafdan uppercut 
indiriyor. Köşede göğüs &öiüae 
geliyorlar. Sonunda Alman bok
ıör faikiyeti alıyor ve rakibinin 
yüzüne doğru bir direkt indiri
yor. ravuntun nihayetine kadar 
Sharkey bütün hücumları bloke 
ediyor. Avantaj gene Alman bok 
Mirde .. 

Sekizinci ravnd: - Şimdi Shar 
key rakibinin etrafında dönüyor. 
Soldan bir mübadele .. Schemeling 
sağdan bir krotede muvaffak ola 
mıyor. Sharkey de aanki ayni ne· 
zaketle mukabele ediyormuı gibi, 
bir uppea·cut ile aoldan kroşe 
de muvaffak olamıyor, artık uzak 
tan boks .• Arada bir, tehlikeli ol
madığı aıikar bir iki yumruk te
ati ediliyor. Oyun yeknesak bir 
1nanzara arz"°diyor. F ikiyet 1 

• Sharkev'<l.• 

şampiyonası 

Tek hanımlar be.fİnci tur: Mia
treı Moody-Willı, Mia Round (in 
ıiltere) yi 0 / 6, 1/ 6 mağlüp etınİf 
tir. 

1 
pıyatlarıııda Fransayı lemıil e 
decek olanlar şunlardır: 

Taris , Cartonnet, Y~onne 
Godard Poussard, Shoebel. 

RacingClub 
Oynuyor 

Buglin Takgım ıtadyomunda 
Franaanın en eakı kulübü olan 
Racing Club ilk maç mı F cnerbah 
çe takımı ile oynuyor. Oyunca
lar çartamba günü fehrimize gel 
dikleri için bugün lam manaıile 

dinlenmi~ bir vaziyeti ve yol 
yorgunluğundan ıikayet edemi
yecek bir hald .. dirler. 

Maç bugün aaat 5,5 ta batla· 
yacaktır. Tahminimize na2araa 
bu oyun bu mevıimde aeyr<"ttiii
miz en ıüzel oyun olacaktır. Çün 
kü rakiplerimiz uzak Avrupa 

memleketi futbolcüleridir. Ve bil 
haıaa futbolün hocası ve hail 
hazırda Üatatları olan müteaddit 
İngiliz takıml&rile çarpıımıştıro 
lar. Newcoıtet maçı daha unutul 
mamıttır. 

Fran•ızların takımında yedi 
milli oyuncu vardır. Bilh-,., 
Taısin, Riu, Maireu Caby, Ve
inaute, Delfour, Schawath, Lhot· 
ka gibi... Oyuncular bütün AY· 
rupanın tanıdığı ve çok aevdili 
,ahıiyt>tlerdir. 

Niko 
Taasin 

Maires&e 
Riu Goutherouıe Sahawath 

Lhotka Debfour Vehe.p Veinaut• 
Gaby 

Fransızların merkez muhııcinl 

bizim lzmirli Vchaptır Bu OJ'Uft 

da bizim mi Franıızl rın mi al 
dandığ1 meydana çıkacaktır. 

Fenerbahçe İıe ıoyle çıkacak 

tır: 

Hiisamettin 
Ziya Yatar 

Fikret Muzaffer Cevat 
Hadi Niyazi (M. Reşat) ZeıJ 

Alaettin Lütfi 
Çift erkekler üçüncü tur: Bo

rotra ve Bruanon, Wild ve Dewar 
(lngiltere) yi 3 16, 1/ 6 ve 6 /8: 
mağlüp etmiştir. 

Fenerlilere muvaffakıyet ve 
iyi bir oyun temt'nni ederiz. 

Bouııus 'Ve Merlin (Fransa), 
Avory ve Ritchi'yi 4 6, 5 17, 1 6 
mağliip etmittir. 

Misafir oyuncular· 
dan birisi ne diyor? 

Racinı Klub oyunculanndan 
Meinard dün dcmiıtir ki: 

- Bu ıeyahata çıktığımız zaman 
t•kmllml7. iyi bir halde değildi. Bu· 

1 nun zararını Belgrad'da cördi:ik. T • . 
Helen Jacobı (Amerika), ge- kımımız Zagrepte Yugoılaviya ta· 

çen sene finale kalmıt olan Fra· kım1nın tiddetli hücümlarına maru.1' 
bulein Krahwinkel (Almanya) yı kaldı , hatta Gr•dİn•ki takıını do 
2 16, 6 14, O 6 maflüp etmittir. yorııunluğumuzdan İstifade elli. Bu 

Madam Mathieu (Franıa), 
Betty Nuthall (lngiltere) yi O• 6, 
3 16 mağlıip etmittir. 

Çift erkekler, üçüncü tur: Mik 
ve Satch (Japonya) lı 6 4, 10 12, 
6 2, 3 6 ve 9 7 Grawford ve 
Hopman (Amerikalı) yı 2ı 6, 

gün takımımızın bu M>n maçlardan 
İstifade edeı·ek daha iyi bir tekilde 
oynıyacaiın\ 7.1\nnederim.'' 

M. Meimard . Taksim stadyomuno 
1 gôrmÜ\ ve maçır sert bir arazı Ü"Z& 

r:nde yapılacağından hiç memnun 
olmaml\lır. 

Çift erkeler, üçüncü tur: Van 12/10 ve 6 2 mağlup etmitlerdir. 

Ryn ve Alliaon (Amerika), Gre- Üçüncü tur: Mis Ryan ve Mis 
gory ve Cotlinı (lngiltere) yi 4 16 • Jacobı (Amerika) lı, 6 2 ve 7 5 
4 16 mağlıip etmitlerdir. Miatrea Lyctett ve Mi•trea Pea-

Bugünkü güreı 
müsabakaları 

p rr/ ve Hu'lhuca (lnıiltete), • ceck (Cenubı Afrika) lıyı ma.ğ
Aoki (Japon) ve Rosers (lrlan• l lüp etmiılerdır . 

Bugün ı:ıat 2,30 da Beıikta~ kuli 
bü eür~tcilerile Kumkapı ıüretÇiler 
ara•ında bir mü•ııbaka yapılacaktır. 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Mülhak t 
Teşkilatı 

EtabliRuml 
evziat 

Lausanne 'da vaziyet dünde 
müphem geçti 

(Bafi 1 inci sahifede) tir. 
ınUtemayil olup olmadıklarını sor Tempı n' diyor? 

Mahkeme 
Kapısında 
Silah sesi 

Deniz posta 
Seferleri 

(Bsır 1 inci sabi/ede) 

muştur. 
Mümeuillerin hepsi de, müsbet PARll, 30. A .A. - Havas Ajan-

ccvap vermitlerdir. amdan: Temps gazetesi yazıyor: 

(Başı 1 inci nhif~d~) 
karken yapmıttır. 

dim olunması veyahut ta eski 
layiha üzerinde bu yeni ıekil 
dairesinde encümenlerde tadi. 
lat icrası çok muhtemeldir. 

Almanyanuı 11lacakbları böyle bir Lauaanne'dalıi dünkü müzaker .. 
muıtehit cephe teşkil edet"ken her ler konferansın alacağı istikamet i
halde Amerikaya borçlu oldukları- çin kat'i olacak gibi göriinüyCM". 

Haaanın Nuriye iıminde genç 
bir kaıı11 vardır. Hasan kansının 
amcaaıloğlu Mustafa ile kendiaine 
ihanet ettiği zehabına dütmüttür. 

Layiha meclise 11eriliyor 

m hattrlamıılarclır. M. Mac DonıJd'm tayam takdir 

I meaaioi, Almanyanm hiçbir fey mü 
Ba zehapla ikinci ceza mahke 

meaine müracaat ederek, kansı 
ile Nuriyenin amca zadeai Muata
f a aleyhine Zina davaaı ikame et
miştir. 

Deniz posta seferlerinin Dev 
let demiryollan, Poata ve tel
graf gibi bir devlet idaresi şek 
li verilmesine dair hükfunete sa 
lahiyet verecek olan bu kanun 
layihası Millet Meclisinin mec 
lis heyeti umumiyesine sevkedi 
lecek ve kanuniyet kesbedecek 
tir. Şilepçilik İse devlet idaresi 
altına alınacak hizmetin hari. 
cinde bırakılacaktır. 

ngillerl'de intiba kabili olmaksmn tamirat bedelleri-
LONDRA, 30. A. A. - Dll.n öt- nin basit ve sade hlr surette iptalleri 

leden sonra Lauaanne'dan gelen ve nl talep etmekte israr eylemesindea 
Alman metalibinin h.iç te beklenil- dolayi muvaffakiyete varaınamı.tır. 
mı yen bir tekilde artmıt olduğuna M. Fon Papen'in formülü gibi bir 
bildiren haberler, Londrada elim bir formüliin 1fr saniye için derplti Ja
intiba tevlit etıniıtir. zım gelseydi hakikatte çok tenzil e-

Hatta bav. ak;am gazeteleri, Al- dilmit bir miktar talep etmek sureti 
manyıuun yeni talebini "Oltima- le Almanyayi tamirat teabhüdatın· 
tom" diye tavsif ebnektedirler. dan kurtarmağa muvafakat edilebi

Avam kamarasında heyecan, fev- lirdi. Bu suretle Almanya Franaa-
lıalade olmuştur. nuı emnilaelAmet fed~kirlığı itiba-

lnkisarı hayal, umumi idi. rile bilyük bir menfaat te temin e-
Siyaai mehafıl efk!ın umumiyesl, dilmiı olurdu. 

Lauaanne ve Cmewe müzakeratına Temps gazetesi bundan sonra,kon 
büylik ümitler bağlamııtır. Ve her ferans akamete 11ğradığı takdirde 
iki müzakeratın yekdiğeri üzerine Almanyanın bundaki mesuliyetinin 
İcrayı tesir etmekten hili lıalmıya- daha timdiden inklrı gayri kabil bir 
cağını anlamıştD'. suretle tezahür etmit olduğunu,çün 

Tamirat. borçlar, tahdidi teslihat kü Fransanın en büyük hüsnü niy.,_ 
ve cihan iktisadiyatının ıslah ve ila- ti göaterdiğini ve uzlaşma yolunda 
sı meselelerinin birbirine bağlı oldu- bund"n daha ileriye gitmenin müm
jl;una ve cihanı halen maruz bulun- kün olmadığını yazmaktadır. 
duğu müşkilattan ancak saburane ve M. Herrlol Parise dlJndO 
mt.İtevaz:i mesai sayesinde tahlis et~ 
mek mümkün olabileceğine dair d.. LAUSANNE, 30 .A. A.- M. 
rin bir kanaat vardır. Herriot, Parla'e gitmek üzere gece 

Butün hunlar, Lausanne'da olup bi Lausanne'dan möfarakat edecektir. 
ten ieylerin ne derettde merak ve Mümaileyh ,cuma gününü Paris' 
iztirap ile beklenilmekte olduğunn te ı;eçirecek ve akfam tekrar Lau
göstCTİr Binaenaleyh, M Mac Do- sanne'a dönerek cumartesi sabahı o 
nald'ın tatminkat beyanatı. bir neb- raya vasıl olacaktır. 
ze intirah hasıl etmiıtir. Frnnaız batveklli, müteveffa 

Briand'ın cesedinin pazar gllnli Co
M. Mac Donald'ın bl'IJlfnatı cherel'e nakli merasiminde hazır ba 

LAUSANNE, 30. A. A.- 6 davet lunmuı olmak üzere cumartesi akta
çl devlet muralıha.larmm içtimam- mı t•krar Lausanne'da hardıet ede. 
da M. Mac Oonald, evveli konferan • cek ve pazarteoi sabahı tekrar Lau
ım mu.zaaf gayeıinin tamint.t mese- sanne'a dönecektir. 
1 ın; halletmek ve cihanın mali ve 1 Şa tla r 
iktisadi buhraıuıun halline çaı'I! ara- r 
ınak olduğunu hattTlatm!fbr. LAUSANNE, 30. A. A. - Havas 

Lauaanne konferansı, elde edece- Ai";"s ıkonferans divanının atidelri 
iı neticenin Amerikanın da i,tirak netıc~l~re vasıl olmak hususunda 
edeceği cihantumul tesviye suretıne ~~•kır ve mutabık bulunduklarını 
intibak etmesi liznn olmakla bera- ıatıhbaratına atfen yazmaktadır. 
lıeır, be!'halde esaslı ve kat'i bir,... Evv_ela: Alman".anın tamirata ait 
tice elde etmelidir. taahhudatı, Amerıkarun alacaklannı 

Böyle bir tesviye sureti kredi ve ilgası tartiyle ilga edilecektir. 
ticaretın yeniden ihyası için l&zım Saniyen: Almanya. heman hükü
olan itimadı yenide-n tesis edecektir. ~et tarafından temınatlı bono ,ek. 

. , lınde 7 milyar altın markı beynelmi-
Daı• c/r;t deuletlerın ir;limaı tel tediyat bankuma tevdi edecek 

LAUSANNE, 30. A. A. - M. ve bu paralar Almanya tediye kabili-
Mac Donald, M. Hc:rriot ve M. von yetini istirdat etliği zaman faiz ge
Pap " arasında bi saat süren mü- tirecektir. 
lakattan ıonra 6 davetçi devlet mu- Alman heyetinin iki milyar Rahif
rabhaslan dun nlqam saat 17 ele mark teklif etmek suretiyle mukabe 
!>uchy ,atosunda toplanm>tlardır. lede bulunduklat'ı Ye fakat miltehas-

Konferans reisi, mes1'İnin vaziyeti aralarla görütmek kaydini ileri sür ... 
hakkmda malumat vermi,, ,imdiye dükleri, yalnız tamiratın ilgası hu .. 
kadar tamirat me•elesi hakkmda bir sunun Amerika tarafmdan borçla
itilsf elde eclilememi, olduğunu .,,. nn ilgaaı hususuna tabi tutulmasmı 
fakat böyle bir itilafa yaldaıdmakta kat'iyen redetıilderi söylenmektedir. 
b~lunulduğunu aöylemi,tir. --· _ --·---

Mumaileyh, her davetli devlet ba
'ına bir murahhas olmak Üzere 8 a
zadan mürekkep bir tesvit komitesi 
ilııluını teklif elmiıtir • 

Tarih 
Kongresi Bu komite ,hemen mesaisine batla 

mışlır 
(B• ı 1 inci sabıl«le) 

Anıl': ;hu 1Jl'rdı• 11rkas11ıda 
LONURA, 30. A. A. _ Moming yin olunacak bir muallim kita

Post gazete•inin Lausanne muhabi bet vazifesini ifa edecekler ve 
ri, Amerikanın konfe!'ansın mesaisi- seçilecek altı muallim de müna 
ni idare etmege gizlice ııgnımakta vebe ile içtima müzakere ve ka 
olduğuna tlair umumi bir intiba mev l 
cul olduğunu kaydetmektedir. rar annı tesbit ile mC!gul ola-

B'r iti!Afa va•ıl olmak imkansız- caklardır. Kongrede tarih tet. 
lıih karşısında kalındığı takdirde me kik cemiyeti azaları tarafından 
selelerin bir tokun hal <uretleri ih- konferanslar verilecektir Darül 
zar <decek bir komisyona tevdi edil- fünun muallimleri içtima esna
mui Hyahut murahhasların siyasi sında evvelce yazdıkları müta
hııva değişinceye kadar tamirat me-
sele•İni bir tarafa bırakarak umumi lea ve tenkitleri sistematik bir 
;ktiudl vaziyeti tetkik etmeleri der tarzda beyan edeceklerdir. Ma-
pİf edilmektedir. , arif cemiyeti azaları tenkitlere . 

l"edilt'r konıile.~i ll'şkil 
edildi 

Dün ikinci ceza mahkemesi bu 
davayı rüyet etmİf, tahkikat saf
hası ikmal edildikten aonra, Müd
dei umuminin mütaleaır sonılmuş 
tur. 

Müddei umumi muavini Kamil 
Bey cereyan eden muhakemede 
maznunların cürümleri sabit gö
rülmediği için, beraetlerini istemİf 
tir. Fakat heyeti hakime kararını 
vermemi,, evrakın" tetkiki ve ka
rana tefhimi için muhakemeyi 
batka güne bırakmıtlır. 

Maznunlar önde, davacı arka
da mahkemeden çıkarlarken Ha
san cebinde hazır tuttuğu taban
cayı çekmiş ve Hustafamn Üzeri
ne ateş etmeğe batlamıfbr. Bu ea
nada başka maznun ve davacı ca
ğınnak üzer" dııarı çıkmakta ~ 
lan mübaşir önünde silah patladı
ğını görünce: 
- Cinayet... diye haykırarak tera 

yüzüne geri dönmüt ve bu anda 
polis düdükleri, koşuşmalar, ka
dm çıiHrklan da batlamış V<' si
llh atılan yer llbzada bom bot 
kalmıfbr. 

Cani yakalanıyor 
Müba,irle beraber caninin ar

kasında bulunmakta olan bir 
tramvaycı derhal arkadan ailahlı 
adamın üzerine atılarak kuvvetle 
yakalamış, ve ikinci ceza mahke
mesinin içerisine çekmeğe haşla
mış, bu aralık ba,kıı yardımcılar 
da peyda olarak, Hasan mü,kilat 
la mahkeme salonuna sokulmut 
ve elindeki s"18.h alınmıttır. 

Hasanın derde.tinde otomatik 
tabancanın inkataa uğramaıı ve 
yaralanın Muıtafanın can hev)ile 
Haıanın üzerine atı)maaı da mü
essir olmuştur. Haaan tabancasını 
Ç"kince ku ... unlar çıkmıva ba~la
mış, üç kurşun cıh:mıt. ikisi Mua ... 
tafaya isabet etmi•, biriıi duvara 
:ıu!ıplanmış, bundan !-onra da la
barıca suımuştur. 

Bu suau&ta pek büyiik bir hüs
nü tesadüf vardır. 

Otomatik olarak isliyen tab"n 
ca üçüncü kununun kovanını dı
ıarı atamamış kovan namlu ile o
tomatın ortasında tıkışıp kalmış 
ve tabanca işlivememi,tir. 

E.~er bu olmasaydı, Ha•anın 
elindeki tabancanın hedefinden 
başka yerlere tevecciih etmesi ve 
ı:elisi "Üzel kaçışanlardan bir iki 
ki~inin de kur~u.,1ar«. hedef <'ima 
sr muhtemeldi. Haoanın yakalan
muı da mütkülleşirdi. 

HR.~Rnın temerrüdü 
Hasan mahkemeden içeri çeki

lince heyeti hakime derhal celse
yi tatil etıniş, muavin Ki.mil Bey 
de cübbeıini çıkarıp vak'aya va .. 
zıyet eylemiştir. 

Yt'ni idare 
Bu yeni idarenin tesisinden 

sonra Seyrisefain emrinde bu
lunan vapurlar, fabrikalar ve 
diğer tesisat kamilen bu yeni İ
dareye devrolunacak, Seyrisefa 
inin sevahili mütecavire seferle 
ri de bu idarenin faaliyet şubesi 
ni teşkil edecektir. Yolcu emte 
a ve hayvan naklinde yeni ta
rifeler tesbit edilecek ve bu tari 
feler Seyrisefainin bugünkü ta 
rifelerine nisbetle fazla bir yük 
seklik arzetmiyecektir. Diğer 
armatörlerin ellerinde bulunan 
ve bu yeni idarenin tesisile pos 
ta seferlerinde kullanılması me 
nedilecek olan vapurlardan isti 
male tayan olanlar intihap ve 
bir ehli vukuf tarafından bedel 
!eri takdir edilerek sahipleri 
n:.uvafakııt ettikleri takdirde sa 
tın alınacaktır. Maamafih arma 
törler bu yeni vaziyet karşısın
da vapruları::ı harice seferlerde 
işletmeğe ve bazıları bir kısım 
vapurları şilep olarak kullanma 
ğa teşebbüs edecekleri söyleni
yor. 

Emlak bankası 
umum müdürü 

IZMlR, 30 (Milliyet) 
Emlik bankası umum müdürü 
bugün tehrimize gelmittir. 

Bir ziraat encümeni 
ihdas edilecek 

ANKARA, 29.- Meclisin teşrini 
sani içtimaında dahili nizamname
de tadilat yapılarak bir d" ziraat en 
cümeni ihda• olunacaktır. 

lktisat encümeninin balarının a
dedi on beşe İndirilecek, ziraat en
cümeninin de onbet azaaıbulunacak 
tır. Mühim iktisadi meselelerde her 
iki encümen mubtelit bir halde top
lanarak meteleleri mütterek bir hal
de tetkik edec:dı:lerdir. 

Sadullah 'B. gelmedi 
Seyriıefain umum müdürü Sa

dullah Beyin Anbradan 1.tanbula 
barelıet etliği yazılmıtsa da Sadul
lah Bey dünkü trenden çıkmaınıı
tır Sadullah Beyin vapurcular mü
zakeresinin neticeıine kadar Anka
rad,. kalacağı tahmin edilmektedir. 

larla can evinden vurulmut bir 
insan tetirini bıraınışllr. Nuriye 
o kadar çok gürültü yapmıştır ki 
mlibaşirler onu teskın için Adliye 

Hasan İçe-ri çekilince, kaçmak 
teşebbüsünde bulunmuş, fakat e
linden ıililhr alınmı~ oldu~u için 
salonda bulunanlar üzerine abl
mışlar ve kaçmak le~ebbüsünde 
bulunarak yaptıib şiddetli hamle
lerle etrafındakiJ,~ri çil yavrusu 
gibi dağıtan Haaanı zorla 2Rpta 
uğraşnu~lar, nihayet salonun orta 
verinde onu yere yıkmağa muvaf
fak olmu~lardır. 

1 

niiı a)t katına indirmitler, yüzüne 
au serpmişJcr, bir ~ey olmadığına 
iknaa çahşmıılar<lır. · 

Fakat Nuriyc bıırada ağlamı
ya başlamış: 

-Ben öktizüm~ yetimim, anam, 
babam, kard~, h<psi oydu, ba
na o bakardı, b,..n .;,;İmdi kimsesiz 
k ldun, diye va• ey laya ba9lamıt, 

Kadınlarımız 
Sivil polis 
Olacak 

(Başı 1 ınci sahifede) 
Türkiye cümhuriyetiyle Çekoslo

vakya hükumeti arasında medeni ve 
ticari husuaatı zatiyeye dair karfılık 
lı münascbat mukavelenamesinin 
tasdiki hakkındaki kanun l&yihaaı 
müzakere ve kabul "dilmittir. 

Müteakiben Danimarka devleti i 
le münakit uzıa,ma adli letviye ve 
hakem muahedeainin taadikı hakkın
daki kanun müzakere ve kabul edi
lerek polis teşkilatına ait kanunun 
mlizakereıine geçilmit ve kabul olun 
mu~tur. 

Yeni kanunun ihtiva ettiği esasa
ta göre polis teşkilatı, üniformalı ve 
sivil olmak üzere iki kısma ayrılmak 
tadır. Üniformalı polis piyade ve i
cabmda ihdas edilmek üzere atlı o
larak ikiye ayrılmaktadır. 

Viliyetlerde polis amin " emniyet 
müdürü" veya " emniyet memuru " 
namtnı ta,iyacaklardrr. Vilayet em
niyet müdür veya memur)an kanun 
ve nizamnamelerle kendi1erine veri~ 
len vazifelerden batka ayni zaman
da vilayet mıntakasında siyasi em
niyet ve İnzibat ve asayife müteel
lik istitlaat meseleleriyle de m"!
gul olacaklardır. 

Yeni kanunla kadınlardan boy kay 
di hariç olmak üzere kanunda musar 
rah evsaf ve ,eralti cami bulunan!• 
nn polis tetkilatının sivil kısmında 
isthidamları kabul edilrniıtir. Kanu
nun diğer maddeleri polis teşkilib 
mensup]annuı derece, terfi, tecziye 
ve idari ,.,killeri hakkındR yeni ah
kamı ihtiva etmektedir. 
Dahlli11e Veklllefl merkez 

lt'şhi/Atı 

Dahiliye vekaleti merkez teşkilatı 
ve vazifeleri hakkmdaki kanunun be 
tinci maddesi, tadilen kabul olunan 
yeni bir kanun ile emniyet umumiye 
işleri U. Müdürlüğü altı ıu
beden "e müstakil evrak ve tahrirat 
ıubelerinden teşekkül etmektedir. 

Mübadil ve muhacirlerle harikze
degime mecunen temlik edilen ıray
ri menkullerin veraset ve intikal ver 
giıinden iıtiınaıı İcap edip ebniyece 
ğinin tefsiri talebi etrafındaki encü
men mazbatası okunarak kabul edil 
mittir. Bu mesele hakkındaki encü
men mazbataıına göre: 886 numara 
1ı İ•kftıı kanunun 10 uncu maddesi
nin son fıkrasmdaki ''Bu gibilere 
tahsis edilecek emvali gayri me!'ku
lenin tasarruf •enetleri de damga 
reımi ile bilumUm harç ve reaimle.-e 
tabi değildir." 

Kaydine nazaren bütün harç n 
resimlerden muaf olduğu tasrih edil 
miş bulunduğundan tehire mahal 
bulunmadığı .ıikredilmekteclir. 

l\ıtec1is cumartesi günü toplanacak 
tır 

Gelecek haftadan 
itibaren 

tevhit ediliyor 
Merkez teşkilatı tevhit edil. 

mit olan Tütün ve Müakirat in 
hisarlarının mülhakat teşkilatı 
nın ırelecek haftadan itibaren 
tevhidine başlanacaktır. Yeni 
hazırlanan İnhisarlar umum 
müdürlüğü teşkilatında, vila
yetlerde birer inhisar batmüdür 
lüğü, diğer yerlerde müstakil 
müdürlük ve memuriyetler ih
du olunmuştur. Bu teşkilat ya 
pılırken bittabi bazı müdür ve 
memurlar açıkta kalacaktır. A
çıkta kalacak memurlardan eh
liyetlileri, diğer yerlerde mün
hal vazifelere tayin edilecektir. 
Merkezde tevhit edilen Tütün 
ve Müskirat inhiaarlan timdiye 
kadar muvakkat kadro ile çalıt 
makta idiler, asli kadroların 
temmuzun ilk haftasından itiba 
ren tatbikına batla nacaktır, 

Poliste naklen 
Tayinler 

Polis merkez memurlukların 
da bazı tebeddülat yapılmıttır. 
Bu meyanda Eminönü merkez 
memuru Ahmet Bey Polis ikin 
ci fUbe bat memurluğuna, po • 
lis ikinci tube batmemurların
dan Hitim Enveri Bey Üskü
dar merkez memurlupna, Üs-

İsmail Rasih ve 
Bey/pr 

Ahmet 

küdar merkez memuru İsmail 
Rasih Bey Beyoğlu merkez me 
murluğuna, Beyoğlu merkez 
memuru Necati Bey Sarıyer 
merkez memurluğuna, Sanyer 
merkez memuru Mir'at Bey Ka 
dıköy merkez memurluğuna, 
Kadıköy merkez memuru Yu
nus Vehbi Bey Eminönü mer
kez memurluğuna naklen tayin 
edilmitler ve yeni vazifelerine 
başlamışlardır. 

Mahkemelerde 

Kaçak eşya onun 
değilmiş 

Rumlar heyetimize 
bir şika

yetname verdiler 
Etabli Rumların Anadolu'd• 

bulunan emlakine mukabil alak•" 
darlara tevzi edilecek olan tSO 
bin İngiliz lirasının tevziine bat 
lanmıftır. Bu tevziattan iatifad• 
edecek olan Rumlardan bazılarlr 
bu mesele hakkında MuhtcFt )'t{c• 
badele komisyonu Türk murahh•' 
heyeti riyasetine bir fİkayetnJlll'' 
tevdi etmiflerdir. Bu ıikiyeınaııı• 
de maden ocaklarını işleten kiııı: 
selerin de tevziattan istifade eti•· 
ği, halbuki maden ocakları hükU" 
mele ait olduğundan hunlan işle
ten kimselerin tevzialtan istifa~~ 
etmemeleri lazım geldiği, ak" 
takdirde alakadarların hiuesİJı' 
isabet edecek miktar azalacağııt· 
dan bunun önüne geçilmeai taltP 
edilmektedir, Bu şikiyetnaııı• 
Türk heyeti murahhaaaaı tarafııı· 
dan tetkik edilmektedir. Anca~ 
heyeti murahhasa relai Şevki Se1 
birkaç günden beri rahataı:ı oldu· 
ğundan mlittekilere cevap veril· 
m~si. bir kaç gün için tehir e*" 
mıştır • 

Memlekette 

Tekirdağda mahsol 
Tekirdaida~ bildiriliyor: -" 

Bu aene birdenbire yafmurlaz11' 
mebzulen dütmeai mmtakanııJ 
çiftçilerini sevinç içerisinde bırak· 
mıştır. 

Bu itibarla hu aeneki yazlık 
malıaulitın çok bereketli ve faıl• 
olacağı, hatla kutyemi ve seyre~· 
!erden geçen seneye niabetle ' 
25 fazla istihsal olunacafı, belli
başlı çiftlik sahibi ve hatta müt• 
haHıs ziraat erbabınm lfadeleriıt 
den anlaırlmıştır. 

Karamanda mabslll 
Karamandan bildiriliyor: _.., 

Son gÜnlerde zahire fiatleri ii•r 
rinde biraz tereffü vardır. Bu ar 
ne bu hav alide yağan yağmur ,,.,il< 
tan vasat derecenin altındadır· 

Bu itibarla mahıul vaziyetin!,,. 
geçen seneden az olacağı taJınıl0 
ediliyor. Sığır, beygir ve koY"~ 
fiatleri aon zamanlarda ucuzl•' 
mııtır .. Keçi etinin okkası 15, kO' 
yun eti 20 kuruta •atılıyor. A~" 
le yevmiyesi 30 kuruta kadar ıl1' 
mittir .. 

Feci iki cinayet 
AKHiSAR, 28 - Kızıl darrılP' 

köyünde feci bir cinayet ol,,,,.:· 
tur. Bu köyden Süleyman ile )<oııt; 
şusu Fatma araaında öteden btrı 
bir tarla kavğaaı varmıf. 

Süleyman, F atmanın bu tarl•' 
ya buğday ekmesine lozmı• ve g~ 
çen gün F atmanın önüne çıkaP 
kısa bir münaza~dan aonra çifte' 
aile kadını öldünnüttür. 

Bu sırada bir kaç yÜz metre u~ 
zakta bulunan Fatmanıo oğlu ). 
met, hadiseyi görünce tüfeğini çe
virerek Süleymanı ayaklanndaıt 
yaralamış ve anneıinin batına Jc.of 
ınuıtur. 

Buradaki feci manzara kart•sf11 
da kendisini kaybederek SüleY"'; 
nın üzerine koşmuf "Anamı öld,-
d .. k t'l 1 .,_ d 1" .,r un, a ı .... .::Jen e Y•tama. 
yerek tüfeğin dipçiğile yaralın,.f. 
batına vurmuf ve Süleymaru ~ 
dürmü,tür. Ahmet tevkif edilJ111f' Kumkapıda meyhanecilik e

den ve dükkanında bir torba es 
rarla sigara kağıdı imaline elve 
rişli kopya kağıdı bulunduğu i
çin muhakeme edilerek 9 ay 
hapse mahkfun edilen Garpis 
hakkındaki hüküm temyiz mah 
kemesince nakzedilmittir. Dün 
yeniden yapılan muhakemede 
bu bulunan şeylerin maznuna 
değil, garsonu Onniğe ait oldu 
ğu anlaşılmıt ve Garpis beraet 
etmi~tir. 

İ;~ir'de iki cinayet 

Aktör ve muharrir 
arasındaki dava 

l:unirden bildiriliyor: - Bot• . ,. 
novada Ali onbatı namında bır1~ dam, arkadatı Mustafayı !I lir• 1, bir alacak meselesinden bir tu1

1
, 

parçaaı ile öldürmüştür. Katil~.~ 
caklı olan maktule bol'Cunu ÖU .. 
memek i~in bu feci neticeyi haı<" 
lamı~tır. 

LAUSANNE, 30. A A.- Altı i
:ıa ile bir de rıyaıet ınevkiini itgal 
eden M. Mac Donald'dan mürekkep 
olmak üzre dün ak"'m bir komite 
teıkil edilmi,tir, 

cevap vereceklerdir. Kongreye 
iştirakedecek muallimlerden ha 
nımlar ismet Paşa kız enstitü. 
sünde, beyler de erkek lisesin. 
de misafir edilmektedirler. Mu 
allimlerin misafirkalacakları bu 
müesseselerin umumi nezareti
ne vekalet nıüfetlişlerindenBed 
ri Bey memur edilmiştir. Kon
greye Edebiyat fakültesinden 
13, Hukuk fakültesinden 1, 1. 
lahiyat fakültesinden 4, Tıp fa 
kültesinden bir, Güzel San'at. 
!ar Akad .. misinden bir muallim · 
iştirak etmektedir. 

Bu eınada jandarmalarla po
liıler de yeti.şıni~lerdir. Haaanın 
tabancaı.ıyla Üzerinde ruhur eden 
bıçak Kiımil Bey tanfmdan alın
rr-''· hi.li yıt-l"de vatıp çabalanan 
ve biı- türlü teslim olmıyan cani 
de altı p,üçlü kuvvetli jandarma 
tarafından m~k;l~tl" kaldırıla
rak kapı altına götürülebilmiştir. ve bir aralık birden bire çıldırmıı, Darülbedayi aktörlerinden Er 

Üzerinden çarşafrnı çıkarmış, göğ~ 

* Kemerde kahveci garsonu ).• 
1i oğm Osman nammda bir t•h•[ı 
Ömer oğlu Ali Çavu,tan alac• 

1 alan 35 kurutu istiyor. Ali ça'..Sı 
parası olmadığını, fakat bugün1~1 de tedarik etmiye çalıtacağını •0

11 
lüyor. Bundan aıabilef"n alac":. 
Ali oğlu Osman, kamasını çe .. ~ 
rek Ali çavutu feci bir ~ekilde 0 

1 
dürüyor. Katil yakalanmıf, ftdlıY 
ye teslim edilmittir. 

Bu komite, davetçi devletler he
yetlerin.in reislerine Jizım gelen tav 
aiyeleri ihtiva eden raporu rnümküıt 
olduğu kadar •Üratle tanzim eyliye
ecktir • 

Ticarıc:t ııaxrrl"rından mürekkep 
diğer komitenin mesaisi iktisadi ve 
mal' m""elcltn tetkik e<1ecek olan u 
mu mi konferansı hazırlayacaktır. 

M. Mac Do:ıald lüzumlu gördü
iıu zaman beynelrnilel tediyat banka 
ıının murahbaslarmı l.auıanne'a da
vet için salahiyeti kamile istihaal 
eylcmittir. 

Mumaileyh, ayni zamanda Maca
ristan ve Bulgaristan mümessilleri
ni de davet edebilecektir 

Lise, muallim mektebi ve or 
ta mektep muallimlerinden de 
210 muallim kongreye ittirak 
edecektir. 

oünü bağnnı paralıyarak koridor tuğrul Muhsin Beyle muharrir 
Tabanca patladıtiı zaman vu- lı•rda ko..-mığa. haykırmağa baş- ---.....__ - Ahmet Hidayet Bey arasında. , 

rulan adamın ... si işidilmemiş, fa- lamış, nihayet bazı kulınların ta- Sanayi umum ki hakaret davasına dün birinci Dahiliye vekaJet• 

Mu.~tufanın ı•uziyeli 

k t H n ka N · vassutu ile teakin edılmiş ve yara- hk · d d d"l k t k"(*t a asa"' "" unye: mu· du'' ru'' 2eldı" ceza ma emesın e evam e 1 mer ez eş ı i:I. 
K d · · d B b lıyı gönne;;e Cerrahpa<a hastane· · E l - ar e&ımı vur u, a anu " T mıştir. rtğuru Muhsin Bey R h'l' •r 

vurdu, diye Muatafa.nnı üzerine a· sine gitmi tir. Bir müdcettenberi Alman ve Sov ANKA A. 30. - Da ı ıye. tfİ •ehir haricinde bir film- çevir. k" I t' k t-kT t vezifel · 
tılrruş, feryat"" figana başlamış- Tahkikat yet •ınai mceHeselerinde tetkikat • ' e 1 mer ez -· 1 a ı ve 1 ... tır. yapmakta olan Sanayi umum mü- mekle meşgul olduğundan mah hakkındaki kanunun bazı madde:,. 

B k d 1 '--d ·· H"d' · hk'k M 'dd 1 k 1 ed' •· · E · B ni1> tadiline dair olan layiha ruz,. u a ın vuru an a ....... ftn muş- a. ı!!<'nın. ta _ı ına • iı. ~;. ılürü Şerif Bey, Sovyet bandrralı emeye ge em ıgını mın e 
kilitla aynltılabilmiş Ye ~cnih umurnı .murıvıolennden .. Kam:! B. Franz Merin~ vapurile dün akşam !iğ Bey vasıtasile ma1ıkemeye meye alınmıştır • ııtl 
derhal kucaklanarak tabibi adli le famaıl Hakkı Bey mutter.,ken geç vakii ıehrimize avdet etmiştir bildirmiş, bu yüzden muhake- Bu layihaya göre emniy•~ ı• ,,e 
daireainc götUrülmü~tür. Orada '~z,yel etmişlerdir. HAdiıcyi gÖ- R A d • J • " u'!!um müdürlüğü allı şubca.~11 ,,_ 
tabibi adli Enver Bey tarafında.n rcnler, caniyi yakalı:vanlar derhal esmı aıre erın me başka güne bırakılmış ve mustakil evrak ve tahkikat b~r~rı<İ 
muayene edilerek, panaımanı ya- ıeabit edilmi~. v:ık_'aclan zabıta da yapaca 0-ı nakliyat Ertuğrul Muhsin Beye tebligat nndan teşekkiil ede«ktir. B~rt ı• 
pılmıt ve derhal bir otomobiHe haberdar edılmıftır. İcrasına karar verilmiştir. tube memleketin umumi emnıYt ~· 
Cerrahpaıa haatal'esine nakledil- Ava•ofva komİ•erliğinden bir Devlet mücssesatı ile belediye ve ____ .____ ne müteallik i,lerle meşgul ol•"; ... 
mittir. Muatafa.nın iki yarası oldu- muavinle polis d•rhal Adliyeye hususi ic!arelerin yapacakları nakli- tır. Ve iki biirodan mürekkep bu 

Ankara 'da bir hırsız 1 ğu ve bu yaralann çok t .. ı.ı;ı..,ı; p,clmi~ler ve hazırlık lahkikabna yalla yalnız Seyrisefain vapurların- Vorvaerts ve Koel- nacaktır ır 
ANKARA 

30 
K k bulunduğu anla~ılmıştır. Yaralar- bulamışlardtT. dan İstifade edecekleri yazılmışb. • h V Ik •t Birinci ıube müdiırlüğü "!':~ ... 

fi A k · .- hı'°tf açm~l ~u j d•m biri sol memenin üzerindedir. Hadi.., mahallinde derhal tet- Haber aldığımıza r.ör Seyrisefain DISC O szeı Ung müdürlük muavini tarafından ,,... 
VASHINGTON 30 A A-A ~e 'b". nkar.ak:.~tmu.k eıd ·~ rn Kursun burada sapl"nmıı kalmı' kikat yftpılm11 duvarlara sapla- idaresi bu kabil nakliyat için busu- olunacaktor. .ıU 

d M B h ' ' · ' - _e ır_ ço. oır ar 1 ! e en • ep- tır Kalbe dokunm,.dığı tahmin e- nilf' kurşunlar çıkanlmışhr. si bir tarife tanzim etmek üzredir. BERLİN 30 (A.A.) ikinci şube idari. bf'ledi ve.• 1. 

M. Boralı ht'fbin! 

yan an . ora ' Lauaanne k.,nfe- ı lı Bc9ır oglu Hasan dun yakalanmış d'I kt d' H k' d b' t Bu t•~ı'fedek' fiatlar k - "t p d h'l' . b ta - 1 ·ı .... cu" be p0h• 
h 

ı me e ır aaan va a an ır aaa sonra ~ ı ço musaı o- rusya a ı ıye nazırı, ımpera- za ı ış erı e, uçun fU • _,,,, 
ransının .La ıren aknmete uiranut ve cürümlerini itiraf etmİ•tir, 1 · • ~ · t y-bulunmas• hao~b'I d- . 'kt' d" H y . hi d f • ba k kıncı }nra kasıktadır. Kur~un i•tİcvap edilmistir. lacaktır. l torluk dahiliye nazırının Vor- mir ve memurlannın zat i9lerı, 0 . 

... ı e un}a ı ısa ı asanın f'nı,e r e ' n asın k kta · · k t ft K il d b · · • · .. ...,,.... .... - ı· k b' ı· t b" ve ı.o fcran t 1 f da 
. • ası n gırmı• ve ar a arn an apı " ın a u cınavetı nıçın waert• ve Koelnı'sch Volks Ze. ıs mc te ı, ta ım ve er ıye ıı-

n ıının op anma.sınm ay ... dan Suat Saım, haricıyeden Feridun 1 k t M 1' f C h • • 
1 

• be • . M.. • • _ cı mış ır. ua a "Y"- eTTn P"P ika ettiP,i kendi•ine sorulduğu za- Konser mumi zabıta teşkilat ve tevziatı. ,ı 
aız o• cagrnı yan etmıştır. umaı- CmlAI, erkanıharp mıralayı Bekir h t · d d h 1 ı· t " k k • ituno men'ı' hakkındakı' talebı' ı · ı ·ı d- d"' -• 1 h b' k .. k .. k . . _ . as aneoın e er a am" ıva ya- m~n: namuaumu urtarma ı- . ,. . . _ . - sap ve evaum ıt erı e.. or un•-1 ;. 
ey • ırço nıu:ıa •ta ve muza e- Beylerle, dıvan murakıplennden A- ı _t M f'h • ı· h · '" h · · H U 1 d b · d 1 bir k b ld t t t B b b'I "t ilk -1• 
el d 

. . . . oı mıs rr. aama ı va71ve ı Z't - cın. ceva ını 'V~!'mı~tır. a3an zun sent: er en crı evam ı nı a u en rm ına e mıs ır. u e ecne ı €re mu ea J mue 
r er eı1 :-onra tamu·at me&elesırun ıım Ga:t.ı muallim mektebi müdürü h" • k 1 hl'k ı•r y k b" b' hal' b 1 k · 1 al Halk "k · • · 
h" la İnt•c ve lıalledilmemİ• olduğu- Av~i Beylerin ve daha bir çok kim 1 - "·.~sı.ıço ~·ı" ı "k'ı"ıdr. aoayaca- co asa ı ır .,e u unma ta- ı a71m e c •tan muaı i cemıyetı meselenin Leipzig adalet diva- le meşgul olacaktır. kl"1ı 

•• t . 
1
• fi . k f d . • . ~·um• e«ı meme " rr. <l•r. Hpuın mahkeme salonundan tıırahndan dün ak•am Letafet ııpar- nının bir 'Ubesine tevdı' . .ı·ılme 

1
. Beşinci tube zabıtaya ait _ı• ..tdl 

nu !J. v~ e. '':_ıt. ır. '"tısat on eransı s enn evleı·ını soyan hırsız olduğu r • • , • k ld 1' h • h•k· t d C H F B k " eo · J ı - · 'k · ,tcı-.. -va:rıv~tın si krarını ve horr••r me- tahakkuk etıni•t;,._ Hasanın yatag-ı l\ıırtyl'lllll I aziyelı cı an ı '"n sonra eyeh a ıme 1 unanın a . . . eyazıt aza - k 'I - t' B b ış ere, 1!tat11tı ve ııe1nynt ı ıefı'' 
"' "! yeniden salona ,...ıkmı ve tfiVer mcı-kezinde bir konsf'r vcriJmişth·. .sıne arar ~er~ ~1! ır. u su _e, ifa edecektir. Altıncı şube merrı. 1,,. 

l ... ·.·lı>-ıiiı•inl.i..'.:;•::•:.:7!!n~ra;ı .;.c':_il.:i<k!J.P~l!!c~nl:=ı=.:ı:.::':!L;.ın..,!..J,b.;u~lu.:.na=.:JT".::ıiT.:.u!.ır.oa:.!r!:..v ... c'"/\_.h,.' .. nwt~t..:Ş:.iı_lrr_ü_ıe_v.l.m....:.N~u~r~i~y:e.Eb~u~g~Ü=r~ü~l~t;~,d;ed,Jy~a~r~a~la;in;i.,-...L.;'.d~a~v:a:l•:r~ı:n~r~iı:':e:t:İn::e~c:le:v~a:m:..•:lm:.:::~j·:-Jl'_jKonser de çok mu,•affak olunmuş- matbuata aıt ıhtılafları tttkık tin umumı· ôsayi•ine mütaallık ıf . '. .. - Ve .. : '•h..V ....;..."' .. -•. ı.:ı .,1; ; .. ı ....... ~ 1 "l u• ve halle memurdur. J meşııul olac•k'ıı' 



• Kocataş Suyu ve Gazoz arı 
Türkiyenin en saf ve leziz ve fevkalade temiz memba suyudur 

Büyükdere1deki imli fabrlkaaında ve herkesin müşahede ve teft i şi altın
da en yüksek sıhhi ve fenni terait ve teminat ile yıkanan fİşelere v~ 
damacanalara doldurulan Kocata, suyu en muannit l:i:>brek ve mide 

hastabklerile varis ve filebit hastalıklarının tedavisine yarar 

Bu nefis sudan yapılan gazozlar, sıcak 
günlerde mide dolgunluğunu 

bertaraf eyler, sıhhat ve kuvvet bahşeder 
Şişelerin üzerindeki Kocai:aş yazılı kapsüllere galon ve 
damacanalarda fstanbul Bele diye memuru tarafından 

vazedilen resmi kurşun mühür üzerindeki Kocataş 
harfleı ine dikkat edilmesi sureti mahsusada rica olunur. 

Arzu buyuranlar fabrikayı her vakit ziyaret ve teftit edebilir. 

.. ım ........ .a .. ~ı · 

SEYRI~Er"AIN ' ... ~. ~nlc: . Sa. Al. komisyonu itanlaı· ı 
İda rece aşığıda İimi ı a -

zılı malzeme miiııak~sa ile Mikdarı 
satın alınacaktır. Teminat 100,000 
~. ıo dur. 35,000 

İhale 2-7-932 saat 16 ~: 
Sabun 2000 l ~g. 400 

kilo bez kırpıntısı 
Yün " 

1 

Pamuk çorap yoluııtusu 
Yün çorap yoluntusu 
Pösteki çorap yoluntuau 
Kösele kırıntısı 

Ş• k ti• H • d Soda 6000 .. 40,000 lr e ayrıye en: Kola 
120 " j E~pte Levazım Dikim Evinde mevcut yukarıda yazılı kır-

Çiv;t 2-1 kutu Kolma 
dd 2 T llıımııiıı••••••••••• pıntrlarla sene nihayetire kadar teraküm edecek kırpıntılar ka-Vapurlanmııı:ın kahve ocaklar_ının icar '?Ü ~ti .1 emm~ 1 

1932 tarihinde münkazi olacağı cıhetle yemden . ıatıc~r_ına t.alıp B O N o 1 palı zarf usulile satılacaktır. Müzayedesi 24 Temmuz 932 pazar 
olanların 2 Temmuz cumartesi saat 10 da heyetı teftıtıye rıya. günü saat 14,30 da Tophanede Merkez kumandadığı satın alma 
•etı"ne-u··racaatları. M b d b d 1 komisyonunda icra kılınacaktır. Talipleirn •artnameaini görmek • ~ li a il ve gayri mü a i • 

bonoları dır ve satarız. için komisyona müracaatları ve iştirak için de ,artnamesi veçhile 
lstanbul Sı~i Müesseseler mübayaat j tanbul Ş• mlı han 11 No. hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gününün muayyen 

Komisyonu Riyasc-."inden: i .. ____ ~ Bebzat --
1 

vaktinde komisyon riyasetine vermeleri. (53) (2991) 

Kuduz tedavi müeneaeaine lüzumu .. ol~.n .~i.se yo~urdu ile sıh ı -------------
hi müeueaelere lüzumu olan mangal komuru v_e ~khye hastaha- j !!!lll ___ Türk 
nesine lüzumu olan taze kabak 5-7.932 salı gunu saat 14 te pa
zarlık auretile satın alınacaktır. Taliplerin komisyona müracaat- Mahrukat tüccarı 
ları ili.n olunur. (3011) 

Fransızca 
lngilizceyi 

40 d.er•te hiç bilmeyen
leri konuftururuz 

Mektepte, ticarette ye bir müeaııe
sede muvaffak olmak için 1914 ten· 
~ri çok esaslı tamim edilen d~ıle
t'İ.miz °*Dll\ln edemezse ücret• ıad.~ 
ederiz. Dinnyolu Flruzaia camıı 
Yanında ıündüz ..e ıı~e. ıı;ız ve er
kek lisan tedriıhaneaı ıbtiya~ 
!'Ore ötıetıoeyi taahhüt eder. F~ 
ıse yanm llcret alrall'. ltfiidlirih 

ZIYA 

1 

Çorlu icra memurluğundan: Te
mamına 500 lira kıymet takdir olu
nan Çorlunun muhittin mahalleıin

de Tekirdai aıddeainde kain 18 No. 1 

lı bir bap ahtaP dükkanın temamı 1 

açık arttınn~ya konul"":''. ve ıa~tna 1 

meai 29 Hazıran 932 tarıhınde dıvan 

haneye aaılmıttır. 1 ağustos 932 ta
rihine tesadüf eden pazartesi günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Çorlu icra 
dairesinde açık arttırma suretiyle sa 

l~nc adalı 

Ali Haydar 
\l erket.ı, l~ne adJ , tc'i"' t rihi 190rt 
l>tanbul ,uho;i Fıntlıklı. Carıı i 
m c~<lanı ·, , llH T el il O. ;ı7;ı1 

Toptan ve perakecde satıı 
Tafsilatı yuı ı o'rnyunuz. 

Ekstra Etler 
Cinsi cinsine hakiki, hıyleıiz mu 

cibi hayret olacak kadar UCUZ 
tılacaktw. Arttırma birincidir. Tah- birinci burma, kıvırcık, dağhç,be-

min edilen kıymeti bulmak f&rliyla yaz karaman, lnozu, dana ETLE-

Kuleli Liseaile Askeri Baytar mektebi hayvanatı ihtiyacı i
çin 12,0:>0 kilo saman pazarlıkla sa.tın alınacaktır. Pazarlığı 5 
Temmuz 932 salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Tophanede mer
kez kumandanlığı satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. 

1 
Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de muayyen vaktinde komisyonda hazır bulunma. 
lan. (SS) (2993) 

Kilo 

50,000 
5,000 
9,000 
6,000 
2,500 

51,000 
3,400 
4,440 

Topçu Atıt 
Maltepe Lisesi 
Gülhane hastahaneaı 
İhtiyat Zabit Mektebf 
Gd. Kç. Za. Mekteli 

Ölçme taburu 
Asker Konağı 
Merkez K. 

3 üncü kolordu 
ilAnlan 

en cok ve en aon arttıranın iiıtünde 1 RI almak için PENDIK1te 
bir~hr. Arttıramaya .. ittir-:" i.çin vapur iskeleıi yanında 64 nume.. ı41,340 
% 7 teminat alınır :Mut~rakim ~er- 1 rolu dükkana mutlaka uğrayınız. Yukarıdaki mahallere hizalarındakl mikdarlarda 141340 
gilerle belediye re11mlen, vakıf ıca- kilo ot bir ,artnamede kapah zarf auretile satın alınacaktır. Mü-
resi müıteriye aittir. Hakları Tapu - nakasası 24 Temmuz 932 pazar günü saat 14,30 da Tophanede 
sicilli ile sabit olmayan alakadarla- Sıhhi y c~e~ıer - Buzlu ı Merkez kumandanlığı satm alma k~°!isy-onu~da icra .~ılınacak-

K. O. ve ı inci fırka thtiya- iddialarnu ilin tarihinden itiba- • ıçkıler tır. Taliplerin şartnamesini görmek ~çın komıayona muracaatl~-
cı icin 5 000 kilo sabun aleni :: 20 ııün içinde vesik~la~ı ile bi~- j fRIGECO 1 rı ve iştirak için de ıartnameıi veıçhıle ha~ırlayacak~arı t~lıf 
mü~aka~a ile alınacaktır. lhale likte Memuriyetimiz• bıldirmelen, 1 mektuplarını ihale gününün muayyen vaktınde komıayon rıya-
. b ·· ·· a ııkai takdirde aatıt bedelinin paylaı- 1 18 ay va e ile setine vermelerı. (58) (3028) 

ıı 20.7-932 çartam a gunu • - da h · kalırlar Alikadarla S A T f E 

ıymetl_i AFiYE H Her mugannı-

yemiz • akşam 

~:z~:~~\ ÇİFTLİK Parkındaki 
S : z heyetine iştirak etmekte dir. <il( 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum müdürlüğünden: 
Haydarpaşa Emraz ı Sari ye ve lstili.iye Hastahanesi için Ma 

yıs 933 nihayetine kadar lüzumu olan aşağıda yazılı listede mu· 
harrer (28) kalem erzak aleni münakasa sureti le ayrı ayrı olarak 
münakasaya konulmuttur. 

. Tal ipler m ezkur erzaklara ait şartnameleri Ankarada Hu. 
dut ve Sahiller Srhhat UmLm Müdürlüğü Ayniyat Şubesinde ve 
İstanbulda Haydarpaşa Emrazı Sariye ve lıtili.iye Hastahane
sinde görebilirler. 

Münakasa günü 21 Temmuz 932 tarihine müsadif perşembe 
günü olarak teabit edilmiştir. Münakasaya iştirak etmek isteni
lirse teminatı muvakkate akçesi ile birlikte n:ezkur ı.ıünde saat 
14 te Galatada Kara Mustafapa,a sokağında ki.in latanbul Lı
manı Sahil Sıhhiye merkezinde müteş .. kkil ihale komisyonup.o 
müracaatları ilan olunur. 

Azami Asgari 
1700 1300 
500 300 

3500 2500 
500 400 

2000 1500 
1500 1200 
2500 18(1.0 
1500 1200 

700 500 
1800 1500 
800 600 
400 200 
200 150 
200 1co 
250 200 
500 350 
600 500 
650 500 
350 300 

25000 20000 
200 100 

16000 14000 
700 550 

8000 7300 
8000 7700 

15000 13000 
400 200 

Bir senelik 

kilo .. .. .. .. .. .. .. .. 
" .. .. .. .. 
" .. 
" .. .. 

adet 
kilo .. 
" 
" 
" 

kase 
kilo 
ihtiyaç 

Cin•i 
5adeyağı 
Zeytinyağı 
Pirinç 
Makarna 
Soğan 
Un 
Şeker 
Sabun 
Soda 
Patates 
Kuru faaulyf 
Nohut 
Şehriye · 
Pirinç unu 
Kuru kayısı 
Tereyağ 
Reçel 
Beyaz peynir 
Mercimek 
Yumurta 
Kurn bezelyı 
Ekmek 
Francala 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 
Kuru üzüm 
Yaş sebze 

~--------------------------------------------.... Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Pendik - Tuzla arasında ki.in "İçme" namile maruf au mahal
line gidip gelecek yolculara bir suhulet olu.k üzere bu sene de 
1 1 1932 tarihine müsadif Cuma gününden itibaren ve i!'arı a. 
bire kadar atideki banliyö katarları mezkür mahalle kadar de. 
vam ettirilecektir. · 

Katar No. Köprü Haydarpaaı içme Köprü 
Har. Har. Muv. Har. Muv. 

12 19 6.30 6.SS 8. 8.03 10 
(l) 14 21 7. 7.28 8.37 8.40 11. 

18 23 8.20 8.45 9.50 9.55 11.45 
22 27 9.30 10. 12. 12.05 14.20 
24 29 11.40 12.08 13.55 14. 15.35 
28 33 13.55 14.20 15.45 15.55 17.30 

Tl'I ınuınnanç . 
at 15 le yapılacaktır. a_.•P e. , icra ve iflaı kanununun 119 un- I _ 
. . . almak uzere rın . 'ka h k -

rın şartnameaını . . cu madclesıne tevfi n are et et 1 ZA yf _ Nufus ve askeri terhiı tez 

(1) Bu katarlar yalnız cuma günleri seyrüsefer eder. 
. :çme katarları seyrüsefer ettiği müddetçe banliyö yolcu ka. 

Piyade satı§ mektebi ihtiyacı için 200,000 kılo ekme~ paza_r tarları vaktı hareket cetvelinde atideki şekilde tadilat icra edile. 
!ıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 4 T-emmuz 932 pazart~ı gunu j cektir. 1. 7.932 tarihinden itibaren 11 No. lu katar yalnız Cuma 
saat 14 ten 16 ya kadar Tophanede Merk~ kuı_nandanlıgı sa~ı~ günleri Pendik - Haydar paaş arasında seyrüsefer etmiyecektir. 
alma komisyonunda icra kılınacaktır. 1:al~ple~n. ıartnamesını , Buna mukabil yalnız Cuma günleri atideki tarife mucibince 14 
görmek için komisyona müracaatları ve ıştırak ıçın de muayyen No. lu katar Bostancı'dan Pendik'e kadar devam ve 17 No. lu 

her gun ve münakasaya ıştırak meleri ve daha fazla malümat almak kerelerimi zayi ettim. Bulan zat ad. 
edeceklerin de vakti m~.ayye• iıteyenl~~ 932.:31 numar~ '.1• Me- reıime getirdiği toktirde memnun e 
rıinde komisyonumuza muraca· ınuriyetımıze muracaatları ılan olu- dil"Cektir. fındıklıda Set uıtü 1 nu 
lltlan. (494) (3021) nur. merolu b~nede Tütün l?biıan lda-

re.i memurlarından En:ıncanlı Mu-

Osküdarda lıtanbul 8 ıncı icra 
memurluğuııdan: Erenköyü~de. aah 
t-ayı cedit merdiyen karıyeıınde. 

· d ..:1.. 66 nucadde bostanı aıdde11n e aı~ 

ı 5 .. ~- ·· 2 e•lik rnalimülhu
nıero u ""'"ıun 

dut tarlanın tamamı, Diluan Selyaıı 
efendinin uhdeyi tasarTufunda iken 

.. .1 hi · tı"'-- e-'edi~ 170 rnumaı ey n ıı .. .-ıu. 7 1 a•. 
hra mukabilinde müteveffa Hn'llta· 1 
ki N ikolaidis efeodiye velaen mel- ı 
ruğ olup mdruğunleh ,,~eıine o- I 
lon mealair deyuiain ma fux ye ma

ıarif tahıili :nmmında ihalei """" 
1. . • • . JO ..iin müddetle 
ıyeıı ıcraıı açan •-

. ed"I · ti Müzaye-ınUzayedeye vaz ı nut r . . 
"h" müsadif de 3 ağuıto 1932 tarı ıne 

çar~amba pnü aaat 14 ten 16 !a 
hadar Oıkiidarda latanbul 6 ıncı ıc-

. . · kdmaaığından. t'a daıresınclen 1C1"8 • 
.,. • et" muhamınıne 
ı alıp olanların kıym 1 - d 
si olan 1000 lira üzerinden Y"Z. e 

· · ustaıı-yedi buçuk pey akçelerını m • 
·1 LOI yeYml ben bizzat veya bi veı<a<e 

. yyende ba-mcskurda ve vaktı mua . 
zır bulunmaları ve d'ha fazla nıalu: 
mat almak iıtiyenl..-in daired~ı 
341-6763 num..-olu dosyuına mu
racaaı eylemeleri ilin olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalıkları 

mütehaaaıaı 
Cumadan maada herırün öğleden 

sonra saat (2,30 dan Se) kadar ls
tanbulda Divanyolunda 118 numa-

. · d dabiii hasta
ralı huıusi daıresın e 

1-'·I ve tedavi eder. Te· 
'" rı muayene 

lef on: 1 ıt nbul 22398. 

ıa oğlu Haıan . 

KONYA 
Betikta! 2 inci hukuktan : 81!4ik 

tatta T.....,vay caddesinde Haklcıpa 

Milli Sanayi Sergisin~ ta banlııcla s 'No. odada mukim iken 
fttirak ediniz. Cerrahpata haıtahanesinde vefat e-

1 • 15 Tt!UIHlllZ 932 den Kaval. muhacirlerinden ve tü-

Müracaat mahalli: Konya tün ·"' Mehmet ağanın te-
Milli iktısat ve tasarruf ı reke.ine malık-e nzıyet eclil
cemivet•. 1 mittir. Tarihi ilüulan itibaren eaba-_;;;;;;;m••••••• .. · bı ._tlup ve alakadaranın bir ay ..e 

B 0 -ıu dördüııcii sulh hukuk 
ey ı s·· .. k 

mahlumeıinden: Pan,.altıda uyu 

D aıddesinde 86 N o lu hanede ere , d 
mülcim iken 24-3-932 tarihın e ve-
fat eden lngiltere Devleti ~a1:"'sın
d fransuva Riçiyoli efendının te-

ekan · e mahkemece vazıyet edilmit r eıın 

. T "h" "''-dan itibaren eıhabı tır. an ı nan • 

ınatlüp ve alikadaranın bir ay ve mı 
rasçıların Üç ay zarfında Beyo~lu 
dordiincü sulh hukuk mahkemesme 
müı-acaat1arı lüzumu ilin olunur. 

miraıçılann üç ay zarfında Betik
h.f ikinci sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları ve itbu müddet geç
tikten sonra terekeden bir hak talep 
edilemeyeceği müteveffanın bıraktı. 

ğ-ı 04ya dahi 5 Temmuz 932 salı ıü 
nü aaat 10 da aatılaaığından talip 
olanların yevmi mezkUrda hllzır bu
lunmalar ıilin olunur. 

Oıküdar ~ inci S. H. Hakimliğin
den: Osküdarda Selami Ali efendi 

1 
mahalleıind~ topal Oskıyan sokağın 
da 31 No. lu hanede •akine iken 

. d . · d 28-1-932 tarihinde vefat eden Emi-
lstanbul Beıinci ıcra aıres;n en: ı ne hanım ile oğlu olup akıl hastalığı 

Bir deyinden dolayı mahcuzd 0 u~sa hasebile Haydar Pata Tıp fakültesin 
tılması mükaı-rer bulunan ° a ~ ı- de tahtı tedavide iken 17-3-932 la- 1 

mı halı maroken k?ltu~ ve6gar rop rihinde velat eden yii•batılıktan mü 
. beytıyenın temmuz 1 • _ • • 

ve ..ur efyayı ba .. .. tekait lımaıl Zuhtu efendıden ala-
932 tarihine müsadif çardtan T ~u~u 1 cıık ve borc iddia11ncla bulunanların 

·1· iki araıın a usun - "ddia d b 1 pat on ı • on k fu bir mah ve veraset ı sın a u u-
d 54 numarah kona ta .. . moydanm a naııların da uç mah zarfında ve$81k , 

h ed·ı ..öi ilan olunur. · 1 · ı b" "'~ ru t ı ec-v ve aenedatı kanunıye erı e trUKı:e 

ZA Yl _ 8"7 sicil numerolu. araba
lık ehliy•tnamemi kybelbm. Ye

~isini alacağımdan hükmü yoktur. 
Arabacı Habip. 

Osküdar ikinci sulh hukuk mahke
mesine müracaat eylemeleri ve aksi 
halde kanunu medeninin mevadı 

ınahı~aa11 ahk.i.mı tatbik olunacağı j 
ilin olunur 

vaktinde komisyonda hazır bulunmaları. (56) (3026) katar da Pendik'ten hareket ettirilecektir. 

Kilo 
34500 Topçu Atıt Mp. 

4000 Maltepe Lisesi 

4000 Gülhane Ha. 

12000 ihtiyat Mp. 
1600 Gedikli Kç. Za. Mp. 

44000 Ölçme taburu 
3400 Aa. Konağı 
3000 Merkez K. 

Kilo 
19000 
60000 

4000 

83000 
Kilo 

15000 
50000 
4000 

Aı. Baytar Mp 
Piyade Mp. 
Kuleli Lisesi 

As. Baytar Mp. 
Piyade Atıt M, 
Kuleli Lisesi 

106500 69000 
Yukarıdaki mahallere bi.zalarındaki mikdarlarda 83000 kilo 

ot, 69000 kilo saman, 106500 lrilo saman ayn ayrı üç !artname
de aleni münakasa suretile satın alınacaktır. Münakasaaı 24i7/ 
932 pftZar günü saat 14ten 16ya kadar Tophanede merkez kuman 
danlığı satın alına komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin 
5artnamelerini görmek için komisyona müracaatları ve ittirak 
için de muayyen vaktinde komisyonda hazır bulunmaları 

(57) (3027) 

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 

14 No. lu katar 
Bostancı Hareket 7.56 Pendik 
Küçükyalı ,. Yunus 
Maltepe 8.05 Kartal 
Kartal 8.13 Maltepe 
Yunus 8.17 Küçükyalı 

Hareket 7 .56 
7.59 
8.03 
8.12 

Pendik Muvasalat 8.20 Bostancı 8.22 
Daha fazla mallımatm, İatasiyonların bekleme salonlarına 

talik edilmiş bulunan ilanlarda mevcut olduğu muhterem ahali. 
ye ilin olunur. (2960) 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 10 kalem ma· 
deni katran, bilet kurıunu imaliyesi, Arap sabunu, zift; tilte yü. 
zü için kumaı; İngiliz sicimi; li.atik malzeme, kenevir ve saire 
gibi muhtelifülcioı malzemenin pazarlıiı 4.7.32 tarihine müsa
dif pazartesi günü icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkur· 
da saat 9 dan 11,30 a kadar mağazada isbatı vücut ederek tahri
ren fiyat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi ma
ğaza dahilinde aaılmıt olup nümune ııetirilmesi icap edenler için 
pazarlık günü nümunelerinio beraber ııetirilmesi nümuneaiz vaki 
olacak teklifatm kabul edilmeyeceği ilin olunur. (3012) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Büyükadada T al<sitle Satılık Em lal· 

Eaaa Mevkii ve Nevi T amin at 
100 Büyükada Nizam Dere sokak 19 No. bahçe. 65 
103 " " caddeıi 25 No. arsa. 50 
104 " Cakomi 69 No. fundalık Y2 hisse 135 
106 " Nizam caddesi 5 No. bağ. 35 
108 " Cakomi cad. 71 No. fundalık ~'2 hisse. 75 
109 u ,, " " ,, u " ,, 65 
110 " Rıhtım cad. 26 No. ma dükkan oda. 150 
tl5 " Ayanikola 37 mükerrer No. hag ~ z hisse. 450 

. 116 " Acem sokak 39 41 No. bağ 1 
2 hisse. 10 

· 118 " Ebe sokak 11 No. bahçe. 30 

1 

Ba~ada .yazılı emli.k sekiz__ ta~sitle bilmiızayede satılacağın
dan talıplerın 19-7-932 Salı gunu saat 16 da ~ubemize müracaat 
leri. (3031) 
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'' Si ın ır 1 yenı mo eı· mua e 
FORD ARABALARININ 

• 
FIATLARI • 

STANDARD ARABALAR 

Tüdor (iki kapılı) • • • • • • • • • • • T. L. 2450 
F ordor (dört kapılı) • • • • • • • • • • '' 

2650 
• 

Standard Kupe • • • • • • • • • • • • " 
2450 

LÜKS ARABALAR 

Dölüks Tüdor (iki kapılı) • • • • • • • • '' 
2550 

Dö!üks Fordor (dört kapılı) • • • • • • • '' 
2800 Beşinci tekerlek ue 

llJstik ile iJn ve arka 

Spor Kupe o • • • • • • • • • • • • ,, 2400 tamponlar bu /tatlara 
dahildir. 

Viktorya Kupe 2800 Bu flatlar bilcümle 
• • • • • • • • • • • " Türkiye limanlarında 

Kabriyole 2800 
giJmrDklenml,ş ue ok-

• • • • • • • • • • • • • • " 
trua resmi tediye edil-

Açılır kapanır Sedan 3000 
mif teslim flatıdır ve 

• o • • • • • • • • 29 Bazlran'dan ltlba-

'' ren muteber olup lhba-

Dölüks Kupe • 2750 ra hacet kalmakBı:ua • • • • • • • • • • • • '' detJlıtlrlleblllr. 

Kamyonet şasisi • • • • • • • • • • • T. L. 1400 

Bu arabalar V-8 silindirli motörle techiz edildiği takdirde fiatlara 200 lira zam edilir. 

Darijlfünun mübayaatl 
komisyonundan: 

Tıp Fakültesinin 1.6-933 tarihine kadar yalnız ya§ ve kuru 
neyva altı aylık diğer biliimum ihtiyaçları bir senelik olarak 
:kapalı zarf uaulile münakaaaya konulmu§tur. Fiyatlar mutedil 
ıörüldüğü takdirde birlikte ve yahut tefrik olunarak ayn ayn 
ihaleleri icra edilecektir. Bunlardan: · 

9 T emnMD 932 cumartesi günü kuru ve ya§ meyva. 
11 T emmwı 932 pazartesi günü muhtelif kuru erzak. 
13 Temmuz 932 çartamba günü aadeyağı, zeytin yağı, aabun, 

et, ekmek. 
14 Temmuz 932 perşembe günü hayvan yemleri ve envai yerli 

>ezler ve aaire 
16 Temmuz 932 cumarteai günü odun, mangal, kok ve envai 

maden kömürlerinin ihaleleri tesadüf eden günlerde saat 15 te 
ihale edilecektir. Bunların her birerleri için ayn ayn mevcut §art 
name ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca malı'.hnat almak ia-
teyenlerin Mülga Harbiye binaaında Darülfünun Mübayaat ko. 
miayonu kitabetine ve münakaaaya ittirak edeceklerin de bu bap 
taki teminatı muvakkateleriııi bir gün evvel muhaaebe vezneaine 
yatırdıktan aonra makbuz ve teklifnamelerile birlikte komisyonu 
muza müracaat eylemeleri. (2659) 

Göz Hekimi 
1 

Birinci Sını f Mütehassıs 

Dr. Stlleymaıı Şiikrii 

Profesör 

Dr. Esat Pata 
••• lst1nbul Ankara caddesi No. 60 Hilmi ldtaphanesi yanında --

Sultansuyu Harası 
Müdürlüğünden: 

Malatya • Akçadağ aygır deposu aygırlarile Hara hayvanlan 
nın bir aenelik ihtiyacı olan yüz elli bin kilo arpa yüz elli bin ki 
lo ıaman ve elli bin kilo otun mübayaaaı kapalı zarf uıulile ve 
yirmi bir gün müddetle münakaıaya vazolımmuttur. Şartnameyi 
görmek Ye daha fazla izahat almak isteyenlerin her gün Hara 
Müdürlüğüne ve taliplerin teminatlarile birlikte yevmi ihale olan 
il Temmuz 932 pazarteai günü aaat on bette Hara Müdiriyetin
de mütqekkil lromiayona müracaatlan ilin olunur. (2943) 

Hariciye vekaleti mübayaat 
komisyonundan: 

100 Ton kok kömürü Vekllet için 
50 ,, ,, " Misafirini Ecnebiye ki>flcü için 

2000 Kilo Mangal kömürü " " " " 
3000 " kırılmıt odun " " " " 

Vekalet ve misafirini ecnebiye kö,lcü için mübayaa edile
cek yukarda miktarları' yazılı mahrukat 20 gün müddetle ve ka
palı zarfla münakasaya konulmuştur. lhaleai 14 Temmuz 1932 
perşembe günü saat 16 da icra edilecektir. Teminatı muvakkate
ıi 470 liradır. Şartname Hariciye Vekaleti Levazım ve latanbul' 
da Ankara caddeainde Hazinei Evrak Müdürlüğünden alınabilir. 

(2791) 

LINCOLN Fordsonı 

AIRCRAFT 

ÖLÜM, 
SİVRiSİNEKLERİN 
KANATLARİLE 

Seyahat eder. 

\ 

~Lm~---::::,;~==~= 
Jıaııarı )l.vaf raYaf we mülhit acılar içinde 
tldUreı hastalıklar ıinisineklerln hortum· 
tarı vaııtaılle ııalılelıınur. Her ._ blalerce 
lifinin ölümüne lllıebiret wena bazı 11Uh· 
ilk aıtmaların slra,etine vasıta olanlar 
siniılııelderdlr , Bunu• için keııdinlzl YI 
efradı ailenizi bunlardan konıruauz YI bu 
ıllihlı lıatlllerl imha ediniz. 

Sinek , ıiniıinek we bilcümle hafll'&lı 
IOr'atle we lıat'I surette öldürmek lçia en 
emin YUıta bUIUn dünyaca tanınmıf olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve ıirah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

eayet mOhQrlQ teneke Qzerlnde bu re•frn 
mevcut deQll•e aldıQınız mal FLiT deQlldfro 

Umumi Depotu: J. BERT ve S0REKlSI lllanbul • llllata Vlf'Gda tu 

tzınit Marmara ijssnbabri ve 
Kocaeli Müstahkem mevki kumandanlıtı 
levazım sahnalma komisyonu Rs dem 
Kumandanlık ve aefaininde bulunan Deniz efradmın bir ae

nelik ihtiyacı olan (250,000) kilo aebzenin tevarihi muhtelifede 
yapılan ilinata rağmen 27 Haziran 932 tarihinde yapılan müna. 
kaaaıında talip zuhur etınemeaine binaen yeniden ilinma karar 
verilmit olmakla ve 17 Temmuz 932 tarihinde ve saat 14 te a
leni münakaaaaı icra edileceğinden qliDlerin yevınimezkUrda ko 
miayona müracaatları ilin olunur. (2973) 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Alınıyor 
1 - 1932-1933 den aeneai için İatanbulda bulunan Kuleli ve 

Maltepe Aakeri liaelerile Buruda bulunan Buraa Aakerf liaeai
ne, Konya ve En:incanda bulunan Aakeri orta mekteplerine ta
lebe alınacaktır. 

2 - Liaeler 9, 10, 11 inci amıflan (1 2, 3) üncü; orta mektep 
lerde 6; 7; 8 inci ( 1, 2, 3) üncü amıflan muhtevidir. Ve liaeler 
kıamma 400 - 500, Orta mektepler kıamma da 200 • 300 talebe 
alınabilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccantdir. Talebenin iaıesinden bqka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve aaireai hükUınete ait olduiu gi
bi ayrıca talebeye her ay bir mikdar maaı ta verilir. 

4 - Liaeleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine 
terfi ederler. Ve iki aenelik tahailden aonra Cümhuriyet Orduau 
İçin zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun
duktan yerlerde 1 Temmuz 932 de batlar. Ve Ağuatoa 932 ta. 
ribinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münballer kalır. 

' sa dera aeneainin devamı müddetince aivil liae ve orta mektepler
den nakil auretile talebe alınmaya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Aaked liae ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu. 
lundoktan yerlerin aakerlik ıubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lizmı olan ıartlan mubtm kayıt 
ve kabul ıartnameleri ve muhtaralan bütün Askerlik tubelerin. 
de mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve aakerf liae ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkilr tartları öğrenebilirler. 

(2180) 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Cinai 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Ekmek 

Mikdaı:ı 
5000 Kilo 
2000 • 

12000 • 
Mektebimizin Mayıa 932. gayesine kadar ithiyacı olan her. 

veçhi bala et, ekmek 24/ 7 / 932 tarihine müaadif Pazar günü 
saat on dörtte ihal..\eri icra edilmek üzere aleni münakaaaya ko
nuJmuttur. Taliplerin ıartnamelerini görmek üzere Ortaköyde 
mektep müdürlüğüne ve münakaıaya iıtirak edeceklerin Fındık. 
hda Yüksek Mektepler Mubaaebeciliğine tevdi edecekleri temi. 
natı muvakkate makbuzunu hamilen yevm veaaati mezkUrda mek 
tepte müteşekkil komiıyonu mahıuıuna müracaat.in. (2989) 

Etıbba Odası Riyasetinden .. 
Oda Heyeti Umumiyeıinin 8 Temmuz 1932 cuma günü aa

bah aaat 10,30 da Cağaloğlunda Halkevinde birinci içtimaı mu
karrer bulunduğ,undan bayı kiramın te,rifleri rica olunur. 

(2960) 

u nıutiakl<aıt •• 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banta toınıner~iJal 
ITALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 

TraTellera (Seyyabin çekleri) 
aatar 

Liret, frank, lnııiliz lira11 .e 
clolan frank olarak aablan bu Ç 

ler aayeıinde nereye gitoeııd ıı' 
raııızı kemali emniyetle taıır 1' 
her zaman i.oterıeniz dünyaıııı' 
her tarafında, tehirde, otelJerd« 
vapurlarda trenlerde bu çeklel' 
en küçük tecliyat için nakit 1"' 
kamında kolaylıkla iıtimal ,,dl' 
bilirsiniz. Travellero çekleri 1ı•· 
kiki sahibinden batka kiınıeııİ~ 
kullanamayacağı bir tekilde ı"'' 
tip n ihtaı eclilmiıtir. 

BONO 
Gayrimübadil ve mübadil "le 

hazine bonolan satar, Balı"!" 
zar Maksudiye Han No. 35 
Uğurlu zade M. Der"/İf 

Şerik Aranıyor 
Bir Avrupalı Çelik tene~~ 
karoseri mütehassııı teşrı"' 
meaai etmek üzre az ıet• 
mayeli bir şerik aramakl'' 
dır. Beyoğlu poıta kutufll 

121 numeroya yazılma~ 

lıtanbul S inci icra memurlui"; 
dan: Bir deyinden dolayı ..-b '!'". 
olup aatılma11 mukarrer bulu.,... _ğ3' 
zıhaneye müteallı"k eıyanm 1-1 ~ 
tarihine miiaaclil perıembe giiO .... 
oaat 16 dan itibaren Galatadı fıt tJ 
cliye hanında Madenci Mehınet ~ 
efenclinin yazıhanesinde açık ati~· 
ma usulile ilk arttırması icra ve. ti' 
bine ihalesi ifa kılınacağından '',,.ı 
yenlerin muayyen gün ve ıaattıO ti 
hallinde hazır bulunan nıc'rrıııt" 
müracaat]aQ ilin ol~ 

MIW~-;; MATBA ... sı 


