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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne9riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

et Paşa ve ekili er ıre areket Ettile •• 

Memleket için muay-1 
Yen bir kömür politika
sı tesbitetmeklizımdır 
Acaba biz de harice çıkarılacak 
kömürlerimiz için bazı muafi. 
yetler temin edemez miyiz? 
ZONGULDAK (Başmu- j ki, havzada maliyet fiatmm as-

harririmizden) _'Zonguldak gari bir hadde indirilmesi için 
liirkiyenin servet kaynak- mütemadi bir faaliyet var. Her 
larmdan biridir. Bu kay- sene maliyet fiatı biraz daha 
llaktan azami derecede istifade dütüyor. Her memlekette kö
ediyor muyuz? Çok esaslı bir müriir maliyet fiatı; kömür 
tetkik mevzuudur. Yalnız fU havzalarının, oralarda çalışan 
da var ki burada büyük, kuv- amelenin ıeraitine göre deği
'letli ve ~ekniğe istinat eden tir. İyi yetişmİ§, çalııma uıul
lürk tirketleri teessüs ettikten !erini öğrenmiş amelenin rand
•oora havzada mühim inkitaf- manları tabii daha ziyade o
lar olmuştur. Bir defa Türkiye- lur. Bizde daimi amele usulünü 
ııin kömür piyasası, yerli kö- tesise imkan olmadığı için bu 
llıürlerine bağlamnı,, kömürle- randman, azami derecesine de
ri111ize Akdenizde ve Karade- ğil, hatta vasatın fevkma bile 
llİzde emniyetli piyualar bu- çıkamamııtır. 
hıııınu,tur. Amelenin çoğu istedikleri 

Havzanın inki9afmda birin- vakit geliyorlar, İstedikleri ka
ti derecede amil olan milli mü- dar çalıııyorlar, istedikleri za
~•eaemiz, it Bankasıdır. 11 man memleketlerine dönüyor
Bıınkası bu iti de, diğer işle- lar. Bu daimi deği9me yüzün
l'İnde olduğu gibi, yalnız bir den amelenin azami randmanı 
'ka.ıanç vasıtası yapmamış, alınamıyor .. 
~enıdeket ihtiıyacınm ve milH Havzada iıleyen tirketler 
1~ısadın icaplarına uymuf, is- tarafından d~hi!~ .kön_ıür fi~tl~
tıhıal ve istihlak itlerini biribi- rının yükaeltıldıgı nvayetmm 
tile telif ederek müvazt yürüt· aslı ve esası yoktur. Bu gibi bil 
llıeğe çalışmış... kümler, yalııız rakamlara isti.. 

Memleket dahilinde uğra- nat etmelidir. Rakamılar İse 
dığun vilayet ve kaza merkez- bunun aksini gösteriyor. Kö
lerinin tahsilat vaziyeti beni mür fiatlarmm mübalağalı ol
daiına alakadar eder. Çünkü duğu fikri ne kadar yanlış birhe 
her hangi bir merkezin tahsi- saba istinat ediyorsa, kömür ti

e• lat ınikdarı; o merkezin refa- careti yapan müeaseıoelerin mil 
hı, tediye kabiliyeti hakkında balağalı bir kar yaptıkları riva

e- ~ıı güzel bir ölçüdür. Türk va- yeti de ayni derecede yanlıttır. 
taııdaşı hükumete karşı olan Nihayet büyük müesseselerin 
llıükellefiyetlerini seve seve bilançolarında, defterlerinde o
:Vııpar. Onu ıztıraba düşüren yun olmaz. Hesaplan açıktır. 
!?Y, vergiyi vermeye kudreti- Kömür i9lerimizde a!'1latd
llııı yetmemesidir. Zonguldak- mayan bir nokta da hance sa
ta öğrendim ki hükfunet ver- tınlan kömür fiatıdır. Bu fiat, 
!!İlerin yüzde d~ksanında~ faz- hazan dahildeki satıf fiatmm 
la.mı tahsil etmiştir. Bu nis- dunund~, o~~· Fa.~at buna ~a.
bet, Zonguldağın umumi vaz> karak: Fılan muessese hanç
l'eti lehine mühim bir delildir. te kömürü §U fiatla satarken, 
lıaveye lüzum var mı ki· Zon- dahilde bundan daha pahalı sa
tuldağm bu neticeyi :ıma11, tıyor!" . d.emekte ~s~bet olm~z. 
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Dar/Jlfllnunda Lausanne sulh g/Jnü tes'i' fJdilirken 

Lausanne günü dün 
hararetle tes'it edildi 

Darülfünunda muazzam teza. 
hürat yapıldı, 

mühim nutuklar söylendi 
24 Temmuz Türk milletinin, gençliğin ve 
hukukçuluğun en büyük bayramıdır 
Lauıanne ıulhünün dokuzuncu 

yıldönümü, dün Darülfünun kon
lerana aalonunda muazzam mera 
ıimle teı'it edildi. Meraaimi tertip 
eden Hukuk fakültui Talebe ce
miyeti bu bilyük yıldönümü ıere
fine, salonun dıı ve iç kapılannı 

kamilen Türk bayraklarile donat 
mıılardı. 

lı 'er asime aaat tam 15 te baı· 
landı. Saat ikiden itibaren davetliler 
·elnıeğe baılamıılardı. Hukuk fa 
ki ı tHi talebesi davetlileri büyilk 

(Devamı 2 inci sahifede) 

M. Mouchanoff lJe Herrtot 

r~ 

her §eyden ziyade kömür faa- Vakıa hızım dahılı l'e hanci 
li:vetinden ileri geliyor. Filha- satıtlarımızın fiatları arasında 
lcika kömür havzamızın kısmen büyük bir fark yoktur. Fakat 
nlıun ifletilmesi; ~ural~r~a iş gün~ birinde böyle bir far~ 
hacmini genişletmı§, ışçılere olabılır. Şunu unutmamalı ki, 
Slllıtma sahasını açmış, binler· harice satılacak kömürden mut 
te, Türk amelesi ve memuru l~ka k~r beklenmez. Baz~n ma
lt hulmuı, ve nihayet halk öde- lıye~ fiat.?1~ dunund,_bır fiat
lııe kabiliyetini iktisap etmiş... la bıle komur s~tıldıgı olur. 
İşi bu cepheden mütalea edin- Mesele mevcut pıyasalıı:rı kay
~. kolaylıkla hükmolunur ki betmemek, zararına bıle olsa 
devlet işlerinde, iktısadi mua~ emniyetli müşterileri elden ~ı: 
llıelelerde meseleleri basit bir karmam aktır. Fakat bu gıbı 
Cepheden mütalea etmek doğ- ahval de uzun. ~ürmez. Çünkü 
tıı olmaz. Mesela havzadaki kö her müessese ıçın zarara mu
llıür işlerinden devletin ve ha- kavemet etmenin de muayyen 
tiııenin temin ettiği menfaat- bir haddi vardır. . On~~ so?
leri hesap ederken, yalnız doğ- ra alınacak tedbır, ıatıhsalat 

Fransız başvekili Türk 
dostluğunu şiddetle ve 
muhabbetle teyit etti 

ir' 
al'" 

!:"dan doğruya alına':l vergiJer mikdarını azaltmak, yalnı~ da· 
llıerinde durmak ve bütün hü- hilde istihlak edilecek mıkda
kıiınleri buna göre vermek ra indirmek olur. 
l'anlış olur. Böyle bir tedbirin ise şu za-

Bulgar başvekili; M. Herriot 
ile yaptığı mülakatın bize ait 
olan kısımlannı haber veriyor 

Kömür havzamızın bugün. rarları olur: • 
1 kıi istihsalatı bir milyon ton- 1 - Kömürün malıyet fiatı 

~aıı fazladır. Bugünkü tesisat dolayısile fiat yükseli~: . . M. Herriot'nun bir cümlesi : "Türkiye ile, bu 
sulhperlJer, faziletli milletle niçin lJe nasıl olmuş ta 
harp etmişiz?.. bir türlü havsalam bunu almıyor!.,, 

a 

ıle istihsalat mikdarını iki mis- 2 - Memlekete dovız gır
liııe çıkarmak mümkündür. Ye- mez. Tediye ve ihracat müva· 
ili tesisat yaparak bu mikdan zenemiz mütees~ir olur. • . 
!ıeı misline bile çıkarmak ko- 3 - h hacmı azalır, ıtsız
l~Ydır. Bunu yapmak için ek- ler çoğalır.. . . . • 
•ık olan şey sermaye değildir. 4 - F a~lıyet . ı;nuh.ıtındeki 

SOFYA, 24 (A.A.) - Cenev- Ajanaı mümeaillerini ve Sofyada 
re ve Pariaten dönen M. Moucha- bulunan dijer ecnebi matbuat mu 
noff, bugün Hariciye nezaretinin harrirlerini kabul ederek, Bulga. 
büyÜk aalonunda Reuter, Havae, ristaru alakadar eden büyük meoe 
Stefanl, Atina, Avala ve Anadolu (Devamı S inci sahifede) t, Bankası; istihsal mikdarırun balkın tedıye kabı~ıyetı az~lır. 

teıyidi için lazım olan serma- Bundan da devletın tahsilatı 
~eyj kolaylıkla bulabilir. En müteessir olur. . 
ltıiihim olan fey yeni istihsali- Bugün lngiliz kömürlen, zaruret ve hem menfaat var- havza itlerile yakından alika
la Yeni mahreç°Ier bulmaktır, :Akdenizde bizim •. kömürl~r_i· dır. Her halde bu yüzden büt· dar olduğunu biliyoruz. Kendi
~arice satamadıktan sonra ia- mizle rekabet edebılıyor.lngılız çenin varidat faslından kaybe- leri, itin ehemmiyetini en iyi 
lıhıalatı arttırmaktan ne çı- lirasımn sukutundan sonra, İn- deceğimiz az mikdarda bir pa- takdir edecek, zaruret ve menfa 
~ar? Bugünkü İstihsalatın ya- giliz kömürleri rekabet saha- rayı batka varidat fasıllarında atlerin hadlerini en iyi ölçecek 

ltısından biraz fazlasını mem- aında muvaffak o~du~ar. ~akat husule gelecek kabarıklık t&- kabiliyettedir. Memleket için 
eket dahilinde sarfediyoruz. sebep yalnız sterlıngın duşn;ıe- !afi eder. Bu fark ve faide bel- muayyen bir kömür politikaıı 
~alanını da harice satmak mec ai değildir. Hükumet, harıce ki gözle görülmez ve tesbit tesbit etmek ve bu politikanın e 

1 
~riyetindeyiz. Bu yüzden ta- satılacak kömürler için d~ ~a- edilemez. Asıl marifet, devle- sas hallarile faaliyet tekilleri

Q.'f olarak dahili satıı fiatı ha- zı muafiyetler kabul etınıştır. tin bila\Casıta aldığı vergiler ni senelere ıamil bir proğram 
ticf ıatıt fiatı diye ortay~ iki Acaba biz de harice çıkar•'a- kadar bilvasıta aldığı vergileri halinde çizmek yapılacak itle-

• 
'I ismet Pş. Ankara'da Gazi Hz. 

Reisicümhur Hz. 
dün gece Büyük
ı.dayı teşrif ettileı 

Y alouada bulunmakta olan 
Gezsi Hazretleri dün akıam ıa
at ıelıize doğru maiyetlerinde
ki zeuatla birlilıte Salıarya mo
törile M armarada bir gezinti 
icra ettikten sonra Büyülıadayı 
teşrii etmifler ue Yat Kulüpte 
bir müddet istirahat buyarntaf 
~ardır. 

Ga.zi Hazretlerinin teşrifini. 

duyan halk Kulüp önünde top
lanmış ue Büyük Reisi uzun 
müddet alkışlamıştır. 

Rei.sicümhur Hazretleri gece 
yarL!ına doğru Seyriaefainin Ya 
lorıaya sefer yapan ıon uapuru
na binerelı lıaplıcalara aıJdet 

efmİflerdir. 

Mektepli 
Kasketi 

Mektepli olmıyan
lar giyemez. 

Takibata haılandı 
Talebe olmıyanların mekteplilere 
mahau.o kaaket taıımalannın me
nine dair kanu-
nun Vilay.,te teb· 
liğ olunduğun< 
yazmııbk. 
Ortada bazİ yol

ıuz genç kız v~ 

erkeklerin mek· 
teplı kaıketi ta· 
§ıdıkları fazlaca 
görülmekle oldu· 
ğundan Viliyet 
makamı kanuM 
nun tamamile tat 
biki için poliae 
tebliğat yapmıı-
tır. Ali Rıza B; 

Bu gibiler hakkında oıkı taki
bat yapılacağını ve mektep kaske 
ti giyenlerin vaziyetlerinden ıüp
he edildiği vakit mektep veoikaaı 
sorulacağını dün Vali muavini A
li Rıza Bey bir mu harririmize IÖy 
lemiıtir. 

Kanunun bu huıuataki madde
leri ıunlarc!ır: 

Memnuiyet hilafına mektepli
lere mahsuı kasketi giyenler yir
mi be, liraya kadar hafif para ce
za:!.İle cezalandınlır. 

Bunu hususi bir kaııtla latıdılt 
lan anlaıılanlar bir haftadan bir 
ıı.ya kadar hafif hapiı veya yirmi 
beı liradan elli liraya kadar hafif 
para ceza11na mahkiım edilirler. 

Mekteplilere mahıuı kasketi 
taşryan ceza ehliyetini haiz olını
yan küçüklerin veli veya vasileri 
hakkında Türk Ceza Kanununun 
53 üncü maddesinin aon fıkraaı 
hükmü tatbik olunur • 

' Heyeti vekile 
Kararları 

Buğday kararna
mesi çıktı 

ANKARA, 24 (Telefonla) 
- Hey'eti Vekile bu sabah 
'tsmet Paşanın kötkünde öğ
leden sonra üçe kadar de
vam eden uzun bir içtima 
aktetmittir. 

Bu içtimada müterakim 
itlerin kaffesi intaç edilmit· 
tir. Buğday hakkındaki ka
rarname de bu meyandadır. 

Bu kararname diğer ka
rarnamelerle birlikte bu ak
tamki posta ile alt tasdike 
arzolurun'.'.k üzere Y alovaya 
gönderilmittir. 

Buğday kararnamesinin 
taıdikını müteakıp hükumet 
tatbikatın sureti cereyanını 
alakadarlara muhtelif vası
talarla bildirecektir. 

samimi bir 
surette teşyi edildi 

Başvekilin İzmir'de iradede. 
ceği nutka hususi bir 

ehemmiyet atfolunmaktadır. 
. .:rt H · · -' , arıcrye kalemi mahıusun 
dan Refik Amir Beyler olduğu 
halde 16,5 ta hususi bir trenle 
İzmire hareket etmittir. ismet 
Pata İstasyonda vekiller, meb
uslar, kordiplomatik, erkanı aı 
keriye ve mülkiye ile devair rü 
esası ve kalabalık bir halk küt
lesi tarafından samimi bir su
rette tefyi edilınittir. Ankara 
valisi Nevzat Bey muhterem 
Batvekili yakın bir istasyona 
kadar te,yi etmittir. Batvekil 
İsmet Paşanm lzmirde irat ede 
ceği nutka hususi bir ehemmi
yet atfolunmaktadır. Harici.ye 
vekili Tevfik Rüttil Beyin Ya
lovaya gitmeden evvel bir kaç 
gün için Ankareya dönmesi 
muhtemeldir. 

·. '"-"'1·•1 İzmirdeki hazırlıklar 

ANKARA, 24 (Telefon) -
Başvekil İsmet Pata refakatin.. 
de Hariciye, Maarif ve Nafia 
vekillerile Diyarıbekir meb'uıu 
Kizım Paşa ve umum Jandar
ma kumandanı Kazım, Ankara 
Hukuk fakültesi reis vekili Ce
mil, kalemi mahsus müdürü Ve 

Ga:ııi Ha:ı.retlerinha İıımir' de 
rekzolunan heykellerinin açılma 
meruımının parlak olmaa için 
büyük proğram yapılllDlftır. 

lzmir' den ırelen son haberlere 
göre l11net Pa9aya Hrilnıek Gzere 
İzmir mmtaka Ziraat müdürlüğü 
tarafmdan bir kooperatif haritau 
hazırlanmaktadırlar . 

Bu haritada timdiye kadar mu
ameleleri intaç edilmit olan kredi 
kooperatifleri ile letelddllü der· 

(Devamı 2 inci sah/lede) 

Tapu idaresinde te
beddülat yapıldı 

Umumi müdür şark vilayetle. 
rindeki tahriri tetkike gidiyor 

Tapu ve Kadaatro müdür 
umumiıi Cemal Bey Ankaradan 
tehrimize ırelmiftir. Cemal Bey 
dün tapu idareainde m111ırul ol
muı ve itler hakkında izahat aJ. 
mıfbr. Dün bir muharririmi.z Ce
mal Beyle ııöriifmiit ve aonluiu 
euallere fU cevabı vermittir: 

«- Y apmıt olduğumuz tet!<ill 
bn arzu ettiğimiz ıemereyi verip 
vermediğini yakından ırörmek ve 
nokaanlan varaa idari Teyahut 
kanuni tedabir ile bal çarelerile 
mqgul olmak üzere ııeldim. 111-
tanbul Tapu Ye kadastro itlerini , 
tetkik ve müdürlerle temaatan 
aonra tark vilayetlerinde yapılan 
tapu tahririni ııörmek üzare tarlı<• 
gideceğim. iki üç gÜne kadar ıri· 
deceğimi ümit ediyorum.» 

Yeni kadastro 
tayinleri 

Tapu müdürleri ile kadaıtro 
heyetleri arasında yeniden tebed 
düli.t olmuıtur. lıtanbul tapu mil 

1 

dürü Ziya Bey birinci amıf tapu 
ve kadastro müfettiıliğine ve bi
rinci ıınıf tapu müfettiılerinden 

1 ve sabık latanbul tapu müdürü 
i Agah Bey de lıtanhul Tapu mü· 
dürlüğüne tayin edilmif ve Aııi.h 
Bey dünden itibaren yeni vazife
sine baılamıfbr. Sabık kadaatro 
mektebi müdürü Sıtkı Bey, me-

Umumi MDdllr Cemal B. 

murl9:~daıı_ Nahit, Şakir, Ziya Bey 
ler mufetüf mua vınliiine, üçüııcü 
amıf müfettiıliie de birinci amıf 
m'?neyyizlerden Sadi Bey tayin 
edılnıittir. Birinci tasarruf heyeti 
llZIWDdan Şerif B. Evkaf daireeinde 

(Devamı 5 inci sahifede) 

' 

1 
llitlü fiat çıkıyor. cak kömürlerimiz~ .resimlerden ayni ehemmiyet ve dikkatle rio baımda olmalıdır. 

~? B~- fi~t~a_r_n_~sı~ .. ~.~zi~,~i- istisna edemez mıyız ?k Kahea1Ta-L.Lh_e_s.Jalllplubet.t.ımeıetEk<Jlt!Le_Jdlıir±. ııaLlre.lıiliıııinc_--------SJ!ıil,ir6tJ.mlll.!ebll'J;m:l'-u...J _____ ::::::::::::::::::::::::::::.ı ___ Tı_fJ_n_ı. __ ı_u_r_n_u_11a-'-m""r.,:ıa:..-~d-a ... n_d_fJ_._ ... d._"~"-ı11~m-~"-"--"...,d:.::l.:... ~----.İilıı 
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İzmirdeki 
Hazırlıklar 

La usan ne 
Günü 

HARİCİ . HABERLER 
(Başı ı inci sahifede) 

dest bulunan kooperatifler görül
mektedir. Aynca bir de rapor ka
zırlanntıftır. Bunda zirai kredi 
kooperatiflerinin vaziyetleri, hia
se ve sermayelerile yaptıkları İt· 
ler gösterilmektedir. Hazirana ka 
dar lzmir'de teşekkül etmi§ ve fa
il vaziyete ginniı 72 kredi koope 
ratifi vardır. Derdesti teıekkül o· 
lımlar ise 15 tir. Bunların da tetek 
külleri kısa bir zamanda kabil o
Jaçak ve bu sene faaliyete geçme· 
leri temin edilecektir. 

Tesit edildi 
(Bafı 1 inci sahifede) 

bir nezaket ve samimiyetle kartı .. 
lay<•rlardı. 

~wat tam 15 ti. Şehir bandosu 
latikl a l martınt çaldı. Mart ayak
ta dinlendi ve tiddetle alkıılandı. 

Berlinde müsellah te
cavüzlerdevam ediyor 

Tahdidi 
Teslihat 

Almanlara göre kon 
ferans terakki 

eseri göstermedi 
BERLIN, 24 A.A. - Nim resmi 

bir nota, Cenevre' de Alman heyeti
nin, Almanlann konferansın mesai
sine ittiraki hususunun hukuk mü
savatı meseleıinin halline bağlı oldu
ğu ıuretindeki beyanatının hükumet 
le bilitilif tanzim edilmi§ olduğu be
yan olunmaktadır. 

Tahir Beyin celseyi açışı 
Müteakıben Hukuk fakültesi 

reiıi ceza miiderriıi Tahir Bey kür
ıüye gelerek celseyi açtı, Tahir 
Bey: 

Bitler Son nutkunda:'' 31 Tem 
Diğer taraftan Vilayetin Tepe· 

köydeki Aygır depoaunun lfir albü 
mü hazırlanmaktadır. Bunda de
ponun muhtelif re•İmleri olmakla 
beraber aygırların resimleri, Kıb
rıstan sabn almı:nış olan Merkep 
Aygırlar1nm ve Balyadan getiri· 
len PiJevne cinsi boğalann da re· 
simleri bulunacaktır. 

Balıkrılar rapor hazırladı 
Sehrimiz Balıkçılar cemiyeti 

tarafından Akdeniz balıkçıbğı ve 
iıtihsalitı hakkında bir rapor ha
zwlanmıttır. Bu cemiyetin lzmir'
de konserve fabrikaaı İnfası vesai
re için bazı temehnileri de vard.ır. 

Cemi.yet idare heyetince ba~n-
lanan bu rapor Ticaret odasına 
verilmi• Ye toplanan oda idare 
heyeti raporun tetkikile me4gul 
olnıu,tur. 

Balıkçılar cemiyeti; bu raporu 
Baıvekil lanıet P4. ya takdim ede 
ceklerdir. 

lzmlr'de hazırlıklar 
IZMIR, 24 (Milliyet) - Baş

vekil ismet Papya arzulan veçhi 
le istikbal merasimi yapılmayacak 
tn'. ismet Pqa ile Hariciye vekili 
için Gazi konağında, Maarif ve 
l-'ufia vekilim için de kız liseain 
de daireler hazırlanmıştır. Batve 
kil terefine verilecek ziyafet iki 
aaat devam edecek ve aaat on bu .. 
çnkt:ı Gardenparti baılayacaktır. 

Heykel Türk bayrağına 

sarıldı 

IZMIR, 24 (Milliyet) - Gazi 
heykeli büyük bir Türk bayrağı
na sanlmıttır. KUtat meruimine 
belediye reUıi Behçet Beyin bir 
nutku ile ba4lanacak ve ismet Pa 
ta nutkunu ikmal ettikten sonra 
heykel açılacaktır. 

- Bugün, L~ uaanne aulhünün 
g uncu yıldönün ünü tes'it etmek .. 
le bahtiyarız, d 1i. Müteakıben 
Lauaanne aulhüı n ne demek oJ .. 

Mühim ve şayanı dikkat 
hitabeler irat eden lbrahlm 
Fazıl,Muslihiddin Adil B.ler 

duğunu, memlekete yaptığı fayda 
ları, ismet Pap Hazretlerinin 
tam bir kiyuetle bize bahtet· 
tirmeğe muvaffak olduğu hakları 
izah etti. y., kapitülasyonlardan 
bahsederek muhtelif misaller ge
tirmek &uretile buıılarm fenalıkla 
rını teırih etti. 

Gençliğin ebedi minııeti 
ve büyük bayramı 

Tahir Bey alkıtlar arasında 
kürrüden indi. 

Tahir Beyi takiben Fakülte 
Talebe cemiyeti idare heyetinden 
Baki Bey kUnüye geldi. Baki Bey 
Lausanne sulhüne tekaddiiın eden 
vekayii hülisa ederek Sevr mua
hedeıinin rninaıına işaret etti. Lau
sanne'la Sevr arasında müka .. 
yeıe yaptı. Sevr muahedesine gö .. 
re çizilen Türkiye hudutlarını zik 
rederek dedi ki: 

- Türkiye tarihte daima istik 
lal mefhumile müvazi yürümüı

j tür. Bu şerait altında bu millet el 
"Sel piyesi muvaf- bette Jı:i yaşay~mazdı. 

" Bakı Bey muteakıben Lauaanne 

Y ann hoparlörün meydanda 
tecrübesi yapılacaktır. 

f akıyetle temsil sulhünün şiiınul ve ehemmiyetine 
• • temas ederek bu büyük hukuki 

edıld.i zafeci bize kazandıran ismet Pa

ANKARA, 24 (Telefon) 
- Dün gece halkevinde Münir 
Hayri Beyin (Sel) piyeai mu
vaffakıyetle temsil edildi. E
ser büyük takdirler kazandı. 

Garbi Trakyab 
gazete -

cilerin teşekkürleri 

şa Hazretlerine bütün memleket 
gençliğinin tninnet ve ~ükran his
leri ile mütehassis olacağını söyle 
di. Lauıanne sulbünün yıldönü
münün ayni zamanda hukukçu]a .. 
rın en büyük hayra.mı olduğunu i
lave etti. 

Baki Bey ıiddetle alkışlandı. 

İbrahim Fazıl Beyin nutku 

Bundan sonra lkt.sat müderri
ai lbrahim Fazıl Bey kürsüye gel
di. Fazıl Bey Osmanlı imperator
luğu ile Lauıanne'dan sonraki 
ııenç cümhuriyet Türkiyesinin ik

bir gün 
muz kat'i 
olacaktır ,, diyor •• 

BERLIN, 24 (A.A.) - Müfrit 
milliyetaperver meb'uslardan M. 
Zillkens, şu beyanatta bulunmut· 
turı 

" 31 temmuz intihaba tını meş
ru olıuo, gayri meıru olşun Berlin 
Üzerine bir yüriiyüş takip edecek
tir." 

Meb'uslardan Ri& de şöyle de
mi4tir: 

"31 temmuz intihabatından son 
ra, intihabat neticesi ne olursa ol
aun, memleketi Hitler idare ede
cektir." 

Zittau'da 30.000 kiti karşı•ın
da bir nutuk söyleyen Hitler, Da
ha ihtiyatlı davranmı-ştır. Ve yal· 
nız fÖyle demiştir: 

"31 temmuz aleli.de bir tahriri 
nüfus günü olabileceği gibi kat'i 
bir gün de olabilir." 

Müsellah tecavüzler 
BERLIN, 24 (A.A.) - Örfi ida 

reye ve esliha taşuna.amın mem
nuiyetine rağmen Berlinde bilhas 
sa sol cenah mensuplarına kartı 

ce-ği ane kadar her türlü resmi ha 
reketten istinkaf etmesi için mu
vakkat bir karar vermesi talebini 
mutazammm olarak vuku bulan 
mUracaatlarmı müzakereye başla 
m'::-tır. 

Alman hükumet mahafili, bu 
r. Uracaatın is' af edileceğine ihti 
ma) vermemektedir. 

Angriff gazetesi 
BERLIN, 24 (A.A.) - Önü

fitÜzdeki pazartesi gününe kadar 
tatil edilmi, olan Nazilerin mürev 
viçi efkarı Anııriff gazetesi, Al
manya mahkemei i.Jiyeıine müra
caat etmiştir. Mahkemenin mem 
nuiyet müddetini tenkis edeceği 
söylenmektedir. 

Takibat 
BERLIN, 24 (A.A.) - Geçen 

pa7ar günü komüniatlerin çıkar
·.1ı( oldukları arbedeler neticesin 

d.- Altona'da tevkif edilmit olan 
92 kitiden 71 i hakkında adli taki 
bat icra edilecektir. 

müsellih tecavüzler devam etmek 30 yüksek memur çıkarıldı 
tedir. Gaz ette de Vosa muharrir-
lerinden Richard Winner, Naziler BERi.iN 24 (A.A.) - Sosyal 
tarafından vuku bulan bir taar- deıno~rat fırkasına me~up 30 k~ 
ruz esnasında kafasından yara- da~ Y1;1k~ek me~ur, azıl ve tebdil 
lanmı§tır. Ga:zette de Vosa., Berlin e~~lmı~tır. Yenı memurların ekae
kumandanına müracaat ederek rıaı merkez fırkasmdan ve bu fır
ıikiyette bulunmuş ve vatandaıla kaya. mütemayil olan kimaeler
r n bayatını himaye için ne gibi 1 dendır. Bu meyanda M. Baukne-
teı dbirler ittihazı tasavvurunda cht'e hale f olan Colonya polis mü 

d" " M L 'nk rd bulunduğunu sormuştur. uru · 1 ens va ır. 

M. Von Papen 11e diyor? Ba~vekillerin içtimaı 
STUTTGART, 24 A.A. - Baş-

STUTIGART, 24 (A.A.) - vekil Yon Papen'nin riyaseti altında 
Dün sabah saat 10,30 baş lamış O· içtima eden Alman devletleri başve
lan Alman devletleri konferansın killeri hariçi ve dahili mühim mese
da, Prusyada·bir Alman komiser- leler üzerinde müzakerede buluu
liği ihdası meselesi görü.şülmüt· mut ve Yon Papen'in Alman kabi
tür. M. Yon Papen, "Bu tedbirin nesinin Alman devletlerinin hukuku 
muvakkat olduğunu, misal teıkil na hiç bir suretle halel getirmek ni
etıneyeceğini ve hükumetin bu yetinde olmadığı hakkındaki beya
tedbiri diğer devletlere teımil ta- natını memnuniyetle karşılamıştır. 
savvurunda bulunmadığını" söyle Başvekil Von Papen Prusyada Al 
mittir. Hatta M. Yon Papen, muh man kabine&i komiserliğinin tetkili 
telif Alman devletlerindeki inzi- keyfiyetinin geçiçi bir tedbir olup 
bat ve umUblİ emniyet itlerinin ıiikiifl ,.;ayİfİ temin eden diğer 
çok iyi ellerde olduğunu ilave et· aza dev1etlere teşmili mevzuıı baha 
miştir. Mumaileyh, fevkalade ah- olmadığını beyan eylemi§tir. 
val rejimin intihabat tarihi olan Reiştağ intihabatı 31 temmuzda 
31 temmuzdan evvel ilg" edilece- yapılacal<tır. Alman kabinesi Berlin 
ği ümidini de ihsas eylemİ§tİr. ve Brandaburg'daki hu&uıi vaziyeti 

Leipzig divanına müracaat 
LElPZIG, 24 (A.A.) - Yük

ıek mahkeme, eıki Prusyalı nazır 
ların Prusyadaki Alman komiser· 
liğine tayininin mahkemece veri
lecek karar ile kanuniyet keshedc 

bugünlerde kaldırmak niyetindedir. 
Batvekiller bundan bqka otoritele
rini mutlak ıurette muhafaza etmek 
hususunda bunun için de her f"Y· 
den evvel itimat verici bir tetriki 
meıai lüzumunda mutabık kalmıı
lardıı. 

tısadi ve mali vaziyetlerine dair memJeketi.n sahibi olmu§ oluyor .. ( 
bir saatlik kıymetli bir konferan• du. Parlamentolar 

Konferansı 

Sir John Simon'un konfer ...... ın 
bir muvaffakiyet elde ebnİ§ olduğu 
ıuretindeki sözleri hayretle karıdan 
mıştır. Zira, konferans tahdidi tes
lihat saha11nda ufak bir terakki ese
ri bile gösterememittir-. 

7'enıps'nın makalesi 
PARIS, 24 A.A. - Tahdidi tes

lihat konferansı müzakeratı hakkın
da mütaleatta bulunan T emps gaze
tesi, bu ay zarfında Cenevre' de ce
reyan ebnİf olan mühim müzakere
lerin emnü selimete ait teşkilit vü
cude getirilmedikçe sulhün tensik e
dilemiyeceğini ve tahdidi teılihatın 
ancak bütün milletlere temin oluna
cak emnü selimetin mantıki neticesi 
olabileceğini yazmaktadır. 

M. Benes'in beyanatı 
PRAGUE, 24 A.A. - M. Benes, 

Prague'a gitmeden evvel Ceteka A
jansı mümessiline_ tahdidi teslihat 
tarihinde mühim bir hadise teııkil 
etmekte olduğunu söylemiştir. 

Cenevreden avdet 
LNDRA, 24 A.A. - Sir John Si

man, Mr. Henderson ile tahdidi teı 
lihat konferanundaki İngiliz murah 
haslan hava tarikile Londra'ya dön 
müşlerdir. 

M. Litvinoff'un beyanatı 

MOSKOVA, 24 A. A. - Tass 
Ajan11 bildiriyor: 

Sovyet heyeti murahhasası reisi 
M. Litvinof terki teslihat konferan 
sının umumi komisyonunda Beneı 
karar sureti hakkında ezcümle de
mittir ki: 

"Bu karar ıureti bütün ıulh ümit 
!erini konferansa bağlamıı olanlar 
acı bir inkisarı hayala uğranııılar
dır. Kararda ancak müsbet olarak 
kimya, mikrop ve yangın harplerine 
ait ahkam vardır. Karar 1925 den 
beri mevcut olan ve Cenevre proto
kolu iımini tqıyan misaka nisbetle 
geriye doğru atılmıı bir adım teşkil 
eder. 

Konferanı Amerikan tekliflerini 
derinden derine tetkik etmiş olsaydı 
bittabi teklif olunan karar suretine 
dercolunacak vaitler ve beyanat bu
rada temsil edilen hük:ılmetlerin ha
kiki niyetine tevafuk etmek tartiyle 
keza ciddi neticeler elde edilebilirdi. 

Terki teslihat bir komiıyondan 
diter komiıyona atılan tenis topu 
olmaktan artık çıkmalıdn-. 6 ay ıon 
ra hükılmetlerin cevabı yine bugün
künün ayni olacaktır. Sovyet heyeti 
murahhaaa11 kararı eau olarak ka
bule amadedir. Ancak hiç olma:ı:aa 
ihtiva ettiği fıkrada müsbet erkama 
müıtenit bir cevap bulunnıaaı ıart-

Memleketlerine giden Gar
bi Trakyalı gazeteciler Uzun 
köprüden Hakkı Tank Beye 
gönderdikleri bir telgrafta ken 
dilerine kartı gösterilen hüsnü 
kabul ve miıafirperverliğe te
~ekkür etmişlerdir. 

Haliç tarifesi 

verdi. Konferan& ikide bir alla§- Hukuki noktai nazardan aarfı
larla kailiyordu. Fazıl Bey Os- nazar, yalnız iktısadi nokatı na
manlı İmperatorluğunun ticari, ik zardan bu maddenin yaptığı Tür 
baadi politikaaınıo bütün çürük kü gayri müsait rekabet ıeraitin
ve yanlrf ballarını vuzuhla teşrih den kurtarmak, ecnebileri de rü.
etti. Bütçe, istikraz siyaset!, ine sumu tekalif ve aair kuyut husu· 
temaı ederek Düyunu umumiye- sunda Türklerle müsavi bir vazi .. 
nin naır1 batımıza beli kesildij ini yete getinnek asırlardan beri Tür 
o zamanki gümrük ıiyasetini, ver- kü iktıaadiyatta geri bırakan en 
gi sistemlerini, anlattı. ismet Pa- mühim iı.mili ortadan kaldırmak 

~tı;;r:·====:..-.. , ___ ,_ 
Fransızlarla ltalyan- ·· 

lar ara-
sında bir hadise oldu 

ta Hazretlerinin Lausanne'da bü- olmuftur. Ayrıca muahedeye "Dü CENEVRE, 24 A. A. - Parli
yl.İk hır muvaffakıyetle temin et- hul ve salahiyeti adliye mukavele mentolar konferan11, Fransız murah 
tiği iktııadl ve ınali iatikliJimizi namesile" ecnebilerin memleket- lıaalanndan M. Grinda'mn zehirli 
İzah etti. Düyunu umumiye borç- te ikamet ve ticaretleri tamamile 1 ecza imalinin tahdidine müteallik 
lannın nasrl tenzil edildiğini, al- mütekabiliyet esaıma raptedilmiş izababnı v'inlerniıtir. 
tın olarak verilmesinin naııl red.. ve bunda Türkiyenin bazı s.an'at Konferans, atideki karar suretleri 

D~i 

Mütekaitler murab 
hacılardan kurtulaca 
Eytam bankası arzu edenle 

maaşlarını senevi 
yüzde 12 faizle kırabilecek 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Maliye Vekaletile Emla 
Eytam Bankası arasında va.ki bir anlatmaya göre, Banka 
kara, İstanbul ve İzmir şubelerinde Eytam ve Eramil ve 
tekaitlerden üç aylıklarını birden alanlardan arzu edenle 
maaşlarını senevi yüzde on iki faizla kırabilecektir. 

Bu suretle alakadarlar miırabahacıların elinden kurtula 
!ardır. 

Bu husus Maliye Vekaleti tarafından 
olunmu,tur. 

vilayetlere tam 

Sanagi müdürleri arasında 
. ANKARA, 24 (Telefonla) - lstanbul sanayi müdi' 

N afız Bey Havza müdürlüğüne, Havza müdürü mühendis Re 
Bey İstanbul sanayi müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

lstanbulda komiser Ali Rıza Bey Trabzon iktısat müd 
lüğüne tayin olunmu§tur. 

Triyeste ti~aret mümessilliği 
Cemal Beg tagin edildi 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Triyeste ticaret mümes 
Mu~tar ~ey Tica~e~ Ofisi reportörlüğüne naklolunmufl 
Yerme Trcaret Ofıaı müdürü Cemal Beyin tayini mukarrerd" 

T riyeıte takas itlerinin tedviri için bir merkez intihap ol 
,duğundan Cemal Beyin T riyeıte' de vazife görmesi fay 
telakki olunmuştur. 

Ticaret Ofisi müdürlüğü tasarruf makaadile vekli.leten id 
olunacaktır. 

Sabık Adlige vekili taygar 
ile lzmire gidiyor 

lZMİR, 24 (Milliyet) - Sabık Adliye Vekili Mahmut 
sat Bey şehrimize gelmekte iken Uıak belediyesinin daveti 
icabet ederek bir ak,am orada kalmıf ve tayyareaile aeyah 
etmekte olan Vecihi Beyin refakatinde lzmire gelmeğe ka 
vermiştir. 

Vecihi Bey tayyare meydanına inebilmesi için müsaade 
lep etmittir. Müsaadenin vüruduna intizaren Alaşehire inmitl 
dir. Yarın bekleoiyorlar. 

Begnelmilel parlamentolar 
konfaransında Türkiye 

CENEVRE, 24 (A.A.) - Anadolu Ajansının 
mahsusu bildiriyor: 

muhab 

20 temmuzdan beri hali içtrmada bulunan beynelmilel pa 
lamentolar ittihadmm bu konferansına 40 memleketin meb' 
lan İştirak etmektedir. B. M. Mecliıi namına da Sivas meb'u 
Necmeddin Sadık, Ordu meb'uıu Ahmet lhsan, Eliziz meb'u 
Fazıl Ahmet, Bursa meb'usu Rasim Ferit, Tokat meb'uau N 
Beyler ııtirak etmişlerdir. Beynelmilel parlamentolar lttihı 
konferansı uHahların tenzili, iktıaadi, siyasi, sıhhi ve hukuki 
misyonlara aynlmııtır. 

Necmettin Sadık Bey silli.hlarm tenzilit, Ahmet lbıan 
iktuıadi, F azd Ahmet Bey siyaıi, Rasim Ferit 8fJ1 ııhhl, N 
zım Bey hukuki kom.ıiıyona aııa aynlmıılardır. 

Reis intihap edilen M. Karton de Viyar nutku iltitahialn 
birkaç gün evvel Cemiyeti Akvama aza olan ıenc; Ye ener" 
Türkiye cümhuriyetinden sitayiıle bahıetmiıtir. 

Romanga 'da itimat itilafına 
iltilıak etti 

BOKREŞ, 24 (A.A.) - Salahiyettar mahafildeın alm 
malum.ata nazaran, Romanya hükO.meti Fransız, lngiliıı itim 
itilli.fına iltihak etmiştir. 11tihaka ait mıütterek beyannameıı' 
tesbiti için küçük itilaf devletleri araımda müzakerat cerey 
etmektedir. 

Liman Tarife komisyonu, 
Haliç ,irketinin yeni vapur ü
curat tarifesini tanzim için dün 
toplanacaktı. Şirket hesabatı
nın tetkikatı bitirilemediğinden 
bu içtima gelecek pazara ve 
Seyriıefain sevahili mütecavire 
tarifesinin tanzimi de öbür pa
zar gününe kalmıttır. Şimdiye 
kadar yapılan tetkikat, Haliç 
tr.rifeainin ipka edileceği tah
minlerini takviye etmektedir. 

dedildiğini anlattı. Bu borçları bi leri sırf kendi tebeasma haar ve ni kabul etmiştir: • 
riktiren istikrazlann naaıl gülünç tahsis edebilmek salahiyeti ka- 1 - Zehirli ecza imal eden 14 J •ıt Darbei 

Hükumet 

Seyyahlar döndüler 
Şehrimizde bulunan Roman 

yalı ıeyyahlar, dün öğleye ka
dar muhtelif semtleri gezmi§ler 
ve öğle üzeri Romanya vapuru 
ile Köatenceye avdet etmitler
dir. İtalyan seyyahlar da evvel 
ki aktam tehrimizden ayrılmıt 
)ardır. 

Marsilyaya gittiler 
Hususi yatile limanımıza ge 

len meşhur milyonerlerden Ro
çilt ve Franaanm müteveffa Şe 
ker Kralının oğulları, ayni yat 
la Marsilyaya hareket etmitler 
dir. 

itizar 
Reşit Galip Beyin tarih kon 

gresinde irat ettiği nutkun de
vamı mündericatımızın coklu
ğu yüzünden neşredile~emit
tir. Okuyucularımıza itizaz e
deriz. 

itler için yapıldığını birer birer bul olunduktan sonra (Madde:4) devlet tarafından imza edilmiı olan j ngı ere 
saydı. lbrahirn Fazıl Bey bu nut- ahkamı tekalif kısmında kendile- 13-7-931 tarihli mukavelenamenin • 
kunda ezciiınle şöyle diyordu: rine gene, mütekabiliyet §artile. hükümetler tarafından tasdiki; Jrlanda 

«- Şimdi doğrudan doğruya ve tekalif hususunda daima ağır 2 - Propaganda ve terbiye itleri-
Lausanne'a geliyorum. Bu muahe muameleye tabi tutulmayacakları le menul olacak milli komiteler ih- fktisadi muharebe 
denin akdine memur olanlar mem teminatı verilmiştiı-. daıı; 
leketin yakın mazisinin bu mua:ı- Bu Lausanne muahedesinin 3 - Zehirli eczaya ait gayri m99 başlayacak mı? 
zam tarihini, bilhassa çizmeğe ça iktısadi sahada ihraz ettiği ilk za ru ticaretin tenkiline· müteallik ka- DUBLIN, 24 A.A. _ Fevkalade 
lıthğımız iktısadi ve mali levha- ferdir. nunlar kabulü; tarifeler kanununun yarından itiba-
nın yeeai.ver manzarasını çok iyi Fazıl Beyin konferansı şiddet.. 4 - Hilekirlan meydana çıkara.. ren meriyet mevkiine gireceği ma-
biliyorlardı. DÜfmanın pençesin- li alkıJlar arasında nihayet bul- cak ve halıkirmda takibat yapacak IUınduı•. 
den bu memleketi tekrar iktısadi du. beynelmilel bir zabıta vücude getiril Ruıuma tabi olan mevat liıteel-
bir esarete mahküm etmek ıçın Muslilriddin Adil B. kürsiide mesi ; nin bu alqanı netredilmeoi mubte-
kurtarmamışlardı. Binaenaleyh /ta/yanlar meclisi terkettl meldir. Bu liateye, bütün fnaillz ih-
d L . La • 'tm d ı Bundan sonra müderris Muıli- Bab "'l"de bir ..., ana usanne a gı ez en evve ıa 1 racatının ve bilhassa kömürün dahil 

t k .. tm' tı' E b'I · hiddin Adil Bey kürsüye gelerek CENEVRE ;ı4 A.A Par', eıas a arrur e 1§ • ene ı erı • · • - ,... y k • • ! olaca"- zannolunmaktadır. Kömilre 
b . k kt · rd bilh çok heyecanlı bir hitabe irat et-. mentolar konferansı, reis M. Carton an esıCI '" ır ço no aı naza an assa bilkuYVe ambargo vazedilecektlr. 
jktısadi 'noktadan hakim vaziye- ti. Muslihiddin Adil Bey Lausanne de Wiart'ın ''M. Renandel'i adaba Bu liıtenin netrindeki tea.hlıur, 
te koyan kopitüler mahiyetinde- nm nasıl temin edildiğini, bu bü- riayete davet eden" beyanabndan Dün Ankara caddesi (Babı· bir takım mütalealara yol açmqbr. 
ki imtiyazlardan hjç bir eser kal- yük zaferin nelere mal olduğunu sonra Fransız • ltaly.an hadisesini ili) bir yankesicinin tutulnuuı Malum olduğu veçlıile, bu Hate 
mayacak, genç Türkiye kapitülas- hatırlatarak burada Türk gençli- halledilmiş telakki etmittir. hidiaeıine ıahit olmuıtur. Sabı· Detredilmezden evvel kabinenin ta.: 
yonlan ipka edecek olan bir sulh ğinin vazifesine iıaret etti. Ve hl- Fakat, İtalyan heyeti, bunu kafi kalılardan Şevki dün öğleden son dikine iktiran etmeli lazım gelmefo:. 
muahedesine kat'iyyen vaz'ı imza tabeıini: bulmamıı ve meclisi terkeylemittir. ra saat üç raddelerinde Ankara tedir. Amele fırkaaı reisi M. Norton' 
etmeyecekti. lımet Patanın bu - Yatasın Türk gençliği, ya9a İtalyan murahhasları caddeıinde Afiyet yurdunda tah- un dün M. de Valera ile icra etmlı 
n kt " · d k' k t•• d't " oın <-nun asil ve hakiki miiınessili tı tedavı'de bulunan Hacı Meh- l o a uzerın e ı a ı ve te ı mu PARIS, 24 A.A. _ Matin, Ce- olduiu mlllakat eonuında ngiltere 

l
dafaa11ndan genç Türkiye ile uz Gazi Mustafa Kemal! diye bitir- nevre'den almı• olduğu qağıdakl met Efendinin yatmakta olduğu ile irfanda araımda iktıaadi bir har-
atmak için kapitülisyonlan bili- di. Muslihiddin Adil Beyin hita- telgrafı neıredi'yor: odaya, bir fırsatını bularak, bpkı be mini olmak için son bir gayret 
kaydli ..... terketmekten b tk hesi çok alkı•landı. Bundan son· bir ziyaretri ııibi ~irmiıtir. 1 rül 

...... a a • Cuma ıru"nü hadiseler dola·-·"e • 0 ııarfedip etmediği ıua e taYan gö · 
çare kalmadığını muhataplarımız ra hukuk talebe.inden bir efendi- ltal hh 1 arl" •~ Şevki burada Hacı Mehmet E mektedı'r. 
anlamqlardı. Lifzan çok basit, fa nİn, bugUnkU meı'ut yıldönüm mü yan mura as an, P amento fendiye ait ve içinde elmas bir yü 
kat mefhumu bizim için çok derin naaebetile Gazi Hazretlerile birliği azalığından istifalarını ver- zük ile 775 lira, bir ln&'iliz, iİ9 Damga re&ml 
olan 28 inci madde "Tarafeyn lsm"t Pata Hazretlerine Türk mittir. Ruı altını bulunan cüzdanı çal· DUBLIN, 24 A. A. - lrlanda 
iliyeyni ikideyn Türkiyede kapiti- gençlifinin ve latanbul Darülfü- mıt ve hastaneden fırlamıfbr. hükumetinin fnglltere ile lrlanda a-
li.ıyonlann kiffei nokatı nazar- nununun ıükran ve ta;ı:imlerini H N d J • J" Sirkat derhal anlaıılmca Anka raaındaki muamelelere ait tamga ,..,. 
dan tamamen ilgasını her biri ken bildiren birer telgraf çekilmeıi er a O Dl ge ıyor ra caddesinde tiddetli ve hara- mi hakkında henüz bir karar ittihaz 
disine taalluku cihetinden kabul hakktndaki teklifi alkıılar arasın CENEVRE, 23 - Terki teali- retli bir takip başlamıı ve Şevki- edilmemiı olduğu iatihbar kılınını§· 

mi? 
Ceneral Kondilis ıayia/a 

tepzlp ediyor 
ATINA, 23 - Ceneral Kond·, 

ilin riyaıeti altında ukeri bir bükİ 
kümet teıkili lehinde, askeri mu 
fil arasında vasi bir hareket belir<I' 
fi rivayetleri burada deveran 
yor. Bilha11a muhalefet fırka! 
ahvalin böyle bir !ekıl n cerey 
alma11ndan endiıede bulunuyorbl 

Maamafih Ceneral Kondiliı, 
diılnin makamı iktidara vaeıyet 
ceği hakkındaki fayialan tekzip ef 
!emektedir. Bu son f&yİalar, Cen~ 
ral Kondiliain ordunun teldi hükf' 
met aleyhine herluıngi bir harelı:el' 
Hla müsaade etmeyecefi hak.km.il 
kraliyet taraftan fırkaya vuku .,.ı 
lan ton ihtarından galet olsa ııer# 
tir. 

TGrkçe Öğrenenlet 
PARIS, 24 - Burada _.,.,ıl 

( Elıinei cariye) )'&fllYM tarfıı clill' 
ri mektebinin türkçe §Ubedndııl' 
dört talebe bu ıene mfl'Zlln olaııll" 
lardU'. l&imleri ıunlardn-, GP 
Hail on, Har. Souey. 

Müessif bir kaza 

ettiklerini beyan eder." maddeai- da kabul edildi. Merasim saat 17,5 hat konferan11nda Alman ba, mu- nin kaybolmasına meydan kal- tır. Şimdiki halde bu rusumun lrlan 
it> Türk kendi vatanında ecnebiler ta nihayete erdi. Davetliler samİ· rahhası Her Nadolni Berlinden se- madan cürmü meşhut halinde ya- da' da çalışan lngiliz sigorta kwn
le hiç olmazsa müsavi olmak hak mi ve heyecan.lı bir hava İçinde firlik vazifeıini der'uhte etmek için kalanmasma imkan hasıl olmut· panyaları muamelatına tatbik edilmi 

_,' _--..:.e--L. ;;.:;::..L,...ı-__...:..........a.~----__:. __ _L_,__~~--~~~~--.-. ........... ~~~~~~~--....... --~--~--~------...._-------------------

P ARiS, 24. - Türkiye aeıf::ı, 
ti erkanından Fuat Beyin ha • ,. 
Viljüst sokağında, iki otomobıl"' 
müsademeıi neticeııinde hafif ,ıf 



,, 
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Bugün Tütün inhisarı 
Ekonomi 1 Tütün 

A .. •• İnhisan 
lmanya'ya yaş uzum --·--

Kanunundaki tadila 
ihraç edeceğiz.. tı tespit edecek hey 

et bugün toplanıyor 

300 vagon üzüm gönderilecek. 
tir, sevkiyata başlanıyor •• 

ihracat ofiaine ııelen malUına
ta nazaran bu aene ltalyada üzüm 
llıahaulü bozulmuttur. Almanya
fa en fazla yat üzüm aevk eden 
ftalyadır. 

ltalya üzüm iıtibaalatının bozul 
lllaum nazarı dikkate alan ihra
cat ofiai Berlin piyaaaama Türk 
İl:ıiimlerinin aevki için teıebbüoat
ta bulunmUf ve ieabeden tetbirl~
l'İ &bnlftır. Bu faaliyet müabet bn
aıtıtice vermittir. Bu aene Alman· 
Yaya 300 vaıon kadar yat üzüm 
aeYkedebileceğimiz anlatılıuak;&
dır. ilk aevkiyatı yapacak Süley
.,an Faik Bey iominde bir za~tı_r. 
Bu zat Çal'f&IDba ııünü lzmırın 
ÇelDrdeluia aalbalerinden iki va
-- Y&f iirimü Berline ıöndere
cektir. 

Oıriimler aaıeri müddette Ber
line ıidecektir. Bir kaç (Üne ka
dar Şark Demiryollan kumpanya
"' aoiuk hava tertibatlı vagonlar 
lhaannı taahhüt etmi9tir. 

Şeker çıkarılamadı 

Bunun aebebi kararname
nin gelmemiş olmasıdır 

latanbul ırümrü.klerine pertembe 
ıunü teker, kahve ve çay ithalitı
nın tarzı tatbiki baklanda bir ta
ınim ıelmitti • 

Bu tamim !berine piyaoada umu 
ıni bir memnuniyet haaıl olmu,, 
teker, kahve ve çay tacirleri malla
rını çekmek için hazırlanmıtlar
dı. 

Halbuki dün pmriikten ııene 
teker, kahve ve çay çılonamııtır. 

Bunun da sebebi ırümriik bat 
ınüdürlüğünün bu buıustalri karar
nameyi henüz almamıt bulunması~ 
dır. 

Kararnamenin buıüo 
beklenmektedir. 

ıelmeıi 

Buğday ihracatımız 
artıyor 

ihracat ofiai buğday ibracatı
ınızın 1931 seneıi bidayetinden be
ri tatbik ettiği ıeyri ıösteren bir 
istatistik hazırlamııtır. 

Şayanı dikkat bularak netret
ınekte olduğumuz bu iatatiatikte 
buiday ihracatımızın ıerek miktar 
ve gerek kıymet itibarile aydan aya 
tezayüt ettiği ıörülmektedir : 
Aylar Sene Miktar Kıymet 

K ... ni 1931 

(kilo) (Lira) 
17 .811% 2.400 
8&.403 9.081 
10.880 1.3911 

Şubat ,. 
Mart .,, 
Nisan ., Ma,... ,, 
Haziran ,. 
Temmuz ,, 
Ağustos , 
Eylül ,. 
T. evvel ., 
T. sani o 
K. evvel ,, 
K. uni 1932 
Şubat ,. 
Pıtart ,, 
Nisan .. 

133.216 13.865 
290.529 26. 766 
135.710 12.043 
261.294 17.986 
369.499 17.754 

1.042.256 51.215 
3.296.931 171.444 
4.395.502 213.943 
2.943.630 133.132 
4.312.464 203.485 
5.796.661 261.166 
7.180.613 339.385 
4.781.515 273.577 

Kösele fiatlarındaki 
tereffu 

marka yumurta. ticaretinde birin~ 
ci mevkii i~galde devam etmekte-
dirler. . 

Memleketimizin yumurta ıhra
catı .. neden aeneye artmaktedır. 
1930 aeneai ilk alb aymcla ibra• 
cabmız 9 milyon küaur kilo iken 
bu miktar 1931 ilk alb ayında 14 
milyon ve 1932 ilk alb aymda 15 
kümr milyooa çıkmıttn-. En fazla 
yumurta ihraç ettifimiz memle· 
ket ltalya ve lapanyadır. 

Alpulluda ilk istihsal 
Alpullu teker fabrikaaı yem 

aene iatihaalitma buailnden itiba
ren baalıyacaktır. Bu aebeple tir· 
ket müdürü Hayri Bey dün aktam 
Alpulluya ıibnitıir . 

200 kuruşa kahve! 
Trab.uın'da kahvenin okkuı 200 

kuruta fırlamııtır. Kahva ve tekerin 
ırümriifd.,,.den kontenjan harici İm
ran mü-deai ııeldiğiıulen orada da 
kalın fiatlerinin dlltecefi tabiidir. 

Chikago borsası 
gün kapalı! 

60 

VAŞİNGTON, 24 A.A. - Hü
ln1met, taba odalanna bahtedilmit 
olan imtiyazları milli çifçiler korpo
ruyonuna teşmil etmekten imtina 
eylemek auretlle kanuna muhalif ha 
reket ebr.it olan Chikago bonasını 
60 ırün müddetle kapatmııtır. 

Bu tiddetli tedbirin mazide he
men, hemen emoali yoktur. Bilhana 
Chikago'nun pek mühim olan bir 
müeueseaine tatbik edilmesi calibi 
dikkattir. Bu karar, 15 ıiin aonnı 
merlyet mevkiine girecektir. 

Fakat erkanı hükumet, Cbikago 
horoaaı hattı hareketinden vazıeçti• 
ği takdirde bu cezayı tahfif hakin 
kanuniaini muhafaza etmektedirler. 

Takas iflerl 

VekAl't daha •ılıı bir 
a/Aka glJstert>cek 

Halı ve tiftik ihracına mukabil 
tatbik edilen takas uaulünde takip 
edilen muamelenin daha ada konlro 
la için lktıut veki.letince yeni bazı 
tedbiri• alınmıttır. 

Şimdiye kadar • tiftik ve balı 
için yapılan talıas mukaveleleri yal
nız Ti~ miidürlüğünde bıfzedil
mekte idi. 

Halbuki lktıoat vekaleti bade. 
ma -ı.a,,elelerin birer nüs.haıınııı 
da vekilete ıönderilmeaini bildir
mittir. 

Aynca bu nevi takaa itleri daha 
aılo kontrol edilecektir. 

Esnaf cemiyeti 
işleri 

Eınaf cemiyetleri murahhas 
lan dün Fırkada bir içtima yap 
mıılardır. Bu içtima~a ~ilhaı

İıtanbul hammal ıtlerı, teş
~~i.tı ve tarzı idaresi görütül

.. t" Hammal işlerinin daha mut ur. _,_ 
salim bir şekle konm~ıı t.,..ar

.. etmi•tir. yeni ıekılde nak-
rur T •• b. 

Kciaele ve deri fiatlarındalri yük- ı· · leri hem daha ıyı ır ıu-
k ed• ıye ış k h de 

aeklik devam etme ı ır. . . ette cereyan edece , em 
Kunduracılar ~ vazıy~tt-~n ... ~~- h il vaziyeti emniyet al 

kiyetle mmtaka tıcaret mudurlugu- ama arın kt Bu bu-
ne müracaat etmişlerdir. ı tına alınmıt olaca ır. .. 11 i 

Ticaret müdürlüğü Cemiyetler 1 auıta bazı yardım t~şe~ku er 
mürakabe biiroaundan bu husuata d teıiıi mevzuu bahııtır. 
tetkikat yapılmasını iıtemiıtir. e 

Konserve fabrikası Tavukçularcemiyeti 
Sermayedar bir ııurup Konya E

reğlisinde bir konaerva fabrikası 
>çmak için tetkikata bllflanuılar
d1r. 

Yunanistana 
• • 
ıçın 

Arı ve kümes hayvanlan ye 

tiştirme cemiyeti lıtanbul "!e~ 
kezi dün yeni idare heyetını 
intihap etti. 14 temmuz pertem 

• hr be günü ekseriyet toplanamadı 
1 aç . 1 için dün ikinci defa toplanı~ 

g t ve Erenköy tavuk balıçeıı 
:bibi ressam Ratip Tahir, K_u~ 
b • lıderede tavukhane ıahıbı Yunan hükUıneti Yunaniıtana 

ithal edilecek kaaaplık hayvanlar 
hakkında bazı tetbirler almıttır• 

Bunun için Yunaniatana kaaap 
lık hayvan ihraç edecek tacirleri
mizin ihracat Ofiaine müracaat· 
larınr tavaiye ederiz. 

~gal mütekaidi Servet ve 
mıra ay .__ 
Erenköyünde cins tavuklu ~· 
1 tayyare piyangosu mu-
eyen . 'd 

d .. muavini Hamıt Beyler ı •· 
ur ec1·ı . 1 

re heyetine intihap 1 mıt er-

Yumurta ihracatımız dir 

ihracat Ofisinin tetkikatına 
n zaran 1931 aen.-sinde dUnya yu 
murta ticareti 1930 a niabetle ay• 
ni seviyeyi muhafaza etmittir. 

1931 senesinde dünya yumurta 
ticareti aekiz milyar adedi bul· 

.. . . . - -

Salih Pt· 
Kolordu kumandanı Salih 

Paşa, bir ay m~z'!niyetle An~a 
ra larikile şehrımıze gelmek u
zere Erzurum'dan Erzincan'a 

- . 

Tütün inhisarı kanununda yapc
lacak tadilatı tetkik edecek olan he-
yet buğün ılk İçtimaını Tütün inhi
•ar idareainde yapacaktır. 

İnhisarlar umum müdurü Hüs· 
ni.İ Beyin riyasetinde yapılacak o· 
lan bu İçtimada Ticaret ve Ziraat 
odalanndan. Ofisten memurlar bulu 
nacaktır. 

Ayrıca batlıca tütün istibaal mın 
takalarından intihap edilen murah
haalar da heyete itıirak için gelmi, 
lerdir. lktioat vekaletince de bir kı
sım tanınmış ve tütün i,lerinde mu 
tahauıı t{lccarlann da heyete itıi
raki miinuip ıröriilmüıtür. 

Heyetin, mühim olan mesaiaini 
azami suretle İntaç etmesi matlup 
olduğu için encümenler halinde ça
lıtılacatı tahmin edilmeldedir. 

VllAgette 

Umumi 
Maaş 

-

Pazartesi giinü 
Defterdarlık atuatoa umumi 

maaı iatihaaratını bitirmittlr. Ma
aı onümüzcleki paaarteai ırünü ve
rilecektir . 

Hacı Hüsnü Bey 
Bazı tahkikat için Mülkiye bat 

miifettiti Hacı HiUaü Bey Tekir
dağına gitmittir. 

Beledlgedt1 
•• 
Usküdaı 
Tramvayları 

Yeni ara balar 
alınacak 

Oaküdar tramvaylanrun aey
rek itlemeıi hakkındaki fikiyet
ler belediyenin nazan dikkatini 
celbetmiftir. Belediye bu huaua
ta tirketle temaaa bqlamııtır. 
Yeni araba alınmaaı İçin bütçede 
tahaiaat d.ahi bulunduğundan, büt 
çe tasdikten selince, icap ederse 
yeni arabalar alınacaktır. 

Kayııdağı suyu 
Kayıtdaiı auyu Kadıköyüne 

indlrilraesine raimen, bu civar 
halkı yine bazı §ikiyetlerde bu
lunmaktadırlar. Yapılan tahkika
ta nazaran. sular sıhhi olmayan 
pia tenekeler içinde nakledilmek
tedir . 

Belediye Kayıt dağı suyunun 
evaafını kaybetmemesi için bazı 
tedbirler almaiı düıiinmektedir. 
Suyun çef1De batı ve nakil vaaı
talarr ıslah edilecek, fenni ve sıh 
hi bazı tertibat alınacaktır. 

Bu meyanda sucuların sıhhi 
muayenelerine de azami dikkat 
edilecektir. 

Ekmek ucuzlayacak 
Belediye burun yeni ekmek 

narhını koyacaktır. Bu hafta 
ekmeiin ucuzlayacağı tahmin e· 
dilmektedir. Fiat tenezzülünün 
yirmi para olacagı tahmin edil· 
mektedir. Dün akşam belediye 
narh hesaplannı yapmıt ve müa
bet netice almıttır. 

Muhiddin Bey 
Yalovada 

Vali ve belediye reisi Muhit
tin Bey bir ay müddetle Yalova 
da ikamet edecektir. 

Darülbedayide 
temsiller 

Darülbedayiin bu aene temail 
edeceii eserler arasında telif pi
yeslerle operetler de bulunacak-
tır • 

Bu arada Hasan Ferit Beyin 
"San zeybek,, iaimli bir opereti, 
Hideyin Cahit Beyin tercüme bir 
faciası, manzum bir piye• ve Fa .. 
ruk Nafiz Beyin uKahraman., ı 
vardır. 

Bu sene Şehir Tiyatrosunun 
duhuliyelerinde bazı tenzilat ya
pılma•• ve bilbaua halk ıecele
rinin haftada ikiye çıkarılmaaı 
muhtemeldir. 

Ali iktisat meclisi 
Ali lkt11at mecliıi bu devre içti

malannı dün akfAm bitinnittir. Mec 
li~ İçtimaında bulunan murahhasl1tr 
bugün ıehrımize avdet edecekler-
.-

' 

tadilit komisyonu toplanıyor 
Mahkemelerde 

Bir çakınaktaşı kaçak
çısı mahkemede! 

Kaçakçı nasıl yakalanmış ve 
polis nasıl tertibat almış? 

Adliye ihtisas mahkemesi Ri
fat iuninde bir tahsın muhakeme 
sine batlamı9tır. 

Rifat, Çakmak taıı kaçakçılı· 
iı yapmakla maznundur. 

Kaçakçılık mahkemeye fU ıu
retle intikal elmittir: 

Yeni Camide aeyyar satıcı Ka· 
mil Ef. ıeçim huauıunda biraz 
darlığa dÜftügü için beraber ça
hıtıiı arkada,ına: 

- Ben, der, laak Uıninde biri 
ni biliyorum. Kaçak çakmak·: la· 
tı Htıyor. Şunu ıidip poliae ha· 
ber vermek aklımdan ıeçiyor .. 
Ne derain? 

Arkadatı. dütünür, taıırur: 
- Vallahi hiç f-• olmaz, 

der, haber verinen mühimce bir 
ikramiye alıraın .. 

Kamil bunun üzeri- ka~kçı 
lık yapbğmı haloer aldıfı laakı 
Polia ikinci tube müdürüne ihbar 
ederken: 

- Yalnız, diyor, hu adam pe 
tin para ile it ıörür. Siz bana yir 
mi lira verin kendlıina ıötüreyim. 
Çakmakları bana tealim ederken 
cürmü IDefhut yapanınız. 

Kamil Ef. ye 2 Olira para Ye· 

riliyor. Zabıta m-urlan, Mar
puççularda, Sarıoğlu hanının ka
pm önünde tertibat almıf olduk
lan bir •ırada Kamil efendi han· 
dan içeri ıiriyor. laka 20 liranın 
15 liraıını vererek: 

- Bunu al, bana çakmak ta
tı getir .. diyor. 

lsak, paraları yanında bulu
nan Rife.t iaminde birine vererek 
ta, almağa gönderiyoraa da me· 
morlat', Rifatın avdetinde Üzerini 
aradıkları :<aman kaçak çakmak 
taılarını hulamıyorlar. 

Yalnız biraz evvel ! .. kın ver· 
dij-i 15 lira ele ıeçiyor. Çakmak 
tatlan neden sonra bir tat kovu
ğunda bulunuyor. 

Dünkü celaede Rifat inkarda 
bulundu; kaçak ça.km~klardan 
haberi olmadıtını, cehınde çıkan 
paraya celince bunu, alacafına 

Poliste 

mukabil faancn kendiaine verdiği. 
ni söyledi. 

Şahit olarak dinlenen polia me
murları da çakmak taflarınm Ri· 
fatın üzerinde çıktığı lesbit edil
mediğini ooyluyorlardı. Muhake
me, diğer tabitler'in celbi ıçın 1 
kaldı. 

Haber aleyhindeki 
dava •. 

Bazı devlet memurlarına nıa
a, yerine er .. ak verileceğine dair 
netrettiği bir havadiaten dolayı 
Haber gazetesi aleyhine açılan 
müheyyiç haber davaıına dün 3 
üncü cezada devam edildi. 

Ve bir iatinabe okunduktan aon 1 
ra müdafa yapılmak üzere muha 
keme çarıamba ııününe bırakıldı. 

Ceza isteniyor 
Bıçak tethir etmekle maznun 

Haaan, Yusuf ve Ahmet isimlerin
de üç tahsı karakolda bekletip 
merciine göndermemek ve gene 
Ekrem i:sminde birini yaralamak· 
tan auçlu Cemili uzun müddet ka
rakolda alıkoymakla maznun Sa
matya aerkomiseri Tevfik Beyin 
dün Üçüncü cezada muhakemesi· 
ne devam edilmittir. Müddei umu 
mi dünkü ce1aede maznun Tevfik 
Beyin 230 uncu maddeye tevfikan 
cezalandırılmasını istedi ve muha 
keme, müdafaa yapılmak Üzere 
batka ıüne bırakıldı. 

Netriyat davaları 
Vakit ıazet .. inin Akbaba ıa

hlfeainde çıkan bir karikatilrden 
dolayı n .. riyat müdürü aleyhine 
açılan müatehcen n"frİyat davaaı· 
na dün 3 Üncü cezada deva.m edi
lecetki. 

Müdafaa ıahidi olarak ıO.teri· 
len Namık lsmail B. ıelmediği i· 
çin durllflDa önümiizdeki cumarte 
aiye kalmıfbr. 

Eski kinden çıkan 
bir cinayet 

Bir amele üç kişiyi vurdu _ Y ı_ 
kdan tuğla harmanında 

bir ölü ve bir de yaralı var 
Dün eıki bir kin yüziinden, 

Kantarcılarda üç kitinin yaralan
masik neticelenen bir cinayet ol
muıtur. 

Kantarcılarda Büyiik banın 
altında bir kahve vardır. Dün bu 
kahvede Rizeli Muatafa. Rizeli Şem 
sellin, Rizeli Hüanü oturup konutu 
yorlarmı,. 

Bu esnada ayni handa oturan 
Rizeli amele Ahmet kahveye ıir-
mi1tir • • 

Ahmet İlfl Muatafa araaında eski 
bir kin yardır. Mıutafarun ifadesine 
gorc, Ahmet evvelce kardetini öl
dürmüf. 

Bundan muğber bulunan Mua
tafa, ı\hmedi ka"uında ıörünce, 
derhal tabancaaını çıkarmıı ve atet 
ııçmıttır. 

Çıkan kurtunlardan biri Ahmedi 
bacağından yaralanuttır. Bir kur
fUn da Şemaettini oai kolundan. 
Hüanü Ef. yi de bacağından yara 
lamıttır. 

Muatafa yakalanmıttır. Yaralı
lar baataneye yatmlmıttlr. 

Feci bir kaza 

Harman aahibi •e diier ameleler 
hanen kaza yerine gelmitler amele 
leri bayıın ve yaralı bir halde ta~ 
!arın altından çıkararak bir araba 
Uc Şi,li çocuk baataneaine ıötünnüt 
llll'dir. 

Bunlardan Halil oilu Hüae)İn 
yarqn saat aonra ölmü,tür. Dığer 
ameley~ ilk miidavat yapılmlf ve 
Beyoğlu zükür hastanesine nakledil 
miıtir . 

Kaza hakkında Kllthane Jandar 
ma karakol kumandanlığı tahkikat 
yapmaktadır. 

Pırlantalar mı 

değittirilmit? 
Beyoflunda oturaR Madam Ki

lomeni, pollae müracaatla Ada ao
kaiıncla kuyumculuk y_.. Y orgı 
Efendiye yapılmak üzere vlll'diti 
dört yüz lira kıymetindeki pırlanta 
tatlarının adi taşlarla tehdil edil
mit olduğunu iddia etmitlir. Tah
kikat yapıı-ktadır. 

inat etti, anası 
vuruldu 

Diin aabab Hürriyetiebediye Beyoiluncla Eiri aokııkta Ma-
tepe&İnde feci bir kaza olmuı, yıkı. dam Zuri ile kızı altı J'Btlannda 
lan bir tuila ı.an-nı altında ka- Hayda dün evde otururlarken Hay 
far amelelerden biri ölmüı, diteri da eline ıeçirdiii bir tabanca ile 
ağır surette yaralanmıtlır. oynamaya baflamıttır. Bu sırada 

Hürriyeıiebediye tepeainde Hü- Madam Zuri kalkarak kızının elln-

Bu hareket 
Kanuni mi? 

Bir İngiliz lirası kaç ku 
ruftur? Kambiyo borsası 
na göre 750, fakat Gumrük 
idaresine göre 890 kurut-
lur. Kambiyo borsasında 

750 kuruta lngiliz satın alı
nıp satıldığı halde neden 
Gümrük idaresi İngilize 
890 kurut kıymet teıbit et
mittir? 
Geçenlerde gümrükle bir iti 
miz oldu. Avrupadan ge
len kağıt ve mürekkepleri-
mizi çekmek için gümrük 
ve muamele resminı ver-
mek üzere gümrüğe gittiği-

• ;nizde gümrük reımınin ve 
'DUamele vergisinin, lngiliz 
lirasını 890 üzerinden hesap 
ettikten sonra tahakkuk et
tirildiğini hayretle gördük. 
Eğer hazine menfaati mü
!ahazasile lngiliz lirasına 
bu kadar yüksek bir kıymet 
'<onuyorsa, neden 890 ol. 
ıun da mesela 1890 olma
sın. İngiliz liraaına göre 
Türk parasının kıymetini 
dütürdükçe, alınan resim 
de o kadar fazla olur. An
cak alınacak gümrük mikta
rı kanunla tesbit edildiğine 
göre, böyle kambiyoyu yan
lış hesap ederek yüzde bir
kaç nisbetinde :ıümrük res
mine zam yapılma11 kanune. 
uygun bir hareket olmasa 
ııerektir. 

Yeni 
Kadrolar 

- ·-- -
Tuz ve Barut inhi

sarlan 
da tevhit ediliyor 

lnhiıarlar umum müdürlüğü 
merkez teJkilatına ait hazırlanan 
ve Gümrük ve lnhi .. rlar Vekili 
Rana B. tarafından da taadik olu
nan yeni kadroların buıün teblifi 
muht-ldir. Maamafilıı, -ur
lar, temmuz tabaiaatlarını pef&oen 
almıt oldukların için yeni kadro
lann ayın aonuncu sün.üne kadar 
teblif edilmemeai ihtimali ~ar
dır. 

Yeni kadrolar, mümkün oldu
ğu kadar kimaenin açıkta kalma· 
muı esası gözönünde tutularak 
hazırlarunıttır. ite yarar hiç bir 
memur açıkta kalmamakta, mer· 
kez tetkilitmda kadro dolaJ'laile 
bizzarur açıkta kalacak olan bazı 
memurların. da tatrada vazifeye 
tayinleri nazarı dikkate almdıiı 
anlatılmaktadır . 

Bunlardan arzu edenler, taz
minat talebinde bulunarak idare 
ile alakalanru keaebileceklerdir. 

Yeni kadrolar dola71aile mer· 
kez şuabat tetkilatından bazda
nnda, daha iyi randıman venne. 
leri leminen az çok tadilit İcra 
edileceği de söylenmektedir. 

Mülhakat tütün ve müıkirat İ· 
darelerinin de ağuatoa bidayetin· 
den itibaren levhitlel"ine ba,lana
cakhr. 

lnhlaarlar umum müdürlüğün 
de müteaddit komiayonlar, her
gÜn muamelat akaamadan tevhite 
ve yeni kadrolann tatbikatına ait 
itlerle İştigal etmektedirler. 

Zahire borsasında 
intihap 

Ticaret ve zabire: boraaaı yeni 
idare ıMCUıi intihabı buırün yapıla
cııktır. 

1 ntihap -ı 12 de batlıY acak 
•• saat 15 le nihayet bulacaktır. 

Bugünkü İntihapta mecliae 7 ki. 
ti intihap edilecektir. Bu meeliae 
iki zat ta Ticaret odası meclisinden 
ittirak edecektir. 

Zayi otomobil 
anahtarı daverdi Beyin tuila harmanında den silahı almak iaıemi,, kn: ver-

çalı,an ameleler ıabııh sekizde tui meınit ve fter ikiai tabaneayı çek- D 
la fırınından pitmi, tuğlalan bo.ıal- meye baflanutlardır. Ün öğleden sonra saat dört 
tıp bir kenara tatımaya batlamıf- Bu eanada tabanca birden bire buçuk ile bet buçuk araaı Altın 
lar. Ayni zamanda yeni konmuş at~ almıttır. Çıkan kurıun Madam Kum ile Altın Tat arasındaki 
tuğlaların pitmeoi için ikinci fırın Zurinin aol elinin orta pal'raağını yol üzerinde demir bir zincir Ü 

yakılmı,ıır. parçal•J'IP oağ memeaine ıı-eçmit zerine ba .. lı ü,. otomobil anah· 
Biraz aonra bu fınnın fazla ya- ~aini de delerek sağ koluna sa~ 5 " 

kılmaıı yuzünden duvarlan birden lannuttır. Me<ruh kadın hastaneye tarı kaybolmuttur. Bu anahtar 
bire çatlayarak kızcın laflar etrafa kaldınlmııtır. lar hic bir kilide uymıyac:ağın-
dağıldığı gibi fırının iki duvan biı- ı K dan b.:;lanlar Kahranıanzade ha 
yuk bir gürültü ıl yık1lmı1tır. Bu amyon Çarpmıf nmda Hofer Samannon ili.nal 
eanada kucaklArında lugla taşıyan Ş41i tramvay depoauna ait 239 acenta•ına teslim ettikleri tak 
Cideli Halil oğlu Yusuf ile Knatm- ' numaralı vatman Mehmet efendiye 

· il dirde kendilerini memnun bıra pafAlı Hüaeyın o u Hayri yıkılan bomontiye ait n<ımaraaı anlaşılma. 
duvar altında kalıp yaralanmıtlar. yan lııir kamyon arparalı ..., ı.... kaca.k miktarda mükafat verile 
... _ ;;r,,ft.ııuı J-lllfik.LJwa·bı. ...... tı...._::__:.:....;L .. ..ıc-•-·ti··r. 

Ayaspaşa 
Mezarlığı 

1 Komisyonun tetki-
1 katının müsbet 
, olduğu muhtemel 
. 
I Yeni Belediye k nunu mucibm 
ı ce Evkafa ait olan mezarlıklar 
t Belediyeye devrolunurken Aya. 
i 1 pap. mezarlığına ait eraziıün bu 
; kıunının aatıldığı ve hatta binalar 

'1 yapıldığı göriilmüı ve bu kısımlar 
1 la diğer bazı aksamına da huıu.au 
1 eıhasın mütevellilik iddiasıyla t• 

lı sahup ettiği ıorulmüştü. 
Mahkemeye kadar intikal 0-

1 den bu meıeJe aynca nazan dik· 
kati calip olduğundan Baıvek&lo
t~n emrile de Mülkiye başmüfetti
,. Hacı HU.nü Beyin riyasetinde 

ı bir komisyon teşkil edilmişti. 
1 

1
, KonıMyonda Maliye müfeıtiti 

Osman Cemil ve Adlıye müfetlifl 

ı Rqit Beyler de aza olarak bulun 
muılardı. Aldığnnız malümabı · 

. ,.-c;re komi.yon mahallen •e veaaik 1 

ı ü~erinde ya!'tıiı t~l~ikatını bitir
mlf ve tanzım ellıiı raporunu da ı 

r 

makama takdim etmiştir. Tetki
kat neticeainde mühim veaikalaı 
elde edilmittir. 

Rapor hakkında ketum da,,.... 
nılmakla beraber muabet neticeye 
vanldığı kuvvetle tahmın edil- ~ 
mektedir. 

1 Ayasofya 
J Mozayikleri 

' 

Ayaaofya mozaiklerini çıkar
mak üzere bir müddetten beri ca 
miin Haurovaaı denilen kıam.ında 
faaliyette bulunan Amerikalı mu 
tebaaaıa imparator Jüstinyen ve: ' 
imparatoriçe T eodoraya ait olan 
bir kısım mozaikler üzerindeki iıı 
ce sıva tabakasını kaldırmııtır. 

Mütehaası&, bu mozaiklerin ha ' 
rii"len fotoğrafileri alınmak ihti 
maline kart• bunları kağıt bir or 
IÜ ile kapalı tutmaktadır. 

Bütün MozaiLI ri meydana ç 
kannak için mütehaaoıam hiç ol· 
mazaa daha dort ııene çalı,mal 
zaruretinde olduğu aoylenmekte
dir. 

Vapurcular ne 
Yapacaklar? 

Poata •apurculuğunu Devlel 
lnhiaanna alan kanunun tatbika 
tına ait ha:ıurlıklara devam odil
mektedir. Yakında huauai vapur· 
lardan poata vapuru evaafıru haia 
olanlarla bunlardan kabiliyeti .., 
feriyeleri müaait balunanlann ve 
tilep evaafTndaki vapurlann tefti. 
kine bqlanacaktır. Muvafık ıö 
rülecek poata vapurlarının müha
yaa bedelleri, hükUınetçe, Tahli
aiye idareainin temin ettiii 600, 
000 lira fazlai haatllıtıan tesviye 
edilecektir • 

Huıuai Yapurculardan bazdan. 
iyi bedel bulalft&zlaraa, Yapurla
nnı tilepçiliie tahaia etmeyi dÜfÜD 
mektedirler. 

Bazı huauai vapurcular da, ec> 
nebi vapurları sibi, Türk limanla 
rile ecnebi limanlar arasında va .. 
purlannı itletmek taaa vvurunda 
dırlar. Bunlar Türk ve ecnebi li
manlan araaında mevcut katlar 
daki it hacmını ve bu hatlann kaı 
temin edip etmiyeceğini tetki• 
etmektedirler. 

Norveç sefiri 
lzmirde 

Norveç Sefiri, ihracat mevsim 
olmak dolayıail~ vapur nakliyat 
meaeleai etrafında temasta bulua
mak üzere 1 zrnire gitmiştir. 

Buzhane ücretleri 
Bazı tacirler buzhane açma! 

hakkınm Belediyeye ait olduğum 
söyliyerek mevcut buzhanelere Bel 
diyenin vaziyet. etmeıini ve bu su 
retle buzhane Ücretlerinin indirilme 
•ini istemektedirler. Bn meoele hal 
kında tacirler Dahiliye Vekiletia.
verilmek Üzere bir rapor hazırlamal. 
tııdrrlar . 

Ecnebi itçiler 
Avrupadaki oanayİ buhranı u 

zunden, bir çok miihendialer ..., ıK 
fer, hariç memleketlere de aka 
ebnektedirler. Son zat"?~~· bu ka 
bil ecnebiler meınleketımızın •na 
nuntakalarmda İt aramakta bazıla 
n da mütehassıs namı altmcla, fa 
rıkalarda çalıımaktadır. Sanayi u 
duriyeti, bunlar hakkında tahkiluo 
yapmaktadır • . -
Şükrü Bey gi' ti 
Cuma ııünü lzmirden hrimi 

ze gelen Ziraat Bankası arn 
müdürü Şükru Bey Ankaraya ı 

i ir • 
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c-neıi lıuaiiııldi pazan..i wot 
....... p bahçemdeki ıralıtındıın 
••urla ıiakiıcı.nı. Harem iokel• 
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Selimiye camü f&'İflnde lıadeleda 
ıc.aca Alımette llile loalırlıtaDIM 
~- c-...... rahmet 
ve ımjfiret hu)"Uftlln . 

atıhk Çiftlik 
Yaya olarak Adaııazanndan bir 

buçal - muıfede ktin 
ve lııM ıitrlü zir- elverişli, 
aıalıaldar, <uy• mebzul bllcüaı 
'le IÜflem.ilA&ı ve ıbniyeyi 'e 
hayvuaı ~n vasi mer'a ve bu· 
yük om.alın havi, ıe...W 'e 
lilUa fevblade miiHİt ıııanıf bir 
ffdJt uahknr Tallplaiıı .tııi

lllD G.lıta nlıtımıııda Merkez 
ıllll• lıaııııııla • liadl bıra 

bpiCI Akmıt efaıdlye mlıaca
ııtlan rica olunur. 

"1i , 1» 1ıawı - ı hain- llalurtröır Sulh Hulmk M' . ı;p.. 
,.. ıJ' 1 ..Jtı.la M D .... Y~ Ü-aılİ;ıre ..... 
..... .._ U lııuluda oıa.k leılnin Bottan aol.aiıncla .33 -..__... ............. ,, ılı 1 ... 

!' ....... ..-- .... haprcle mukim mpde. Rllla 
sı 1 1 til. lıillti latirati'nin -taaamf lııulaa-

~7-- 'v'h+.,.. 7118 ffia mealdir Joaneıri hali ha)"alıılu 
,, ......... uaım 28 .... billka;ırdütut hııklu tuarrufıma oi 

18 .......... hl. lu Koço "eledi Kiryako ile luııı E.. 
!!l!!I! !!!'~'1!"!11~.. ı-•ye terk ve diier verOM)'i hak-

Tarsus Zir at 
Bankasından: 

Emval Cinai Mevkii Zira Dl. V_..t K. Mah-
No. -K. 
133 Hane araw C-mlnur M 300 00 2/30 ıebml 13,31 
136 • lnc.harkM 2000 00 Ta_.ı 400 
136ı • • 1500 00 300 
137' )) l • 1 00 320 
138 • • 700 00 140 
139 ' Şamlı M 2000 00 68 10~ .. .., 133,17 
141 Tarla Zorbazlıak M 10 00 300 
142 )) • 32 00 960 
143 Arn • 2000 00 200 
144 )) » 00 00 100 

1 -Yukanda evsafı yazılı aayriml!l.dil -nan 18 Tem
muz 932 pazartesi tarihinden itibaren 20 ıün müddetle ve aleni 
müzayede •antİle ıablıja çıbnlmııtır. 8 8/932 puartesi P
nü aut oa bette ihalesi yapılacaktır. 

2- Müzayedeye ittirak edebilmek için ihale aaatinden w
Tel IDÜAJedeiiıae iıtirak olunacak emvalin muhammen kıymeti
aiat JiDde Jedi INçap niı•eti de teminat akçeıi ırerilecektir. 

3 - Becleli ihale pü ve lhaleJi mtite.lnp pqinen ve t9Dla 

•• teniye oı-r. 
4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname aldrinıma 

aöre eahabına verilen ı•Jrimübadil bondau olanlar bonolannı be
deli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradaa dGn 
lriiaurat nakden teaviye olunur. 

5-M.-.. -..ı ile Hbf ıeraitiııin teferrüatı hakkında 
.daha ziyade malGmat almak iıteyenler her ırfin öğleden aonra 
T- Ziraat BaokNJ ıayrimübadil itleri memurluğuna mUra
-caat ederler. (3287) 

k ıntikalden iıkatuıa dair Bakır- ı---------------....... --------1 
k Sul.k hukuk .-hkemneıio't tu-
Z9 kılman 1 Mart 832 t..u. ve 
917 - :Zli numanJ vuiyetoa-
- münclericatmclan ruılaıılmıı 

Y&L eldik herke.in tel&kkiti 
ve vuiydnıuncnio infazı talep edil· 

1 1 ıe söre detif911 bir manadır. 
1.ik •ti• wclu bir miihendiı 
e ı•lltl•"- yll ele meYki aa 
iilJi lıir adamdan bahaetmelı: 
tediın. 

iDiide olduiwıdao ıu.nuna mede
Dİllİo 634 uncü maddeaine tevfi
kaa ıliiw weı u"ftir bir ıuna itiraz. 
leıt var iae tarihi ilandan itibaren 
Üf ., zarfında bil miiruUt bildir
mıleri alai tıl ti • ....,. .. __ 

Açık artbrma ile satış ilanı 

Mersin Ziraa 
Bankasından: 

Sıra Mahalleei Mevkii Cinai Emılik Maliye de Muham 
- Yiiksek mevki aahibidir .•• 

1 ••• ' 

Mtiessin mi, yokta yanım 
aiıle.inde nöbetçi mi? diye aor-

Yiıkad< hayat yqar .• de-
im. 

No. No. vir K. lira men K. 
84 Mahmudiye Zafer C. ıi Dükkin 31 .800 .600 

infaz olunacaiı ilin olunur. 

85 Camüterif Y ofurt pazarı » 9 2.000 1 .400 
Bakırköy Sulh H.kuk Hüim- 86 )) » » • 8 2.000 .960 

lliinden: Yqilkö:riinde Umraai,. 87 ıı » » r 7 2.000 .950 
-ı.allesinin Bostan ıolratJncla 35 88 » » » » 6 2.000 .960 
numanlı hanede mukim madam 89 » » , • 5 2.000 1 ,050 
Soft lıİlııtİ lıtinıli'llin -tumnf 90 -çaaıııcada evi mi var? .. di » • » t 4 2.000 1.060 

___ _._ klundaju mezldlr haneyi hali ha· 91 3 2 000 850 ---.. ıt • • • • • 

- Yük.ek adamdır" IOzüne yatında lıiliıbyıliiıart baldo tasar· 92 » ıı • • 2 2.000 1.050 
le· nıftn. lt.oço •eledi Kiryalro')"a terk 93 ıt Camii Atik » 1 tT 2.000 2.460 

Kilo 
800 Sade yaiı 
600 Sabun 
300 Zeytin yatı 
Hava Makiniat ınt11teW U.

tiyacı için yukarda yasılı er
llaldar bir ıartnamede aleni 
münakaea ıUNtile aatm aı
caktır. Mtinakaauı 28/T-
mua/932 ıalı ıUnti ıaat 14 ten 
17 ye ka41ar Toplaanade Mer
kes '"-nclıualıiı eatm alma 
lcomiıy-8 icra kıl-cak
br. Taliplerill .....-meıiai 
a&mek içia Lcıriıy- ...._ 
c:aatlan .,. iftinı1r icia de -
ayyen ..ırtinıle lmait.,ouda 
hasır ı.uıu-ı.n. 

(111) (3110) 
• • • 

Harlıi,. M•elııl lıtiy
içiıı 24200 kllo ılit puarlılda 
ıatıa almacaktır. Puarbfı 
27 /Te ua/932 çarpoPıa .a-
nü aaat 14 ten 17 ye kad.r Top 
hanede merkes lmmandaablı 
ıatm alına komiayenunda icra 
kılınacmkbr. Taliple,iııı. .. rtna 
meaini ıörınek içip komlayona 
ınüracaatlan ve ittirak için de 
muaJ)'en vaktinde ~omiıyonda 
hazır bulunmalan. 

(115) {üı•> .,. .,. .,. 
Kilo 
400 Bulgur 
1500 Pirinç 
1500 Fasulye 
750 Nohut 
800 Şeker 
Hava Makinist Melrtebi ih

tiyacı için yukarda yanlı er
zaklar bir ıartnamede aleni 
münakasa ıuretile ıatm alına
caktır. M;inekaıuı 27/T-
muz 932 çarpmba aünü 1Ut 
14 ten 17 ye kadar Tophanede 
merkez kumandanhtı aatm al
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin tartnamesiııi 
ıörmek için bmMy- müra
caatlan ve ittirak için de mu
ayyen vaktinde komiıyoncle 
hazır bnlunmalan. 

(116) (3516) 
• .. * 

- K ... metre irtifamda ?. ıu ve dit- vereM7i hakkı intikalden 1 - Y ubnda evsafı yazılı emvalin '\\çte bir hia-i yirmi 
_,. •-•-•--· _._,_ n-L-'-"y Sulh Hu 250,000 Çift fermej"-

elile mukabele etti. ;;,:~""' tauüa kılı: bet T-mwı 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve pefİn para 120,000 Çift lriiç6k ~ 
- Gh6 yfibeldercle.. diyin- _. 1 M...t 927 tarih .,. 215 nu- ile müzayedeye çıkarılmııtır. Haziran 928 arihli talimatnamecl&- 60,000 adet pQıtalon tokaaı 

le de: ınanlı ...-,., mı müııdericatın· ki eşkile göre bak sahiplerine verilmif olan ıayrimübiadil bono- Levazım Dikim evi ihtiyaçı 
- Fatin Efendtılen mi bahıe dan anlaıılm•t ..e va ıyetnamenin ları da nakit makammda kabul olunur. için yuluında cimleri hiaaıında 

lyı:::ti,~~-Herkeain Bl- infazı talep edilmekte oldujundan 2 - Mezk\ır emlakin ıiıaleai on bet Aiuıtoa 932 pazartesi yazılı milularlucla m-1zeme aJ 
.a W'ldöei INr türlL kanuIMı mıd ninin 534 iıncu ma de ıiınü saat onda Mersin Ziraat Bankaıı binaanıda müteteYr1 he- n ayn üç ~ puarbk-
ır- • ~--""-- .ı; · bir la aatın ahnacaldır. Puarlıtı 

w - ıı• va uw•o yet huzurunda Y•pılacaktır. Taliplerin muayyea vakitte ıaüza-tirekkep ıUna itirazlan var ise tarihi ilm. 27 Temmwı 932 çarcda ail-
yede mahaDillde huu- bubmaak laeyete müracaat etmdr li- nü ıa t 14 •- 17 d T 

liy . : 
Birinci madde - Ankarada Y enitdıırde ınta edilecek Vilaye 

ler evi intaab mukavelename tarihinden itibaren yedi yüz ot 
ıün sarfında ikınal edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 16 Hazi 
ran 932 tarihinden 1 Ağustos 932 tarihine kadar kırk bet gu 
müddetle münakasaya konulmuıtur. 

ikinci madde - MünakHaya iktidarı fenni ve itiban malil 
riııi icbat eden• kalN.I olumır. Bunun için miinakaaaya dahil ol 
malı ism,-enlaria: 

A - lnıaat toptan ıötürü •e anahtar teslimi ıartile münaka 
saya vuedildijincleo taliplerin proje, .. rtn... ler ve eTrakı ket· 
fiy•iııin utkikile keedil..i tarafından teklif adeckleri fiyatıa 
yüsde 7 buçujunu Viliyet lclani Huauaiy•i hesabına bankaya 
tevdi ettiklerine dair makbuz aeaedini veya milli bankalardan 
biriıım teminat mektubunu ve yahut milli eaham mukabili ~ 
cebei lnısasr,edee almacak ~ ~ eeı elsi.._..,, 

B - Ticaret odaı- mukayyet olduklarına dair bir vesika 
aöetmmllcri •• ayrxa itilıara ma"' illi Viliyet w:am--. iı
IMt etmeleri icap eder. 

C - Y etlwindeki ehJVeti fmaıi1e veaikalanaı yeTIDİ ibaJe. 
den en as ıekia sün enel Vilayet Bqmübeıııdialiiiae aöct•eo• 
•ıi••kaeaya clabil olabileceklerin dair bir ehliyeti femUJe veai. 
bu a'=alan ~alaut eUerincleki vesikanın zirine terh verdire.le 
ri iktisaeder. 

E - Menuu bahia in ... t dltinakaaasma bir parçada lishl 
üç yü bin liralık bir Wna İnpabnı ta-men m11Yaffalayetle ik. 
ınal etmit b.J .. nan iııpat müecı•eleri kabul edilecektir. 

Bu liört pıtı hı-•e• hais olmayanlarm ıaiiııakuaya ifti
rakleri ıayanı katııul ol--yacatından teklif zarflan cc;al-yanık 
kandil erine iade edilecektir. 

Üçüncü madde - Tal1pı. 661 numaralı münak ... Ye ihale 
kanuııunun OllllDCU maddesi mudbiııc;e ihzar edeceklwi kapah 
sarfı 1 Aiııctoa 932 tarila ve puane.i ıinü aaat oa bete kadar 
Viliyet Daimi Eoc•hıoi Reisliğine makbua -ı.a1Mli'141e tndl 
ecleceldeı tlir. 

Dördüncü madde - Mihıalıaıa 1 Ağuıto• 932 tarih ve pazar 
teai aiiDii ~kara viliy · daİllııt eacU-inde yapılaeaktır. 

Betinci madde - Evrakı kc!tfiye ve projeler Jliiz lira mublti: 
liBile An •.la Nafia B.. Uıendialiiiııden alınabilir. 

AltolCı madde - Evrakı ketfiye ve projeJİ prmek veya da. 
ha ziyade malOmat almak isteyenlerin Ankara viliyeti Nafia. 
Baımiiheııdiıliiine müracaatlan ilin olunur. ('812) 

TAHLlSIYE UMUM MODORLOt'.ONDEN: 
Vesaiti tahlisiye için nıuktasi 2250 ili 2500 adet mu kapaol 

roket fiteğinin imali kapalı zarf uıulile münakaHya konulmuı· 
tur. idarede malıfm nibnuneaine tevfikan Türkiyede imal edil
meai ınetrut olan iıbu fiteklerle kapaollann 4 Aiustoe 932 tari
hine müıadif pertemhe aünti ıut 14 te ibaleai icra kılmacaiın
dan imale talip olanlann bu baptaki f!U"lnameyi aörmelı: üzere 
Tahliaiye Um- Müdilrlüiüne münmatlan: (3334) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Mikdarı Cinai 
2000 Kilo Ze,-tin yai 
400 Kilo Niıaıta 

80000 Adet Yumurta 

----
1 

Garaba haıtahaneciııe lüı u olan lıalida muhırreT üç ıca
lem erzakın aleni ıurette icra edilea • ' kHaaı neticeainde 
fiyatlar •addi liyık aöriilınedifinden münakasa temmuzun yir· 
mi yedinci çarf&lllba ıünü ıaat on altıda icra edihnek kere tem· 
dit eclilmif\ir. Talip olanlann ,eraiti anlamak üzere her ıün Le
vazım Miidüri1etine ve ihale aünü idare Encümenine miıracaat
lu-ı. (3492) 

lerlade gazozl !:,!':ı':: ~.: :::~": zımdır. • haned: Merkes ıl:.....d:..1ı7. 
; Ş....yımz! Şimdiki .-ti •tetıwwwıe inin o1u11acaııı .aaı..- 3 - Müzayedeye iştirak iı;iıa ID1lha- kıymetin yüzde Satın.._ '"-hJ •• 48 icra Gedikpaşada Jandarma 
......... dikkat ettinis mi?. M6 danına maliam olmalı üzere ilin ela- yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi miihyecle aaatinden ev- kılınacaktır. Taliplerio prtna- J k • d 
-- tit-i kadar teJler .. Me - vel banka vezneaine yatmı. t-U-.t =alsh.ımı alınmıı olm .. ı me ve nümun•ini aörmek isim sabna ma OIDl&yODUD an: 

lııir da.a- ilçmiif. Bet bıs '·---------- icap ecler. komi•yGDa •üracaat1'n " itti 103 kalem ecza Ye -lsemei tıblHye kapelı aarf uıulile mü· çarlıa katılı imit- BHd7k- nk iısiıl de _,,.en nktiMe ...a:ı--ı..: al 1 • • -...L _.ı 
~-lllPI-* lmlıil deiil! Dold.... içia tıılihim lrir ittir. Vakıa ra- 4- Sat" "nriinye4e ~ •ımlıi«aak - daha tiyade komie,onda huır lııalwwwlan. H! t • ~.:.r. T ip eruı .. rtnameyı ıö.-- içiıa Anker-a 
llimı!.-ı;..;. A • Ulla lııir laat rahat aralan süte içına. tafıilit al..Jı iatey..ıler Bank•de Y---li ~ müra- (3913) Janclanıma- b=nd•=laiı INat heLioılitine, lıtanlıulcla Jan. 
W va:iM lttecliais mi, var g= ı, iaek ıütiiain temi- caat edebilirla-. (3312) ------------ı darına aatmalma komisyona ri,uetiM, Is.inle 15 inci jandar· 

çalkalayıp ı..rdata zini bulmak ırfiçtür.. C.Ç.u •------------------------- J•nhııl: Pııhci 1- ıı .._ ma mtaka ._aNl•nhima ve mieahıaya iftirak için de 

l
!Ei:~" Kiipik ile bir zat belediyenin ıüt itlerin- .....,._, "*- •e lo. 11 8 932 ıaat 14 te Alllaınıda J. U. JC. Lev- müclürhiiitne 

... ıllimea içmeyip de en ..ı&h\Jettar bir ~ Afyon memleket hastanesi nr ...._ ~ .. ..,.. .... .. müracaattan. <3560 
... plak ab,or... nu gönniif. S& anamda ba .. pi;ıruo, 17 - 7 · m Tarlalae mi· _ _. ______ """""·------------

Aic 1 lıelr liye, bet kuruta libiyettar memur demi' ki: Baştabiplitinden: iti-:!-~... !6ni :..i1s..~ 1 Devlet Demıry· .... llar- ~ -1--eaı· ı"JAnları 1 llP• lıu mürekbp ıitelen.m - lıtamılcla temiz ıüt iç- - -T-- . - v - Klllr • 
1IJııta atihnasma nuıl 1J1ii.. mek mümkündür... Hastanemizin 932 aeneai 127 k·'- ec:aayı tıbbiye ihti1acı - Eleneli -h·lleıiode Emiıo Ca-

•• eı&,or?. KartJUDdalö hiç tereddüt f!t 24 ağuıtoı 93Z tarihine müaadif çutamba ıünü 1Ut 15 te Al- mü cadd ı"oıle 3 - 1 No. ı. ..-..... 600 ton kok kömürü kapalı zarfla mUnakaHya konulmuıtar . 

.r • •t • k med.a cevap ftl"lllit" yon encümeni daimi.inde ihale Hilecetinclaı lisle7i aöıımek ve manda aÇdr artbı- U. •'ticmlı· Mlinakau 7 8 32 tarihinde Anbrada Umum müdürlük 
emız aa ıçme - Şüpheaiz efendim. Likia ıeraiti anlamak iatiyenlerin lıtanbul Sıhhat müdüriyetine ve lli'. lııtiırenhıırio ı 1 ar ela n binamula yapılıcmktır. 
•mkündir bulunuraa... münakHa içm de yevmi mezldlicla teminat ile lıirlikte Afyon wıtte _..,llbdı ı.- lıula k Fule malftm•t, Ankara ıre Haydarpaıada idare veznelerin-

Süt metelmi lıiaiıa memleket FELEK 
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lüler yaşıyorlar mı? 
(F.u.li 111111.n.-~) 

Y•zaaa HOsEYIN RAHMi 
Mc•ı• Clarinftl'ia aldı 

fikri -=~landa olchıtu için bu t ve teyakkuz-
la kw'fiıiooıle muvaklnteo u
sak mesafelerden al L ıı..
Yeti peyda o'-t bulunduğunu 
dütünebitiriz. Daha doğrwu 
flzakta seçen !eyleri. lmeedi 
ıösleri öniinde lıir miifahbaai
Jet keabederek oilUlllUl bir 
R .. ile bir Alpıı~n araım4a 
canlı lıir aabn. __ ._.. al-
mıt aibi bir , ......... . 
aehmeini de farzedebiliria. 

O bal41e maıJam hakikati -
den pr= 0 cli? Bm uzak m• 
aafedea ıörme hakkında ta-
rih çok vak' alar net ' . 

HidiMrıin lıa ıuretle tefci
ri çok münakaıa Jiitiirlir. Ga
riinme ke,tfi11tiniaı doinıdan 
.loiruYa öliimia pcycJıiııue ya
llİ ruhi kımetile vulma 1 . . 

enciı.-i d•imisi riyasetine münıcaatlan. (3373) mı ı u a miı .,., Han....__ de S •liraya aatılmakta olan ıartnamııhıde JUJ ... r. (3353) 

yılabilir. 
Bu lnnuıta bpahp kendi 

noktai ......... - aönı lriiJri;m 
vermemeliyiz. Veı-yia.. 
Gayrinm"i ilem beniia t._ 
mile meçlmliiııDii:&dür. B
clair bir '9Y ketfolı 1•11tır. 
Bunun lwnml•nnı ve abYalini 
ta-yonıa.,. 

"Bu taharriye .. ,h_k içia 
elimize ıeçen unıurlardan 

- ehalı,.ıa. Cluıiatepbe 
.COlomb ıarlıi Hiadıiıhna va
racajı .. m;nnda ikeo Hiadiıa.
•• miitekabU daetinde Yelli dün,.,. ki .,\ur. Biıı'im ara
ılıtımn manm ilem ite bize 
daha yakından emH ettifi ve 
etrafımw mııhit olcİuiu halde 
.Amerikwa - tarihiadelri ki 
tifin muuırlannca olan •m;ha 
liJetlnden ziyade bisim için 
sa~ kalmııtır.• 

Kıraat bitince dinleyenler
den her biri hiclWei• verdiii 
müslıet 'ftlJll ıiıleoft h-aıti an
le•ak için hiribirinin rüzüne 
........ Bir delrih kadar 
--- lıir cnap ,.. •• 
Hep~rdm.. 

NİhaJtll 0.-. mubnain lıir 
;.tle ...... : 

ilde blcliae bu kadar tabidin hu 
zurwıda yukarıdan apiıya oy
durma eWıilir mi? 

Tallt Bey- Uydurma old. 
iu iddiumda Mfilim.. Fakat 
itin çok iMi acıtiiriir cihetleri 
Tar- Bis, bu icin.ıJa Yatadıiı
mıa .... il-de ... w. 
deki tefleri ketfed -- -
aayrimer'I ile naııl ufraplıi. 
liriz? Şimdilik bu hidiselerin 
bir tutamak yerini bu eararla 
m99pl ahnlar lıile ı.ıa.ı,or. 
lar .. ~·un anketine .._ce mektuplar ahmt olma 
ama raf- lıa hadiseler umu
mi cleiil enderdir. Her öliinin 
Jattıiı yeri befenmemek tikf.. 
'etile mqar delittinDeJe kal. 
kıpbilmeai ·-·miyetle kabule 
pyan bir hakikat aayılahilir 
mi? Nuıl olu,or da fwkalicle 
bir iıtima ile ba lmclret R
Clarinvaf de kendinf ı&tenM
liyor? Bu iatianaiyel bir er
mek, lıir -tlyalık meseleli mi
dir? Hiditeyi ne cihettea alaa
nız içinden çıkıbr teJ değil
dir .• 

Orhaia - Doktor heyefendi 
iliz De huyuna,__? 

Doktor-O• ın ..._. 

-----~-

niz lıa hmuata CamiUe Flam
marion'un ela kat'lyJetle aöıı
termek iatediii tam iamıa raf 
men tU.h ıle IMı hl..-.. 
lanıııunnclır, Hidiee nihayet 
derecedeki prabetfte beraber 
eok ıa=i""' ciiriiaüyer.. Ben 
......... aaılatblt ftlhile ot
hmun mezarım lıetfedı•·lmiı 
olmumı büalıitün reddetmi
yorum. OlaWllr. FJa•-riea 
bidisenin tı. _. tabiri çok 
milnakqa ıiStürilr diyor ki ta
bii dolıuclur. Ve .-a he,'.t
llimi bir makuliyet raııi ver
mek iatediii .-eleyi btitün ba 
ttin iifik ediyor. Kadma unk 
mecafeden lıir rüyet hfilteai 
vennelden ziyade lıa ,aı-o
harikaamı 6linlln nıbf kuvve
tine atfetmek lateyor •• Bence 
lıu kadınm aeçirdiji o rüyet 
haleti _ ....... tılıbm muay• 
nesi lbımgelirdi.. Bu beraamt 
bir rilyet olablBr. Bscıımlarcla 
aörillen hurafeler tamamDe 
aubjectiftir. Glridat fe1İa Hh 
m~ delildir .. 

Hanımefendi - Maatm 
k91fiııe yardim eden tebiclin 
nj ve aolımclaki RGI ve Al
- paçleriaae .. cliJeceksi-. ' 

Doktor - Teaadüf bazan 
böyle ıarilı eler yaratabilir. 
Bu bidiaelerin pek -- .. 
ima da bWıdan dolaJI aı..ah-
dır .. 

Miinakqa yine uzadı. Ma
lıaatli romanlar ıibi bir -tice 
almadan kesildi. Fakat akla, 
,.... lla'Yafak bir tefa:- kabul 
etmeyen bu aaribeler karııım
da doktor ile T allt 1k7iD in
lrlr ı.hleı iıı h lıir iki rahne 
açılzmt sl»iyıli. Bu -ew1 -
... ,.. kendilerince hmm mic 
lıet lıiır cihet yoktu. Lakin .... 
hidiıeledn aureti ırakularmda 
retleri mtiıkül 5yle haklcatl• 
ıöriiıiür ailM oluyordu iri bun
lara ne demeliydi?. 

' ' DilAverla Miinlreye 
UAm atkı 

Geceki nalalar meclisinde 
s6ylenenlerden Dilivere en si-
7ade teair edeni Cavalı Celilin 
1eni kiracılar balıkmGki nim 
lfpab olmuttu, nıbla mua 
baııM.kiler arumda •~ ıu 
mwbawl'e7i dlitünüp duruyor
du: 

"lbık. - ...... çGk ara-

"Saıal-Neden duramazıınu? 
"Ruh - K~unuzdaki a 

zıldarclua çekinirim. 
"Sual ,- Haqi 1-ıııtu? 
"Ruh - Bahçe duvarımza 

bititlk.. 
"Sual - Biz de onlar hak

kında ıizden malümat sormak 
iıtiJwMk. 

"Ruh - Aman sormayınız. 
"Saal - Niçin? 
"Ruh - Scıiıra rahatın.. bo 

sulur ... 
"Sual .~:Ctıtı: rica ederia. 
"lb:lz ı;ani eraımda 

bir melek. 
Genç çocük'tilminde · mü

teanadiyeıt- Mkıı'alatlıiı bu ıual 
CeTapları ~ lı.ıhnaya 
ui Oradaki uılılar 
khaıl ir? 

"iki cani raaında bir me
lek" ne demektir? 

Talat ve doktor Muammer 
F eysi Beylerce mua batıada 
yapılan muhaverenin hakika
ten nıhlarla vukubuldutu met 
küldü" Fakat komp kiracı
lar bchLmda aiylenenler onla
nn ecrarenaiz haUerile çok twa 
fuk ediyordu.. Diliver lıa mu
... ,,. ....ı W..te•UWt 

Derr•nr: 



- • 
Turnuvamızın Listesi Tapu 

idaresinde 
Tebeddülat 

iktisat Vekaletinden: 
Tek Erkek 

V. Chirinian 

Machida 

6. 1 6 10 

W. Heilpern 

6 2 6/ 3 
Retournad 

6/ 3 6/ 2 

E. Wbitall 

6/ 2 6/ 2 

Chaudoir 

6 2 6/ 2 

E. Armitage 

6/2 

Lavrof 

w. o. 
Jeofrecli 

6 f3 6/3 

Treguboff 

Chirinian 

6/ 0 6/ 1 

Retoumad 

6/ 2 6/ 4 

Cbaudoir >' -6/ 2 6/ 1 

6/ 4 4/6 6/ 4 

Treguboff 

6/ 4 12/10 

D. Jaffe 6/ 1 6/ 1 

Haoaıı Nuri 6/ 1 6/ 1 
716 6/ 3 D. Jaffe 

D. Jaffe 6/ 2 6/1 
6/3 6_13 

A. Ferit 

6/2 6/ 2 A. Ferit 

R. Baldiai 6 /4 6/ 3 

Suat 6 •3 6/3 

N. Serdar 8/6 6/ 1 

ı t 13 6/ 1 6/31--~Su'!!"a"!t"'!'!!"'-
6/ 3 6/0 Suat 

Çift Erkek 
Chaudoir ..e Şirin 'Cbaud • ş· · 

l oır v. ırın 

Baldini Mongeri r 6/ 1 8/ 1 

6 3 6/ 2 

Unciyan ve lcaciyan. 

2 16 10/ 8 6/2 Anoitalı: Cimcoz 

Annitag va Cimcoz ı 
w . o. 

6/ 1 6/ 2 

Ferit Serdar 

6/ 3 3 16 6/ 3 
Lavı-off v. Treguboff 

6 /0 
Retournad - Vlogen 

Suat ve Tevfik 

Suat Tevfik 

8: 6 4/ 6611 

Tek Hanım 
Semine Reıit H. H 
•-.....;;~~~~~~ S6em/4in~6R/2. •· Şive Siiklı:er • 

w. o. ·-----ı 
Fahire Hm. 

6/ 0 6/3 

Miu Gorocletzky 

w.o. 
MiuE.DeNeumann 

6/ 8 6 13 6/4 
Meliha Halı:kr 

w. o. 
B. Mi11 Dornatein 

l\lliu H. Wbittall 

FahireH. 

6/2 6/4 

Mhı E. De 
Neumaım - -610 6/ 1 

I~ Bornstein 1 
6/4 9/ 11 7/6 

Muhtelit 
Korodetzky - Aııoter 1 
Mis H. Whittal-Suat 1 

Miu Tiano Baldini 

l/8 6; 4 614 ,Mi .. Madill • Lavrof 

Miaı Madill • Lavrof 6/3 19/17 _ _, 

6; 2 6/ 4 

Mrı Black vıŞiriaiaa 

w. o. 
Miı Wbitall Armitag 

6 13 6/2 

Oyun Bitmedi 

ı Ş. Reıit-Ahmet F•rit 

1 4/6 7/5 6/ 3 

JUNIOR (Küçükler) 

Orhan Fikri 

6 4 3/6 6/ 3 

L. Cohen 

6/2 6/ 2 

Melih 

6/ 3 6/ 3 

Haciyan 

O herle 

~w~o-:--L...;D~·n~iıal!!'!'!"-1 
Danial 6/0 6/0 

6/1 6/ 3 

Mahmut Şeref 

6/ 3 6/ 3 

(BaıJI ı inci sahifede) 
yeni t"fddrill eden mahlUl&b taafiye 
komisyonu kadastro mümeyyizliği 
ne ve münhal kalan tasaıTUf aza 
lrğma da katiplerden Hadi Bey, 
birinci tasarruf heyeti kil.tiplerin
den Talip Bey beşinci tasarruf he 
yeti azalığına ve kadastro mekte 
bi katipliğine tayin edilmitlerdir. 

Tapu meslek 
mektebi 

Aldrğınuz malumata göre müd 
deti tahsili bir geneden ibaret bu
lunan Kada•tro me&lek mektebi 
yeni ~enei tedriaiyeden itibaren i 
ki se .. eye iblağ edilmi§, mektebin 
fen ve hukuk şubeleri li.ğvedil-

.__ mit bir ıube halinde bırakılmıt· 
tır. Şimdiye kadar öğleye kadar 
tedrisat yapan efendiler yeni se
neden itibaren badema akflllllları 
da devam edecekler. Kadastro 
meslek mektebinden yetitecek 
memurlar tapu muamelatının ah
kamı kanuniye ve bukukiyeıini 
bildiği gibi harita Üzerinde ifraz 
muamelesini ifa edecek şekilde 
yeti,tirilecektir. 

Hasan Halit Pş. gitti 
Bir müddetten beri şehrimiz 

de bulunan Şarki Erden sabık 
Batvekili Hasan Halit Paşa 
Bağdada müteveccihen tehri
mizden müfarakat etmiştir. 

Pazarlıkla kiralık 
dükkan 

Eminönü Malmüdürlüğün
den: 

Divanyolunda Sıhhiye mü
zesinin altın.da 150 numaralı 
dükkan pazarlıkla kiraya verile 
cektir. Şeraitini anlamak üzere 

1 

pazarlığın son gün~ ~~an 7 A
ğustos 932 pazı..· gunu saat on 

------ dörde kadar satış komisyonuna 
müracaat edilmesi (3315) 

M. Mouchanoff, tamirat meae .. 
leıinden sonra Yunan · Bulgar 
ihtilafına tem:. ederek dedi ki: 

Her şeyi açık söy lemeği ~~e
rim. Onun için itiraf etmelıyım 
ki, evvela çok nikbindim. 8 tem· 
muzda M . Mihalakopulos ile ilk 
temasta bulundum. Yunan harici-

Tenis turnuvamızın he 
yecanı büsbütü arttı 

-

-

Dömifinalleri ve finali oyna.. 
yacaklar ken-

dilerini göstermeğe başladılar 
Geçen cuma gününden beri 

oynanan tenia turnuvemız dün 
de devam etti. Müsabaka çok 
güzel cereyan ettiği için heye
can ve merak umumidir. 

Yalnız Sedadın hasta olması 
bu güzel turnuvayı (AS) larm 
birisinden mahrum etti. Eğer 
fevkalade bir şey olmazsa fina
li Suat . Şirin oynayacaktır. 
Bu san zamanlarda Suat te Şi 
rin de çok iyi formlarındadır. 

Dün en mühim hadiselerden 
biri gayet iyi formda olan Fre
guboff'un mağlup olmasıdır. 
Bu oyuncu dün nedense oyunu 
nu tutturamadı. 

Bundan batka Şirin · Chau
doir dabli Mongerie · Baldini 

dahlini yendi. 
Suat Tevfik ile partner ola

rak Retornard • Hagen dahli.
ne karşı oynadı ve 6. ' l, 4 6, 8, 6 
kazandı ki bu da güzel maçlar
dan biri oldu. Bugün oynana· 
cak oyunlardan en mühimmi 
Şirinyan . Retourard aıe.çıdır. 
Bakalım netice ne olacak? 

Yalnız burada zikretmeden 
geçemeyeceğimiz bir hal varsa 
o da T erkoı tirketinin turnuva 
mızın yapıldığı Tawn tenis ku. 
lübe su vermemeaidir. Halbuki 
oyuncuların oyundan sonra ya 
pacakları dut için su mutlaka 
elzemdir. Bu noktaya Terkos 
tirketinin nazarı dikkatini cel
bederiz. -----·----· .......................... .... 

PROGRAM 25-7-1932 
16.15 

A. Orhan Fikri 
M. Şerif 

B. Reinbardt • Diira. 
Hakkı Mecdi 
C. Melih 
Haciyan 

17 

... 
v. 

v. 

v. 

17.45 
A ....... 
B. Ferit - Serdar 
Lavroff - Trekuboff 
c ..... 

18.30 

A. Chirinian 
Retournad 

v. 
A. Mi11 H. Wbittall 
Mias Bomatein 
B. Chavdoir 
Armitage 

... 
B. Miss H. Whiıtall Suat v 

Mi .. Gorod•lzky Another 
c. 1. Şamlı v. 

c ...... . Melih . Hac:iyaıı Galibine 

Çift Küçükler (Junior Duble) 

L....;.;;;;;,;;;;,;,;;;~~--tlı--o-rtı_w~aıı-.F~0ikri_.-·~I..__. _______ , 
Reinbart Djlroı r 
8/0, 4/6, 8/8 

F. Hakkı • N. Mecdi 

6/ 4, 7/5 

Birce vı Muooa 

Vekalet · dı::vairinin evrakı matbuasiyle aylık Vekile.t mec. 
muaaının bir senelik tab' iyeai ve sene gayesine kadar her ü~ 
ayda bir tabı ve neşrettirilecek resmi mülkiyet sınaıye gazete
si ayn ayrı olarak ve pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin bu 
işe ait tartnameleri almak üzere Ankarada lktıst vekaleti Le
vazım müdürlüğüne ve lstanbulda mıntaka Ticaret müdürlüğü. 
ne 6 ağustos 932 tarihine kadar her gün ve bu itlere ait şart;
namelerde muhammen bedelleri yazılı mikdarların '7o 7,5 ğu 
üzerinden muvakkat teminatları ile birlikte pazarlıkla ihale gü. 
nü olan 8 ağustos 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat J 4 
te vekalet levazım müdürlüğüne müracaatları. 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Kolordu kıtaatı merbutası 

hayvanatı ihtiyacı için pazar
lıkla mübayaa edilecek samana 
taliplerin verdiği fiyat ha.ddi 
liyik görülmediğinden ihalesi 
25 :7 932 pazartesi saat 17 de 
icra edilmek üzere tekrar pa
zarlığa konmuştur. Şartnamesi 
ni almak isteyenlerin her gün 
öğleden evvel komisyona müra 
caatları ve pazarlığa iştirak e
deceklerin vaktinde komisyon 
da bulunmaları. (582) 

K. O. ve birinci fırkanın unu 
pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
25 7; 932 pazartesi günü saat 
16,:>0 da yapılacaktır. Şartna
mesini görmek istiyenlerin her 
gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(581) (3465) 

* * * Kolordu ile Selimiyedeki kı-

caktır. ihalesi 26 7 932 salı 
günü saat 15 te yapılacaktır 
Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün ve münakasaya i şti 
rak edeceklerin de vakti muay . 
yeninde komisyonumuza müra 
caatları. (,583) ( 3498) 

'\'- '\'- '\'-

Kolordu kıtaatı merbutasile, 
Birinci Fırka ve Çatalca Müs
tahkem mevki kıt'alarının bir 
senelik sığır ve hastahanenin 
koyun etlerine, kapalı zarfla ya 
pılan münakasasında taliplerin 
verdikleri fiyat pahalı görüldü
ğünden ihalesi 30 7 932 cu. 
martesi günü saat 15 te İcra e
dilmek üzere tekrar pazarlığa 
konmuştur. Taliplerin şartna
mesini almak üzere her gün öğ 
leden evvel komisyona müraca
atları ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin vaktinde komisyonda 
bulunmaları. (593) (3552) 

* " taatm ve Çatalca müstahkem 
mevkiinin sarmısak ihtiyacı tek 1 İnci muhabere alayında 
rar pazarlığa konmuttur. İhale mevcut 101 parça bakır kabı ka 
si 25, 7 932 pazartesi günü sa laylanacaktır. Pazarlığı 26 i 
at 16 da yapılacaktır. Şartname 932 salı günü saat 16 da yapı. 
sini almak isteyenlerin her ııün lacaktır. Şartnamesini görmek 
öğleden evvel komisyona müra isteyenlerin öğleden evvel ko
caatları ve pazarlığa iştirak ede misyona müracaatları; pazarlı
ceklerin vaktinde komisyonda ğa iştirak edeceklerin de vaktin 
bulunmaları. (579) (3436) de komisyonda bulunmaları. 

" $ * (591 ) (3550) 
Kolordu ve Selimiyedeki kı- * • * 

taatın yaş sebzeleri tekrar pa- 3. K. O. ve 1. F. kıtaatı ihti-
zarlığa konmuştur. İhalesi 25 / yacı için 54656 kilo kuru odun 
7 932 pazartesi günü saat 15,5 aleni münakasa ile alınacaktır. 
ta yapılacaktır. Şartnamesini İhalesi 15 /8 932 pazartesi gü
almak isteyenlerin her gün öğ nü saat 11 de İcra edilecektir. 
leden evvel komisyona müraca Şar~ameaini almak isteyenle. 
atları ve pazarlığa i,tirak ede- rin bergün komiıyounmuza mü 
ceklerin de vaktinde komiıyon 1 racaatlan, ve münakasaaına iş
da hulunmalan. (578) (3435) tirak edeceklerin muvakkat te-

'I'- "' '" minatları ile birlikte vaktinde 
Çatalca mst. m v. mutbak ve komisyonda bulunmaları. 

çamaşır odunu pazarlıkla alına (592) (3551) 

• 
Istanbul liman ~irkelin~eo 

Kılorifer için '200) ton yerli kok kömürüne ihtıyıç vardıc , Talip 

olınlar ş eraiti anlamak üzere Galaıı'dı Yağkapanı 'ndı Vesait ve hı· 
reket şubesi müdüriyetine müracaat evlemeleri illn olunur. 

Umumi Müdürlük 

«YUNUS. ve «SUPER YUNUS• 1 
Çimentoları müıteblikleri •-• BONO 

(Her daima) 
Çuvallar üzerinde fabrika marka 

sını müt'ir bulunan mühürlü ve sü
persiman için: 

"Super _Yunus,, 
...._.-kasını zikreden kırmrzı etiketi 
v~ faturalar üzerinde « Y U N U S• 
veya « SUPER YUNUS » °""ru-

hatmı talep ediniz. 

Anadolu çimentoları 
T. A. Ş: 

KARTAL(lstanbul villyeti 

BONO 
bilcümle bonolarla m3zmata ve
sikalarl a ve senedat üzerine her 
surette muamele yapar. Balıkpa 

zar, M•ksudiye han 1\io 35 Ugurlu 
llmıade M. DERViŞ Tel 2839~ • 

ZAYİ - 1239 sicil numaralı fO 
för ebliyetnamemi zayi ettim. Ye
nisini alacafımdan eskisinin hük 
mü yoktur. Şoför Ali 

Mübadil, gayrimübadil, 
hazine bonoları alır ve 
satarız. 

.__Tel: 22968 Behzat 

ZA YI: Hanri ve Lazar Adut E
fendiler tarafından Marko Mizrahi 
Efendi namına verilmiı emre mu
harrer biri 3 · 12 . 931 ve diğeri 
30 . 6 • 932 tarihlerinde vadeleri 
huliıl etınİf ve bedelleri tediye edil 
mit beter yüz liralrk ilci kıta bono
nun zayi olduğundan hiç bir kıy# 

met ve hükmü kanunisi kalmadığı 
ilan olunur. 

ZA YI: Emirııan Rüştiye.inden 
almıf olduğum tahadetnamemi ga. 
yip ettim. Y eniıini çıkaracağondan 
hükmü yoktur. 

Behire 

ZA YI: Süleymaniye askerlik şu
beıinden almıı olduğum terhia tez 
keremi gayip ettiğimden bulan za
bn Limon iıkelesinde 56 numaraya 
ııetirmesi rica ve bahtıt verileceği 

lıtanbul icra Riyasetinden: Süt- il.in olunur. • 
lücede Karaağaç,ınezbahasında paça 318 tevellütlü Yani oğlu Ista. 
müteahhidi ve Kadılı:öyünde Rasim mar • 
p&fa nıahalleainde uzun hafız ıo- --------------
lı:ağmda atik 8S numaralı araanıa Satılık Arsa Hiıaesi 
ve gene ayni sokalıta atik 84, 86 N. Fatih Malmüdürlüğündeoı 
ralı usanıa blıaedarlanııdan olup Edirnekapıda Hacı Muhittih 
balen ikametgibı meçhul bulunan mahallesinde Acıçeşıne ve Ak. 
mumaileyh Bahri Efendinin yevmi tar sokaklarında 16 75 ı 77 No. 
murafaa olan 27 . 8 • 932 tarihinde lı 88 metre 66 desimetre maha 
aaat 14 t• lıtanbul icra itiraa mer- lin dörtte bir hissesinin müza· 

1. Şaınli Bl-e - N. Mu- cllnde bulunmadığı veya bir vekili yede müddeti bir hafta teuıdil -· Kulak, Boğaz, Burun · talı:clird t ec1·1 · 
4/ 6 6/1 6/ 2 J h lı:anuai aöadennecllli. . . • ~. '~ . ı mıştir. Taliplerin ihale gü 

L. Muıoo . Hrant VI Arııen 2/6, 7/6, 6/3 ·----·---.: Müte auıaı tanmm tayini cılh~ne cıdilecegını nü olan 30 Temmuz 932 tarihi 
618 8; 6 7/5 Fuat D. 6/0 

614 
Melih_ Şerif - Dr. Mahmut Nedim mübe}'yln ~ dayetiy•.. v~ı ne müsadif cumartesi günü sa 

/2 I·--------• Kachköy,Cevi-"'· H...-c. A ••• S.48 makamına kaim olmak uzere ili.nen at onda müzayed 'h 1 ko-Fuat &/O 6 &/l 116 613 ...., -... ....,,., ol ! • e ve ı a e .. l _ _:_ _ _: ______ .J:iii::O::Zi::iii:l_ ___________ ~----------=-__:.:_:__: _ _:_ _____________ ,..!Cıı:::,::m~a~d:a~n:....,::ma~a~d~a~b~er~ırilıı;:::.::ıı--·~·t~ .• 1~.ı;:,..;..;;...,.....;;:.::=...::_u_a_u_~ ________ ~ I IDlsyonuna ... ı:-----••---'~cııı.r:IJ•-_..."'9111 1 -- n.FO f:/2: 
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•• Muhterem ve kadirşinas 
halk~mızın Harbiyede BELVU Bahçesinde icrayı ııan'at 

etmekte olan 

AFETİ 

YOK 
ili' • • 
EDINIZI 

81wriıinek, ıız ıaııı uykunuzda iken vızılda· 
pralı ve kaskln hortumllı sokarak ıize 

~Ct:=;?J hııcom .. rahabnızı ııelbeder. euıun 1aı 
l" esnasında esbabı iıtirahatinlzi lhltl ettiği 

~i 
~ı· :ıı.ı 
Ji•ı 

.~----

gibi aynı zamanda ıizln için mUthlf bir 
tehlike lıtkil eder. Zırı mühlik hUmmalarla 
11tma bize yalnız ve yalnız sivrisinek va· 
aıtasile sirayet eder. 

Sinek , slvri11nek ve bilcümle hafaralı 
sür'atle ve kat'I surelle öldürmek için en 
emin vasıta, bUlün dünyaca tanınmış olan 
FLIT'lir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
Uzerındeki asker resmine dikkat ediniz. 

••vet mOhOrlO teneke üzerinde bu re•lm 

mevcut deQll•e aldıQınız mal FLiT deQlldlr. 

Umumi Deposu ı J. BERT " ŞÜREKASI lstanbul · Galata Voyvoda han 

grupuna g6ıtermiı olduğu 

ml1tezayit rağbet .,e tevec

cfihten cesaret alan mfiea-

aeaemfır yeni bir fedakAr

hkla kıymetli beıtek6r ve 

muganni 

ı~ BEYKOZ FABRİKASI~ 
. Vlubterem halkımız.ın yerli fabrikalar mamulatına gösterdiği teveccüh 
ve r~ğbet dolayrıile imalatını tevıi ve fiatlarmr nefaıetlerile kıyaı kabul 

etme~ derecede tenzil ettiğini tq<kkürlerini arz ile ilin eder. 
SATIŞ MACAZALARJı 

lıtanhul, Bahçekapı'da Yerli Mallar Pazarı 
Ankara, Y eğenbey caddeıi Yerli Mallar Puan. 
Sam•un'da yakında açılacak Yerli Mallar Pazan 

kuruştan kurut tan 
Erkek iıkarpinleri 470 hatlar Çoçuk iskarpinleri 250 başlar 

,, potinleri 490 ., ., potinleri 275 ., 
Kıı.dın iıkarpinleri 575 ,, Çocuk <anda~ sandaletleri l."Cl " 

l ükı seyahat ve el çantalan ile mekteplilere mahsus çantalarda 

% 20 tenzil derecesinde ------·• 

Alakadarlara ilan 
Barut inhisarı idaresinden 

20 Temmuz ıabahından itibaren emtiai inhiıariyemizden 
satıı fiyatları tebeddül edenlerin cinı ve veni fiyatları berveçhi 
ati olduğu ilin olunur: 

Kurut 
Gom 1 350 
Gom il 325 
Gom ili 295 
Jelatin dinamit 295 
Gamzit 285 
Diğer mevaddı infilikiye 260 
Birinci av barutu bir kiloluk kutularda 260 

J) » )) 1/2 » » 135 
» » » 1/ 4 » » 70 

İkinci » » bir » ,. 220 
» il )) 1/2 » )) 115 
)) )) » 1/ 4 )) )) 60 
Fabrikamızda derdesti imal bulunan len ili av barutu) nun 

fiyatı ayrıca ilin edilecektir. (3446) 

Açık arttırma ile atış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Emlak Maliye devir Muham-

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

No. Mahallesi Mevkii Cinsi 
Ev Dö Vergi kıy. Muhammen kıy. 

44Mahmudiye Yoğurt Dükkan 
Emnl Cimi Mevkii 
No. 

No. K. Lira men K. 

1 1.050 

66 Tarla Dadalı Kar 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

.. 
,. .. 
" .. 
.. 
" " 
.. 

, 
" .. .. 
" 

'.Ali Fala 
" 
" 
" 

60 
200 
96 
2 

75 
120 
110 
143 

52 
85 

60 600 
90 1000 

132 480 
10 40 
60 375 
60 600 

165 1650 
00 2/8 ıehmi357 ,9 

732 780 
100 850 

1 - Yukanda evsafı yazılı gayri mubadil malları 7 Tem
muz 932 perfeJDbe tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 
aleni m\Uayede ıuretile ıatılığa çıkanlmııtır. 27 Temmuz 932 
ça11amba ııünü aaat on bette ihalesi yapılacakbr. 

2 - Müzayedeye ittirik edebilmek için ihale ıaatinden ev 
vel müzayedeeine ittirik olunacak emvalin muhammen kıyme
tinin yüzde yedi buçuğu niıbetinde teminat akçası verilecektir. 

3 - Bedeli ihale ihale günü ve ihaleyi müteakip peıinen ve 
temamerı tesviye olunur. 

4 - Ellerinde Haziran 928 J;arihli talimatname ahkimma 
göre eababma verilen ııayri mubadil bonosu olanlar bonolarını 

bedeli ihaleye mahıup ettirebilirler. Su kadarki yüz liradan dun 
küsürat nakten teaviye olunur. 

S - Mezkfir meval ile aatıı ıeraitinin teferruatı hakkında 
fazla malfunat almak isteyenler her gün öğleden sonra Tarsuı 
Ziraat Bankası Gayri mubadiller İtleri Memurluğuna müracaat 
ederler. (2840) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10000 kilo sade yağı: Kapalı zarfla ihalesi 2 Ağustos 932 
salı ııünü saat 10 da. 

20 ton Mazot: Açık münakaaa ile 2 Ağustos 932 aalı günü 
aaat 14 te. 

20 ton makine yağı: Açık münakasa ile ihalesi 2 Ağuıtos 
932 aalı günü aaat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı olan yukarıda cina ve mikdarı ya
zılı malzemenin hizalarmdaki tarihlerde münakaaalan icra kılı
nacağından §artnamelerini görmek için her gün ve vermeğe ta
lip olacakların İstanbul defterdarlığı veznesine muvakkat temi. 
natlannı yatırarak alacaklan makbuz ilmühaberlerile birlikte mü 
nakasa gün ve saatinde Kasımpatada Dena Levazım Satınalma 
komisyonuna müracaatları. f3222.) 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

pazarı 

il il il 3 o 1.400 
il )) )) 5 2.000 1.050 
» » So.66 » ~ 2.00C 950 
» ıt )) )) o 2.000 950 
)) )) » )) 1 2.000 1.050 
» » )) )) 9 2.000 ı .400 
Jt )) )) » 11 o 950 
)) il » )) 13 2.000 950 
)) )) )) )) 15 2.000 2.100 

ı - Yukarıda evsafı yazılı emvalin üçte bir hi.aseai on bir 
temmuz 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peıin para ile 
müzayedeye çıkarılmı§tır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki 
1ı9kile göre hak aahiplerine verilmi§ olan gayrimübadil bonolan 
da nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkür emlakin ihalesi ] Ağustos 932 pazartesi ııünü 
aaat onda Mersin Ziraat Bankası binaıında müt1ı9ekkil heyet hu
zurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede ma
hallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede aaatinden ev. 
vel banka veznesine yatırılıp teminat mabuzu almmıt olmaıı i
cap eder. 

4 - Satış ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha ziyade 
tafsilat almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine müra
ca-at edebilirler. (2985) 

Liseler Alım Satım komisyonundan 
Muallim mektepleri için yaptırılacak Fizik alit dolaplarile 

laboratuvar masalan 26/ 8/ 932 tarihinde ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulile münakasaya konulmu§tur. Bu baptaki fenni ve 
münakasa tartnamelerini ve tarifnameyi ve k1ı9ifname ile plin
larmı görn:.ek isteyenlerin İstanbul Lisesindeki kaleme ve talip 
olanların da ihale günü olan Ağustosun yirmi altıncı aalı günü 
saat 15 te teminatı muvakkate makbuzlarile Maarif idaresinde 
kain Alım Satım komisyonuna müracaatları. (3482) 

Haydarpa§a Emrazı İstiliiye Haıtanesi Baştabipliğinden: 
Müeaaeae~iz için (138) kalem Eczayı tıbbiye aleni müna

kasa suretile eatın alınacaktır. 
Taliplerin münakasaya ait ıartname ile eczayİ tıbbiye liste

sini almak üzere her gün Hastane İdare memurluğuna müracaat 
eylemeleri. Münakasa günü 15 Ağustos 932 tarihine müaadif 
pazartesi olarak teabit edildiğinden münakaaaya gireceklerin 
mezkfir günde saat (14) te Galatada Karamuatafa Paıa sokağın
da latanbul limanı sahil aıhhiy merkezinde müteıekkil ihale ko
misyonuna müracaatları ilan olunur, · (3538) 

Sonbahar •• 
ser~sı 

ı a lsıı ::ı.c ba~lıı.: a seyaha t n Cı.; llLa1 rı 

lstanbuldıki fahri mümessdi: ~lıi· 
hendis H. ZECKSER. Galatıdı 
Ahen ve Münib han 5 inci kat No. l 
28 Ağ"ustos ilA l Eylül (dahil) nü· 
munelikler sergisi -31 A~sto>a k•· 
dar mensucat sergisi· 28 Ag-usto, 
ill 1 Evlüle kador inşaat ev Jevı· 
zımatı ve mevadrlı ihtid:ti\"e cer~~i. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncfl Vakıf Han fstanlHıl 

lhtfyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır • 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir 

Türkiye fı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. fdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegi.ne 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçe:a 
acentalarmın hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

'Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

flo·S .. w=auıT SA&..,. 
Jl,,~ Susamı, yazın beşeriyet6 
V olan cezasıdır. Tabil havası 

hazmiyeye malik Eno·,1 

"Fruit Salt" gazOzlll toza, 

........... 

.... 1ao· .... ...,,., ........ 
tabnk••ll ...... .......... 

bir mıkdu limon sıkıldıkda 
susamayı gideren IAtif) 
aihbl ve mükemmel bir1 

müstahzır teokil ederJ 

&bah ... ,,,.,,. "'' ,,.,. ' 
dair ,,, denmunda bı 

lıahve *afıOı 
0

101kdMrnfM 
lılfidir. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satılık Haneler 

Eaas 
408 

436 

Mevkii ve Nevi Teminat 
Alibey köyünde Silihdarağada 20-21-22-25 No. 
lı 2 dükkan, samanlık ve ahırı müttemil hane. 30.
Büyükadada Karanfil mahallesin.de Timyano 
sokak 23 numaralı hane. 65.-

Balida yazılı emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek ıartile 
bilmüzayede satılacağı:OOan taliplerin ihaleye müaadif 28 Tem. 
muz 932 pertembe ııünü saat on altıda ıubemize müracaatları. 

(3116) 

Taksitle ve kapalı zarfla satılık çiflik 
ve köşkler ve otel ve mutena arsalar 

ESAS 
222 

199 

MEVK.11 VE NEVİ TEMİNAT 
Küçük Çekmece Ali bey Turan ve Tahtakale 
çiftlikleri. 5000 
Sirkeci Hocapa§a Şahinpafa oteli yanında med-
rese. 1700 

229 Laleli Tramvay caddeıi 114-116-118 No. 400 
M. arsa. 500I 

264 Kurtuluı papazoğlu Tulumba sokak 11 No. 
apartıman. 350 

72 Üsküdar Kotu yolu 160 dönüm tarla. 450 
75 Kandilli - Vaniköy caddesi 1 No. hane. 330 

177 Kandilli - V aniköy konak arsası 13350 M. 330 
194 Kandilli. Vaniköy Sahilhane arsası. 400 
204 Beykoz Tokat mevkiinde Hasahır bahçea~ 350 
138 Büyükada Nizam Seferoğlu kötkleri. muhtelif 
143 Büyükada Mayandroı voliıi. 4000 
168 Büyükada otel Dolaplij. 1000 
94 Heybeliada Yalı caddesi. 2 No. gazino. 500 

Balada yazılı amlik 8. takıitle ve (Kapalı zarf) uıulü ile bil 
müzayede aatılacağmdan taliplerin 1. 8. 1932 Pazartesi günü 
aaat on altıya kadar ıubemize müracaatlan. (3045) 

İstanbul Ticaret ve Zahire Boraaamda İntihap 
, İntihap heyetinden: 

Temmuz 932 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan lı
tanbul Ticaret ve Zahire Borıası Heyeti İdaresiniıı yeniden inti
habı 25 Temmuz 932 pazartesi ,Unü aaat on ikiden üçe kadar 
icra edileceğinden hakkı reyi olanların bu müddet ırarfmda Bor
ıaya ııelerek reylerini istimal etmeleri ilin olunur. (3531) 

BAKTERiYOLOG 
IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Liboratuvan 
Umum kan tahlili.b. Frengi nok 
nazarından (Wauerman Kahn t 
mülleri) kan küreyvab ıayılmasr, 
fo ve ıutma haıt.alıkları teıhiıi i 
rar, baJgam, carahat, kazurat ve 
tablili.tı. Oltra mikroske>>i hus 
atılar iıtibzan. Kanda üre mikta 
nın tayini ve kanın aedimantaai 
sür'ati. D!vanyolunda Sultan 
mut türbesi No.189, Telefon:20981 

Naiın Vapur idaresi 
İzmir sür'at postaıı 

(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 
gijnleri Galata nhtmundan aaat 

tam 18 de hareketle doğru 
IZMIR'e 

Ye pazar günleri lzmir'den aaal 

14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av 
det eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karfıamda Site Franıez Han No. 

12 yazıhanesine müracaat. 

--- Tel. B. O. 1041. __ .,~ 

SEYRISEF AIN 
•rlrcs acenta: Galata Kllpril 

bqı B. 23152. Şube A. Slrloeci 
'l(Uhflrodarnde hm l. 1740. 

IZMIR - PiRE - İSKENDE
RIYE POST ASI 

( IZMIR ) 26 Temmuır 
)ah llde Galata nhtımındar 

TRABZON POST ASI 

( ANKARA ) 27 temmuz 
çarpmba 18 de Galata 
rıhtımından. 

IZMIR- MERSiN POST ASI 

( KONYA ) 27 temmuz 
çartamba 10 da idare rıh
tımından kalkarlar. 

GA YRIMÜBADlL 

BONO 
LARI ALINIR, 

SATILIR. 
Yeni Poıtabane karfıamda Bü· 
yük Kinacıyan Hanında No 24 
felgraf adreıi: lıt.anbul Ziyator. 

Telefon: 22716 
MERSİN 

ADANA 
mİİ2ıayedelerine ittirak edecekle
re teminat mukabilinde deli.le! 

edilir. 
Adana için adreı: 
Tarıuı'ta 'toroğlu Ziya 

MERSIN'DE Yıldız matbaası 

--Göz Tabibi __ ,,_...~I 
Zonguldakta Barut ve Mevaddı İnfilikiye İnhiaan İdaresi- Dr. NAZMI AZIZ 

ne ait inta edilecek barut deposu ve müttemilatırun İn§ası 21 gün Haseki hastanesi göz mü· 

Barut inhisan idaresinden: 

müddetle kapalı zarf usulile münakaaaya vazolunmU§tur. tebassısı Çarşıkapı tramvay 
Münakaaa 15/8/932 pazarteei günü aaat 14 te Müdiriyetin durak mahalli karşısında 

Galatada, Bahtiyar hanındaki dairei mahıusasında İcra edilecek- No 99 hn ı•ün saat 15-19 
tir. Proje, Jreıif ve ıartnameyiı görmek veya mübayaa etmek iste 
yenler her gün idarenin Ticaret ıubesine veyaZonııuldakta Barut ı--············ ........................ -~ .... .... 
depo memurluğuna müracaat edebilirler (3525) MİLLİYET MATBAASI 


