
lzmir Belediyesinde 
'l'asarruf 

lzmir, 27 (Yakıt) - Tasarruf 
maksadile Belediye kadrosundan 
yeniden 48 komiser ve memur 
açığa çıkarılmıştır. 

15 inci Yd • Sayı : 5196 

İtal11a st•yallatine ait intihalardan : 14 

Musolininin inkılap Felsefesi 
Venedik sarayındayız. Italya 

Başvekili M. Musolininin bu sa· 
rayın bir kötesinde kendisi için 
mesai dairesi olarak intihap et
miş olduğu büyük tarihi odanın 
taştan zemini üzerindeyiz. Yedi 
sekiz arkadaş bir hilal şeklinde 
toplanarak faşizim hareketinin 
kudretli reisini ihata etmiş bir 
halde bulunuyoruz. M. Mu.solini, 
Recep Beyin ltalyada gördüğü
müz dispilin karşısındaki takdir
kar sözlerine cevap verdikten 
sonra inkılaplarm felsefes!ne geç· 
ti. Ve fikirlerini şu suretle izah 
etti: 

- inkılapların üç muhtelif saf
hası Yardır. Birisi Mistik safha, 
ikincisi sf ya si safha, üçüncüsü 
idari safba ..• 

Mistik safha halka heyecan 
veren anasır ile teşekkül etmiş 

safhadır. Bu inkılap hareketinin 
esasıdır. 

Fakat :zaruri olarak her i::ıkı
labıo bir de siyasi cephesi bu
lunur. Eğer bir inkılap hareketi, 
Mistik safha~• ve siyasi safbası 
biter de idari safhadan ibaret 
kalırsa artık o inkılap nihayet 
bulmuş demek olur. Onun için 
mümkün oldu!lu kadar ~~ist;k 
safbaoın uzun sürmesi lbımdır. 
Vakıa ben burada, şu gördüiü· 
nilz masa üzerinde idari bir ta
kım işlerle de meşgul olurum. 
Bir talum idari muamelata dair 

dosyaları da tetlfik ederim. Bir takım! 

kararlar ve emirler veririm. Li
kin Faşizm inkılabınm esaslı di
rektiflerini hiç bir vakıt ihmal 
etmem. Nasıl ki Türkiye için de 
böyledir. Türkiya şimdiye kadar 
cihan tarihinin en büyük inkılap
larmdan birini tahakkuk ettirdi. 
Bununla beraber sizin memleke
tinizde de henüz inkılabın Mistik 
safhası geçmemiştir. Geçmemiş 
olması da Jizımdır. Çünkü mem 
leket ancak bu suretle kuvyetli 
heyecan ve İman hamlelerile te
kamül yolunda ilerliyebilir.,, 

M. Musolini'nin bu tarifinden 
anlaşılır ki inkılaplar hakkında 
onun kabul ettiği üç muhtelif 
safha, birbirini takip eden, biri 
bittikten sonra diğeri başlıyan 
devreler değildir. Bu safhalar 
ayni .zacanda mevcuttur ve yan 
yana denecek şekilde ittisal ha
linde olarak inkişaf eder. Bu iti
barla esasen asıl inkılap hareke
ti Miotik denilen safhadan iba
rettir. Diğer iki safha, asıl inkı
lap hareketinin milli siyaset ve 
idare sabasandaki tesirlerile hu
sule ielir. 

Binaenaleyh M. MusoJini fa
şizm hareketile ltalyada yarattığı 
inkılap heyecanını daima yaıat· 
mıya azmetmiştir. Bunun için 
kendine göre milli heyecan un
surları bulmuştur. Zaman zaman ' 
bu vasıtalarile tahrik ederek 

Mehmet ·Asım 
( Bış mıkalemizden mıbaat ı 

Uzlaşma Siyaseti 1 akip Ettiği lçin 

Alman Başvekilinin 
Mevkii hayli sarsılmış! 

Borçlar meselesi Almanyada münakaşa 
ediliyor. Şiddetli hücumlar var! 

IHLanda tamirat borçlan mesele
sinin halline ait faaliyet devam et • 
mektedir( Hoover plam etrafında da. 
mülakatlar yapılmaktadır. Bu ba -
hisle lngilizlerle Fransızlar, ehemmi 
yetle meşgul olmaktadırlar. 

Diğer taraf tan Alman başvekili 

Fon Papenin borçlar meselesinde t!l
kip ettiği uzlaşma siyasetinin Al .. 
manyada müfritler tarafından hoş 
görülmediği, mevkiinin hayli sarsıl • 
dığı şeklinde neşriyat yapılmakta • 
dır. 

Avrupa devletleri için müşterek 

bir yardım sandığı tesisi tasavvuru
na dair alaka uyandıran bir haber 
ortaya çıkmıştır. 

Bu mevzulara ait telgraflar ikin 
el sayfamızdadır. Alman Başvekili Fon Papen 

Tarih mualllmlerl 
Kongresi 

~ Ankara, 27 (A. A.) - Şehrimizde 
!' 2 temmuzda başlıyarak 11 temmuza. 
: l<adar devam edecek olan tarih mu• 

,t, -1 allimlcri kongresi Ankara Halkevi sa 
• lonunda toplanacaktır. 

(6 ıncı ay) 1932 Sayısı S Kuruı 

7500 Liralık Otomobil Efsanesi! 

Büyük Millet · Meclisinde d ·• n lrt · a 
meselesi müzakere olundu 

Trabzen meb'usu Hasan beyden sonra, meclisin tetkf k encll
meoinJn mazbata muh_arrlri de kürsüye çıkarak dedi ki •• 

Ankara 27 (A.A) Büyiik Mil- _ küçük bir şaibenin herkesin vic-
let Meclisi bu ~ün Reis Kazım danında mevcudiyetine dair bir 
paşa Hazretlerinin riyasetinde şüphe bırakmıyacak şekilde sa• 
topJanmiş barut Ye mevaddı rih ve kat'i bir netice alarak 
infilakıye meselesi hakkında mu- meydana çıkmasını talepten baş· 
vakkat tetkik encümeni mazba- ka bir emelim yoktur. Beş ki-
tası üzerinde müzakere açılmış- şilik encümen zati mesele hak• 
tır. kında velevki ihzari olsun doi· 

Encümen mazbatasında mese- rudan doğruya kendi tarafınC:lan 

Şmelling 
Ağlıyor! 

Alman boksUrU 
müthiş haksızlığP 
uiramış 

Amerikada yapılan şmelling 
Şarkey maçına dair aabıraızhk
Ja beklenilen tafsilit geldi. Al
man boksörünün büynk hak saz
lığa oğradığı anl~.şalmaktadır. 
Tafsilatını beşinci sabifamızda 
bulacaksınız resmimiz Şemellin
gi, kaybettiği murassa şampiyon· 
luk kemerile gösteriyor. 

1 
Mlllt marş 

- M'aarl1 Veklll Eaat Beyfendlye -

San'atkdr elinde kalem, dokundu
ğu yerden nur çıkaran bir peyganı -
ber asasıdır. Fakat, dokunduğu yer, 
ya bir kuru taş olmalı, ya bir kara 
Wprak. Yoksa bizzat mevzu göz alı

cı bir ateş parçası olursa, o silıirli 

asa, bir kör dllencinin dilsiz değne
ğine döner!. 

işte, senelerden beri, bir Berthelot 
titizliğile ayın, güneşin, dağın, deni -
zin, ufuklann ve nıevaimlerin bütün 
renklerini süzen kalemler, henüz 
bir milli marı yazamadı. 

Milli marş... Bu, teşbihlerin i3ti
arelerin sırmalı ünilormtl8ına bü -
rünmeden meydana çıkacak, güzelli
ği süssüz çıplaklığında olan bir eser 
dlr .. 

K(ih dşık, kl1h kahraman, kôlı dert 

tetkikat ve tahkikat yapmak 
ve bu hususta alakatlarlari din
lemek ve onların ifadesini almak 
salahiyetini görmedikten sonra 

Hasan -Set - - - · · esasen bu encümenin yapacağı 
lenin ten Tiri ile hakikaten mey- baıka bir iı kalmamııtır. Encü
dana çıkarılması Hasan Beyın menin mazbatası tahikat evrakı 
ifade Ye müdafaasına müteTek- meyanındaki fezlekenin hülasa-
kif olduğu cihetle tahkikat ic- aından ibarettir. 
rasına mahal olduğu kanaatanda Arkadaşlar; siyasi hayatta Ye 
bulunmakta idi. Hasan Bey mü· deTlet hizmetlerinde ahlaki kıy-
zakere açılmasını müteakıp söz metleri, değil böyle çörçöp, mil-
alarak atideki beyanatta bulun· yonlarJa ifade edilen hasis men-
muştur. faatlerle mubadeleye rıza g&ıte-

Hasan Beyin beyanat. 
Arkadaşlar : 
Beş kişilik encümenin tab ve 

tevzi edilen mazbatasını dikkat
le okudum.Encümenin vardığı neti
ce üzerinde tamamen kendisile mu· 
tnbıkım. Y aloız ayni esbabı mu
cibe ile değil. Mevıuu bahsolan 
meselede bana sürülebilecek en 

recek akıl Ye ıeciye noksamyle 
malul bir adam değilim. (Bravo 
sesleri). Mev.zuubahs iınat ve 
ıaibelere dair söylenebilecek olan 
sözler Te bunlar hakkındaki ma
lumatı ve meselenin tarzı cere
yanını size uzun uzadıya izah 
için henüz vaki gelmediğine ka

(Lülf en sayiayı ,eviriniz) 
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l Kılıç Ali Beyin hatıraları 1 
j Gaziantep kahramılnı, şehir haricinde 1 
~ miihlm sıeclt noktalarını nasıl tutturdu? ~ 

j Yarınki Sayımızda l 
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Bugünkü maç dikkate de-
ğer ve heyecanlı olacak .• 
Spor kongresinin kararları 

dellnlk muhtelltl 
Şehrimize daha gelmeden 

şöhret alan Selinik muhuliti 
lzmirde iki maç yaparak tekrar 
şehrimize döndü ve bu gün de 
lstanbul fakirleri menfeatma, Fe-

ner bahçe ile Takıim stadmda 
mühim bir maç yapacak. 

li, kdlı. mahzun, kdJı. şen, hasılı dai- ============================ 

Mnhim bir maç diyoruz, nasıl 
bir takım olduğunun ta
hakkuk etmesine rağmen en sa
yılı futbol kuvYetimize ancak bir 
sayı farkla mağlup olan bu Yu
nan takımının üçüncü bir kartı· 
laşmada alacağı neticenin mutla
ka lehimize olacağı bakkinda 

ma zeki bir aktör olan ı:air lıkbir y , • 

zaman vezin, kafiye ve hüner olmı -
yan bu işiyapamadı. 

Dikkat ediniz: Zaman zaman arı
lan müsabakaların, konulan mükd -
!atların cazibesi, mevzuun büyüklü . 
ğü karşısında derhal sıfıra iniyl)r .• 

en uygun çare şudur: 
Gazinin gençliğe hitabını nazmct-

rnek .... 

Bulgar bale heyeti don Filibeye hareket etmiıtir. Reımiıriız, 
belediye tarafıodan verilen ziyafette NoYobai bahçesinde alın· 
mıitar. Yazısı llçllncü aayfamızdadır. _ 

Aczin sesi olan bu sükUt, dalıa 

uzun müddet devam edemez.. Buna 

(Ey Türk gençlifji! .. ) diye başlı -
yan o yüksek heyecan eseri, usta bir 
san'atkdr elinde veznin kalıbına dö
külünce, bütün gönülleri ayakla11dı • 
racak bir milli marş doğar. 

Maarif ı·ekaletini, bu mevzu üze -
rinde harekete davet ederim. 

kehanette bulunacak hanki spor· 
cu vardır ve asıl böyle bir maça 
mühim denmez de hanki maça 
denir? 

bir çare bulmak gerek .• 
Bir Fe- Bizim hatınmua gelen Yuauf Zir• 

Istanbulun en kuvntli takımma 
l Alt tarafı 4 üncil sayfada ] - ~ 
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Deyli Telgraf ı o:~m 1 T 1 1 B b 1 1 ı Musolininin 
Akvam cemiyetine Harici - e ra a er er inkılap felsefesi 
Dohulilmilzetrahnda•---~---------~-------------~-------~ ı~m~~e~~nm~~ 
Ne diyor ? Borçlar Meselesi ve Alman Başvekili memlekette faşizm heyecanamn 

Londra, 27 (A.A) - Daily -=:::::::ı:::::;;;:=ıı::::::::::z==m-=~------~~------- daima canlı bir halde bulunma· 

Telgraf gazetesi Yunanistan ta- Takip Ellİg~ İ Uzlaşma Siyaseti, d:1:fa:~::;~1:1~1~d:dY:~!:ı:~~~a 
rafından Tilrkiyenin Cemiyeti didkat ve itina etmektedir. 
Akvama duhulü için yapılaca ti F p • M k • • • s f rmn anennn ev 1101 arsmıc Bu, tıpkı şuna be:ızetilebilir: beyanabnın sah günü yapılaca- U r a ~· Tebabette bazı asabi hastalıklar 
jını yazmaktadır. Sovyet Rusya- vardır !ii bunları tedavi etmek 
nın Türkiyenin Cemiyeti Akva- Mitler, milli müdafaa ımamn ile vaziyet hakkında görü~tC. Diğer taraftan Lozanda içiı.ı vücude hararet tevlit ede-
ma namzetliiiine itiraz etmeme- faaliyet müsait şeDlde devam e:ııiyor. Bu arada Avrupa devletlori için müıterek cek bir ilıiç zerkedilir. Hatta 
sinin ıebebi Çanakkale mmtaka- C,ir yardım cacchğı teitl:Hiaden balısolunmakhuhr bazen böyle bir hastalığı izale 
sı üzerindeki beynelmilel kontro- Berlin, 27 (A. A.) _ :\l Vo.n Pape yonııllstıcrle Germaln ittihadı tarnftarntrm- ycal, l-"llzlyetl &alAba yUz tuttuk~a ve tl'dl- için kana sarı 11tma mikrobu aıı-
lün ilg aıını veya tadilini Tür ki- · p . b. . . ca şlddcUe tenldt olunmaktadır. ye kalbllyeU hasıl oldukça Atmıwyn. t.ı.ru- landıg-1 bile vakidir. Bundan 

l . 1 ld nın ar1s gazetelerinden lnnm mu- Al ~ • 1 ki fındnn tamirat namlle yapılacak olan frdl-
yeye ta ep ettırme { arzusu o u- habirine tamirat ilga edildiği takdir- ~ manyaııııa ~uırgaşa 1 ar maksat kanı mücadeleye sevk 

d· ı k d' &rlin, 27 (A. A.) - Almanyanın yat Ue temin oluruıcaJı.'1ır. ğu zanne ı me le ır. de Iı,rnnsanın mali tavizata hakkı ola "Sandık,, azıısındıın olan bütun meınle • etmektir. Fakat bir kere vücude 

niim. 
Mesele bidayeten huzurunuza 

geldıği zaman talep ettiğim gibi 
tahkikat encümeninin yüksek 
eline tevdi edilmesini ve onun 
bütün meseleler ve alakadarlar 
hakkında yapacağı tahkikat ve 
tetkikattan sonrn vazıh ve sarih 
bir mesele olarak önümüze im· 
yacak bu mesele üzt!riode fikir
lerinizi ve kanaatlarmızı ızhar 

etmenizi hassaten rica içb hu
zurunuza geldim. Ortaya atılan 
yegane mesel~ olcak üze~e 7500 
liralık otomobil efsaneoini uydu
ranları tahkikat encümeni huzu-
runda bulunduracağım. Mızrak 
çuvala sığar mı ? 

Arkada~lar; otomobil evrakı 
nakdiye midir ki cebe girsin? 
Ot mobil nerededir ve kime ve
rilmıştir, bunlan ~arahatla mey· 
dana koyRcaklar ve göreceksiniz. 
Bir takım avans muamelatı cev
:zuubahstir. Müteahhitlere teslim 
ettikleri malların bedeline mah-
suben 11vans tediyesine başlıyan 
asıl mukaveleyi yapan daire mi 
yoksa Maliye vekaleti midir? A
vansların teslim edilen eşya nis
beti bedeli nedir? Buna dair ve-
kile imza ettirilen müzekkerede 
bu avans m:.ıamelesinin aktedil
miş olan mukavele ahkamına ne 
dereceye kadar muvafık olduğu
nn ve bu avansların ne kadarı 
vekilin emrine istinat ediyor ve 
ne kadarından vekilin haberi 
yoktur. 

BOtü bu meselelerin oarahat
le meydana çıkması büyüh en-
cümeoin, tahl<ikat encümeninin i~e 
vaz'ıyet edrek mesele1i etraflı 
bir surette tahkik etmesine ve 
huzurunuza gelmecino mutevak-
kıftır. Orta yerde yine bir efsa
ne olarak bir ithal vesilıası mev· 
zuu bahistir. Bunun d~ aslı faslı 
yoktur. Fakat, b~tün izahatı v .:! · 
rebilmek için çok rica ederim 
meseleyi bir an evvel tah~ikat 

encümenine tevdi ediniz. Huzu
runuza gelecek neticeyi yine bu· 
rada tekrar l<0nuşuruz. (Bravo 
ıesleri). 

EncUmen mazbata muharririnin 
izahatı 

Hasan Beyin beyanatını milte
akıp tetkik encümeni mazba.ta 
muharriri Faik Bey (Tekir dağı) 
encümenin noktai nazarını izah 
eylemit Ye demiştirki: 

Encümen mazbatası iki kısım
dır: Birincisi bize tevdi edilen 
tahkikat evrakının telhisi, ikincisi 
de encümenin kararıdır. 

Birinci kısımdakiler bizim ka· 
naatımız, fikrimiz, hatta mütale
amız defl'ildir. Tahkikat evrakm
da bahsedilen bususatın hillasa
sıdır. Kararımızın istinat ettiği 
nokta ise muhale teakkul etmi
yen bir ihtimaldir. Bunun karşı
sında ' 1tahkika mahal yoktur,, 
diyemezdik. ifade ve müdafaası 

dinlenmedikçe Ha!ian Beyi itti
ham da edemezdik. 

Kararımız işin, alakadarların 
ve bilhassa Hasan Beyin ifade 
ve müdafaasını dinlemiye sala
hiyettar olan mercie gitmesini 
tekliften ibarettir. Şunu bilhassa · 
tebarüz ettirmek isteriz ki biz 
Hasan Beyi ittibam etmiyoruz. 
Hatta kendisine zan da tevcih 

- k. b • birrolc yerlerinde gene ka,·ga ve mü - da b k ...ıı~ "'· ırt tı cagı suretinde va ı eyanatı, sag ce- :ı ketler, bun n ao a 6~r.... var n :ırı mücadele kabiliyeti verdikten 
nah Alman matbuatının şiddetli ten sademeler olmuştur. ne ve tkarct bllil.nçotıırı ne mUtenasıp bir 

Du··n Berlı'nde 100 e ,,.akın tevkifat mcblAğ d!l vereceklerdir. cormı dikkat edilecek bir nokta kitlerini davet etmiştir. Bilhassa "De .; 
Yaprlmıstır. Bu suretle toplanılmıı olan meballg ile daha vardır ki o da sun'i ola-utsche Tages Zeitung,, şöyle diyor: ~ lhtı~a<'ı olan mPmleketlere kredi açılncal~-

Lausanne, 27 (A. A.) - M. von tır. Bu •n-dıl' mc··cudu muhtelif ı)ııruı·.ır . rak vücude verilen hararetin ta• ".lf. Von Papenln alyasetl hakkında et- ......, • • 
rafa ı,:m olunan habettJrl sarih bir aurnt- Papen, bugün öğleden sonra F.ransız dan terekküp edeceğinden sıındık, tcdJyat bii hududu aşmamasıdır. Zira 
te tek7.lp etmesinin tam zıımıınıt!ır. Eğer Ye Alman heyetlerinin aktedecekleri banknsmm yanı başında, knmblyolnr için hararetin tabii hududu aşması 
bunu yap:ımıyacak halde ise bu kadnr lth- km-vr.tll bir nazmı olacnktu. 

içtimada Almanların tekliflerini tev- Bn s···dı~ın idaresi, Oeml•:etl llkmıxı vu··cudun tahammülünü kırar. Bu ilkeli bir siyaset tnblyeslne ka~ı mllll ııağ .uJ .. "' 

Ct"nahm elddeW bir mukavemet gBstercco . di edecektir. tarafından tayin edJlc~k IM'ynclmllı•I bir ouretle sıbhatı teblikeye sevk 
tını göze almalıdır. Almanya, İngiltere ve İtalya gibi. komite tarafından temin olunnc3ktır. 

Mev~ll sarsllds mc? itimadın avdetine yegıine mfıni olan IJu suretle, tanıtrnt meselesi esas ltllu- eder. 
rUo bir hat surotlno iktiran edere!• konfo - Bu izahat n32::ırı dikkate alı-Paris, 27 (A. A.) - "Le Journnl,, tamirat tediyatının hemen ve kat'iy- nıns resmi surette Avnıpaya nlt llcfü.:ıd i 

in Berlinden almış olduğu bir tel - yen Hgasını istiyecektir. Diğer tm·af- mcseellcrlnln tetkikine başıaaığı 7.nman mrsa, ltalya başvekili M. Muı
grafta şöyle deni1iyor: tan Almanya, ticari bilançosu müsa- mliklUeme meı-zuu olnnyacaktır. solini'nia ara mıra irat ettia'İ nu• 

• 1\1. von ı•apenin bazı Fransı7. gn7.ctt>cl- ade ettiği takdirde mesela, 4 sene Cencne, 27 (A. A.) - Dünkü gü- tuklordaki hararet ve heyecanuı 
ıerlne ı·ııkl beynnntı, gerek lmblnentn Jifü- sonra tamirat namile yeniden tcdiya nün kayde şayan vak'ası M. Macdo- molrn::ıdmı vazi}'eti anlamak ko• 
&ek m:ıluun:ıttn &lddette tenkit ccıumıstır. ta başlamayı ve bu suretle ver.ilecek naldın Amerika murahhasları l\L laylaıır. 

Bn §Cralt nltmd.a h:ısvckllln Lrıusanne ta paralan Avrupanın ihyasına tahsis Jibson ile 1\1. Norman Davise yapmış 
tlllnden soıım tktldnr me-ı;ldlndo tutun - Fı'lhakı'ka bundan bı'lhaı'"" bı·r· 

etme'-'İ taahhüt suretile Avropanm oldugwu ziyarettir. ... .. mak için çolt :r.ahmet çekeceği ımnnolun - .; l l l 
makta.dır. mali ve iktısadi itilası emrine iştirake Bu ziyaretlere Hoover teklifleri - kaç sene evve öy e zaman ar 

ıııtter, bn gUn mıııı mUdafaa. ruwrı Je - amade bulunduğunu da ilan edecek . nin mükalemata zemin teşkil etmiş ol olmuştur, o zamanlar da M. Mu-
ncraı von Schlelct"r fle mDhlm bir mnuıı~at- tir. duğu zannediliyor. solini ~yle nutuklar . söylemiştir 
ta bolunmuııtur. t ·ı· A 'k F l Binaenaleyh bugünkü gün, kat'i ng1 ız, merı ·an ve ransız ıeye- kı" bı"rçok k"ı"""seler ltalya Başve-nu hnberterl mutat olıın ihtiyat ltaydl u. 

bı·r gu··n olmasa da mu··hı'm olacaktır ti murnhhasaları arasında ürüzlii mü ,_ b' h b d v ile verl~·onız, falc:ıt "Koclnılsch 7.enlung,. ' ' • :ı kilinin mubakka:s. ır ar e Otf• 
...ıbt Uhtm Al tel rt bu 1-.. 11 MU•tore-k S""""dık 1 kAlemelere başlanmadan evvel bir uz-,.. m m:ın gnze e ' sıı 'm•' v """" ru giltig-ine hükmetmişlerdir. 
nüshalarında nağ <'.ennh siyası mahaflllııdc Cenevrede intişar etmekte olan laşma Ye anlaşma hm;ulü için ça1ışıl-
bllhassa M. ''on Pnp<'nln hatta bir daJu "Le Journal des Nations,, bu sabah- makta olduğu görülüyor. Yapılacak Halbuki bu tahm!alcrin biç biri 
L:ms:ınll!lc'a avdet etmemesinin muvıı!ılt o- 1 b "k• l 1 H t kl' · d v k t N t k" bu ki nüshasında Avrupa devletleri için o an u mu a e.me er oover c 11 - ogru çı mamış ır. e e ım 
l.'.lcağı hnsosonun bllznkere cdllınlt oh!uj:;-ıı- · ]erinin daha fazla devletler tnrnfın- I l "11 t• nu yazmalttndırlıır. müşterek bir sandık ihdasma rnüteal gün de gene ta ya mı e ı na-

llnklltat ;>udor kı, baıı,·eı..-ııın ıımllır.ııyıın~ lik projeye (',emiyeti akvam erkanın- elan kabul olunabilecek şekle ifrağ mına Avrupaya karşı bir takım 
faaliyet sıyruıetı FrnnsafB karşı bir "İhatn dan birine atfetmektedir. edilebilmesini temine matuf olacak - metalibeler dermeyan etmekle 
slya.~tı,, tnldp cdllmeslnl Htb·.am eden ııa~ Bu mllşterelc snndığın bir kısnn sonıı:ı- tır. 

Yunanistanda askeri bir cemiyet mi teşkil edilmiş ? 
beraber, ltalya Başvekili, beynel-
milel sulhu mnhafa%a için çalı
şanbrın en önlerinde g3rUlmek· 
tedir. Daha birkaç -'gOn ~YTCl 

Amerika Reiaic.. ur M. Hoo
ver'in tahdidi tcslibat hakkında
ki planı Cenevre konferansına 
tebliğ edilir edilmez ilk defa 
olar&lk bu planı kayıtsız ve ıart
sız kabul eden ltalya Hariciye 
nazın M. Grandi olmuştur. 

Papa Anastasyo, hümt\metten cemiyeti dağıtmaşım l~tiYıor 
Atinn, 26 (Husuoi rnuhabiri

m;zden) Çiftçi ve amele firka~u 
reisi M. Papa Anasta:lyo, Yuna
nistanın dahili vaziyeti hakkında 
yeni bir mak:llc neşretmiatir. 
lfl.. Papa Annstasyo, bu makale
sinde, Yunanistanda askeri bir 
cemiyet te~kil edildiği haklun
da!-d iddiasında şiddetle israr 
ediyor ve hükumetin müdahale 
ederek bu askeri cemiyeti dağıt
maaını, bu cemiyetin teşkilinde 
ön avak olan zabitleri cezalan· 
dırmasını istiyor. 

mizden) - Lozandan bildirildi
ğine göre, tamirat ltonferansı, 

Tuna devletleri ittihazı mesele
siJe gayri rec:ııi surette meşgul 
olmur;;tur. Avusturya kendis!uc 
küçük bir ietikraz verilmesi tek-

lifi:ıi ret etmiş, merhamet değil, 

caktır. Bundan başka Fransa, 
Avusturya btikraz tahvilatı ha-

milleri o!an Fransızlara parala
rmı alacaklarını tekeffül etmiş 

olduğu cihetle, Avusturya mora
toryom ilan ettiği takdirde 1943 
senesine kadar Fransız hamille- Mehmet Asım 

fokot buhrana karşı koymak için rine senede seksen beşer milyon ismet Pş. enstitüsü 
rc5obet çareler ve tedbirler itti- Frank ödemek zaruretinde kala-
bazmı istediğini bildirmi~tir. Avus- caktır. Seref diploması aldı 
turya devlet baukııcı~m her ne Yunanistanın Tuna devlet'eri Ankara, 27 (A.A) - Milli i"-
şekiJde olur ise olsun ecnebi ittihadı meselesinde hatti hare- tısat ve Tasarruf Cemiyeti ilk 
kambiyosunun naklini ve mem- keti sarihtir. Yunanistan, tütün defa olarak ismet Paşa Kız ens-
Jeket haricine ihrncmı men içia müstahr.ıili memleketler bu xum- titüsüne, iktısat ve tasarruf YO· 
emir aldığı teyit etmektedir. Bu reye girdikleri takdirde, tütün luodaki faaliyetini takdiren bir 

Tuna ittihadı mesel~a~nde 
Alfusturya ile Yun!l~lstanın 

•Ja;;dyeti hadisenin Çekoslavakya ve lngil- müstahsili bir memleket sıfatile şeref diploması vermiştir. 

__ A_t_in_oı.._,_2_6_(_H_u_e_u_s_i _r:::a_u_h_a_b_ir_i-__ te_r_e_d_e_v_a_h_i_m_a_k_s_i_t_e_s_ir_l_e_ri_o_la_-__ T_u_n_a_it_ti_h_a_d_ın_a_g_i_r_eb_il_ec_e_k_t_ir_._ ra tediye edecek olanlar da 27 ki. 
sına dair kanun lôyihasib askerj tastiki noter tastiki hükmünde nunusani 1926 tarih ve 726 nu .. etmiyoruz. Ha:ıan Beye tealluk 

eden meselelerden biri, bizzat 
isnat edenler tarafından müstan
tik huzurunda inkar edilmiştir. 
Diğerleri de idari muamelelere 
tealluk eder. 

idare başında bulunanlar ve 
idare mes'uliyetini taşmış olan
lar çok iyi bilirlerki hazan usul 
ve karar haricinde muamelede 
yapıla bilir. Bunlarm esbabı mu
cibeleri bilinmedikçe bir hüküm 
vermek caiz değildir. Bu sebep
le bakikatın meydana çıkması 
ıçın Hasan Beyinde istediği gi
bi işin tahkik encümenine gitrne
oini lüzulu görmüştür. 

Faik Beyin bu izahatını müte
akıp mazbata reye konmuı ve 
kabul edilmiştir. Buna nazaran 
Meclis te15kilE!tı esasiye ve adliye 
encümenlerinden teşekkül ede
cek olan muhtelit encümen me-
s:ele ü~erinde tahkikatta buluna
caktır. Mazbatanın kabulünden 
sonra ruznameye dahil madde
lerin müzakeresine geçilmiotir. 
Askeri ceza kanunu ve evkaf 

Büyük Millet Meclisi bugünkü 
içtimaında Evkaf umum müdür
lüğünün bazı inşaat için iki yüz 
bin liraya kadar teabhildat icra-

ceza kanununa müzeyyel a9keri oiup a~nı muafiyefler dairesinde maralı kanunun dördüncü madde 
muhakeme usulü ve askeri ceza fora olunur. sinin ~on fıkrasından iıtifade e --
kanunlarının bazı maddelerinin Zirai kredi muamelelerinde derler. 22 nisan 1341 tarih ve 
tashih ve tadiline dair kanun ziraat bankasına teminat göste- 642 numaralı kanunun hükmii 
layihası müzakere ve kabul olun- rile:ı gayri menkullerin ipotek mahfuzdur. Geçmit ıenelere ait 

muameleierin banka memurları- müterakim taksitler gelecek sene• 
muştur. nın tahriri talebi üzerine tapu ler taksitlerine zam ve tevzi edile 

Ziraat bankası kanunu ·1 d"l b l"W ·· dairelerince ibraz olunacak de- bilir. Ve tecı e ı en me a ıg yuz 
Ziraat bankası hakkındaki ka- b l B k yin ve iapu senetlerine müste- de be§ faize tai o ur. u anu • 

nunn müzeyyel 1967 numaralı h k ·· b" · · dd d -niden takrir alınmıyarak derhal nun ü mu ırıncı ma e e me .. 
kanunun ikinci maddesinin tadi- ifa ve tecil olunur. ,, kur kimselerin zararlarını müs .. 
Jine ve üçüncü maddesinin ilga- r'Aeskenlerden bakiye borçlar pit mazbatalarını satın aldıklan 
sına dair kanun müzakere ve ve borçlanma kanunu gayri menkullerin uhtelerine iha-
kıınun kabul olunmu~lur. Buna Hazineden taksitle .mal alrnıf lesinden evvel istihsal eylemiş o .. 
nazaran yapılan tadilat şudur: olanların taksit bedellerinin Leci- lanlara aittir. 
"Ziraat bankasının münhasıran li hakkındaki kanuna müzeyyel Erzlncanh Akklşın ölUm cezası 
zürra ve zürradan müteşekkil zi- kanun müzakere ve kabul edii - Erzincanın Karamuıtafalı ma• 
rai kooperatiflerle kooperatif mi§tir. Buna nazaran 15 nisan 341 hallesinden Arıoğullanndan O • 
birliklerine yapacağı her nevi ve ve 622 numaralı kanunla n1u- mer oğlu Akka§ın ölüm cezasına 
kredi muamelelerine ait deyin kaddema iıtila ve harp tahribatı çarpılması hakkındaki mazbata 
senetleriyle bu kredilere mü- dolayısile hakları tanınmı§ eıha - kabul olunmuttur. 
teferri bilumum senedat, ev- sın 1928 senesi mayıs nihayetine TUrklye•lrak mUnasebab 
rak, vesaik, lrnyut, defatir ve kadar hazineden taluitle •alın Muaddel gümrük kanunu 
hulasi hesabiyeJer Ve! bankaya almıt oldukları irat getirmiyen nun 43 · üncü maddesinin tefsiri • 
teminat gösterilen gayrı menkul- analar ile her nevi arazi ve bina ne lüzum olmadığı hakkındaki. 
ferin ipotek ve noter harçları vergisi kanunu ile tayin edilnn mazbata i!e Türkiye cümhuriyeti 
muamele vergisi ve sair her ne- kıymeti bin liradan dun mesken- ile Irak arasında mün'akit iadei 

lerin bedellerinden bakıye kalan mücrimin ve Norveç hükumetile vi tekalif ve köylerde zürraa zi-
borçları, borçlanma kanunun • ikamet, ticaret ve aeyriıefain mu• 

raat bankasınca , yapılacak zirai daki müddete göre tahsil edilir. ahedelerinin tasdiklerine müte • 
kredilere müteferri evrak, sene- Bunlardan borçlarım bu kanun • dair kanunlar müzakere ve kabul 
dat, kuyut, defatir ve hülasai la tayin edilen müdcletten evvel edilerek içtimaa nihayet verilmir 
hesabiyelerin ihtiyar heyetlerince ve bu kanunun mer'iY.etinden ıon tir. 
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1 Saa'at llem111de f 
Bulgar Bale 
Heyeti Gitti 

Bir mllddet .,, vel .memleketi
mize relerek Ankarada ve ıelı
rimizde birkaç tem•il veren Bul· 
pr bale heyeti dtın akpmki 
konvenıiyoneJJe Filibeye gitmiı· 
tir. Artistler Filibede bir tem•il 
verdikten sonra Plevneye gide· 
ceklerdir. 

Heyetin enelki akfam DarDI· 
bec:layi ti1atro•unda verdiği ikinci 
temsilinde Bulpr kolon· •İ namı
na orkestra ıefi M. Nikolof'a ve 
diier artiıtlere, Bulgar mektebi 
mildGrll M. Boyçef tarafınd.a da 
bq arlİlt MatmazelVera Kantar· 
ciyevaya birer boket verilmittir. 

Dün &;le Ozeri Novotni ote
linde Bulıar artistleri ve gaze
tecileri ıerefine belediye tarafın· 
dan bir ziyafe. verilmiıtir. Ziya· 
fette misafirlerden bqka beledi
ye reis muaYini Hamit, vali mu· 
avini Ali Riza, fırka idare 
heyeti reiıi Cevdet Kerim , 
DarDlbedayi müdilrü Memduh, 
rejislSr Ertulrul Muhsin Beyler 
Türk gazetecileri bulunmut!ar, 
Hamit ve Ali Rıza Beyler Tllrk 
Bulgar do•tluğundaa bahiı birer 
notuk dylemitlcrdir. Bu'gar ıa· 
setecilerden M. Yarakuf tarafın· 
dan Bulgarcaya tercDme edilen 
bu notuklara minfirlerden M. 
Sakazof M. Kukilef M. Papol 
birer notukla cevap vermitler, 
bu notuklan artiıtlerdea M. Şev
keno Tllrkceya çevirmiıtir. 

Balpr bale heyetUe birlikte 
ıelen Balıar l'uetecileri tehri· 
mizde kalm11lardar. Yana vapor• 
la Varaaya d&leceklerdir. 

Re888mlarımız 
Amerlkaya eser 
Gönderlyorlar 
Re11amianmııdao Mehmet Sa· 

ip. Kemal Rifat Ye Şefik Beyler 
30 Temmuzla l 4 Ağüstoa ara• 
amda Amerikada Loa Anjelosta 
açılacak rtızel un'atlar ıergiain· 
de t911ür edilmek ibre eserlerin
den onuna, ayni zamanda ıergi· 
Din relm bulunan Amerika ıefiri 
Mr. Sbenil Hz. ae vermiflerdir. 

26 milletia İftlrak edeceii ve 
olimpiyat oyunlarma mllteallik 
eserleria t91bir edileceği ba Hr• 

IİJ• Tlrk •n'atklrlannın da it· 
tirald Amerika ıefirini çok mem• 
mm etmipir. 

Serti kapaadıktan IOllra eHr
ler Saafranliakodan batlamak, 
V qinfton, Nevyorkta bitmek ve 
laer phirde birer balta bu......._ 
rulmak Gue Amerikamn batlıca 
tebirlerinde de tqbir edilecektir. 
Ba llll'etle un'atklrlanmız eaer
leriai Amerikanın en mDbim ıe-
lürleriade tamtmaya fırlat bul
•llf olmaktadırlar. G&nderilen 
tabloJann ikisinin mevzuu bok· 
aar, diprlerinia diık atamı, A· 
udolu pehlinnluı, futbol oyan· 
adan veaalredir. 

Film çeviren 
TDrk · 
Muslklşlnaslan 
Bir mDddetten beri muhtelif 

ecnebi memleketlerinde konser• 
ler vermekte olan TOrk mmiki· 
tlnaılannclan kemaai Sadi Bey 
't'e nvceıile •,.&atmda kendi
•• refakat eclea arkadaflan 
tehıimize dllnmlflerclir. 

Oç baçuk ıene bir çok eme· 
bl fllairleriade k0111erler verea 
Saclt Be, ve arkadatlan l929da 
Pde flrketile olan bir makave-
W.. ........ pllk dolclarmak 
bere Parile tlJmiflerdir. 

S..'atUrlar Parilte Petit Jour-

1 81•1• Balları eri 1 
Pamuk fi atları 

Ytlkselmeye doğru 
mu gidiyor inmeye 

dojtru mu 'l 
Harici ticaret ofisi pamuk mahsu • 

lü hakkındaki haf talık raporunu lıazır 
lamııtır. Bu rapora söre sonhafta zar 
fmda pamuk fiatlan yükselmiıtlr.Fiat 
lardakl bu ytikselifte siyasi hadise -
terden ziyade pamuklara ariz olan 
b6eeklerin son yafmarlardan sonra 
daha fazla tahribat yapacatr endişe -
li Amfi olmuştur. Bu haf ta içinde 
bilhassa Amerikada pam11k mahaa • 
Uiniin iyi olmadığına dair haberler 
nazan dikkati celp etmiftlr. 

Harici ticaret ofisi pamuk fiatla -
nnın yükseldiğini bildirir n bunun 
sebeplerini tzala ederken Tlearet o -
dası, cihan piyaamnda pamuk fiat -
larınm dlltmlye mtitemayfl bulundu -
fundan bahsetmektedir. 

Odaya gire, pamuk fiatlarmrn 
dUtmeslnde, Amerika pamuk mUs • 
tahalllerfnin btttttn tavsiyelere rağ -
men, zerrlyat sahasını tahdit et -
memeleri Amil olmuttur. 

tkf ay evvel Amerikada pamuk 
zerrfyat sahasının ge~n seneye 
ntsbetle yüzde yirmi dereeesind~ a -
zaldıfı tahmin edilirken, Jpfzlerden 
bir çoğunun pamak zlraatlne baş -
lamalan üzerine bu nisbetin ancak 
y(lzde fkJ dereeeafııl balacafı an -
ıa,ılml§hr. Maamaflh, rekolte hak • 
kındakt tahminler fytdir. 

Avusturyalı su mtlte
hassısı geldi 

Belediyenin bir mllddet evvel 
mukavelesini imzaladığı IU mll• 
tebaa111 Avuıturyalı m8h~ndis 
M. Marto ıehrimize ıelmiftir. 
Mühendw ıehrin civanada bulu
nan 1U menbalarım, 1U bentle
rini ıum.iye batlamlfbr. Bu gez· 
me neticesinde lltanbalaa ıu 
vaziyetini ısllh için bir rapor 
ha11rhyacakhr. 

EtapJI Rumlara 
azminat dağıtıiıyor 
latanbuldaki Etapli Rumlara 

terk ettikleri -Dara makabil 
verilecek 150 bin lngiliz lir.alık 
tazminabn dafıhlmaaına muhte
lit mnbadele komiıyonunca baı
lanılmııbr. 

Şimdiki halde iıtihkaldan az 
olan allkadarlara teYliat yapıl
makta ve kendilerine banka çek
leri verilmektedir. 

latibkaklan daha fazla olan 
Eüpli Ramlara •it tevziat liste
lerinin hamlanalmaıma da de
vam edilmektedir. 

nal Alonanda çok muvaffakiyet 
kazanan bir koa1er verdikten 
10nra Soniı Nalpıı film ıirketi 
kendilerine ufak ~im çevirmek 
llzre bir mukavele teklif etmif, 
aan'a\klrlar bu teklifi kabul 
ederek fimdiye kadar yedi ufak 
film çeYirmiflerclir. ikisi enelki 
Hile tebrlmiacle de fllterilen 
bu filmler Ze,.belr, Konyalı, Kay-
1erili gibi muhtelif Anadolu o
yunlarını ıllterea akeçlerdir. 

Sadi B. ve arkaclaılanaa Nal· 
pu firketi lanmmlf Franm ar
tisti Marie Bell'in bq rolDntı 
alacajı bir filmde de çalıfmaJan 
teklif edilmif, fakat filmin yedi 
yDz metresi çevrildikten 10Dra 
ıirketia Joinville'deki ıt&dyolan 
yanımıtar. Bunan llzeriae bu fil
min ikmali l 933 aeaealne bıra
kalmlfbr. Film Franmca, lnpiz· 
ce ve TDrkçe olacak, T&rkçe 
kopyamada Marie Bell "duble,. 
edileceti içia aeJirdler perdede 
Fnam ua'atkanm ,erd&kleri 
balete ODUD JedDe Tlrkçe ola· 
nk batlı• hirWlllD ~;unu 
lfldecekl_.... S..'atklrlar Uç 
a_y •• ~ PariH plecek· 
lerCftr. 

Çanta kapan 
Madam bağırınca 
Yakayı ele verdi 

Yekel&nen KAzım 

Madam Nuvart isminde bir 
kadın enelki gece Beyoflunda 
Mektep ookatından geçerken 
bir adam elindeki çantasını ka· 
parak kaçmııhr. Madam derhal 
baiırmaya başlamıf, feryada ye
tiıenler çantayı kapanı yakala· 
mıılardır. 

Y apalan tahkikatta bu yanke
ıecinin balen boıta ıezen tütOn 
ameleainden lsmail oğlu Kazım 
olduju ve bu gibi ıabıkalan 
bulundutu anlaıdmııtır. 
Bir makinist tlvey 
babasını yaraladı 
Ev~elki pce KaraıOmr&kde 

bir kav;a neticesiade bir maki-
niıt llvey baba11m muhtelif yer
lerinden yaralamıfbr. K&prlbaıı 
cadde1lndelci 74 numarala evde 
Çapa tütoo depOJll usta başala
rındaa Sabri efendi oturmakta· 
clw. Sami efendi alta ay enel 
Hatice iamiade bir kadınla tanıt· 
mıı, iç ay beraberce oturduk· 
tan ıonra ayrılm .. lardır. 45 ya· 
ıında kadar olan Hatice Ham· 
mın 25 yatında makiniıt Ylllllf 
isminde bir oğla vardır, Yaauf 
annesinin Sabri efendi tarafın· 

dan 6ç ay IODl'a bırakdmuuıa 
çok kızmııhr. Usta başı ile ma· 
kiniat bu yOzden bir iki kere 
kavkıda etmlılerdir. Enelki 
akpm Hatice hanımla Yaaufun 
karm Muzaffer hanım Sabri e
fendinin evine tekrar gitmiıler, 
alt katta oturaa kiracılara ka• 
pıJI açtlrarak içeriye girmifler· 
dir. 

Hayat pahalılığı 
Mayısa alt cetvel 

hazırlandı 
lstanbul Ticaret odası tarafından 

tanzim edflen hayat pahalılıfı cet -
velinin Mayıs ayına alt olanı neşre • 
dillllİ§tir. 

Cedvel, ana, baba ile biri bir bu -
çak, dlferi yedi ve Uçtiııcfisii de 
on bet yaşlannda tiç çocuktan mürek 
kep orta ham bir ailenin giyecek. 
yakacak ve ev etyuı ve difer ihtfyu -
eah için 1914 senesindeki aylık 
sarfiyatı 100 lira itibar edilerek tan -
sim olunmuıtur. 

Bu miktar 1929 Mnesinde 1381 re 
kadar yfikselmiş, 1930 da 1272 ya, 
1981 de 1200 e düımUı. Bu senenin 
Martında 1200 ü, Nisanında 1182 yi 
bulmuştur. Ma)'JS içinde ise 1181 e 
kadar dUtmüıttir. Bu cetvele göre 
şehrimizde hayat gönden &llne ucuz • 
Jamaktadır • 

Cetvele gire, şehrimizde yiyecek 
ve içecek fiatları 1929 sensinee na -
zaran çok düşmüş, bu senenin 
Şubat ve Martında biraz yükselmiş. 
Nisanda düşttitti halde Mayısta 
tekrar yükselmiştir. 

Yakma ve aydınlatma maddeleri 
Mayısta ucuzlamıştır • 

Giyecek eşya ve ev e,yasile ev ki -
ralan, 1929 daki fiatlarınr muhafaza 
etmektedir. 

Borçlar meselesi 
MUsalt safhada 
Gelen haberlere g8re, Pariıte 

Osmanlı borçları hamillerile ya
pılan mOzakere hayli müsait bir 
safhaya dabil olmuıtur. BugDn· 
)erde TDrk tezinin tamamen ka· 
bul edilmni beklenmektedir. 

GJenlerl dlrlJtmltler! 
Bir malmtldllrile bazı memur· 

lara i~ten el çektirildifini yaz
mııtık. Verilen malGmata gGre 
bu memurlar, bazı 6lmDı mille· 
kaitleri hayatta imiş gibi göste· 
rerek maatlarını almaktan ıuç· 
ludurJar. Maliye müfettişleri , 
ıimdiye kadar yapblrlan tetki· 
katla ba 111retle S880 lira aba· 
cbjuu t~abit etmif'erdir. 

Evlenme 
Merhum kaymakam Rarap Be

yia kızı ve nqriyat müdOrDmtlz 
Refik Ahmet l!eyin baldw Ni
met Hanımla latanbul ibtiaaı 
mahkemesi iltintak blkimi Hak
kı Ş&krl Beyin evlenmeleri, din 
Beyoilu evlenme dairesinde 
Beyojlu kaymakamı Sedat Bey 
tarafından icra oluamuıtur. 

Meruimde HDaeyin Rahmi Bey 
matbuata ve adliyeye memup 
birçok zevat hazır buluamutlur. 
iki tarafı tebrik, ve yeni aileye 
sonsuz ıaadet temenni ederiz. 

Bir as 80nra Hatice bamm lallade amele Ômere çarpmlf, 
kapıyı arahyarak oğla da içe- b8f1Ddan Ye belinden aflr IU• 

riye pmİf ve yakan kata çıka· rette yaralaamlfbr. Mecruh baı· 
rak Sabri efendiye Anneme ne- taneye kaldıralm11tır. 
den bakmıyof8Un dive çatmıı KISpek 81dUrDrlren d•r•k ,., ......... 
ve kavi•Y• tublfmaJhır. Beleclip klpelderin lldlhiil-

Kavta eına1ında Ymuf oda· meıi için pbelere yeniden emir· 
da eline ıeçircligi ıDnıG ile ler vermif ve ba emir Ozerine 
Sabri efendiyi At kala;. arka· her fDbe faaliyete geçmiılerdir. 
undan 10l eliadea, ktıregi Oze- Don bu y&zden Ali isminde 
rinden yaralımıf, kaçmıftar. Belediye oabapmda dayak ye-

Feryada yetifenler mecruhu mittir• Ali BDyDkderede lldllr
preba haataneaine yabrllllflar- dD;tl klpeıin kayrutanu keaer
dır. Yusuf dDn aabah yakalın· ken Rizeli Hakkı, Balatlı Beh
mııtır. Zabıta Hatice ve Mozaf· çet, latinyeli Hllsameddin Ali 
fer hanımları da iaticenp et• efendinin llzerine blk:um ederek 
mekteclir, - Zavalb klpekleri neden aı-

Blr kaçak cı ... klelçl d&rlyonma diye fena balde 
pkelandı dlvmlltlerdir. 

Babçekapucla . Aymtap uba· f Tr11111••:0.:::;n spor 
nada kapıcı Alı ofla Ahmeclln Garbi Afrikadan iki kDç6k 
&zerinde din 13200 varak ka· ıpor otomobiJlle tehrimize gel· 
çak Halep llğara k~. ~~ digini yazdlflmaz lngiltere mliı· 
muftur. Ahmet tevlnf edılmiftir. temleke idaresi memarluından 

Pecl tra111nr kaa• Mr. Nikola'a ait otomobil din 
EminlDO hattmcla flleym 221 Galataaaray Karako!a lntlade 

nmbarala taraan1 ar...._. din bir tramvaya fUPIDlft kua lıafif 
Aruntkl,ande Fe1*1i li9ai ıeçmiftir. 

1 AclJlr• haberleri f 
Kendisine yaver 
Süsü vermiş ! 

Evvelki gün ÜakOclarda prip 
bir hadise olmuş, kendisine Re
isicümbur hauetJerinin yaYerle
rinden Naıit Bey sUsli vererek 
Oskodar adliyesinde muameleli 
evrak takip eden bir •btekai 
tevkif edilmiıtir. Öğrendlfimile 
göre, bu adam Kartalda kunda
racdık eden Osman otlu Ha.e
yin isminde bir ıençtir. Enelld 
glln, tanıdıklarından birinia İfİDl 
intaç etmek maksadile oniforma 
giyerek ve yaver Nafit BeJia 
blivf,•etini takınarak Uıkllclar 
muddeiumumiliğine gİtmİf ve 
muddeiumumi BOrbaaettia Beyle 
rörllımOtttır. 

Eurbanettin B. ziyaretçinin ıa
rip ve beceriksiz jutlerindell 
ıDpbeye dllımOf, bu ıDphe ..
rine, bir kAğıda birıeyler ~ 
ve bu kltıdı ziyaretçi tarafaada 
tesrii arzu edilen muameleli .., 
rakla birlikte odacı YalltMlle 
muavinlerden birine g3ndermlt
tir. Burbanettin Be1in ufak kl
R-ıtla muavinlerden ıorclaiu tuJcla 
ReiaicDmbur bauetleı inia yan .. 
)erinden Nafit B. fU dakikada 
lstanbulda mıdır?.. Bu mıle çok 
geçmeden gelen cevap ıu obnt
tur: Yaver Nqit B. kat'i mrette 
Ankaracla bulunuyor ... 

Burhanettin B. pae sfllld• 
gizliye tevkif tertibab almıfbr. 
Bunu m&teakip te, maamel• 
evrakının netlcelenme1iae iatilar 
eden aabte yaverin tevkifi ve 
hakiki hllviyetinin tesbili ~ 
memiıtir. 

Kunduracı Ha.eyin alellde bir 
sahteklrdır. Adliye mubafiH, .. 
adamın bir deli olması lhti....ı
lerinin çok varit bulunda~ 
ileri a&rmektedir. Mamafila t~ 
kika~a devam olunmaktac:hr. 
Sahte yaverin takip ve IMlllal 
iltimaı ettiti muameleli ewak da 
tetkik edilmektedir. 

Çok zeki adliyecilerimisd• 
bulunan Burhanettin Beyi tebrik 
ederiz. 

Telefon davası 
Belediye mofettifleriodea Al 

Yaver Beyia telefon firketi ~ 
bine açbia dolandanalak clavaa
aa dlln ubab ikinci ceaa mala
kemeainde devam olunm .. fakat 
dava evrakı benh okmmad.. 
ğından muhakemenin 6 T ....... 
za barakılma•ına karar verHmift:ir. 

Berberlerin şlklyeU 
Baza berberler bel.O,.,. • 

miyetleri hakkında filrlyeete 
bulu11maılardır. Şiklyetia ultebl 
cemiyetin bir ıenelik cemlJet 
aidabnın toptan alınmak iltea
mesidir. Berberler ba İfİD bak• 
11zbğa ve m09klllhndan bala ... 
mektedirler. 

Halk evinde 
btanbul Halkevi ıubelerlahl 

idare heyetleri diba hep Wn1ell 
Halkevi bina11 konferans al 
nanda toplanmışlarclar. 

MOzakereye Halkevi idare ... 
yeti reilİ Himit Bey riyuet et* 
mif ve evin blltçui bak'nwla 
mllzakereıi cereyaa etmiflf'. 
ikinci içtima yirmi p ...,. 
J•pılacaktır. 

Arnawutıuıun latenbal ... 
konaulusıuıu 

Arnavutluk h8k0metinln Sellı. 
nik bqkonaalusa Salo Bey 
navutluiun latanbul bqk:.-.-t,~ 
luğUDa tayin edilmiftir. 

latubal Araavatluk ....... 
.ıuu Asaf Bey~ --
ti ... kltiplitm• •k•edil .... 
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f ~ K. SL AL K& dan IMahkemevelaal~n~nt '-~~~~D~e_v_ı_e_t~D~e~~~·-~~o~ıı_a_r~ı~ıı_A_n~ı_a_r~·~~~~' 
lzmir Mı. Mv. ihtiyacı ıçın Usküdar ciheti kara nakliyah Fatih Sulh ikinci Hukuk Mahke • Ylik Ye yolcu vagonlarının yedek edevabnm kapah zarfla Ye 

170676 k·ı k k k p 1 fl ~azarlakla yapbnlacaktır. ihalesi mesinden: Takat kaydile mlinakaaa11 6 A.X...stoa 932 cumartui ...a .. ı ... t ı o e me a a ı zar a Eski Ali paşada Tabağ zade ma • a.. •-
mllnakaaaya konmuştur. ihalesi 9 6 932 çarşamba gllnil saat hallesinde Maymuncuk sokağında 19 15 te Aokara'da idare merkezinde yapılacakhr. 
S0.6-932 Perıembe gfinü saat l5,5 da komisyonumuzda olacak- cedit 15 atik hanenin alt katında Tafsilit Haydarpaıa ve Ankara vemelerinde onar liraya abl-

hr. Şartnamesini almak istiyenle- bir kuyu, bir oda, bir sofa, bir mut· 1 rd ---•-cb (2809) 
16 da yapılacaktır. Talıplerin rin her gün ve pazarlığa ittirak faktan, birinci kabnda iki oda, bir so- makta olan şartname e e Ya&111 r. -
yevmi mezkiırde teklif ve temi· edeceklerinde vakti muayyeninde fa ve bir heladan ibaret ve 8 lira i • ----------------

0
-------M----k--

nat akçelerile birlikte lzmir Mev- komisyona müraci'atlan. (478) cara mütehammil hanenin açtk art. Asker"ı Lı·se ve rta e • 
kü Mliıtabkem Satınalma Komis· (2911 ) tırma suretile birinci müzayedesine 

karar verilmiştir. 
yoouna muracaatları. (472) (2893) • • • 1- Hanenin kıymeti muhamminesi A 

• • • Aydsn'daki kıtaat için senelik 405 llradır. Halen ipotek ve haca. teplere Talebe lınıyor 
Tıbbiye mektebinde mevcut sığır eti kapalı zarf usuln ile za muallak muamelesi yoktur. 

41 kalem kabne eşya pazarlıkla münakasaya konmuıtur. lbaleai 2 - Şartname herkesin görebile • 
932 

bul'd b I Kuleli 
4-7-932 pazartesi günll saat 15 ceği surette 932 - 14- numaralr dos • 1 - 1 -1935 ders ıenesi için latan a a anan 

ıatılacal<tır. ihalesi 2-7-932 pa- tedir Şa tn · xrmek isti yadadır · ve Maltepe Askeri Liıelerile Buraa'da bulunan Bursa Aakert 
• ' ameyı gu - 3 -Tapoda müaeccel ve gayrı mil • 

IU günii saat 16 da komisyo- yenlerin komisyonumuza taliple- seccel hak sahipleri tarihi ilandan Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mekteple-
numuzda yapılacaktır. Taliplerin rin vakti muayyeninden evvel itibaren yirmi gün zarfında hakla - rine talebe abnacaktL 
prtnameıini almak üzere her 795 lira 3 Ku. muvakkat temi- rını tesbit etmek )izere mahkemeye 2 _ Liseler 9, 10, 11 inci ıınıflan (1, 2, 3) lncO, orta mektep• 
gOn ve pazarlığa iştirak edecek- natlariJe zarfların Aydm'da 37 müracaatları lazımdrr. Aksi tak • 
Jerin de vakti muayyende kom!s· • tirde gayn müseccel hak sahipleri lerde 6, 7, 8 inci (1, 2, 3) OncD sınıftan muhtevidir. Ve liHler 

ınci alay alım satım komisyonuna bedeli müzayedenin paylaşma!ından kısmına 400:500, Orta mektepler kıımında 200:300 talebe alma· yonumuıa müracaatları (469) mllracaatları. (429) (2597) hariç tutulacaklardır. 
(2873) • • • 4 - Müzayedeye iştirak edecek ze- bilecektir. 

• • • 
Ayvabk'taki kıt'at ihtiyacı için 

150 ton arpa ile 250 ton kuru 
ot kapalı zarf usulile münakasa-
ya konulmnıtur. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her giin 
Ye ihaleye rıtirak edeceklerin ise 
teminata muvakkate ve vesaiki 
aire!erile beraber yevmi ihale 
olan 21-7-932 tarihine mi"sadif 
perıembe günü saat 15 Ayva
hk'taki askeri satın alma komis· 
yonuna mllracaatları. 482) (2915) 

• • • 
Haydarpaıa hastanesinin bir 

1enelik ihtiyacı o'an yumurta ve 
francala pazarlıkla alınacaktır. 
lbaleıi 28 • 6 • 932 salı gOoii aıa
jıda yazılı saatlerde yapılacak· 

br. Şartnamesini alrr ak istiyen· 
lerio her gün Ye pazarlığa işti
rak edeceklerin de vakti muay-
yeninde komisyonumuza 
caatJan. (470) 2874) 

ihale saalleri 
16 Yumurta 
16,S FHncala 

.... . . 
müra· 

Kastamoni'deki kıt'at için bir vat yüzde yedi buçuk nisbetinde te- 3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iquinden bqka 
96 d minat akçesi depo edecektir. 

senelik 99 kilo erimİf sa e 5 _ Delh\liye ve ihale pulu müş- giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi h6k6mete ait oldağu gibi 
yağı kapalı zarfıa münakasaya teriye aittir. Tanzifat ve rüsumu ayrıca talebeye her ay bir miktar maq ta verilir. 
konmuıtur. ihalesi Hl· 1 -932 pa· saire hisseleri nisbetinde hissedara na rfi 

4 - Liseleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine te zar günü saat 15 tedir. Teliple- aittir. 
· · · x k li 6 - Gayri menkulu mezk6ntn ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cllmburiyet Orduau için rın •artnamesını gurme zere 31 - 7 - 932 pazar gUnü saat 16 da 

her gün komisyonumuza ve iha· Fatih ikinci Sulh Hukuk Mahkeme • zabit olurlar. 
leye iştırik edeceklerin de vakti sinde birinci arttırması icra oluna . 5 - Bütlln mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun• 
muayyeninde teminat ve muvak- cak ve en çok arttıran zatın üzerin · dukları yerlerde ı Ter.ımuz 932 de başlar. Ve Ağustuı 932 tari• 

k de bırakılacaktır. 
kat ve teklif mektuplarile birli • 7 _üstünde bırakılan zat bedeli binde hitam bulur. Bununla beraber kadroda mllnbatler kabrsa 
te Kastamoni satınalma kom=s- müzayedeyi 5 gün zarfında vermeğe ders senesinin devamı mOddetince ıivil liıe ve orta mektepler-
yoı:una müracaatları. (458}(2796) mecburdur aksi taktirde muamele den nakil suretile talebe abnmıYa devam olunur. _ 

• • • fesih ve zarar ziyan ve farkı flat an • 
Bahkesir'deki kıtaat için 500,000 
kilo arpa kapalı zarfla münaka
saya konmUflur. ihalesi 10·7-932 
pazar günO saat 15 tedir. Talip-
lerin ıartnameyi g6rmek istiyen· 
lerin her gün, iştirak edeceklerin 
de teminııt akçelerile il. inci K. 
O. ahm sahm komisvonuna mü
racaatları. (437) (2640) 

• • • 
Kolordu ve birinci fırka ihti

yacı için (30) zar bin kilo un 
ayrı ayrı ıartnamelerle, pazarhk
la almacakhr. lhaleıi 2-7-932 T. 
cumartesi günü saat 17 de ko
misyonumuzda yapılacakbr. Ta
liplerin tartnameleriai almak &
zere her gün ve .pı.-bkiarına 
iştirak edeceklerin de vakti mu· 
ayyeninde komisyonumuza mü· 
racaallan. (479 (2912) .. .. "' 

dan tazmin edilecektir. Şeraiti mes - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
rude dairesinde talip olanların mil • mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu· 
racaatları ilan olunur. (3235) 

• lundukları yerlerin Aıkerlik ıubelerine mliracaat edebilirler. 
Beşiktaı icra dwiresinden: k 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer b'r adet 6 - Mekteplere girmek için llzım o!an ıartlan muhtevi ayt 

ıözlil masa bir adet konsol bir adet beş ve kabul ıartnameleri Ye muhtaraları blitlln Aıkerlik şubelerin· 
gözlü konsol iki adet ko:ruk bir adet de mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve askeri liıe Ye 
kanape dört sandalye rakımı ve aynalı orta mekteplerine müracaat ederek mezkür tartları &ğrene 
~ardirop iki sivah demir karyola iki seh-
ba bir salıncaklı sandalye ve bir yemek bilirler. (2180) • 
masası Pangıltıdı Eşref efendi sokağında R d 
2 7. 932 cumartesi günü s•tılac•ğtnd•n Etıbba Odası iyasetin en: 
ye\·111i mezl\ Orda talip olanlar mahallinde Oda Heyeti Umumiyeıinin 8 Temmuz 1932 cuma gGnB ıabah 
hazır bulunan memurine muracaat etme· 
Jeri ilAn olunur. saat 10,30 Ceğaloğlunda Halk Evinde birinci içtimaı mukarrer 

lstanbul sekizinci icra memur· 
fuğundan: 

Bir borçdan ablayı tahtı hacze alınıp 
-.ıtı'ı tabrrür eden Fatih Hımımi MD'- ' 
hiddin mahallesinde dıraman soka~nda 

bulunduğundan Azayı kiramın tqrifleri rica olunur. (2950) 

Dr. Ihsan Sami . ,.1!1111•,-. .• ıl~ 
Goııokök Bfısı ... lllll 

Kadın ve dozum hastalıkları 
Mftteh•ssı11 ·• 
Doktor Bclsojtuk l ujtu ve ihtilAclarına karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
.-sultan Mahmut türbesi .No. 189 -

ı Hüseyin Natlf 
ıı ! TOrbe. eıki Hillliabmer binaıı -;=========.-. No. Tel. 226 2120 

IC.O. merkez kıtaahnın üç ay· 
Lk samanı için kapalı zarfJa ya· 
palan mllnakasasmda talip çık· 
mad ığmdan pazarlığa konmuş· 
tur. ihalesi 29-6 932 çarşamba 
ıünll saat 17 de komisyonumuz· 
da yapılacaktır. Taliplerin şart· 
namf sıni almak üzere her gün 
ve pazarbğa iştirak edeceklerin 
de Takti niuayyende komisyo
Damuza milracaatları. (467) (2871) 

Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı için 
1500 kilo zeytin yağı mllnakasai 
aleniye ile alınacaktır. ihalesi 
29-6-932 Çarıamba günU saat 
16 da komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin şartnamelerini 
almak Oıere her gün ve müna· 

37 numurolu hant>de mevcut 1 lalı, sec 
cade, bakır mangal ve saire 2 7·32 ta· 
rihintıle saat 17 den 18 ı.adar paraya 
çevrileceğinden taliplerin mezkılr r;ünde 
ve mahallinde huar bulunmaları ilAn 
olunur. 

lstanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

A•· M. Sa. Al. komlayo• 
nu lllnlar1 

Merkez Kumandanlığına mer· 
but MUessesat ihtiyacı için 70,000 
kilo sığır eti bir şartnamede 
180,000 kilo koyun, 20,000 kilo 
kuzu eli ayrı bir şartnamede 
olarak pazarhkla satın ahnacak· 
hr. Pazarhkları 2 Temmuz 932 
cumartesi gün& saat 14 ten 16 
ya kadar Tophanede Merkez 
Kumandanlığı aahn alma komis· 
yonunda icra kıhnacakbr. Talip
lerin ıartnamesini ıörmek için 
ko•isyona mOracaatlan ve itti· 
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

Beyoğlu Beıinci Noterliği canibi 

lliıine 

• • • 
Çatalca mliıtabkem mevki fı. 

nn odunu pazarlıkla alınacaktır. 
ihalesi 29 6-932 çarıamba gllnll 
aat 16,30 da komiıyonumuzda 
rapılacaktır. Taliplerin prtna
meaini almak lizere her gBn ve 
pazarlıp ittirak edeceklerin de 
Yaldi maayyende komiıvonumuza 
mlracaatları. (466) (2870) 

• • • 
Çorludaki kıtaat için 8,000 ki

lo lilına 9700 kilo prua, 8400 
patbcan, 3900 domateı, 4200 ka
IMık, 3000 bakla 5700 upanak a· 
lent miinakaıa ile alınacaktır. l · 
haleai 2 - 7 - 932 pazar günü 
saat ondur. Taliplerin Çorluda a· 
bm ıabm komiıyonuna müracaat 
lan. (413) (2522) 

• • • 
K. O. ve 1 inci fırkanın sene

lik ot ihtiyaçlan ayn ayrı §Arlna• 
melerle ve kapalı zarfla münaka· 
1&Ja konmUftur. ihaleleri 2 - 7 
- 932 cumartesi günü K. O. nun· 
ld eaat 15 de ve farkanmki saat 
11,5 da komisyonumuzda yapıla· 
cakbr. Taliplerin tartnameıini al· 
mak Gzere her gün münakaıala • 
1'111& ittirik edeceklerin de temi .. 
aat Te teklifnamelerile komisyo • 
nmnuza müracaatlan. (411) 
(2520) 

• • • 
lzmir Mıt. Mv. için kaaplı zarf 

amlile 819,000 kilo odun milnaka 
•ya konmu,tur. ihalesi 28 - 8 
- 932 eall günüdir. Sut 18 da· 
dır. Taliplerin İzmir a1mı uhm 
komisyonuna müracaatları. .( 412) 
..(2521) 

kasaya ittirAk edeceklerin de 
vakti muayyeninde komis)onu· 
muza mllracaatları. (414) (ı523) 

• • • 
lzmir mDıtahkem mevkii ihti

yacı için 413,000 kilo kuru ot 
kapah zarfla münakasaya kon-
muıtur. ihalesi 29· 6-932 çarıam· 
ba gBnü uat 16 da yapılacaktır. 
T sliplerin ıartnamesinioi görmek 
Ozere her glin komisyonumuza 
ve ıbaleye iştirak edeceklerin de 
teklif ve teminat mektuplarile 
birlikte vakti muayyeninde lzmir 
mevki müstahkem satın alma 
komiıyonuna müracaatları. (419) 

(25381 
• • • 

Uıak'ta bulunan kıtaat için 
2500 kilo arpa kırması def aten 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
lbaleıi 29- 6 932 çarıamba gOnü 
saat lS te yapılacaktır. Taliple· 
rin şartnamesini görmek Ozere 
her ğiln komisyonumuza ve mn-
nakasaya ittirak edeceklerin de 
teklif ve teminatı muYakkate 
mekluplarile birlikte Manisa sa
tan alma komisyonuna Takti mu
ayyentnde miiracaatlan. (240) 
(2539) 

~ . . 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı olan 

25bin kilo un pazarlıkla alınacak
tır. Jhaleıi 28-6-932 salı günO saat 
15 te komisyonumuzda yapıla
caktır. Şartnameıini almak iıti
yenlerin her gün ve pazarlığa 
.ittirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza mil· 
ncaatlan. (279) (2912) 

. 

Bir alacağın temini zımnında mahcuz 
ve açık artırma suretıle paraya çevrilmesi 
mukarrer mensucat imaline rn:ıhsus ma
kina ve yün ı. urutma) ı mahsus mı te
ferru:ıt soba ve sair buna müteallik em
val 30 6 932 tarihine mUsadıf Perşenbe 

günü saat 10 il4 14 te kadar Eyipte 
Silihtar ağa caddesinde hin Altın \'ıldız 

şirketi mensucat fıhrikası derununda sa
tılacagından calip olanlınn mezkQr cün 
ve saatte mahalli mezkQrda ha21r bulu· 
nacak memuruna muracaatleri ilin olu· 
nur (3234) 

Bartın icra dairesinden : 
Hanının mecliı mahallesinden zmıl 

oğlu !\lehrnt>t efendinin hacı Ali oğlu 
Cemil kııpt:ın terekesine izafeten mıh· 
tıımlan N:ıci, Mahmut, KAzım ve SalA-

(44) (2923) 

• • • haddin zimmetlerinde alacağı olan 063) 
adet madeni ıltun lira alacağtnm temini Piyade Atı, mektebi için 13 
tahsqi için borçluların meclis mahallesin· kalem sebze pazarlık ıuretile satın 
de ve yukan çarşıda vaki sağ taralı ve ahnacaktır.Münakasas:3· Temmuz· 
önü ve arkuı yol ve sol t:ırafı senet 
sahibi dükkAnı ile mahtut 160 aışın 932 pazar gOnll saat 14 ten 16 
miktarında bir bap rusumat id:ıresi ara· ya kadar icra kılınacaktı. Taliple-
sında olan 55448 : sehimde 2884 sehim rin şartnamesini g6rmek için ko-
ve mahıllei mezkılrcda medrese arkasında misyona milracatları ve iştrak 
!ilin sağ tarafı yol sol tarafı relgrafhane 
ve kız mekrebi ve paşa ağı zadeler ve için de muayyen vaktinde komiı· 
reselerl bahçesi ve yol ve önü yol ve vonda hazır bulunmaları. (45) 
arkası sarı Mehmet vereselcrl hanesi ile (2924) 
m:ıhdut 3900 zira mfttanndald bir hap 
hane mı bahçede olan 88740 sebimde 
53760 ıebım hisselerinin haczine kıraı 
verilerek saabp çıkanlmış ve temmuzun 
yirmi yedinci Ç&rfanba ~ünü saat on 
beşte Bartın iaa dairesinde açık artırma 
suretile ihale edileceğinden talip olanla· 
nn pey ıkçaıile icra dairesine müracaat 
etmeleri ve bu baptaki sauf şartnamesi
nin temmuzun birinci gününden itibaren 
herkese aç•k bulundurulacağı ve işbu 
gayri menkul üzerinde bir bık iddia 
e<knlerin ilandan itibaren yirmi bir ıün 
içinde icrayı müracaatlan aksi takdirde 
haklan tapu sldlince mukayyet olmadı ça 
paylqmadan huiç talac:aklan ilan olunur. 

• • • 
Merkez Kumandanlığına mer• 

but mlieuesat ihtiyacı için 20 
kalem yazlık sebze Harp Akade
miıi için 1 O kalem yazlık ıebze 
iki prtnamede pazarbkla satın 
alınacaktır. Pazarlıklln 30 Ha· 
ziran 932 Perıembe pnll ıaat 
14 ten 16 ya kadar Tophanede 
Merkez kumandanhğı satın alma 
komiıyonunda icra kılınacaktır • 
Taliplerin ıartuameaiai ıarmek 
için kolDİIJODa mlracaatlan ve 

Efendim, 
Bankamızın Bcyoğlu'nda lstiklAI cad

desinde 339 numarada kAin bürosunun 
yakında ilga ve kapablması mukarrer o
lup mezkOr büromuzda isdcar edilmiş 

bulunan husust kısalar müsteclrlerinin 
nıhayet bir ay 7.lrfında Bankayı teşrifle 
kısalannt boşalraruk terkeylemeleri lüzu
mu beyan ve aksi takdirde müdded 
meıtOrenin inkizısında bo,alıılmayın kı

sılır, masarifi müsttcirltre alt olmık 
üzre. Noter huzurunda kırdmlırık muh
teviy:ıtı tespit ve Bankada muhafaza edi
lec•ği ve bu yüzden bankanın bir rttnı 

mes·uliyet kabul etmeyeceği kası mUs
tecirlerinln mılQmu olmak ve ona göre 
hareket etmek ve bankamıZln bilctimlı 

hukuku mahfuz kalmak üzre işbu ihtar· 
namemiz ıshnın dairei ıliyelerlnde hıf
zlle bir suretin:n Istanbul Villyet gaze· 
teslle ayrıca Milliyet. Cumhuriyet. Vıkir. 
Akşam. Son Post• ve Fransızcı Stam
boul ve Rumca Apocvmatinl ve Erme· 
nice Nor Lur gazetelerinde illn ettiril· 
mesini ve bir nüshıi mfisıddıltasının 

tarafımıza itasını talep eyler İ7. efendrm. 
Kredi Lyone Bınlıı11 

lstanbul Şubesi 
Müdürü: J. Hervier 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili He•talaklar Mllteh•••• 

Cumadan maada her alla ltleden 
sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lstan
bulda Divanyolunda 118 numaralı h• 
susl kabinesinde dahili hutalıldan 

muayene ve tedavi eder. Telefoh: ı. 
tanbal (2. 22398) 

ittirak için de muayyen vaktinde 
komisyonda baza.- b\llunmalan. 

(42) (2921) . 



Sultan hamamında 

BALCILAR 
Mağazasındaki 

T enzilitlı Satış 
Muhterem latanbul balkandan g6rDlen teveccüh Ozerine 

1 Temmuza Kadar Temdit 
Edilmiştir 

Mevcut Avrupa Malları 

YOK PAHASINA 
Elden çıkanlmaktadır. Bu hakiki flrsatı kaçarmayınız. 

Mıjazamız saat 19,112 a kadar açıkbr. 
-----

Anupadan diplomalarla muaaddak birinciliği ve en büyii'c za• 
fer Dlf&DIDI ibraz ettiği tibi TOrk zeklsı, Tllrk .. n' alı, . TllrJı 
sermayesi ve Tilrk amelesiyle ihzar olunmustur. 

le SINF.K, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCEK 
ağaçlar çiçekler ve nebatat Ozerindeki brhllan, tavukJar ve 
kDmeı kutlan ile nir baynnat &zerindeki pireleri " bac:ekleri 
ve bil6mum baıarab meni ebedi ile katiyyen 6ld · - 'lür ve bir 
daha dirilemezler. Aksini jspat edeDe 5JOO Lira 
tazminat verilir. Devlet demiryollan, Şark demiryolları, Seyriae· 
fain, Hililiabmer, GOlbane, Cerrahpap, Hueki baltalleleri Ye
aair bOyllk hastanelerle Sıhhat yurtlan, Y ah mektepleri, btl,Uk 
oteller, büyük vapur kumpanyalın, TltOn inhiları, Ford kam· 
panya11, ve bil6mum mfiesaeaab milliye ve ec:aebiye FAYDA 
istimal etmektedir. ismine ve mark111Da dikkat ediniz. Haaan 
Ecza Deposu. 

SEYRISEF AIN 
Merteal idaresi Galatı ltöprühaşı B 2623 

Şube A. Sirkeci Miihllrdar zade Hın 22640 

lzmlr • Pire • lakenderlre 
postası 

(İzmir) 28 Haziran Sah 11 

de Galata rıbbmından. 

Trabzon Postası 

(CUMHURiYET) 29 Hazi· 
ran çarıamba 18 de Galata 
rıhtımından. 

lzmlr • Mersin Postası 

(ANAF ARTA) 29 Haziran 

çarpmba 10 da idare nbtı· 

mandan kalkarlar. 

lzmlr Ekspres postalarında 
lıtanbul • lzmir Ocretleri 

Kr. 

1 inci kamara 1500 
2 inci ,, 1000 
3 DncG ,, 800 
Gllverte 300 

Mersin poatalar1n~a 1 

latanbul • lzmir llçretleri 
Kr. 

1 inci kamara 1000 
2 inci " 800 
GO••rt• 300 (2902) 

Dr. A. Emanuelidis 
Zllbrevi hastalıklar 

muayenebaneai 
Sirkeci : Trabzon oteli yanında 

yağı 

içemiyeuler 
40 1eaeden 
Beri mllcer· 
rep. 

Sıhhi yemekler· Buzlu içkiler 

FRIOECO f ıstanbul Beledlyesl llAnları f - 1 18 ay vade ile 
Beyoğlu Belediye Şubesinden : Sillhtar ata Ye ıDnnet k6prll• SAT E 

)erinin yalnız ahşap enkazı bllmOzayede ve kapalı ·zuf usulile -... ... .._. İ 

Ademi iktidara 
mevcut ıartnameıine tevfikan 14-7 932 tarihioe mllsac?if pertembe 
gtıntl saat 15 de Daire Enctımeniade ablacakbr. Tal•plerin mtl· 
zayedeyc ıirebilmeleri için % 7 ,5 teminat akçeaı olan (l 1) lira 
(25) kunlfll alt teminat mektubu ve yahut daire mubaaebeain· Karşı ıeairl tat'iyyesi mOcenep olan 
den alacaklan teskere ile mllzayededen evvel bu parayı 11· Ban- GLANDOKRATIN yeni mal pi· 

yasayı ıel· 
kaaıaa yabrarak verilecek Bank makbuzile o ..An ve ıaatta En· •.. miftlr. Eczanelerde arayınız. 
cllmene muracaatlan Ula olanur. (2952) 

lataobal, Beyofla Ye Oık8dar mıntakalarutdaki ilk mektepler 
için mtibayaa edilecek Jarıll sGrıea 1an11 mete olmak &zere 
8270 çeki odun kapab zarfla mtlaakuaya konulm11ttur. Talip 
olanlar şartname almak Ozere her fln Levazım mOdOrlOtGne 
miiracaat etmelidirler. Mlnakaaaya ,Umek için de 469,S lirabk 
teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarım 18· 7-932 
pazartesi g&nn uat on bete kadar Daimi Encllmeae vermeleri 
llzamdır, (2953) 

lıtanbul Belediyesinden: Beyoğlunda Şablıulu mahallesinin 
Bostan Yeniyol ıokağında kiin metı6k mezarhğın nakli kuburu 
yaphnlacığından allkadarların tarihi ilindan itibaren bir hafta· 
ya kadar belediye mezarhklar MOdiriyetine mOracaat eylemeleri 
illa olunur. (2954) 

----------------------------------
Tütün inhisarı Uınum Mü

dürlüğünden: 
1 - 18,000 kilo benzin, 6500 kilo motarln ve 2500 kilo 

vakum yağı: 30·6·942 Perıembe. 
2 - (Berliye) ve (Şenole) marka ka~1onlarımızla (Buik) 

marka otomobilimiz için eb'adı komiıyonumuzda mevcut (83) 
adet iç ve dıı Jlatik: 4-7-932. 

Nevi ve mikdarları yukarıda ghterilen levazımı itaya talip 
olanlann hizaluında g&ıterilen glinlerde ( % 7,S) teminatlarını ha· 
mil• 1&at (14,S) da Ga!atada O~manlı Bankaaının kuıasındaki 
...... lllbayaa Komilyonaaa mliracaatlan. (2811) 

Darfltpfllka Lla..t 
MBdll'Hlibda: 

Mektep için bir aene zamnda 
abnacak 19 kalem erzakın ka· 
palı zarf aıulile mllnakaaaıı ya
pılacağından talip olanların mO
nakaıaya lttirak için Temmuzun 
9 uncu cumartelİ gtln8 ıaat 14te 
ve ıartnameleri g6rmek için her 
g&n Nuruoımaniyede Cemiyeti 
Tedrisiyei lslimiyeye müracaat
ları. c2939) 

1 ZAYILER 1 
931 senesinde Hayriye lisesi 1<>n 

sınıfından almış olduğum şabadetnamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdın eskisi 
nin hülcmil olmadığına ilAn evlerim 

Hayriye lisesi mezunl~rından Fa· 
tibte Atpazannda 11 numaralı 

hanede Hüseyin Kenan 
A Eyüp orta mektebinden aldığım 

tasdiknıımeml zayt ettim. Yeni•inl ala· 
catımdaa evvelkinin hUkmO olmadığını 

ilin ederim. 
Kasımpaf& uzun yol No IO Nazım 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. U mnml 

Netrb'at •tldliril: Refik Ahmet 

. ,;,,. ~·aUIT S.41..,..,.. 
41&~ Susama, yazın beşeriyete 
~ olan cezasıdır. Tabii havasa 

Kaç 
Sınıf ipekli 
Gömleklik 
Vardır? .• 

bazmiyeye malik Eno'a 
11 Fruit Salt" gazozltı toza 
bir mıtdar limon sıkıldıkda 
susamayı gideren Iitif . İ 
sihhl ve mükemmel bir 
ınilstahzır tetkil eder. 

• 

Sabah 1111 ak~m bi, bar
dak au denınunda bir 
kahve ka§'Oı 

0

m1kdannda 
klfidİT, 

lpekiş'ten 
Gömleklik 

A - Birinci ıınıf, en yGksek ipekten yapılan organ
zinlerle imal edilenlerdir. Bunlar1 yapan fabrikalann 
adedi biltiln dOnyada dokuz on tanedir. Harptenberi 
bu nevi g6mleklikler memleketimize girmemiıtir. Umumi 
harpten evvel, bu kumqtan yapılan bir g&mlek 4,S 
altın liraya malolurdu. Bunlar en IOks gömlekliklerdir. 

B - ikinci sınıf, ıap g&mlekliklerdir. Bunlar eaaı 
itibarile (A) ıınıflna en yakın olan gömlekliklerdir. ipek 
kırınblannın pamuk gibi iirilerek ipek haline konma• 
ıından yapılır. BUDlarıa, gayet yum11tak olmalarına mu
kabil, iıtimal kabiliyetleri (A) 11nıfına nazaran aokıan
dır. ElyeYm memleketimize ithal edilen lllkı ı&mleklikler 
Ye fillfiller bu 11nıfa menıuptur. 

C - OçllacG 11aıf krepd6fin veya birmaa Bıerine 
yaplan g&mleklikler Yeya fillfillerdir. Bunlann evsafı 
halkımızca yakmdan bilinmektedir. 

lpeklş'ln A sınıh glmlekllklerlnln 
metresi 850 llA 585 kuruştur. 

B sınıfı gUmlekllklerl 800 HA 450 
~uruıtur. 

lpıklf. c. sın~ından gömıekllk yapmamaktadır. 

Kiralık dükkan 
Emin6nü Mal MüdOrlOğünden. Kumkapı iıkeleai ıokağmda 

7 numaralı abıap baraka düllkin senevi 120 lira muhammen ki· 
ra Orerinden açık arthrma uıuhle ve bir sene mDddetle kiraya 
verilecektir. lbalui 30-Haziran·932 Perşembe ınno saat 15 le 
yapılacaktır. (2559) 
~~-~-----------------------------------------
Gedikpaşada Jandarma satın
alma komisyonundan: 

iki yllz elli adet su fıçısı pazarlıkla sabo ahnacakhr. Pazariı~ 
30-Hazıran·932 ı:er;err be günü saat on <!örtten on bcıe kad:ır 
yapı'acak VI? fiat haddi itidalde görfıidüğü takd.rde ihale mua• 
melea;nio icrasına teve11ül edilecektir. Taliplerin ıartname •• 
nOmuneyi g6rmek üzere her glin va paıarhğa iıtirak için temi
natlari.e l;eraber scnbtir g&niln ır.uayyen satleriode ilomiayoua
muza mllıacaatlarL (2937) 



YENİ V-B· SİL .NDİRLİ 

BU GÜN TEŞHİR EDİLİYQR 

V-8 slllndlrU yeni Ford. otomobil 

tarUılnde yeni bir devir açmıştır. Bu 

araba ucuzluğu itibarı ile milyonlarca 

otombll sahiplerine kuvvetli ve idareli 

bir araba arzetmektedir. 

Yeni V-8 silindirli arabalar zerafet 

noktal nazarından her tllrlU taktirin 

fevkindedir. Bundan maada sür'ati, karo

serinin genişliği, ve yayvanlığı ve ihtiva 

ettlğl en son tekemmmat dolayısı ile 

ıenı FordJetklke şayan bir kıymet teşkil 

eder. 

V-8 Silindirli Yeni Ford Viktorya Kupe 

V- 8 silindirli veni Ford arabıla11 

istanbul'da Topbane'de kain Ford fabrl-
kasınm salonunda 28 ve 29 Haziran ısaz 
tarihlerinde umuma teshir edilecektir 

Lastik mUcerrltler Ozerinde bulunan 
geniş ve yayvan karoseriler 

Motörlln sllsııansi:vonu ihtizazlara 
temamiyle mani olmaktadır 

Tilrki.ve'de satılan Ford otomobilleri 
lstanbul'da. Tophane'de 

Ford Motor Comııany Fabrikasında 
Tftrk işçileri tarafından imal edilmektedir 

Sinkronize edilmiş ve sessiz vites tertibatı. Saatte 130 kilometre sür'at. Termostatik tertibatinı havi oto• 
matik ayarlı çift tesirli' ( Houdaille) amortisörleri. Gayet hassas süspansiyon temin eden elastikiyetli makas111 

lar. Seri akselerasyon. Az benzin sarfiyatı. Emniyet. Otomatik ayarlı avans tertibatı. Yeni (Down Draft) 
tipi karbüratör. Silindir kutru 77.7 m/m, piston tulü seyri 95.2 m im, silindir hacmı istiabı 3.62 litre. 90 derece 
zaviyeli mütekabil muvazeneli krank mili. Ayara lüzum göstermiyen yekpare krom kaplama ~~paP,lar. 

LINCOLN Fordson 

..AJRCRAFT 


