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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Plansız 
İstanbul Almanyada si si vaziyet karışık 

Sanayiiı nefise akadeıııiıi 
llıiıııan şube.inin bir muallimi 
tarafından talebeye derste ya
l>ılan bir plan nümunesi, bu 
llıııa!lim ile lstanbul belediye
'liİııin bazı erkanı arasında bir 
,kir ihtilafı tebarüz ettirdi. 
'""illan zaman tebarüz eden 
hıı ilıtil&.f malUındur: Köprü 
nereye ve nasıl yapılmalı? Bir 
llıiiddet evvel de ayni mahiyet• 
le bir ihtilaf bat göstermiş ve 
•Ylıırca devam etmişti: Stad
r~ nereye yapılmalı? Liman 
•çın en iktıaadi mevki hangi 
~tadır? 

Bu ihtilaflar bize daima ay
~i fikri ilhMlll etmektedir: ls-
1•ııbul tehri için bir plan yapıl
~aar lüzumunu .•. Bütün dünıya-

1. tehir değil, bir küçük kasa
~adıuı bahsedildiği zaman, her 
~Yden evvel plan habra gelir. 
<ıalhuki dünyanın en ıüzel 
tebrj olduğunu herkesin tasdik 
~iği lstanbulun planı yoktur. 
"<>nra dünyanın yalnız büyük 
~birleri değil, ikinci ve üçün
~ derecedeki kasabaları "şe
bırci" namı verilen mütehas
j1•ların kontrolü altında iken, 

1 
•tanbulun bir şehin:iai yok
llr. lstanbul belediyesinde 
llıiitehasaıs mühendisler ve 
~Ymetli mimarlar olabilir. Fa-
llt tehin:i, mühendi. ve mi

llı11rdan batka ve taaıanıen 
llıiiatakil bir mütehuarsbr. 

Bu planıızlrk ve ihtisas nok
~nhğmrn neticesi fU olmuttur 
.. ., latanbulda imar namma ne 
hpdmrtaa, hepsi ,ebin:ilik 
•ıııı'at ve ilmine zıttır. Cihan
~~ apartımanlarına bakılsın: 
'ler bina ötekinden diğerini 
'ııklamak için adeta yanf edi
l'or. Halbuki her tarafı deniz 
'Ve kendisi de denize doğru te
r.terden mürekkep olan bu şe-
ırde deniz görmeyen evin bir 

~cube olması lazım gelir. Ev
er, apartımanlar, parklar, ma
halleler, meydanlar, bahçeler, 
bepai denizden istifade etmeli
dirler. 

Cihangirden Nişantaşma ge
~el~: Burası henüz konaklar-

an ıbaret ve İstanbulun en gü
ıe) mahallelerinden biri iken, 
'P11rtımanlar yapıldıktan son
la çirkinliği ile methur Beyoğ
una döndü. 

Taksim meydanının en fena 
'Ve çirkin meydanlardan biri 
olduğunu tasdik etmeyen kal
~ıttır. 

lstanbul semtinin silueti 
:İiııJ anın en güzel siluetlerin
i en lıiri iken, yeni apartımanı-
11.r onu da mabvetmeğe batla

dr. Her tarafta üç dört kattan 
f11:da ikametgahlara kartı bü
tün ıehirciler iıyan etmit iken, 
~eri bu kadar bol olan tehirde 
~metgahlan üst üıte yığmak, 

ıen:ı estetik, hem de sıhhat 
lloktai nazarından manasızdır. 
he Belediyenin l<atlara ve cep
d ~er.e ka rışmağa hakkı oılma-
ıgı ıleri sürülebilir. Biz bu iti

hllzı varit görmüyoruz. Çünkü 
il hak hükômet merkezimize 
:~lmit iken, lstanbul şehrine 
I trilmemesinin sebebi olamaz. 
. &t11nbul bu hakkı ne zaman 
j~tedj de hükUmet veya mec-
111 reddetti? Belediye ne zaman 
•tanbulun güzelliği bozulu-

l'or . f "d" , ımarı ena gı ıyor, fU ve 
t~ t~dbirler lazımdır, dedi de 

11kumet ve mıedis itiraz etti? 
b Halbukiı belediye hala müte. 
assısa bile plan esaslarını ben 

~~eceğim, çünkü ev sahibiyim 
ikYor. !lir ~e~ir~~ limanın en 
l'olısadı yennı, .. kop~nün, stad. 
t ~un en munasıp mevkiini 
l~Yıı:ı etmek için yüksek bir ih
ısaıa lüzum vardır. Ve planı 

l'llpacak olan mütehassısı bu 
~0ktalarda ıerhest bırakıımı.k 
llzıındır. 

~i ~~r zamanlar İstanbul fe>
rcılık noktai nazarından gü. 

:hldi. ~nra bozuldu. Fakat 
'ap bınalarla bozulduğu için 

~kvakkat idi. Bu binalar yan
tı 1 

Çil düzelebilirdi. Şimdi ya
l 11n yerlerde eski çirkinlikler, 
:ı~·.beton ve demir olarak iade 

1 
•lıyor. Düzelmesi mümkün 

0 an çirkinlikleri, düzelmesi 
hyrimümkün olan çirkinlikler. 

Hitlerciler her yerde 
tedhişe başladılar 

Fon Papen yerini öyle kolay 
kolay bırakacağa benzemiyor 
Bitler daha işe başlamadan büyük 

müşkülitlarla karşılaşıyor 
BERi.iN 3 A.A. - Koenigı

berıı' deki t;tbit hareke~erine İ!t! 
rak etmlı olmak töbmetile 40 k~ı 
tevkif edilmiıtir. Bu eıbaatan bır
çoğu hüviyetlerini söylemekt.,. 
imtina etmiflerdir. 

Bir beruıin tev:ııi depoaunu yak• 
mq olduklarından .,;!phe ed.ile~ 
üniformalı iki Nazi t"'1df edilmit 
tir. MevkufJar, müfrit milliyetper 
ver hücum kıtaatı rüeaaundan bi
rinin tetviki ile hareket etmlJ ol· 
duklannı iddia etmektedirler. 

Müfrit milliyetperver unsurla
nıı tethif hareketleri devam et• 
mektedir. Şarki Pruaya'da Mari· 
enburı' da ool cenah fırkalanna 
menıup olan 3 memura revolverle 
ate§ edilmİf'I" de çıkan kurıunlar 
isabet etmemlıtlr. Bu memurların 
meskenlerine aıit pnıalk ile dolu 
titeler atıllDlfhr· 

Motoaiklete binmit bir adam, 
Liegnlltz ıendikalan blnaaına bir 
el hambaraaı atmq ve kaçmaja 
muvaffak olmuıtur. 

Yeni Pruıya bükUnıeti tarafın
dan tekaüde aevkedilmit olan •· 
bık 101yaliıt Prefe'ye kartı 3 el 
ailih atılmıtbr. 

Bavyera'da kain Nemme'de 

(D~amı 2 inci sahifede) 

Milstakbel başvekillerden 
addedilen Bracht 

Mozayıkların sıvaları 
dökülmek Üzere mi? 
Ayasofyada çalışan italyan 

ustalar böyle söyleyorlar 
Meydana çıkarılan mozayıklar daha bir 

kaç ay kapalı tutulacak 

Ayasofga camisini/,e mozayıklar ve yapılan ameliyat 
Dün bir akıam gazetesi Ay":- laf zuhuru yüzünden durduğunu 

ıofya camiainin Hasır ovası denı- yazmııtı. 
len Nartekı kıaın~da!". mo~a!ı~- (Devam1 2 inci sahifede) 
larm ıilinıne amelıyeımın b1'• ıhtı· 

Kemalizm nedir? 
Selanik - Ana/ arta -
Ankara •. 

Yazan: Edirne meh'usu Mehmet Şeref 

Pek yakında Milliyet'te 

le iıtihlilf ediyoruz. On sene
den beri lstanbulda sarfol~an 
huıusi ve resmi paralar, plan
! arfedilıeydi, lstanbulun 
.:..:zarası değişmiı olacaktı. 
Her yapılan yen~ binadan şeh
rin iJnan namına memnun ola
cağımız yerde, k~ke yapılma
saydı, diyoruz. 

Bizce şimdi yapılacak olan 
ilk işler şunlardır: . . 

Belediyeye hemen bır .şe~•.r
ci almak lazımdır. Şehır ıçın 
plan yapılıncaya kadar .inşaat 
durmayacağından planların 

cephe ve irtifalarının kontrolü 
için B. M. Meclisinin gelecek iç 
tima devreıindeAnkara şehrine 
verilen hukuk alınmalıdır. 
Plin yapılırken de bizim fikir
lerimizi mütehau11lara empoze 
edeceğimiz yerde liman, stad
yom ve sairenin yerini tayin
de mütehassısları serbest bı
rakmalıyız. Ve her halde pliiıı 
kat'i şeklini almadıkça, yeni 
köprünün İnşasına başlamama
lıyız. · 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Mülhakat 
Teşkilib 

Tevhit muamelesine 
batlanmak üzredir 

lnbiaarlann mülhakat tetltila· 
tının tevhit kadrolannın tatbika· 
tına baılanmak Üzeredir. Ay ba
tında mülhakat memurlanndan 
bazıları da tasfiyeye tabi tutul· 
muıtur. Ayın 15 inden itibaren 
lstanbul Tütün ve Müıkirat Bat• 
müdürlüklerinin tevhidine batla· 
nacaktır. 

Meclis reisimiz 
B. M. M. Reisi Kilzrm Pş. 

Hz. dün otomobille bir tenez
züh icra etmişlerdir. 

Şükrü Kaya Bey 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Bey Trabya'dan inerek şehirde 
bazı ziyaretlerde bulunmuştur. 

Türk Tarihi 
Türk tarihini tetkik cemiye

ti azaıı dün saat 15 te Sarayda 
Yuıuf Akçora Beyin riyasetin
de içtima ederek yeni Türk tıı.ri 
hinin müfredat programlarının 
tesbitUe meıgul olmuşlardır. İç 
tima geç vakte kadar devam et 
mit, bir aralık l\jaarif vekili E· 
sat Bey de celseye iştirak eyle
ml9tir. 

Celal Bey gitti 
it Bankası umum müdürü 

Celal Bey dün harekei eden Ka 
radeniz vapuru ile banka 9ube
lerini teftiş etmek üzere, Kara
deniz seyahatine çıkmqtır. Ce 
lal Beyin seyahati on gün ka· 
dar sürecektir. 

Seyyahlar avdet 
ediyorlar 

Gazi Hz. 
Ga:ıi H ;s. dün Dolmabalıçe 

sarayındaki dairelerinde mef· 
gul olmuılar ııe alııam geç 
ııalıte kadar bir yere teıril et
memiılerdir. 

Başvekil Hz. 
YALOVA, 3 (Milliyet) -

Batvekil ismet Paşa Hz. bura
da istirahtalerine devam ediyor 
lar; bugün çiftliğe kadar bir te 
nezzüh yapmışlardır. Batvekili 
mizin İstanbul veya Ankaraya 
hareketi günü henilz belli deitil 
dir. 

Müdürlerle 
Dünkü içtima 

Önümüzdeki sene 
zarfında alınacak 

tedbirler görüşüldü 
Şehrimizdeki lise, orta ve mual

lim mektepleri müdürleri dün Maa
rif Vekili Eaat Beyin riyasetinde bir 
içtima akdebniılerdir. içtima saat 
14 te baılamıı ve saat 16,5 a kadar 
devam etıniıtir. Dünkü içtimada 
mekteplerin umumi vaziyeti geçen 
bir ıenelik faaliyeti ve önümiizdeki 
sene içinde alınacak teclbirler konu
ıulmnıtur. 

Vekil B. içtimaı müteakip Dolma
bahçe ıarayma giderek tarih encü 

lZMlR, 3 (Milliyet) - Mıaıra 
giden aeyyahlar Rodootan hare
ket ebnİflerdir. Yarm fehrimizde 1 

dirler. Dünkü içtimada bulunan
lardan Maarif milsteşarı 

Salih Zeki Bey Ölü zannedilen bir 
kadın yakıldı 

BOMBA Y, 3 A.A. - Dombay 
cİval'Jnda garip ve acıklı bir vak'a 
olmuştur. Oldüğü zannedilen bir 
kadın, yakılmak üzere iken alev .. 
ler araaında birdenbire harekete 
gelnıittir. Atef, derhal aöndürül
müı ve kadın dışarı çıkardmııtır .• 

Hakikat halde canlı olan bu 

1 
kadm, hastahaneye kaldırılmışsa 

1 da ertesi ıabab ölmii§tür. . 
1 

Telefon şirketi 
Tahsilata geçti 

Vaziyetin kat'i su
rette halli lazımdır 

meninin müzakerahna lttirak etmiı
tir. 

Eııat B. bugün iıtirahat edecek ve 
yann akflUll Ankaraya dönecektir. 

M. Mussolini Hari
ciye nezaretinde 
ROMA, 3 A.A.- M. Muıaolinl, 

hariciye nezaretine yerletir, yer
le§111ez, baılıca ecnebi devletler 
müıneHillerini kabul etmeie bat 
laınıftır. 

Kendisini ilk ziyaret eden, Pa
pa'nın vekili olm"! ve ınumalley
hi lngiltere ve Amerika aeflrleri 
takip etmittir. 

Alman- Leh 
hadisesi 

dün İstanbul kadınlan namına 
telgrafla tebrik edildi 

Dünya güzeli intihap edilen Keri
man Halis Hanımın muvaffakiyeti 
gittikçe her tarafta büyük bir alaka 
ve sevinç uyandırmaktadır. 

Dün içtima eden Kadınlar birliji 
idare Jıeyeti Keriman Halis H. m 
lstanhula avdetinde kendisine bü
yük bir istikbal mera.simi yapılma
•mı kararlaştınnışhr. Birlik dün kra 
liçeye bir telgraf çekerek Türk ka
dmlığının tebrik ve takdirl~rine ter 
cüman olmuıtur. Kadm birliiti 30 
ağustosta yapacağı deniz tenezzühü 
ne Keriman Halis Hanımı da davet 
edecektir. Birlik azası ve davetliler 
kraliçeyi yakından görmek imkinını 
elde edeceklerdir. Kadın birliği na
mına birlik umumi katibi Aliye E
sat h. dün bir mııbarririmi:ze Keri
man h. hakkındaki ihtiaaılarım şu 
cümlelerle ifade etmiıtir: 

- Keriman Halis H. bu büyük 
muvaffakiyetinden dolayı ıayanı 
tebrik ve takdirdir. Bir Türk kızı
mn dünya güzeli olmuı, biz Türk 
kadınlarını çok meaut .,., bahti
yar etmİ.ftir. Bu hadiae Türk kadm 
Iıimı iyi tanmııyan bir tok yanban
eı milletlere kartı Türk kadınlıimm 
.rnk eaki harem kadım olmadJimı, 

(Devamı 2 inci .sa.hilede) 

!!llllllllllllll 

Keriman 
Ece •• 
Gazi Hazretlerinin 

beyanab 
Keriman Halis hııııunın dün 

ya a-üzeli intihap edilmesi mü
naıebetile Gazi Hz. tahasıüsle 
rini tU suretle beyan etmitler
dir. 

"- Türk ırkının necip gü;selli· 
linin daima mahlD% olduğunu 
ııö.teren dünya lıakemlerinin bu 
Türk çoculu ibmndeki lıükiimle· 
rinden memnun~. Fakat Keri· 
man Ece (Türk dilinde kraliçe 
d-ek) lıeplmüin ı,ittiiimiz gibi 
aöylemiftlr lıi o bütan Türk kı;s/a. 
nnın en Bilseli olmalı iddia•ında 
delildir. Bu ırü.,.I Türlı lıı.sımız 

(Devamı 2 inci sahifede) 

li!!!!!!l!!!!!!! 

Sergiyi gezmekten çıkan bir grup 

Sergi her gün dolup 
dolup boşalıyor 

Dün Maarif vekili sergiyi gezdi 
Sinema meccanen güzel filmler göste

riyor. Bu akşam temsil var 
Dördüncü yerli mallar sergisinin 

dün üçüncü günü idi. Dün sergi 
tahmin edilebileceğinden daha kala
balık olmuıtur. 

Dün sabah sergi açılmadan, he
nüz aaat 8,5 da Maarif Vekili Esııt 
Bey sergiye gelmit ve Nazıni Nuri 

Beyin odaamda bir müddet iatira• 
hallen sonra, ıergiyi :ziyaret etmiş
tir. Sergiyi gezerken: "çok sevdiğim 
sergiyi §Öyle rahatça ve kimae yok
ken tetkik etmek iıteclim" demiıtir. 

Esat Bey saat 10,5 kadar aergide 
(Devamı 2 inci sahifede) 
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Başladı 
(Bqı 1 inci sahifede) 

bir komünist cebren evinden çıka· 
rılmı§ ve sahtiyandan bir kayı§ 
ile döğülmüıtür. Mutaarrızlar, bu 
işi görürken müstehziyane: 

"Yatasın Mo•kova !" diye bağı
rıyorlardı. Otomobille kaçmağa 
muvaffak olmU§lardır. 

Colonya'da bir tetbit hareketi 
yapmıf 15 Nazi'yi bimil olan bir 
otomobil müsadere edilmiıtir. Do
lu tabancalar veaair silahlar mü
sadere olunmuıtur. 

Kabinede tebeddül 
olacak mı? 

BERLIN, 3 A.A. - Havaaa sö
re Almanyada ıiyaai vaziyet ka
rı§ıklığını muhafaza etmektedir. 

V on Papen kabinea.inde on gÜ
ne kadar bir tebeddül olacağı söy
lenmektedir. Te~tüh eden bazı 
haberlere göre Batvekil von Pa .. 
peo Paria sefaretine v-e Paris se
firi von Hoesch'de Londra aefare 
tine tayin edileceklerdir. Fakat 
diğer bazı haberlere göre de Bat 
vekil Hitlercilerin hiçbir ültima
tomunu kabul etmemeğe ve ka· 
binede biç bir tebeddül yapmama 
ğa karar vemıittir. 

Hitlercilerin hadiseleri Alman· 
yanın ct:nup ve fark şehirlerinin 
bir çoğunda devam etmektedir. 

Hltler'ln teıebbiisü 
akim kaldı 

BERLIN, 3 A.A. - Havas a
jansının Bertin muhabirinden: 

Jeneral von Schleicher ile Hitler 
in umum.i erk&m harbiyesi araaııı 
daki temaalar neticesinde Hitler, 
Berlin'e huauıi bir heyet gönder
mekten vaz ıreçm:İttir. 

Diiııı Nazi'ler namına Hitler'e 
hükiimeti"Uııdi arzusuna ramet· 
mek üzere Münih'e bir murahhas 
izam edilmiftir. 

Bu haber, bizzat Hitler'i bile 
mütehayyir edecek mahiyette de
ğildir, zira Nazi'lerin reisi, intiha .. 
battan birkaç ırün evvel Berlin'de 
niyet ve makaatlann.a mükemme
lel'l vakıf olduğu hükiimetin b~lı 
ca erkanı ile kat'i bir mükaleme· 
de bulunmuıtur. 

Hatta Hitler, bu mükaleme es· 
nasında, batvekilin projelerini ta
mamile kabul etmekte ve kendisi
le hemfikir bulunmakta olduğunu 
beyan etmiftİr. 

Hitler, pazar • pazartesi gece
si, muavinlerinin Alman hükitnıe
ti üzerinde bir tazyik te§t'bbüoün· 
de bulunmalarına muvaffaka! e· 
d ,.ken bu teşebbüsün ne netice 
vereceğini peki.ti. biliyordu. Fa
kat pek yakın bir zamanda en ha 
raretli taraftarlanrun kendisini 
terketmelerine ~hlt olmamak i
çin intihabatın neticesi dolayısile 
Nazi fırkasının iktidar mevkiine 
vilsıl olmak Üzere 50D bir hamle
de bulunması, bir gayret göater
me•i 18.znn geldiği mütaleıumda 
l ulunan grupunun müfrit unsurla 
r ı n1n mütaleaııru kabul ve onların 
arzuları daireoinde hareket etmek 
mecburiyetinde kalmııtıra 

Bu hi.diae, ve bunun neticeai, 
dikkate şayan bir husuıiyet arzet• 
makte ve müfrit milliyetperverle
rin tabiyesi hakkında Hitler erka· 
nı harbiyesini te,kil eden anasır 
arasında mevcut olan noktai na
:ıar ihtilaflarını göstermektedir. 

Bu ihtilafların, yakın bir atide 
şiddetlenmesi muhtemeldir. ihti
mal Hitler'in o kadar gayret ve İ· 
tina ile kurmuş olduğu binanın 
•atırdadığı hissedilecektir. 

Almanya hükiimetinin bir iki 
Hitler'ci unsuru kabul etmek için 
te~ekkül tarzında mühim hiçbir 
tadil yapmak tasavvurunda olma· 
dığı aşikardır. 

Hüklımet, Hitler'cilere Prusya' 
nın idaresini terketmeğe de karar 
vermi, değildir, zira, müstakbel 
Prusya başvekilinin M. Bracht ol· 
ması ve kendisine meaai arkadatı 
aıfatile dahiliye nazırlığına Nazi'
lerden M. Frick'in ve terbiye na· 
zırlığına M. Gobbela'in getirilme· 
si lazım geleceği mütaleaamda 
bulunmaktadır. 

Hitlercilerin bir zırhlı 
otomobili 

BERLIN, 3 A.A. - Cassen civa
rında Hoogeiamar tehrinde Hitler 
taraftarlarma ait bir kıtlada giz. 
lenmi' olan zırhlı bir otomobil, 
bu gece zabıta taraf,..dan yapılan 
taharriyat neticesinde ortaya ÇJ• 

karılarak müsadere edilmi,tir. Bu 
taluırriyatm yapda ... ağmdan vak
lile haberdar olan müfrit milliyet
ciler, kışlada bulunan birçok mit
ralyöz ile külliyetli miktarda cep· 
haneyi tam vaktinde kaç.ll'ıp gö
türmeğe muvaffak olmu,lardır. 
Ancak, yakayı ele veren Hitler ta 
raftarlarının üzerinde birçok oto
matik tabanca ve fi.~ek bulunmuı
tur. 

Hitler fırkasına menaup ileri 
gelen kimselerle zabıta araamda 
birkaç günden beri Sa .. el' de şid
detli bir ihtilaf çıkmış olmasından 
dolayı bu vak'a daha biiyük bir 
ehemmiyet keabetmiştir. 

Hitler fırkasının bu ileri gelen 
azası, polis müdürU ile maiyetin .. 
dekileri kendi i§lerine kantacak 
olurlarsa her türlü mukabelei bil· 
ınisilde bulunmakla tehdit etmit· 
IPrdi. Fakat zabıta, kendisini kor 
kuya kaptırmamışhr. 

Fakat M. Von Papen, bu ak
~am Berlin'den müfarakat edece
ğinden ve ba,vekalet vekilliği da
hiliye nazın M, Von Gayl tarafın 
dan ifa edileceğinden bu hususa 
a.it nıüzakereler ancak birkaç gün 

Sıvaları 
(Ba!p 1 inci sahil~e; 

İtalya 
Manevraları 

Filo ayın albsında 
manevralara 

başlıyor 

Amerika 
Kabul etti 

.iktisat konferansına 
iştirak edecek 
VAŞİNGTON, 3 (A.A.) -

Harp ihtimali 
Artıyor 

22 - 29 Paraguay 
yaıındakileri 

silah altına aldı 

Bu gazeteye nazaran mozayık .. 
!arın temizlenmesi ifiyle me§gul 
olan Amerikalı Prof. Withermoor 
tarihçidir ve bu İ§te mütehaasıs 
değildir. Prof. Withermoor bu it· 
le uğraımak üzere buraya miite
hassu olarak ltalyalı M. Maran· 
gani'yi getirmi§tir. Fakat bilahare 
M. Maranırani ile arası açılınıt, 
mütehassıs memleketine dönm.üf .. 
tür. Bu ihtilaf eyhilden itibaren 
temizleme itinin durdurulmasını 
mucip olmuftur. Sonra müzeler 
idaresi M. Withermoor'dan bir 
program iıtemit, Profesör bu pro• 
lft"&m.J da verememittir. 

ROMA 3 (A A ) _ A . 1 Cemahiri müttehide hükilmetö, 

ı 1 M 
' d · . · mıra cihan iktısat konferansına itti- ASSOMPTlON, 3 A.A. -

Bolivya tayyareleri bu taraflar 
da mukim olan Mennonites'leri 
yeniden bombardıman etmittir. 
Conception şehri kadmla::ı ken 
di aralarında Aazon süvari ta· 
buru teşkil etmitlerdir. 

ta o orgo, enız .me.nevrala. k tın · · · C · · Ak 
d d" k 1 h t 1 - d ~ı ra e esı ıçın emıyetı • 

r~ a I un a .P lasRa ıtgtm ~"" ı vam tarafından vaki olan daveti 
muş o an amıra o a yerme k b l t . . 

Gaz ki .. . "ki . f"l k d lı" d a u e mıştır. ete gene mozayı arın uzenne ı ncı t o uman an gmı e .. 
yapıştrrılan sıvaların yerinden oy- ruhte etmek üzere dün Tarente ----~~----

n.amış olduğbuulnu, ydık~lma tehbliko:· de Doria gemisine binmiştir. 

h ti, t tkik" • • E k f f · 1 · anevra ar, u ayın 6 sında ve sıne manız \in ugunu, u cı- 1 M l b 
ene ııçın va enııerı . .... . • . 

müdürü Fikri, Müzeler mimarı ba_hrıye er~~~ı harbıye reısı a
Macit ve heyekeltraf Ihsan Bey· mıral Duccı nı kumandası altın 
lerd~n ~ür~,!':k~p bir komisyon da başlayacaktır. Bahriye heye 
tetkil edildigmı yazmıştır. ti, yarın Napolide "Stella d'lta 

Havadisin birinci safhası bize lia" ya rakip olacaktır. Gemi 
anlatddığ.na göre yanlıttır. · evvela Erapani'ye ve sonra 

Mozayıklarm temizlenmesi ifi· Trablusgarbe ve nihayet Taren 
yle bizzat Prof. Withennoor meş- teye gidecektir. Ayan reisi M. 
guldur. Mumaileyh bu iş için iki F edergoni, heyete dahil bulun
mütehaısıs İtalyan ustası iatih- maktadır. 
dam etmekte ve bunlaTdan birisi
ne 12, diğerine de 18 dolar yev
miye vermektedir. Bu ustalardan 
birisinin Umi Benvenoti, diğerinin 
i•mİ de Gregorini'dir. Mütehauıa 
M. Marangoni buraya istişare İ· 
çin celbedilmit, kendisinin fikri 
ve mütaleası alınmış ve mumaile .. 
yh bu itte çalışacak ustalara icap 
eden talimab verdikten sonra av
det etmiştir. Caminin dahilinde fa 
aliyet bqlayınca M. Marangoni 
gene gelecektir. M. Marangoni ile 
Prof. Withermoor arasında hiçbir 
ihtilaf yoktur. Mozayıklarm te
mizlenmesi ameliyeıine devam e· 
dilmektedir. Temizlenen Mozayık 
lar kapalı tutulmaktadır. Bunun 
sebebi M. Witbermoor eyliilde iti 
tatil ve iki ay zarfında Narteks 
Hasır Ovası hakkında bir eser ya
zacaktır. Bu eser yazıldıktan son 
ra hem nartekateki mozayıklar 
açılacak, hem de caminin dahilin· 
deki mozayıkların temizlenmesi
ne batlanacaktır. Mozayıklar bu 
eaer yazılmadan evvel açılma· 
maktadır. Esasen bu işte çalışan 
ustalar da bu hususta kimseye bir 
feY söylemiyeceklerine dair söz 
vermişlerdir . 

Moa:ayıklann Üzerine yapı,tı

rılan sıvaların oynaınış olduğu· 

na gelince, bu cihet doğrudur. Sı
vaların yıkılma tehlikesi vardır. 

Fakat bu oynama mozayıklar te
mizlenirken olmuş değildir. Bu 
caminin eskiliğinden ve zamanın 

teairlerinden husule gelmittir. 1-
aimleri yazılan heyet te münhası
ran bu ciheti tetkik etmiştir. 

Bu itte çalıtan ltalyan ustala
nn bize söylediğine nazaran, bu 
sıvalan hali aslileriyle oynadığı 

yerlere tesbit etmek, yani eaki ha
line sokmak mümkündür, fakat 
henüz bu husu•ta verilmiş bir ka
rar yoktur. 

1 •••••• 

Fener stadı kulübe 
teffiz edildi 

ANKARA, 3. A, A.- Halen Fe
nerbahçe kulübünün tahtı isticarm
da bulunan emlaki milliyeye ait Ka
dıköyündeki ittihat apar sahasının 
bedeli 1 O taksitte alınmak üzere me 
nafü umumiyeye badim müeuesat 
meyanına dahil bulunan mezkur ku
lübe tefvizi icra Vekilleri heyetin
ce tasvip ve kabul olunmu!tur. 

Edirnede kavun bol 
EDiRNE, 31. - Şehirde sıcak· 

lar devam ediyor. Epeyce zamandan 
beri yağmur yağmadığı için nehir
lerin sulan azalmıttır. 

Bu oene bu bavalide kavun bol
dur. Yakında ıevkıyata ı..ıanacak
tır. 

Elekhik fiatı 
düştü 

19 31 Ağustosun
da elektriğin kilo
vatsaatı 17 ,50 ve 
hükumete ait resim 
ile beraber 19,25 
kuruttu. 

1 ağustos 
den itibaren 

1932 
kilo-

vatsaatın yeni fiatı 
17 ve resim ile 
17,85 kuruştur. 

Binaenaleyh ağusto• 

1931 ile ağustos l 932 
araıundaki fiat farkı ki
lovatsaat başına 1,49ku-

Ottava konferansı 
OITAWA, 3 A. A. - Ajans 

Havas'ın huau.ai m"Uhabiri.nden bil
diriliyor: Murahhas heyetler, 3 
günlük bir istirahat devresinden 
sonra dün tekrar işe baş1a.;.ı~lar .. 
dır. İmperatorluğu teıkil eden 
memleketler arasında mesai .İ§tİra 
ki Hctısadi me&ai mütareketi ve 
Standardisation meselelerile meş· 
gul olacak komiteler, bu oabah 
toplanacaktır. 

Keriman Ece 
(Başı 1 inci sahifede) 

ırkının ke11di mevcudiyetinde ta
bii olarak tecelli ettirdiği güzelli
ğini dünyaya dünya hakemleı·inin 
tasdikü., tanıttırmış olmakla el· 
bette kendini memnun ve bahti .. 
yar addetmekte hakkı vardır. 
Türk milleti bu güzel çocuğunu 
şüphesiz samimiyetle tebrik eder. 

Şunu ilave edeyim ki Türk ır· 
kının dünyanın en güzel ırkı oldu 
ğunu tarihi olarak bildiğim için 
Türk kızlaruıdan birinin Dünya 
Güzeli intihap olunmuş olmasını 
çok tabii buldum. Fakat Türk 
gençlerine bu münasebetle şunu 
da tahattur ettinneği lüzumlu gö
rüycwum: 

Müftehir olduğunuz tabii gü
zelliğini:zi fenn1 tarzda muhafaza 
etmesini biliniz ve bu yolda uya
nık bir tekamülün mütemadi ta
hakkukunu ihmal dmeyiniz:. Bu· 
nunla beraber asıl uğraşmağa mec 
bur olduğunuz şey analannı.zın 
ve atalarınızın oldukları gibi yük
sek kültürde ve yüksek lcuüette 
Dünya Birinciliğini tutrnaktır.'' 

Dünya güzeli 
(Başı 1 inci sahifede) 

medeni .. temiz, faziletli ve nihayet 
asil bir güzel ırkın evladı olduğunu 
ispat ebniştir. Biz, bu vaziyetten 
son derece memnunuz." 

Beden terbiyesi mutahauırı Sel
ma Selim Sırrı h. dün güzellik kra
liı;esi hakkmdaki ibtisa11nı şu söz
lerle ifade etmittir: 

- BİT Türk kızının dünya güzel
lik kraliçesi intihap edilmesinden do 
layi çok memnunum." 
Öğrendiğimize göre şehrimizdeki 

bir çok müesseseler kraliçe geldiği 
zaman takdim edilmek üzere bir çok 
hediyeler kazırlamaktadırlar. Her
kes Keriman Halis Harumı görmek 
arzusunu yenememektedir. Pa.riaten 
a•detinde kendiıine büyük bir istik 
bal merasimi yapılacağı anlqılmak
tadır. Keriman Halis hanımın Fın
dıklıdaki apartımanma her gün yüz
lerce ziyaretçi gelerek dünya gÜze
linin annesini tebrik etmektedirler. 
Keriman Haliı H.a memleketimiz
den ve diğer memlelı:etlerden bin
lerce tebrik ve takdir telgrafı gel
mektedir. 

Her tarafta, her mecliote Türk 
güzelinin dünya kraliçesi olması gü 
nün mevzuu olmuştur. 

Memleketteki alAka 
SAMSUN, 3 - Türk güzeli 

Keriman Hamının dünya güzelli
ğini kazanma.aı burada büyük bir 
alaka uyandırmı~tır. Şimdi şehri
m.izde başlıca mübah.asa mevzuu 
Keriman Hanımın büyük zaferi
dir. 

Birçok kimseler İstanbula gidip 
Keriman Hanımı görmek arzusu
nu izhar ediyorlar ve güzelimizin 
avdet tarihini öğrenmek istiyor
lar. 

Diğer taraftan bazı kimseler 
de güzelimizin memleket dahilin· 
de uzun bir devir seyahati yap
ması ve bütün tehir ve kaaa.bala
rınuzı dola~maaı fikrini ileri sürü
yorlar. 

Bu fikirde olanların, makoadın 
temini için ali.kadar makamlar 
nezdinde teşebbüse geçmiye ha· 
zırlandıkları haber alınmaktadır. 

BANDIRMA, 2 - Buradaki 
hususi müesseselerden biri Dünya 
güzellik tacını giyen Keriman Ha
lis Hanıma takdim edilmek Üzere 
mükemmel bir hedive hazırla-

Hindistanda bir ha
pishanede kıyam 
BOMBAY, 3 A.A. Madras eya· 

letinin Cannanore merkez hapiı
hanesinde gardiyanlardan biri.si
nin bir mevkufu kırbaçlaması ü
zerine bütün mevkuAar muhafız· 
lara hücum etmişlerdir. Bunu 3tJO 
mevkufun iştirak etmİ§ olduğu bir 
arbede takip etmittir. 30 kadar 
me ··kuf yaralanmı,tır. Hapishane 
müdiri birçok zahmetlerden sen
ra sükunu iadeye muvaffak ol
muş.tur. 

Hindistanda tevkif at 
BOMDA Y, 3 A.A. - Dün Pat· 

na şehrinde Gandhi nin taraftar· 
!arından 700 kişi tevkif edilmittir. 

Sabık Amerikan 
muhariplerinin 
başına gelenler 
NEVYORK, 3 A.A. - Sabık 

Amerikan muharipleri ordusunun 
Pensilvanya'da Johnstown şehrin .. 
de son günlerde kurduğu karar
gihta müstevli suırette humnı.ai 
tifoidi hastalığı zuhur etmiştir. 

Sinema yangını 
MOREAL, 3 A. A. - Eski 

Fransız tiyatrosu yerine inşa edi
len Fransız .sinemasında filim gös 
!erildiği esnada büyük bir yangın 
çıkmıttır. 

Seyirciler sağ ve salimdir, yal
nız 3 etfaiye m emuru hasta.neye 
kaldıqlmıştı. 

Büyük gayretlerden sonra yan
gın söndürülmüştür. 

Sergi rağbette 

SANTfAGO DE CHILf, 3 
(A.A.) - M. Davila Bolivya 
ve Paraguay hükilmetlerini uz
laşmak için tazyik etmiş ve her 
iki hükumete Şilinin bitaraflığı 
hakkında yeniden teminat ver
mitşir. 

ASUNClON, 3 (A.A.) -
Paraguay reisicümhuru orduya 
hitaben bir beyanname neşrede 
rek bütün askerleri erdatlannm 
harpruyane kabiliyetlerini göı
termeğe teıvik eylemiştir. 

LA PAZ, 3 (A.A). - Har
biye nazırı Paraguay hükilmeti 
'~ bir harp ihtimaline binaen 22 
ile 29 yaşları arasında bulunan 
bütün erkeklerin silah altına a
lınmalarına emir vermiştir. 

VAŞiNGTON, 3 (A.A.) -
Bolivya ile Paraguay arasında 
muhasematm başlamış olduğu 
hususundaki haberden endişeye 
düşen Cema' ıiri Müttahide 
Meksik , Küba, Kolombiya ve 
Uraguay hükiimetleri diğer 14 
Amerika hükfunetlerine sulhün 
muhafazası için sarfedilen gay 
rete iştirak etn:elerini talep ey
leyen bir mektup göndermişler 
dir. 

Brezilya'da 

RlO DE JANEIRO, 3 (A. 
A .) - Dün öğleden sonra Rio 
nun başlıca caddelerinden birin 
de yapılmakta olan nümayiıe 
mani olmak için halka karşı ev 

(Başı ı inci sahifede) veli. gözyaşı döktürücü gazler 
kalmış ve ayrılırken sergi tertip he ve müteakıben silah İstimaline 
yetini muvaffakiyetten dolayi bilbas mecbur olmutşur. Birçok yaralı 
sa tebrik vo Galatasaray mektebini vardır . Hali hazırda sükun iade 
İmar ettiklerini beyan ve tetekkür edilmiştir. Sao • Paulo'dan ge
etmiştiı·. Çok kalabalık olan ve her 
gün binlerce kişinin ziyaret ettiği len bir telgraf, asilerle federal 
sergide sergi polis komiserliği her- kuvvetler arasındaki muhaae
hangi bir zabıta vek'asının önüne matın devam etır ekte olduğu-
geçecek bütün tertibatı almıştıı. nu bildirmektedir. 

Sergi radyosu sergiye ittirak e-
den firmaların reklamlarını gü- Amerika tetilşfa 
nün muhtelif saatlerinde yapmak- · VAŞİNGTON, 3 (A.A.) 
tadır. Bu asri reklam vasıtasi büyük Bolivya ve Paraguay hükumet 
bir rağbet görmektedir. Gelen gi- !eri arasında Chaco'da hasma· 
den berkesin yüzünde ıergiden çi-
karken memnuniyet izleri görülmek ne hareketlere batlandığına da 
tedir. ir şayi olan haberlerden telaşa 

Umumun bu ıiddetli alakaaı ka<- düşen şimali Amerika Meksi
§ısında . ~edp .heyeti . intizamı 1 

ka Cüba, Colombiya ~e Uruge 
muhafaz ıçm azamı tedbıTler al- . .' • ·1 • d". A • 
maktadır. Sergide he~ hangi sıhhi 1 hukil~e~ erı,. ıge~ 14 me~
bir hadise ibtima~ine ~ı"'.'en i~i kıy kan hukume~;ne bır telgraf gon 
metli doktor tavzıf edılmış ve ımda- dererek suilıun muhafazası na
dı sıhhı için lazımgelen her şey ya- ı mına bu iki hükfunet nezdinde 
pılmıştırbi.. A . . . h . tesebbüste bulunmak için bir a 

Sergi r vrupa sergısının aız . · 1 1 • · • · 1 d' 
olduğu bütün t<!1kilata malikdir.Ser raya geme ennı ıstemış er ır. 
gi ağustosun on beşinde kapanaca- Kadınlar da harp isfeyor 
ğına göre, bir kmm halkımızın ser- I 
giyi göremeyeceklerinden indişe e- ~SSONT ON, _3 (A.A.) -
diliyor. Mamafi akşam bilhassa 5 Bolıvya tayyarelerı, Chaco mm 
den 9 " kadar ziyaretcilerin kesafe takasını tekrar bombardıman 
ti. serıri müddetince ~üt~n ~alkımı- , etmişlerdir. Conception şehrin-
zın sergiden istifadesme ımkan vere d k" k d 1 k d" 1 d 

·ı.· .... 1.. e ı a ın ar, en ı ara arın a 
cek gı , goru uyor. b" b kil · J d" 

Sergi sineması her akşam bahçe· ır ta ur teş etmış er ır. 
de sergiyi ziyaret •?enlere l!'üzel fi- ı Amerikanın kabul şartları 
timler göstermektedır. Bu akşam se~ 
gide Cümhuriyet Gen~ler ":'ahfeli- VAŞl_NG!ON! 3 (!'.A) -
nin ilk müsameresi verılecektır. Cemahırı muttehıdenın cıhan 

Türk koku.~u, 'J ürk çinisi ı iktısat ko~fe~'.'n.~ına i~tiraki ka 

D .. d" .. erli mallar sergisinin bul etmesı, Buyuk Brıtanya ta· 
or uncu Y f d d. ed"I d 

büyük ka)Jısı .kar~ısındaki köş~ iki ra ın a~ tev ı .. ı en • ~vetna-
ıayanı dikkat fırma tarafından ışg~ me ahkamına mustenıttır. Bu 
edilmiştir. Evliya zade. Nureddın suretle konferansta harp borç
Beyin V enüı itriyat ~abrıkas~. ve Kü !arı ve muayyen ve müsbet güm 
tahye Azim çini fabrıkası. Turk ko- '"k .. l 1 • .. k 
ku t 

.. k · 
1
•
5

•1 ru ruaumu mese e en muna a 
su ve ur çın ··· • . • 
B. M. M. reisi · Kazım Paşa Hz. şa edılmıyecektır. 

sergiyi ziyareti ~snasınd~ ~ürkiy.e 
ve dünya güzellık kr~çesı Kerı
man Halis Hanunın Turk kokusu 
süründüğüne işaret e~iıti. 

Evliya zade Nureddın Bey bu bu 
susta diyor ki: . . .. . . 

• Halis Bey eoki bır mu§terımdır. 
Halis Bey ailesinin ~ü.tün ıtriy.atıru 
ötedenberi ben verırım. Kerıman 
Hanımın seyahati esnasında komple 
kokularını verdiğim ıribi dünya gü
zellik kraliçeliği müsaba~ına itti
rakinden evet de yazılan bır melı:tup 
üzerine ''Spa" ıehrine yeniden bazı 
kokular gönder~. _ . .. 

Nureddin Bey oy le guzel bır ko
şe intihap etmi§ ki, s~rgi_yi ziyaret 
edenlerin hemen hepsı, bilbaHa ha
nımefendiler bu köıeye uğramadan 
geçmiyor. 

Kütahya çini mamulatı ~u sene ge 1 

çen senelerden ~ ~~ngın. . 
Bugüne kad~-~ lu_ks •tY':': m~~

yetinde olan çını ıılen bugun ~'!
tahya Azim çini fabrikaaı m~'!la!ı
le harcı alem bir hale gırmı§tır. 
Sergide bu çinilerden zengin çe-

Erzurumda feyezan, 
sekiz kişi boğuldu 
ERZURUM, 2. - Palandöğen 

dağına yağan tiddetli yağmurlardan 
basıl olan seller ıehre hücum etti. 
Şehirdeki köprüler yıkıldı. Sekiz ki
ti boğuldu. 

Mevltidu Nebevi 
Memleketimi:ı:in güzide 

tacirlerinden İzmirli Şerif 
Zade Süreyya Bey merhu· 
mun ruhuna ittihaf edil
mek üzre 5 Ağustos 932 
cuma gllnü Maçka'da Tet· 
vikiye camiinde ikindi D.1.· 

mazını müteakıp mevliidu 
nebevi okunacağından mer· 
humu sevenlerin teşrif bu· 
yurmaları rica olunur. 

••••••• 1 

• 
Müddeiumumi lzmir Rıhtı 

Şirketi maznun. 
!arının tecziyesini istedi 

1ZM1R, 3 (Milliyet) - Rıhtım tirketi davası netice! 
Müddeiumumi iddianamesinin kıraatini ikmal etti. Müddei 
mi tirket idare azasından M. Jurdan ve müdür 1 v Gifrenin 
vet, sahtekarlık evrakı imha suçlanndan 220 ve 345 ve 
80 in<:i, muhasebeci Perenin, evrakı imha, sahtekarlık suç! 
dan 345 ve 348 ve 80 inci maslahatgüzar Galip Beyin evra 
ha suçundan 60 ıncı madde delaletile 348 inci, Gat Frank 
rüşvet suçundan 220 ve 80 inci maddelere göre cezalarının ta 
ve Frankonun evrakı imha suçu sabit olmadığından beraatin 
lep etti. Müddeiumumi Bey M. Jurdanm vaziyetini izah etm" 
bu vaziyeti "tesadüfi mücrim" suretile tavsif eyleyerek es 
muhaffefe talep etti. Muhakeme müdafaa için 16 ağustosa 
edilmiıtir. 

lzmir üzüm tacirlerinin lktıs 
vekaletine müracaatları 

Çekoslovakyaya üzüm satılamı 

1ZM1R, 3 (Milliyet) - İzmir üzüm mracat tacirleri bu 
İktısat vekaletine mühim bir telgraf göndermişler ve bazı 
mennilerde bulunmutlardır. Telgrafta ezcümle şöyle deniliy 

"Çekoslovakya her sene iyi mahsul 4000 ton üzümı alıyo 
Çekoslovakya bu sene şeker takası ile üzüm almaktadır. Bu 
den mukaveleler fesholunmuştur. 

Bu itibarla Çekoslovakyaya üzüm satamayacağız. Yun 
tan §eker takası suretile ilk partı 70 vagon üzüm sattı. 

Halbuki Çekoslavakya şekerleri bize kontenjan harici g 
yor. Biz eşker alıyoruz fakat buna mukabil üzüm satamıyor 
Bu hususta acı! karar verilmesine intizar etmekteyiz." 

Ticaret Odası da bu mesele hakkında aynca vekalet nez 
de teşebbüsatta bulunmuştur. 

iz mirde revanş maçı .. 
1ZMlR, 3 (Milliyet) - Beşiktaş takımı cuma günü 1z 

sporla revanş maçı yapacaktır. 

Çeşme Ziraat bankası 
lZMlR, 3 (Milliyet) - Çeıme Ziraat Bankuı binasının i 

şası hitam bulmu§tur. Bina güzeldir. Mobilyesi umumi müdi 
yetten gelmiştir. 

Çeşme anason/arı satılıyor 
IZMIR, 3 (Milliyet) - Müskirat idaresi emsali ancak 1 

panyada yetişen Çeşme anasoınlannı mübayaaya başlamıştır. 
yat 60 - 70 kuruş arasındadır. Müstahsil vaziyetinden çok m 
nundur. İnhisar idaresi köylüye faizsiz olarak 15 bin lira kad 
yardımda bulunmuştu. Mahsul boldur. Mübayaa işi baş müd 
İbrahim ve muavini Hüsnü Beyler tarafından idare edilmeirted" 

Halkı para biriktirmeğe teşvi 
tamimler • • 

ıçın 

ANKARA, 3 A.A. - 1931 senesi gayesinde Türkiye 
bankaların 38 milyon lirayı bulan küçük tasarruf hesaplann 
yekununu 1932 senesi gayesinde 50 milyon liraya çıkartmak 
çin m~lli iktısat ve tasarruf cemiyeti tarafın.dan her vasıtadan i 
tifade ederek halkı imkan nisbetinde para biriktirmeğe teşvik Y 
lunda vilayetlere tamimler yapılınıftır. 

Yerli mallar piyangosu 
ANKARA, 3 A.A. - Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti H 

mayei Etfal cemiyetile müıtereken bir yerli mallar piyangot 
tertip etmektedir. Bu piyango bir taraftan yerli mallarımızın s'' 
rümünü temin etmek diğer taraftan kimsesiz vatan çocuklar 
yardım eylemek gibi iki hayırlı gayeyi istihdaf etmektedir. 

Bulgar-Romen hududunda iki 
Romen memuru maktul bulund 

BÜKREŞ, 3 A.A. - Bulgar hududu yakınında maktul · 
Romanya hudut muhafızı bulunmuştur. 
Bu muhafızların Bulgar kaçakçdan tarafın.dan öldürülmüt olnJ 
sı muhtemeldir. Meseleyi tahkik için bir muhtelit komisyon tef 
kil edilmiştir. 

Almanyada tedhiş hareketleri 
BERL1N, 3 AA •• - Almanyanın şark eyaletlerinde tedhif 

hareketleri mucibi endi,e bir tekilde yekdiğerini takip etmekt 
dir. Birtakım meçhul şahıslarPruayada ki.in Norganm ıosyali•I 
belediye reisini öldürmüşlerdir. Diğer birtakım eıhas da bir haf 
raya bomba atmışlardır • 

Deutsclıe Bank' ın vaziyeti 
NEVYORK, 3 A.A. - Reuter Ajansı bildiriyor: Deutache, 

Bank'ın ecnebi ka.ınbiyoıu alamamak yüzünden 1 eylwde vade1• 
gelecek olan 25 milyon dolarlık tediyatı ifa edemiyecek vaziyet• 
te bulunduğu bildirilmektedir. 

Japon bahriyeli/erile Çin gönü/ .. 
lüleri arasında musademeler 

TOKYO, 3 A.A. - Mançuride kain Liatung körfezi üzerill 
de Yenbov mevkiine sür'atle Japon bahriye müfrezeleri gönde
rilmiştir. Çin gönüllüleri cenubi Mançuri demiryollarının birçolı 
noktasına taarruzda bulunmuşlardır. Bahriye nezaretine gel~ 
bir telgrafta Japon bahriye müfrezelerinin in önüllüleri le ıııil 



Afyoncular Dün Mühim Bir içtima aptı ar 
Ekonomi 
• 
ilk defa 2 vagon yaş 

üzüm ihraç ettik 
•• 
Üzümün yolda bozulmaması 

için yeni bir 
ambalaj tedbiri alınmıştır 

gemi tamirat malzemeainin takaı 
suretile ithali ve kullanıldıktan 
sonra ahnan reamin iadeıini tek .. 
lif etmektedir . 

• "1n.anyaya faala miktarda ü
. .. &evkeden ltalyada bu sene 
1 ınaluulünün bozulmaaını 
. •• ~~ dikkate alan Ofia Berline 

..., llaiin Mvkiyatı için derhal ba-
t ;,1•t~ reçmif ve lazım relen ted

•~ı almqtn. 
'*'~ .. bir taraftan lazım relen 

1 
O"leri almakla beraber diğer 

.~'-ftan üzüm vaaonlarırun müın
tıı olan aür'atle mahalline vaaıl 
İf e.laruu temin için Şark 9imen-
;:leri idareaile de anla9mııtı .. 

•• llrl<iyeden ilk defa olarak iki 
•:n SOOo kilo aikletinde 500 

,.: . •k yaı ü:rilm y.U ambalaj 
Ja.~ıle ihraç ecliliniıtir. Bu yeni 

O -e.lajı Zinral ıirketi yapmıttır. 
it 1~.fia lunirde de yaf üzüm ibra 

' ""ın lefmatta bulunmuıtur. 
tllolc l'ilrk iizllmlerinin Avrupada 
to !afbet göreceği muhakkak 

t l'lilrıtektedir. 

·*· kühl yeni amba
. lljını hazırladı 
1 
L:"'bal&j mütehaaam M. Kühl 

1 
•dan Hamburaa göndereceği 

•na ve oebzelerin amballjlan
•lcınaı etmittir. Mütehus11 bun 
llanıburca aevkebnek için va-

. r beklemektedir. 

Bari sergisine 
iştirakimiz 

Bari'de açılacak ıerıri komi.er 
!erinden olup ıehrimize ııelen ve 
Ankara'ya ıidip dönen M. ~
bardo dün Pire'ye hareket etınıt· 
tir. s:rıi heyetini tenuilen fahı:i 
komi.erlerinden M. Cittono ıehrı
mizde kalacaktır. M. Lombardo, 
aergiye ıimdiden 10 Türk müease
aeıinin ittirak edeceği an1aıddr
ğını. bu mikdarın çoğalacağı m~
hakkak bulunduğunu, bükmnetı
mizin sergiye reımen ifti1"ake he .. 
nüz karar vennemit olmakla bera 
ber müabet karar verileceil Ü· • 1 • . 
mit edildiğini söy emııtır. 

Bu seneki afyon 
rekoltesi 

ihracat ofisi l 932 aeneai TGr
kiyenin afyon rekolteai tahminine 
ait bir tab]o ha:zırlamı,trr . • 

Tabloya nazaran bu aeneki af
yon rekoltemiz fÖyledir: 

Okka Sandık 

Maarifte 

• 
Ihtısas 
Mektepleri 

Derecelerinin tayini 
zaruri görülüyor 
Aldığımız malumata göre 

maarif vekaleti bütün tedris 
müeuese~~ri hakkında umumi 
bir tetkikı · yapmaktadır. Ka
nunu mahsus mucibince memle 
ketimizde tahsil dereceleri ilk, 
orta ve yüksek olmak üzere üç 
dereceye tefrik edilmiştir. Bazı 
meslek ve ihtisas mektepleri bu 
üç dereceden hangisine dahil e
dileceği münaziünfih kalmakta 
dır. Maarif vekaleti bu gibi mü 
easeseleri tetkik edecek ve her 
birini bir dereceye koyacaktır. 
Bu mektepler derecelere girer
ken icap ederse idare ve ders 
programlarında bazı tadilat 
yapılacaktır. Diğer -taraftan öğ 
rendiğimize göre Türkiyede bi
lumum tahsil veren müeuesele 
rin Maarif vekaletine raptı dü
tünülmektedir. Şimdiki halde 
bazı yüksek mektepler de dahil 
olmak üzere, diğer vekaletlere 
merbut bir çok mektepler var
dır. Bu meselede tahsilin bir el 
den idaresi ve daha salim bir 
tekle sokulmaaı eıa11 gözönün
de tutulmaktadır. 

20 sualin cevapları 
İstanbul maarif müdiriyeti 

tarafından llk mektep hocaları
na sorulan 20 sualin cevapları 
gelmittir. Bu sualler muallimle 
rin bir senelik tedrisi ve terbiye 

Pttevaddı iptidaiye 
listesi bekleniyor 

Soft-ince mal: 

Malatyada: 3000 
Giimüt Hacıkköyl500 

3000 so vi faaliyetlerine aittir. Cevap-

i Y' eni mevaddı iptidaiye cetve .. 
1 .~ttcibince fabrikaların alabile

ı ' ttıevaddı iptidaiye miktarı lk· 
le.t vekaletince henüz tayin edil
•"'iı.W. 

, 811 vaziyet karııaında fabrika
ır!th ı;nevaddı iptidaiyeaiz kalmak 

hkeaile karıılaf1111tlardır. 
ı~ ~illi aanayi birliği yıldırım ita 

•tlı bir telgrafla lktıaat Yeki.Je
tle nıüracaat etmittir. 

Kavun ihracatı 
lfaaan Arif Bey namında bir 

jt Ofiae müracaatla, geçen aene 
dııfu gibi, Parİ• ve Berline ka
f'tl ihracı için izahat iıtemittir. 

;~ lha kendisine ambalaj hakkında 
h;~i t veı;mi• ve mübim firmalan 

t rnıı,t .... 
... ~unıaileyb buıünlerde kavun 

•Yatına ba9lıyacaktn • • 

Gemi tamirat 
malzemesi 

lıtanbul Ticaret Odaaı hükO.
hıı~te tayanı dikkat bir teklifte 

11 ıınıuıtur. 
Ilı l~tanbulda g_.i İDf&atı ma!ze
ıtı~'' !'•halı oldu~ndan ~?ebı. g~ 
l ·~l•rı tamir edılemedıgı. _gıbı, 
i llrlı: rem!leri de malzeme• mfa
t)eletini Yuoaniıtan ve Pireden 
•do.rik etmektedirler. 

Oda buna bir hal çareıi olarak 
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Drogist-kaba mal: 
A) Konya vilayeti: 

( akşehir, Ilgın, 
Karaman, Yalvaç, 
Karaağaç) 

B) Trakya: 
(Kırklareli 
Edirne 
Tekirdağ 

1170 
364 
1477 

C) Ege mıntakaaı: 

1750 
2400 

10500 175 

175 

3011 50 

Afyonkara
hisar 
Balikesir 
Diğer 
mıntakalar 22850 27000 450 

D) Diğer 
mm takalar 4500 75 

975 

SeylAn'b bir 
fabrikatör geldi 
Seylan'da büyük bir mensu 

cat fabrikatörü sahibi olan Se
yit Mehmet Aptülkadir ismin
de bir zat dün Avrupa tarikile 
ıehrimize gelmittir. Siyahi bir 
zat olan mumaileyh, lngilizce' 
den başka ecnebi liaana vakıf 
değildir. Seyit Mehmet Aptül
kadir kendisile görüten mu
harririmize demittir ki: 

_ "Bütün Avrupa memle

ketlerini dolaşarak Türkiyeye 
geldim. lstanbulu çok güzel ve 
müterakki buldum. Buradan 
Ankaraya gitmek istiyorum. 
20 gün ıonra da Kahireye gide 

ceğim. 
Memleketiniz, Seylin'da se 

vilmektedir. Gazi Hz. nin Na
poleon'dan çok bü!ük. b~r ku
mandan ve btiyük bır dahı oldu 
ğunu Seylan'da bilmeyen yok-

tur. 
Hindiatanda 90 milyon, Sey 

lan'da 400 bin müslüman bu
lunmaktadır. Burada bulundu
v m müddetçe memleketinizle 
reyli.n arasında ticari münase
bat için tetkikat icra edece

tim.'' 

Adil Bey bugün 
Ankaraya dönüyor 
Şehrimizde bul~ına~ ~~mrük 

ve lnhiaarlar vekaletı musteıa
rı Adil Bey latanbul gümrükle
rinde tetkikatta bulunmuttur. 
Adil Beyin bugün Ankaraya ha 
reketi muhtemeldir. 

Moskova sefirimiz 
Moııkova sefirimiz Hüseyin 

Ragıp Beyin cumartesi günü 
şehrimize muvaaalatı muhte-

lat' tetkik edilmektedir. 

Ticaret mektebinde 
yeni teşkilat 

Ticaret mektebinin yüksek 
kısmı ticaret lisesi şeklinde ıs
lah edildikten sonra, buradan 
mezun olanların ili kısma gir 
meleri temin edilmişti. Ancak 
ders programlarında tadilat bu 
sene yapıldığı için ticaret lise-
sinden ancak iki sene sonra me 
zun olanlar ili k11ma kabul edi 
lebileceklerdir. Yüksek ticaret 
mektebi ticaret lisesi haline ge 
tirilmezden evvel, buradan me
zun olanları mağdur etmemek 
ve onlara da ili tahsili takip et 
mek hakkını verebilmek için 
mektep idaresi bir kura açmış
tır, kursa eski yüksek ticaret 
kıammdan mezun olanlar de-
vam etmektedir. Kursa şimdi
ye kadar 50 den fazla talebe 
kaydolmuştur. Kurs eylul orta 
larında nihayete erecek ve tica-
ret lisesi bakalorya imtihanına 
mü,abih bir imtihan açılacak
tır. imtihanda muvaffak olan
lar ali ticarete, yani yem ı11m 
ile yüksek ticaret ve iktıaat 
mektebine kabul edileceklerdir. 
Kursta, ticaret liseıi ders prog 
ramlarına bu sene ili ve edilen 
dersler gösterilmektedir. Bu 
dersler tarih, içtimaiyat, yurt 
bilggi, teşrih ve fiziyolojidir. 
Kursta dersleri ticaret mektebi 
muallimleri göstermektedirler. 

Vefa lise olu1·or 
Haber aldığımıza göre önü

müzdeki derse senesinden iti
baren Vefa orta mektebi tam 
devreli liae olarak tedriaatma 
devam edecektir. Bu sene doku 
zuncu sınıf açılacak ve her ,.,.. 
ne bir sınıf ilavesile üç sene ni
hayetinde ilk lise mezunları ve 
recektir. Mektebin lise olması 
kesif bulunan bir muhitte çok 
mübrem bir ihtiyaca cevap ver 
if .ektedir. Mektep lise olduğu 
vakit timdilri binası kafi gelme 
yeceği için eski binasına nakle
dilecektir • 

Tadilat komisyonu 
esaslan hazırladı 
Tütün lnhiaarı kanununun ta 

dili için bir proje hazırlamıya 
memur komisyon encümeni 
dün de inhisarlar idaresinde 
toplanmıf, esaslı bazı maddeler 
üzerinde meşgul olmuttur. Şim 
diye kadar encümence hazırla
nan esasat görüşülmek üzere 
komisyon heyeti umumi,esi cu 
martesi günü toplanacaktır • 
Bir refikimiz, komisyonda tü
tün tacirlerinin temsil edilme
diğini yazQJışsa da, komisyon
da tanınmış müteaddit aza bu

lunmaktadır. 

Poliste Afyoncular 

Bir amele makinalara Toplandılar 
kapılarak parçalandı! 

Bir kadın yandı ve bekçi bir 
sarhoşu vurdu •• 

Süleymaniye'deki Ka.ramürael fab 
rikasmda amele Ahmet oğlu, moto
ra kayıı takarken kendisini kayıt• 
kaptırmıttrr. Zavallı Ahmet oğlu, 
makina. ile bir devir yapmıt ve ava
zavaz bağırmııtır. Biçarenin bacağı
nı ınakina koparmış ve kendiıi de 
feci şekilde ölmüştür. 
•• 
Olümle tehdit etmiş 

Galatada Serçe sokağmda 39 nu 
maralı evde oturan Hrriıto zevceai 
Nikolayini ile ayni evde oturan Vik 
torya ailevi bir meseleden dolayi a
raJannda kavga çıkmıttır. 

Kavgaya Viktoryanın kocaıı Ne
sim de kanım•ı ve bıçak çekerek 
Nikolayini'yi ölümle tehdit ettiğin
den yakalanmııtır. 

içmişler, hesap 
gelince .• 

Galata sakinlerinden Salamon, be
raberinde iki arke.datı olduğu halde 
F oti barına giderek bir haylı içmi:ı
ler. Salamon bütün heaapları verece
ğini aöylemiı.F alıat dolgunca olan he 
sap pusla11 gelince evvel arkada:ıla
rı, sonrada kendisi heıap görme
den aavuımak iıtemi1 . Salamon üs
telik kendisine bir tavır vererek: 

- Taharri memuruyuz, dem.İt· 
Bar sahibi polise haber verince 

özrü kabahatinden büyük olan sah
te memur yakalanmıttır. 

Bir kadın yandı 
Beyoğlunda Zekipqa apartımanı

nın 7 numarasında oturan ve ltal
yan tebea11ndan olan 56 yatında 
Madam Mari çaırıattr yıkarken e
tekleri tutuşmuşt.ır. Ateş hemen vü 
cuduna da sirayet etmiı, kadın 'ler
yada başlamıştır. Bu esnada etraf
tan yetişenler olmuş ise de kadının 
vücudu haylı yanmıt , hastaneye 
kaldırılmıştır. 

İki at denize battı, 
biri köprüden düttü 

Dün Haliçte iki araba kazaaı ol
muttul'. 

1 - Ramide Cuma mahalleainde 
&Tabacı Rıfkı dün hayvanları yıka
mak üzere Eyipte Bahariyede bir ar 
sadan arabayı denize sokmuttur. 

Hayvanlar ıuda iler!erke~ birden
bire ürkerek ko,mak ııtemıtler ve 
bu sırada ikisi de bataklığa aaplan-
mışlardır. 

Çamura saplanıı o kadar aeri ol
mutlur ki, bir kaç dakika zarfında 
iki hayvanla beraber koca araba ta
mamen bataklığın içine gömülüp su 
altında kaybolmuılardır. 

Bu srrada arabacı da yarı beline 
kadar çamura gömülmüı ve feryada 
baılamııtır. Etraftan yetiıenler ara
bacı Rıfkıyı müıkülatla ölümden 
kurtarmıflardır. 

Çamurlar içinde kaybolan iki bey
girle arabanm izleri bile bulunama
nutlır. 

2 - Arabacı Naim dün araba ile 
Unkapanı köprüsünden geçerken 
hayvanlar birdenbire ürkerek koş 
mağa batlamıılardır. Bu 11rada hay
vanlardan biri arabadan çözülmü, 
ve tamir edilmekte olan açık kısım
dan aşağıya köprü dubalarının ara
ıına düımüıtür. Hayvan ölümden 
kurtarılmıştır. 

Ağ:- bir yaralı 
Dün gece Kumkapıda bir kavga 

ve ağır cerh vakaıı olmu1tur. 
Yaka şudur: 
Nuri isminde biriıi dün cece sar

boı olarak Kumkapıda dolaıırken i 
ki kiıi ile kavaa etmi1 ve bıçağlnı 
çekerek kavga ettiği bu iki kiıiyi ta 
kiben elinde bıçak sokakta koımaya 
batlamııbr. 

Bu sırada mahalle bekçisi Adil e
fendi sarhota teoadüf etmiş ve Nu
riye durmaıını söylemiştir. Nuri bu 
ihtara aldmt etıniyerek rene ilerle
mek iıtemiş ve bekçinin mani ol?1a· 
11 üzerine bu defa bıçakla bekçıye 
hücu metmiıtir. 

Bu taarruz karıısında bekçi Adil 
efendi tabancastnı çekerek korkut
mak için bir kaç el alet etmiştir. Çı 
kan kurıunlardan birisi Nuriye isa
betle ağır surette yaralamıftır. 

Yakaya zabıta vaziyet etmiı, Nu
ri ifade veremiyecek bir halde has
tahaneye kaldınlmıttır. Bekçi Adil 
efendinin ifadesi altruruıttr. 

Sandal devrildi 
Akıntıburnundan geçen Atıfın eı 

ya yüklü aandah devrilmiştir. Et
raftan yeti~ilerek Atıf ve eıy• kur
tanlmıştn•. 

Esrar ve silah 
Vaki olan ihbar üzerine Beyoğlu 

Kalyoncukuluda Refet ve Mehme
din evinde taharrİyat yapılmıtt.ır .. 

Evde bir mikdar esrar ve bır 11-

li.h, fiıek bulunmuıtur. 

Mahkemelerde 

Cinayeti yapıp yapma
dığı anlaşılamadı 

Çünkü lehteki deliller aleyh
teki delillerden fazla! 

Bundan bir zaman evvel polis 
esrarengiz bir cinayetle ka1'1dat· 
mıf, Ahırkapı Y&;ngı~ yerlerinde 
boğularak öldüril~~· "?nra ka
fası taıla ezilmit, huvıyetı meçhul 
bir ceaet bulmuıtur. 

Poliı meçhul hü..-iyeti teabite 
muvaffak olmut ve maktulün Uz 
Şevket iaminde biri olduğunu öğ
renmiıtlr. 

Bundan sonra it katili arama
ğa kalmıı, katil ara~~t .. ve 1eyri 
aefainin kudret roınokorunde ça
lııan AtetÇİ Ahmet 9üphe Üzerine 
yakalanınııtır. 

Ahmet ilk evvel maktulü .,._nı 
madıtmı hiç cörmediiini söyle
mekte iırar etınif, fakat yapılan 
arattırmalarda Abmedin Uz Şev 
ketle birlikte çıkanlınıt reıimleri 
zuhur edince Uz Şevketi tanıdı
ğını itirafa mecbur olmuıtur. 

Buna rağmen Ahmet katil fü
lini inkar etmiı, fakat aleyhinde
ki deliller çok kuvvetli olduğu i
çin mahkemeye veril~.ittir. A_ğır
ceza mahkemesinde dun bu cına· 
yet davaıı intaç edilmiıttir. 

iddia makamı katil töhmetiy
le mahkemeye aevkedilen maznu 
nun aleyhindeki delillerin kuvvet 
li olmadığını ve cürmün sübut bul 
madığmı söylemif. be~a.et talep 
etmiştir. Müdafaa vekılı Cemil B. 

' aynı talepte bulunmu.ı, v". lehte
ki ıl•lillerin aleyhtekı dehllerden 
daha çok olduğunu söyleyerek be 
raat iıtemiıtir. Heyeti hakime Ah 
medin beraetine ve derhal tcahli· 
yeıine karar vermİttir. 

Örümcekli dede 

Şelırimininde Örümcekli ded~ 
türbesi önünde Arap Mehmedı 
katleden arabacılar kahyaaı Za
ferin muhakemesine dün atırce
za mahkemeainde devam edilmiş 
tir. 
Dünkü muhakemede Zaferin bu cina 
yeti müdafaai nefiı halinde iılediği 
ve öldürülme tehlikeai reçirirken 
sili.hını iatim.al zaruretini hiaaetti
ği söylenllmit ve hakkında eababı 
muhaffefe takdir edilmesi rica e
dllmi§tir. 

Muhakeme karar tefhimi için 
10 ağuıtoıa kalmııtır. 

Limon kralının 
muhakemesi 

Limon kaçakcılıfile maznun 
ve limon kralı denilmekle maruf 
Diyamandi Y anakaki efendinin 
muhakemeıine dün de aekizinci 
ihtisas mahkemesinde devam edil 
mittir. 

Dünkü muhakemede 145 ıan
dık limonu muayene eden muaye· 
ne memuru Kenan efendi dinlen
miıtir. 

Bundan aonra gümrük vekilleri 
bazı metalip dermeyan ettiler. Bu 
nu müteakip Nazmi Nuri Bey u
zun bir müdafaada bulundu. Ri
yaset makamı gümrükçe hakların 
da tahkikat icra edilen üç memu
run doayaaının da dahili dava edil 
meaine karar vermiıtir. 

Nazmi Nuri Betin talebi Üzeri· 
ne Diyamandi efendiyi badema 

cinayeti 1 ma~kemede vekil!cr.inin temıil et-
meune karar verı1dı ve muhake-

16 Ki.nunU>ani 1931 tarihinde me 18 aiu•toaa talik edildi .• 

Vaziyeti görüştüler 
hükumete müra

caatta bulunacaklar 
Şehrimizdeki afyon tacirleri 

dün Ticaret borsasında mühim bir 
içtima yapmıtlar ve bu toplantı· 
dan sonra ittihaz edilen temenni
yatı telgrafla Ba9vekalet ve lk
tıaat vekaletine bildirmiılerdir. 
Bu içtimaa lzmirden gelen büyiik 
afyon tacirleri de ittirak etmiıtir. 

.. Afyon fiatleri son günlerde 
dutmekte ve afyon piyaaaaı dur
gun bir vaziyette bulunmaktadır. 

Bunun batlıca aebepleri meya
nında 1933 de inbiaar baılıyaca
ğından dolayı banka himayeıinin 
kalkm1ş olmaıı ve bu vaziyetten 
iatifade eden bir çok eşbaırn elle
rinde mal bulunmadığı halde, 
varmış gibi göstererek hariçle dü
tük fiatle bir takım anııajmanla
ra girİflDİf olmalandD". 

Tacirler dün Hükumetten fu 
temenniyatta bulunmuılardır. 

1 - Ziraat Bankaıa vasıtaaile 
hiç olmazaa yanın milyon liralık 
afyon mübayaatı yapılması. 

2 - Bankaların keıtikleri avan 
aın yeniden temini 

3 - lzmir ve lstanbul tüccan 
arasında bükUnıetin de muza.hare
tile bir birlik vücude getirilmesi, 

Dün bu hususta lzmir tacirlerin 
den Halim Bey bir muhaTrİrimixe 
demiştir ki: 

- lzmirde de piyaaa çok dur
gundur. lzmir afyon tacirleri de 
Hükiimetten temeniyatta bulundu 
lar. Bu temenniyat nazarı dikka
ta alınmazsa afyon piya,ası pek fe
na vaziyete girecektir. 

Yarınki 
At yarışları 
Bu cuma yarışlar 

daha 
hararetli olacak 

Bu cuma günü lstanbul yaz 
at yarışlarının ik inci haftası Veli 
efendi çayınnda yapılacktır. Ge
çen haftaki a lakaya n azaran bu 
haftaki yan~b.rın da çok rağbet 
cöreceği n;ıuhakkaktn·. Yunanistan· 
dan ikınc i bir fng-iliı: kısrağı daha 
1relmiıtir. Bunun da kuvvetini gör 
meği meraklılar heyecanla bekle 
mektedirler. 

Koşulara iıtirak edecek atlara 
nazaran seçebildiğimiz favorilea·İ· 
mizi karilerimize yazıyoruz . Bun 
ları yazarken hafta galoplarında 
göıterdikleri kuvveti nazarı itiba 
ra alarak ayırdık. Oyuncular da
buna göre yarış günü rinete ıeçe 
cekleri atları bizim yazdıklarımız 
la mükayese ederek oynarlarsa 
herhalde iyi neticeler elde eder
ler. Birinci koıuya on kuvvetli at 
İştirak ebnektedir. Bu yarı tın ter 
tibi dolayısile ittirak eden atlar 
400, 600, 800 liraya satılıktır. Bi
rinci gelen müzayede edilecektir. 
Satııt fiyatına göre kilolar da az 
veya çoktur biz bunu da dütüne
rek seçtifim.iz kuvvetliler funlar
dır: Rüzgir, Mea'ut ve Tayyardır. 
Bakalıın netice naııl olur. 

ikinci kotu: 
İngiliz atlarına mahıuıtur. Bu 

koşuda hiç yarıtını görmediğimiz 
ve bu hafta Yunaniatandan gelen 
Pazar isminde rüzel bir kıorak 
vardır. Ali Haydar Beyin Gözdeai 
de bu yarıfa girmektedir. Bizim 
favorimiz Starti güzel alırsa Jak 
Hablerdir. Starti iyi almazsa ye
ni gelen Pazardır. 

Üçüncü kotu: 
Günün büyük arap yarıtıdır. 

Favorisi kat'iyetle Projdur fa
kat bu yanıın pliaesini tayin et
mek biraz güçtür. 

Dördüncü kotu: 
lngiliz handikap yarıııdır. Bu 

yanı pek dağınıktır. Fakat bizim 
favirimiz Friktir. cerçi kiloıu en 
çoktur. Fakat bu kabadayı at e
fer kotara• bu kilo ile de rakiple 
rini kolaylıkla geçer. Geçen haf
ta Yunaniıtandan gelip te birin
ciliği kazanan Piper de bu yant
tadır .. Frikle boy ölçü~cektir. Bu 
rünün heyecanlı yarıtlarından biri 
olacaimdan ıüphemiz yoktur. 

Betlnci koıu: 
Üç yaılı taylara mahıus mah

dut ha".~i~ap .yarıtıdır. Bu yarıt
ta en buyuk sıklet 58 kilodur ve 
b'! kilo _da Yıldıruna verilmiftir. 
Dığer 11kletler elli yedi ve elli bir 
araıında tehalüf etmektedir. Bu 
yarıta ittirak eden yedi tay da 
kuvvetlidir. Hepsi de hemen he
men yanm kan taylardır ki mem
leketimizde yetiştirilen bu taylar
la ne kadar iftihar edilse yeri var 
dır. Bu yarııın favorisi Yıldırımdır. 
Pliseye de hafif aikl e t almaması 
na rağmen Hali.sı gösterebiliriz. 

Amerikalı seyyah
lar geliyor 

Yarın şehrimize 500 Ameri 
kalı seyyah ge!ecektir. 

Beledlgede 

Şehrin 
Temizliği 

Daha fenni bir usul 
tetkik ediliyor 

Şehrin aokalılarmın pialiğinden 
nıüteaddit ıikayetler vaki olmak
tadır. Belediye lstanbul aokaklan 
nın daha fenni bir tekilde temizi• 
mesi için bir proje hazırlamakta
dır. Temizlik iıleri müdürlüğii 
projeyi ihzar için diğer memleket 
lerin mümaail faaliyetlerini tet
kik ettirmektedir. 

Başı boş köpekler 
Sıkı takibat ve teftitata rat

men ıehirde başı boı olarak c• 
zen köpeklerin tamamen itli.fına 
imkan haaıl olmamaktadır. Bilbu 
aa yangın yerlerinde ceceleri kO· 
pekler, yolcular için bir tehlike 
halini almaktadır. Belediye bütün 
ıubelere yeni bir emir vererek kö 
peklerin aureti katiyede imha e
dilmesini bildirmiftir. On rün -
ra bir teftiş yapılacaktrr. Bu tef
titte mıntakasında köpek bulunan 
nezafeti fenniye memur ve imir
leri tecziye edilecektir . 

Suadiye iskelesin
den bir ihtilaf çıktı 

Suadiyede yapılan vapur iık• 
lesinden dolayı Seyriaefain idare
si ile Belediye arasında bir ihti
laf çıkmııtır. Belediye bu iakel• 
den dolayı Seyrisefainden intaat 
harcı İstemi" Seyrisefain vermek 
iıtememisti' 

Meaele Dahiliye vekaletine Y•· 
zılmış, Vekalet Seyriscfainin har· 
cı vermesi li.zım geldiğini bildir
miıtir. 

16 mart şehitleri 
abidesi 

Şehzadebaşında yapılacak 16 
mart şehitleri ci.bideıinin projelerı 
ikmal edilmek üzeredir. Belediye 
bütçeıi tasdikten gelince tahsisat ı 
mahsusa ile derhal insaata basla. 
nacaktır. - · 

Haydarpaşaya ge
len buğdaylar 
Haydarpaşada Belediyece teaı 

hir edilen buğday vagonlannır 
muayenesi ikmal edilmiştir. Kaza 
ya uğrayan katara bağlı ecza de 
po edilmit vagonlardan buğday 
vagonlarına ecza kanıtığı teabi~ 
edilmiftir. Bu buğdayların iatihll 
kinde mahzuru aıhhi olduğundaıı 
imha edilecektir. 

Bütçe; Heyeti 
vekil ede 

Belediye bütçeıi alakadar ..,. 
kaletlerce taıdik edilip heyeti •• 
kileye sevkedilmi§tir. Heyeti •• 
kile ilk içtimaında bütçeye tetkik 
edecektir. 

VllAgette 

Maaş 
Yoklaması 

Eytam, eramil yok
laması 

cumartesi başlıyor 
Dün malmüdürleri defterdar

lıkta toplanmışlardır. Bu toplan
mada eytam. eramil, mütekaitle
rin üçer aylık yoklamaları konu
ıulmuıtur. 

Yoklamalara cümarteıi cünii 
boşla nacaktır. 

Malmüdürleri ara
sında tebeddüller 

lstanbul mal müdürleri araaı• 
da bazı tebeddülat yaptldıimı yaz 
mııtık. 

Bu tebeddülat defterdarlıia teb 
liğ edilmitşir. 

Hilmi Bey gitti 
Maliye Vekaleti •uhe müdüri

yetine tayin edilen lstanbul vari
dat müdürü Hilmi Bey Ankaraya 
ıitmi,tir. 

Kaç ağaç dikildi? 
Vili.yet ziraat müdiriyeti tara· 

fmdan bu sene Vilayet dahilinde. 
dikilen ağaçlar hakkında bir iata· 
tistiğe göre: 

Meyva veren 87,057 ağaç dikil· 
mittir. 

Akasya, çinar, çam gibi meyva· 
sız ağaçlardan da 23,357 ağaç di 
kilmi,tir ki hepsi 1l1,014 ağaç di· 
kilmi~ demektir. 

Sarıyer jandarma 
kumandanı 

Vilayet jandarma kumandan
lığı mülhakı yüzbaşı Fuat Bey Sa 
rıyer bolüğü jandaTTila kuman 
danlığına tayin edilmiştir. Fuat 
Bey çalışkan bir zahittir. Muvaf 
fakiyet temenni olunur. 
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ya kartı 10 sayi ile mağlup etıniıtir. 
~ • t'" y~t Bu mağlubiyet, Ame.-ikayi INlkuv-
]j,lyi} ~ ~ •e tasfiyeye uğratmııtır. 

('!J Bisiklet yarııı 4000 metre).ltalya, 

li11ndan evvelki üçüncü maniada 
geçmi,ıir. 

110 metre maniali. 
2 inci aeri ıeçme mü1abakaaı: Fin 

lay (lngiltere), Sa.iling (Ameri' •); 
Fijita (Japonya). 

.\ rın umdeai "MlLLlYET" tir. 1 Canada'ya galip gelmiıtir. Zamanr 
, 4 dakika S2 9/10 saniye. Bu gale

be ile ltalya, Olempiyat rekoruna 
temin elmit oluyor. 

4 AGUSTOS 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf adr .. i: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Ba,muharrir ve Müdür: 24318 
Ya21 itleri Müdürlüiii 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE üCRETLERl: 
Tiirkiye için 

L. K. 
Hariç için 

L. K. 

(Nim resmi) t .. cil etlilen sayılar: 

1 
Amerika, 91; Almanya, 41; Fransa, 

ltalya, 16; Fenlandiya, 16 ; Canada 

Zaman: 14,8. Birinci, 1.90 metre 
farkla kazanmııtır. 
Güreş müsabakala ı, yan Orta sik 

letler, Vanberler (Amerika), Jensen' 
e sayi hesabiyle galip gelmiıtir. Jen 
ıen. 

1

36 ; lrlanda, 20; Çekoslovakya, 19; 

10; Lehiıtan , 10; Avusturya, 9; 110 metre manialı. 
Danimarka S; Japonya, 5 lıveç, 5; 4 üncü seri seçme müaabakası. 
Filipin, 4; İngiltere, 3; Yeni Zelan- Keli ... (Amerika), Mankinos, Bu
da, 3;Cenubi Afrika,2 ; Arıentin,2. raghley. Zaman: 14/9. Birinci 9() 

Bisiklet yarıtr (1000). Birinci se santimetre farkla kazanmıştır. 
ri: Chaillot (Fransa). Garvin (Da- Disk atma. (Kadmlar) 
nimarka); Gambino Meksika). Osborn (Amerika). Dr•kİ 40,11 

3 aylıiı 4 -
6 ,, 7IO 

ikinci seri: Vanegmond (Fele- metreye atarak, kadınlar dünya re
menk), Chamberı ( lnıiltere); Mar korunu kırmr,ıır. 

1 - ı chieri (Canada). 110 metre r.ıanialr. Üçüncü seri 
Üçlincü seri: Groy (Avusturalya) ıeçme mÜ"8bakasr. 

12 Pellizori (ltalya), Thornas (Ameri- Kazanan: Alman Velscher. 

9t'at tesis elmittir. 
T .. hih. 110 metre manialı 06mi 

Finalinde: KeUer'in rffmen tescil e 
dilmi, olan ~amanı, 14 S/10 dur. 
Diık atma Kadmlar (Final). 
Copeland (Amerlka), Diski 40 

metre 76 metre mesafeye atarak ka
zanmııtrr. (Dünya rekoru). 

Uzun atlama. (Final). 
G'?'don (Amerika), ~ metre, 62 

santimetre, Rede! ( Amerıka), Nam
bu (Japonya). 

Uzun atlama (Final) (dereceli 
ta&nlf). 

Gordon, 7 metre, 62 santimetre; 
Redd, 7,61; Nambu, 7.44; 

Disk atma, kadınlar. '(Final). 
(Tasnifin mabadi) ikinci: 

Copeland. 40.SO metre; Osbom, 
40.11; Wajıovna (Lehiıtan), 36,94; 
Fleiscber (Almanya), 36.06; Heub
lein (Almanya), 34.64; Stella Valsch 
33.48. 

Montaj yapacak 
Rus heyeti 

Rusyadan getirilen makin~ 
lerin montaj yapılacağı yerlerı 
heyetimizle birlikte tetkik ve 

tesbit etmek üzere tehrimize 

geleceği yazılan Sovyet müt~ 
hauıa heyetinin cumartesi ıü
nü muvasalatı beklenmektedir. 

-
NİŞAN MERASlMt 

Sadn Esbak Tevfik Paıanın Ha
fid esi ve Memduh Paıa zade Maz
lum Beyin kerimesi Nazlı Hanımla 

Serez Meb'usu Selimi Zade Mer
hum HulUıi Beyin mahtumu Paris 
Ecole Central ' mezunlarından Mü-

3 üncü kolordu 
ilanları 

lttanbul bqinci İcra memurluğun f 1 
dan: Kostantin Andoniyadiı efendl 
nİn Hiriıto Arhancelo efendiden a
lacağı olan (3000) liranın maa faiz 
Te masarifi icra.İye veaaire temini :..------------"'.! 

Kolordu kıt'atı ihtiyacı ı 
tahsili için birinci derecede ipotekli 

aleni münakasa ile satın a 
(5000) lira kıymetinde olan Beyoğ· 

cak (20) ton kuru fasulya 
lunda Tophanede Feruz ag"a mahal

ihalesi 6-8-932 cumartesi g 
lesinde Kadriler ve bekmezci sokaw 

saat 15 te İcra edilecektir. 
ğında atik (57) mükerrer S7 ve mü namesını almak isteyeni 
kerrer S7 cedit 63-65, ve 2 No lu 

her gün öğleden evvel ko 
mukaddema muhterik hane arsaıı 

yona müracaatları ve müzaY 
halen 4 kattan ibaret bir bap apar-

deye iştirak edeceklerin de 
tnnanın açık arlbnna ile paraya çev- minatlarile birlikte muay) 
rilmeıine karar verilmiı ve birinci aatte komisyonda mevcut 
arttırması 2S temmuz 932 tarihine malan. (558) (3350) 
müıadif pazartesi ıünü .icra edilınit 
tir. lıbu birinci arttırmada (3000) 1 
liraya Zümbül oğlu Nikolaki elendı 

~ 'I ~ 

" 14 -
14-
28-

1 

ka) · ıoo metre düz. 
4000 metrelik hiaiklet ya:rıılana- Birinci seri seçme müsabakası , 

5000 metre kofunun seçme müsa-
bakası: Hill (Amerika) 27 metre İ- hendiı Fahri Beyin niıanlanma me-

leride gelerek kazandı. Lehtinen raıimi 1 Atuıtoı pazartesi günü ai
(Fenlandiya), 2,70; Lindgren (lı- le ve bir çok zevatın huzurile Ayas 
veç), 1.80 metre; Paşada Park Otelinde İcra kıhnmış 

talip çıkmış olup bu kere en çok art 
!ıranın üzerinde brrakılacakhr. ikin 
ci arttırma 27-8-932 cumartesi gü
nü saat 14 ten 17 ye kadar İcra edi-

Bursadaki kıtaat ihtiyacı i 
40,000 kilo pirinç kapalı zarf 
aulü ile münakasaya konulın 
tur. İhalesi 28-8-932 pazar 
nü saat 12,30 dadır. Taliple 
tarlnameyi görmek üzere 
gün münakaaaya İftİrak te 
nat akçeleri le mezkur günde 
lıkesirde Askeri Satınalma J.: 
misyonuna müracaatları ilan 
lunur. (631) (37 

da Canadalı musabrklarla ltalyan Tasnif; Borschmeyer (Almanya), 
Gelen evrak ıeri verilmez -

Müddeti ııeçen nüetıalar 10 ku
ruıtur. Gazete •e matbaaya oit 
itler için müdiriyete müracaat 

edilir. Gazetemiz ilinlann -·a
li) etini kabul etma. 

musabrkları arasındaki musabakada Takayoshi, Engelbort. Her üçü de 
ltalyan'lar, 4 dakika S2 9/10 sanİ- ikinci turp kalmıılardrr. 
yelik yeni bir rekor tesis etmi,ler- 200 metre, düz. 
dir · 1 kinci seri seçme müsabakasında. 

Virtaenen (Fenlandiya), 9 metı-e; tır. Tarafeyne saadetler temenni e
Saitidan (Yeni Zelanda), 27 metre; 
Hillhouse (Avusturalya), s .. n (A- deriz. 

lecektir. Şartnamesi 6-8-932 tarihin
de divanhaneye talik edilecektir. 
Müıteri olanlar yüzde 10 teminat 
akçası ..ereceklerdir. Hakları tapu 

ikinci musabaka lngiltere ile Ame Valtera (Cenubi Afrika), Tolan, 
1 rika arasmda yapılacaktır. Fuller. 

;merika), ~~~~~~~~~~~~~~~ 

BUGÜNKÜ HAVA 
Güreş müsabakalan. Orta siklet- Zaman: 21 9 10. Birinci 3,6 met-

ler \kinci tur. Poilve (Fransa), re farkla kazanrnı,trr. 
Bailey lngiltere), 7. ..---• ET ., 
Zaman: 14 56/6. 1 1 sicillerile sabit olanlarla ipotekli a

'ı' laeakldar ve diğer alakadaranın ve Y eıilköy askeri raaat merke
zinden verilen ınahlmata ıöre 

bugün hava aa bulutlu ..... aima
li istikametlerden mutedil kuv 

Stockton (Canada) yi maglup et- Borchmeyers, :>OO metrelik ko,u
mi,tir. ( Stockton, 4 dakika 22 sani nun birinci ~eri seçmesinde bu me

Hepsi de Finale kaldıl... j PENDIK'te vapur iskeleai 
LOS ANGELES, 2. A. A. -100 yanında 64 numeroda halis 

İrtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
j rını ve husu~ile faiz ve maıarife 

• • • 
J ıncı fırka ambarmd 

3500 adet un çuvalı pazarlı~ 
satılacaktır. Çuvalları görın 
isteyenlerin fırka ambarına 
pazarlığa iştirak edeceklerirı 
ihale günü olan 8-8-932 paı 
teıi günü saat 14,30 da koınİ1 

yonumuza müracaatları. 

' ye güreştikten sonra ma~lup olmuı saf eyi 22 1 ı o. saniyede katetmİ• ve 
tur.) TPkayeıhi'yi bir metre ıteçmiştir. 

metrelik. Final (Kadmlar) (Tasni- 1 

fin mabadi): Bremen, Hiscock, 
koyun ve kuzu eti alınız. Bat· 
ka yerden de et alınız, lezzet, 

vette riizgrlı olarak esecektir. 
3/8/ 932 tarihinde hava taz

yiki 760 milinıetre en fazla aı-

caklrk 31 en az arcaklık 16 tan 

Mümaileyh, bu güreşte rakibine 800 metre, düz. Final: Hampson. 
1 f~k old~ğ~n" pek a~ık bir surette 200 metrP, düz. Üçüncü seri seç 
gostermı,tır. mi' mÜşabaka51 : 

Tüy sikletler. - Remir (Ameri- Metcalfe, BIAck. z~ma. 22 8 10 

, 
ka), Rovland (Canada) yi 8 daki- Metcalfc rakibi olan Yeni Zelandalı 
ka 9 saniye ı-aücadeleden ,ııonra ye. Bl;:ck'ı 30 santimetre geçr.ı.ittir. 

tigrat kaydedilmittir. I re attı. Bu maç çok heyecanlı ve gü Dördüncü !eri seçme müsabakaın: il•••••••••••••• reş çok 'iddetli olmuştur. . Crajina. (Jauonya), Hendrise (Al · 

( OLiMPİY AT 1 
Müsabakalar 
Devam ediyor 

Diskte kadınlar 40 
m. 76 athlar 

Güreş musabakalan, Orta siklet- manya). Williams (Canada) Za
ler Tunyogi, ıayi hesı.biyle Hess'e men: 22 2. 
galip addedilmiştir. Birinci 3.60 metre farkla kazan-
Güreş müsabakalan, Tüy sil,let· mı tır. 

Jer .• F~adiı, Chaııo~'a galip Beşinci sıeri seçme müsabakası: 
gelmıttir. (Chasson, 8 dakıka 24 sa Genta (Arjantin), Berger (Fele-
niyede yere düşmüştü~): menk) Simpson. Zaman: 25 ıaniye. 

Karluon, sayı hesabıyle Hotta'ya ı Birinci 3 metre farkla kazanmı~-
galip gelmiıtir. (!-'otta, tasfiyeye ı.r. ' 
uğramıştır.) 1 110 metre manialı (Seçme mÜ5A-

. T~ylor, Are~lano'ya g;alip . gel - bakası): 
mı,tır. (S dakika, 45 sanıve) Pıbla- Wehcher Sjoıtedt Sulton. Za· 
jamaki, Schack'~ ıralip gelmi,tir (2 m'"" 14/f 'welscber: Sjostcdt. 
dakika, 20 saniye) Schack; tasfiye· 200 metre, (Altıncı s.,.i seçme mü 
y< uğramıstır. sab ka11): Jonatb. Luti, Elliott. Za· 

Los ANCELES 2 Orta sikletler: Johanssen, Kotani ma'l: 21 /!l. 
, · A. A . - 3000 al · · (K . 6 d !{ m. arızalı kotu• Taonif: Evenson ye g İp ııelmıştır. ot~nı , .., ı 200 m. (Yedinci seri seçme müu-

(lnııilt ... e), Pritcbard (Amerika), ka 14 ıanivelik çetin bir güreşten bakası: 
So;,,,..., ( Fenlancliya), sonra yenilmiştir). Pearson ( Canada) Joubert, Nida 

Kotuculardan ilk üçü &eçilmiftİr. S!'orla. a.lıik.ada~ ~üıel San;a~'Ar.. ( Jaµonya). Z•man . :>.2/3 10. 
3000 rn. arız.alı ko,u. ikinci seri; Reıım, hırınca mukilrı.t· VP lı Clı- Yeni bir cihan rekoru. 

lsohollo Fenlandiya), Maccuıky (A veç), Deaen, birinci mükafat: Blair Hampson tarafından kazanılmı' o 
merika), Davson (Amerika). (Amerika), Hak brrinci mükafat: lao 800 metrelik yarışın finalinde 

Çekiç abna: (Finlade birinciden CoHnken (Amerika). Heyk•ltra hk, miimaileyh bu mesafevi 1 dakika 49 
sonra gelenler): Parbola, S2 metre birinci mükafat: y oung (Ameı;ka) 8/10 saniyede katetmi,tir. Bu, yeni 
26 santimetre, Zarzmbo. 50 m. 33 K.abart~ııı. rel\İm,. bir;nci . mü~ıı.t: bir dünya rekoru "e avnj zamanda 
santimetre, Skold, 49 m. 24 ıanti- Klukov,.kı (Lehıstan), Miman, hı- yeni bir Olempiyat rekoru teıkil et-
metre. rinci mükafat· Hughes (lngiltere), mektetlir. 

Tüy siklet gür"'i: Pinlajamaki Modelcilik, birinci mükifat: Scacke, iki hatalı hareketten sonra Ed-
(Fenlandiya), RoYland( Canada)yı, Baily "e Moncnot. . wardı (Canada), altı yÜzÜncü met-
NemİT (Amerika), Schack Danimar Güreş mÜ•abaları , . arım orl~ .. k rede ba•a ıreçmeğe mu-
ka) yr. let. vaffak oldu. Betinci olan Hampson, 

Famakadis (Yunanistan), Hatta Mac Donald (Canada) 13 dakika dördüncü ve biraz sonra ü~üncü ol-
(Japonya) yı, Cbauon (Fransa), A 45 aniyede Zombcıri (Macaristan)• maila muvaffak oldu. Mürnailevh,ra 
rellans MeluikaJ yı mağlup etmit- mağlup etmiştir. kiplerini geçmeğe ve kendisini pek 
)erdir. Güre~ müsabakaları, yarım orta yakından aıkııtıran Can.adalı Wil-

1 ıkrim: ltalya 6 e kaqı 11 sayı sikletler, ıon'un elinden son bir sıçrayııla mu 
ile Amerikayı mağlup etmi,tir Levo (Fenlandiya), Kobno'yu zafferiyeti kapmağa muvasalat anın 

Tolan'ın 100 metrelik ko,u birin- yenmi,tir. (11 dakika, 42 saniye) ad muvaffak olmuıtur. 
ci>i olduğu suretinde ittihaz olunan F ordcak, say ı hesabiyle Lindh- 800 metrelik ko,u finaline ait tas-
reımi karar, hiıyük hir hayret t~vlil lom 'a ga1ip gelmİftİr. Lindblom taı· nif: 
etmi,ıir Ek...-iyet, Metealfe'yi ga- fiyeye uğramıtlır. Hampıon ; Wilson; Edwards. 
lip addediyordu . Hatta bizzat Tolan, Yarım ağır •ikletler. Mehringer 800 metre Finalinin 1<at'i tasnifi: 
kendisini mağlüp addetmi, idi. (Amerika), Madison (Canada) yı Kat'i tasnif: Hampson; Edwards; 

Hardin, ancak 400 metrelik mania yenmiıtir. Madiıon. tasfiyeye uğı·a- Genunıi Turnp; Hormboıtel. Mar· 
Ji koşunun ikinci serisini koşmuş ol- mı,tır. tin. Pletzer. 
duğu halde, kendisinin dünya ve O- 3000 metrelik arızAh asri Penthat 110 metre maniali. Dömi Final. 
lempiyat rekorlarını kırmq olduğu lon at varııında müsabıklar hedefe Tasnif: Keller, Burghley, Finlay. 
ilan edilmiştir. Dokuz koşucu, se- vasıl olduklan anda .. rasiyle kayd Keller, bu mesafeyi 14,8 de katet 
çilmiştir. olunanlar ,unlardrr: Başta Nieraohn mi,tir. (Olempiyat rekoru). 

800 metrelik manialı koşunun Fi- (Almanya) 8,33 1 /S Borlond ~in- Keller ile Burghley, maniaları yan 

Wilde, Dollinger 

,_R_A_D_Yo_ı. 
Bugünkü program 

ISTANBUL, - 18 - 19 gramo
fon, 19,30 • 20 30 konser (Vedia 
Rıza hanım. CPnnet hanım) ,20,30 
- 21 gramofonla opera, 21 • 22 
konser, Mildan Niyazi Bey, Fikri 
ye hanrm, 22 - 22,40 orkestra. 

BOKREŞ (394,2 m.) - 19,40 
gramofon, 20 §Arkı, opera parça
ları, 20,20 senfonik konser, 21 
konferans, 21, 15 konsere devam. 

BUDAPEŞTE (SS0,5 m.) -
19 konferans, 19,30 çingene muıİ· 
kisi, 20,30 konferans, 21 orkestra 
konseri, 22,45 piyano, 23,30 caz
bant, çingene muaikiai. 

P ARiS (1725 m.) - 20 gra
mofon, 21 radyo tiyatrosu, 21,4S 
radyo konseri, 22,30 1830 - 1860 
&ene11ine kada:..· Fran&ada epera. 
komik, 23,30 gramofon. 

PRAC (488.6 m.) 29,30 Alman 
radyo nefrivab, 20 halk şarkıla
n, 21,10 senfonik konaer. 

ROMA, (41,2 m.) - 18,4S mu 
aiki, 20, lS zirai müsahabe, 21 
gramofon, 21,30 kadın fÜunu, 21, 
4S konoer, 22,30 komedi, 23 kon
aere dev m. 

TOULOUSE (385,1 m.) - 20 
annonikle bir kaç parça, 20,45 
dans muıikiıi, 21 Viyana orkestra 
211, 21,30 ae~lj filimlerden birkaç 
parça, 21,45 senfonik orkestra, 
22 operet parçalarr, 22, lS armo
nik, 22,4S büyük orkestra, 23 ope
ra komikten bir kaç parça, 23,lS 
askeri muzika, 2S keman 24,14 
org, 24,30 büyük aenfonik orkes
tra. 
VARŞOVA, (1411 ın.)-19.30 

danı muıikiai, 21 hafif musiki, 23 
danı muıiki~i . 

ViYANA. (S17,2 m.) - 19,30 
konferans, 20.SO havadiı, 21 ko
medi, 22,40 radyo jumal, 22,SS 
danı musiki i. ----- -

Bir tavzih r.ali yar:n icra edilecektir. ı giltere) 8,41 , ~rady (Ame.-ıka) yana apyorlard~ Ancak. B~g;hley, 
Tüy siklet güreş müsabaka11 : 8.50 3/5, Oxenstierna (lsveç) 8,49 dokuzun~u ma.ruayı devınnııtır. Galata paket postahanesi 

Karl11on laveç), Taylor (lnıriltere) 2 5 . Duranthea (Fransa) 9,4 1 5, ymumı lasnıf: .Keller Burghley, memurlarından Mazhar Beyin 
yi mağlüp etmittir. Pegnu (ltalya) 9,38, Somfai (l\la- Fınlay, Sutton, Sı?•ted. . . 

Hafif siklet giireı müsabal<ası· cariıtan) 13,53 3 5, Rhiju (Fele- Wegner, yarışr ıkmal etmemıstır. ağırceza mahkemesinde muha-
Macdonald (C...nada) Kohno (Ja- menk) 14 41. 110 metre manialı (Dömi Final) keme edildiğini yazmıştık. Mez 

pon)u ; ' 110 m.b-e manialı. Beerd (Ame- Tasnif: Sailing; Beard, IS santi- kur postahanede taahhüt me-
Jeino (Fen!Andiya), Lindblom rika), Harper (lngiltere), yegçe< metre farkla.; Welscher, .1.80 metre 1 muru olan Mazhar Bey bir isim 

(lsveç) i; yanberber ~~merik~), (~lı:nanya), zaman: 14,7 sanıye. Bı farkl~!. Manıkas. 6<! santimetre fark yanlı lı"ına mahal kalmamak 
Lopez (Meksıka) yı maıı-lup elmış- rıncı 3 metre farkla kazanmı,trr. la, Fıı>ton. 60 sanbmetre farkla. kş gf' . t 'h k 
1 d.• Beard kolaylıkla kazanmı•tır. Sailing 110 metreyi 14/4 30 da ıçın ey ıyetı avz etme t~ 
er "'· • 1 s , d' 

lskrim: Fransa, Amerikayi 6 sayı· Harper, Vegner'i muvasalat kurd&- katederek dünya rekoru ile mu"3- ır. 

nefaset ve etnniyet tecrübesini 1 dair olan iddialarının ilan tarihinden 

f itibaren evrikı müsbitderiJe hel'a-
411•••ıl' ' her hemen bildinneleri Jizımdır. Ak 

--------------- si taktirde hakları tapu sicillerile .. 
Yeni neşriyat bit olmayanlar satıı bedelinin pay

Yapın·z 

Türkiyede zirai ko
operatif haraketi 

Memleketin her tarafında 

kooperatif hareket ve faaliyeti 

gün geçtikçe inkitaf ediyor ve 

kuvvet buluyor. Her sahada 

kendini gösteren bu cereyanın 

müsbet ve faydalı neticelerini 
de görüyoruz. 

İsmail Hüsrev B. bilhassa 
bizdeki zirai kooperatiflerden 

bahis olarak "Türkiyede zirai 

kooperatif harekatı,. unvanile 

bir kitap neşretti. Muharrir bu 

kitabile okuyucularına koope

ratif denilen teetkkül hakkında 
umumi malumat verirken, bu 

nevi teşekküllerde ön ayak ol
muş olan batlıca meşahirin fi
kir ve müeyyedelerini, akide 

ve nazarilerini de izah ve teşrih 
etmektedir. 

lsmail Hüsrev B. bu kita

bında zirai koopertiflerden bah 

sederken köy iktısadiyatı, na
kit, mal ve İf üzerinden borç

lanma şekilerini, ziraat banka

sının bu yoldaki rehberliğini 

de izah etmekte, kredi koop~ 

ratifler hakkında da malumat 
vermektedir. 

Bu kitabın umumi bir alaka 
celbedeceğine şüphe etmeyo
ruz. 

Kooperatif 
Mecmuası 

Koopertaif mecmuasının 3 
üncü numarası yeni bir şekilde 

çıktı, bütün karilerimize tavsi

ye ederiz. 

Muhit 
Ağuatos 5&yııı nefiı bir surette 

çıkmıştır. Bu sayıda Halit Ziya ve 
Cenap Şebabettin. Müderris !&mail 
Hakkı Beylerin ve daha bör çok ze
vatın yazıları vardır. 

laşına11nclan hariç kalırlar Gayri 
Menkülün mütteriye ihalesinden iti
baren verai ve aair rüsum mü4teri

ye aittir. Alilca.daı-anın icra ve ifli.s 

kanununun l 19 uncu maddesine gÖ· 

re tevfiki hareket etmeleri ve müı

terilerinde yevm ve saab mezklirde 
~inci icra dairesinde hazır bulun
ma1arı ilim olunur. 

Üsküdar lıtanbul altrneı İcra nK I 
mur1uiundan: Bir deynin temini 
zımnında rnl\hcuz ve paraya çevrll· 
meıine karar veri1en oda tal..ırnı, bü 
fe, sandalya, masa veıair ev ~yaıı 

8-8-932 tarihine müsadif pazarteıi 

günü saat 14 ten 15 ,e kadar Kadı
köy Raaimpaş.a mahallesi nizamiye 
sokağında 12 No. lu hane önünde a 
çık artırma suretile satılacağı aan 
olunur. 

Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk 
mahkemesinden: Terl'kesine mahk'! 

mtce vazıyet olunan müteveffa J. 
Herok efendiye ait olarak: Galata
da Danup hanında 8 ve 9 No. lu 
odalarda mevcut yazı masaıı, kol
tuk, ve saire ile beraber Fabrikaya 
mahsuı muhtelif cinste bet adet au 
tulumbası mekteplere mahıus Pro· 
jeksiyon aleti ve dokuma fabrikala
rına mahsus mekik, kopça ve ıaire 
açık artırma suretiyle: 13-8-932 en 

martesi ıünü saat 17 de satılacak
tır. Talip olanların mezkUr ıiin ve 
saatta mahallinde hazır bulunınalan 
lüzumu ilan olunur. 

lstanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir borçton dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi müka.rrer olan ma 
kama 7-8-932 tarihine müsadif pa

zar g6nü saat 16-17 de Kasımpaıa
da Gazi Ha•anpaf8 Mescit soka
ğında 1 No. lu bakkal dükkanı ö
nünde aç.ık arttırma suretile satıla· 
cağından ınlip olanların yevmü mcz 
kur ve oaatte mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müracaatları i
lin olunur. 

(635) (382S 

• • • 
Alhncı kolordu ihtiyacı iç• 

yirmi ton kok kömürü pazar! 
la alınacaktır. İhalesi 10-8-9 
çarşamba günü s .. at 14,30 
yapılacaktır. Şartnamesini ' 
mak isteyenlerin her gün ve 
zarlığa İştirak edeceklerin 
vakti mııe.yyeninde komisyon 
muza müracaatları . 

(638) (3831 

htanbul asliye mahkemesi birio~ 
hukuk dairesi ticaret krsmından · JJ 
fehir Bankasına borçlu Mercan 
Çukurbanda dayi zade Haci Musır 
fa efendinin borcuna knrıılık olara 
bermucibi mukavele alacaklı bronlı' 
ya terhin eylediği (177) balye ti 
tiğin borcun ödenmemesinden dl' 
layı .açık arttırma suretile !latışııı-' 
karar veriJdjğinden mezkür rebl 
kıymetinin ehlivukuf marifetile t•k 
ri 9-8-932 tarihine müaadif sah g• 
nü saat (10) da alacaklı Akıelı. 
banka&ı ardiyelttinde ve Mlltıın 

11 8-932 perşembe günü saat on 
te lstanbul ticaret borsasında ic 
kılınacağından alakadar ve talip 
Janlarrn mezkUr gün ve saatler 
mahallerinde hazır bulunmaları ;r 
olunur. 

Kadıköy icra dairesinden: Har 
darpa,a mesule anborında Seyit 6 
mer efendiye mesarifi muhakeme' 
tazminat ile berabet- 3322 kurut ili 
ıına mahkum Ankara hrfzı sihha•d 
ela memur ve Kadıköyünde baho,.,. 
ye eaddeıinde 22 No. da mükim İ 
ken ikametıı:Blı ve memuriyeti me( 
hul kaldığr anl8fılan Yusuf ağah r 

fendi hakkında bennucibi talep m· 
nen tebliğat İcrasına karar verildi· 
ğinden bir itirazı var ise ilan tarİ' 
hinden itibaren 10 gıin içinde şif• 
hen veya yazı ile veyahut kanu~ 
bir vekil ile 932-1038 No. lr dosyar' 
bildirilmesi yok iıe mezkUr borcu" 
icra masraf ve reımi tahıilile meı 
kur 10 1<Ünden sonra kezalik ıO 
gün icin-de tediye edilmesi aksi hal 
de kanuni yollara giri,ileceği teblil 
mekamına kaim olmitk Üzere ili.11 

olunur 

Milliyet'in Edebi Romanı: 52 
1 
sına tutulmuş olacaktı .... Perili ı hiddetli a:ıgmlık geceleri, 
kız uğradığı yerlerde hep böy- siz akşamları var .... 

ses- ı bir köşeye çekerek; ı ğitin gönlünde bir arslan ya- ı derlerse buna hiç şaşmayınıZ·' 
- Velinimet zadelerim tar... . • İnsan icaba göre değişmelı 

le maceralar mı tutuşturuyor- - 27 -
du? . . . Dilaver büyük sımn 

Doktor evıne dönmek tize- • d 
re salondakilere veda ederken peşın e 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Felsefi fontastique roman) Dilaver elini yakalıyarak: Aradan birkaç gün geçti .. 

- Beyefendi aamimi tebriki Komtu köşk savuşturduğu pa-
mi arzediyorum.. • tırtıdan dinleniyor zannoluna-

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
larile t~ekkürlerini yolladı-
lar ..... . 

Valideleri şöyle de bir söz 
ilave etti: 

- Kom§umuzla görütmek 
istiyoruz fakat ilk ziyareti ken 
dilerinden beklediğimiz için te
reddütteyiz ... 

Ve a<ınra ben odadan çıkar
ken hasta da henüz halsiz ifa
desile: 

- insaniyetli 
bilhassa benim de 
lığımı söylemenizi 
İm ..•• dedi ... 

komtumuza 
minnettar· 

rica ede-

' 
Hanımefendi - Biz onlan 

alemle ihtilattan çeki11ir esrar

lı bir aile olarak biliyoruz ..• 
Vakıa ilk ziyaretin tarafımız· 
dan yapılması kaidedendir am

ma kabul olunmakta mıitered
dit bulundugumuz bir kapıyı 
nasıl ca,la,hilirdik? ... 

Doktor; Şehamet Hanımın Biraz şaşalayan Muammer cak bir aükWıet içinde uyuyor 
minnettarlığını anlatırken, Or- Feyzi Bey: gibiydi ... Orhanla Turhan Ab-
banla Turbanın yüzlerinden u- - Neden dolayı çocu- düllatif efendi ailesile muhabe 
çan bir penbeliğe dikkat et- ğum? reye vesile verecek bir vak'arun 
mekten hali kalmadı. Henüz - O perili aile nezdinden zuhurunu sabırsızlıkla beki~ 
yüzünü görmedikleri bu güzel dayak yemeden döndüğünüz yip duruyorlardı .. 
kızı gençliğin tebellür ettir- den dolayı.. . Dilaverde esrarengiz bir 
diği hayalat yaldızları içinde Hepsinin gülüşmeleri ara- hal vardı. Her zamanki gev~ 
kulaktan sevemezler miydi? Şe.. sında Talat Bey ilave etti: zeliğine rağmen söylemiyor, 
hamet onlara göriinmemek- - Periler yaramazlara da- lki kardeşin önünden manalı 
le beraber kendisi pencereden yak atarlar .. Ualu, ağır kimse- sırıtışlarla savuşup gidiyordu. 
bu iki karde,i tetkik edebilir- !ere dokunmazlar.. • Orhan - Dilaver deği,ti 
di. Acaba ikisinden birini be- Dilaver - Siftahı ben et· dikkat ediyor musun? 
ğenmi9 miydi? Kız onların, ve tim. ikinci olarak tedibe şa- Turhan - Evet .... 
onlar kızm hakkında ne dü,ü- yan kim görülecek merakta- - Ruhların tokatından aon 
nüyorlardı? • yım... ra oğlan tuhaflaştı •• 

Orhan - Yine sen Dilaver.. - Bir ,ey var amma aöyle-

de 
Doktor, beylerin yüreklerin Yine aen ... Senden ba,ka içi- mıyor .... 
dönen bu sll'n yüzlerinden wıizde onlarla zıtlaşan yok . - Söyletmeye uğra,almı ..• 

kapmak İstedi. İki kardeşin Turhan - Vurdukları yer- Sordular. Sıkıştırdılar. 
gönüllerinde doğacak bu atk- de gül biter.. • Dilaver manalı tebessümler. 
tan aralarında şiddetli bir re- Dilaver - Ateş çıkıyor a- den başka bir cevap vermedi. 
kabet uyanırsa sükünet içinde j leş ... Sizi de okşadıkları vakit , Beyler bu merakta iken Çeşmi 
yaşayan bu aile bir felaket bora görürsünüz .• Curçuna saatleri 1 Fettan bir gün, onları gizlice 

başıma gelenleri biliyor musu- Orhan - Be çocuk üçümüz tabiatında yaratılmıştır ... 
nuz? de kalpleri, vicdanları, ruhları Orhan - Mademki boynu· 

Orhan - Hayrola kalfam... bir, üç kardeşiz... Biribirimiz- na bu kapalı tenekeyi takar•~ 
Çetmi Fettan - Oğulcuğu- den gizli aırnmız olabilir mi? tılısımlanmışsın .. Onlarla ara~ 

mu periler zaptetti... Diliver hep o esrarlı sırıtıt- düzelmiı demektir ..... 
Turban - Neden anladın? la: Dilaver - Oldukça .... 
Çeşmi Fettan - Gece yan- - İnsanlık hali bu ... Bazan Orhan - Bize komşu köş~ 

at döşeğinden kalkıp gidiyor.. olabilir a.... .. hakkında bazı malumat vert 
Orhan - Nereye gidiyor?.. Turhan - Yediğin tokatm mez misin? 
Çeşmi Fettan - Arkasın- beş pençesi hali suratından git Dilaver - Söylememe ro~ 

dan ko,tum amma gecenin zifi medi. Gece dıprıda dola,ma- saade olunanları .•.• 
ri karanlığında nereye gittiğini ya korkmuyor muaun? Turhan - Demek ki artıl' 
farkedemedim ki ... Bahçede ~ Dilaver - Korkmuyorum... çok şeyler biliyorsun .. Söylerı' 
nine boyuna dolaşmağa korku- Artık bana bir tey yapamaz- cekler .. Söylenmiyecekler var. 
yorum •.• Kulağımın dibinde ho lar..... Diliver - Tabii. ... 
roz öter ııibi bir ses oldu .. He- Oman - Niçin? Orhan - Bizi kendine aıt' 
men içeriye kaçtım.. Diliver - Tılısımlandım.. dat etmeye onlardan çekiniyol 

Kadının bu dertleşmesin- Turhan - Tuhaf fey... aun ... 
den meraklan artan beyler ken Diliver göğsünden boynu- Dilaver tavrını ciddilettir' 
dilerinden kaçan Dilaveri bir na kaytanla asılı müaelleı bir meye uğraşarak: 
gün bahçede yakalayarak ara· teneke mıaka çıkanp göatere- - İcabı hal.. • 
larmda karmanyolaya aldılar.. rek: Turban - Komşu köşkl1 

Dört kolun çenberinde onu kIY - Hiç tuhaf değil ... Bakı- gürültüler kesildi.. Ruhlarl' 
randırarak soruyorlardı: nız..... aulh mu aktolundu? 

- Söyle bakalım. Gece ya- Orhan - Ulan aen rahman Dilaver - Bu kadarını ıô~ 
rılan sıcak döşeğinden kalkıp dan yılmaz, feytandan kork- liyebilirim, Sulh değil mütar~ 
ta nereye gidiyorsun?.. maz septik bir çocuktun •. Na-. ke ...• Şimdi dünyanın hiç bil' 

Dilaver muhataplarının m~ aıl değİ§tin böyle birden bire?.. tarafındaı' aulh yoktur ... Akt0 

raklarını arttıracak bir dudak Dilaver - Lüzum üzerine lunanlar hep uzun vadeli miil' 
bükü,ile: her şey olur beyim ... Sabri ho- rekelerdir ...• 

- Hey kuzum hey ... Her yi ca Kudüste haham başı oldu 



ARNAVUTKÖY 

Amerikan Kız Koleji 
19 Eylül pazarte•i günü açılıyor 

müracaatlar Salı ve Cuma günleri ö~lede>ı 
evel kabul olunur. 

• A 

inhisarlar umumı 
Müdürlüğünden: 

Cibali fabrikası sandıkhanesi için kapalı zarf usulile ve 
fartnamesine tevfikan 470 metre mik'abı kereste satın alınacak
tır. Bunun 190 metre mik'ibı tam boy ve 280 metre mik'abı da 
kısadır. Münakasaya ittirak edecek taliplerin teklif ve temin~t 
nıektuplannı 1~932 pazartesi günü saat 14 le Galatada _Mu
bayaa komisyonuna tevdi etmeleri ve daha evvel şartnameyı ko-

. (3320) nııayondan almalan. · 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından~ . 
M k.. Cinsi Kıymetı Lıra ev ıı 

Ali bey köy Silihtarağada. 25 bin çeki taş beher 250 
çekisi on kuruştan. 

Ali bey köy Silihtarağada. 
Galata Soma hanında. 
Beyoğlu mal dairesinde 
Yedi kuyular. 
Hasköy Silihtarağada. 

Harap ambar. 
Matbaa makinesi 
Motor ma:;inesi. 
214 arşın arsa. 
Paçavra mağazası. ar 
sası. 

lSO 
2S90 

so 
321 
600 

Bali.da evsafı muharrer emval 20 gün müddetle müzayedeye 

konulmuştur. 13 Ağustos 932 cumartesi ~ün~ saat~~ dan, ~7 ye 
kadar teminat akçelerile Beyoğlu mal daıresınde muteıekkıl sa-

. ·· ti r {3495) tın komıayonuna muracaa a ı. 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Odun, mangal kömüriı 
Mangal kömürü 
Ekmek 

Yaş sebze 

Perevantoryom için 
Güzel San'atlar Akademisi 
Mülkiye, Yüks~~ muallim ve 
perevantoryom ıçın 
Mülkiye ve Yüksek muallim 
mektepleri için 

Aleni münakasaya konularak ihalesi icra edilecek olan yu
karıdaki erzak ve saire bir hafta zarfında pazarlık suretile ihale 
edilecektir. Taliplerin S-8-932 tarihine müsadif salı günü saa 
14 le Fındıklıda Güzel San'atlar akademisinde Yüksek mektep-

! h · ı· -· d ··t ekkil mübayaat komisyonuna müracaat er mu asıp ıgın e mu e§ (3S2
2

) 
eylemeleri ilin olunur. 

İnhisarlar Umumi 
Müdürlüğünden: 

Fide yetiştirmeğe mahsus tahta sandık İmali ıçın budağı 
küciık ve az olmak üzere: 

• 180 adet (4 x o.ıs x 0.02 ) 
690 ,. (4 x o.ıs x o.01s) 

eb'adında çıralı tahta pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminatlarını hamilen 18-8-932 perşe~be gü
nü saat 14 1/2 da Galatada Mübayaa komisyonuna muracaat

(3782) ları. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğindt.:n: 
ı b ı h . h . t kifhane hastahaneleri için mü-stan u apıs ane' ve ~ .. 

b ed.1 k . 31 7 932 tarihinde yapılacak munakasası 
ayaa ı ece etın - - .. .. l"k ·· ··ı ı·· b' 10 Ağustos 932 çarşamba gunune ta ı goru en uzuma ınaen (

37
sl) 

edildiği ilin olunur. 

· ulh lıtanbul 5 inci icra memurluğun-1.tanbul Sultanahmet ikincı ı . 
N tb dan: Tophanede Lülecilerde 48 No. hukuk hakimliğinden: ecme n. 

bd lu Hacı Mehmet B. hanında mü ve Veliddin Beylerin !"yıan u. eı 
· ı kim Sineli Mehmet oğlu Ali Rıza 

taıarruflarında bulunup 128 eı ~u· 

d f htu mukarrer ve ve kefili Galatada Kaıaolar sokağ1n 
yuu zımmın ~- uru ı di ... er Boya da Kayseri oteli müsteciri iken ika
rnepın Ulu ko~de nam d g. d 7~ metgahı meçhul Arif Nurettin Bey-

k.. - d E ırgan cad esın e o . - k 
cı oyun e m . ı I . Sertobi Abdülmümın agıı va .. 

bilh all ve yme 1 ere. 
numaralı sa ane ara.. ebdil fı mütevellisi Kemal Beye bir kıt'a 
Uluköyde kilise namı dıger t . ı ukavele name ile bedeli icardan 
e kiıi sokağında 4..6 numar~ ~ır ~ tinizde matlubu olan 57 lira-
h k- k b" . . •--t da dört büyuk zımıne ·ı· ap O!l ınncı_ 1U1 m . sraflarile birlikte tahıı ı 

. b. kü" ""kod "k" heli ve nın ıcra ma d"l 
oda ıle ve ır ça a 1 1 d daı" remize müracaat e ı -

d.. bü ""k ve zımmın a iki,,ci katında keza ort yu . doldunılan odeme 
ik.i küçük odalarla iki heli. ve tava.o nuş ."~ "'.'mmrza ibmızm meçhuliye-

da bir .. k bır enmnın ikameti" 
arasında dört o ve yu ve b"l t blig" at vapılamaıtı14 ve 

•-~ • iki oda iki ti base ı e e ,-bodurum katı ...,rıtr ve ıla tahkikatta ikamet 
kiler odunlok ve kömürlük ve mut- zabıtaca yap n • b ıd· ilınit 

_ . . d .h ..,...-bul oldugu ' ır hak ve bagçede ıkı a et oarnıç ve ga mvm . . . b" 
. b" ah b" .. deme emnnın ır Lir kuyu ve takıım auyu ve ır ır olmasına ınaen o 

üıtünde iki oda. ve hamam d~i~- buçuk ay müddetle ilanen ~= 
de bir oda ve bır mutbak ve kömur bli" ed"lmesine karar nrilmit . 

• • •• L-:< • • tC g 1 • dan 
lük ve ki.rııır. kümes "~ .:-"~~ açı~- Tarihi ili.ndan bir ayın hitamın 
de bir ufak dıvar ile bölunmu~ hır . .. . . d 932-1226 No. lu 
ufak arsa ve metruk havuz ve lıağçe ilk ye<lı gun ıçın e . . deyin 

.. . .. ..s.. d müracatla tesvıyeı derununda muteaddit çam ve Y"' .a- o•yanıza . . . ~er 
li ve erik vesaire ağaçlan muhtevi ve yahut tayanı kabul bır 1~ 

bo lı - d eli"" · taktirde bır bu-içi ve dtfl yağlı ya ve tamir en meyan etnte gımz . 

ari mahal bir ay müddetle m~yİ-. uk aynı hitamında gıyabınızda ·~ · 
deye vazedilmit ve Eyhilün 20 ıncl ç de ve deyain tesviyeai cı-

s "hal • '"- raya vam 
salı ııünü saat 1 te ı eaı maaar- . "dil -· ma!Uın ve ödeme 

ld - dan ezkUr bebne gı ecegı k 
ter bu}unmll.f O Ul(UD m . ebl .. ' mıkamına kaim olma 
arsanın kıymeti muhamminesi olan emn t ıg bl" - 1 ur 

k .. ·· ilinen te ıg 0 un • iki bin iki yüz otuz iki lira ve ot- uzre 

kün kıymeti mohamminesi olan on ------------
bin liranın yüzde onu niıbetinde 
pey akc;aaını mustalueben latanbul 
Sultanahmet ikinci sulh hukuk mab 
kemesine müracaat etmeleri ilin o-

lunur. 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
On altı sehim itibarile yedi 

sehimi hazineye ait olan molla 
güranide T opkapı caddesind~ 
198 200 202 No. h arsanın ~u 

Be •1 >=-düncii Sulh hukuk yogu _.. 
abk "ndeo. Beyoğlunda Pan-m emeıı • 

galtıda lcadiye sokağında 69-3 No. 

D d ·-•tunanının 3 No. lu lu an rya ...,...- . 
dairesinde sakin iken 7-7-932 tan-
binde vefat eden Fatma Suade ba
nunın terekesine mahkemece .•~-

dilıni. br. Tarihi ili.ndan ıbba-yet e t . • 
ren esbabı matlup ve alakadaranm 
bir ay ve mirasçıların üç ay zarfın-

-, .. ncü ,..,ıh hukuk 

BONO 
\lübadil ve ~"' •i mulıadil ,-. 
hazine honoları 'e sair sencdatı 

resmİ\·e i.ızerine her :ıurttte mu 
ımele yapar J{alrkpazar, .\laksudiyc 
han 'o ,15 L·~urlu zode \1.DER\'IŞ • 

İSTANBUL ve TRAKYA 
ŞEKER FABRİKALARI 

Türk Anonim Şirketinden: 

Naim Vapur İdarc.~i -
İzmir süı-'at po.;tası 

(20 Saat) 
Lük• 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e Kok Kömürü 

Ecnebi mamulatile rekabet 
eden en mükemmel evsafı 

Yeni mah•ul normal toz şekerinin yüz kiloluk bir çuvalı (36-75) otuz 
alb lira yetmit bet kuruştur. A•gari 10 çuvala kadar ahnmalı: ıartile 
her i•teyene sablmağa baılanmıtbr. Taşradan talep vukuunda derhal 
gönderilir. Bu takdirde maim bedelinin yiizcle yirmi•i •İpariıin vukuunda 
ve mütebaki•i hamule •enecli mukabilinde ödenmelidir. M:w.•raf müşteriye 
aittir. 

1 günleri Galata rıhtımından saa 
tam 18 de hareketle doğru 

haiz 

KOK KÖMÜRÜ 
SATIŞ MAHALLi: 

İstanbul Hasırcılar No. 12 
.__Telefon 20907 _ .. 

İs'anbul Dör·düncü Vakıf Han, dördüncü kat, Tel. 24470-24479. Telgraf İstanbul Şeker 

Ankara Valiliğinden: 
Merkez ilk mekteplerile Etimes'ut yatı mektebi ve halk o

kuma odası ve Millet mektepleri ihtiyacı için tedari4cine lüzum 
gösterilen asgari 2S2 ton yerli kokun beher tonu 40 lira muha~
men bedel üzerinden 8 ağusto& 932 pazartesi günü saat lS te ı
hale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmut ol
d:.ığundan talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün encümen 
kalemine müracaatları ve münakasaya iştirak edebilmek için 756 
liralık teminatı muvakkateye ait Muhasebei Hususiye makbuzu 
veya muteber bir banka kefalet mektubunu teklifname zarfına 
rapten makamı vilayette müteşekkil encümer.e vermeleri ili.n olu 
nur. (32S7) 

Darülfünun Mübayaat 

İ L A N 
İstanbul Tramvay Şirketi, Küçük Çelaneceden saat 

18.25, 19.1 O ve 1942 de hareket eden trenler ile gele
cek yolcuların naklini kolaylaştırmak maksadile, Cu
ma ve Pazar giinleri Sirkeci istasyonunda kifi miktar- ı 
da tramvay arabası hazır bulunduracağım muhterem 
ahaliye ilan eyler. 

Gece saat 19.15 ile 22.05 arasında vapurlardan köp
rü üzerine çıkacak yolcular dahi emirlerine amade tram 
vay arabaları bulacaklardır. 

İstanbul, 21 Temmuz 1932 
Müdiriyet 

... -.-.-.BtRKAÇGÜNEKADAR._-. .. ._. 

"LUVR,, tefrişat mağazası 
Komisyonundan: 1 Şimdik• ınRğazaları yakınında ve tam Tokatliyan pastahanesi katli· 

İki defa kapalı zarf usulile ilin edildiği halde henüz ihale ıında kain vaıi ve şik mağazaya naklolunacaktır. Bu münıueloetle, tim-
edilemeyen Tıp Fakültesinin 1 6 933 tarihine kadar ihtiyacı o- diki mağaz~hrında mevcut en son mod~I v~ en '."ük"'."'_mel clinondher 

. d .. .. . d k l nevi tefritat levaz;matının müntahap çeııtlenndekı hakikı fn·sat arı an lan sade yağı ıle kok ve envaı ma en komurlerı bu kere e apa ı . b .• d k 
. . b" • . ı ı& ta eye o~unuz. 

zarf usulile .. te~~rar münakasa~a vazed.ılıp A~ustosun on ırın~ı ı 1 Mağazayı ziyaret, hiç bir taahhüdü tazammun etmez, bilakis sizi müı-
perşembe gunu saat on beşte ıhale edılecektır. Bunların her bı- tefit edecek fırsatlar bulacaksınız. 
rerleri için aJ>;ı ayrı mevcut şartname ve ihtiyaç listlerini gör-
mek ve fazlaca malumat almak istiyenlerin mülga Harbiye bina 
sında Darülfünun Mübayaat Komisyonu kitabetine ve münka a 
ya iştirak edeceklerin bu baptaki teminatı muvakkatelerinin bır 
gün evvel Muhasebe veznes~ne yatırdıktan sonra makbuz ve tek 
lifnamelerile birlikte komisyonumuza müracaat eylemeleri. 

(3502) ........ , ... ________________________________________ .., 
Devlet DemiryoUaır · daresi ilanları 

Bir sene zarfında Derince limanına gelecek malzemenin tah
mil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası Ankarnda İdare mer 

kezinde 20 Ağustos 932 cumartesi günü saat lS yap lacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezr.elerinde be er liraya sa 

tılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3678) 

İ M " d - ~.a ınalma ko[ll. • ıi-!arı 1 st. ır. •~uman anu_gı - _ 

Ot 
Kilo 

19000 
60000 

4000 

As. Baytar mektebi 
Piyade Atı~ mektebi 
Kuleli Lisesi 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Kilo 
10000 

ısoo 

Kaskam üatübü: Kapalı zarfla münakasası: 20 8 1932

1 
Cumartesi günü ıaat 11 de. 
Muhtelif kalınlıkta Gırcala: Açık münakasası 20 8 932 
Cumartesi günıi saat 14 te. 

5000 Beyaz üstübü ) Açık miinakasası: 20 8 932 Cumar

SOOO Elvan üıtübü ) tesi günü saat lS te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için münakasaya konulan yukarı

da cins ve mikdarı yazılı eşyanın ihaleleri hizalarmdaki gün ve 
saatlerde yapılacağından ,artnamelerini görmek isteyenlerin 
her gun ve venneğe talip olanların da teminat mektuplarile bir
likte münakasa gün ve saatlerinde Kasımpafada Deniz Levazım 
Satınalma komisyonuna müracaatları. (3578) 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lnnir'den saa 

14 1/2 da hareketle lstanbul'a a 

Tafsilat için Galata, Gümrul 
karıısında Site Franıez Han Na 

12 yaz.ıhaneıine müracaat. 
Tel B. O. 1041. 

• 
Sadıkzade Biraderler 

Vapurları 

Karadeniz Postası 

Duınlu Pınar 
Vapuru 4 Ağu•tos 

PERŞEMBE 
günü ıılqam saat l8 de Sirkec 
nhtanından hareketle Zonııuldak 
lnebolu, Ayancik Samıun, Or 
du, Giresun, Trabzon ve Rize' 
ye azimet ve avdet edecektir .. 

Fazı.. tafsilat için Sirkeci Mey. 
menet hanı altında acentalıima 
müracaat. Tele. 22134. 

SEYRISEF AIN 

300 kilo perçin çivisi 
300 tane kondense borusu 
pazarlıkla mübayaa edile. 
cektir. 

İhale 4-8-932 saat 16 
Teminat 10 dur. 

Pazarlıkla mübayaası ifa 
edilmiı olan 35 metre mik
abı meşe kütük ile görü· 
len lüzum üzerine 18 me•
re mik'aba iblağ edilın ş 
Çıralı çama verilen fiatlar 
itidalde görülmediğinden 
4-8-932 tarihine temdit e
dildiii;i. Teminat 0 10 dur. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karıı en müe11ir deva SERVOl 11 
haplarıdır.Depoıu, lıtanbul"da Sirk• 
cide Ali Riza Merkez ecza.nesidir 
Tqraya 150 kurut posta ile &'Önde 
rilir. lzmir'de lrgat pazarındaki 
Trabzon' da Yeni Ferah eczanelerin 
de bulunur. 

ye kı.dar Tophanede merk~z 
kumanO::anlığı satın alma komıs 
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için komisyona müracaatları 
ve i•tirak için df' muayyen vak 
tind~ komisyonda hazır bulun-

Maliye müfettiş muavinliği 
imtihanı ---• Urolog 83000 

Ot 
Kilo 
50000 

5000 
9000 
6000 
2500 

maları. ( 114) (3513) Maliye vekaleti Teftiş Heyetinden: 

* * * 1 O Eylıil 932 tarihinde icra edilecek MaliyeMüfettit muavin 
Hava makinist mektebi ihti 1 !iği imtihanına girmek isteyenlerin, Memurin kanununun dör

yacı için 360 çeki odun pazar- 1 düncü maddesinde sayılan evsafı haiz olduktan maada kanunusa 
lılda satın alınacak~ır:. Pazarlı- ni 932 iptidasında 26 dan aşağı ve 30 dan yukarı yaşta bu
;;1 7.g..932 pazar gunu saat 14 l 1 b" kt b" "l'd J 1 1 · " 7 k d 1. h d unmama arı ve ır me e ı a ı en mezun o ma an ,arttır. mtı-

Dr. FEYZİ 
Böbrek, mesane, idrar 

yolu mütehassısı 

Her gim 1-1-ten sonra ııe,o.ıtlu ı. 
ııklil caddesi J·.rhamra ttpartıman 

'\o :ı Tel. ile\ ı)tlu 288.'i 
61000 

3400 
4440 

Topçu Atıs mektebi 
Maltepe Lisesi 
Gülhane hastahanesi 
İhtiyat Za. ır..-kteb" 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme taburu 
Aske.- konağı 
Merkez kumandanlığı 

ten 1 ye a ar op ane e . - . . k ı· 
M k K and 1 • S t hana talıp olanlar 1SAgustos932 tarıhıne kadar An aradaMa ıye 

er ez um . an ıgı a ın • . . . . ·-· . . . - Beyogv lu Orman 
alma komisyonunda icra kılına V .ka1etı Teftış Heyetı reıslıgıne ıstıda ıle muracaat edecekler-

141340 
Saman 

Kilo 
lSOOO 
50000 

4000 

69000 
Saman 

Kilo 
34500 

4000 
4000 

12000 
1600 

44000 
3400 
3000 

106500 

As. Baytar mektebi 
Piyade Atıt Mektebi 
Kuleli Liıe&i 

Topçu Atış mektebi 
Maltepe Lieesi 
Gülhane hastahanesi 
İhtiyat Za. mektebi 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme taburu 
Asker konağı 
Merkez kumandanlığı 

Yukarıdaki mahallere hiza
larındaki mikdarlarda 83000 ki 
lo ot 69000 kilo saman, 106500 
kilo saman, 141340 kilo ot ayn 
ayn dört tartnamede pazarlık
la satm alınacaktır. Pazarlıkla
rı 7-&932 pazar günü saat 14 
ten 17 ye kadar Tophanede 
Merkez Kull'andanlığı satın al 
ma komiayonunda icra kılına
caktır. Taliplerin şartnameleri
ni görmek için komisyona mü
racaatları ve iştirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan. (137) 

(3802) 
• * • 

. Piyade Atıt mektebi ihtiya
cı için SO ton ekmek aleni mü
nakasa suretile satın alınacak-

caktır. Taliplerin ~ ,.tnamesini dir. lstidaya şu vesikaların raptı lazımdır: idaresinden: 
.. örmek için komisyona müra- 1 _ Nüfus tezkeresi ve ikametgah adresi, 2 - Kendi el M·· d 

1
. ld 

1 a 1 · fr I· · · • 1• I b k · I d 1 usa ere ı emva en o up caat arı v_e ış ı a ıç. n ae muay- yazıl ... rile tercümeihal hü asası ve evve ce at a memurıyet er e ; Fındıklıda mahfuz bulunan SZ 
'-'en vaktır.de komısyo da ha- 1 ··dd t" h" ti · d · • "k ı . ı, 1 (ll4) (380l) bulunmuş arsa mu et ve sure ı ızme enne aır resmı vesı a, çekı meşe odunu hazine namı-
zır bulunma arı. · · ki ·1 d"ld"kl · d · .. ed 1 * 3 - Askerlik~erını yap.h _arı~a ve~a tecı e ı ı erıne aır as-1 na muzay. :ten satı ıktır. 18-

* * _ kerlik şubelerınden verılmış bır vesıka, 4 - Mektep şahadetna- 8- ~32 tanhınde ~aat 16 buçuk 
Merkez kuman~an.lıgına ~~r mesi veya mezuniyeti mutazammın tasdikname (bütün bu evra- ~ ihal~ olunacagmda~ taliple 

but müeks.sesdat ıhtıyalckı 1 'Çın kın Noterlikten muaaddak suretleri verilebilir.} S - Hıtalığı nn .Bheşl ıkt~.ş ?rBman "lıdakresine 
11107 ce ı o un pazar ı a ıa- ı • . .. . l _ ve ı a e gunu eyog u ayma 
tın alın;,.caktır. Pazarlığı 7-8- bulunmadığına ve yolculuk zah_me~lerıne mutehammıl o duguna kamlığında müteşekkil müzaye 
932 pazar günü saat 14 ten 17 dair hükumet tababetinden verılmış rapor. de komisyonuna müracaatları. 
ye kadar Tophanede Merkez Vekaletçe imtihana kabulü tensip edilen talipler tahriri ve (3639) 
kumanda?lığı satın alma komis şifahi iki imtihana tabi tutulacaklardır. Tahriri İmtihan Ankara 
yonunda ıcra kılın:ıc:aktı_~· Ta- d lstanbulda ve bunda muvaffak olanların ,ifahi imtihanı 
r le in şartnamesını gormek a ve ı 'h 1 b 1 Ank d .11? r · .. 1 da Ankarada yapılacaktır. mtı anlar stan u ve ara a ıçın komısyona muracaat an . . . . k 

lıtanhul ikinci İcra daireainden: 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve para
ya çevrilmesi mukarret" muhteli{ 

ve iştirak için de muayyen vak- Maliye Teftiş heyetı daırelerınde ıcra olunaca tır. 
tinde komisyonda hazır bulun- İmtihan programı: 

cins ve cesamette muaza cemakanı • 

maları. (139) (3837) 1 _Maliye: A) Bütçe (ihzari, tutiki, tatbiki ve kontrolü) 
tezki.lı, dolap, masa, gardirop, vit-
rin, jardinyer, avize, etajer, camlı 
bölme aksamı ve saire 9-8-932 tari. 

lstanbul asliye mahkemesi birinci 
hukuk dairesi Ticaret kısmından: 
Aktehir bankasına borçlu Zafran 
bolulu Hacı Memi~ oğlu lımail ef. 
nin borcuna karıdık olarak bennuci 
bi mukavele alacaklı bankaya mer 
hun 819 balya tiftiğin 2-8-932 tarihi 
açık arttırma suretile ••btına karar 
•erİlmit iıe de mezkii.r tarihte mÜ· 
zayedenin bRddi liyıkında göriileme 
mesi ye yaktİn de geçilmıe.i baae&i
le bu baptalıi sabtm 9-8-932 tarihi
ne müsadif salı günü saat 13 de ic
TUI karargİr olduğundan taliplerin 
yevm ..., n.kti mezkiirda I.tanlıal fi 
caret ve Zahire borıanncla buır bu 
lunmalan ilan olunur. 

Muhasebei umumiye kanunu ahkamı, B) Vergi n .. zariyeleri, 
tarh sistemleri, verginin inikisı, Seduler vergiler, veraset vergi
si muamelat ve istihlak üzerinden alınan vergiler, Gümrük ve 
I~hisarlar. Vasıtalı, vasıtasız vergilerimizin nevileri, tarh ve 
tahail usulleri, Alman; lngiliz; İtalyan ve Fransız vergi usulleri 
hakkında mücmel malumat. C) Maliyemizin Muhasebe ve Vari
dat teşkilatı. D) lıtikraz nazariyesi tahvil, Amortisman, Türki
ye duyunu umumiyesi. 2 - lktısat: (İstihsal, Tedavül, inkisam 

bine muaadif salı günü saat 9 ve 
11 de Beyoğlunda iıtikli.I caddesin 
de 218 numaralı yerli mallar paza• 
n fevkindeki dairede satılacağından 
talip olanların yövmü mezkiirde 
932-1223 doıya numarasını bB..-ni
len mahallinde hazır bulunacak me 
mura müracatlan luzumu ilin olu-

ve i.atihlik bahisleri) 3 - Mali ve ticari hesap: Faizi basit faizi mır. 
mürekkep, iskonto, faizli hesabı cariler. 4 - Hendese: Satıh ve ------------

Beyoflu Dördüncü ıulh Hukuk 
hacim mesahalan. 5-Ticaret usulü defteriıi: (Eaaalı ve pratik mabkemeoinden: !fübane caddeoinde 
malıimat) 6 - Hukuku idare, Ceza muhakemeleri usulü kanunu GOtman hanında (2) No: lu daire
nun tahkikat usullerine müteallik hükümleri, memurin muhake- nin bir odasında di,çilik etmekte i
mali kanunu kanunu medeni borçlar kanunu, ticaret kanunları ı ken 23-6-932 tarihinde vefat eden 
(ahkamı esa;iye) 7-Türkiy;nin tabii, iktısadi coğrafyası ve ma Hanen efendinin _ter~k~ıine '."~~
li tarihi hakkında malOmat. 8 - Fransızca: (imli ve tercüme) ~~e .v~yet edılu::_~ır, T~ıhı 1• 

T A Ş Ç İ y A N Bu imtihanda muvaffak olanlar üç sene nihayetinde ehliyet alaka;a;:ıru:e~r a;s ve ::::~~:.: 
Dr. imtihanı geçirerek, Maliye Miifettitliğine tayin olunurlar. · üç ay ;uırfında Beyog"lu dördüncü Zührevi ve bevli hastalıklar ted.ı-

. - · i ına iki defa iri te kazanamamı · n müracaat· 



----ı--"7Jcrı:~nn:crft1Rllu~r· a ar 
ı ı Kumandanlığından: 

On beşinci Hudut taburu efrat ve hayvanatmm 932 idaresi. 
için ataiıda mikdar ve müfredatı yazılı erzakı mütenevvia 2i 
ağustos 932 tarihine müsadif pazar günü mevkii münakasaya 
vazedilm~tir. Taliplerin bu baptaki teraiti anlamak üzere tabu
ra müracaatları ilin olunur. (3663) 

Cinai Kilo 
Odun 300.000 
Ot 40.000 
Saman 30.000 
Gaz j .2.500 
Tua tl.000 
Sığır ed 25.000 

Münakasa aureti 
Münakasai aleniye 

,, ,, 
,, ,, 

" ,, 
,, ,, 

Kapalı zarf 

Çatalca Ziraat 
Bankasından: 

(Karar 'No. 119) Yunan tabaıına ait olup gayrimübadil 
bonolan mukabilinde satılacak olan Silivri kazasında iskele 
mevkiinde kiin 14,6915 lira bedeli muhammineli (Un fabrika) 
•• 30-7-932 tarihindaı itibaren kapalı zarf usulile ve 21 gün müd 
detle mtiu.yedeye vazedilmiş olup bedeli haddi layik görüldüğü 
takdirde 20 afuatıoe 932 tarihine müıadif cumartesi günü saat 
18 buçukta Hıalei kat'iyeıi icra kılınacağından talip olanların 
paiti anlamak ve pey ıtirmek üzere o/0 yedi huçuk kuruş pey 
akçel-ari möataıhiben Silivri malmüdürlüğünde müteıekkil 

Hlıt komiıyo~ müracaat eylemeleri ilan olunur. (3631) 

---------·----------- - ·---
Galatada Abdullah Efendi lokantasından: 

Bunca senelerdenberi muhterem müşterilerimden gördüğüm rağbete binaen 

Buglbaden itibaren (TENEZZÖHE) gidecek halkımıza 
Mama bir kolaylık olmak emelile, atide yazılı 

Soğuk Yemeklerin Lokantamızda 
Her daim hasır bulundurulacağı arz ve ilan olunur. 

Semiz tam blltiin Kurut 100 ı Zeytin yallı patlıcan dolması Kı.20 
,. piliç ,, ,, 50 Tereyqlı nefis börekler ,, 15 

latanbul Villyeti Defterdarlığmdanı 

24281 lira becleH 1abıldı ve 18000 lira bedeli muhammini 
olan Manyaı ııölünün 1 Kanunusani 932 tarihinden 1934 senesi 
Ağuatoe nihayetine kadar balık avlamak hakkile av vergisi saz 
ve kamıtı 4 Ağuatoıı 932 perıembe günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere 12 Temm.u11 932 tarihinde aleni müzayedeye çıkarıldığın
dan taliplerin Maliyede müteıekkil komisyona ve daha ziyade 
ma!Omat •lmak iıteyeolerin av vergileri memurluğuna mi.raca
at eylemeleri ilan olunur. (3496) 

- --1 

Haydarpaıa Emraaı Sariye ve İıtilaiye Hastanesinden: 

Müeesesemiız için bir sene zarfında lüzumu olan sadeyağı 
hakkında 21 temmuz 932 tarihinde icra kılınan aleni münakasa 
neticesinde verilen fiat gaii görüldüğünden münakaaarun bir 
hafta tehirile tekrar münakasasına karar verilmiş olduğundan 
yevmi münkasa 6 ağuıtvı 932 tarihine müaadif cumartesi ola.
rak tensip edildiğinden taliplerin ıeraiti aabıka dairesinde yev
mi mezklirda 1aat (14) te ltsanbul Limanı Sahil Sıhhey.e mer
kezinde mütqeldril ihale komisyonuna müracaatları ilan olu
nur. (3735) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

'.Alb Açıkdenir& motörlerine yaptınlacak tente, bezi idareden 
verilmek ıarhle yalnu: imaliye1i pazarlığa vazedilmıittir• 

Y evmü ihale 7 Ağuıtoa 932 pazar günü saat 14 te icra edi
lec:eğind.ı uteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile müdiriyette bu
lunmaları. (3788) 

Açık arttırma ile sahş ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinsi Emlak Maliye de Muham 
No. No. vir K. Lira men K. 
74 Mamhudiye Zafer caddeııi Dükkin S 1.500 1.050 
75 )) Jt )) )) 7 2.000 1. 750 
76 • • • » 9 2.000 1.650 
77 » Jt • » 11 2.000 1.550 
78 » • )) » 13 1.500 2.100 
79 ~ » » ıı••mini15 1.000 .800 
80 • Jt • ,. )) o o 1.050 
81 » il )) » » o .500 .350 
82 » » » Dükkin 27 1.000 .700 
83 )) il il » » 29 1.000 .350 

1 - Yukanda evsafı yazılı emvalin üçte bir hissesi yirmi 
bir temmuz 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peıin para 
ile müzayedeye çıkanlmııtır. Haziran 928 tarihli talimatname
deki eşkale göre hak sahiplerine verilmiş olan gayrimübadil bo
noları da nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkli~ emlakin ihalesi on bir ağuıtos 932 perıembe 
günü saat onda Mersin Ziraat Bankuı binasında müteıekfill he
yet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müza
yede mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri la
~~ - 1 

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden 
evvel Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmış olması 
icap eder. 

4 - Satış ve müzayede şeraitini anlamak ve daha ziyade 
tafsi!H almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine mü
racaat edebilirler. (3311) 

Hanımefendi,samimi hıfzıssıhhanız için 
"LYSOL. kullanınız. Bütün dünya dokıorlan; 11miml tuı·alet ve 
banyoları için mantazaman "LYSOL. müstabzınnın istimalin! 
tavsiye ederler. "LYSOL. mnzır mikropları imha, terlemenin 

fena kokuları•ı, Jzalı ve mubıdyi tthriş etmez. 

.. LY.!.~!" 
Hamburg'ta SCHUELKE & MA YR 
A. G. tarafından imal olunmu~tur. 

Umumi acentaları: İstanbul' da S. Jacoel 
mahdumları. 
Aşağı cins taklitlerinden sakınmalı ve 

unvanı ticarimizl • alameti farikamızı 
hamil olmıyan milmasil ıuüstah2arları 
reddetmelidir. 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval Cinsi - Mevkii Zira Dö. Vergi K. 
No. men K. 
133 Hane arsası Caminur M 300 00 2/ 30 sehmi 63,32 
135 » İnce bark M 2000 00 Tamamı 400 
136 )) )) 1500 00 300 
137 )) )) 1 00 320 
138 » )) 700 00 140 
139 » Şamlı M 2000 0069/ 10.P•hmi133,17 
141 Tarla Zorbazhak M 10 00 300 
142 )) » 32 00 960 
143 Arsa » 2000 00 200 
144 )) )) 00 00 100 

1 -Yukarıda evsafı yazılı gayrimübadil malları 18 Tem- ı 
muz 932 pazartesi tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve aleni 
müzayede suretile satılığa çıkarılmıştır. 8/ 8/ 932 pazartesi gü
nü saat on bette ihalesi yf'pılacakllr. 

2 - Müzayedeye İştirak edebilmek için ihale saatinden ev
vel müzayedesine iştirak olunacak emvalin muhammen kıymeti
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilecektir. 

3 - Bedeli ihale günü ve ihaleyi müteakıp peıinen ve tama 
men tesviye olunur. 

4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname ahkamına 

göre eshabına verilen gayrimübadil boru>su olanlar bonolarını be
deli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan dil.n 
küsurat nakden tesviye olunur. 

5 - MezkUr emval ile satış şeraitinin teferrüatı hakkında 

daha ziyade malfunat almak isteyenler her gün öğleden ıonra 

Tarsus Ziraat Bankası gayrimübadil işleri memurluğuna rıi.ira
caat ederler. (3287) 

.I! 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet vekaletinden: 

Bu sene İstanbulda Fen Fakültesinin (F.K.T.) sınıfına de. 
vam etmek üzere leyli Tıp talebe yurduna tam devreli lise ve 
tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi mekteplerden en iyi 
ve iyi derecede mezun olanlar alınacaktır. Talebenin yemesi, yat 
ması ve üstü başı Yurtça temin olunur. Ve ayrıca şehri muayyen 
mikdarda muaveneti nakdiyede bulunulur. 

Kayıt ve kabul sureti· ' ve şartları şunlardır: 

1 - Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah adreslerini 
havi aıağıda beyan edilen evrak ve vesaika raptederek nihayet 
1 Teırinievvel 193Z tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve 
içtimai Muavenet vekaletine göndereceklerdir. 

A : Türkiye cümhuriyeti tebaasından bulunduğunu natık 
hüviyet cüzdanı, 

B : Tam devreli liseden mezun olduklarını mübeyyin mek
tep ıahadetnamesi veya tasdikli sureti, 

C : Tahsil etmiş oldukları müesseselerden alınmış hal ve 
hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulunduğunu 
müt'ir hüsnühal varakası. 

B : Mütehasaıslan tam hastahane heyetinden istihsal edil 
mit nümuneaine muvafık ve mu~addak resimli bir kıt'a sıhhat ra 
poru (Bu rapor hastahane battabipliklerinin mühürile mühürlü 
ve muruf olarak talipler tarafından diğer evrakile birlikte gön
derilecektir.) Bu baıtahaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyar. 
bekir nümune haıtahaneleri, İstanbul çocuk hastahanesi, İzmir, 
Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket hastahanelerinden iba
rettir. Buralarda muayene olunnmak için bu hastahanelerin men. 
ıup olduklan valiliklerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlük 
lerine talipler tarafından bizzat müracaat olunacaktır. 

E : Sureti aıağıda münderiç Noterlikçe musaddak velileri 
tarafıooan ve veliıi bulunmayanların kendileri tarafından veril
miı bir kıt'a taahhüt senedi, 

F : 4, 50 x 6 eb'adında üç adet fotoğraf, 
2 - Y aıları 22 yi geçkin olanlar ve tahsillerini ve ileride 

mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızası bulunan
lar kabul edilmezler. 

3- Vekalete gönderilecek olan mezkUr evrak ve vesaikin 
alındığı ve kabul edilip edilmedikleri taliplerin gi>-terecekleri 
adrese on beş gün zarfında tebliğ olunacaktır. 

1 1 TAAHHOTNAMESURET1 

Leyli Tıp talebe yurduna kabul edilerek tıp tahsil edip her 
hangi bir Tıp fakültesinden tabip olarak neı'et eylediğinde (ey
lediğimde) 9-6-1932 tarih ve 2000 No. lu kanun mucibince mez
kur Yurtta "geçirdiği (Geçirdiğim) zamanın iki ıüliilü kadar 

SURA SKİ 
• 
lngiliz Kumaş Ticarethanesi 
Yalnız 15 Ağustosa kadar 

Bilumum yazlık fantazi kumaşları üzerinde 

o/0 20 tenzilat 
PEIGNES • SCOTCHS • FRESCOS • maruf markalar mamulatı vesaire .• 

DİKKAT: Bu münasebetle ve mahza muhterem 
müşterilerini memnun etmek emelile hakiki lngiliz 
kumaşlan hakkında vaki olacak muhik bir şika
yet üzerine değiştirmek veya tamamen geri almak 
suretile hakiki bir teminat teklif ve takdim eyler. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Onctl Vakıf Han lıtanbul 

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

Türkiye J, Bankası tarahndan teıkll olunmuıtur. İdare mecllıi ve 
müdürler heyeti ve memurlan kamilen Tiirklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Tilrkiyenin her tarafında (200) il ıreçen 
acentalarının bepai Türktür. TCirkiyenin en mllbim mileıseıelerlnln ve 

bankalarmın ıigortalarım icra etmektedir. 

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

Telgrafı iMTiYAZ ~ Telefonı lst. 20531 

At Koşulan,. 
S Ağ111toı uat on beıte Veli Efendide 

Hususi trenler, otobüıler tertip edilmiştir. Bahsi 
mfitterek, çifte bahiı büfe vardır. 

BESLER 
Çikolata ve Biaktıvi fabrikası Yerli Mallar Sergisine 
iftirak etmittir. lıtihsallbmızın en ıoa ve mllkemmel 
nlimuaelerini burada g6receluiniı. Sergi mlbaaaebetile 
toptan fiabna perakende aabılar yapılmaktadır. BESLER 

pavyonunda bir dakika tevekkuf ediniz:. 

Evkaf müdiriyeti ilAnlan 

Noı Tarihi Gün 
1-18 4 Atuıtoa 932 r Perıembe 

16-31 6 Ağustoa 932 1 Cumarte1İ 
32-47 7 Ağuatoe 932 !Pazar 
48-64 8 Ağultoa 932 Puarteai 

65-80 9 Ağultoa 932 ,Salı 
81-101 10 Aiuatoı 932 Çarıamba 

102-130 11 Afustoa 932 Perıembe . 
131-il& 13 Ağuıtoı 932 Cumartesi 

Hademe! haJl'&tm T emmuı: 932 vazifeleri yuklı.nda yazılı 
günlerde hizalarmdaki numaralara ııöre tesviye edilecektir. Üı
küdar ıubeainden vazife alanların mezkar pbeye müracaatlan. 

(3811) 

Kat'iyyen 
Daha Elveritli 

ŞERAiTE 
Nail olamazsınız .. 

Be yoğlunda 

BAKER 
ve 

HAYDEN 
Mağazalanndald 

Menim Sonu 

EŞYAI 
Mütebakiye 

ve 

Far1atlannın 
ilk siinlerinden 

latlfade ve milbayaab
mZI tacil ediniz. 

bir müddetle Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinin tayin ey. Haydarpaıa Emruı: 1.ıiılliye Haatane1i Bqtabiplitinden: 
liyeceği mahalde ifa11na mecbur olduğu (Oldutum) hizmeti ka 

Mobilya ve Halı 
bul etmediği (Etmediğim) veya kabul edipte müddeti muayye- MüeHeeemi.ıı için (138) kalem Eczayi tıbbiye aleni müna-
nesini bitirmeden terkeylediği (Eylediğim) takdirde kendisi kata ıUl'etile aatm almacaktır. 
(Kendim) için aarfedilen paranın iki mislini ödemeğe Ye Tıp Taliplerin mtinakaıaya ait ıartname ile eczayi tıbbiye liate
tahsilini terkettiği (Ettiğim) veya aıhhi sebepler haricinde Fa- sini almak üaere her gün Haetane idare memurluğuna müracaat 
külteden daimi olarak çıkanldığı (Çıkarıldığım) ve mezkilr yurt eylemeleri. Münakaı;a ııilnö 15 Ağuatoa 932 tarihine müsadif 
ta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkeylediği (Eyle- pazartesi olarak teabit edildiğinden münakasaya gireceklerin 
diğim) takdirde keza kendisi (Kendim) için aarfolunan parayı 

dairelerimizi • 
zı-

yaret ediniz. Sizi 
fevkalade alaka

dar edecektir. 
mezkUr günde aaat (14) te Galatada Karamustafa Paşa sokağm-

~~ği ~~~ n~~~~~l~duğu~n~~L:!:~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ senedim tanzim ve müıarünileyh Vekalete tevdi ve ita kılındı. da lıtanbul limanı sahil 11hhiy nrerkezind. mütetekkil ihale ko-
. f~1ra\ •A 


