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Devlet, faizi kontrol altına alıyor 

ôzde yarım buhran 
vergisi alınacak 

Ankara, 28 (Yakıt) - f-Jükii
metçe iktisadi buhran vergisine 
müzeyyel olmak üzre bir llyiha 
hazırlanmıştır. Layihaya göre es· 
hamı umumiye faizleri, tabvi!at 
faiz~eri, hazıne bonoları faiz ve 
ıskonto, bilumum ikrazat, mev
duat, emanet, hesabı cari faiz
leri yüzde yarım nisbetinde buh
ran vergisine tabi tutulacalıhr. 

Türkiye dahilinde bulunan 
medyunlara ait bu gibi tediye 
ecnebi memleketlerde yapılmış 

o1sa da verg ye tabi tutulacaktır. 
Bu gibi işlerde mesut olan mü· 
esseseler kanunun neşrinden iti
baren 15 giin zaı fında yapacak· 
ları beyanaamelerı tahsil memur
luklarına bildirmiye mecbur lu· 
tulmaktadır. BiJdirmiyenler vüz 
liradan aşağı olmamak üzre ha· 
fıf para cezasına tabi olacaklar
dır. 

Umumi, mülhak, hususi büt
çelerle idare edilen daire Ye 
müesseıeleriu iskonto ve faiıleri, 
ticari hesabı carileri 21 Temmuz 

931 tarihli ve 1860 numarala 
muamele vergisi k•nununun C 
fıkrası mucibince vargiye tabi 
mua!Celeler, sefirler, ecnebi mü
messiller, konsoloslarla maiyet
lerine yapılacak tcdiyat ..c. ite
kabiliyet şartile bu ~ergiden 
istisna edilmehtec1 :. 

Kazanç kanununun l 038 n-.. 
maralı kanununa muaddel 3 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrasmda 
yazılı serbest meslek erbabmdan 
doktorlar, di'J tnbipleri, baytar· 
lar, avukatlar, müheodislar, mi· 
marıar, mutabassıslar ve müşa-

virlerden tahal.t kuk edecek ka· 
zanç vergisinin üçte biri niıbe
tınde buhran zammı alınacaktır. 

Bu gibi meslek erbabı ba:tkıo
daki büküm 932 senesi kazanç 
vergilerine de şamil olmak üzre 
1 Haziran 932 tarihinden ve di
ğer maddelerin hükümleri kanu
nun neşri tarihinden muteber 
olacak, tahakkuk eC:ecek vergiyi 
vermiyenler.den tahsili emval ka
nununa göre tahsil olunacakhr. 

Lozanda Kat'i Gün .· Bugün 

·rat konferansı en 
tehlikeli saf lhaya girdi ! 
Diğer taraftan Baldvln, Hoover planının 
devletleree kabulllnii muhtemel gDrllyor -- --

BUtün dUnyayı al!kadıır eden Lenev:re 
ve Lozandaki konferansların mcsaislJ n•ıi 
geçtikçe mUhlm safhalara girmektedi1' 

Avam kamarasında, Amerika reisk u~1 
huru Hoovcrln silt\hlarnı llçte bir n1Bpc14 
do azaltılması şeklindeki plAm etra!mdıll 
Baldvin, dikkate de~er bir cevap vermiş, bıl 
teklifin şimdiki §ekli ile bir iki haftA UU' • 

fında btıtlln devletler tarafından kabul • • 
dilmesinin pek muhtemel olduğunu 8')yle • 
mlştır. 

Fakat, vaziyet, bu cepheden ml.i3ait gö
rUntırkcn, tamirat borçları bahsinde Al • 
mantarla Fransızlar arasmda tlrdenblre 
§iddetll bir gerginlik hasıl olmu,tu:-. Berll
ne gidlp geldikten sonra, tamirat bo:çları • 
nm tamamile ll&asmı kat'lyetle lleri aUren 
Fon Pnpcne karf}I Heriyo menfi bir vaziyet 
almış, lngiliz başveldll, iki taratm a.-asmı 

bulmıya teşebbUs etmiştir. 
Fransızlar, bu g1ln kat'l cevaplarını vere

ceklerdir. Fransız gazeteleri, Loza.ndaki mü· 
zakeratm l:ikltaa uğraması lhUmallnhı k.ıv 
vetıendlğl şeklinde ve Almanlar ıı.leyMnde 

§lddetli neşriyat yapmalüadırlar. Her haldel 
mllzakerat ciddi bir tchlllce geçirmektedir 

Baldvln 
Bu huswıtakl telgraflar, Udncl aaytaın•Z· 

dadır. 

- Yahu ne var içeride ? •• DUIUn mu, kavga mı 1 
~ Şimdilik dUIUn var ı .. 

• llll!DllllD1111DllllillllUllllD111 1 1 dli&WWW& 

IAkvam cemiyeti
ine iştirakimiz için 
Yarın levkaUlde iç
timada bir takrir 

verilecek 
Cenevre, 28 (A.A) - Ah .ım Ce· 

miyetinin Perşembe günkü favlıalAde 

heyeti umumiye içtimaında Tür 
kiye Cümhuriyetinln Akvam Ce· 
miyctine iştirak için davet edilmesi 
lehinde Yunanistan ile bazı devletle 
rin hızırlamıJ oldukları takrir, meclis 
divanına tevdi olun.caktır. 

Cenevre, 28 (A.A) - Perşembe gü· 
nü, Türkiye'nin Akvam Cemiyetine 
davet edilme için Yunanistan ilı di 
ğer bazı devlccler tarafındın mecllsc 
bir tal.:rir verilecektir. 

Temmuz ayında Türkiye 1931 de 
~ ,\lt-k~ika'nın cemiyete kabulü eınasın 

1 dakl aynı şerait ve merasimle meclise 
kabul edilecektir 

•ıııınınımuıoınımııınım...-ın11ıımıııımuıımıı11• 
A wusturyalı 
mütehassıs 
Ankara' da 
Ankara, 28 (A.A) - Bakter

yolojihanelerimide tetkikatta bu
lunmak üzere heyeti vekilk ka· 
rarile ve üç ay müddetle memle· 
ketimize davet edilen Avusturya 
h!ikfımeti baytari nıücadele ena· 

Selanik muhteliti dersini aldı 

enerbahçe: 4 Selinik: O 
Yunanlılar miisaadesiz gelmişler .. Fede

rasyon ve mıntaka harekete geçti l 

'Maçtan bir g8rUn09 
Dün Fenerbabçe takımı, Sellnik muhteliti ile fakirler men

faatine bir Hatlik bir maç yapmııtır. Takımlarını Galataaarıyın 
merkez: muavini ile takviye eden Fenerliler Yasat bir oyunla 
maçı sıfıra karşı dört sayı ile kazandılar. Tafıillbm 4 lincll 
sayfamızda okuyunuz. 

Gazi Antep Kahramanı Anlatıyor: 
• 
ikinci bir Fransız kıtasının 

• • • • 
gırmemesı ıçun 

Antep barlclndeklgeçitlerl tahkim ettirdim. 
=======-=:===:==~= Fransız kumandanına iiltlmatom yazdım. 

lf:.!;thlDI -·-

titüleri mlidürü Hofrad Gerlab 
bu glin Ankaraya gelmiş Te ite 
başlamıştır. 

Yeni dftnya 
Son zamanlarda, bazı kimseler, 

dünyanın değiştiğinden, yenf hagat -
tan, yeni insandan, yeni Uimden, yeni 
san'attan, yeni bir küstahlıkla bahse
dip duruyorlar. Bu övünme, bUhaBBa 
cahil ağızlarda çiğnenen yegdne bela
gat sakızı, boş kal alarda saklanan ye
gane kıymetli cevherdir. 

Yeni dünya, yeni i118an- Bunlann 
eski8inden farklan ne? .. Arzın şekli 
mi değişti? .. Devri mi değişti? .. Deniz-
ler kara, karalar deniz mi oldu? ... ln
sanlann e118elerinde de iki göz mü a-
çıldı? .. Kollannın üstlerinde de birer 
kanat mı çıktı? .. Ne oldu? .. 

Yoksa, bu kaldınm ulemasına, ~u 
kaldınm şuaraısına tlünyanın ve ın
sanlann yenUiği hakkında kof bir gu 
rur veren, şu Süle1/11Ullliye camii hu
zurundaki yassı pencereli, vapur man 
zaralı kübik ev midir? •• Fuzulinin, Ne 
dimin, Hdmidin karfl8ındaki kekeme 
kal.emler midir? 

Yeni dünya, yeni i118an.. Bu iki şe
yin yenisile iftihar edebilmek için an
cak bir şey ldzım: Eslı.i dünyayı ve 
eski insanı bilmemek-

Evet .. Bugünkü dünya ve bugün • 
kü i118anla iftüıar edebilmek için, Ba-
bil, Mısır, Yunan, Roma medeniyetle
rinin bu dünya üzerinde kurulduğu
nu bilmemek lanm! .. 

Aristote'un felsef~ Fisagoraı • 
ın mektebini bu dünya üzerinde tesi8 
ettiğini; Goethe'nin, Shakapeare'in e -
serlerini bu dünya üzerinde yazdı~ -
nı; Bethoven'in sgmphonies'lerini, ıo-
nates'lannı, Wagner'in Tan.nhalUJer'i, 
Lohengrin'i bu dünya üzernde lıazır
ladığını; Raph<rel'in, Michel Ange'ın, 
Leonard de Vinci'ni.n tablolarını ve 
heykellerini bu dünya üzerinde bo • 
yayıp yonttuklannı bilmemek lôzım!. 

Bruno'nun Uim uğruna bu dünya 
üzerinde ateşe atddığım, Edlaon'ıuı 
elektriği bu dünya üzerinde yalı.-tığı • 
m, Pasteur'ün mikrobu bu dünya üze 
rinde bulduğunu, Nevton'un mihanik, 
Archinıedes'in manlveld kanunlan
nı bu dünya üzerinde keşfetmediğini 
bilmemek lazım! .. 

1 şte, yeni dünya ve yenl lnsmıla 
if tüıar edenlerin bilmedikleri şey • 
ler_ 

Bu kadar cehalet her kula nasip 
olmaz .. lf tihar ettMk haklarıdır/ 

Yuauf ZI•• 

fDlıç Ali Bey, mlllt mDcadele esnasında bazı 
arkada,ıarlle birllkte . 

Kılıç Ali Beyin fevkalade alaka lige etmesi lüzumunun nasıl bUdirU
ugandıran hauralannın neşrine de - diği anlatılmaktadır. 
vam ediyoruz. Hatıralar, dalıa evvel Gaziantep kahramammn ıelıre na
de kaydettiğimiz gibi, henüz neşre çı- sıl girdiğine ait tafsUat da, yann'ld 
kanlacak kadar tamanılanmamış ol - kısımdadır. 
makla beraber, Gaziantep kahrama - Katımadan hareket eden ol
nının mi!.Baadesile daha bazı parçala- dukça kuvyetJi bir Franıız: mlif-
nn neşnne ve bu suretle lıer tarafta . • · . f 
uyanan alakanın kısmen olsun tat _ rezesı Ayıntaba gırmıyc muTa -
mi.nine imkan bulduk. fak olmuştu. Bu kuvvetin ıehir-

Bugünkü kısımda şehirde bulunan deki kuvvete iltihakı Ayiotabm 
Fransızlara hariçten yardım gelme • . • . . • 
mesi için 1UU1ıl tertib~t alındığı, Fran- vazıyebnı daha tehlıkelı bır bale 
sız kumandanına Antebi derhal tah- (LfJtf en sayfayı çevlrbaiz) 

Bir İtalyan deniz filosu geliyor 

• 
• 

·.=noya dahll muhrlplerden bir kaçı 

ttalyanın Akdeniz donanması- mandasında Kuarto kruvuörile 
na mensup bir filo önümiizde· Bassini La F arina, Caaenz •• 
ki ay içinde limanımıza gelecek· Cairole torpito muhriplerinden 
tir. müteıekkil olan filo evvelki gDa 

Amiral ltalo Mereno'nwa ku· f Lütfen tagfagı çeviriniz). 
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G ziantep kah
ramanı nlatıyor 
getirmişti. Vaziyetteld vahame
tin mevzii kalmıyarak tevessü 

etmesi ihtimali pek kuvvetliydi. Bu 
lukdirde düıman hareketinin daha 

elim akibetler tevlit edeceğine 

şüphe halmıyordu. Çok nazik 
vaziyette idim. Toplıya bildiğim 
kuvvetlerden azami derecede is
tif deye çalışıyordum. 

Emrimdeki müfrezelerin çoğun
da Alman mavzer tüfenği vardı. 
Bu silahlar için Birecikte b ir 
mıktar cephane oJdÜğunu öğren· 
dim. Nezipte bulunan Birecik 
kaymakamı H üsrev Beyden ye· 
kunu ikiyüz sandık tuton bu 
cephaneden bir kısmrnm ihtiyat 
olarak muhafazasını ve diğerle
rinin derhal Antebe gönderilme · 

·sini rica ettim. Milli mücadelemize 
filen iştirak etmiş ve çok çalış· 
mış olan Münir Hüsrev Bey, 
istedi · im cephaneyi derhal gön· 
dermişti. 

Elime bol cephane g eçm_esi, 
bana biraz nefes aldırdı. 

Antebe ikinci bir Fransız kıt
aaının girmesine mani olmak 
için Kilis - Ante? şosesi üzerin· 
deki bazı mühim noktaları tah· 
kim ettirdim. Aynı zamanda 
Nezip - Antep yo~u üzerindeki 
ve Nezibin cenubu garb'ı;;n 1e· 
ki O rol nahiyesi kuvvetlerini 
Al<çnkoyunlu'ya ve Ncz'p 
şimal'nde ti (Kerteşe) uvvetlcrini 
de (Göreniz) cenubi ~arl\isindeki 
(A ·ıe) ye tahrik ettim. 

A ntep-Göçke şosesi şim&linde· 
ki kuvvetlerimizin G öçke, Dol-
lü ~ v (Sam) l<öylerinde t op!an· 
rna rı in emir verdim. Antep 
hnrıc·ndeki mühim geçit nokta· 
ları ı bu suretle tutturmu§lum. 
V::ıziye~e az çok ha kim olabili
yordum. 

,.. "' . 
Antepte Fransızlar cnd tşe için· 

de "d 1 r. 
Y o u n kapanması şehir jçin

de ı~e rumaıı hnlkın ve gcnçler ;n 
göze ç rpan husumeti ve ha re· 
ketıer , onları ürkütüyordu. Nezdi
me celbettiğim eşrafa icabeden 
talıma ı vererek Fransı% kuman· 
danı kaymakam Fili S entmariye 
hitaben bir ültimatom yazdım. 
Bu da Fransız kuvvetlerinin şeb
ri derhal tabliye etmedikleri tak
dirde hllcuma uğrıyacaklarını 
kaydediyordüm. Bu ültimatomun 
altını yanımdaki bütün eşrafa 
ve Ulemaya imzalattırdım. Bundan 
başk köylüyU uyandırmak için 
gene aynı eşrafın lisanından bir 
beyanname hazırladım. Köylü da-
ima mUnasebette bulunduğu bu 
eşraf tabakasınm tuttuğu yolda n 
giderdi. Binaenaleyh, onların nu
fuzunu milli hara lcet lehine İsti· 
mal etmek lizımdı. Halk, bir çok 
sebep erle daima kendinden üs
tfin gördüğU bu ileri gelen eşra
fı bu davada da önünde görmek 
ihtiyacmda idi. Ve düşmanı ö-z 
topraklarımızdan sürüp çıkarmak 
için yediden yetmişe kadar silaha 
sarılıp kar ı koyduğumuıu eşraf 
Jisaninden köylüye ilan ettim. 
Albnda Antebin hemen bütün 
eşraf Ye ülemaaının imzası olan 
bu beyannameleri hem köylüye 
dağıttım ve hem de Fransız ku· 
mandanına gönderdim. 

Eşrafı bu ıuretle berekete ge
tirişirn Fransızları sinirlendirmişti. 
Halk arasında mllbim vak,alar 
arfesiode görülen şiddetli heye
can başlamııtı. (Devanı cdccc:k) 

Brendıziden hareket etmiştir. 
Filo Korf o ve Şiraya uğra

dıktan sonra Temmuzun yedi
sinde limanımı:r:dan geçerek 
Varnayn gidecek ve orada tem
muzun on dördüne kadar lrnla
caktar. 

Italyan gemileri Varnadan 
dönüşte Temmuzun on dördün
den yirmi üçüne kadar burada 
kalacaklar ve buradan doğruca 
ltalyaya hareket ederek Tem
muzuo yirmi dokuzunda Taranto 
limanına dlSnmüş bulunacaklar
dır. 

Dahili 
ve 

Harici Haberleri 
Lozan miizakeralznda kat'i qün : Buqiin 

'· e me için daha 12 
saa vardır ! • 

ı 

ün bir Fransız gazetesi, böyle tehditler savuruyordu 
Alman heyetinin, tamirat borçlarının teme.mile ilgaeı t;ılebini, başvekilin Berlinde tarizlere 
uğramasına atfediyorlar. Heriyo, m enfi cevap verdi. Fakat, kat'i cevabı dfin gece hazırlad. 

Bu sabah bildir ecek. Ingiliz başvekili, iki tarafın araaını bulma ğaçab ır görünüyor 
J .. nusannc, 28 (A. A.) - Pransız ve dcceği heyeti umumiye celses inde 

Alman heyetlerinin aktetmiş olduk • Fransız cevabının metni lrnt'i surette 
ları içtima hitamında aşağıdaki teb - tesbit edilecektir. 
fiğ neşred ilmiştir : Diğeı· taraftan lngiliz baş\'ekili, 

' 'lçtfınada Almanya mnllye nazın, tamı- p~k muhik olarak, l<'ransızlarla At • 
ratın ilgam lehindeki esbabı ve o.ynl zruru..n. manla r arasında bir mukarenet tes i
dıı Avrupo.nm i!ıya.m için dcrpı,, ctmcl\t.o ol· s i icin ea Jı .,.maktadır, 
dutu llk tedbirleri izah ve te rlh ct:ntgtlr. l\f, Macdona.l d i\f. Herriot, l\l (;er-

M. von Pıı.pcn, mnllye nnzınnın beyanatı- main Martin, M. \ 'On Papen ve 1\1, 
nı umumi nokta! ruı.za.rı:ırı t efsir \'O ikmal \'On ırrosigk'i bir araya topl amıst ı r. 
c tml§Ur. M. H rrlot, znnıri nddctU~l lhU· lngiliz nrnhafilinde İngiliz raşve • 
razı lcayıtlan dermeyan etm~tlr. M'ıımt:c - ldlinin bu maksatla her çareye baş 
r ata tarşanba gUnU saat ıo, da devnm cdl· vuracagr s öy lenmektedir. 
ı cektır.,. Fransız gazeteleri nde yazılanlar 

inkıta ihtimali 1 "PeUt Pariııien., diyor ki: 
Pa r is, 28 (A. A.) - Echo de Paris Fransa, kcnd131nl son dakikayı ooklcmcl< 

gazetesinden : tehlikesine mıınız bırakamaz. M. Vo:ı ra . 
Lııuııannc, 28 haziran, snbnh ı.ınat l: penin dUgünmelt lçl!ı. dah:ı 12 saat vakti 
".ll. Hcrrlot'nun JruvveUl s1S~ır.rınd "l vardır. Franmzlnr her şeyi tartmıflnrd1r. 

Fransmım asgtırl mctaılbini luıbu1 ctUrcme- "Le Journal., d:lnkll izahnamcsinin Ş4ya
diği taıcdlrdc. mUuıkeratı lmt'cdccestl l:ıtin • nı dlkl:at bir rUcu olduğunu beyn:ı ctınc1cte
taç olun:!.blllr. Almanlar d:ı Fr" "tı. lıill<u • dlr . Bu fzahnııme, ağır bir ıa.utcdlr. M. Her
metl tediyesi lUzumunda 13TO.r etttğt tamf- rfot'nun (:arpmlm günü vcrcccğt ceıva.p son 
l'llt i ln bir re.kam t esblU tddinsınd~ l!•Y'IO.m derece vazıh olıı.cnktır. 

c• ı tl!.k li de mUznkeratı lmt'ıı h!lZl!' bu - Petlt Journnı, "M. Ven P apenln ııon rlc!n 
lunuy r v. , Bcrlindc bulunduğu kura mUddet :r.:ır!ınd:ı. 

Endişe ec!!iyorl~r pek 7Jyade tanzıere uğ-ramı§ oıauttı tahmı-

L,·nısanne, 28 (A. A.} - Alman he; c nlndc bulunmaktadır. 
fi, Almnnynnın \'C lınttn Avruıınnın "11atın,. gazetesi, rnUstchzlyanc bil" eda 
esası çok müşkül bulunan \ aziyeiini n e :l.II. Pnpcn, blr daha Ber llnc g lctccc'c o
daha ziyade yahimle!'lti rmekten Jt~Ii ıuroa bu sefer F ransa da bir t.nk:m şeyler 
ka lrnıyacak olan bir inkit n vukuu ih- ıstfyecckUr, diyor. 
t ımalinden endişe eder görünmekte • "Pertınax .. ltnıyanıarın ftilAfgirizlfü yo-

d . Junda Almanları teşvik etmiş olmıı.lar..nm 
ır. 

Al m:ınlar, tamiratın ilgasına a rtık muhtemel bulunduğu mutaıeaernd::ıtlır. 
açıktnn açı;n ve müttefikan h3SIDl o- " T on ,, dlror ki : 
lan Fransız h('yetinin hattı h:ır~kc - ''Temp:ı,, gr.z lc31, M. F on P ape!lin Dt'r · 
tinclc:ki ı~at'iyet karşısında pek müte· Jlnde kısa iknmcU csnnmnda bnzı m i lcl\llc
e~ ir olmuşlardır. Ilu Jıattı h:ıreh~tin re te:ıadU! etmiş bu1••nduğu:ı.u vo Lozıında 
e\ •elce zannctmic; olduklaı·ı Yerhile vukubulan con bcya.:ıatı hakkınd'l lza!ı::ıt 
de~i~ce7i"ini hiç de tahmin etmemek • vermek fhtlyacmı hissetmiş olduğunıı ı .. tı • 
tedirıer. ş:ıhcde etmektedir. 

ir.g1Uzler5n avaGsutu "Temp.s,. gazetesi ııu suretle de\·am cdl-
Iı,ransız heyetin in bu aksam nkt<.' • yor: "Lozan mUzo.kcrclcrlnln nctfcı:~ M. 

Fon I'apcnin uhdesinde bulunan vck~lctln 

mahiyet ve şUmulUnU gösterecektir. 
Maamafih, Berlinde hennz bir nUki1cı.et 

muvazenesi olmadrtını ve 31 temnrn~ t.-ıl'l • 
hlgde icra edilecek lnUbahatm şerefti için 
bUyUk Bl\halı ve uzak §UmullU bir ctyaset 
takibine lllzumlu olan vaziyeti ihda't .. tıne· 
elitin! de gö:ı;den uzak bulundurmamalıdır. 

Bahlvi'in teminat. 
Londra, 2S (A. A.) - Avam kamn

rasmcla, bir meb'us tarafından .soru· 
lan hir suale cevap veren 1\1. Ilaldvin 
M. Iloo\'er tarafından yaprJmrş olan 
tekliflerin şimdild şekli ile bil' iki haf 
ta zarfında lıüti.in milletler ta ra i'ın • 
elan kabul edilmesinin pek muhlemcl 
olduğunu söylemiştir. l\amaranın ta
tilinden yani 16 temmuzdan evvel hü
kumet, meb'uslara Cenene vaka yi i 
hakkında mnlümat Yermekten geri 
durmıyacaktrr. 

Londra borsasındaki tesir 
Londra, 28 (A. A.) - Dün borsada 

faaliyet pek az olmuştur. •rescil mua
melfitının heyeti mecmuasında ıttırat 
sızlık görülmüştür. Lausanne miiza -
keratının netayicinc intizaren alacak -
Iılar muhteriz dananmaktadcrlar. 

nazı satışlar, İngiliz cshnmının a
ğırlaşmasını intaç etmiş ve bunlarda 
hafif bir ric'at hareketi görülıniiştür. 

ltelran memorandomu 
Lausanne, 28 (A. A.) - İtalyan mc 

morandomu, borçlarla tamiratm kat'i 
surette ilgası lazım geldiğini n fa -
kat bilha..~sn merkezi ve cenubu şarki 
Auupa devletlerinin nnkti snhuda ye
niden tensiki ile mliterafik olmadrkça 
I·flfi olamıyacağı ve bu işin haşiıcu 
füraç bankalarının yardımı ve icabın
da beynelmil~I tediyat bankasınm teş 
riki ile yapılabileceğini beyan etmi§ -
1ir. 

zabiti olabilecekler ? 

Liyakat gösteremiverek alaylara sevkolunanlar 
msal e ·iy e birlikte terhis olunacaklar 

Ankara 28 (Vakıtı - ihtiyat 
zab:ti olmak ve kıtaatta hazırlık 
vazifesini görmek üzere celbe
dilmiş o!anlnrden ihtiyat zabiti 
olabilmek için liyakat göstere· 
miyenler a lay scvkedilmişlerse 
emsalile birlikte terhis olunacak-

lardır, Milli müdafaadan terhis 
emri verilmiştir. Bu muamele 
yalnız bu dafa toplanılanlara 
mahsustur. 

Kezalik 945. derecesinde tah
sili o'upta ihtiyat zabit mekte
binde olanl r da terhis oluna-

çalılardır. Muallim mektekleri 
maarifçe lise derecesinde sayıl
~amakJa beraber ihtiyat zabiti 

olmak noklainazarından maaı if 
ve mlidafaa encümenlerince liseye 

muadil olarak kabul edilmiştir. 

n toplandı 
---~-----------ıııcs.-a;mm:m=-ı--------~~ 

a ş ı 

·aşinci 
mua imlere dair olan 
maddesi tadil edildi 

Türkiye - inglltere, Türkiye • ı 
Lehi stan m Unasabab 

Ankara, 28 (A. A.) - D. M. Mecli
si bug ün reis vekili Uefet Beyin riya
setinde toplnnmrştır. Türkiye cümhu
riycti ile l nf{iltcre hükumeti nrasında 
mün'akit müzahereti adliye ve I...ehis
tnn hükfımetile mün'al<it ikamet mu. 
ka ,·elenarnclerinin t asdiki hnklmtda
ki kanun ldyihnları müzakere ve ka
bul edilmiştir. 

Van gölU s efaln işletme idaresi 
Van gölü sefain işletme idaresi 

19:12 senesi bütçesi kanun layihas ı 
rnlizalı:ere \ 'C kabul oluntnuştur. Buna 
nazaran 1317 n umarah kanunu n bi -
Tinci mnddesile Van l'ilfıyeti idarei 
hususiyesine devredilmiş olan teşkilfı
tm idare ve işletilmesi için ''V:ın gü-

lü işletme idaresi,, namı altında da -ı 
biliye vekfıletine merbut bir idare teş 
kil edilmiştir. Bu idare şahsiyeti hiik
miyeyj haiz olup mülhak hir bütçe i
]e idare olunacaktır. İdarenin 1932 ·e
nesi masarifatı için 73,600 lira tahsi
sat verilmiş ,.e , ·aridah 75,001) lira o
Jarnk tahmin olunmuştur. 

Meclis hesaplsrı tetkikata 
B. M. 1\leclis in mart, ni~an ayları 

he ubatı m eclis ve mUştemilatındah; 
eşya hakkındaki mtrlis hesapları tet
kik encümeni mazbataları okpnarak 
tasvip edilmiştir. Yapılan intihaht ne 
ticesindc münhal bulunan divam mu
hasebat azalığma baş mürakiplcrdcn 
ı~ahri bey intihap edilmiştir. 
Şemdinan kazası nahiye oldu 

Herki \'C Homaro nahiyelerile bir
likte Hakfı.ri viltıyetinin Şemdinan ka-

---------------------------------..----~ 

za.cnnın Hiğvı ile nahiye haline l'albe
dilerek mezkür viHlyetin Gevar kaza
sına· raptı Muş \'iluyeti dahilinde mev 
cut Valir ve yeni teşkil edilecek Gu • 
nik nahiyelerinden mürekkep olnıak 
üzere Solhan kaza ı teşkili hnkkındn
ki kanun Jayihası kabul edilmi~tir. 
Ucretli ve maaşh muallimler 

Bunu müteakip bir kanuu lmbul 
ediler ek devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve teadülüne dair kanunun be
şinci maddesbıin son fıkrası şu ı-ekil-
de tadil olunmuştur: .. 

Bu madde hükmi, asli vazifes i üc
retli olan müstahdemlerin deruhte e
decekleri maaşlı muallimlikle!· maaş
larına \·e a~li yazifc. i maa~lı olup da 
daimi ücretli bir muallimlik deruhte 
edenlerin iicretlerine de şamıldir. 

Meclis yarın tekra r toplanac,wkhr. 

lzmirde para alınmış, Pariste şato rehine konmuş ! 
-----~~-------------------------------------------~-Sak n bunu peri masalı zannetmeyiniz. Jzmir Rıhtım 
şirketi davasından bir par~adır ! 

lzmir, 28 (VAKiT) - Rıhtım şir
keti s uistima li davasına bu gün ağır 
cezada devam {'dildi. Gat Frankodan 
başka. mahkemeye dö rt maznun ı;e l -
mi~ti. Bu celsede, Elizer U.ifrcnin vak 
tile terekesini tasfiyeye memur edi -
len maznunların vektli Avuka t l\lus -
tafn tünir beyin şahitliği dinlenecek 
ti. Şahit mahkeme huzuruna g eld ik • 
ten sonra Rıhtmı şirketinin vn sene
dcnbcri hukuk müşnv:iri oduğunu -şa
hitlik için evvela maznunların ıniisa-

ndelerini almak lazımgetdiğini süyle
di. Mahkeme müzakereden sonra şe
hadetine müracaata mahal olmadığı-
na karar yerdi. 

Müteakiben tereke memurlarından 
Avukat Selim bey dinlendi. Şahit, te 
rckenin t asfiyesi esnasında tüccardan 
Ilarki biraderlere şirket kasasından 
verilen mühim miktarda paranın se
nedini dosyada gördüğünün bu para 
nrn geri alınmadrğını, Barkilerin bi-

liltizam bu parayı \'ernıedikleriııi söy 
ledi. 

Elizer Klfrenin şirketten aldığı 
külliyetli paraya mukabil Fransada 
l{an şehrindeki şatosunu ipotek etti
ği dosyadaki vesikadan anlaşıldı. 

Reis şatonun kıymetini sordu, l\faz 
nunlar 3 milyon frank kıymetinde ol
duğunu söylediler. 

Müdafaa şahitlerinden Benici ve 
.Kasar isticvap edildikten sonra ntah· 
keme 5 temmuza bırakıldr. 

'Gazi Hz. bir tetkik 
seyahati yaptılar 

ReisicOmhur Hazretleri eYYel• 
ki gllo Ankara civannda bir 
tetkik seyahatı yapmışlardır. Ga· 
zi Hz. Sabahleyni otomobille 
Yabanova ve Çubuk kazaları 
hududunda ve Ankaraya 100 
kilo metre kadar mesafede bu· 
Junan Gazi yaylasını teırif et-
mişlerdir. Kendilerine Dahiliye 
vekili ile Ankara valisi ve diğer 
bazı zevat refakat etmişlerdir. 
Gazimiz yolda klSylülerle konuş• 
muşlar, ve Çubuk kazası halkı 
kendilerini büyük ve sevindi 
tezahüratla karşılamışlardır. Ga
zi Hz. Yeni inşa edilen mektebi 
tetkik etmişlerdir. Gazi Hz. Ak· 
şam üzeri Ankaraya dünmil~ler• 
dir. 

Buhran Fırkada 
gör·· şiildü 

Mahmut Esat eyin 
t kririrıe Jktısat ve

.k ·u cevap verdi 
Ankara, 28 (A.A) C. H. Fır

kası bugün öğleden sonra Afyon 
meb'usu Ali Beyin riyasetinde 
toplandı. Ruznamesine dahil olan 
muhtelif meseleler hakkında mli· 
zakereler cereyan etti. 

1 - Afyon müstahsillerinin 
kooperatif teşkil etmesi hakkın
da olup iktisat encümeninde 
müzakere edilen layihanın cs~st 

sureti umuıniyede kabul edildi. 
11 - lktısat buhranı hakkın

da lzınir meb'usu Mahamut Esat 
Beyin sual takriri üzer;ne iktısat 
vekili Bey izahat verdi. 

111 - B. M. Meclisinin mu· 
tat olan yaz tatili müddetinin 1 
Teşri n is :ı oiye kadar devam et• 
mesi kararlaştırı lnrak müzakere
ye nihayet verildi. 

uğday layihası 
Hüktinıet buğday pi

yasatunı tanzim 
edecek 

Ankara, 28 (Yakıt) - Iktısat 
v'kalati tarafından hazırlanan 
buğday layihası meclise verilmiş 
ve ruznameye alınmıştır. Lfiyiba
nın esarıları şudur: 

1 - Buğday füıtlarınd:ı bir 
istikrar temini maks:adi!e hüku
met lüzum gördüğü takdirde 
memleketimizde yetiştirilen buğ
dayı muayyen bir müddet için 
tesbit edeceği füıtlarla Ziraat 
bnnkasınn müstahsilden aldırıp 

sathrmıya ve piyasayı tanzim 
maksadile buğday gümrük reı· 
mini icabında indirmeğe mezun 
olacaktır. 

2 - Buğday alma, satma, mu-
hafaza tarz ve şartlarile müba· 
yaa ferri diğer hususlar icra ve
killeri heyeti kararile tanzim 
olunacakhr. 

3 - Mübayaa edilecek buğ• 
dayların elden çıkarılarak tas• 
fiyesi neticesinde tabassul ede
cek senevi bir milyon liraya ka
dar zarar hükümetçe tesYİye ve 
elde edilecelıc kar silo ve depo
lar inşasına tahsis olunanacaktır. 

4- Buğday mübayaası için 
Ziraat bankasınca açılacak kre
din;n miktan ve buna hesap edi
lecek faizin nisbeti maliye Yeki
leti ile banka arasında kararlaş
tırılacaktır. 

Hayvan sergisi 15 
temmuzda açılıyor 
Ank<mı, 2S (A.A) - Birinci 

hay.an sergisi 15 Temmuz tara• 
hinde Uzunyayla atlarına mahsus 
olmak üzure Pmar bDşında açı· 
lacaktır. 



GÜNÜM - ~~---~~-- -
-- --~İŞARETLERİ 
Sessiz bir miting 
Sadettin Ntlzhet 
Ankara cadd..mde Remzi k&-

tlphane.mia Yitrininde yeai bir 
•er lfldme çarpb: "Meur 
kitabeleri,,. 

Ba, bir tür mecmuua, 1abat 
parmajuu .. kajaaa dayayarak 
mehtaba kal'fl anldaaan ne1ir· 
ler delildir. 

"Mezar kitabeleri,. Sadettin 
NOzbetin bOylk bir tetkik, yo-
rucu bir ayden 10nra neırettifi 
bir ldtapbr. 

Genç mltetebbi ba eıeri ba-
11rlamak içinde elinde fotoJ'raf 
makinem, aylarca mezarlar ara• 
aanda dolqmlf, Tllrk tarihine 
Tlrk bananın teklmDlGnü takip 
ederek en canla velikıları top· 
hl11Ufhr. 

Sadettin Nlizbetin kitabeler 
Uzerindeki çabıma tarzı yep 
yeni bir tarzdar. TOrkiyede mü· 
tetebbi, tetkik, vesikalar üzerin• 
de çaltımanın mazisi, pek 
glllOoçtOr. Bir masa, bir kalem, 
bir klğıt pa:-çaıı kendisine ~Ol· 
tir sahasında ilim adamı sftatıal 
ver"n inaan için klfl g6rDlardD. 

ir maH batına ıeçen, eline 
bir kalem alan ve bir klflda 
çiziktiren adam, kendi acaip 
vehimlerini ilim ıamrda. Bu ciaı 
adamlana en detulileri, auir 
nlimaaeleri ricada ıetiriyordu. 

· • 6prillü zade Mehmet Faıt 
b.. '! ba,hyan kültüre dair ilmi 
çaııtma Sadettin NDzbette oaalll 
ve 11diyet ghtermektedir. 

· adettin Nüzhet TOrk edebi· 
ya u .11 hi•ıl ve .. bal tenkit cep· 
besinden ıırmeyen, edebi1at Ye 
ktHUlr tanbindea bir terkip çı-
karacaklera dotru, dllrOat, bol 
llfafl'eme tedarik eden bir ilim 
2dnmıaır. 

Edebiyatın Hmt bir •mette 
tetkiki de bundan baflra Wr 
tekilde olamazdı. 

ilimde ıpekDllıyon eafOailik 
bakıkl ilmin, hakiki ilim adamı
nın aalnnacafı yerine meziyet· 
•izliktir. Sadettin, emerlerinde 
.. ut olmadata için belki ba 
emerleri ade biılerini tatmin 
için okuyanlara 1Ut, knkin bat· 
b relecektir. Fakat bir ilim a· 
damı için en bllyOk meziyet, 
.. bsı ol .. makbr. Sadettin Ntlı
laet, memleketin muhtelif ıaha
Janm dol.,tdltan ıonra timdi 
Oakadarda L•ui Tarakki mek
tebinin bititi;indeki mOtevazi 
k&feliade çahııyor. 

Y ecli .ekiz ıeoe içinde Konya 
'fillyeti halkiyat Ye ba nfyab, 
halk pirleri, Karacaoflan. Ge•
bert. Pir Saltan, Aptal, Bektafi 
pirleri, Tork edebiyat. tarihi va 
nllmaneleri, MıYllna,Şeyb Galip 
Şeyla&lillam Babai ve divanı, 
lalaabalda metfun mephire ait 
meur kitabeleri adlı tam 1 l 
tue orjinal tetkik ~•erini orta· 
ya atan ıenç mltetebbiin tut
tup yol, biziın edebiyatımızın 
ta• çebraini aydınlatmak içia 
tatalacak yoklar. 
F•aptl~ çal11an ba renç 

mltetebWi tebrik ehnelr, bir 
lrfa borcudur. 

Sadri Etem 

lf&lzler yurduna 
kimler yerletmlt? 
Belediye9ia A1ıaof,aclaki iı-

lizlea. yardaacla toflr Ye klçllk 
•emar sibi kuaaa yerinde bu· 
hnaan ha11 ldmaelerin ıedik aau-
llntl ta~p- ederek yerlefliklerl 
1•pdu teHİf aeticeaiade aala• 
tal11111 Ye ba sibDerden 90 kiti 
Jarttaa pbnllDlfbr. Buaclaa 
- ;aile lamaDa a olan •• lllia klcıllerle Aaadollidaa p-
lea .... talebeler,...,...._. 
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Odalar kongresi merasimden mi ibaret' Hoover tekHDneglre • Yapılacak tahdidat 

Biz, kongrede ne yapıyorsunuz, diyenlere hiç olmazsa Ne!~~ Zooverın ıesıthtı tahdit~ 
1tkAyet ediyoruz deriz ya 1 nkabalan Ani teklifi bitin dlap11 

K k 
aaeşgal etmekte dınm edl1or. Tek • 

ongrenin İ İDCİ toplanmall münakaıaiı geçti lif, Ceaevre koaferan81DJD Jdcbir it yapaauyacatına dair kuvvetli 6fr b· 
l•taabal mmtakuı ıtcare& oUianj mlftlr. Ticaret odaları J3u1Gnktl •se19ttel - ''illa koqNde n• yap~ dl • 

konsresi, dün öileden enel konıre çok~- Odalar ICfD yeat tıi~ ~ - ,_..... hlC oım•,. llOlıi'ndlıD flk&7ft edl· 
reisi '\'e İzmit ılcaret oduı reisi Bed- nua" nt......,nune llaımdır. yoruz deriz )'&! .. 

' - Raporda •tıdatu edl1d1tl fekllde 1 i hh .rettin Beyin rfyueti altında iJd.ıc! her ucaret oda.si m&haUI bir tktısat pros . Dl t mura ası ve kongre reiı ve 
toplantısını yapmıttır. ramı tesbtt etmeUdb'. Bu prorram nııatak& kfll Bedrettin Bey de, bazı faydalan 

Hakkı Ntzlht Bey tarafllldall koD· JlıcılıgrMIDde tetkik edUerek nk&:ete nru - olmasına ratmen kongrelerin birer 
rre ri)'Uetine enelce ftrillllf olan melldlr. Vek&eltte t.Udk edildikten 80IU'S meruimden iham oldutaaa 81ylnlit 
"R- _ ilk 

6 
.... 

8
.._ ..... _ heyeU vekllece t&ldlk edilip tatbfk oıunma- tir. 

~ """ne -r .,.... BODra mm • tıdır: 
taka iktısat kongrleri,, mevzulu ra - Bu 11Untıe YOcuda s•tlrllen ~l"Olrıunm Ba sösler öserlae tieant odaları 
por da müzaken edDmlttlr. lllmlleket ıç1ıı ıuan olan umumi tktnat marabhulan Hı tirketler komiıHrle -

Rapor enetlmen tarafmdan tetkik prosramma temel olacak tekilde taııztmL rl arasında münakaşa batlanuıtır. 
edildlff I~ eneli enelmenla bu hu· 1 - Raporda l&ltertıdlll gibi Ankarada Bilhassa bir şirket komiseri: 

bir ticaret odalan blrtttt YDcud& ;retlrilme -
susta yudıtı rapor okanmnatur. Ba ""T at. 
rapora sin ~nclmen azalan Hakin Bu b1rUk. Tllrkiyedekl bUttın odalamı me· 
Nezihi Beyin fikrini mtidafu :tmek· 8&I n taall19tlnbl t&ulm1 " oda1at"m, kun· 
tedirler. Bundan maada bu raporu • sretertn Ank&rad&ld lflerlle u~. 
au ittihaz ederek fU temennllenlı ba- Bunlar okunduktaa 90nra mUzake-
Junmaktadırlar. NJ6 bafluDllf Ye ak alan marah!ıas 

ı - Ticaret od&l&n konplerbıln bır m.. lardaa Hayrettin Bey, rapordaki kon
rutmın itam 'VUl79tlndea çıkanlnıuı. ıı.t1- ıreJerin bir meraaimden ibant oldu
yaca cevap verecek bir bale pUrlıme.a. fa kaydına itiraz etmif, bunun dofru 

2 - Ruzname daha enelden tetbtt edil· olmadıfnu söylemiştir. 
medlti lçtn munbbe91•r ~ YeGblle lıUn"- Diler tfeart odalannm murahhas-
lAlıamamaktadır. Bwum temlal. Rapor!&- 1 1-- bu d d rm daha evvel h&zırlanm• arı ~. nun ofru ol otunu ileri 

a - Tlcat'et oc1a1an kaınm" n111antıuuae- s6nnüşler ve tfmdlye kadar kongre • 
Bf. bugtlnktı illtf7ua uymamaktadır. OcWa- lerlen bir neUee aJmmadıtmı bildi • 
rm blr takım ll&WüJ"etlerl ellerladıea a&m • nrek fByle demfthrdir: 

Maarifteı 

Faydası var 
Amelt hayat mektep
leri kaldırılmıyaeaık 

Beledi1eain v•diii tabalutla 
idare olanan ameli Iaa1at mek• 
teplerinin ıeçen ıeae tehir mec
liaiade iliua mevzuu babaolmllf 
bir murakabe heyeti kurularak 
mekteplerin Yazlyeti ba\landa 
tetkikat yapdma11nı karar ve
rihnqti. 

Nakiye Hanım!a Sadi,· Av
ni, Mutafa Beylerd• .. ekkep 
olu bu berlaet tetkikat ya.,... 
ve bir rapor ba11rlam11br. Din 
mlrakabe heyeti aza11ndaa Ani 
Bey ba mekteplerin Yalyeti hak· 
kanda demiftirki : 

11 Ameli Hayat mekteplerinia 
imtilıulannda buluauyorum. Mek· 
tep talebeleri mOıbet meal ur
federek birçok ıeyler 6ğrenmİf· 
lerdir. Almaayada Ye Macaria· 
tandaki emıaline nazaran bizim 
ameli barat mekteplerimiz onla
ra tefeyvuk etmektedir. Bilba• 
ıa Fıa ... ıca liıan111a nkafJarı 
ıayanı takdirdir. Mektepler ye• 
tiıtirdiği talebelerle bayat ıalı· 
neıinde ço'ı< mBbim bir botlupn 
doldurulmuana yardım etmekte
dir. Belediyemize abnıcak a:e-
murlar için bir mllddet ewYel 
açılan mllsabaka imtihanına liae 
mezanlarile birlikte Ameh Hayat 
mektebi mezunları da girmifler
di •e balana beman bepti im· 
tihanda muallak olmutlardır. 
Mektepleri çok raaclmanh ••fa. 
ideli buldum. Meclilte arkad8f
larla birlikte mekteplerin ipka 
eclilmeıini mUdafaa edeceta.,, 
~ .... •ektep .............. .. 

• ......... ppalaak 
Orta mekteplere muallim ol· 

mak iltiyealer arumc:la Maarif 
Yeklleti tarafaaclu temmGlllD 
OD llçlade darillftbnanda blJlk 
bir imtihan tertip edilmiftir. 

imtihana ıirmek i. U.. ••J• 
erkek muallim mektebi meaaaa 
ohnak prtbr. 

lmtibaalar. Tllrkp, tarila, cot
rafya, Almuca, FraMtr.ca, Jaıi· 
lilce maallimliji için J•palaca· 
illlClaa talipler ba deralerdea 
lmtUau olacaldardlr. 

Tahriri Ye tlfald olacak imti
haalardu -•affaldyet kua· 
ualar IHr MDe m•IHm muaYiDl 
olarak ~ ılnflld• ... 
orta ..... ....... Glaiak 

!Kimsesiz çocuklarj 
Belediye bir mektep 

ve yurt açıyor 
Belediye Galatada Oamaah 

bankaaı kar111ında bir binayı 
(45) bin liraya ıatm almlfb. Bu 
binanın li &prU alt.ada, sokaklar· 
da yatan fakir çocuklar yabrıhp 
olmtalma11na tabıiıi kat'I ıuret
te kırarlaımııbr. Yaklnda ni· 
nmnameai baı1rlaaacakbr. Tem· 
muzdan itibaren 10kaklarda do· 
laıın ıefil ve kimsesiz çocuklar 
toplaaank bu mektebe gaade
rll•celderclfr. Bunlara un'at it· 
retilecektir. 

Mektebe darOleytımlara fir
mek ç•iJnda olmıyanlar ahaa· 
cakhr. Bir lnımı rOnd&z mllea· 
ıeaelerde amell ıarette it aj're· 
necekler ve akıam gene mek· 
tebe dlnecelclf'rdir. 

Gıda m•dd•lerl oldrow•d•n 
lattan• eclll•mez mi t 

lımir belediyalİnin gadal mad· 
delerden oktran. resmini indir· 
diğini telrraf havadisi olarak 
yıımlfbk, 

Belediyede allkadar bir zat 
dla bu huıaıta demiıtir ki : 

'"Belediye 932 bürç11ini tanzim etmif, 
masraf yalertnl teabit etmiştir. Bu ıene 
11bbt ve yol masraftınmız geçen sene
lere nazarin ziyadclqtlri1mfşdr. Okıruva 
resmi zaten seçen sene {800> bin lira 
tadır ualmışa. Bo ~ne pek aa varidat 
temin edecek olan oktruvyı btchrmıyı 
lmkln yoktur .• 

1 Gelenler 9ldenler 1 
Glmlllciae tali mlbadele 

komilyoau Yaaan murabba11 
M. Floridil, dOakG konYeDliyo• 
nelle pbrimize relmİftir. 
· § lı bank111 umumi mlldllrl 

CeW B. dBa Ababki trenle pb 
rimize ıelmiftir. 

tanif ıclilecektir. 
M•aHl•lw --••ela...___ 

Verilen ma16mata 1(6re latan
bal maarif mlld&riyeti uma mlld· 
clettea beri latanbul Yillyeti 
tehir Ye k&ylerde meYcut maal
limleriai illa bir teftite tabi tut· 
llnııtar. 

Bu teftit netlceaiade ehliyet• 
Ilı oldap netieuine vanlaa 60 
maalHm Ye muaWme, tuflyeJe 
tabi tatalmattur. Maarif mlclll-
rl1eti •JDI umaacla tekaltlak· 
leriDi doldarmyaa ehli1etaameli -•IH•I• içiacle , .... balaMa-
landa ka,len ......... ,. brar 

·.: ... , .... 

- '.Bize kıymet veriyor muaunuz? .. 

Buna ticaret odası murahhasların 
dan memur olmı)'8n bir zat d:ı p 1110 

kabelede bulun••ıtar: 
- Slzler UndJ lllerlDlsde Cok lu,rıueW bl· 

rer USUVWDUZ. lılemleket atsden laut&cLl et
mektedir. Ancak bulundutunuz bu klluanı -
lel', dUa fula lt\18U91 maldyetta olab!Ur.,, 

Uzun ıUren mllnakqalardan son • 
ra Hakkı Nnthi Beyin raporu kabul 
edilmıpir. 

Konrre, baıün ötleden IODra tek· 
rar toplanarak ticaret odur kAtibi a· 
mumisi Vehpf Beyin raporunu muza. 
kere edecektir. 

Acllizecl• ı 

Cesedin esran 
Çırpıcı cinayeti te

nevvUr ediyor 
Çırpıcıda botumdaa ipJe bo

talmut bir halde balaaaa cae
din hüviyeti aalaplmlıhr. Caet, 
tahminen elli bet yaflanada bu
lanan Naciye namı diter inci 
isminde bir kadına aittir. Ôt· 
rendiğimize g6re Naciye, zen
gince bir kadandır. Sekiz y8ı li· 
ra miktanndalıi para•m daima 
boynunda tapdıfa 18ylenilmek· 
tedfr. Cinayetin bu paraya ta· 
maan ika edilmeli ihtimalleri 
kunetlidir. MOddeiamumillk dla 
cinayetle allkadar oldufu un· 
nedilen 1Dpbeli bir adamı iıtic· 
Yap etmi9tir. Tahkikata ebem· 
miyetle deYam oluamaktadar. 

Harrl Efendi PMraet etU 
1931 ıeneai HuiranlDID 28 inci 

,nnn receai bir cinayet badiaeıi 
olmDf, bir e;lenti &lemi urum· 
da ŞilkrD çaVUJ iıminde ihtiyar 
bir adam topatandan ve karma
dan yaralanarak il mitti. Vak· 
ayı mlteakip tahkikat yapan 
adliye, eğlenti Aleminde hazır 
baluanhlrdaa Hayri Ye Sabri 
Ef. leri katilden ıaçlu olarak 
mahkemeye •ermiıti. Uıan bir 
umandanberi aflrcenda rlrtl
len muhakeme, reçen celaede 
bitmiı ve mllddeiumumf iddiuım 
ıerdederek ıuçlula11n cezalandı
nlmalannı iıtemif ti. Maznun Ye
killeri muhakemenin dink& cel· 
Hainde, çok kalabalık bir din· 
leyici huzurunda, ıababtan baı· 
byan ve bet uat ıllren uzan 
mllclafaada bulunmUflard1r. Mah
keme heyeti ıut 15 te mlbake
reye çekilmiftir. MOzakere Dç 
aaatten fazla ıllrmDttlr. Netice· 
de maktul Şnkrtl çawp, Sabri 
Ef. nin taarruıu Ye Hayri Ef .nin 
mldafaai aef.Ue bqlıyan kav
ıadan wrularak aıdop aabit 
rlrlllmottlr. Mahkeme, Hayri 
Ef. ain beraetiae, Sabri Ef. nin 
ele ölOmle bitea kavrama çık· 
111U111a aebep oldatu için 8 ay 
mlddetle laapaiae karar vermiı· 
tir. S•bri Ef. meYlsafiyet mlcl
detini clolclarctaia içia Hıbeat .......... 

naatin htlkGmferma oldatablr srda 
Yllkubaldqandaa ilk hce bayntle 
karplaadı. Cenevre konferaDSJDJD iJI. 
zarf konferansı altı senedir teeJlhatı 
tahdit için bir program ba11rlamüla 
111eşgal oldutu halde bu altı MDeyi 
ilatllaflar içiadı geçirmit ve nihayet 
işi konf eran11n kendine bırakmıftı. 

Konferans geçen şubatta toplu • 
mış. devletler taraf ıadan mu telif 
teklifler ileri siiriilmüş. mtltehusıs -
lantan mtitqekkil encümenler bu tek· 
lifleri tetkik ile meşgul olmuş ve kon 
fera•• birkaç mihim fikir takdim 
•dllndtU. 

Fakat Amerikanın soa teklifi kara 
da, deniz~e, havada visi mlqaata 
tahdldatı t.sttlzam ettiğinden pdiye 
kadar ileri sllrllea batla teldlfJeria 
•• •lhi•miclir ve tahdidat konfeıu
unda mevzuu bahsolan kemf7et te 
kfyfiyet tahclidatmı camidir. 

Keyfiyet teellhatmdan murat ı ... 
Ja milletlırinbl bazı ailila sılllflQWl 
ilgaya karar vermeleri, yani uıl •tr• 
harebelerde tecavüze hadim alJAhlan 
ortadan bldmdlandır. 

Bular IJp ..ılecek olana IÜ' 1111 
Jetiıa tlli•r millete tecavild ••e•n 
bir İf olur. Hiç olmaza o aılltetln ~ 
muvaffakıyet kazanmasına tınlEt1I 
kaJmu. çaa•ı tecariz .UAlllanma n 
paile beraber ller millet llatlu4uıt 
tahkime ve müdafaa vasıtalanm k • 
tlkmale çallf&caktlr. 

Bu fikir teellhatı tahdit konferu.
&1ada taraftar ka1&11makla berahlr o 
nun kabul ve tatbikini temin edecek 
bir hareket vukubulmuyordu. 

Hoo•er prasn1111 ela her mllletıa 
mlldafaa kanetfnl arttırmakla ı..a .. 
ar teearis kanetlni m.,etea talda 
etmektedir. Onan lçba taaklann, llm· 
yevl harbin, bt17ft toplann fipamı 
istiyor. Fakat tank, kimyevi U'fPt bü 
yük tep tabirleri umumi malllyette .. 
dir. Mütehauıalarsa bu tabirler üz~
rinde mütemadiyen IhtilAf çıkanp 
durmuılardır. 

Mister Hoover keyfiyet tahdldatlle 
iktifa etmlyerek kemiyet tahdlda&lllı 
da lsihdaf etmekte ve bu auntle uk~ 
ri masraflann tenzilini fstemektetllr. 

Kemiyet tahdldatmdaa mmat m., 
.ınettn kara. denls. •• han ıanıt
lerinin heyeti amamiyeainden teni 
lAt yapmaktır. 

Mister Hoover blltttn dtlnya leıtll 1 
batının Uçte bir dereenfacle tasfUaı 
istiyor. 

Bunun manası, onla meTCutlarmm. 
adedini, harp gemilerinin D)'llllll •• 
haemfni tensil etmektir. Han. kattet. 
leriae pllace Mister BOOftl' ballı.. 
tqlyan tayyarelerin llpmaı, ilan: 
bombardımanınuı men'inl istiyor. 

O halde kemiyet tahdldatmm • • 
.., tiçte bir derecealnde teutllttll'- t 

Acaba bütiin milletler bu taluU .. 
datı nasıl tatbik edebilirler? Her mit• 
letin ihtiyacı diferlnden ayn o1dah• 
na pre bu plln tatbik olmlllllr adT 

Amerikaaın ıeae konferansta n .. 
kabalan bir teklifine ıöre, bUttia U. ' 
ra kuvvetlerinin iki muhtelli ftZif eal 
vardır. Birincisi dahilde emniyeti •U 
hafau hu&uanda zabıta kaTMUae 
yardım etmektir. MiifkiJ noldalana 
biri, bu kuvvetin miktannı ta,.ıacllr. 
Fakat Amerikan noktai nuarma ... 
re, &alil maahedelerhaia ıaatıa, •D-. 
letlere tayin ettiği ordu miktan, b1I 
vazifeyi ifaya kafidir. Meseli 65 mil
yon atlfaslu Almanyaya 180,008 kiflıe 
Jik bir ordu bıralalmlftlr. Her millet 
de bu ni&pet dalre&illde orduaua mfk,. 
tarının tayin edebilir. 

Mtistemlekelerl olan milletlere ele 
biraz mtıuadatta bulanmak mlmkb 
dür. 

Harid tecavüzlere karşa kallamı,.. 
cak askeri kunetse ayndır. Ml8td 
HOO'\'er d• banan ö~te bir derefflla• 
de tenkisini istiyor. 

Donanmalara gelince, Mister s .. 
over bu hususta Vaşington ve Londra 
mulaedelerinin esas ittihamu w ._ • 
BU& lire Uçte bir dereceeiad teMI • 
IAt yaprlmasıdır. 

Gene bu teklife «Öre hiç bir mnı.. 
tin kırktan fazla tahtelbahirl nl•• • 
mıyacak '\'e bunlana hiçbiri 1200 faa• 
ge~miyecektir. 

işte bütün bu tahdidat uyeelndı 
önUmüzdekl on 111ne zarfmda lttlt8n 
dünya iki üç milyar tBterJin tasarnaf 
edecektir. 

Ö. R. 
Frenctla flatı wDk .. ldl 

Belediye iktıaat mDdGrlOp din 
zahire boraa .. ada ekmekcilerdea 
u•n fiyatlar &zerinde tetkikat 
yapmıı Ye ekmek fiyabaı ablra 
n francala fiyabnı 15,5 karata 
pkarauftır. Narh ba gtlDclea il'., 
bana muteber olacakbr. 
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Ticaret Ve iktısat F~ Selanbik mhuhteli4ti sdersli~ a~dkı o [~~~~:---ı poıa5=Jltit!TI 
ınecekmt,çıkacak mı? ener a çe: e anı : Hayreboluda 

Pamuk fiatları üzerinde ofisle Yunanlılar müsaadesiz gelmişler •• Fede- Su mecralarının geç- inkişaf 
ticaret odası arasında çıkan müna- tlğl yerlerde olu-
kaşa devam etmektedir. ihracat rasyon Ve mıofaka harekete geçti ! Hayrebolu muhabirimizden: 

ofiıi beynelmilel pamuk piyasasının Derme çatma SeJanik muhte- içinde iyi bir kıymet olabilecek· yormuş Kuvvetli ve münbit arazisi iti-
vaı:iyetini ileriye sürmekte ve liti, hele şükür, nihayet dün tir. losanlarm en amanıız düıman· barile ta eıki zamandanberi T-
Amerikanın bu sene az pamuk dersini aldı ve memleketine mü- Sahada koyunları !arından biri olan kanser hasta- rakyanın zahire anhan olan 
yetiştireceğini bildirmektedir. teveccihen yola revan oldu. Dünkü maç maaleıef emsaline lığına karşı kurtuluı çaresi bulun- Hayrebolu kasabası kıymetli 

Ticaret odası mubafilinde ali- ninbetle çok az bir seyirci kit- ması için, dünya hp alimi oğra- gençlerimizden bir müteşebbisin Bu başlangıca bakarak maçın 
kadar bir zat ise bu buıusta şu l lesi önünde oynandı. Bunun şıp durmaktadır. ön ayak olmasile elektrik nurile fevkalade heyecanlı ve ııkı o • 
sözleri ıöyleıniştir: tabii başta gün meselesi olmak Bu mühlik hastalık, bilhassa aydınlatıldı. Şimdi de Alpullu 

H f k f duiunu zannetmeyiniz. Bilakis .• 
- ayır e endim; pamu i- üzere muhtelif sebepleri vardı. son zamanlarda dünyanın her ceker fabrikasına yakınhgv ı ve 

k R k 1 F enerbahçe neticeyi adeta bir G J ı d h" b" k Y yatı inece tir. a am ar ve ve· e en er en mD ım ır ısmı tarafında pek çok kitiyi pençe· ana suyu ile sulanan mahsuldar 
'k b · t t kt d' antrenman yapar gibi, rahat d b' saı unu ıspa e me e ır. nı a maçm ır ıaat oynanması sinde kıvrandırmış. feci •ekilde ovasının pancar mahsulünden 

U ku t f f • ti rahat kazandı ve takımı terkip h' t · t' .,. s P e a yon ıa ar1 ıç memnun e memış ır. o"IOmlere sebep olmuıtur. .. d d . "f d . d .... 
Üsküpte afyon fiatları ıon eden oyunculardan bir kısmı _ Bir daha fakirler menf aa- azamı erece e ıstı a eyı u11u-

hafta ı'çı"nde, en 
1
•
11

•
81

• 270 _ 300 1 1 b" b ı· Kanıer hastalığıoın neden ha- nen fabrika bu ovayı Şimalden 
gene mutat ça ım arını ır ay ı tine bir maç yapılırsa galiba h d b · Al 

ve en düşüğü de 250 dinardır. iÖsterdiler. "maç eksik oynanmıyacaktır,, ııl olduğu ususun a ır man Cenuba kat'ederek Alpullu-Hay-
Bu miktar Türk par asile 12 lira Koca Fener-Galatasaray muh· şeklinde teminat vermeye lüzum dokturu, tecrllbe ve tetkiklerle re bolu· T ekirdağa müntehi olacak 
tutmaktadır. teliti iki maçta okadar sıkı oy- hasıl olacak... Diyenler çoktu. mühim bir neticeye varmıf, bu reniş hat1 ı bir dekovil tesis etmek 

Japonlar yapa§ı istiyorlar namasına rağmen niçin öyle fena Maçta görülen garip manza- netice, fevkalade allka uyan· tasavvurundadır. Söylendiğine 
Bir Japon sermayedar grubu, neticeler aldı da Fenerbahçe ralardan birisi de iki koyunun(!) dırmıştır. göre lizımgelen planlarda hazır• 

lıtanbul ticaret odasına müra- dünkü maçı böyle rahat rahat oyun sahasında keyfi mayeşa Bu mevzide şu malumat ve· lanmıştır. 
caat ederek Japonyaya yapağı k d D' h · · dolaşmaları idi. Koyunlar, mü- rilmektedir: Trakyamızın cenup kısmını ih· 

ı b. k b" .. azan ı.. ıye ayret etmeyıoız. 
ibra-cı yapı a dece ır muesse- dafiler, haflar ve muhacimler Bertin, 28 (A.A) - Stettinde ya edecek olan bu hattın her ·ı · ·1 · · · Bunun sebepleri gayet basittir. 
se ı e temas ettırı mesını rıca araıında tam bir buıur içinde d k H t f d l 'b f d etmiştir. Evvela meşhur Selanik muhteliti o tor ager ara m an yapı - cı etten temin edeceği ai e 

Aldığımız malumata göre, Ja- dün sahada adeta namevcuttu. aıağı yukarı gezinmeleri seyrine mış olan tecrübeler, kanserin ıu çok büyüktür. 
ponya son senelerde ecnebi Oyuncularının yor1ıunluktan doyulamıyacak kadar ömür olu- mecralarının geçmekte olduğu Bu vesile ile yol üze,inde bu-
memleketlerden pek çok yapağı kımıldanacak halleri yok gibiydi. yordu ! arazi üzerinde inşa edilmiş oJan lunan Hayrebolu kasaba~u da 
almaktadır. Bilhassa 930 ve 931 Kaleciden ve yerli Rum takım· Süphane men talıayyere... meskenlerde hüküm ıürmekte inkişaf edecek ve eskisi gibi 
senelerinde Avuıtralyadan 600 !arından bir oyuncu ile takviye Seliaik takımının mahiyeti olduğunu göstermiştir. bol zahire ihracatı yapmak im-
bin balya yapağı satın almıştır. edilen müdafaa hattından başlı- Diğer taraftan öğrendiğimize Alman ilmi mehafili, bu has- klnını elde edebilecektir: 

Bundan başka cenubi Afrika- k h h · b b göre, evvelce vesika aldıkları talıgw ın bir takım arzi tnıaabn Hayrebolu' da bu sene halk 
d d

·w l k J d yara emen epsı er at, in- söylenmiş olmasına rağmen, 
an ve ıger mem e et er en sicamsız ve meharetsizdi. mahsulü olduiunu ve harpten- tarafından 4 bin ldisur meyva 

d k k w 1 Sellnik takımının derme çat1Da 
t e pe ço yapagı satın a mış- Sonra Fc!ner muhacimleri, ikin- bir takım olduğu ve şehrimize beri fevkallde te\cessür ve te· ağacı dikilmiş, bundan başka 
ırj. b 1 ci devre müstesna, zamanında Yunan Federasyonundan müsaa- zayüt etmeıinin sık sık göç eden da Tekirdağmdaki şarap fabri-

apon gru u, yapağı tacir e- ailelerin pek müblik olan Telifi- k - · t" k ·· 
rimizin de bu hususta nazarı şüt çekmeyi ihmal etmediler ve de almadan geldiği de tahakkuk asına uzüm yetıı trme uıere 
dikkati celbedilerek kendilerine atılgan oyoadılar. etmiş gibid~r. rik şuaahn tesirine her zaman- eski bağlara ilaveten şehrin 
müracaat edilmesini istemekte- Galatasarayın Nibadı ile tak- Yunan Federasyonu vazıyeti dan ziyade maruz kalmakta ol· kenarında 250 dönüm bağ ya-
dirler. viye edilen Fenerbahçe şu şekil- Türkiye Federasyonuna yazmıt masından ileri geldiğini kabule pılmıştır. Münhasıran bu kazaya 

Mazı ve zımpara taşı de sabaya çıkmıştı: ve bu takımla lstanbulda maç temayill etmektedir. ait gibi olan kuş yeminin ço-
tacirleri memnun Hüsamettin, Ziya, Yaşar, Re- yapılmasına müsaade edilmeme· Bu keıfiyattan dolayı heyeca- ğaltılması esbabına da tevessül 

lngiltere hükumeti ithal mad- şat, Nihat, Fikret, Lütfü, Ali- sini bildirmiştir. Federasyonda na gelen Alman hilkômet me- edilmiş bulunmaktadır. Halk 
delerine karşı yazde on zamlı ettin, Zeki, Niyazi, Hadi. lstanbul mıntakaıına bildirmiştir. murları, mütehasııslardan mürek- mütenevvi zer'ıyahn ebemmiye· 
yeni bir tarife tatbik etmiye Bir müddet sonra Muzaffer Mıntaka önümüzdeki toplanma- kep bir komite ihdas etmişlerdir. tini takdir etmiı olduğundan bu 
başJamışhr. R dı · R t N" · · d b · · k k b"l eşa n yerıne, eşa ıyazının •m a u ıtı onuşaca ve ı - Bu komite •• Kanserli n·leri ., sabada el birliğ-ile çahıilmaktadır. 

Verilen malfımkta göre, bu yerine geçti. haısa Selanik takımının Pera meydan'a çıkarmakta ve sakinle-
maddeler içinde yalnız mazi ile Maç başlar başlamaz Fenerin kulübü He temasına dair vazıyet h' 
Zimpara taşı zamdan muaf tu- .. . d 1 1 kt rini bu hastalığa karıı ımaye 

tazyiki derhal belli oldu. Yedin- uzerın e mtşgu 0 aca ır. etmektir. 
tulmuştur. Ankaradaki spor kongreıinden 

Bu karar memleketı.mı'zı"o mazı' ci dakikada F enerbahçe, nadir Daha şimdiden muzir inıaata 
1 b. k · · dönen mıotaka futbol heyeti b 

ve ı:impara ihracatcılarını çok görü en ır sı ıştırma vazıyetın· reisi Orhan beyle konuştuk: karıı mücadeleye mahsus ir 
memnun etmiştir. Zimpara taşı den istifade ederek ilk sayısını _ Evet, dedi. Fethi Beyin imza- cihazın keşfedilmiş olduğu söy
bütün dünyada yalnız Türkiye yaptı.. Bu sayıda Fener haf sile aldığım bir tezkerede, Yunan lenmekte Ye hatta bu cihazın 
ile Ywnaniıtanda bulunmaktadır. hattından başlıyarak, rakip mü· takımının Yunan federasyonundan insanları Damlaya ve Romatiz· 

Geçen sene mem)eketimiıdeo dafilerden birisinin ayağından müsaade almadan geldiği bildirildi- maya kartı da himaye etmekte 
lngiltereye 4960 ton zimpara da lehte bir falıo ile imzalan- ği işaret edilerek kendisile temas e- olduğu hususunun teminine ka-
taşı sevkedilmişti. Bunun da k.y- mak şartile tam dokuz oyuncu- den kulüpler hakkında muamelei la· dar ileri gidilmektedir. 
mali 40 bın lngiliz lirası tutmak- nuu hisıei iştiraki vardır r zimenin ifa.sı isteniYor. önümüzdeki --------------

tadır. Biraz sonra sayılar üçe çtktı toplanmanuzda bu meseleyi konuşa- 1 .. __ .._mıc4•.)ıcmL~iJ·· .:;~;;::J:;:::::m~---1 
Y . t 1 1 cağız. unanıs ana U eci topra§ı ve hiç beklenmediği bir ıırada 

gönderiyoruz da devre bitti. Fransızlar geliyor Yüksek nat'ia'fen mektebi sa-
Yuoaniıtan hükumeti memle- Meğer misafirler trene yetişe- Istanbul, 28 (A.A.) - Parisin 

memleketimizden Jüleci topragv ı bık müdurü topografya muallimi, 
cekleri için, devreler yarımşar Racing kulüp takımı yarın sabah h F "k S · p da 

satın almıya bacılamıctır. Bu hu- mer um erı ezaı f· nın • 
y .,. saat olarak oynanıyormuc.. şehrimize gelecek ve istaayonda d b d" lb h" s IAb t 

sustaki ilk ihracat geçen hafta Y ma ı mü en ıs ra ım a a a · 
ikinci &evre Fener hakimiyeti Fenerbabçe ve Galatasaray ku- t" B ·· a d nberı· muztarip 

ba,lamıftır. Topraklarımız bilhas- ID ey, uç Y e 
daha dar bir çenber halı"nı' al- lüpleri namına birer heyet tara- b l d v k den kurtula sa dökümhanelerde kullanılmak- u un uııu anser -

tadır. mıştı. Fakat buna mukabil ça- fından karşılanacaktır. mı yarak, evvelki gün irtihal et-
d d. d t k ı ü .. Racing kulüp ilk maçın 1 · t' Bulgarlstanda lpekclll§ln ım er ı e e rar a ıp Y ru- k . mış ır. 

himayesi müştü. Bu itibarla bu devrenin temmuz cuma günü ta sım stad- Cenazeıi, dün F eneryolundaki 
yomunda F enerbahçe ile, ikinci d h "f ı ı k Ticaret odaıına gelen malfı- hasılatı ancak tek bir sayı oldu. köşkün en i tı a At a aldırılmış, 
maçını 3 temmuz pazar günü b l E · 1 

mata nazaran Bulgar hükumeti d iıtım ot a yüpsu tana götürül· 
Z k · b 1 k · b" i'ene Takıim stadyomuo a Ga- d k tabii ipekçiligv i himaye maksadi- ev sız aı ayıp zev sız ıten . müf, ora a i aile mezarlıgv ında latasaray ile ve üçünciı maçını 

le sun'i ipeklere kiloda 870 Le- dünkü maçın bir faydası, Fener 8 K AJlabın rahmetine tevdi olun-da temmuz cuma günü aJı-
va gümrük resmi koymuştur. muhacimleri için Nihadın, daha köyünde F enerbahçe stadında o:uştur. 
Bu müthit fiyat karşısında itha- yerinde bir tabirle kafalı ve Fenerbahçe _Galatasaray muhte- Merhum, bir çok talebe yetiş-
lit inıkinı olmadığından bir mü- canlı bir merkez muavinin ne Jitiyle yapacaktır. :tirmiş, vukuf sahibi bir muallim, 
esseıe BuJgaristanda bir fahri- kadar faydalı olduğunu daha haluk, kibar bir insaadr. Ölümü, 
ka açmıştır. Bu fabrika ecnebi bariz göstermesidir. Ge~miş olsun kendisini tanıyanların hepıınde 
memleketlerden sun'i ipeği kar- ikinci faydası da Fener takı- derin bir teessür uyandırmıştır. 
ton halinde celbetmektedir. Bu mıoın iyi bir sağ açık oyuncu Şair Hamami zade ihsan 8 • Merhuma sonıuz mağferet te-
kartonlar huıusi bir makine va- yetiştirmekte olduğunun aörül- zabllaya teşekkUr ediyor menni ve a.ilesine, bütün kendi-

.1 k • Divan edebiyatının ıon güzide 
sıtası e ipli haline getirilerek mesidir. Filhakika Lütfü, biraz şaiiri Hamami zade Ihsan Beyin ıini ıevenlere samimiyetle taziyet 
dokunmaktadır. daha çalışması şartile bir sene beyan ederiz. 
Piygsamızda afyon flatları başından garıp bir hadise geç-

yUkseliyor muamele görmüştür. Bu vaziyet miştir. 
Dün tı"caret borsasında Akhı·- Birkaç gün evvel Hamami za. afyoncuları memnun etmektedir. k 

sar malı 40 balya tiftik 4 ı ku- de Ihsan beyin evinden ıymetli 
Buğday piyasası gevşek bir pırlanta yüzük çalınmıttır. 

raıtan sahlmıştır. Afyon fiatları Dün Istanbula 4 vagon 3106 Bu hırsızlık hadiıesi derhal ia
iıe günden güne yükselmektedir. çuval buiday ve 900 çuval da bıtaya aksetmiş ve meseleye ma· 
Geçen hafta 12 lira kırk kuruşa un gelmiştir. Zahire borsasında halli polis vaz'ı yet etmiştir. Za
satılan Tokat malı afyon dün fiatlarda mahsus bir inme çıkma bıta tahkikatı süratle ilerletmiş 
13 liraya sablmııtır. yoktur. 6 buçuk kuruştan 8 ku- ve derhal b1rsızı yakalamıştır. Ve 

l!tllir borsasından gelen mallı· ruştan yirmi paraya satış yapıl- pırlanta yüzük Hamami zade Ih
mata nazaran Eoluvadın malı mıştır. Maamafıh pıyasa çok san Beye iade olunmuıtur. 
afyon lzmirde 14 Hra üzerinden ievşektir. , Bu münasebetle ıair husızı ya-

J 

kahyan polis hakkında şu teşek.
kürnameyi göndermiştir. 

Evimden çalınan pırlanta bir yüı.üğü; 

sariki olan hizmetçi kızı mahirane istic· 
vap ve meseleyi tahkik ederek meydana 
çıkaran Mehmetpaşa me\kii muavini Ali 
Rıza Beyle polis memuru Münip Beye 
gayret ve maharetle vazifeşinaslıklannd:ın 
dolayı takdir teşekh ürlerimin alenen ib
l~tı için muhterem gazetenizi tavsit ede-
rim, efendim. Hamamlzadc 

Ihsan 

Poli:ste: 

Feci bir kRza 
Necati Bey caddesinde 325 

numaralı sütcü Mibalın dükkanı 
üzerindeki odaları hariçten bu
yamakta olan Bulgar tabasından 
Çenkuf iskelenin kırılması üze
rine düşmüf, ağırca yaralanarak 
Beyoğlu zükfır hastanesine kal
dırılmıştır. 

Şarkı söylemek isteyince .. 
Üskdarda Murat reıs mahal· 

lesinde oturan duvarcı Halil 
Hamdi ile arkadaşı lstilo Miço
nun meyhanesinde rakı içnler· 
ken lstilo farki söyle:nek istemiş. 
Halil Hamdi buna mümaneat 
edince aralarında kavğa çıkmış 
duvarcı, lstiloyi muhtelif yerle· 
rinden yaralamıştır. 

Esrarcı5ı§ın sonu 
Kara ojlan sokağinda esra~ 

keş Kemalin yerde yattığı gö
rülmüş fazla esrar çektiğinden 
bastalandıiı anlaşılarak hastane
ye kaldırılm1ştır. 

Otomobil kazası 
Galatada Necati Bey cadde

ıinde temizlik amelesinden Hü· 
seyin oğlu Mahmuta 3920 numa• 
ralı otomobil çarpmış, ehemmi
yetli surette yaralanmasına sebe
biyet vermi,tir. 

Havzada 
Zahire flatları 
Havza 28 (Vakıt) - Birkaç 

gündür bu havaliye feyizli yağ
murlar yağdı. Bu yüzden zahire 
fiyatları da düşmüştür. 

lTlZAR 
"Gobi Çölleri,. tefrikamızı yazırnı

zm çokluğuna mebni bu gün dercede
medik. Okuyucularımızdan özür dile-" 



r 

As. mk. Sa. Al. komi•yonu ili.nJarı 

Gülhane hastanesi için 12,000 
kilo yoğurt, 20,000 kilo süt pa· 
zarlıkla satın alınacaktır . Pazar· 
lığı 3 - 7 - 932 pazar günü saat 
14 ten 16 ya kadar Tophanede 
merkez kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini görmek İ· 
çin komisyona müracaatla~ı ve;,.,, 
tirak için de muayyen vakıtıe ko· 
misyonda hazır bulunmaları . 

(48) (2946) 

* * 
Ton 
45 Harbiye mektebi 
60 Topçu ve Nakliye mektebi 

105 
Yukarıdaki mahallere hizala • 

l'Ind:'lki mikdarlarrla bir ıartname 
kapalı zarf suretile 105 ton arpa 
ıatın alınacaktır. Münakasası 18 
Temmuz 932 pazartesi günü saat 
14 30 da Tophanede Merkez ku • 
m~ndanlığı satınalma komisyo • 
nunda icra kılınacaktır • Talip • 
lerin ıartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve if • 
tirak için de ıartnamesi veçhile 
hazırlıyacakları teklif mektupla -
rını ihale gününün muayyen 
vaktinde komisyon riyasetine 
vermeleri. (35) (2794) 

:ı.. ,,. • 
Kilo 

2400 Sade yağı 
1200 Gaz 
1200 Sabun 

idareleri Merkez Kumandan • 
lığına merbut müessesat ihtiyacı 
için 20,000 kilo beyaz peynir 
kapalı zarf suretile satın alına • 
caktır . Münakasası 19 Temmuz 
932 sah günü ıaat 14,30 da 
Tophanede Merkez Kumandan -
lığı satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır . Tal iplerin şartna • 
mesini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
şartnamesi veçhile hazırlıyacak • 
ları teklif mektuplarım ihale gü • 
nünün muayyen vaktinde komis • 
yon riyasetine vermeleri • 

* * • 
(32) (2753) 

9000 kilo Kuru f asulya 
2500 ,, Şeker 
6000 ,, Bulıur 
3000 ,, Pirinç 
1200 ,, Kuru üzüm 
1600 ,, Kırmızı mercimek 
Harp akademisi ihtiyacı için 

yukarda cinsleri hizasında mik
tarları yazılı erzaklar ayrı ayrı 
şartnamelerde aleni münakasa 
suretiJe satan alınacaktır. MDna
kasaları 9 Temmuz 932 cumar· 
tesi günü saat 16 ya kadar Top· 
hanede Merkez kumandanlığı 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin tartname
lerini görmek için komisyona 
müracaatları ve ittirak için de 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları, (21) (2682) 

* • • 
800 Zeytin yağı Kilo 

4COO Nohut 90000 Kuru ot 
Harp Akademisi ihtiyacı için 75000 Saman 

85000 adet yumurta 
yultarıda cinsleri yazılı erzaklar 6600 Zeytin 
~· a.rrı ıartnamelerde aleni mü 4500 Beyaz peynir 
nalL<~ •ı& suretile satın alınacaktır. Harbiye mektebi ihtiyacı ıçm 

Müaakaaaları 10- Temmuz-932 yukarda cinsleri hizasında yazılı 
Pazar günü saat l6ya kadar Top· miktarlarda yem ve iaıeleri ayrı 
hanede Merkez Kumandanbğı ayrı 5 ıartnamede alen1 müoa-
satıoalma komisyonunda icra kı- kaaa suretile satın alınacaktır. 
hnacaktar. Taliplerin ıartnameleri Münakasaları 2 Temmuz 932 cu-
ni görmek için komisyona mura· martesi günü aaat 16 ya kaadr 
caatları ye ittirak için de mu· Tophanede merkez kumandan· 
ayyen Yaktinde komisyonda ha- lağı satın alma komisyonunda 
zır bulunmaları. (22) (L683) icra kılınacaktır. Taliplerin şart· 

:t- ~ ~ namelerini görmek için ~omiı-
yona müracaatları ve iştirak için 

Harp Akademisi ihtiyacı için 6250 de muayyen vaktinde komisyon-
kilo sığır eti pazarlıkla satın alı- da hazır bulunmaları. (10) (2572) 
nacaktır • Pazarlığı 2 Temmuz • • * 
932 Cumartesi günü saat 14 den idareleri Merkez kumandanlı-
16 ya kadar Tophanede Merkez ğına merbut müessesat ihtiyacı 
Kumand8:nlığı Satınalma Komis- için 22,000 kilo zeyt~n tanesi 
yonun~a ıc.ra kılınacak~ır. • .. . kapalı zarf suretile satın alma-

Talıplerın şartnamesını gormek cakhr. Münakasası 3-Temmuz 
için komisyona müracaatlar ve iş· 932 pazar günü saat 14 30 da 
ti~ak için de muayyen vakıtta k<>'" Tophanede Merkez kum~ndan
mısyonda hazır bulunmaları. hğı aatın alma komisyonunda 

(47) (2~45) icra kılınacaktır. Taliplerin şart-

Kilo 
'!- "' • namesini görmek için komiıyona 

400 Bulgur, 
1500 Pirinç, 
1500 Kuru fasulya. 
750 Nohut, 
800 Şeker. 
Y eşilköy Hava Makinist mek

tebi için yukarda yazılı erzaklar 
aleni münakasa suretile satın alı
nacaktır. Münakasası 20 Tem
muz 932 çarşamba gi~nü saat 
14 ten 16 ya kadar Topha:ıcde 
merkez kumandanlığı satın a ima 
komisyonunda icra kılınacaktır • 
Taliplerin şartnamesini görmek 
için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de muayyen vakitte 
komisyonda hazır bulunmaları • 

(49) (2947) 

müracaatları ve iştiak içinde 
şartnamesi veçhile bazırbyacak· 
Jarı teklif mektuplarını ihale 
gününün muayyen vaktinde ko· 
misyon riyasetine vermeleri. (11) 

<2571) 
• • 

Çengelköy Askeri Orta mektc· 
bi talebesi için 674 adet maa ser· 
puş elbise pazarlıkla imal ettirile· 
cektir. Pazarlığı 2 Temmuz 932 
cumartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Tophanede Merkez kuman· 
danlığı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır • Tal iplerin şart· 
namesini görmek için komisyona 
müracaatları ve ittirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları • ( 50) 2964) 

l ::~~·:: ~ Boz Navar 
Yaza1t: 

l\lm. Rube 
janski 

- Maksadım o değil MorUJ
kal Darılma! Bütün gece düşün
düm. Birbuçuk senedir. lttiye 
alışmııım. Başka bir atıkla yaşı· 
Yabilmek için biraz alışmıya 
ınuhtacım. 

1 
- Japonu çok seviyorsun öy

e mi? 
Nataıa dostunun omuzuna ba

tını dayıyarak dedi ki: 
. - Bilmiyorum azizem. Enel

lı gUndenberi Osmanbeydeki 
ey~ dönmedim. Çok bedbahtım. 
Mutemadiyen onu düşllnüyorum 
fhakat iyilik istiyerek değil. Son 

aftalarda çok fenalık ettiğini, 
Pek kaba davrandıj'ını içim ta•-

dik ediyor. Onu asla se•miyo
rum demek.. lnaan birisini seve
cek olsa kabahatlerini ıörür mn? 
Sen hiç sevdin mi Mura? 

- Böyle şey ıorulur mu? Fa
kat it ilK adımı atmaktadır, öte
si kendinden gelir. Halini anlı
yorum. Japon senin beynini kap
lamış, şımdiki vaziyetinde bu fe
na bir şeydir. lyı düşün bu adam 
günün birinde memlekete döne
cek, dünyada seni beraber gö
türmez. O vakit ne yaparsın? 
inan sözllme .. Kral,, ı Allah lı· 
tanbula gönderdi, senin için tek 
kurtulmak çareai onu takip et· 
mektir. Daha vakti geçmedi şu· 

1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 1 
Çorludaki kıtaat için 81,000 

kilo sığır eti kapalı zarfla müna • 
kasaya konmu~tur. 1 - 7 - 932 
cumartesi günü saat 14 te ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin Çorluda
ki 61 F. SA. AL. KO. müracaat -
!arı ilan olunur. (408) (2524) 

• • • 
Tekirdağındaki kıtaat için 12,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. ihalesi 1 - 7 
- 932 cumartesi günü saat 16 da 
dır. Taliplerin Çorludaki 61 F. 
SA. AL. KO. RS. müracaatları i
lan olunur. ( 407) (2525) 

* • • 
Çorludaki kıtaat için 60,000 

kilo 11ğır eti kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. ihalesi 1 -
7 - 932 cumartesi günü saat 1 O 
dadır. Taliplerin Çorludaki 61 
F. SA. AL. KO. müracaatları ilan 
olunur. ( 400) (2526) 

* • • 
K. O. ve birinci fırka ihtiyacı 

için yazlık patates alınacaktır. 
ihalesi 29 6-932 Çarşamba günü 
saat 16 da yapılmak üzer'! aleni 
münakasaya konmuştur. Şart
namesini almak iıtiyeolerin her 
gUn Ye münakasaya iştirak ede
ceklerin de Yakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaat etme-
leri. (418) i2537) 

* • • 
Çorludaki kıtaat için 10,000 

kilo koyun eti kapalı zarfla mü • 
nakasaya konmuttur. ihalesi 1 
- 7 - 932 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin Çorluda 61 
F. SA. AL. KO. müracaatları ilan 
olunur. ( 403) (2527) 

* • * 
Tekirdağmdaki kıtaat için 

(10500) lahana {]2750) prasa 
(11000) patlıcan (5500) domates 
(10000) taze faıulya (5500) ka
bak 4,000 kilo bakla 7750 kilo 
ıspanak aleni münaka1a ile alı· 

nacakhr. thaleıi 2-7-932 pazar 
gUı:ıü saat 14 te Çorluda alam 
satım komisyonuna müracaatları. 

(410) 2519) 
• • • • 

Üsküdar ciheti kara nakliyatı 
pazarlıkla yaptırılacaktır. ihalesi 
29·6 932 çarşamba günü saat 
15,5 da komisyonumuzda olacak
tır. Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün ve pazarlığa ittirak 
edecekle:-inde vakti muayyeninde 
komisyona müraCA atları. (478) 

* * * 
(29ıl) 

Haydarpaşa hastanesi bir ay· 
lık francala ekmeği pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 30-6-932 per
şembe günü saat 11 de komiı

yonumuzda yapılacakhr. Talip
lerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de Yakti muayyende ko
miıyonumuıa müracaatlan. (485) 

(2918) 
• • * 

1485 numaralı kanuna tevfikan 
her sene olduğu gibi bu sene de 
malullerle tehit yetimlerine dağı
tılacak olan ikramiye miktarı tes
bit edilmif, keyfiyet bilumum 
Kolordu kumandanlıklarıyla As
kerlik şubelerine bildirilmekle be
raber icap eden tahakkuk cetvel 
leri de Maliye vekaletine tevdi 

-
radan kurtul; dikkat et! Bize 
bakıyorlar. Gülümse, şen ol, çe· 
ne yarııhr, ıen ötekileri me~gul 
ederken ben de Ştraosu bir ha
camat edeyim. 

Mora ısrara ihtiyaç görmedi. 
Lokantadan çıkacakları sırada 
Hügo kadının eline bir deste 
banknot sıkıştırdı ve saat altıya 
doğru Nataşaya veda edeceğini 
bildirdi. Maalesef o akşam Vi
yanaya harekete mecburdu. 

Milyoneri iş dalgası tekrar sar· 
mıştı. Geçirdiği kllçllk sergüzeşt 
ıönlü11ü eğlendirmişti. Fakat bu 
sergüzeşte lüzumundan fazla bir 
kıymet vermiyordu. Nataşanın 
orjinallığı onu biraz alakadar et
mişti. 

ilk defa olarak servetinin Ö· 
nünde ıecde etmiyen ve ilk il
tüab Ozerine kolJan arasma abl-
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Devlet Demlryolları ilanları 1 
Yük Ye yolcu vagonlarının yedek edevatının kapalı zarfla ve 

Talrnt kaydile münakasası 6 Ağustos 932 cumartesi günü saat 
15 te Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde onar liraya satıl- · 
makta olan şartnamelerde yazılıdır. (2809) 

1200 çift cebire ve 194000 adet ergonun kapalı zarfla ve 
takas kaydı ile milnakasası 28 Temmuz 932 perşembe günü sa• 
at 15,30 da Ankara'da İdare binasmda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaı,a veznelerinde beşer liraya 
sahlan şartnamelerde münderiçtir. (2972> 

Pendi" Tuzla arasınd:ı kain "içme,, namile maruf su mahal· 
line gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak üzere bu sene de 
1 · 7 - 1932 tarihine müsadif Cuma g~nüoden itibaren iş'arı 
ahire kadar atideki banliyö katarları m~zkiir mahalle kadar 
devam ettirilecektir. 

Katar Köprü Maydarpaşa lçmo Köprü 

No. Har. H:tr. Muv. Har. Muv. 

12-19 6.30 t>,5:> tS.- 8.03 10.-

[1] 14-21 7.- 7.28 8.37 8.40 11.-
18-23 8.20 8.45 9.50 9.55 11.45 

22-27 9.30 10.- 12.- 12.05 14.20 

24-29 1 \.40 12.08 13 55 1~.- 15.35 

28-33 13.55 14.20 15.45 15.55 17.30 

[1] Bu katarlar yalnız Cuma günleri seyrüsefer eder. 
içme katarları seyrüsefer ettiği müddetce banliyö yolcu ka• 

tarları nktı hareket cetvelinde atideki şekilde tadilat icra edi
lecektir. 1 - 7 - 9.;,2 tarihinden itibaren 11 No. lu katar yalnız 
Cuma ~ünleri P;odik - Haydarpaşa arasında seyrüsefer etmeye• 

cektir. Buna mukabil valnı:r: Cuma ~ünleri atideki tarife muci

bince 14 No. lu katar Bostancıdan Pendiie kadar devam ve 17 
No. lu katar da Pendik'ten hareket ettirilecektir. 

14 No. lu katar 
Bosancı Hareket 7.56 Pendik 
Küçükyah ,. Yunus 
Maltepe 8.05 Kartal 
Kartal 8.13 Maltepe 
Yunus 8 .17 KDçükyalı 

Hareket 7.56 
7.59 
8.03 
8.12 

Pendık Muvas!llat 8.20 Bostancı 8.22 
Daha fazla ma!fımatın, istasyonlarm beldeme aaloalarına talik 

edilmiş bulunan ilanlarda mevcut olduğu muhterem ahaliye ilan 
olunur. (2960) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Adalar beledıyesinden: Heybeliada'da lsmet paşa caddesinde 
Çamlık mcvkiindeki gazino ve dans mahalli iki sene müddetle 
pazarlık ıurelile icara verileceğinden talip olanların 30 Haz;ran 
932 tarihine mündif Perşembe günü saat 16da daire encümeni- , 
ne müracaatları ilan olunur. (2512) 

lstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar mıntalrnl::ırındaki ilk mekttpler 
için mübayaa edilecek yarısı gürgen yarısı meşe olmak üıere 
8270 çeki odun kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip 
olaillar şartname almak üzere her gün Levazım müdürlüğüne 
müracaat etmelidirler. Münakasaya g:rmek için de 1613 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 13 7-932 ' 
pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene verme!eri 

lazımdır. (2953) 

edilmiştir. Binaenaleyh eshabı 
istihkakın tayin edilen müddet 
zarfında mensup oldukları Asker
lik şubelerine müracaatla 1932 se
nesine ait ikramiyelerini alma
ları lüzumu ilan olunur . 

(487) (2D61) 

ŞARK Bülbillll 
Güzel ses meraklıları tarafından 

sabırsızlıkla beklenen Şark Bülbülü 
Deniz kızı Eftalya Hanımı ve kemani 
Sadi Beyi İRtanbul'da ilk defa olarak 
bu aksamdan itibaren Harlıiye"de 
Hel\"Ü ıiahçesinde dinleyecek \'e muh • 
rik ve güzel sesi ile sizi gaşyedecek • 
tir. lzmitteki kıt'alar için 317,900 

kilo un kapalı zarfla münakasaya============================ 
konmuştur. ihalesi 20-7 -93.~ kasaya konmuştur. ihalesi 16 -
çarşamba günü saat on dört- 7 - 932 Cumartesi günü saat 
tür. Taliplerin izmitte 23 üncü 10 - 11 dedir. Şartnameyi gör
Fırka Alım Satım komisy:muna mek istiyenlerin her gün komisyo
müracaatları. (489) (2963) numuza, taliplerin vakti muay• • • • 

Eskişehirdeki kıt'aların bir se· 
nelik ihtiyacı olan 52 bin 600 
kilo sığır eti kapalı zarfla müna-

mıyan bir kadınla karşılaşmı,ta. 
Filhakika bu kadın para çeki· 
yordu. Fakat çektiği paralar 
başkaları hesabına idi. Istaobul
da tP.mas ettiği Türkler Rus ka
rılarının ahlaksızlığını kendisine 
anlatmışlardı. Adam sende! Is· 
terse kız Viyana'ya gtlsin, insan 
nerede bulursa bir güzel kadını 
bir zaman için kendisine mal 
edebilir. Saat altıda Mura'oın 
kapusıoı çaldı. 

Nataşa bir kanepeye uzanmış
ta. Saçlarını, boynunu öptürdü. 
Kadımn kokusu milyonerin ho-
ıuna ıitti. Ancak treni kaçıra· 
mazdi. Nataşa Viyanaya mutlaka 
gideceğine söz verince Ştravs ce
binden bir büyük deste çıkardı 

ve masa ilzerine koyarak dedi
ki: 

yeninde Eskişehir Dördüncü K. O. 
Alım Satım komisyonuna müra• 
caatları. ( 488) (2962) 

- Sıze beş yüt: lngiliz lirası 
bırakıyorum. lngiliz lirasına ko· 
laylıkla Lira, Dinar, Koron ya• 
pabiJirsiniz. Böylece para zab• 
meti çekmezsiniz. Viyanada s:ze 
bat''a para vereceğim. Bu para• 
ları dostlarınıza ~östermeyiniz, 
elinizden alırlar. Viyaoada ad
reaim şudur. Hal Size şimdiye 
kadar sö!eyememiştim. E•liyim. 
Evime telefon etmezseniz daha 
iyi olur; maamafih ben tamamen 
serbestim, dışarıda istediğimiz 
ıibi gezeriz. Her ne kadar bana 
karşı pek lütufkar dananmamıt 
sanız da Viyanaya gelirseniz bü
tün vaitlerimi yapacağım. Ora• 
da daha mürüvvetli olursunuz 
değil mi? 

"Kral,, asilane bir tavırla ve
dalaşarak ayrıldı. 

(Bitmedi). 

3 
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Yapılan teftişlerden alınan neticeler .. ,--Takvim---. 

Umumi müfettişlik lüzum ve 
ehemmiyetine dair izahat 

Bütcenin • 
istinat Ettiği Esaslar 

Eski Senelerin Nisbetle Varidat 
Tahminindeki Fark Nedir? 

Ş(:•~cl:ilig~::~m~=y~=m~Uyl le::~ ::1.!:~.: t::~d~~ _, ~~~ı~ı:::·.~.~:~::.m~Uyl !~~!~lbun=~k:ng:e~:~n 
Ciimhuriyet memleketinin idaresini lar, çı~tılar Ye bun~~r cen~ı~ta 1 Encümenin gerek doğrudan doğ - geçen seneye nazaran aşağıdır. Tah-
üstüne aldıi:~ vakit, bir çok işlerle ~uv,·ctlı muavenetler gorerek, _ıyıce ruya tedfyatımızın Jntizamııu muha - minatım geçen seneden az olması 
karşılaştı. Bir kısım memurların ışl~r ?'apmışlardır. llunl~r da ıml~n faza arzumuzun teshiline ve gerekse hayvan adedinde tenakustan ileri gel~ 
da Harbi Umumide nltm ve saire ka- cdılrnıştır. En sonra ~eyh Tahır bütçenin tevazünU yolunda göster • meyip, geçen sene kabul buyurulan 
çakçılığı ile ahlfLklarmı bozulmuş lıul- denilen ~damın c!sedi imha edildi· diği dikkat ve itinayi mahsusuna ve kanunun bu seneden itibaren vergi 
du. Harp ve e aret ve istila bir Ağrı dagı hareketı 930 da olmuştur. ~ok yorucu mesailerine burada he - tarifesinde tenzilatı icap ettiren ah-
çok memurların maddiyat ve manevi- O~un te!erruah burada ç~k anllltıldı.iaıır-mm-••---------... yeti aliyeniz huzurunda şükranlan - kfım bulunmasından mütevellittir. Kıl 
yatını tahrip etmişti. Hunlar islfıh Agrı ~agı harekatının fı~ıl~eri fama -1 HAVA _ DUn sıcaklık azaml 14, ugnrı mı minnetle arzetmeği vicdani bir geçiler hariç olarak küçük hayvan· 
edildi. lrfan ve istikamet sc\i- mile ırnha edildi. Edılmıyen~er <le 16 derece olarak teabit edilmiştir. Bu ı;Un borç telakki ederim. lar adedi geçen seneki gibidir. Sı-
yeleri cakisinden çok yüksc!ttir. kaçtı. Fakat bu sen~ k!şın Ağndan hava ncık otacııltbr. Varidat ğır, at gibi büyük hay'\'anlarda 

Memurlardan, zamanın beklediği Irana kaçanlar me\'sımın tahtessıfır -----RADYO --- Bütçenin masraflardaki diğer ak_ fazlnlrk vardır. Srğırda 417 bin !az. 
müsmir neticelerini alabilmek kin da- 35 - 40 derece soğuk yaptığı bir ~ı - ... t;amına temas etmiyeceğim. Birer lamız vardır. 
ima ''e da.ima bunları miiraknbe ye rada Ağrıdan içeri girclil~·: Oraya birer tetkik buyurulurken; "Tabirleri- Vergiye tlhi olan haynnlnnn nde· 
teftişe tfıbi tutmak icap eder. memur olan askerlerimiz grının ta ..,_ _______ Buglio mi mazur görünüz,, ne kadar didik _ di 32 milyon kadar tutuyor• Ye· 

Tef~işler ve neticeleri tepe~ine kadar çıkarak soğukla~ için - 1STANBUL - ıs den 19 a kadar gramo- Jendiğini güreceksiniz. Geçen sene kfm 32 milyon tutunca bir kısmının 
lrtişa ve sair cilrlimleri için cıkar _ de bır tek nı:ıfer kalmayıncıya kadar fon, 19,30 dan 20,30 a lca.dar bedP.yil musı- varidatı tahmin edilirken kltıı:ıik usul_ vergisi 50 kuruştan fazla 90 kuruş 200 

dığımız k:ınun ~ıiyihası neticesi Ôlarak hepsini tepelediler. Yalnız bu s<?ne kl hcycU, 20,30 dan 21 e kada.r gramofonla !erden ,.e kaidelerden t.amamile tebaüt kuruş, ilah .•• 
her ve!titletin heyeti teftişiyesi mü _ bu veyn hu 1!1aks~tla dağa _çıkıp hü - opera, 21 den 22 ye kadar ı.runır Nurettin etmiştik. Eski senelerde beş veya 11 milyon liralık varidat belki az 
t~madıyen tet'tişat yapmaktadır. Tef _ ~cfımetin. emrın.e ıtaat. <:tmıyenler<lcn bey tarnfmdan ıconser, 22 den 22.40 a kn - Uç senenin vasatisini alarak ,·aridat görülür. Şu ciheti arzedeylm ki, 
tışler iki kısım üzerinde olur. Ya ımha edılenlerın adedını okumak is - dar cazbant. tahmin ederdik. 1'"'nkat bu tarz nor _ bu varidat hayvanlardan alınan nr
'·ekületin !"ünasip gördüğü mm taka . teri~. Bcl~ibir. ibret ?lur. S:ıit Aziz VlYANA (:117,2 m.) - 10,30 koro, ıı,c;o mal zamanlara aittir. Geçen sene ginin devlete ait olan kısmıdır. Ve 
Jarda teftış yapılır vc,·ahut ~ik{ıyet çete ınden hor ımi, Dıyanbekır çete - orkestra, lB,40 M.ıınon, 16,45 Hayden, 17,30 bütçesini yaparken en yakın sene m _ bu kısma ait olan varidat 11,750 lira 
ve bir ihbar üzerine tef'"tişe tabi tutu _ sinden Deli Fettah, Zazo Hasan. Soma orkestra., ıs.ıs dans, 20,25 senfoni, 2'.?.0!i ı·idatını tahmin ederek 0 suretle bütce. olarak tahmin olunmaktadır. Yil!
l~r. Vekaletin teftiş heyeti 30 ki _ ki, lsmail '\'e daha pek çok.. Bun - §:ırkı. 23,05 konser. ye koymuştuk. Ve lS4,:> milyon tfrn yet!ere ait olan miktar, bu yeköndan 
şıden milrel,kep olduğu halde .13 vi • ]ardan 57 kişi lıu sene imha edilnıi7 - BOKREŞ (394,2 m.) - 13 pld.k, 14 tahmin etmiştik. Bütçeye yazılı l'a _ hari~tir • J 

]ayeti teftiş etrniş ,.e ,·erdiği Jüzu - tir. Daha imhn edilmemiş bir ılci ptılk, ıs konser, 19.10 konser, 20,•o tagan- kamın iki milyonu ayrıca teherruat Kazanç vergisi 
mu muhakeme kararı 600 den fnz - çete vardır. Onlar da imJıa ~dil - nı, 21 kom:cr, 21,415 piyano konseri, ~215 olduğu için nazarı itibnre almadrm. Kazanç vergisinin seyri şudurt 
Jadırr Teftiş JiLyihnları ise 1000 bu dikten sonra şarkta fısayiş normal hfr keman, 23 jazbant. 1''akat sene içinde görüdü ki, 184,5 927 de 13,793,000, 928 de 13,716,000, 
kadardır. Yalnız irtişa meselesin • hale gelmiş olacaktlT. Müfettişi ROMA cuı,2 m.) - 21 haber ve pl~k. milyon tahmin ettiğimiz varidattan 929 da 14,:l44,000, 930 da 13,092,000, 
den dolayı adliyeye tevdi ettiğimiz umuminin iyiliklerinden biri de orada 21,fı> opera. sene nihayetinde ancak l:J7 milyon li _ 931 de, bütün sene içinde aldığımız 
~mu~.ıan~ adedi - hunların hepsi - Harbi Umumi ,.c mütareke zaman - BUDAPEŞTE (l>W,15 m.) - ıı musiki, ra tahsil ettik. 161 milyon olarak 11,9:".S,SOO dür. 
nın muttehım veya mahkum olduğu - lnrından kalan silil.hları toplamıya 12,30 koruıcr, uı pl~k. 17 macar havalan, tal s·ı ed'ld' - · · ı ·r de tt" Kazanç vergisi fı-in arzettfJr.lmiz 
nu söylemek istemem - bunla.. tef • muvaffal\ olmasıdır. Bilirsiniz ı,·i, 1 1 ı ıgını evve ce ı a e ım · " 

15 

• ıo ~gan mustkil!I. 22 konser, 23.30 çlgan Rakam, sene Mnlarında alınan ikti • muhammen varidat 12,200,000 dlir • 
tişler ve tahkikler netic~i 1065 nu • bir senede yalnız Mardin vilayetinden konseri. di b h · · · d'ğ' t' 1931 senesi irinde tahsilatımız olan. 
maralı kanun mucıbincc adli ... ·c,,·e t"s _ G bin mavz<!r toplamrs.,ızdır. Hun • sa u ran vergısının ,·er ı 1 ne ıce > 
]' J J " OSLO (1071,4 m.) - 19 konaer, 20,30 iledir. Doğrudan doğruya geçen 12,880,000 rakamı içinde ınemurla. 
ım edil<>nleri nrzedıyorurn> lüzumu lar müfetti i umpmiliğin tc.şltili\hn kon!erruıs, 21 tiyatro, 23,15 konser. sene cari olan kanunlann verdiği va _ rın iki aylık, Haziran, Temmuz ka· 

muhakeme kararı alanlar başk[l, ar - mesaisini tcThit ve tanzim edcr~ı. ridattan tahsı'la" t 10 •,;-, mı·ı,,·on ıı·ı·a _ zanç vergisi dahil deı!rildir. Çünkü 
zu edersen· k·~ 1 • m·'stak' ·· ··c:1 • ı· · l MOSKOVA (1304. m.) - 13 haber, J3,30 °" J • ız, ye ·umınu anec eyım. u ım g-oru..., erı ne ıccsı o muş - haber. H edebiynt, 15 zlrnnt, 15,30 mu • Jık tahminata mukabil 1:>7 milvondur. memur maaf1larından kazanç ,·ergisi 
1600 numaralı l:nnunun nesri tarihin : tur. Şüphesiz ordumuzun 8 inci Jm · Arada 27 rnı·ı,,·on ıo . .;; Jı'r:ılrk b·ı·r fark alınmasına dair kanun tatbik edllmlc-
den N's 9"2 t 'h' ·k d 1 d ı:1k1, IG gazete, 16,30 gazete, 17,10 mwılhi, J " ':l 

• 1 an " nrı ıne a ar ad - or u kumnndanlarrnm ,.e zabitleri - •·ardır . tir. Bu ,·er~ muhammenatının bir lı,,·eye t ı· d·ı ı · d 18,10 musiki, 18,20 gazete, 19,30 hıı.bcr. • a• : eı:: ım e ı en erın a edi 2Sj8 nin yüksek, kudretli göril .. leri ,.c milvon lira kadar ihtiyat vapı ayrıl· 
dır D r. d d w 20,10 muslltl, 21 çek il.sanı ııc nc~yal. 22 Bu seneki bUtçemlz J J . • oöru an ogruya verilenle - rnuvaffakiyetleri, ba~.ta gelen amil - mıcıtır. Bü,,·lik ver"'ilcrimlzden bilva-
rın adedi d ı::A t" B !sveç ll3:ı.nllc ncşrfyct. 23 fransızca ne,rf- B büt · · t kd. d k ':i J .. . e ,,.. ur. inacnaleyh lerdir. Bu ''esile fle oralarda ,.a - u sene çesını a ım e er ·en sıta Yergiler de gümrük n muamele 
~efık Şevket Beyefendi biraderimi _ tan ve ciimhuriyet için çarpışı-n _ yat. bu tenezzülü de nazarı itibara n - vergilerldir. 
zın }ınklı ol~.rnk temenni ettikleri larn minnetleri nrzetmek ve flziz knn _ VARŞOVA (Hl1 m.) - 18,4!1 kotl.9er, larak daha ihtiyatkar bulunmak rnec -
t~~tıs. ve murakabe keyfiyeti bu - farını dökenleri rahmetle yiidetmek m 14.10 konser. 15,16 plAk, 15,50 pIA.k, 1G,2r; buriyetinde kaldık. 1931 senesinde GUmrUk verglel 
gunkil !"emurlann, yaptığı yamı a zifcmdir. Fakat meseleyi hükumete ilk pllılt, Ii,05 plllk, 18 koıuıer, 10,20 dan.cı, :::0.:15 l!l7 milyon aldığımız halde bu sene ka Giimrilk vergisinin seyri şöyledir: 
k~lır, fıkrl doğru değildir. Hiç arzcclen ve bu meselenin halli knTarr _ plAk, 21 ltone:er, 22,10 edebiyat. 22,25 kon- bul buyurduğunuz son kanunların 927 de 59 milyon, 928 de 6:i,t;OO,OOO 
bır zaamnr kalmamıştır. Yanlarına na va. ıhı olan müf'etfüıi umurılİ cer, :.!3,05 dıı.na, 23,60 dans. verdiği varidat müstesna olmak üzere 929 da 6::>,.111,000, 930 da 55,700,000 
k~ldığı tarih hize göstermemiştir. Hiç lbrahim Tiıli Beyefendidir: Müf~t _ I<öNtovüsTER HAVZEN (163~ m.)- bütçeyi 140 milyon lira. olarak tesbit ve 931 içinde 44,029,000. Esasen se
bı~ ~y .. olmazs~ bile, efkarı umu • ti~i umumilik, idarei hususiye me _ '7 'Btırıınctcn nal(fü:ı\ jimnnst.ık, 7,15 l:onscr. ettik. J;ğer fevkalade kanunların ne ortasında bu vergiden ve buna mil
mmı1.~e on~ınde .:ezıl. v~ziyct \'e nıahru _ sailinde de '\'ilfıyetlerin meS!lis:inf tev _ ıs p;.tı.lt, lll ~. 11,::0 ko~::-. 19 oıkcs- vereceği tahmin olunan nridntı ten - ternnl<' olan muttme1e vergt inde 

Jet fçıne duşmü tü~.. hit etti. J{arakollan yaparak, yol _ trn, 23,30 Bcrııncıcı., nakll. zil buyurur sanız, 140 milyonluk lıir rnuhammenatımızt tutamıyacağı nnln· 
Müfettiş um':'nilhğm faydası lnrın intizam ,e emniyetini temin PAR1S (1725 m.) _ 20 pldk, 21 c<l"bl· varidat bütçesi takdim etmiş oluruz. şılmıstır. Ve bunun için tedbir alın· 

Her~a.lde tnkıpten muval· a t J?ir etti. t:mran işlerine başladı Mern _ yat, 21,40 moda, 21,45 konser, !!2,80 htkl\y~ Du vaziyet, tahsilütımızdan IG ınil • mıştır. Önümüzdeki senede bu verıl 
zaman ır n kurtulmuşlnr hile oı~a mu Jel.ette hiç hir fabrika yokİ<en un --------------- yon 7:i:J bin liralık bir noksanln va - için 38,500,000 tahmin ettik. 
ra rnb.e olundukça h!r g;,ı;ı beh"mc. fabrikaları açtı. Belediyelere elek_ B Ü R S A ridat biltçesinln tahmin etti~imizi ifa - Muamele vorglsl 
~a~ ı;dalet pençc.smde ltendilerini trlkler yaptırdı Şark şehirleri - ms:m1 -... de eder· Varidatın tahmini sıra - Muamele ,·ergisi, llk senelerde gftm .. 

ut url .,r •• l\lüfctti lerin udedini!l mizdc de garptekiler gilıi umrnn fa - sınkda 
1
11 ''e 12 inci aylık tahsili\t rük resmi ile mütenasiben mUte~ 

a[b~n rnnsı ve ~·il!i.~·etlt're raptcdilm"~i aliyeti başkıdı. Diyarıbekirin cs~d 28 Haziran 1932 ta am arını henüz almamıştık, llk .. li . 19.,7 d 18 214 000 
e ..... ttc bu işi k~"' ctle.ndfrecek_ t.lr. Bu halini hilen varsa, ı.::imdi arnd·,tki n-------------- teklff'imizde bir iki kalemde görüle - .zayit gur niıyor • 9· - de 19\w 'ooo' 
mlln"sbetle rn f ttl I .,., tlukut !..atışı "'Cktı'r kı· me.,el~ ha I • . 928 de 18,900,000, 29 a •"'·>0, ,. 

.. • 1 ~ ~1 umu mı ık lü - farkı takdirle görürler, I~eza O.s - " • ;:ı a yvan ar vergısın 930 da 15,907,000. Geçen sene, esa-
fs~~ri H ehemmı)et!nden h::ıh,-etmcJ, maniye, ı;ıaziz de öyledir. \'anda den 13 milyon, buhran vergisinden sen vergi tadil n nrgi matrahından 
''erdi~ 'r .nd.u dte~kılatın ~bıze flk da umran faaliyeti baBlamıştır. Van lO milyon tahmin etmiştik· mevaddı iptidaiye mukabili tenzilat 

t ft
. ! . a~l a, ogrudaıı dogru)a bu bir şehir haline gelmek üzeredir. Müzakere esnasmda hayvanların payları kabul edil misti. nu seno 

t
e ış ı~ı o

1 
masıdır. J Ikla her o-üa ' ' ... nın en '·u··._.1•1.k mahr· umı'vetı· ıtu"fu _ kayit neticelerini de aldığımızcla:ı biit- · em , b f.. 1.1 -' J , .. 1 13 ·ı içhıde aldığımız 9,081,000 lira vergi 

mu~~~zn ec Cl'<',.., • demir!n icraatını ı;;udur. Nllfus olmayınca, t:ı.bii - çe encumen ne mı yonun fazla olu- nisbeti, 932 scncı-i için yüz<le 6 
di1'çe• k"'rntilnnJ tef1b1ş sayesınde rastgcl - dir ld. umran ela geç olur. l"al1.at cağını arzederek kayit yekununa göre dan, yiizde 10 a ilıtağ edilmiştir. 
su;etilcoh 11~~. u .ardı t~C:-iye . etmek nüfusuna nisbctle bugün mamur ol - rakamı değiştirdik· Hinaenaleyh teklifimizi 12 milyon <>-

a .. uzer. ın. c ıyı tesır ''ap _ mnJ,t:-dır . Buhran vergisinden altı aylık ,.a - l" .kta h 
t ıı.1 f J •• "d t · tarak yaptık. >U mı rı, mu temel m::ş ır. ı' u ettışı umumilik hah _ 

1 
• . rı a ı ırat edememiştik. Yalnız 4 

sine girmezden cwel b t k·vt lakkarl, nsırlnrca, dlınyn kun1ldu aylığı malumdur, Altı aylığı almı _ iktisadi vaziyetleri nazarı teemmüle 
nasıl y:ıpıldrğını .. rz d~·ime:ş ı-rıtü'~ kurulalı, .. keçi geçrniyen yerlerin - ya da imkan yoktur. Çünkü bu ayın alarak arzettik. 
fet!.işf umumilik !l G tarih' d IJ' d~, bugun otomobiJler geçmekte - yirmisine kadar beklemek lazımdı, 4 Damsa~ esml 
kanunla yapılmıstı;- 'l'atbi'cıt ._e fi'~; dır· Bugün Hakkfırililer otomobil - ayhğına göre encümen le s milyon Tenakus göriilen varidattan biri de 
sonlanna do•ru •0 1m.ustur • Bı:-.et, d- Jerle seyyahat ediyorlar· -~~~~- -~--• üzerinde mutabık kalarak varidatı 169 damga resmidir· 927 de 5,.-'.W0,000, 
k 1 ğ ' " · u cc e Refik Bev "Kon · • ı · 928 d 7 9?1 000 929 d 7 47· O'i.l\ arşı ı ı bulunmadığı için ya.lnız . . . J J n .• ' oraoa cı va - milyon lira olarak tesbit ettik. Dii.it e , - , , a , i>. uv, 
şark havalisinde tatbik edilmiştir lılcrı :~ı~dşı~.l~r~~Kkarşılamalı. Dahili - akşam senelik tahsilatımızı tamamen 930 ela 6.410,000, 931 mali senesinde 
Müfettic:I umumilik ~arka . ·' • ye ve 1 ı • u ru aya Bey, miisaade aldım. Mühim rakamlarımızın sene ise 5,714,000 dir. Bu sene ise S,250,000 

1 Y gırnıezuen b f d. 1\ "'f . . 1· 1 k d'l . • evve , şarkta efrat adedi 30 ile .10 uyu;~nuz e en ım. ulu cttışi u - ıçinde tahsilatı ile bu seneki tahmina _ ıra o ara · arıe ı mıştır. 
arasınw~a do!aşan ıoo tane çete Yardı mumılık Juıkkm~a maruzatta bulu - tımızın ve ge~miş senelerdeki se __ inhlsarlar ve varidat 
ve Agn c!agıncla 2,000 silithlı çete nuyor.um ... V~lılerw. hakkı.nda .. rım - yirlerini arzedecdim: 
alayları rncvcutt. u. Cenup hudulla - . ı ~elmce ~~!ıyccegım. B!r mu.esse - Arazi vergl•I BüyUk ,·ergilerimizden bir kısmı da 
rımız k d 1 · <'enın tees usunden evvelkı vak l inhisarlar şeklinde temin olunmakta-' a ın ıyar arı gıbi Urba _ - a ar - Bi.rinci .ra.sh.m. rz arazi vergimizdir. 
nrn tecaviizüne maruzdu. ' dnn mes'ul olması fikriııi. ilk defa A 1 dır· 

Manzarayı harici ·e bu idi. ,.·ili • olarak ~ırrı Ileyef endicten işidiro _ razı seyrını şoy e takip ediyor - Devamı. Yarın -
f t 

• n. ,..ıı"·f . 927, 28, 29, 30, 31 senelerini ::u;·ıı. ile ---------------
~ tıc:i umumilik, ihdas edildiği vn _ rum · .mu ~t~ışi umu.mi!ik_ten ne çık - ~öylüyorum: Jstanbul Asliye malıkemcıi 3 Uncil 

hukuk daire$inden: 
kıt, e\·velıi s sonra 9 yfüıyctte ge _ :ı i· MUfl~ttı ı/~umı gıttı de. ~r~da 927 6,349,ooo. 
rek çete teşkilfLtı, gerek menfi pro - r ıca 9~- u, e ıler • 5eyh Saıt ıs - 92S. 

-
iş b:ıokıısı 9,20 Terkos 26,!0 

ı\nadolu 17 40 Çimento Ar. 8,-
pağandalar ve gerek eskiyn tald - yan! :..> - 926 da olmuştur. Hal - 929 6? 
batı hakkındaki fnalivetlerini tec:dit bukı .müfettişi umumilik 928 de ihdns 93 ... 0 w,..04,000. 

llejl 4.05 Ooyon dey. 21,90 

J ;i dild :>,628,000. 
etti '\'e bir noktndan haşladr Ye ~ . 1 • ,Bir müessese, iki sene ev - 9'U 4 932,001'. 

sır hayrlyc ·14,SO Sark dev. 2,75 

o günden, bu,.,.Une kadar işleri mu - '\el~ı vak adan mes'ul olur mu:' Son - 12 ayda 4,9a2,000 ne mukabil biz 
vaffakiyctle görmektedir.. rakı .h~reketleri lrnst:?djyorlarsa, b~t~eye ~,i00,000 lira koyduk. Gö _ 

1'rıınl\'ay 44.75 ıılya 2.-
Cmumi 5lgorta ı 1.2- Şark m. ceza 95-

Ahvnl ve arkam meydandadır. onl.ar ı;tıcadnn ziyade s·yasi idiler. ruluyor kı, 192!) dan itibaren bir te _ 
Bu doğrudan doğruya idarei umumi - lftırakı ~areket.ıerdir. Bu hareket - " l d 

Bomontl 23,80 1 Telefon IS,55 

lstf krezler 1 Tahviller 
Ye,,·e ve :'\sav. is ,·e emnivet mesclesı'ne Jcr ••. e.skıden. ek.ılen tohumfarın neti - nezzu. var ır ·- 1932 SC'nesi i~iıı 19:n 

J J d \ k s~nesınde aldıgımız yekündan aşağı 
ait bir keyfiyettir ki, esasen rnüfet - rcsı . .1r •. n tılc ekilen tohumları hır rakam tahmin ettik. lst. d:ıhlll •15.25 Elektrik 

tişi umumiliğin tesisinde esas mak - buguıı bıze. ?'ı!ı.lırımlnr bictiriyorlar. 
sadı teşkil eden 'keyfiyet te bu ol • Dunlar mfı.z~mn seyyiatidir. Eğer Bina vergisi 
muştur. Çetelerle mücadele mcs _ o hareketlerı yapanlara, Türk ol _ Bina vergisi, evvelki senelerde 7 

Şark el. yolları 2,85 Tramvay 4,95 

IJ. i\TU\•11hhiclc 45,50 Ttioel 5,-
C:iımrilklcr 5,10 Rıhtım 56,90 

lsinde ilk defa yapılan şey. tecili tn - duldarı anlutılsaydr, hu elim hadi - şer milyon kadar tutmuştu. c;eçen 
kihat kanunu oldu. nu kanun sa _ seler vnkua gelmezdi. Müfettişi u . sene kabul buyurulmuş olan kanun 

!'aydl nıahl 5,75 Anadolu 1 !!8,60 

l'ıığdat. 4,50 11 28,1)() 

yesinde şarkta ve cenupta bir cok asi mumilik, faydasmn hakikaten ka - la bu vergi tenakus etti. 931 de 
asiretler dahalet ettiler. D(r cok niirn. Ve hu kanunda kabul olu -i•-------------..ı111 4,465,000 lira tahsil ediJdi. Bunu da 
çeteler, dağlardan indi. Bugü:1 Ön - nursa. memleketin diğer aksamın - Ademı· ı· ktı• dar ve bel tahmin ederken, .J,150,000 lira olarak 

• 
L\skcrlye . mümessil 24.40 

Jar da memleketin birer sadık evltıdı da da miifettişi umumilik yapmak aldık· 
olarak memlekete hizmet etmektedir - i tiyoruz. Hakikaten idarenin in - gevşekliğine Harvan vergl•I 
)er. Bir kısmının yola getiril - tizamına çok biiyük bir saik olacak - Mühim bir verğimiı de memleketin 
mesi, böyle idaı·i olmuştur. Diger tır · Diğer aksamı memleketinde karşı en müessir deva SERVOIN hap· büyük bir seneti olan hap anlardan 
kısmı hakkında da amansız bir ta - bu tarzı idareden istifa ele etmesi lfı - lnndır. Deposu, lstanburda Sırkeci'de alınır. Arzettiğim gibi ilk tetkik-
kip bn~ladı. Bunların içerisinde zımdır • Vaktile Rumelide bir mü - Ali Hıza i\Ierkcz eczanesi<lir. Taşraya te ~3 ?'ilyo~ lira tahmin etmiştik. 
çok meşhur olanlardı. ilk batı - fcttişi umumilik vardr. Fakat es - Netıcey·ı aldıgımız zaman da bil hesap 

n d S d. ı · k's" ·ı i · d f k d 150 kuruş posta ile ırönderilir lzmir'dc · ra, a o ey ıresu ve saıre ge - ı ı ı e yen sı arasın a ar ' ·ar ır. ,.., bunu tutacağımızı anladık ve ll.7:>0000 
Jir. Eski idarei viUlyet kanunu ile bu • lrgnt pa~arındal,i, 1 rnbozon 'da \'eni Fe· liraya indirdik. Hayvanatımrada, 

Bu şakiler de Erzuruma kadar günkü idarei vilayet .kanunu arasın - rah eczanesinde bı.ılunur. bilhassa büyük hayvanatımızda te· 
gelebil!yorlardı. Bunlar, son nefe - da fark olduğu gibi, o tcsldlftt 18i8 =============== zayüt vardır. Hayvanattan yalnız 
rine varrpcrya kadar birer bir~r im - de Derlinde fn'ilcat eden ., komisyôn rnilikler. ecnetiiler tarafmdan ya • kıl geçide tenakus vardır. 
h~ edfldı. Bu adamlar şeyh Saidin tarafından Bulgaristanı Türkiyeden pılmıştır, Memleketimizin cenup ve garp kıs-_________ _.___.__. __ .._ __ ~-~~~ ..... ~----~----..._~_......_.....__._....:...._-1...:....-...:... __ ....:..._--1.._~~Jll.-~~---A-~..__~~~~~--..a--..~ ...... -s~ 

Davit efendi bin Sabatayın Balat • 
ta Hisar sokağında 59 No. lu hanede 
mukime Şahine hanım binti Avram 
aleyhine açtığı tescili talak da • 
vasınm tahkikatının 3 - 7 - 93!? Pa • 
zar saat 10 da icrası mukarrer bu -
lunduğundan vakti mezkurda mez • 
hure Şahine hanımın bizzat veya bil • 
vekale tahkikat hrtkimliği nezdinde 
hazır bulunması ilanen tebliğ olunur. 

Şişli Osman bey Halaskitr cadde • 
sinde 211 numaralı Mimoza mahalle • 
bicisi ve pastacısı Gavril Nestor efen • 
diye: 

Yedinci icra ıJlemurluğundan: . I 
Hiristo Drngoni" efendiye borcu • 

nuz olan üç yüz kırk sekiz küsür li • 
ranın tesviyesine daveti mutazam • 
mm olan ödeme emrinin mahalli ikn • 
rnetinizln mcçhulireti hasebi!e teb • 
liğ olunamamasına \'e ilanen tebli • 
ğat ifasına karar verilmesine binaen 
tarihi ilandan itibaren kırk sekiz gün 
zarfında 932 - 1116 dosya numarasile 
müracaatla ~anunen şayanı kabul 
bir itiraz dermeyan edilmediği tak • 
t;rde hakkınızda muamlei kanuniye • 
nin ifa .kılınacağı malüm ve ödeme 
emri makamına kaim olmak üzere il& ,. 

A •H• ~'~~~....:::: .::_:;._._~~ .... 
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Emniyet Sandığı Emlak Müzayedesi 
Kat'i karar ilniı 

Anurmı Mulıammtı Hesap Merhuua du n uev'lle Mevti 
bedeli kıvmetl Ne. ve mfllC emlUb 

60 1858 1062 Topkapıda Beyalltap mahalleainde 
Hamamodalan ıobtanda, eski 10 
JeDİ 12 numaralı doban bet arııu 
ana DzeriDde abıap iki kattan iba· 
ret olup birinci kat : Oç eda, çini 
antre, bir hala, ikinci kat : iki oda, 
bir aofa, bir hall, harici on altı 
•l'flll arsa Ozeriade bir mutfak bir 
kuyu, sokak kap111aıa tarafında 
otm artın ana Dzerinde birerden 
iki oda, bir hail, ve yOz otuz dart 
arpn bahçeyi haYi bir haneni ta• 
mamamL 

100 

1000 

500 

120 

1686 1434 Bogaziçinde, Bilylikderede, Fıahk 
sokatında eıki 22 yeni 26 aumarah 
ıekıen iki arıın ar1& Daerlade cep
heden iki arkadan D~ katta ahpp, 
birinci kat : Mermer, luamea çiai 

dlıeli bir tatblr, Wr matfalr, bir k&mlr
JOk, odunlulr, bir bala, bir od., ikinci 
Ye Dçilncil katlar birer aofı, ikiıer 
oda, ikinci katta, bir bati, cab 
alb, iki yDz on arıın bahçe ve bir 
kuyuyu bavi bir baneain tamamı. 

5830 6840 Kuzpncukta Çartı ıokafında eaki 
94 MG. 94 MO. 94 MD. ve yeni 46, 
48, 50 numaralı yOz on sekiz ar11n 
•na &zerinde kip birinci kat : Bir 
tatlık bir oda, bir ball, bir mutfak, 
bir kiler iklaci k•t ı Oç oda, bir 
aofa, bir bala, •• talabncla kayıkba
neri ve yh Jirmi iki upk balaPJI 
havi bir ıabilbaaenla tamamı. 

3500 9137 Galatacla, Arapcamliıerifi maballe-
aiDde Karakol me1danı ıokatmcla 
mi 1, 21 •• yeni 9 aamaralı yet• 
mit .,... UA Ozerinde klrıfr iki 
kattan ibaret zemini toprak anı 
cameklD Ye demir kepenkli kap111 
btlr kepenkli ft Ozerinde Alon 
teklinde bir odayı bavi bir clllkkl-
nın tamımı. 

2022 9189 Ayvanaarıyd1& Toklu lbrabimdede 
mahallesinde, lbrabimdede 10ka
tancla eakl 20 yeni 28 naCMrab y&ı 
arııa UH Dzerinde ahpp iki bq· 
çak kattan ibaret olup bodrum 
kat iki ıaz odua!uk, birinci kat 
b;r antre içeriie d ter bir antre, 
bir ıofa, iki oda, bir ba!l, merdi
venbaıı camekla ikinci kat: bir 
aofa, üzerinde iki oda, bir hafi bir 
balkon çata afta ufak, bir o:la; bir 
ıofa, aakafb bir balkon bahçe 1c:ı 
bir kuyu birinci icatta, ilıi ıahmı 
yirmi bet 11110 arsa &zerinde bari· 
ci biı mutfak ve sekiz yüz yirmi 
Ufln bahçeyi ba Yİ bir hanenin ta· 
mamı. 

Borçhlaan 
laDf 

Fatma 
HayriyeH. 

Cemal B. 

Emine 
Muzaffer 

H. 

Refia H. 

Hikmet B. 

200 3000 9499 OskDdarda, atık Altunizade cedit Mlbaire H. 

1100 

100 

Oımaniye maballeainde Kutyolu 
ıokajanda eski 19 1eni 51 muma• 
ralı yOz elli arpa araa Ozerinde ah· 
ıap iki bacuk kattıa ib1rıt o!up 
birinci kat : natamam Gç oda, bir 
hali, k&mllrltik, ikinci kat, bir ıu· 
alilbaae bir mutfak, bir 10fa, dert 
oda, bir cameklab çata aruı iki 
oda, bir kDçlk ıofa, bir balkon, 
bahcede klçilk bir ahır ve bin ilci 
Jllz elli Uflll bahçeyi havi bir ha· 
nenin tamamı (alt kat "'rıirdir) 

16215 9520 Beyotlunda Firozağa mahallesinde fımail B. 
· Sıraaelvller ıokıtanda eıki 53 yeni Ye Hatice 

12 numarala ytlz kırk ılb ırfln arH H. tara· 
Ozerinde kargir d&rt buçuk kattan fından 
ibaret olup bodrum kat : bir mat- bil vekale 
fak bir taı oda, hlr banyo bala, Şalcir B. 
odun Ye k&mOrlblr, birinci kat : bir 
mermer antre, bir ıofa, iki oda, 
bir ball, balkon, ikiaci kat : iki 
oda, bir sofa, bir kiler, bir hali, 
bir ıahDlf, Oç8nc8 kat, iki oda, bir 
ıofa, bir hail, bir balkon, dlıcllbı-
cll kat: iki oda, bir 10fla, bir kiler, 
&zeri clanp, elektrik, terlr01 ter-
tibab Ye •~ ytls bk bir arpa 
babçeJi •ı.ı bir laanealn tamamı. 

19500 5553 GaJMacla, Berelrebade m..._lllde Mediha MI· 
Bank Ye ...... 10katmda uld 10, zene• H. 

12, 14, 16, 12 ve yem 16, 18, 20 nu• ve Muıtafa 
maralı liç yOz arıın arsa üzerinde Ekmel B. 
tam klrıir dört buçuk kattan ibaret 
olup birinci; çici d6şeli camekln ve 
O.tir kepenkli iki dOkkln, hanenin 
methali mermtr antre, mermer sa· 
hanlık, bir kahve ocağı, abanlıtm 
alta kalorifer dairesi (kazan ve ocak· 
ları) dDkkloların alta çimento, bod-
rum ikinci kat: bir •hanlık, bir ko-
ridor, tekiz oda, bir hala, GçOncl 
ye dördllncll katlar ikinci katın ay-
nı otup dördOncli kattaki odalardan 
biri çimento, Dzerinde bir çatı oda· 

11 Ye çab altı, bir daraçı, elektirik, 
terkos, k•lorifer tesisatını havi iki 
dDkklnı mDıtemil Naslıban aamile 
maruf bir banın nssıf biueai. 

100 1500 9511 Osklldarda. Sellmialiefendi, mahal- Lazari Ef. 
le1inde, Sellm111 ıokağında eıki 304 
ve yeni 268 numaralı doksan ırıın 
arıa Ozeriade kargir Gnli camekln 
semini mermer, mermer palakb ve 
Aynalıçe,meyi ve yüz on artın bah· 
çeyi ve bir kuyuyu baYi bir dik· 
klnın tamımı. 

1500 107573 5701 Hocapaıada, Hobyar mahallesinde, Ali Galip B. 
Meydancik ıokaganda eıki 15, 17, ve Nefiıe 
19, 19 MG. ve yeni 41, 43 45 numa· H. 
rah albylz UflD arsa lizerinde klr-
fir zemini çimento, koridor ( Dzeri 
açıktır) bir hali, bir musluk, kori• 
dor nihayetinde ilkara demir ubaa• 
lak, Ye iki tuafında birer salon 
mevcut olup, ıemiai çimento, tavan• 
ları potrellidir. buradan tiryeate tıtı 
merdivenle qajlya iailir. zemini çi· 
mento d&ıeli bir aahnlak, Ye yine 
iki tarafta, aym tekilde iki aalon, 
ht katta yine tiryeate tqı merdi-
yenle çıkddıkta iakara demir aaban-
hk, Ye iki tarafta aynı tanda iki 
salon, ahfap bir bekçi odua, peD• 
cereleri k18mea demir kepenkli ve 
kısmen demir parmakbkbchr. 41, 43 
numarah11 iki yllz dokaan yedi ar• 
ıın arsa Qzerinde olup 41 numaral111 
klrgir iki kattın ibaret zemini tab· 
ta d61eli 6nil ustor kepenkli llıeri 
bir salon halinde l5n pencereleri UI• 

tor arka pencereleri demir kepenkli 
•e 43 numarabaı kirgir bir kattan 
ibaret zemioi tahta ann uıtor ke-
penkli Ozeri dlrt tarafı ihata edeo 
etrah tahta parmaklıklı tirvan ve 
elektirik, terkoı tertibatını havi bir 
depo ve iki dukkinan otuz beı bin 
hiuede yirmi yedi bin beı yüz biı-
ıeıL 

100 1900 1541 Fatihte, Hocabayrettin mahallesinde Ayte, Sadi· 
Sip6rgec1 sokağında eıki 39,41 ve ye H. larla 
yeni 35, 37 numaralı otuz sekiz ar- ismail B. 
ıın arsa üzerinde lcArgir zeminleri 
tahta d6şeli önleri camekan ve 
tahta kepenkli birinin altında dod-
rum, birininde alektirik tertibab ve 
her ikisindede birer ahıap tirvanı 
havi iki dükkanın tamamı. 

500 3762 9450 Uakapanıada, ibnimeddea mahalle- Mehmet Sa. 
sinde, Salihpaıa caddesinde eski 16 lih 8. veki
Mll. yeai 24 numaralı iki yGz on ar· Ji Mustafa 
tın arsa llzerinde ahfap Gç kattan F ebmi B. 
ibaret o!up zemin kıta, iki oda, kal· .. 
dırım taıından ev altı, harici iki 
mutfak, merdiven alta, hail orta 
kar: Dç oda bir ıofa, bir hali, bir 
çıkma, Ost kat: dört oda bir ıofa 
bir hali, iki tarafa çıkmayı, (odala· 
rın ikiıi kOçüktlr) ve bet yGz otuz 
bir artın bahçeyi ve iki kuyuyu 
haYİ bir hanenin tamamı. 

600 4745 9508 Boğaz içinde, BüyOkderedc, Bü· Annik H. 
yükdere caddesinde eski 358,360 vekili Kö· 
yeni 333,335 numarala yüz on artın seyan An
araa Ozerinde kArgir zemini karıCS- tvan Tak
men d&ıeli bir taıhk bir oda, otuz for Ef.l:r 
alb a1fıD arsa ilzerinde bir mutfak 
bir hali odunluk k6milrlük, birinci 
kat: bir korid6r, Ozerinde bir dolap, 
iki oda, bir hail, bir pbnıı, ikinci 
kat: bir aofa: ilzerinde llç odR, bir 
hali, bir balkon, Oçllncll kat iki 
oda, iki daraça, ve otuz alb arıın 
habçeyle tahbnda bir bap dlkklm 
mlftemil bir beaenfa tamalDI. 

Yukanda elm Ye nn'ile mevki Ye mlftemilltı yazılı emllk 
61 ı&a mlclcletle icra lı1lma11 alar •IDJecle aeticeliade hi· 

SEVRISEF AIN 
Mtrlı:eı.I idaresi Galata köprUbıp B !6!3 

Sube 1ı. Sirkeci MDhUrdar ude Han "640 

Trabzon Po•••• 
(CUMHURiYET) 29 Hali· 

ran çaroamba 18 de Galata 
rıhtımından kalkar. (2903) 

idarece aıatıda is~l yaıalı 
malzeme mDnakıaa ile Abn 
ahnacakhr. 

Teminat % 10 dur. 
ihale 2· 7 · 932 saat 16. 
Sabun 2000 Kı. 
Soda 6000 ., 
Kola 120 ,, 
Çivit 24 ,, kulu Ko1man 

r~ıı1ım 
!ı KARADENiZ POSTASI 

., SAMSUN 
• 30•aA::a0 Perşembe 

fGDll akıamı Sirkeci'dea bere
ketle (Zoaguldak,lnebola,AJan 
cak, Samıua, Ordu, GireRa, 
Trabzon, Sllrmene ve Rlle ) ye 

• ridecekir. 
Faıla taflillt için Sirkeci 

1 Yelkenci Hanındaki acentah· 
I: ğıoa mOracaat. Tel : 21515 
ii::::::.-::tL"llW111*1&Dlm=:·-

1 ZAYILER 1 
Mektep ıahadetnamemi zayi et• 

tim. Y eniıiDi çakartacajlmdaa 
cs:•iaiain bllkmll yoktur. 

Meclis telgraf mildlirU. 11kcrt 
idadisinden mezun 

Hasan Ali 

Samsun C. H. F. vilAyct idare beyed 
reisliğinden : 

Mülğa Samsun Türk ocatı11• 
dan müdevver Samsun'da Meci· 
diye caddeıinde kiin alt kabnda 
13 mağaza ve Det katında bllyOk 
depoyu havi 30 bin lira muham
men kıymetli klrgir binanın 
mDlkiyeti bir ay müddetle ve 
kapala zarf uıuli1le müzayedeye 
çıkarımıthr. MOzayede mOddeti• 
nin ıonu 24 Tem muz 932 Pazar 
ıllnll aaat 18 dir. Şartnamenin 
bir sureti lstanbul C. H. F. vi· 
llyet idare heyeti reiılijine g&n· 
derilmittir. T alipleria yukarda 
muharrer zamana kadar teklifle-
rini Ye tahmin kıymetinin % 1 
buçuk nispetindeki teminatlarmı 
Samsun Cilmhuriyet Halk Fırkuı 
vilayet idare heyetinde bulundur
maları illn olunur. 

Sıhhi yemekler· Buzlu i~iler 

FRIOBCO 

l 18 ay vade ile 

SATiE,_, 
zalarında g6ıtcrilen bedelle talip
leri üzerinde takarrlir ederek 
birinci ihalesi icra ve 31 ınn miid· 
detle müzayedeye vazedilmiıtir. 
4 ajıaıtos 932 tarihine mlisadif 
perıembe günü saat on dörtten 
itibaren müzayedeye mObııeret 
o'unarak saat oıı bet buçukta 
arlbrma bedelleri muhammen 
kıymeti geçtiği takdirde kat'ı 
kararlarının çekilmesi mukarrer 
bu '.unmuş olduğundan talip olan• 
ların mezkur glinde saat on beı 
buçufa kadar Sandık idaresine 
müracaat eylemeleri ve saat oa 
beş buçuktan aoara vaku bula• 
cak mOracaatlarm kabul edilmi• 
yeceji ve meıkfar emllke evvel• 
ce talip olanların kat'i kararlara 
e•nasında hazır bu!uamadıklan 
veya baıka talip zuhur eyleme
diii takdirde evvelki taliplerin 
mDzıyededen çekilmit ıddoluna• 
caklan ltizumu ilan o1unur.(297o) 
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Muvaffaldyetli tagannilerile garbın nazan dikkatini celbeden 

Deniz Kızı 

BPTALTA B. ~-
ve çok uygun ••kllde bu muhrik 

sese refakat eden 

KP.mant 

SADi BET 
' 

Bu akıamdan itibaren 

•• 
___ Harbiye'de BEL VU bahçesinde ---

1932 ,çenesi 
Yaz mevsiminin 
RENK modası 

""' -111' ıı: irili 
Bu rengi 

K1epPRJMVER 
lerde tatbik etti 

IPEKIŞ'ten 444 numarall 
PRIMYl:'.R Kreplnl 

isterin iz 

~inop Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinen: 

Sinop Umumi bapiabanesindeki mevkuf ve mabkümlara 1-6 932 
tarihinden 31-5-933 tarihine kadar verilecek bir senelik ekmek 
teraiti atiye dairesinde ve kapab zarf usulile otuz giln milddetle 
m8nakaaaya konulmuıtur. 

1 - Mahküm ve mevkuflara verilecek ekmek Samsun veya 
Boyabat doz ve temiz kırma unundan ve her biri üçyüz dirhem 
olmak lizere yapılacak ve her giln hepisbane doktoru tarafından 
muayene edilerek mahut olmadığı, piıkin ve ekle aalib olduğu 
tudik edildikten ıonra mahpuslara tevzi edilecekbir. 

2 - Y evml alınacak olan ekmeğin vasati mikıarı 600dilr. Ban• 
da fazla veya noksan telebe hapishane müduürlliğiinün salahiyeti 
olacak ve müteahhit tarafından bu bapte bir gôoa itiraz serdedil
miyerek istenilen miktarda ekmek verilecektir. 

3 - Taliplerin 944 lira 45 kuruıluk teminah muvakkatelerini 
teklifnamelerile birlikte yevmi ihale olan 11-7 932 pazartesi gilnil 
uat on beşe kadar Sinop C. Mliddeiumumilik dairesinde müte
tekkil umumi Hapishane mllnakasa ve müzayede komisyonuna 
tevdi etmeleri ıarttır. Bu saatten sonra vuku bulacak tevdiat 
kabul o:unmaz. 

4 - ihale, Adliye veklleti celileıinden badelistiza11 icra 
kılınacak ve cevap gelinceye kadar müteahhidin taahhüdü baki 
ka?acak ve bilcilmle tekllif ve rllıum ve sair masraflar klmilen 
milteabbide Ait olacaktır. Daha fazla tafsilat almak ve ıartna
meyi garmek isteyenlerin Sinop C. Miiddeiumumiliğinde milte
tekkil Hapishane münakasa ve müzayede komisyonuna mGraca-
at eylemeleri illn olunur. (2825 ' 

·~--~------------------------

Gedik paşa Jandarma satın 
alma komisyonundan: 
Mevcut nilmaneıine göre 6000 adet kilim kapab zafla alına· 

eaktır. Taliplerin prtnameyi görmek &zen her gün Ye mOaakuaya 
iftirak için 9-Temmuz-932 cumartesi gtlnll uat OD bep kadar 
komiıyona mllracaatlan. (2701) 

·r.;~AKITın~ 
ı~~~~-kyüz ~!!:ı~ 

Memur istiyoruz - işiniz ol
madığı zamanlarda çalışacaksınız muha
sebe tahriıat kalemlerinde tapu idaresin
de bulunmuş olanlar mureccabtır. 9· 12 
arasında müracaat. lstanbul dördüncü 
vakıf han asmaı<at 29. 

Bfr piyano an1nıyor - Maruf 
markalı az kullanılmış iyi bir piyanosu 
olupta ehven fiatle satmak lıtiyenler 
Vakıt ~azetesinde M K. rumuzuna tala
riren mürıcaatlan. - --------

Para rahut her nevi e•r•-
HükQmet memuruna kefalede yahut ipo
tekle verilir. Sut 9 • 12 araıında milra
cut lstanbul Babçekapı dördilncil Vakıf 
han 11makat 29. l3184ı 

Her iliç mUeşşlr değildir. 
Her il!na inanmayınız. 

GLANDOKRATIN 
Alellde bir iJlç olmayıp 

meıbur Prof. B. Sequart ve 
Scbteinacb'ın keıfidir. Genç 
•e dinç hayvanJana taze Ye 
ıihayat bormonlarile ihzar edil
miıtir. 

Ade111llktıdara 
Belgevşekllğlne 

lıal'fl kat'I tuirli devadır. 2,. 
kek. kaclin farkt yoktur. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 200 
kuraıtar. Umaıni deposu lstan
bal ZAMAN ecza deposudur. 
Dr. Beyler ı Tesirini hastalan il· 
zerinde tecrübe için bir kutu makbuz 

mukabilinde «önderilir ••• 

A vrupadan diplomalarla muıaddak birinciliği we ea bllyilk za• 
fer D1f8nını ibraz ettiii sibi TDrk ıeUsı, Tllrk san'ah, Tllrk 
ıermayeai Ye Tllrk amelesiyle ihzar olunmustur. 

le SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PiRE, BiT, ORUMCEK 
ağaçlar çiçekler ve nebatat &zerindeki brtıllan, tavuklar Ye 
kllmes kutlan ile ıair hayvanat berindeki pireleri ve böcekleri 
ve bilOmum haıuab mevti ebedi ile katiyyen öldOriiliir ve bir 
daha dirilemezler. Aklini ispat edene 5000 Lira 
tazminat verilir. Devlet demiryollan, Şark demiryollan, Seyrise· 
fala, Hillliabmer, Glllhane, Cerrabpap, Haseki hastaneleri ve
aair bllyllk hastanelerle Sıhhat yurtlua, Y ab mektepleri, bllyllk 
oteller, bUy6k vapur kumpan1alan, TlltOn inbiaan, Ford kum
panyaaa, ve bil6mum mtlesseub milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal etmektedir. lamine ve markasına dikkat ediniz. Huu 
Ecza Deposu. 

Pertev çocuk podr••• G d• k d • d t 
Aynı zamanda ayak terlerine e 1 paşa a Jan arma Sa in 
kar11 pek mOkemmel bir illçhr. a·lmakomisyonundan •. 

lstanbul ikinci Ticaret malıktme-
ılntlen: Mevcut nOmunesine göre 8300 adet yerli matara kapalı zarfla 

Millt Müdafaa vekaleti vekili avu- abnacakhr. Taliplerin -rtnameyı· görmek i,.in her gün ve mllna-kat Süleyman Bey tarafından lstan- ·..- "" 
bul da Mesadet han 31 - 32 N o: da kasa ya iıtirak için teklif ve teminatlarile beraber 9-T emmuz-932 
Mustafa Eşref Bey aleyhine ikame o- cumartesi gün& uat ona kadar komisyona mOracaatlan. (2702) 
luun~a~~duasmm~u~b"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
katında mahkemece tanzim kılınan E Md J } ı 
davetiye borçlunun mahalli mezkti- ist. vkaf • i an an 
ru terk edip elyevm ikametgahı _ 
meçhul bulunması sebebile bili tebliğ Lira K. 
iade edildiği mübaşir tarafından da- 583 38 
vetiye zirine verilen meşrubattan an-
laşılmasına binaen davacı vekilinin Tamamı on dokaz metre terbünde bulunan bahçekapısında Çe-
vaki talebi üzerine yirmi gün müd- lebi oğlu AIAettin mahallesinde Yeni camii ıerif avlusunda atik , 
detle ilanen teblifat icrasına karar 75-76 ye cedit 71-72 No. h klrp dllkkinuı - 2520 • biue iti• 
verilmiştir. 

Tahkikat günü 19 - 7 - 9.12 Salı barile • 420 - hiueai aatalmak here. d6rt hafta mllddetle ilin ve 
gtinU saat 14 de talik kılınmış oldu- müzayedeye konmuıtur. Mllıayedesi Temmuzun 9 uncu Cumarte
tundan keyfiyet borçlunun maıumu 
olmak üzere ilan olunur.. ıi ıGnll ıaat on bqtedir. Talip olanlann pey akçelerile beraber 

lıtanlRd Udnci icra memurluğun. Çenberlitqta lstanbul Evkaf M&dllriyeti binasmda Mahltllt ka-
tlan: lemine muracaatlan illa olunur. (2501) 

Mahçuz ve paraya çevrilecek bir --------------------------
adet berliye kamyoneti ao- s- 9:ı2 Tu·· tu·· n inhisarı Umumi Mü-
tarihinde saat 18 - 19 da Taksim mo-
derin garajın kapısı önünde açık art- d nı r 1 u·. {I u·. n den·. 
tırma ile satılacaitndan taliplerin u 
Taktinde mahallinde bulunacak me-
muıınaa 32-146' dosya numarasile Ntlmune ve prtaameai •-.lbiDce iW bia litre Amıpa mah 
m8racaatlan illa olaaur. (4104) (k<ola Kazein) atm almacakbr. ~ ( ~ 7,5) temiaatlanm 

VAIOT MATBAASI hamilen (11·7·932) pazırteai ..._ .,., (101·2)da Galatada Ml-
SalıJbl: Meh•t Aaım. Umumi ba7aa komiılyoauna ıilillracutlaıM ~ 

N.._,.t •ldllrlı Beflk Alamet 

) 


