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7 iaci -• No. 2J77 

NUSHASI S KURUŞTUR 

• 
ihraç edilen malın mukabili 

olan döviz 
tamamen memlekete girmiyor 

hıracatı tazyik etmemek şartile bu kapıy 
kapıyacak sıkı tedbirler almak lazımdır 

İhracat komisyODlarının va- 1 çok emeklerle kurduğumuz sa
zifesine nihayet verildi. Vesi- nayii tazyik ediyoruz. İhracatı 
ka uaulü kaldırıldı. Bu suretle teıvik ve tezyit için maddi. 
aayn meıru vesika ticaretinin manevi zaruretlere katlaruyo
Önüne geçilmi§ oluyor. Akıllı ruz. Bundan birinciı derecede 
ve insaflı hiç bir adam farzedi- maksat; memlekette döviz mü· 
lemez ki, hükumet veya İkti- vazeneıini temin etmek. mem
•at vekaleti bu usulü, gayrı lekete mümkün olduğu kadar 
llıeşru vesika ticareti yapılsın • çok döviz celbetmektir. 
diye kabul etmit olsun! Şüphe 
Yok ki. bütün tedbirler gibi. 
hu da memlekete ve halka iyi
lik olsun diye alınmıttır. Fakat 
hu tedbirden beklenen müabet 
fayda, tatbikatta görülmedi. 
Hem müstehlikler zarar görü
:Yordu. hem müstahsiller bir 
§ey kazanmıyordu. İhracatımı· 
zı arttırmak. mallanmızm sü
l'i.imünü ve kıymetini yükselt
ınek noktasından da tesiri ol
llı&dı. Fazla olarak memleke
tin it ve ticaret ahlakını ifsat 
edecek bir yol açıldı. Bu se
heple kaldırılması. çok iyi ola
Cak, hem ithalatçı~ hem ihra
catçıyı memnun edecek. .. 

Kontenjan listesinde genİ§ 
tnikyasta bir tadilat yapılması 
dütünülüyor. Maksada yara
ıxuyan sıkı tedbirleri biran ev
vel kaldırmakta isabet vardır. 

İnsanlar, tazyik altında bu
lunduklarını hissettikleri za
llıan manen daha kolay saraı
lırlar. Onun içindir ki, tahdi
din, tazyikin. ölçüsünü iyi he
•ap etmelidir. 

Kontenjan listesine bir ge
llitlik verirken, bazı iptidai 
lııaddelerin ithal edilememesi 
)Üzünden durmak tehlikesine 
lllaruz kalan fabrikaların ihti
)acmı dütünmek tabiidir. An· 
Cak bütün müsamahalar, mü
•aadeler bir noktada dayanıp 
kalmalıdır: 

Milli paramızın kıymetini 
ıtıuhafaza etmek ... 

1_. Kontenjan listesinin elesti
'"Yet derecesini tesbit edecek 
ley bu düsturdur. Bugüne ka
dar böyle oldu. Bundan böyle 
de öyle olacak ..• ,,. ,,. ,,. 

Muhakkak ki, aldığımız 
büyük tedbirlerle, 11kı tahdi
dat ile bir kıaım paranın hari
ce kaçmasına mani oluyoruz. 
Fakat ayni derecede muhak
kak ki, açık bıraktığımız bir 
kapıdan mühim miktarda para 
ve döviz mütemadiyen yabancı 
memleketlere kaçırılıyor. Böy
lelikle yalnız paramızı kaptır
mış olmuyoruz. Döviz ve had
ci ticaret müvazenesinde yan
ı., bir hesaba istinat etmiı o
luyoruz. 

Memleketten para ve döviz 
nasıl kaçırılıyor? 

Yerli ve yabancı her tacir. 
memleket mahsulünü hariçte 
satmak İçin mal çıkarabiliyor. 
Bir tacirin mal çıkardığını gö
rünce hemen senenin ihracat· 
miktarı yekununa bir kalem 
daha zam ediyoruz. Fakat işin 
kapalı kalan tarafı şudur: Aca-
ba ihraç edilen ve hariçte satı
lan bu malın mukabili olan dö
viz mutlaka memlekete giriyor 
mu? Bu cihet. daima karanlık 
kalıyor. Çünkö mevcut kon
trol ve takyidat bunu temine 
kafi değildir. Türk parasını ec
nebi parası halinde harice ka
çırmak istiyenler bu vasıtadan 
istifade ediyorlar. 

Her hangi bir itte hükilme
tin döviz tediye etmediğini gÖ· 
rünce Türk parası üzerinden 
de tediyeyi kabul edenler de 
bu yola gidiyorlar. Buna res
mi borsa haricinde kara bir 00.
sanın işlediğini de katmalı
dır. 

Memleketten para kaçırmak 
için bu kadar açık bir kapı du
rurken alınan diğer tedbirlerle 
havaya kılıç sallayanların va
ziyetine düımüş olmuyor mu
yuz? Yalnız §U var ki, açık ka
lan bu kapıyı kapayacak ted
birleri ararken çok dikkat ve 
hesap ister. Meselenin neza
keti ıuradadır: Bu it için bir 
taraftan pek sıkı tedbirler alı
nacak. diğer taraftan alman 
bu sıkı tedbirler ihracatı tazyik 
ve müteessir etmiyecek ... 

Cenevreye haraket eden heyetimiz istasyonda 

Heyeti murahhasamız 
dün gece haraket etti 
Hari~iye v~kilinin Cenevre 

mülakatlarına 
ehemmiyet verilmektedir 

ilk defa iştirak edeceğimiz Cemiyeti ak
vam içtimaına heyetimiz ümitlerle gidiyor 

Hariciye Vekili Tevfik Rüt 
tü B. dün sabah Dolmabahçe 
sarayına giderek Gazi Hz. tara
fından kabul buyurulmuıtur. 
Vekil B. bundan sonra B. M. 
Meclisi reisi Kazım Pt. Hz. ni 
ziyaret etmittir. Tevfik Rüttü 
B. Vali Muhttiin B. ile öğle ye 

meğini yemiş ve saat befte T o 
katliyan oteline dönerek İtal
ya maslahatgüzarı M. Kock ve 
Bulgar sefiri M. Pavlof'u ka
bul etmittir. M. Kock ltalya'
nın Tiran elçiliğine tayin edil
diğinden, yeni sefirin gelmesini 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Şeker, kahve, çay 
ithalini meneden 

karar tatbik-edildi 
Piyasada 6_ 7 aylık stok mal 

vardır. Yerli fabrikalar 
bütün ihtiyacı karşılayacaklar 
lktısat vekaleti bu akşama kadar cevabı 
verilmek üzere bir çok malumat istedi 

Şeker, kahve ve çay ithalib
nm itan ahire kadar durdurulma· 
11 hakkında •ümrüklere verilen 
emrin tatbikine batlanınıttır .. 

Bu karar piyaıada hiç bir men 
fi teair husule getirmemittir. Mem 
leketin 6 - 7 aylık ihtiyacına hiç 
bir sıkınbya meydan kalmadan 
kafi gelecek teker ve kahvenin 
mevcut olduğu tesbit edilmittir. 

Diğer taraftan milli teker fab
rikaları en faal kampanya dev
resindedir. Bu itibarla bilhaaaa 
teker ve kahve, çay fiatlerinde 
en ufak bir tereffü ihtimali dahi 

İktisadi itlerin. hem biribiri 
ile bağlı. hem de ayni zaman
da biribirinden ayn muhtelif 
l:epheleri vardır. İkt_.sat müca
delesinde bütün bu cepheleri 
llıüdafaa halinde bulundi.lrmalı 
:Yız. Tek bir cephenin bile açık 
Ve ınüdafaasız kalması ; bütün 
}edbirleri hiçe indirebilir, müda 

1~a hattını tehlikeye dütürebi
~r · Onun için dikkat ve hassa.

:_1:Yetimizi yalnız bir veya bir 
.._ç noktada toplamaktan ka
ÇXJıınalıyxz. 

Her cephesinden ayn ayrı •· 
tetkik edilince. bütün güçlük
lere. ihtilatlara rağmen bu has 
talığın da mutlaka ilacı bulu
nacaktır. Vekaletin acilen istediği 

malumatı hazırlayan Tica
ret müdürü Muhsin Beu 

· yoktur. Ticaret müdürlüğü bu va
ziyetten istifade ebnek ceaaretin
d., bulunanları derhal Cümhuri
yet müddei umumiliğine tevdi ,... 
decektir. 

Her nevi şeker var 
Alpullu teker tirketinden te· 

ker mevcudu hakkında malllınat 
latedik. Bize •u malllınatı verdi

(~cvamı J inci sahifede) 
f İthalatı tahdit için bunca 
edakarlıklar yapıyoruz. Bir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Siirt Meti'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

İlk· Feyizli 
·Neticeler 

Saracoğlu Şükrü Bey itilifna. 
meyi imza için gidiyor 

Hiç bir muallimin 
· maaıı teda-

Yeni itilafa göre obligasyonlar çıkan· 
lacaktır. Bu obligas-

yonlara "Ümitürk,, ismi verilecektir 
. h_ülde kalmayacak 

Yeni Vekil ilk iş olarak 
bunu hallottl 

PAR1S, 21. A. A.- Ha
va. ajansındanı 

Mali mehafil, kuponlar 
meselesini Türkiye'nin le 
hinde olarak kat'i bir su
rette haltedilmit telakki et
mektedir. 

lt111Jfın esasları 
A~KARA, 21. (Milliyet) - Sa-

r ı raç oğlu Şükrü B. refakatında Nu
nrllab Eaat B. olduğu halde cuma 
günü buradan hareket edecekler ve 
latanbu.lda bir gün kaldıktan aonra 
Par:iae döneceklerdir. 

Yeni itilif esaılarına aöre bütün 
borçlar birleştirile.-ek tek obliguyon 
çıkarılarak , bu obligaayonlara "Uni· 
türk" İsmi verilecektir. Teabit edilen 
taluitlerin tediyesine ya üç, ya bet 
sene sonra ba,lanacaktır. 928 ltlW
nameainde olduğu gibi her beş veya 

Reşit Galip B. Ankarada altı senede taluit miktarı artmıya· 
hararetle istikbal ediliyor cak, her seneki taksit ayni olacak

br. 
ANKARA, (Telefonla) - Ma

aril vekili Refİt Galip Bey Maa
ril İflerilc ciddi aurette mefgul ol 
moia baılamııtır J/k dikkatini cel 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Türk dili 
Kurultayı 

Tezler Gazi Hz.nin 
riyasetlerinde · 
tetkik ediliyor 

Ruşen Eşref B.in beyanatı 

Ajansın telgrafından evvel 
Agencc Economique et Financiere 

Wevamı 5 inci sahifede) 

Düyunu umumiye ltllifın 

imzalamak üzere Parise 
gidecek olan Saracoglu 

Şükrü Bey 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti U· 

mumi katibi Ruten Eıref Bey, Ku 
rultay hakkında gazetecilere ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Müsademeyi milteakip yaralanan ve batmamak için 
Kızkulesi önünde karaya oturan Rus vapuru . ( 

Telefona 
Dikkat 

iki vapur çarpışh 

Bu gece telefonlar 
otomatik oluyor 

Bir Rus vapuru batmamak 
İçin baştan 

Telefon tirketi Beyoğlu ve Ka
dıköy telefonlarını" ' ... -~ ,. .. ,.P. van 

Kara etti 
ıından itibarer ,.------ Evvelki •ece Üsküdar açıkla-
otomatik olaral nnda iki vapur biribirile çarpıf• 
iılemeai için ter mııtır. Çarpıtma, Karadenizden 
tibat almıthr. Marmara ve Akdenize transit su-

Bu gece aaa l retile geçen Sovyet bandıralı Ca· 
22,30 da oimdiki kordak ismindeki vapurla Sadık 
sistemin istimal zade biraderlere ait lnönü vapu-
den kaldırılması· ru ara11nda olmuftur. 
na batlanacak v< Benzin hamuleli olan Sovyet 

vapuru, gece oaat 20,46 de Oıkü-
aaat 22,30 ile k s· k dar açıklannd"n geçer en, ır e-
23, lO arasındr ciden kalkan lnönü vapuru ile 
bazı hatlar ;,ı., Kızkuleai açıklarında karıılaımıt 
miyecektir. Saa lardır. Vapurlar araunda me..afe 
23,10 dan son pek az olduiu için ikiaini de ia-
ra Beyoğlu ve K toper edememif ve 98rpıpnadan 
dıköy telefont .... '----"-"---""'""' kaçmılmaaı imkanuz olmuttur. 

1 
rı da lstanbul trl 1 Cakordak Ruı vapuru çarpıpna 

(Devamı 5 incı sahifede) ı IDevamı Sinci sahll~d·• 
lnDniJ vapuru limana 

.iri yor 
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,:( Hukuk Bahisleri ) , ____ _ HARİCİ HABERLER 
" Yeni icra ve if lô.s kanunu .. 

Uzlaşmak 
Mümkün değil 

-3-

- Kanunun tatbiki münasebetile -
Mülga kanunun tiki.yeti mu· ı 

cip olduğundan ve memleket ih-
rim. 

Kanuna yeniden ili.ve edilen 
hükümlerin başlıcaları şunlaı:-dır: 1. tiyacına uymadığından yeni ka· 

ıl ""•una alınacak hükümlerinde.n 
iı bazılarını dünkü makalede huli.
u sa etmiş,tım. Yeni kanını. hakkın
ı! da küçük bir fikir verebilmiş ol-

... ,j mnk için ana prensiplerile ili.ve 
edilen eoaslardan da kıııaca bah, .. 

1 actmek zaruridir: 
İcra ve takip talepleri, şifahi 

ıı mtİ.racaat ile yapılır. Arzuhal ile 
., talebe mani yoktur. 

llıimlı icralarda takip; ilamın 
t İcra dairesine tevdii, ili.msız icra

larda ise taleple ba,lar. 

0 lli.mlı icralar; menkul ve ço
n çuk teslimine, gayTimen~ul tabii 

yesine, bir şeyin yapılıp yapılma 

1 a maoına, bir irtifak hakkının tab-

'ı ~
e mil veya kaldınlmaaına, para 

1 borcu ve teminata mütedair olur. 
ilamsız takipler, para ve te· 

f ~ minat borçlarile kiralara ve ki
'f• ralanan gayrımenkullerin tahliye 
t1 ıine münhasırdır. 
1 

11 lli.mlı icralar, her icra daire· 

J ~
~ aindeo, ilıimaız takipler iae oali.-
• hiyetli icra dairelerinden istene

bilir. llıimlı İcralarda, borçluya 
hemen bir icra emri gönderilir 
ve beş gün içinde iliim hükmü 
yapılmazaa cebri icraya teveuül 

'!!~ edilir. lli.maız takiplerde, borçlu
! rl ya üç ~ün içinde bir ödeme emri 
ı tebliğ olunur on gün içinde için
~ ~ de borç ödenmez veya teminat 

i verilmez, ve itiraz da yapılmaz
.• aa cebri icra yapıhr. 

;I ; lllmlı İcralar; hükmolunan şe 
r yin nev'i ve mahiyetine göre, ka· 

nunun kabul ettig" i yollarda icra 
'• 1 

r·ı 
~ 
1 

1 

1 

edilir para ve teminata müteallik 
oebri icralar; haciz yolile rehi
nin paraya çevrilmeıi yahut ifliiı 
suretile cereyan eder. Kiralar ve 
kiralanan garyunenkullerin tabii 
yeleri hakkında huausi hükümler 
de vardrr. 

lfli.aa tabi borçlular hakkında, 
iflu veya haciz yolile de takip 
yapılabilir ve bu yollardan biriıi
ni ihtiyar eden alacaklr bir defa
ya mahıuı olınak Üzere takip yo
lunu degiJtirebilir. 

fllmlı icralarda, icra emrine 
itiraz edilemez ve takip bu yolda 
durdurulamaz. Ancak tetkik mer 
cünden, temyizden ve bir de ia-
dei muhakeme yolile ait olduğu 
mahkemeden İcranın geri bırakıl 
maıına emir ıetirilebilir. 

lli.m11z talr.iplerde;ödeme emri 
ne borçlular itiraz edebilir. Müd
detinde yapılan itiraz ile de ta
kip durur. 

icra dairelerinin bütün mua
mele ve tedbirlerinden, iJleri te
hir etmelerinden, yapınamala
nndan dolayı uacaklı, borçlu 'l'e 
ali.kadar üçüncü ıahıalar mercie 
tiki.yet edebilirler. Şikayet; tet
kik mercH karar vermedikçe k
rayı durdunnaz. 

itiraz ile takibi durdurulan a
lacaklı da tetkilı: mercünden iti
razın ref'ini İlter. Refi talebi de 
fİfahi olur. Yeni kanunun kabul 
ettiği oade ve kolay muhakeme u
ıullerile telı:ilı: ve halledilir. 

lfli.s veya poliçe, emre mu
harrer senet •e çeklere müstenit 
haciz yolile takiplere kaqı yapı
lan itirazlardan maada itirazlar 
ve bütün tiki.yeller tetkik merci
İnce halledilir. 

Merci huzurundaki tetkikler
de baıjt uoulü muhakeme tatbik 
olunur. Ancak talep ve cevaplar 
tifahi olabileceği gibi iıtida ver
mek suretile de olabilir. Duruf111a 
yapılmaıı merciin takdirine bağb 
dır. 

Takip haciz yolile yapılmıf o
lup ta icra ve ödeme emirlerinde
ki müddet ıreçtiği ve itiraz ref
edildiği halde, borç ödenmez ve
ya teminat Terilınezae alacaklı ha 
oiz ister. icra daireıi talepten ni
hayet üç gün içinde haczi yapar. 
Hacizden borçluya haber veril
mez, mal beyanı ve huzunı bek
lenmez, men.kul ve sayrımenk:ul 
mallar tefrik edilmek.izin bor
ca yetecek mikdarda mal haczo
lunur ve alacaklının talebile men 
kul mular nihayet bir ay gayn
menkuller iki ay içinde paraya 
çevrilir ve alacaklılara derhal 
paylattırılır. 

Takip rehinin paraya çevril
mesi yolile yapılmıı İle ödeme em 
rindeki müddet geçtikten ve iti
raz edilmipe kaldırıldıktan aoara 
merhun mallar derhal ve haciz 
yolundaki uaul ve müddetler da
ireıinde satılır ve bedeli alacaklı
ya verilir. 

Takip ifli.ı yolile yapılmq İle 
ödeme emrinin müddeti geçtikten 
sonra -itiraz edilıin edilmesin-
ticaret mahkemeıinden alacaklı 
iflas karan iıter. Mahkeme borç
lunun itiraz ve defilerini varit rör 
mezse on gÜn içinde borcun itfa 
veya mahkeme vezneaine depozi
to edilmesini borçluya emreder, 
imtina ederse ifli.aına karar verir. 
Borçlunun bütün mevcudu zapt 
ve müaa.dere edilerek paraya çe• 
rilir ve bedeli malUın alacaklıla
ra paylattınlır. Yani kanunda 
tayin olunan uaullerle iflU tasfi
ye olunur ve kapatılır. 

Şu muhtaaar İzahatla yeni ka
nunun icra ve iflia işlerini ne de. 
rece s.adele~tirdiği ve ne ~ibi ko
laylıkla batlayarak ne kadar sür' 
atle bitebileceii hakkında küçük ı 
bir fikir verebildiiimi zannede. 

l - Tetkik mercilerine -arze
dilecek husualar hakkında tatbik 
edilecek muhakeme u5ulleri tayin 
edilmiş ve sadeleş,tirilmiştir. 

2 - Mürakabe oali.hiyetini ha
iz olan tetlük mercilerine icra da
irelerinin memur ve müstahdem
lerine inzıbati ceza vermek salB.
hiyeti verilerek müessiriyt;t te
min edilmiştir . 

3 - Mülga kanunun mehazı 
olan fsviçre federal kanununda 
ilimlann icrasına dair hükümler 
yoktur ili.mlann icrası, Kanton 
usulü muhakeme kanunlarına ter 
kedilmiştir. Bizim usulü muhake
me kanunumuzda lli.mlann sure
ti icrası hakkında hüküm mev
cut olmadığından mülga kanuna 
[muayyen bir feyin verilmesine 
veya yapılmasma ve yahut ya· 
pılmamasına dair ili..mlar icabına 
göre zorla icra olunur] fıkrası i
li ve olunmuş ve bununla ilimla
nn icraıı tem.in edilmek iatenİI· 
mi,ıi. Bu hüküm asla ki.fi gelme
mekle beraber il&mların İcrası, 
ili.maız icra usullerine tabi kaldı
ğından tatbikatta saymz müşkü
latı mucip oluyordu. lli.mh ala
caklılara da itiraz etmek ve icra
yı durdurmak caizdi. Yeni kanu
na hükmolunan teylerin nev'i ve 
mahiyetinin icap ettirdiği şekilde 
ve bütün ihtimuler derpit edile
rek çok vazıh hükümler konmuf 
ve kanuna ikinci bir bap ili.ve e· 
dilmittir. Memleketin husuaiyet 
ve ihtiyaçlan dütünülerek konu
lan bu hükümler tiki.yetlerin en 
mühim kısnnlannı bertaraf et
mittir. 

4 - Mecurun tahliyesi hak
kında icarı akar nizamnameıile 
zeyillerinde, noter kanununda ve 
uaulü muhakemede müteferrik 
hükümler vardı. Bu hükümler ih
tiyaca ki.fi kelmemekle beraber 
borçlar kanunile İcra ve ifliı ka .. 
nununun bazı eu.alarile de iltiba
" mucip olmuttu. Tatbikatta ihti
laf ve teşe'IVÜf ekıik değildi.Yeni 
kanuna mukavele ile kiralanan 
gayrimenkullerin tahliyeıi hak
kında bet madde ile her türlü te
reddüt ve jhtili.fı izale eden, 
mülk sahipleri ile kiracıların hak
larını telif eden hükümler kon
mut ve eıki hükümler ilıra edil
mittir. 

5 - lcrai bir haciz vazettir
mek için mül&'a kanunun vazetti
ii meruim ne kadar pürüzlü ve 
zamana mütevakkıf İ.le ihtiyati 
haciz için vazettiği prenoipler de 
o kadar dar Te alacaklı ueybin
de idi. Alacaklılar; teabiti çok 
m~klil muayyen aebeplerden bi
riıi ve alaca'; hakkında mahkeme 
ye kanaat vererek ihtiyati haciz 
konmaoıru İlteyebilirdi. 

Borçlular İle, ihtiyati haciz 
koydurmanm hemen hemen im
k&nıızlığmda.n ve icrai haczin ay 
lara tevakkuf eden meraıiminin 
ikmal edilememeıinden istifade 
ederek mallarmı kaçınnak ve giz 
temek fırsatını bulmaka idi. Yeni 
kanun icrai haczin meraaimini a
zaltmakla beraber vadeıi gelmiı 
borçlar hakkında mahkemeye ka
naat vennek fBrlile hiç bir oebep 
göıtennekoizin ihtiyati haciz kon 

Paraguay'ın şartına 
Boliviya 

razı olacak mı? 
BUENOS-AIRES, ~1. A. A. -

Assomptiondan bildirildiğine göre 
Paraguay hükumeti. bitaraf devletle 
re vermif olduğu cevapta öteden be 
ri takip eden gelmekte olduğu mua
lihane hattı harekete devam edeceği 
ni teyit ve muhasematın tatili tek
lifini kabul ettiğini bildirmit ve an
cak Bolivya tarafından biriktirilmiş 
olan silihların yeni bir laarnızda 
kullanılmayacağı hakkında teminat 
istemi,tir. 

Paraguay hük:Umeti, Paraguaylı
lar Bolivyanın hiçbir istihkamını İl· 
galleri altında bulundurmamakla ol
dukları halde 5 Paraııuay iatihki.mı
nın Bolivyaltların ellerinde bulun
makta olduğuna nazan dikati cel
betmiıtir. 

Paraguay, sulhu tesis arzusunda
dır. Fakat, mütareke Bolivyaya harp 
cuyane hareki.hna devam etmek fır
aatını bahtetınemelidir. 

Paraguay, büyÜk hasarlara uğra
mıt ve henüz zail olmamış olr\n bir 
takım tehlikelere karsı koymak için 
pek bahalıya malolan fedakarlıklar 
ihtiyar eylemiıtir. 

RIO DE JANEIRO, 21. A. A. -
Federal kıtaatın Sao Paulo eyaleti
nin ehemiyetli tabiye noktalarından 
biri olan Cunhayi zaptetmiş olduk
lan resmen bildirilmektedir. 

Uçan aile 
LONDRA, 21. A. A. - Nord Tal 

bot iımindeki balıkçr gemisinin ge
tirdiii "Uçan aile" adlı tayyare, ls
koçyada ki.in Lairg'e gelmiıtir. 

Mra. Hutchinaoo, bu ıeyabatin 
korkunç bir tecrübe tqkil ettiğini 
aöylemiıtir. Miıteriıin kocası ise 
tayyarenin uğradrğı kazayi telıiz a
janımın kısa menzilli olmasına at
fetmiıtir 

Graf Zeppelio 
Yolunda 

PERPINYAN, 21. A. A- Graf 
Zeppelin balonu, ıaat 13,20 de Per
pİnyan üzerinde dolattıktan oonra 
fİmali prki istikametinde yoluna 
devam etmittir. 

ltalyamn nüfusu 
Roma muhabirimiz yazıyor: 

lıtatiatik merkez enotitüıünün ili. 
nına nazaran 31 temmuz 932 ta
rihinde ltalyanın nüfuau 42 mil
yon l 79 bin kiıiye balii olmuıtur. 
lıbu mikdar, 1931 ıeneıi umumi 
tahriri nüfustan sonra ilk defa o
larak neşredjlmektedir. Mezki'ır 
yedinci tahriri nüfustan beri 
l ,263,079 kiti tevellüt etıniı n 
764,903 kiti vefat eylemittir. Bi
naenaleyh, tevellüdatta vefiyat Ü 
zerine 498,126 kitilik bir tezayüt 
Tardır. Ve tarihi mezkıirdan beri 
152,196 kiJi hicret etıniı ve 
122,819 kiıi de vatana avdet eyle 
mittir. 

maaına mü.aaade ebnit ve mülga olunur ve haciz ile yarı mevcucli
kanunun ihtiyati haciz aebepleri yetini kaybeder ve geri kalan 
olmak üzere iabatına lüzum göa.. mallan muaccel ve senesi içinde 
terdiği ahvali vadeıi gelmemit a• vadeai gelecek bor<,Jarını ödeme
lacaklar için ipka eylemiıtir. Bu ğe yetiımezae iflasını istemeğe 
ıuretle borçluların mallarını ka- mecburdur. Bu suretle bilmÜtv\
çınlmaaına meydan verildiği hak oebe. arzettiğim gibi diğer alacak· 
kındaki haklı ıiki.yetler de orta~ lılarm zarar görmeıine, ticari em 
dan kaldınlmıttır. niyetin aaraılmastna meydan ve-
6--Mülca kanunda cebri icra •u rilmek istenmemiştir . 

retile aatılan bir gayrimenkulün 10 _ lfli.am tasfiyeai, bir ta
mütteriye teslimi hakkında bir raftan itlerin çokluğu ve tetkili.t 
hüküm yoktu. ihtilaf doğuran, noksanlığı diğer taraJtan kanuni 
aatıtla.rına rağbeti azaltan bu aebepler yÜzünden uzamakta ve 
noksan da ikmal edilmiıtir. icra- tiki.yet ıebebi olmakta idi. Yeni 
ca satılan gaynmenkul ister borç kanun ayrı iflas daireleri tetir.il 
lu tarafmdan İster üçüncü şahıa 1 ve ifli.a memurlarının hi.kim aı
tarafından İfgal edilıin on be• nıfından intihap edfüneıi, müra
gün içinde icra marifetile cebren kabe komiıyonlannm kaldmlma
tahliye ettirilerek müşteriye teı- 11 gibi tedbirler almakla beraber 
tim olunacaktır. uzayan taafiyeleri buit bir telr.il-

7 - ipotekli alacaklılarm ga- de yaptırmak için alacaklılara 
ip veya ikametgahları meçhul ol- aali.biyet vermek suretile bu ti· 
maaı veyahut alacağı almaktan kiyet zeminini de azalbnıftır. 
ve İpoteği çözmekten imtina et- 1 l _ Aleyhlerindeki icra ta
meleri ıribi h..ılerde borçlulara kiplerini durdurmak isteyen borç 
icraya müracaat ederek borcunu Jular konkordato talep etmekte 
icra dairesine yatırmaları ve tet- ve merci borçlunun ibraz ettiği 
kik mercii kararile ipotek kaydi veoikalara göre mühlet vermekte, 
terkin ettinneleri için ihtiyaca ve alacaklılar mühlet hitam bulun
kanunu medeninin esaılarrna UY· caya kadar bir ıey yapamamakta 
ıun yeni hüküm konulmuttur. jdi. ileride konkordato talebi red 

8 - iflas yolile takiplerde; dedilae bile dava ve takipler ay
mülıra kanunun muhtelif mercile- larca teehhüre uğrayordu. Yeni 
re mükerrer müracaatları müıtel- kanun hu mahzuru da derpif ede
zim olan kırtui muameleleri ço- rek alacaklılara mercHn konkor
ialtan eaaaları yerine itiraz, ta· dato mühleti verilmesine dair ka· 
lep ve ckfilerin birden ve mahke- rarlanna itiraz salahiyetini ver
mede tetkiki usulü kabul edilmi§ mi, ve iki tanıfa ela temyiz hakkı 
fakat ifliım muzır tesirlerinden tarutmııtır. Bir de konkordato 
borçluyu ve memleketi korumak mühleti verilmek için borçlunun 
için de borcun itfa veya mahke- yüzde otuz tediyeye muktedir ol 
ıne vezneaine depozito edilmesi duğunu isbat etmeıini şart koy
için mühlet it.ur ve imtina halin- ı mu' ve suiiıtimallere mani bir ted 
de iflisa karar verilmesi usulü bir almııtır. 
korunuttur. Ger"k bu uaul ile ge- 12 - Mularını yakın h111mla
rei< haciz yolile takibe müoaade nna devrederek icra takiplerini 
etmek auretile hem merasimin semere.siz bırakmak iateyen borc 
hem de ifli.oların azalınaaı için lular ekaik değildir. Yeni kanu.; 
tedbir altnmıfbr. iptal davaları ~artlarını t""vai ve 

9 - Borçlu aciz halinde bulun müddeti temdit etmi, ve bilhassa 
duğunu bildirerek iflUını iıtey~- , ana baba, evi.it, karı koca ara
bilir. Bu ihtiyaridir, fakat ifJisa sında gibi İv;.z]ı ta~ı·•uflan d~ 
tabi bir borçlu haciz volile t>kip batıl addederek mal kacu-ma se-

Gandhi'nin 
Grevi 

Silahsız itaatsızlık 
tekrar haşlıyor mu? 

' 

Sen de mi, 
Brütüs? 

BOMBA Y, 21 . A . A.- Gandhinin 
kefalete rapten serbest bırakılmak 1 
teklifini reddettikten sonra açlık gre 
vine başlamağa ve hapishanede kal .. 
mağa karar vermesi bükU.meti, bü~ 
yük biı mÜfkil karşısında bırakmı,. 
tır. 

Hendersonun bir 
makalesi 

hayret uyandırdı 
CENEVRE, 21 . A . A. - Nations 

gazetesi, M. Henderson'un bir ma
kalesini ne,retmiştir. 

Tahdidi teslihat konferansı reııı 
bu yazısında Almanyanın silahlan
ma hakkında müsavat esasının kabu 
Jü hususundaki talebine cevap ol
mak üzere bu meselede doğrudan 
doğruya alakası olan devletlerin -
Tahdidi teslihata dair ahkamın ka
bulü Almanyadan istendiği sırada -
Veraailles' da giriıtikleri taahhüde ri 
ayet ıtösterme)erini teklif ve telkin 
etmiştir. 

Filvaki hükumet, Gandhi'yi arzu
su hili.fına serbest bırakmak isteme
mekte ve bu suretle tagaddi etınek
tcn imtina eyliyen mahpuslan, ha
pishanede muhafaza etmekten men' 
eyleyen hapishaneler niza.matını ih
lal etmek zarureti kartınnda kalmak 
tadır. 
Şimdiki halde hükumet, cefa gö

ren ımıflar meselesinde bir hal •u
reti bulmak için kendisini gönneğe 
gelen heyetleri kabul etmesi için 
Gandhi'ye her türlü teohilatı göater 
mek ıuretile mümaileyhin bulundu
ğu hapiıhane nizamabrun 'iddetini 
tadil etmeğe karar vermittir. . 
Diğer taraftan bükllmet, ıilihsız 

itaatiıizlik hareketinin tekrar batla
mamasına ela fevkalade dikkat et
mektedir. 

Ortodoks Hinduler, diğer tarafın 
mutalebatını karıramda ittihaz et
mİf oldukları muhterizane hattı ha
reketi terketınemektedirler. 

Bombayda botta, memnuniyetsiz
lik ali.meli olmak üzere kapanmıı ve 
itler hemen hemen taman1en tatil e· 
dilmiJtir. 

Kesif bir halk kütleıi, Mahatına' 
yı görmek ümidile hapishane civa
rında toplanmıtt1r. 

RANGOON, 21 A.A. - Dün aç
lık ırevine batlartllf olan Gandhi'ye 
kartı tesanütlerini .ıöıtermek üzere 
bütün Hintli mağazaları yarnn gün 
kapalı kalacaktır. 

Yeni bir İtalyan 
kruvazörü 

Roman muhabirimiz yazıyor: 
Ağuatoıun 31 inci ıünü Cenova
da Seaetri Ponentede Anaaldo dea 
ırüılarında on bin tonili.toluk 
Bolzano kruvazörünün denize rea
mi tem:ili icra edilmitıir. Meraaim 
de Cenovalı olan Bahriye nazın 
Amiral Siriyani de hazır bulun
muıtur. Vaftiz analığını Prense• 
Mariya Adelayda yapmrıtır. 

Bu sür'at kruvazörü Vaıinır
ton muahedeıile teabit olunan 10 
bin tonilatoluk yedi kruvazör ..,. 
rıaının sonuncusudur. MezkUr 
kruvazörler ıunlardır: 

Trento, Trieate, Gorizi•, Zaro, 
Fiume, Pola, Bolzano. 

Bolzano kruvazörünün tulü 
195 20 metre, arzı 20,60 metre 
ıu keıimi k111nı 5,25 metredir. 

Makinesi takriben mecmuu 150 
hin beyıir kuvvetiinde Te Paraon 
ıiateminde dört turbin motörü
dür. Azami sür'ati aaatte otuz 
altı mili bahridir. 

T echjzah : 303 m.m lik dört 
zırhlı kuleli top, l 00 m.m lik 
tayyare ve tahtelbahire kartı top 
ve 8 adet torpil kovanı. 

beplerinin belli ba,lılarıru bertaraf 
etmiıtir. 

13 - Yeni kanun sür'at kadar 
adaleti de iltizam ederek merci 
kararlarından taraflann hakkına 
müeuir olabileceklerine temyiz 
kabiliyeti vermittir. Adalet İcap
ları kadar, kanunun doğru anla
tılması ve her yerde bir tarzda 
tatbiki için elzem sayılan temyiz 
aali.hiyetinin auiiıtimaline mani 
tedbirler de koymuttur ..J" emyizin 
ıatııtan maada icra iJlerini tehir 
etınemesi hakkındaki hüküm bu 
cümledendir. Mahkemei temyiz 
de ayn bir icra ve iflis dairesi 
teşkilinin ehemmiyeti de •tikir
drr. 

Bunlardan baıka müddetlerin 
tevhidi, icaplara cöre uzatılıp k.J .. 
saltılma11, devletin de akitten ve 
haksızlıktan doğan uacakları 
için icra kanunu hükümlerine ta
bi tutulmuı, refi itiraz sebepleri
nin yeni ve salim esaslara bağlan 
maıı, hacize iştirak için konulan 
sistemin hile ve zararlara mani 
bulunmaıı, muvazaalı istihkak 
davalarına imk.iin brrakdmamuı, 
aatıı talep müddetinin uzablma
ıı kanun büınü tatbikini tentin 
edecek yeni eaadardandır. 

Mal beyanı için müddetinde 
gelmeyen borçluların cezalandı
nlma11 ve borcuna yetecek ınalı 
bulunınayan borçlulann yap.YJ4 
tarzma göre geçim membalarını 
ve buna nazaran borcunu ne ıu
retle ödeyebileceğinj beyana mec 
bur tutulmuı ve bu kabil borçlu
ların rizaıile tayin veya hakimin 
takdir ettiği ödeme p.rtlarına ri
ayet etmezse ceza görmesi, mü .. 
eyyidelerin ve cezai hükümlerin 
takviye ve tevsi edilmeıi, tetkik 
mercilerine huıuai bir muha
keme usulü ile ceza vermek a.a .. 
li.hiyeti verilınesi hak sahiplerini 
icra ve mahkeme kapıları onun .. 
de aüründürmemek yolundaki dilek
leri tecelli ettirecektir. 

Kayseri m~b'usu 
Sait AZMt 

4.dl:.ve encümeni cizasından 

M. Henderson'un bugün toplana
cak konfel"ans divanı üzerinde bir 
tazyik ve tesir yapmak maksadile 
yudıgı zannedilen bu makale Ce
nevrede bulunan murahhas heyetle
rin birçoğunu hayrete düşürmüştür. 

M. Hoover ne ıstlgor 

NEVYORK, 21. A. A. - M .. 
Hoover. Amerikanın Almanyanın 
teılihatı meaeleıi ile doğrudan doğ
ruya ui.kadar olmadığını ve fakat 
Almanyanın bu konferansın mea.a.isi 
ne ittirake devam ettiğini görmeği 
tiddetle arzu eyleemkte olduğunu 
beyan etmiıtir. 

İngiltere Almanyayı manen 
tatmin etmek arzusunda 

LONDRA, 21. A. A. - Almanya 
nın askeri sahada müoavat talebi,! n
giltere hariciye nezaretinin Veraail
leı muahedeıine ait olan hukuki tef 
ıiri dolayisile bertarf edilmiı oldu
ğundan timdi Londra Almanyayı ma 
nen tatmin etınek için bir çare bul
mak meselesi ile her zamandan faz
la iıtigal edilmektedir. 

lngiltere, evvelce vaki beyanatr 
mudbince, tahdidi tealihat mukave
lenameıi kadroıu dahilinde Bertin 
hükümetinin ıiki.yet etınekte olduğu 
atatü farkını filen izale etıneği dü 
ıünmektedir. 

lngilterenin, fikri , mütekabil bir 
itilaf ile ,bir müddet için ve meseli. 
5 sene için tealibatın tahdidine mü
teallik bir mükavelename tanzim et
mekten ibaret olduğu söylenmekte
dir. 

Bu müddetin hitamında, ahval ve 
terait nazarı itibare alınmak ıureti 
le, yeni tahdidat icraaı zımnında mu 
kavelenameni.a yeniden tetkiki bu 
mukavelenamenin ahki.mı cümlesin 
den olacaktır. 

Bu ihtiyatki.rane uıulün hali ha
zırda mevcut olan müıavatıızhğı 
merhale merhale tenkia etmek gibi 
bir netice vereceği söylenmekte ve 
fakat Almanya tahdidi tealihat kon
feranaı meoaisine iıtirak etınedikçe 
bu uıulün tatbiki mümkün olamıya
cağı ili.ve edilınektedir. Akıi takdir
de, birkaç ıeneden beri Cenevrede 
sarfedile gelmekte olan meaainin a
kamete uğramaamdan mütevellit me 
ıuliyet , Almanyaya raci olacakt<r. 

Temps gazetesi çıkışyor 

PARIS, 21. A. A.- Tempı gaze
tesi yazıyor: 

Memlekette hiçbir cidi, eoaıa isti
nat etmeyen ve mefsuh parli.mento
da 513 reye Memlekette hiçbir dd
di, eııasa iıtinat etıneyen ve mefauh 
parli.mentoda 513 reye kartı ancak 
32 reye malik bulunan von Papen 
von Schleieher kabinesi, yalnız Al
manyayı münferit ve münzevi bir 
vaziyete ilka edecek tekilde değil, 
ayni zamanda Almanyayi bütün d
han nazarında umumi surette teali
keri bir zihniyetle hareket eyleyen 
ve 1914 senesinde olduğu veçhile 
muahedeler alıki.mını hiçe saymağa 
azim ve kendi huıusi ihtiraılarını 
batın tahdidine mania tqkil eden aa 
tatmin etmek icin cihanın iktisadi 
kalkınmasına m8ni olmağa amade 
bir devlet halinde göıterecek ıuret
te manevra yapmıftrr. 

Cenevreye ıritınekte olan haridye 
nazırı M. von Neuratb, milletler ce
miyeti konseyi ile büyük mecliı hari 
cinde yapılacak mükalemelerde Al
manyanın her milletten ziyade muh
taç olup von Papen ile Yon Schlei
cher'İn Hooarvari hareketlerile ona 
bir daha kaybettinnit oldukları bey
nelmilel itimadı Almanyaya kazan
dırmağa muvaffak olabilirae büyük 
bir liyakat ıröstermit olacaktır. 

Hindenburg manvvralarda 

FORSTENBERG - SUR ODER, 
21. A .A. - Rejoicümhur marqal 
Hindenburl', Alman ordusunun ma. 
nevralannda hazır bulunmak üzre 
dün öğleden ıonra buraya selmiı .... 
hararetle alk19lanmııtır. 

Alman intihabatı 

BERLIN, ıt. A. A. - Rayittağ 
intihabatmın İcra,.ı tarihi kat'i suret 
te ı; Tearinisani olarak tesbit edil
miştir. Reiıicümhur, dün b.bine ta
raf,ndan hu hu"'u• l rkkında yaptlan 
teklifi tasdik eden err..irnaınevi imza 
!amı:;llr 

A 
lzmir adliye dairesinde feci 

bir cinayet oldu 
IZMIR, 21. (Milliyet) - Bugün adliye dairesinde çok feci biı· cinayet 

olmuştur. Sekiz ay kadar evvel Çefrne yolunda bir kaç kamyon soyarak 
yakalanan şaki.lerden Osman pehlivan ve battal ve arkadaşları muhakc-me 
edilmek üzere adliye nezarethanesine getirilmişlerdir. 

Fakat bunlardan battal nereden eline g<ıçirdiği henüz belli olmyan bir 
kama ile kendisini soygunculuk yapmağa te,vik eden Osm3n pchlivanJ 
kalbinden, bôğı"imden kamalayarak öldürdü. 

Kr.til cürmünü itiraf etmiş ileti cürmü olan kamayı adliye halcisındaı 
bulduğunu ve kendisini soyğunculuk yapın.ağa teşvik eden Osmanı öldur .. 
c!'-Jğünden dolayı ne<lalnet etmediğini söylemiştir. 

Hadise halkı tehyiç eylemiş. Yüzlerle kiti adliyeye toplanmıştır. 

Tapu umum müdürü lzmirde 
IZMIR. 21. (Milliyet) - Tapu umum müdürü Cemal B. tetkıkatıa bl· 

lunmak Üzere gelmiştir . 

lzmirde ekmek fiatı yükseldi 
IZMIR, 21. (Milliyet) - Fırıncılar cemiyeti belediyeye muracaat ede 

rek fırınların makine ile iıletilmesi için müşter~ken tetkikat yapJınasını 

istediler. 
Bufday fiatl erinin yi.ikselmesi üzerine t"kmek fiatır. a 20 para zJ.ınmediJ 

miştir. ,, 
Bir gün gelecek tek bir 
devlet teşkil edeceğiz,, 

M. Venizelosun beyanatı 
ATINA, 21 A.A. - Atina Ajansı bildiriyor: 

M. Venizeloa söylediği bir İntihap nutkunda demiştir ki: 
•• Türkiyede üç mümtaz şahsiyet buldum. Gazi, ismet Paşa, Tevti~ 

Rüştü Bey. Onlara ellerimizi uzattık Bu suretle bir devlet diğerini ta 
mamlamaktadır. Belki de bir gün gelecek. tek bir devlet teşkil edeceğiz. 

Tevfik Rüştü Bey bir gün Ankarada demiştir ki: .. Bizi yalnız. Meriç 
nehri ayınyor. Günün birinde belki de bu nelıir bizi ancak, idari mua.,. e~e

ler hu~usunda ayıracaktır.'' 
ATINA, 21. (Hususi) - Bir müddettenberi Makedonyada seyahati• 

bulunan Yunan başvekili M. Venizelos, bugün Atinaya avdet etmiştir. MÜ· 
maileyh Ju seyahatinden fevkalide memnun bulunmaktadır. 

Kabinede tebeddülat olacağına 
dair haberler tekzip ediliyor 
ANKARA, 21. A. A. - Anadolu Ajan11 Milli müdafaa Vekili Zekii 

Beyin çekileceğine ve yerine Maljye Vekili Abdülhalik Beyin geleceğin< 
ve Adliye Vekaletinde tebeddülat olacağına dair lıtanbul matbuatında İn· 

tİf&r eden haberleri kat'i surette tekzibe mezundur. 

Dil kurultayına aza olmak için 
müracaat eden zevat 

lST ANBUL, 21 A.A. - T. D. , Ali Galip Bey, EyÜpte Babahay· 
T. C. Katibi Umumiliğinden: darda, Bekir Bey, muallim, Fanıık 

26 eylulde toplanacak olan Bey, Topçu miralaylığmdan mü· 
kurultayda aza olmak arzuoile tekait, M. izzet Bey muallim, 
~üracaa.t eden zevatı~ iıimleri- Feyhaman Bey, Güzel u.n'atlaı 
nın n~trme devam .~dıyo!""z: . akademiıi reaim muallimi, M. Nu· 

Alı Rıza Bey mutekaıt mıra- retin Bey, Mütekait Baytar, A. 
lay, Tahıin Bey, Topkapı sarayı H · Be T rib f ·· ·· y 

·· · ··d·· - A A · B J ta amıt y, a pro eaoru, . 
b~zeı~. mr '.'ru, ··.i·· .~z M_'..:.. ~- Behçet Bey, Darülfünun Edebiyat 

F
u .kmBuze eKn I m

1
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1
• a. Edu Falı:ülteai tarih müderrisi, Meliha 

aı ey, u e ı aa en uesı e.. . 
biyat muallimi, Güzide Hikmet Hanım, m'.'alhm, Mehmet Senoet. 
Hanım lstanbul ikinci mektep Bey muallim, E:fref Bey, Aıken 

il .' · C ı· · k k mütekait, Hamit Nafiz Bey, Da-
mua ımı, e al Ferdı Bey, er e rül. ,.. yük. k O k 
1. • ··d·· ·· D F ı Şe f unun ve ae nnan me -ıae11 mu uru, r. azı ra et- b. J 1 ı· ilim. A Mal"'-
ti B T Fak""I · ··d · te ı eo o ı mua ı, . .. n ey, ıp u teaı mu errıa Be D rülfü -k k Or 
mua•İnlerinden, Mahir Bey, Oa- y, ~ ~un ve !.u ae . : 
küdar orta mektep türkçe mual- man _muhend11 J~oloJı _ m'.'alhmı, 
limi, Mihran Mihri Bey, Mülıra Bed.rı B~y, Maarı~ velı:al~tı mü
harbiye nezareti baıtercümanı fettıılermdeo, Salıh Zekı Bey, 
§Brk lioanları muallimi Ömer Rı'. Maarif mÜalefBrı, A. Yılmaz Bey, 
za B. Vakit gazeteainde muhar- İkinci mektep batmuallimi, Sabri 
rir, Harun Rqit B., Maarif veka· Can Bey, Beyoğlu Sakızağacmda, 
leti müfetti,lerinden, N. Tevfik Reyhane Melek Hanım Beyoğlu 
Bey, Ali deniz ticareti mektebi Sakızaiacmda, Dr. Ahmet Şükrü 
ve Kabataı liaeai tarih muallimi, Bey. 

Beyoğlu ve Kadıköy 
Telefon Santralleri 
22Eylül1932perşembe günü 
saat 23 te Otomatik olarak 
işlemeğe başlayacaktır 

Şimdiki ıiıtemin istimalden kaldırılmasına aaal 
22,50 de iptidar olunacak ve saat 22150 ile 23,10 ara
sında bazı hatlar işlemiyecektir· 

Saat 23 ten oonra, muhterem abonelerin kadrana bağlı sicimi ıöküp 
atarak telefonun otomatik tarzda kullanılmasına ait talimat dairesinde 
hareket ebneleri rica olunur. 

MÜHİM 
l - latanbul. Beyoğlu ve Kadılı:öy'ün bilumum telefon numerolan _ 

rakkamdan mürekkeptir. 
2 - Ahizeyi yerinden kaldırmadan evTel ırörüımek İstediğiniz nu 

meroyu iyice biliniz. 
3 - Numeroyu çevirmeden ey-yel mütemadi olan .,çevir seai" nin 

iJitilıneaini bekleyiniz. 
4 - Numeroyu acele etıneyerelı fakat durmak11zın çeviriniz. 

5 - Müki.lemeniz biter bitmez ehizeyi yerine takıruz. 
8 - Faaılilı olan "meıırul aesi" nl duyar duymaz ahizeyi yerine ta

kip biraz aonra tekrar çağırınız. 
7 - latanbul, Beyoilu ve Kadıköy santrallerinden b&fka bir aantrale 

ait bir numero çağırmak iıtedlğiniz takdirde kadran üzerinde santral 
ismi yerine kaim olan sade illi: iki rakkamı çeviriniz ve size cevap Teren 
memureye arzu ettiğiniz nu.meroyu ıifahen söyleyiniz. 

Bilumum eski telefon rehberlerin istimalden kaldırılmaları 

muhterem abonelerden rica olunur. 

Müdirivet 
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Ekonomi • Maarifte Mahkemelerde Belediyede 

.,d T•• k • • J • 1 k mekteplere G•• JJ•k • •" • ••, Yeni bütçe 
arı e ur 1 CI rı- Talebe ze 1 1 a 1 e ıyu. Geliy r 

DİD gördüğü rağbet Mekteplere bu sene zünden ÇJkan C •Da ye 
çok talebe yazılıyor 

Sergi Bu sene 
tarafından 

200,000 kişi 
ziyaret edildi 

BARI 20 (Milliyet) - Bari 
fark aanayi panayırı yarın ak§&ID 
kapanacaktır. Serginin aon gün
leri münaaebetile sergi tertip he
Yeti reiıi M. Laracca panayıra 
reıınen iıtirak eden meınleketler 
ınurahhaalan ıerefine bir ziyafet 
Verdi. Sergiye resmen iıtirak et
llledifimiz halde ihracat ofisi mü 
llleuili Akil Bey de bu ziyafete 
davet edilmiıtir. Ziyafette bulu
;ıanlara tevzi edilen bir sandık 
azmir inciri fevkal&de bir memnu 
il.İye! uyandırdı. 

Sergiye ittirak eden tüccarları 
lllız yalımda avdet edeceklerdir. 

Bütün dünyayı aaraan iktı~adi 
buhran Bari panayırında da tesi
rini göıtermit ve geçen aene aer
riyi bir milyon iki yüz bin kişi 
ı:iyaret etmesine mukabil bu ae
lle ancak 200 bin ki,i sergiyi gez 
lDİftir. 

Afyoncuların 
Vaziyeti 

Ziraat Bankaaınm afyoncula
r,, kredi açması piyasada büyük 
bir memnuniyet ve ferahlık husu
le getirmiştir. Banka yalnız bu 
&enenin afyon mahsulü için avans 
vennektedir. Geçen senenin af-
1onlan avanstan istifade edeme
llııektedir. Buna rağmen afyoncu
lar vaziyetten memnundurlar. 

Bir afyon taciri bunun sebebini 
töyle izah etmektedir: 

"- Eaaaen piyaıada 'f'aziyetin 
darlıiına sebep olan ve endişe 
"Yandıran yeni mabauldür. Geçen 
&enenin aatdamaınıt mahsulü için 
1la11l olaa timdiye kadar bir for
lllül bulunmu9tur. Bizi dü9ündü
ten yeni mahıul iç.in avans teda
rik edilince diğerleri için de da
lıa ferah bir vaziyet bulunabilir. 

Eaaaen bu senenin mahsulü 
Pek azdır. Ancak 975 aa.ndık ka-

[ BORIA 
---

( lı Baakaımdan alm&n cetTeldir ) 
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dar tahmin edilmektedir. 

Yaş meyvelerimiz 
Fransız ZirAat nezaretinin 

yaş meyve ihracatçılanna neıret
tiği tebliğde yaı meyve yeni üç 
ayhk kontenjanı neşredileceği i
çin yapılacak ithalatın daha ev
velden bildirilmesi istenmektedir. 

Bizim meyve ihracabmız he
nüz tecrübe mahiyetinde olduğu 
için vaziyetten iıtifade etmek im 
kanı gôrülm6nektedir. 

Yumurta 
İhracatımız 

Samsundan gelen maliimata 
nazaran Eylulün ikinci haftaam
da bu mıntakadan Avrupaya 
2ı43 aa.ndık yumurta ihraç edil
miıtir. Bu ihracatın krsmı azami 
ispanyaya vaki olmu,tur. 

ltalyanın yumurta resmini art
tırması ve Franaanrn yumurtayı 
kontenjana tabi tutmut olmaaı 
yumurta ihracatımızı çok azalt
mıftır. 

İncir ihracatımız 
fazla 

lzmirden mevıim bidayetinden 
Eylulün ıs ine kadar 5766 ton ü
züm ve ı 838 ton incir ihraç edil
miıtir. 

Bu seneki üzüm ihracatı geçen 
senenin ayni müddetindeki ihraca 
tından 3702 ton fazla ve İncir ih
racatımız ise 409 ton noksandır. 
En fazla bu sene üzüm ve incir 
ihracatımız en .ziyade lngiltere 
ve Almanyaya vaki olmaktadır. 

Halı ihracatımız 
ihracat ofisine gelen malı'.ima

ta nazaran Felemenk bükiimeti 
halı ithalini kontenpana tabi tut
muştur. Bizi çok yakından alaka
dar eden bu vaziyet fubat 932 ni
hayetine kadar devam edecektir. 
Bu müddet zarfında ithal oluna
cak hah miktarı her memleketin 
930 ve 93ı seneleri muadil aylan 
ithalatının yüzde 75 i kıymetinde 
İş yapılabilecektir. 

Ziraat bankası 
Buğday satmıyor 
Ziraat Bankasının Hükumet namı 

na köylüden satın alma.'<ta olduğu 
buğdayları aattınnakta olduğu 
hakkında dolaşan şayıa üzerine 
Bankadan yaptığonız tahkikat 
ta böyle bir muamelenin aslı 
ve esası olmadığı, çünki, maddeden 
imkinsız bulunduğu anlatılnuıtır. 

Filhakika, ZirRat Banka11 buğday 
kararnaesi mucibince bugün yalnız 
buğday mubayaa etmekle mükellef
tir. Satrt meıeleıi ayni kararname 
mucibince ancak vekiller heyetinin 
karan üzerine mevzuubabiı olabilir. 
Şayıa, her halde Bankanın bazı yer
lerde mubayaa ettiği buğdayları ma 
halli ambarların müaaadeaizliğinden 
dolayı lstanbuldaki silolara aevket
meainden ileri gelmit olduğu fÜphe
sizdir . 

İtalyanın buğday 
mahsulü 

Roma muhabirimizden. Cuma .. 
le Ditalya, Tan gazetesinin ltalya 
nın bu seneki buğday mahaulitı
nın pek §Ayanı memnuniyet olma 
dığından dolayı, mühim mikdar
da ecnebi buğdayı idhal etmeai
nin bir emri zaruri olduğuna da
ir neıriyatına cevap vererek, bi
likia bu seneki mahaulibn on üç 
senelik mahsulatın fevkinde ol
duğunu, binaenaleyh aon derece· 
de ıayanı memnuniyet bulundu
ğunu yazmaktadır. ltalyanın 
ı9ı9 senesinden beri buğday 

ilk mekteplere talebe kaydına 
devam edilmekte ve fazla miktar 
da müracaat vaki olmaktadır. 
Kayıt muamelesi ay sonuna ka .. 
dar devam edecektir. 34ı doğum 
!ular ilk mekteplere kabul edil
mektedir; 926 doğumlular da a
lınacaktır. Nüfus kağıdı olmıyan 
talebe, 6 ya,ında olduklarına 
dair mahallelerinden kağıt ibraz 
ederlene kayıtları yapılmakta
dır. 

Eyüp mıntakaaında 4 ilk mek
tebin, yeni yazılanlarla birlikte 
talebe yekıinu ıGOO ü bulmuttur. 

Maarif müsteşarı 
Maarif Müatetarı Salih Zeki 

B. dün Maarif idaresinde meıgul 
olmu,ıur. Müatetar B. bu sırada 
tehrimizde bulunan Maarif Yeki 
Jeti müfettiflerile ııörüşmü, ve 
mektepsiz talebe kalmamasını 
temini için müdavelei efkir edil
miştir, 

Ders tevzii 
Erkek Muallim Mektebinde 

bugün orta kısım muallimle-
ri toplanarak aralarında ders tev 
ziatı için görüıeceklerdir. 

Yurt bilgisi imtihanı 
BugÜn Erkek Muallim Mekte· 

binde Yurt Bilgiai imtihanları ya· 
pılacaktır .. 

Maarif müdürü 
gelmedi 

Maarif Müdürü -Haydar Bey 
dün Ankara'dan gelmemiştir. Ve 
kilet makamındaki değitiklik mü 
naaebetile bir iki gün daha orada 
kalacaiı anla,ılmaktadrr. 

Yeni ilk mektepler 
Bu ıene şehrimizde 11 ilk mek 

tep binaaı yaptırılacaktır. Bu me
yanda Fındıklı'da da bir mel<tep 
bina~ı inta edi1ecektir. Bu bina 
projesi. bir Franaız mühendisi ta
rafından yapılacaktır. .Mektep, 
ı 000 talebe alacaktır .. 

Gazi mükafatı 
Darülfünunun ihdas ettiği Ga

zi Mükafatı için teklif edilen eser 
)eri tetkik etmek üzere seçilen 
jüri heyeti, bugün Darülfünunda 
ilk içtimaını yapacaktır. Heyet, 
bugün batlıyacağı tetkikatını 29 
tetrinievvele kadar bitirmiye ça
lııacaktır. 

Konservatuar 
Talebesi 

latanbul Konservatuvarında 
talebe kayıt ve kabulüne batlan
mıştır. Konservatuvarda, te,rini .. 
evvelde tedriu.ta başlanacaktır. 

Bir ilk mektep 
Kadıköy Maliye Tahail şubesi 

ilk mektep ittihaz edilmiş, bu su
retle Moda' daki ilk mektepteki 
talebe keaafeti azaltılmııtır. Ye
ni mektebin muallim kadroları 
da yapılmıttır. 

Fuat B. gitti 
Orta Tedrisat umum müdürü 

Fuat B. Ankara'ya gitmiştir. 

·-······--·--·---···-······ .. ··--···-
mah!ulitının mikdarları tunlar• 
dır: 
Hektar baıı Mecmu Sene 
na mahsulat mahaulii.t 
10,800 46,204,000 ı9ı9 

8,400 28,466,000 ı 920 
11,000 52,482,000 ı921 
9,500 43,992,000 ı922 

ı3,ıoo 6ı,19ı,ooo ı923 
ıo,ooo 46,306,000 ı924 
13,900 65,548,000 ı 925 
12,200 60,050,000 ı926 
10,800 53,29ı,ooo ı927 
ı2,500 62,215,000 1928 
14,800 70,790,000 ı929 
11,900 57,173,000 ı930 
13,800 67,523,000 ı93ı 

1932 aeneai için de, vaziyete 
nazaran, mahıuli.tı umumiyenin 
takriben ( 70) milyon kentali te· 
cavuz ettiği tahmin olunmakta
dır. 

Dava yeniden ğörülüyor, hanği 
güzel daha güzeldi? .. 

Mübeccel Namık Hanım Türk katilden maznun bulunan Piç ö
güzellik kraliçeliğine, Mel. Dip- mer tevkifanede iken delilik ala
laraku da dünya güzellik kraliçe· metleri göatennit, ve tımarbane-
liğine seçildiği &ene latanbulda ye nakledilmişti. 
bu intihap yüzünden bir cinayet Bir aralık tımarhaneden fir:ır 
olmuıtu: eden Piç Ömer Fatihte yakalana-

Kunduracı Arif oğlu Süleyman cağı eınada tekrar silah atmış, o
efendi ile arkadaşı Yorgi Andon rada da bir adam ölrürmüt, bir 
efendi, Divan yolunda aıhhi mü- kişiyi aakat bırakmıt, ve kaçmıt· 
ze altmda Şakir uıtanın dükki· ı tı. Bir iki ay evvel Anadoluda ya 
nında oturmuşlar bu bahsi konu- kalanıp İatanbula getirilen Piç 
ıiıyorlardı. Süleyman efendi: Ömerin dün ağırceza mahkeme-

- Türk güzeli Mel Diplaraku- sinde muhakemesi yapılacaktı. 
dan daha güzeldir, dünya güzel- Fakat Piç Ömerin tevkifane· 
liğine İntihap edilememesi bir de tekrar delirdiği ve tedavi edil 
bahtişidir, diyor. Y orri efendi iae mek Üzere tımarh~neye önderil-
Yunan güzelinin daha gü- diği anlaııldı. 
zel olduğunu, esasen Yunan gü- Muhakeme Ömerin deli ,•olup 
zelliğinin esatiri bir anane halini olmadığınm hmarhaneden sorul· 
aldığını oöylüyor ve: maaı için başka güne bırakıldr. 

- Türklerin güzelliği de ken
dileri gibi kabadır, vahşi güzel
liktir, diyordu. 

Güzellik münaka,aaının bu şe
kilde tecavüzkar bir mahiyet alı
fi münakaıayı münazeaya kalbe! 
miı, derken it buyÜmüş ve etraf
tan: 

- Yapma, etme denilinciye 
kadar Süleyman efendi Y orgiyi 
bet yerinden bıçakla yaralamııtı. 

Yorgi efendi derhal Cerrahpa
f& hastanesine nakledildi tedavi 
olundu, iyi oldu ve ha;taneden 
çıktı. 

Fakat 3 ay sonra tekrar hasta-
landı, Balıklı hastanesine gitti, 
muayene ettiler ve: 

- Bağırsakların iltihap yap
mıf, ameliyat olnıaıı li.zım dedi
ler ve ameliyat yaptılar. Fakat 
ameliyat neticesinde Y orgi peri
tonit oldu, öldü. O zaman doktor 
lar da: 

- Bu hastalığa vaktiyle aldığı 
yaralar sebep oldu, ölümün de ae· 
hebi aslisi budur \!"diler. 

O zaman Siiley,.an efendi ya
kalandı ve Aiırc~ mahkemesi
ne verildi. Muhakeme neticeainde 
de Süleyman efendi ıs sene ağır 
bapae ve müebbed n hidematı 
aınmeden memnuiyete mabkôm 
oldu. 

Bu büküm resen olduğu gibi 
mahkumun müdafaa vekili tara. 
fından da temyiz edilmit, vekil 
temyizde duruıma talep etmiş ve 
duru~mada da maktulün baıtane 
den iyi olarak çıkbğını, üç ay son 
ra yapılan bir ameliyat neticeıin 
de öldüğünü bu ölümde batka a
mil ve sebepler olduğunu söyle
mi~, hükmün nakzını iatemişti. 
Temyiz mahlremeai bu talebi mu
hik bulmu, ve karan nakzetmiı
tir. 

Dün bu davanın nakzen rüye
tine Ağırceza mahkemesinde 
ba,ıandı. Gerek iddia makamr, 
gerek müdafaa vekili nakza itti
ba edilmesini istediler. İttiba ka
rarı verildikten sonra ınüdafaa 
vekili ilk tedaviyi yapan opera
tör Bürhanettin Beyin şahit sıfa
tıyla celbini istedi. Muhakeme bu
nun için ba,ka güne bırakıldı. 

Sahte yaverin 
Davası 

Reisicümhur Hazretlerile bir 
çok zevatı iliyenin İınzalannı 
taklit eden ve kendia~ne Riyaseti
cumhur Yaveri ıü~Ünü veren Hü
seyin Fikri ,.fendinin muhakeme
aine bugün Ağırceza ınahkemeıin 
de devam edilecektir. 

Kara Ali çetesi 
Kara Ali çeteai hakkındaki 

Ağırceza mahkemeıi kararınm 
temyİzce nakzedildiğini yaznııı
tık. Kara Ali çetesinin nakzan 
yeniden mubakemeaine 6 tetrini
evvelde b&§lanacaktır. 

Yeniden mi delirdi? 
Merhum validei hidivinin ya

lısında hırsızlık yapan ve evvelce 

Şahit dinlenecek 
Muhauaaatr zatiye idareıinde 

üç aylıklann tevzii eınaaında 
zimmetine para geçirmekten ıüç
lu Arif efendinin muhakemesine 
ağırceza mahkemesinde batlanıl 
mıştır. 

Arif efendinin zimmetine ge
çirdiği paralan bilahare ödediği 
anla,ılmı9tır. 

Muhakeme tabii celbi için ge
lecek çartambaya kalmıftır. 

Başka güne kaldı 
Çatalca müddei umumiıi iken 

iki kitinin hilafı kanun mevkufi
yetine sebep olduğu dolayıaiyla 
muhakeme edilerek mahkı'.im o
lan Demir Bey hakkındaki karar 
temyiz mahkemesince nakzedil
miıtir. 

Dün Ağırceza mahkeme&.inde 
bu davanm nakzan rüyetine bat· 
lamlmıı ve nakza ittiba karan 
verilmi9, fakat muhakemenin de
vamı başka güne bıraktlmıtbr. 

Mahkum oldular 
Hıraızlık yapmaktan suçlu ola

rak üçüncü ceza mahkemeainde 
muhakeme edilmekte olan Meh
metle Yumf hakkındaki muhake
me intaç edilmiı, Mehınet 2 sene 
6 ay, Yuauf ta 7 ay hapse mah· 
kiim olmlJllardır. 

Düyunu umumiye 
Suiistimali 

Ankara müstantikliği tarafın
dan lstanbul müddei umumiliğine 
göİıderilen ve düyunu umumiye 
ıuiistimaline dair olan tahkikat 
evrakı ademi aalihiyet karariyla 
Ankara müatantikliğine iade edil 
miştir. 

Muhlis B. 
Üçüncü ceza mahkemeıi iza 

mülizimliğine tayin edilen Adli
ye vekaleti neşriyat müdürü Muh
lia Beye müddei umumi muavin
liği salahiyeti verilmiştir. Muhlis 
Bey Aiırceza davalannda iddia 
makamını İ~gal edecektir. 

Adliyedeki 
Münhaller 

Adliyedeki münhallere yeni
den tayinler yapılması icap et
mektedir. 

Bunun için Adliye intihap en
cümeni teşrinievvelde içtima ede
cektir. 

Münhal olan üçüncü ceza riya 
setine ağırceza azaımdan Nusret 
Beyin, Ağırceza azalığına müd
dei umumilik baımuavini Hikmet 
Beyin, Hikmet Beyin yerine mu
avinlerden Cemil Beyin, Cemil 
Beyin yerine lzmir müddei umu
mi muavinlerinden Fuat Beyin 
terfi edecekleri kuvvetle söylen
mektedir. 

Belediye bir çok 
işler görecek 

Tasdiki aliye iktiran eden la
tanbul Belediy inin yeni butçeai 
Ankara'dan poatava tevdi edil
mek Üzeredir. Bütçe gelince tat
bik edilmek Üzere Belediye lizım 
gelen hazırlıkları ikmal etmi9tir. 
Bu aene Belediye muhtelif yeni 
eserler meydana getirecektir. 

Bunlardan biri, imdadı sıhhi 
tetkilitıdır. Bu teşkilatın merke
zi, şimdilik şehrin en kesif bir 
mıntakası olmak itibarile Gala· 
ta'da teaia edilecektir. lmdadı 
sıhhi teşkilatının müteaddit dok
torları, küçük aıhhiye memurları 
bulunacak ve bunların emrinde 
otomobiler bulundurulacaktır • 
Şehrin bir noktaarnda kaza veya 
cin:ıyet, cerh gibi hadiseler olun· 
ca, bir doktor hemen otomobille 
oraya titap edecektir. 

lmdadı sıhhi tetkilitının müs
tacel vaziyetler düşünülerek kü
çük bir de reviri olmasına ve ile
ride bu tetkilibn fehrin uzak 
mıntakalarında tali merkezler te
sisi suretile tevıiine çalıtılacakbr. 

Zeynep Kamil hastanesi 
Yeni bütçe gelince, öteden be

ri açılması arzu edilen Zeynep 
Kimi! ha.tanesi de kütat edile
cek, bu müe .. eae ile Üsküdar 
mıntakaaının haıtane ihtiyacı te~ 
min edilmiş olacaktır. Zeynep 
Kimil haataneainin Etıbba ve İ· 
dare kadrolan kıaa bir zamanda 
ikmal edilecektir. 

Sultanahmet Parkı 
Bunlardan başka, yeni bütçe· 

de mevzu tahıiaat ile Ayaaofya 
ve Sultanahmet camileri araım· 
daki meydanlık ta park haline 
getirilecektir . 

Sıhhi murakaba teşk!latı 
Belediyenin yeni bütçeye mev

zu tahaiaat ile vücude getireceği 
yeni bir tetekkül de sıhhi müaa
kaba te§kilatı olacaktır. Projeıi 
hazır bulunan bu yeni tetekkül, 
fakir semtlerde faaliyette buluna 
cak ve fakir ailelerin ahvali 11h
hiyelİnİ takip ve mürakaba eyli
yecektir. 

Bütçe gelir gelmez, Belediye
de Muhittin B. in riyasetinde Kay 
makamların ve merkez tubeleri I 
müdürlerinin iıtirakile bir içtima 
aktedilerek yapılacak yeni itler 
hakkında kararlar alınacaktır. 

Müracaatlar 
Berdevam 

Gazi köprüsü i~n yeniden bir 
çok beynelmilel İnfaat grupları 
Belediyeye müracaat etmişlerdir. 
Köprü için Belediyenin 1 buçuk 
milyon liraya yakın paraar birik
miştir. 

Köprünün 2,5 - 3 milyon lira
ya inta ettirilebileceği tahmin e
dilmektedir. Münakaaa pek ya· 
kında açılacaktır. 

Y enibahçe stadı 
Belediye, Yenibahçe'den bat· 

ka Çukurboatan'da şimdi Kara. 
gümrük spor klübünün sahaıı o
lan yeri satın almak fikrindedir. 

Belediye, bu iti yaparaa, bura
daki stat da gayri müttefik bü
tün klüplerin maç yapmalarrna 
tahsis edecektir 

Mezbaha için 
Otomobil 

Mezbaha için Avrupa'ya ıipa .. 
rit edilen üç otomatik baskül ge-
1ince, mezbaha reaminin hayvan 
baıma deiil, kilo üzerinden tah
siline baılanacaktır. Bu otomatik 
basküller, hayvanlar battı bavai
den geçerken kilolarını göstere
ceklerdir. Bu sayede, ıo kiloluk 
bir hayvanla 25 · 30 kiloluk bir 
hayvan için mezbahaca ayni re
ıim alınması usulü kaldmlaca.k, 
bir ha~an kaç kilo gelirae o
na göre muayyen resme tabi ola
caktır. Kilo Üzerinden re&İm eıa-
11, adilane olmalıla beraber, Be
lediye varidatını da müteeuir et· 

C 
• l' dükkancdarın, dükkinlanm kapaya- ratifleri birliği de, diğer sınayi teşe- Aktif kısmında, kasa ve muhabir- zuını müteakip. fiatlerde yeniden 

IktısadAI ve Mal'"ı Hafta rak, onların da, fl\Şkın şaşkın, dört küllerini takiben, bu maksatla, bükiı ler nezdindeki mevcut 29.015.850 mühim bir yükaeldilı beklemek pek 
tarafa kaçı9malarına benzer. met nezdinde teşebbüsatta bulunmuı lira olarak görünmektedir. Bunun doğru olmaz. Ünifiyenin lıugünkü 

___________________________ ,/ Şimdiki halde dünya hep böyle tardır. Hali hazırda Almanyada hi. 13ı ı3 kiloya tekabül eden miktarı fiatı, af&ğı yukarı, müzakeratı hizı-

·.
" ..,.en hafta, Amerika mu""ttehı"t k d" · · d dükkancılardan mürekkeptir. maye usulünü isteyen yalınız zİrHt haliı külçe veya meakilk altmdır.Ge rarun beklenilen neticenin muhaaaa· "-T rek evveli en ısını sonra ünyayı 

tıiınbııriyetleri meyanında '"Maine" kurtannaia çabalayan Avruparun 'f. :f. "' erbabı kalmıştır. çen haftadan beri altın miktarı da liaıdır. Çok muhtemeldir ki, İmzayı 
daıı;ı· d 1 • tih bat · b ki · d"' d"" Gazetemı·z ı"kti"•ad"ı --Lada bu"'ku'- " • • 45 kilo kadar tezayüt etmiı bulunu- müteakip fiatler, deiil yu-'--elaı"n, bı" . ın e yapı an ın a netıce- unca eme erı auya uşer; unya- ..., M k B s be d · ı d ·· · ,.. 
''"den, Iıtanbulda Türk fondalan- mn hali çok daha fenalaşır. metçe ıttihaz olunan tedbirleri gü- Cümhuriyet er ez ankaamın yor. er •t övız er mevcu a cuzı likiı düşsün. Onun için daima ihti-
-.,,. . . imala talı" 1 I . b" b" .. k. . . .. .. . . ., .•. . . ıs Eylul tarihli bilançosunda bir bir tahavvül ile ı2ı.Oı5 liradır. yatla hareket etmek muvafık olur. 

111Ut--ıır o rına ıt o tte, her 9ey nıs ı ır ıu un ıçın- nu·· gunune ne•ır ve ım.n etb0ı ıçın · b" k d,. w• - ' 0 evvelki hafta vaziyetıne nazaren i- B8'ka kayda tayan ır ıey yo tur. 
11ı·~ Meier demokrat olan Maine de iken, bu intihabat neticesinde bunlar üzerinde tekrar tevakkuf et- tideki farkları gördük. ,. "' ,. Ünifiye dün akf'Ull 59 da kapandı. 

~lllehipleri, içki memnuiyetine, zi-' aöylediğimiz ihtimalleri hayallerinde meyeceğiz, Yalınız ticarete evvelce 
~. nıuavenet ıiyuetine, nihayet büyüten Avrupa piyaıalan, geçen vazedilmiı olan takyidatın tahfif, ve Mevkii tedavüldeki banknotlar ge E h h •ı Bu hafta zarfmda bilhassa Rume-
L;'l'raıu izale için Mc Hoover'in ta- gün, tela, içinde bir çok •atıtlarda hele hakiki ve hükmi şahıslar elleri- ne 115000 lira nokaanile ı64. 740,589 S am ve ta Vı at li Şimendiferleri hararetle talep o-
""!' e!tiii umuııll aiyasete muhalif i- bulundular, ve bu meyanda bizim ne geçecek dövizlerin Cümhuriyet liraya inmiıtir. Bu fark, geçen hafta lıtanbul menkul kıymetler ve landular. Geçen haftadan beri fiat-
~!ler; onun için bir demokrata rey kağıtlara da hücum ettiler. Tubiatile Merkez bankasına bildirmek mecbu gibi, kanunun 6 cı maddesi mucibin- kambiyo borsası, icmalimizin batın- !erde yanın lira tereffii vardır. Son 
"rbbtler. bu telatm serpintileri lıtanbula ka- riyetinin refedilmif olma11 her tataf ce hükumet tarafından ayıü miktar- da mevzuu babaettiğİmiz ruhi amil- muamele 4,95 lira üzerine YUkubul-
Bundan ne cıkar7 dar biaaedildi; fakat, ıükretmeliyiz, ta memnuniyeti mucip olduğunu da yapdan amortlamandan ileri gel- )erin teairatı zail olduktan sonra. haf du. 

•L Bıından !U çıkar ki, demokratlar çok sünnedi. Heyecan sebeplerinin kaydetmeden geçemiyeceiiz. mektedlr. tanın ortasına doinı. tabii halini Anadolu şimendifer kiığıtlanna da 
;;;'~Yeti kazanırlarsa, gelecek teşri İzam edildiği anlatılarak, aükun tek • • • Paıif kısmında vadesiz tevdiat ye buldu. Saraçoğlu Şükrü Bf. nin tek- talip çoktu. Bir banka tarafından 
.. ~ıude .~ ,Hoover yeniden. reiai- rar avdet etti. Almanyada .. autarchie n ve kon- kilnu 365.000 lira çoia)Rrak 7.943 rar Parise ·azimeti beslenilen ümitle gene mühim bir parti mubayaa edil-

aı.....,;,.-~:::ı"'illll"""ıal:i.ı. ... ...ıwı...,oaı....Jlııltihaıı..aL_Jiu...ıtJll.ZİIUıL.1.uıluc...bıiL..aı;luııHı....m:..l~em· MJil.D!Aı!-JUillllW:iı" •;.A..Jll!El.t!..lııne~-:.l...:G!!.!iliıı;rauai'i.· .!b!!U!!n&!!,.!]1DUl!!!!k~a!!b2'i!!.l~d~i>a:" v~iz~m~e~v~!"!. . .!t~ak~viye ebnekteclir. Ü nifiye _ce_ı_te~_d_i_. _Şo_ n fiatler ,unlardır: 
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• 
Villigelte -
İskan 

ahkikat 
1 ••• 1 

Dün bir ki i daha 
tevkif edildi 

İskandaki ıuiıatimal tahl ıkab· 
na devam olunmaktadır. Dün d< 
birçok kimselerin ifadeleri alın
rnıftır. 

Bundan baıka Hüsnü efendi 
isminde bir muhacir de tevkif o
dilmiıtir. 

Defterdarlık 
İmtihanı 

Defterdarlık memurlarile ha
riçten memur olacaklar arasında 
bir imtihan yapılmıştı. imtihanda 
60 kişi muvaffak olmu9tur. 

Fazlı B. gitti 
Birinci umumi müfettişlik b&§ 

müıaviri Fazlı Bey dün Diyarıbe
kire gitmİftİr • 

miyecek. et fiatlannın az çok u .. 
cuzlamaıına müeaair olabi!ec k
tir. Bir akıam refikimiz, vapurla 
nn koyun nakliye ücretleri yük
selmiş olduğundan, mezbaha reı· 
mi kilo Üzerinden dahi alınaa, bu 
kıt eti pahah yiyeceğimizi yazmıt 
tır. Belediye, nakliye Ücretlerinin 
filhakika artip artmadığını tah
kik edecek ve et fiatlannın aebep 
ıiz yükaelmeıine meydan vermiyı 
cektir. 

Terkos işi 
Terkos tesiaatırun teoellümün

de tatbik edilecek tarzı idan 
hakkında belediyece tetkikata 
devam edilmektedir. Henüz kat'! 
bir karar verilmit olmadığından 
Terkosla diğer tehir ıularının bir 
leştirilerek bir Sular Umum Mü
dürlüğü teaia edileceii yolundaki 
rivayetler nalemevsimdir. 

Asri mezarlık 
Maçka ve Beyoğlu cihetindek. 

diğer islim mezarlıklannda ötü
leri gömecek yer kalmadığmdan 
Belediyece Balmumen çifliii ve 
Likör fabrikaar civarında bulunan 
ıoo metre murabbaındaki sahada 
tesisi düıünüJen asri mezarlık ye· 
ri Sıhhiyece de muvafık görülmüı 
tür. Bu yerin toprağının tahlil 
neticesi de muvafık çıkarsa Bele· 
diye orada hemen asri mezarlık 
tesİ1'atına başlıyacaktır •. 

İyi yapılmayan 
Yollar 

Belediye Daimi Enc~ı;ı;ıi,, dür 
toplanarak teahhüt ett,llJeq yol 
intaatını tartnameye uyıuo su
rette yapmiyan bazı müt~a'hhitle· 
rin evrakını tetkik etmittir.1,Bun· 
lardan Eyip - Silibtarağa yoJp mü 
teahbidinden kuvvetli temın,ı a
lınmıJ ve intaatı bitirmesin mü
aaade edilmittir. 

Mütehassıs geliyor 
fatanbuJ Kon&ervatuvarı için 

Belediyece celbi tekarrür eden 
Viyana Mu•iki Akademisi sabık 
rektörü M. Jozef Marka ı5 teşn
ne"'·elde şehrimize geleceğinı bil 
dirmiştir. 

Ekmek narhı 
Ekmek narhı bir hafta ıçın 

8,5 ve fırancala narhı ı3,5 kuru' 
olarak İpka edilmittir • 

Beyazıt kulesine 
Dür bin 

Belediye, Beyazıt yangın kul~ 
si memurları için çok kuvvetli ve 
son sistem bir dürbin almıştır. 

Şehir stadı 
Yenibe.bçe'de yapılacak Şehir 

Stadyomu için iatimlik&ta sür'at
le devam edilmektedir. Belediye 
reiı muavini Hi.mit B. şimdiye 
kadar 20 bahçe iatimlik edilmi, 
olduğunu, iatimli.kita devam edil 
diğini, gelecek yaz atadyomun ik
mal edilmit olacağını ümit ettiği' 
ni söylemittir . 

Mümessil 34,ı5 
Haydar Pata 36,50 

Yükselen kağıtlar meyanında De
ğirınencilik eıhaını da zikre şayan
dır. lttihatlar 25, Şarklar da 2.80 li
rayı buldu. 

Reji 4,80, Tramny 45, Terkoa 
33. Boınonti 23,50, Telefon da 1511 
ra etmektedir 

Arslan cimentolar 40 kuruş kadar 
daha gerileyerek 9,50 lirada kaldı
lar. 

Kota harici Mısır Kredi F on•iye-
lerinin fiatı bervechi etidir: 

ı886 tertibi ı 67 - lira 
ı903 .. 89.50 • 
ısı ı .. 87,50 .. 

Serbest piyasada gayri mubadil 
bonoları 27 buçuk kurut ediyor . 

Altın azcık düttü. Son fiatı 922 
l/2 dur. 
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1 ·ıı ;~Af ::t;;~a~~\~~ia~i\ie~a~:;tı~. ~: San'at Hareketleri ) s ·,NEMALAR 
/ (!' l~ & ,J ~ zabitler hep sivil giyinirlerken _ 

>rm umdcsi cMILLll'ET• tir. o gün resmi kıyafetle dolaşma- K \ıl 1 
!arı gözüme iliıti. Sordum: ozanog U " 

O - Çanakkaleden geçerken 
2 2 En· L 1 9 3 2 Fransız zabtiarurun reami giyin "Mimar Abdullah Ziya Ana

doluda. Ôz;ü hali< ıarhılarından 
alınmlf Ko11an ojlu namile bir 
piyu ya11m1fhr. Bu piyeste padi
ıahm :ı;ulmüne uyan eden ve bir 
elinde tüfeji diğer elinde sa2'İ· 
le dolafan Ko""n oilunun hayah 
canlandırılm1fhr. Piye• bu aenc 
Darülbedayide temsil edileceh
tir. Eserin ikinci perdesinden bir 
parça alıyoru~." 

Göğennez bizim ekin. 
(Ali ile beraber söylerler) 
Her gelen benzim sorar. 
Sormazlar gönüldekin. 

idarehane: Ankara caddesi, 
100 No. 

• Telıraf adresi: lıt. Milliyet 
ıl 
iı 

Telefon Numaraları: 

u Başmuharrir ve Müdür: 24318 
ıl Yazı iıleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 -ıi 

,~ -~~~~~~~~-· 

l 

1 • BONE ÜCRETLERİ: 
• 
" 

Türkıye ıçin 

L K. 
3 aylığı 4 -

'G,, 750 
ll 12 •. 14 -• 
n 

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

G en evrak geri verilmez -
ı iı Müddeti geçen nüshalar 10 ku-

l • , uştur. Gazete ve matbaaya ait 
~ 1 !er için müdiriyete müracaat 
'( : edilir. Gazetemiz ilanların me
~· -ı'uliyetini kabul etmez. 

ı ~ BUGÜNKÜ HAVA 

1
1 Y 8'ilköy raaat merkezinden ve 
i ilen malumata göre buırün hava 

j çık olarak devam edecek rüzgir 
1j ~ imal istikametlerinden mütedil 
•• ;ı 'it ,uvvetle .. ecektir. 
1 r' 21-9-932 tarihinde hava tazyiki 
j r "60 milimetre en fazla 11calddı: 

t !7 en az 11 santigrat kaydedil
.; .. 

, nıştır. 
< 

meleri ve oradaki ölüleri ıelim 
lamaları için emir vardır. 

Dediler. Merak ettim ve za· 
bitarun bulundu~u en üst güver 
teye çıktım. Y rimiye yakın ve 
muhtelif sınıflara mensup zabit 
!er iki aaf üzerine dizilmiıler, 
Onlerinde vapurdaki en yükıek 
zabit olan bir tayyare miralayı 
geçmit bekliyorlardı. Evveli. 
İngiliz ibideainin önünden ge
çerken "Hazırol?" kumandası
nı verdikten ıoora: 

- lngiliz ordusu ölülerine!. 
; dedi ve hep birden selimladı-

l lar .. 

Abidenin önünden geçtikten 
sonra (rahat!) vaziyetine geç
tiler ve tekrar ayni merasimi 
F ranaız ölüleri için Fransız lbl 
desi önünde tekrar ettiler. Um
dum ki; bizim ölüleri c1ıı ayni 
ıeklide selimlaaınlar. Ümidim 
bota çıktı. Bir mesele çıkma
ması ve vapurun nctesi bozul
mamaaı için yapmadmı aDmM. 
aklımdan geçmedi değil.. Diye 
cektim kiı 

Atike - Sen de atıkaın öyle 
iae aiam ha! Ağam aenin de aıık 
Ali gibi gönlün yanıyor mu yok
aa? I. 

Kozanoğlu - Atık Ali de kim 
kız? 

Atike - Ninem aöylerdi ca
nım. Belki de uydurmuıtur. Am· 
ma çok hof. Anlatıvereyim aana 
iıteraen. 
Kozanoğlu - Zavallı ıen, mea' 

ut hakkı değil mi.. Bizim de va
zifemi:ı: .• 

Atike - Anlataynn mı a
ğam?!. 
Kozanoğlu - Ey anlat baka

lmı. Zaten artık itimiz maaala 
kaldı. Biz de çok ıürmez masal
lar gibi bir hayal olur yalnız 
dilde kalırız. Anlat ... 

Atike - (yanına otunır) anla
tayun hal 

Kozan oğlu - (Kendi kendi
ne) evet sormazlar gönüldekin 
Sonra!? 

Atike - Kız ölüm haline gel
miı. Açmıt elini Tannya yalvar· 
m.tf. Yüce Tanrı. Bu A,ık Ali ku
lunu aşk yolunda öldür. Yürek a· 
cıamın tadını tatsın demi§. Tanrı· 
ya bu sözler hoş gelmiştir. Atık 
Alinin yaptığı işe gücenmiş. Han· 
lar hanı kızının duaıını kabul et· 
mit. Periler sultanını Aıık Aliye 
göndermi, .. Bir gün Aşık Ali gü
gelerini ıuya yatırdıkları bir çağ 
da kızıl atına au verirken karşı 1 
batan kara dağların yumnıaun
dan beyaz kaza benzer göğüslü, : 
tahin bakıtlı,gümüş gibi parlayan ı 
saçları yeri döğen bir kız kopmuş, 
hey yiğit, yÜce yiğit çek atını 1 
gümüş pınar başından, ben yıka- ı 
nacağım demiı. 

Periler sultanının kirpikleri 
hiç bir demir okun delemediği 
Atık Alinin göğıilnü delmiı kal
bine saplanmıf. Yüreiinden vuru 
lan Ali boyun eğmiı, atını haya-
tında ilk defa geri çekmiı. Pe-
riler ıultanı, soyunmut. de-

- Bir gece yarıtı firar 
- Bir saatlik aık 

Onlara bütün dünyayı u
nutturmuı ve ateşten bir 
ay altında dudaklarını bir-

leıtirmiıtir. 

iŞTE D O N J O S E 
MOJICA 

''SON 
AŞKIM,, 
filminde BU AKŞAM 

GLORYA 
SİNEMASINDA 

size bunları gösterecektir. 
iki saatlik zevk, gençlik 

ve nete 

MALEK HARBE 
GiDİYOR. 

ARTiSTiK •inema•ında -

ATLAN Ti O diyarında 

Muazzam ve emsalıis Fran11zca aözlü ve ıarkılı 
filmi göreceksiniz. 

Bir aık ve earar manzumeaidir. 

Bu akıaın aaat 21,30 da 

MAJlK SİNEMASI 
1932 - 1933 yeni sinema mevsimine 

J E N N Y J U G O ve T H E O S H A L L tarafından temıil edilen 1 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

; .. ~j •• ,.i(jiJ 

- Miralay Efendi! Öli!lerini 

zi ıelimlamak haklanızdır. Fa

kat düıünmeden tecavüz ettiği 
niz bu memleketi kanile müda

faa eden ve ayni toprak altında 
yatan asıl kahramanları aelim

lamak aklınıza gelmez mi? 
Hem ıiz ne diye kalkıp buraya 
geldiniz? Size kim bunu teklif 
etti? Ben hi11iyatını ıaklayama 
yan bir adam sıfatile açıkça 
ıöyleyeyim. O iki ibide benim 
sinirime dokunuyordu. Bu se
fer bu sellm meıelesinde büıbü 

Kozan oilu - Anlat dedik yal 
Atike - (büyük bir zevkle an 

labr) evvel zaman içinde, bu aa
hihmit hl aiam. Atık Ali derler 
bir kahraman varmq. Tıpkı senin 
gibi aiam. Atık All uı:un boylu 
genif omuzlu, bıyıklan e11181İni 
döven kaplan poıtundan gocuğu 
olan, bir nlra attı mı yedi daiı 
birden inleten bir yiğitmiı. Bü
tün Türk elinin kızlan Atık Ali 
atının lizerinde geçerken içlerini 
çekerlerm.iıl Yüce tannya bu yiğl 
ti kendilerine •t etmesi için yal
vanrlarmıf. Tıpkı senin gibi a
ğam! 

reye girmlı. Gümllt dere için 
de altından bir at91 gibi 
yamp ıönüyonnuf. Kara dere 
içinde boz aalana kan kuıturan 
taıı tuttu mu idil eyleyen, sarı ka 
lenin demir kapısını bir omuzda 
deviren, kırk Çin beyine aman 
verdirten Aıık Ali kan kumıuı, 
klU olmuı, ıuya denilmlı. Perl· 
ler ıultaııma aman demiı. 

Kozan oflu - Susma, ıuama 
anlat. 

BU AKŞAM 

GRETA GARBO 
Bu mevıimde ilk defa olarak 

1 Sevgili 4 Delikanlı 
filmi ile batlıyor. ilaveten: Komik ve R. K. O. dünya havadiıleri 

Fiatlar tenzil edllmlıtir. 
1 

; Elli gün sonra 
Bizim de ağalığıma Napoleo 

.ın ikinci lmperatorluğu kadar 
ıle sürmedi. Elli gün memie
etten uzak ve memleket hisle-

) 

1 
ne daha çok yakın olarak göız 
en ırak yaıadık. Gönülden de 

ı ·ak olmamak içindir ktı oldu
' 1 umuz yerlerden her gün bir 

aç satır gönderiyorduk. 
Karilerimin bana kartı hiı· 

ettiklerini bilmem amma. ben 
nlardan cüda düıtüğüme hayli 
ıüteessir oldum. Belki bilif 
!likki edeceksiniz, bugün 
ıemlekete büyük bir zevkle 
.öndüm ve ayni zevkle tU aatır 
:ı.rı yazıyorum. (Daüuıla) de
iğimiz vatan hasreti bende bir 
sütun hasreti) ile katınerlen
i. Yazanlar bilir, yazmayanlar 
·ğrensinler ki; bu sütuna yazı 
·azmanın ve o yazı altına • soy 
ek te olsa - aranan bir imza 
tmanın ıampanyadan fazla aar 
ıoşluğu ve zevki vardır. Bu aar 
ıoıluk bazılarında çok ileri gi
ler ve sızar. Ben sızmamağa 
~ayret ederim. 

Elli gün sonra İstanbula ve 
'.Milliyet) e daha büyük bir 
evk VI" yazıya kartı daha fazla 
>ir hihitle dönüyorum. Uma
·ım ki; elli günlük ayrılık kari 
erle aramı açmamıttır. 

Kim etti sana 
bu karı teklif? 

Bir Fransız vapuru ile iki 
~ün evvel Çanakkaleye yakla
ıırken - dikkat ettim • vapurda 
<i bütün Fransız zabtileri rea
ni iiniformalarını giymittiler ... 
Gerçek izaha lüzum vardrr: Bin 
digim vapur lstanbuldan sonra 
l.ı:mir. Rodos ve Kıbrıs tarikile 

tün sinirlendim. 

Şimale doğru 
Çok gezen mi, çok ya\ayan 

mı? derler .... Doğrudur.. nl8.ll 

f,ezdikçe öitrenyior.. Bu aefer 
stanbula gelirken vapurda bir 
İngiliz kadın muharriri ile gö
rüttüm. Çocuklar için hikiye 
yazıyor. ihtisası bu! 

Kadınla görütürken sorduı 

- Sizin gazetelerde de var 
mı?. Şu günlerde İngiliz gaze
teleri bir garip mesele ile çok 
meıguldür .. Bu mesele tudur: 
İnaanlar yatarken baılannı ti· 
male tevcih etmezlerse iyi uyu 
yamıazlarmıt. Sebepıiz uyku u
yuyamayanlar batlanm timale 
tevcih ederek derhal uyuyor
larmıf. Ben evde bu kaideyi ço
cuklarıma tatbik ettim. Derhal 
iyi teairini gördüm ... 

Bu mütaleayı hiç bir ıey ili
ve etmeden, buraya yazıyorum. 
Bunu ıahaımda tecrübe edeme
dim. Çünkü benim batını tima· 
le müteveccihtir. Uyumayanla
ra bir kere denemelerini tavsi
ye ederim. 

FELEK 

Sünnet düğünü 
Malul gazizeler cemiyeti şehit ve 

malul gaziler çocuklarmın sünnet e 
dilmeleri manfatına bu aktam Belvu 
bahçesinde bir müsamere verilecek
tir. 

Müsamere sabaha kadar devam e 
decek alafn.nka ve alaturka müıiki
den mada muhtelif oyunlar İcra edi 
lecektir. 

Kozan oğlu - Sen ıu AJıkı ba 
na benzetmekten vazgeç te de
vam et ... 

Atike - Türk elinin koca ol
muı babadırlan Tannya bu yiği
ti Türk eline baiıtlamaaı için yal 
varırlarmıf. 

Hanlar hanı Oiuz hanın kızı 
Atık Alinin yiğitliğine, ıaa 
çalıtına atık olmuı. 

Ali - Yal Bak hele.. Bayağı 
hot be ... Sonra ?I. 

Atike - Dur hele.. Bak sonu 
ne olacak Hanlar hanı Oğuz Ha
nın kızı Aliye aıık ol.mut birırün 
önüne çıluvermiı. Ben ıana i.ıı
knn yiiit Ali gönlünü bana ver 
demif. 

Kozan oğlu - Demit hal 
Atike - Diyivermiı .. Ali ne di

le beğenirıin? 1 
Kozan oğlu - Ben de ıana i§ı 

kun demiıtir. 
Atike - Aliler öyle kolay ko· 

lay Atık olmazlar. Atık Ali de 
gülmüı, benim atık olacağım kı
zın benim aırbmı yere getirecek 
kadar pehlivan , benim abm.la 
at ko4turacak kadar binici, benim 
le ıilah çarpıftıracak kadar Cila
ıun olma11 lizun demiı, yürümüı. 

Kozan oğlu - Hoş vallahi .. 
Sonra ? 

Atike - Bunun nereıi hof. 
Hiç bir kadın bir erkek ile hem 
de bütün Türk eline meydan o
kuyan bir erkekle boy ölçüıebilir 
mi! Zavallı han kızı hasta olmuı 
yataklara serilmiş. Hanlar hanı 
Oğuz han hekimler koıturmuı. 
Oğuz elinin yüce ihtiyarlarını top 
lamı,, kimseler kızının derdine 
çare bulamamıt, günden güne yÜ 
zünün niçin aolduğunu anlayama 
mıılar. Kız her gün şöyle aöyler 
ağlarmıı. 

Kartı dağda gök ekin 
Göğerrnez bizim ekin 
Her gelen be:ızin sorar 
Sormazlar gönüldekin 
Kozan oğlu - Çok ho4 nasıl 

şu türkü. 
Atike - Karşı dağda gök ekin 

Atlka - Nasıl aiis:el miT Gü
zel defi! mi? 

Ali - (Baımı aallar) anlatı.. 

Atike - Gümiif pınar İçinde 
Atık Ali yürüdükçe periler ıul· 
tanı gerilermit, kara ıahin gözle
ri Atık Alinin gözlerinde aldatıcı 
bir aıkla yanıp ıöndüğünden, pe
riler sultanını kendisine atık aan 
mıı, derenin içinde yürümefe baı 
lamıı. Atık Ali yürüdükçe ıular 
yükaelirmiı. Tam bu 11rada Han
lar hanı Oğuz Hanın büyücilıüne 
cinler Atık Alinin boğulmak üze
re olduğunu haber vermiıler. A
tık Ali büyücüyü ölümden kur
tardığından büyücü Aliyi aever
miı. Göklere ses ıalmıı. Gök gür- , 
lemiı, gökten bir..,. Heyyy .... A- ı 
tık Ali, yiiit Ali yürüme, gümüı 
dere seni boğacak, kartındaki 
kız aana aşık değildir. Yalancı 

bir kızdır. Periler ıultanıdır, de
miı, Ali dunnuı. Fakat kızın göz
lerini gözlerinde, kalbini kalbin
de hi11ediyormuf. Periler ıultanı 
Alinin durduğunu görünce yak· 
laımıt, elini tutmuı, kendine doğ 
nı çekmiı. Ali yürümüı, ıular 
ağzına dol.mağa baılamıı. Giirle
yen gökten büyücünün aeıi inle
m.İf. Dur yiğit Ali aldanıyorıun. 
Yalancı bir atka gidiyorsun. de
miı. 

Yiğit Ali gerilemek istemif. Pe 
riler ıultanı gözünden sillniver
mif. Tekrar ilerlemit. ıultan tek
rar gözükmüı. O zaman yürümÜ§ 
sulan yarnuı. Gözlerini gözlerim 
de, kalbini kalbimde duyuyorum. 
Gözden göze gelen atk yalan 
olamaz .. Yalan olaa bile Y•§alllak 
bu zevki duymamaia bu aıka al
danmamağa değmez, demiı. Pe
riler aultanının gözleri gözlerinde 
suları yarmakta devam etınlı. Gü 
mü4 sular kabarmıt, periler aulta 
nı bir köpük oluvermiı, Aliyi hu 
köpükler aineıine almıt ve öldür. 
müş. işte o zamandan beri ne za
man periler sultanı sularda do .. 
laşaa, aşkına bir kurban arasa au 
lar köpürürrnÜf. Köpüklü sular 
tekin değildir derler. 

Mimar 
Abdullah Ziya 

SOLMUŞ 

GÜLLER 
ıözlü ve ıarlulı filminde 

ASRI SİNEMADA 
arzı endam ediyor. 

Dün akıamdanberi 

OPERA'da 
OLGA TSCHEKOVA ve 

HANS REHMANN 
tarafından temıil edilen ve meı

hur haydut AL CAPONE'nun 

müteheyyiç bayatıru taıvir eden 

ŞİKAGO'da 
PANİK 

Almanca sözlü filmi göıteril
mektedir. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Sigara makinalannda yahut bun 

~ s1.:U ta,:~;ye~::::~~~i:'~e: l 
iatihaal edilınit olan 1 Teıriniaani 

--HEPlNlZ--Bütün Dünyada 4111 .. I 
ATLANTtT 1 İ iıimli bir tek şaheoer vardır. ş K s N E M A D A 

Bu eseri y::!!!. BENUA 1 Gizli Vazife 

ATLANTtT 1 
B r i ıı i t t e H e 1 m , Jean 
Anjelo Plyer Blantar ve Florel 

tarafından oynanmııtır. 

ATLANTIT'in 
bu sene gösterilecell sin,._ 

yalnız 

G L O R YA 'dır. 
- Taklitlerinden aakııunız. • 

Bugün bütün latanbul halkı 

MELEK 
SİNEMASINDA 
HENRY GARA T'ı 
MEG LEMONNlER 

ile beraber temıil ettiği 

filmini gidip görilnilz. 

WlLLY FRlTSCH 

ve BRlGITTE HELM 

tarafından 

Yeni neşriyat 

Mülkiye Mecmuası 
Mülkiye mektebi talebe cemi· 

yeti tarafından çıkarılan bu gü
zel mecmuanın 1 7 inci aayuı zen 
gin münderecat ile çıkm.ııtır. Mün 
derecat arasında baılıca ıu maka 
leler vardır: 

Dünkü, bugünkü, yarmki Al· 
manya. 

1926 tarih ve 545 numaralı ihtira Parı·sııe aA şıklar 
beratı üzerindeki hukuk bu kere ha! 
kaama ferağ veyahut icara verilece- I 
ğİnden mezklır ihtirayi aatın almak 
veyahut iıticar ebnek arzuıunda bu 
lıman zevatın lstanbul'da Babçeka-

Ahmet Şükrü 

Şahaiyetin içtimai tartlan 
Hilmi Ziya 

Parlnıentarizmin hukuki teka
mülü. 

pıda Tq Handa 43-48 numaralarda 
kain H. W. Stock Efendiye müra-
caat eylemeleri ilin olunur. 

Davetler 

Halkevlnde 
Almanca dersleri 

filminde gidip görecektir. 
Bir harikadır. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Muzadı taaffün ve bunların is

tihııarı terkibatı ve istimali'' haldun
da Sanayi Müdiriyeti aliyesinden 4 

Haluk Sanm 
Reichatag meclisi 

Muhtar Hamdi 

Türkiyede Kooperatif 
Retat 

Devlet teıkilabnda vali 
HamdlHaaa.a 

Teırinisani 1924 tarih ve 228/223 M k 
numara tahtında istihsal edil.mit .... e tepli gazetesi 
lan ihtira beratı üzerindeki hukuk çıktı 

1 bu kere abere ferağ veyahut icara ve 
lıtanbul Halkevl Reialiiinden: Eıki gazeteci arkadaılamnızdan 

Halk . li d el . .._~, , rileceğinden bu bapta fazla malu- muallun' M. Samı' bey ta-..__dan neı 
evı aan et"aan en ıuuea.mce nmu 

Almanca lilllll için iımini kayd etti- mat edinmek isteyen ~evatın redilen Mektepli gazetesinin ilk sayı 
ren veyahut bu arzuda olan hanım lstanbul'da Bahçekapu'da Tq Ha-111 bugün çıkmııtır. 
ve beylerin 24 eylül cumarteıi ırünü nında 43 _ 48 No da kain vekili H. Çok nefiı bir taht ve güzel mün-
ıaat 17 de Halkevinin Cağaloğlun- dericat ve bol resimlerle çıkan bu 
daki merkezinde hazır bulunmaları W. Stok Efendiye müracaattan ilan 1 yeni arkadaıonızı tebrik ve karileri-
rica olunur. olunur. mize tavıiye ederiz. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 100 bını görmeden köıkten kaçmıt 
tı . 

mamak fikrinde sabit bulunu
yordu. 

- Bu bersami hal korku ve / rültüleri husule getiren kuvveti 
marazi bir sirayetle karısından izah ediniz. 

lar. bazan beşi~i boş ve süpha

nı üç metre uzakta bir kanape
nin üzerinde buluyorlar ... •• 

Olüler yaşıyorlar mı? 
Orhanla Şehametin yatak 

odalarında hafta geçmiyordu 
ki iki rakip ruhun korkunç dü
elloları tekerrür etmesin .. 

(Felsefi fantaatique roman) Sakip Cemal ile Ulvi Nadir 
tıpkı hayatlarındai mütehev
vir jestlerile kartı karşıya ge

pat koşuşları. bazı bazı koca liyorlar, biribirine tevcih 
binayı temellerinden oynatan ettikleri tabancaları yalnız du
zelzelemsi sarsıntılar.. man görünerek sessizce patlı-

Yazan: HÜSEYJN RAHMi 
lki kardeş arasında söz bu 

vadiye dökülmek için her gün 
bir vesile zuhur ediyor. müna
kaşa ardı gelmez bir tiddetle 
uzanıp gidiyordu .. Hanımefen
di evliyaya karşı patlatılan bu 
silahtan aileye gelecek şeame-
tin korkusu önünde titriyor. 
T alit Bey pencere sögesine 
damlayan kanın bir diri vücut 
tan aktığına kat'iyen kani bu
lunuyordu. 
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Şerir ruhların müt
hit ihbarları 

Koca berhane sekeneıinin 
dolduramadıkları bot odaları 
sanki ruhlar teelim almı9lardı. 
Duvarlara inen bitmez, tüken
mez darbeler, genit ve hali sofa 
• .: ...... _ ·- .. ' - !. • 

Veysi ile Münire çarpılmak yor iki hayalet hareketsiz yere 
tan korkarak hizmetlerini ter- devriliyor, biran sonran bu fa
ketmiılerdi .. Tutulan diğer hiz cia üzerine perde inerek her 
metçiler de ayni dehşete uğra- şey kayboluyordu. 
yarak on beş yirıni gün ve ni- Tal at Bey. bilinemez nasıl 
hayet bir aydan ziyade kalamı- esrarengiz fantastik bir kuv
yorlardı.. vetle mezardan hayat ilemi-

Geceleri odaiardan dışarıya ne akseden bu uhrevi aktörle
tek başına çıkmaya kimse ce- j rin fevkalbeşer oyunlarını gör
saret edem;yor. uzun boylu, be meyi çok merak ediyor, fakat 
yaz ve bazan vi.ıcutlerinin bir ta apparition'urı vukuu anında 
rafından öbüryanı gorunen haber yetiştirilip te kendisi ko· 
ıeffaf hayaletlere teaadüf edil- şuncaya kadar dram savmıt bu 
diği söyleniyordu. Hele Fehi- lunuyordu .. 
me isminde bir hizmetçi kadın Dayı bey görmediği şeye 
abdeste çıkacağı esnada İnsan- İnanmamak ve hatti bir haya
la keçi arasında sakallı ve ta- !etle kartı karşıya gelse bile 
kır takır ayaklı bir mahluka elile tutup evire çevire tetkik 
rast gelerek olduğu yere bayı- etmedikten sonra onun bir ha-
• .. 

İzmirde vukuu nakledilen 
fevkattabia hadiseleri rivayet 
kabilinden sayıyor ... Gözünün 
önünde cereyan etmiş olan 
espritisma garibeleri üzerine 
İse uzun uzadıya fikir imalin
den sonra nihayet bunlar için 
de bir nevi hokkabazlık demek 
ten gayrı bir hal bulamıyordu. 

Bu düşünceleri bir diğerine 
açtığı zaman dayıdan soruyor
lardı: 

- Bu kanaatleriniz iyi 
amır.a Orhanla Şehametin, bu 
iki genç karı kocanın birden 
gözlerine gorunen maverai 
dramı nasıl izah edebileceksi
niz? 

Bu suale Talil Bey hiç yi..z 
buru~turmadan cevap verıyor
du: 

- Bu kolay. Hakikatte mev 
cut olmayan bir şeyin rüyalar
da olduğu gibi dimağda te
ıekkülünü kabul etmeği tabiat 
hilafı rüyetlere vücut verınek
ten ziyade akla, fenne daha ya 
kın buluyorum ... 

- Fakat hidisenbin şahidi <İi 
,.c;.fl lk" 

kocasına da geçebilir... _ Bu vazife bana değil müs 
- Görenlerden diğer bir takbel fenne aittir. Bu ande bu 

çoklarının :tehadetlerini nasıl 
çürüteceksiniz?. 

- İsanın ölüleri dirilttiği 
hakkındaki tehadetleri nasıl te 
likki edersem bunlara da o de
recede inanabilirim. 

bahis üzerinde dilsiz olan ilim 
ne vakit söylerse ona inanırım. 

Aklın öbür tarafındadaki meta
fiziki hulyalara kapılıp ta bü
yücü hoca zihniyetile böyle mü 
him meselelere karar vermek 

doğru değildir ... - Bu itirazlarınız çok söz 
götürür.. Likin geçelim bun
ları. Muhim bir sualimiz daha 1 Fantomlar. genç ~an koca-
kaldı.... nın yatak odasındakı korkunç 

B 1 
temısillerini sıklaştırdılar. Bun-

- uyurunuz.. 1 k ·1-h ··f·· ··k 
G

.. d".. . . ara arşı ne sı a , ne u uru , 
- onr.ıe ıgınız şeye ınan- . . • h" b" db' 

mıy ? ne rıca ınsanı ıç ır te ır te-
or musunuz... · . B d" · ··ı··ı h 

sır etmıyor. u ın o u ere an 
- Pek tabii olarak evet ... gi çare. hangi vasıta ile muka-
- Kulaklarınızın şehadetle- bele etmeli? Bu akıl almaz sah 

rini nasıl reddedebileceksiniz? neler şeytani bir sinemadan mı 
Vurulan darbeleri. evin içinde doguyor? Bı~ şeametin kli9esi
kopan gürültüleri herkesle be- ni nerecte bulup ta ateşe atma-
raber siz de duymadınız mı? ılı? .. 

- Duydum... Gittikçe karyolaya yaklaıa 
- O halde?.. rak oynanan bu ebedi mukate-
- Bu şamataların ruhlardan le şimdi taarruzunu en ziyade 

geldiğini isb;:,ta medar olabile- çocuğwı beşiğine çevirmeye 
cek elinizde_ bir vesika var başladı. Ana baba uykuda iken 
mı? beşik şiddetle sarsılıyor yavru 

- l?uhlardan uelmiyoraa gü nun ağlama feryadile uyanıyoı-

Şehamet çocuğile beraber 
ağlayarak baykınyor: 

- Bey, bu mel'un eller yav· 

rucağnnızla top gibi oynayor
lar ... Masumun hayatını oyun

cak yaptılar... Bir gece de o
nun melek ruhunu göklere uç· 
muş göreceğiz .. 

Ve sonra da bu ölü hüviye

tindeki haydutlara bağırıyor

du: 

- Bu yaptığınız cinayetler· 
le bizden öçünüzü aldığınıza 

kani değilseniz, daha çıkaracak 
intikamlarınız varaa. ne iate
yorsunuz masumdan? Size o 

ne yaptı? Husumetinizi t.ama• 
mile bize çeviriniz... İntikam 
hançerlerinize kartı daima giS
ğüslerimiz açık. Çaresiz bir tef 
limiyetle biz sizin elinizdeyi2t 
Siz ise Allahın nibedit afetleri 
siniz. El ermez, güç yetmes .. 

<Deıtamr var 1 



Ankara atletleri geliyorlar Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
.\il!KARA, 21. A. A. - Türkiye Atletizm birincilik müsabakalarına it
•k •im< k üzere bugün Ankara mmtakasından 11 atlet lstanbula müte
<ihen hareket etmişlerdir. Kafileye Mıntaka atletizm Heyeti Reisi Na

llı Bey riyaset etmekteydi Atletlerin isimleri şunlardır: 
Türk dili 
Kurultayı 

Şeker, kahve 
Çay 

Heyeti murah. 
hasamız 

haraket etti 

Cençler birliğinden: Adil, Ali Riza, Sebahattin, Semih Liitffi, Meo'ut, 
klu, Celal, Feridun. imalatı Harbiyeden: Sebahattin, Şevki. Çankaya
~: Kadri Beyler. 

tresa'da 
şler bitti 
llrahhaslara göre 

e!de edilen 
lletice mühimdir 

S'tRESA, 21. A. A. - Stresa kon 
iltısının kapanış celae.İ esnasında 

1 •ti m~rah~asa reisle? iı.ti~sal e
·il. netıcelenn ehemrnıyetinı kay-
lemişlerdir. Bilhasaa Almanya 
illıurahhası M. Poue konferanaın 
".~Pa için taı·ihi bir •aat kaydey
~1! olduğu beyan eylemittir. 
•nıanya başmurahhası M. Mad

~'ıı ziraatçi memleketler bloku 
1tıa. verilen kararlann tahakkuku 

, •nniyatını sedeylemiı ve M. de 
ı''helis (İtalya) ile M. Addlıon 
n~tere), Stresada bat lanmış olan 

n temadisi hususunda müttefi
llİsrar ve konferans reiıi M. Bon 

~'tıin nezaket ve nufuzu nazarını 
~'tnetle yat ve tezkar eylemişler
'. 

~eis M. Bonnet, kapanış nutkun
bir Avrupa planı mevcut olmak-

1tfrt Avrupanın yeniden ihyası hare 
linin mümkün olamıyacağuıın bu 
ı;•tle bir defa daha teeyyüt etıniş 
' llğunu anlatmış ve Avrupanın 
be•t mübadeleye mani olmakta de 
"1 etmekle karşısında kaldığı ö
l tehlikesinin ne kadar kuvvetli 
Unduğunu izah eylemi.ştir. 

Raporlar 
Sl'RESA, 21. A. A. - Konferan 
l_k~panış celsesi, heyeti umumiye 
· ~ıle encümenler tarafından t an 
, •dilen raporlar mukaddemesile, 
t~'adi ve mali tavsiyeleri ve zahire 

d"r" kıymetlendirilmesi projesini tas 
1
' eylemiştir. 
"1ukaddeme, bilhassa tavsiye edi

~.haı suretlerinin hepsinin acilen 
~,,'li tatbik olmadığını zikretmekte 

~~Unlardan hazırlarının Avrupa it
Ilı" di tetkik komisyonu tarafından 
~ lltalea edilmeleri zarureti mevcut
d' '. Komisyon ihtiyaç gördüğü tak 
a ltde bunları cihan iktisat konferan 
'ııq tevdi eyliyecektir. 

'-biğer hal suretleri daha şimdiden 
1bik edilmeğe başlanacaktır. 
fffau proje kabul edildi 

1 Sl'RESA, 21. A. A.- Volff ajan 
ı:ı:l!d;:ın: Konferansın samiine mahsus 
~fll.ayan son umumi celsesi esnasın 
~da Alman heyeti reisi, şimdiden 
ile dediJmiş rüçhanlı kuvvet, nb 1 
~dedilmiş rüçhanlı muahedelerin ia 
Ilı 1 eylemekte oldukları veçhile, Al
d ~11 Yanın elinde bulunan kuvvetler 
r ~ttc::esinde buhrandan mustarip zi
~1 devletlere yardım edebileceğini 
' daha teyit eylemiıtir. 

d· ~Ümaileyh, Almanyanm bu iktisa
~. !ıtıtiyazattan mada hiçbir mali 
h""hüt altına giremiyeceğini veya
~~~ bunlar icin bir teminat vererniye 
~tİni bilha;sa zikretmiıtir. 

, lııtıumi heyet içtimai bundan son
~ A.\'usturya, Bulgaristan, Yunanis 
~ Macaristan, Romanya, Lehistan 
~i oslovakya ve Yugoslavyanın va 
tj~•llerini tetkik eden ve bu devletle 
ı. ~ ~aziyetlerine caresiz o!abil~e~ 
~ dbırleri tadat eyleyen malı proıeyı 

'•ip ve kabul eylemiştir. 
.\Yni proje, moratoryomların tedri 

İ;" ilgasını ve borclularla alacaklı
~' •""sında doğrudan doğruya mü
it t.erelerle kredilerin muhafaza ve 
t a.ıını tavsiye eylemekte ve tam lü-
1~~\J esnasında muhtelif memleket
> •hrac bankalarına kendi nakdi 
J~~zjYetierinin islahına matuf vasıta
~· lemin eyliyecek olan nakdi nor 
a: 1~sion tahsisatının verilmesine 

1~ llliitaleatı ihtiva etmektedir. 
ııı., Onferans, bu projenin heyeti 
~ crnuaınnın ikmal ve itmamını Av
ı.,;n• İttihadı tetkik komisyonuna ter 
~lemi§tİr. 

~eni Maarif 
ayinleri 

•ifA.NKARA, 21 - Amasya maa
d4 ~üdürlüğüne Çorum maarif mü
t4 '"• Şefik, Elaziz maarif müdürlii
~J,e ~anisa ilk tedrisat müfettiş,İ 
ı, . nıı, !çel maarif müdürlüğüne Bi 
~:•ı. müdürü Hamdi, Kayseriye Er
~~u~ lis ·si müdürü Hüsnü, Ko.nya 
'•~· •liım mektebi müdürlüğüne El
~ nıaarif müdürü Zeki, Çorum 
liıı, rif müdürlüğüne Eliıziz mual-
1ıı· llletkebi müdürü Mahmut, Gü
\'i ~şhane maarif müdürlüğüne Art
l4~ lllüdürü Vehbi, Mersin müdürlü 
•t~e lzmir ilk tedrisat müfettişi Ne 

>i · \r an müdürlüğüne Van ilk ted
>;~t ~iifettiflerinden Mustafa, Art 
d4 .ıtıudürlüğüne Cebelibereket mü
di,~ Nazif beyler tayin edilmişler-

Yeni kadrolar 
Geldi 
Bazı muallimlerin 

mağdur edil
dikleri anlaşılıyor 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
kadroları dün Maarif müdiriyeti
ne gelmit ve bu mekteplere teb
liğ edilmiıtir. Kadrolarda olduk
ça değiıiklik vardır • 

Bu değiıiklikler meyanında bir 
çok muallimlerin vazifelerine ni
hayet verilnıittir. Bunlar arasında 
bu mekteplere ilk tayin edilen e
kalliyet mektepleri Türk muallim 
leri de vardır.. Bunlar, sekiz on 
seneden beri emek vermİ§, yaban 
cı unsur ve hislerle mücadele et
mit kıymetli gençlerdir. Bu mek
teplerdeki talebeye Türk hanini 
telkin için uzun seneler mucadele 
ler geçirmitlerdir ve müktesep bir 
hak aahibi olmutlardır. 

Son kadro ile bu muallimler 
mağdur olmaktadırlar. Ancak A
çıkta kalmıt olanları müteselli e
den bir nokta varsa o da yeni 
Maarif vekili Retit Galip Beyin 
bu mağduriyetin önüne geçeceği 
ümididir. 

• 
ltalya ile 
Müzakereler 
On bet güne kadar 

kat'i 
safhaya girecektir 

ANKARA, 21 - ltalya ile 
mali meseleler ve avana hakkm
da cereyan eden müzakere İyi bir 
surette devam ediyor. ltalyanlar 
hükUmetimizden bazı meseleler 
hakkında maliimat istemişlerdir. 
On beş güne kaqar müzakere son 
safhaya girecektir. 

Sabık Maarif Vekili 
ANKARA, 21. (Milliyet) - Sa

bık Maarif Vekili Eut B. bu sabah 
tehrimize gelmiştir. 

Karahisar 
Maden suyu 
Gelen mütehassıs 

bu suyu 
ıslah edecek •• 

Y alovada yapılacak bazı tesi
sat için maden sulan mütehassm 
Dr. Scherer'in Sıhhiye vek!leti 
tarafından memleketimize celbe. 
dildiğini yazmııtık. Aldığımız 
habere göre, Dr. Scherer'in celbi 
Yalova kaplıcaları için olmayıp 
Afyonkarahiaan maden suyunun 
ıslahı içindir. Afyon Karahisar 
maden suyunun satııı öteden beri 
Hili.Iiahmer cemiyetine verilmit
tir. Maden sularının ıslahında ta
nınmı§ bir mühendis olan Dr. 
Scherer, bu suların ıslahı için, Hi
laliahmer reisi sıfatile Sıhhiye ve
kili Dr. Refik Bey tarafından cel
bedilmiıtir. Maruf bir mühendis 
olan Dr. Scherer anasıl Alman
dır, fakat lsviçrede ikamet etınek 
tedir. Dr. Scherer'e Ankara hü
kümet tabibi Sadi B. refakat et
mektedir. Dr. Scherer, dün Pera
palas otelinde, Afyonkarahisar
da yapılacak işler hakkında bize 
şu izahatı vermiştir: 

"- Karahisar maden suyunu 
tetkik ederek rasyonel bir şekil
de ıslahı için yeni bazı tesisat ya
pılacaktır. Maden suyunun mem
baından çıktığı gibi tabii bir hal 
de satışa arzedilmesi isteniliyor, 
bu sebeple suyun membaına ka
dar kazılarak yapılması lazım ge 
len tesisat hakkında tetkikat ya
pılacaktır. Bu iş iki ay kadar sü
recektir. Perşembe günü buradan 
Afyon Karahisarına giderek Ha
mam mıntakasında işe başhyaca
ğız. Bu it için beraberimde üç 
mütehassıs ustabaşı da vardır." 

( Baıı birinici sahifede) 
kurultayında cemiyet namına söz 
alacak zevatm evvelce tesbit ve 
neıredilen programa göre, hazır
lamıt oldukları tezler ve hitabe
ler, cemiyetin himi reisi Reiai
cümhur Hazretlerinin riyasetlerin 
de ve Millet Meclisi Reisi Kazım 
Pa,a Hazretlerinin huzurile topla 
nan müteşebbis heyet azası tara
fından evvelki günkü ve dünkü 
içtimalarda tetkik edilmeğe ba9-
lanmııtır. Bu içtimalara bugün ve 
miiteakıp gÜnlerde devam edile
cektir. 

Şimdiye kadar, kurultaya aza 
olmak için müracaat eden muhte• 
rem yurttaıların adedi 400 Ü geç• 
miştir. Kendilerine iki ıründen be 
ri lazım gelen kartlar gönderili
yor. Aza kaydı muamelesi ancak 
23 eyliil akşamına kadar devam 
edecektir. 

Alakadarların bunu nazan iti· 
bara alarak daha geç kalmama• 
larmı rica ederim. Aksi takdirde 
kendilerine davetiye göndermek 
imkanı kalmaz. Azadan baıka 
dinleyici davetliler de vardır ki 
tunlardır: 

Vilayet, belediye, Maarif, Cüm 
huriyet Halk Fırkası, Halkevi, mü 
esse.ae direktörleri, ticaret odası 
erkanı ve azası. Bunlara ait dave 
tiyeler de bugÜn gönderilecektir. 

Elçiliklerden ve konsolosluk
lardan şimdiye kadar müracaat 
etıniş olanların davetiyeleri gön
derilmiştir. Diğer müracaat ede
ceklere de peyderpey gönderile
cektir. Gerek yerli ve ıı-erek ecne
bi matbuat erkanından celseleri 
dinlemek üzere geleceklerin da.ve 
!İyeleri için Matbuat Cemiyeti 
reisi Hakkı Tarık Beyefendi ile 
görüştüm. Kendisinden alacağım 
listelere göre davetiyeleri Matbu
at cemiyeti reisliği vaarta.ıile gön 
dereceğim.,, 

TOrk tarihi 
Türk tarihinin ana hatlannı 

yazacak olan mütehass11 heyet
ler de dün mutat içtimalarmı yap 
mış.lardır. 

Kurultaya iştirak eden 
memurlar 

ANKARA21 (Milliyet) - Dil 
Kurultayına iıtirak edecek me
murların mezun addedilmeleri ta 
karrür etmittir. 

Dil kurultayına 
girecek gazeteciler 

Matbuat Cemiyeti Kiitibiumu
miliğinden: 

26 Eyliilde Dolmabahçe sara
yında toplanacak Dil kurultayına 
girecek gazetecilerin kağıtlan ce
tniyetimizden verileceiinden bu 
akfama kadar her dilde çıkan ga 
zete ve mecmuaların kurultaya 
gönderecekleri arkada,ların iki
§er tane reaimle cemiyetimize gel 
meleri gerektir. 

Düyun uumu. 
miye ihtilafı 
Neticelendi 

(Baıı birinici sahifede) 
ıu baberi teblii ediyor: 

" Son habere göre Osmanlı istik
raz hamilleri mümessillerinin T iirki 
ye hükilmetile anlaprak bir avan 
proje tanzimine dair olan noktai na
zarları biribirine hissolunur derece
de yaklatmıştır, ve bamillerin talebi 
üzerine Türkiye mürahhaaının Pa
ris'e avdet tarihini bildirmesi mubte 
meldir. Bu sebeple vadeli Türk es
hamı kıymetini muhafaza etmekte
dir." 

Alman habere göre hamiller ile ce 
reyan eden müzakerata bitmiı naza
rile bakılmaktadır. Yeni itilafname 
bazı teferruatın hallinden sonra ni
hayet bir iki aya kadac imza edile
cektir. 

• 
iki vapur 

( Ba§ı 1 inci sahifede) 
ler: 
"-Şekerin her nevi (küp, toz) 

mevcutur. Gazetelerle de ilan edi 
yoruz. halen ambarlarımızda kül
liyetli şeker mevcuttur. Piyasa
dan bir az noksanına her iıteyene 
satılmaktadır. Taşralardan vuku 
bulacak •iparitler için de teshi
llt yapıyoruz. Piyasada bir sıkın
tı olmak ihtimali asla varit de
ğildir." 

Acele istenen 
Malumat 

tktısat Vekaleti Ticaret mü
dürlüjüoden kararnameler üze
rinde ıu birkaç gün zarfında ya
pılan •on tadilatın ne tesir husu· 
le getirdiği, takas kalkınca hi.aıl 
olan vaziyet hakkında dün akta
n:ıa kadar ikmal edilnıek izere a
cilen maliimat iatemiıtir. Ticaret 
müdürlüğÜ Ticaret odası vaaıtasİ• 
le piyaaada tetkikat yaparak bu 
müstacel maliimatı dün akıam 
postaya vermiıtlr. 

Komisyonlar dağıldı 
ihracatı teabit komqyonlan da 

dlin ak§Blll faaliyetlerini ikmal e• 
derek dağılmıılardır. 

ihraç vesikaları 
lbraç veıikalan fiatleri birkaç 

gÜnden beri yÜkaelmektedir. Bu
nun sebebi elde mevcut vesikalar 
dan birçok kimselerin istifade et
mek istemeleridir. İhraç vesikala
rı bazen yüzde 40 fazlasına ka
dar satılmaktadır. 

lzmirtle 
IZMIR, 21 (Milliyet) - Şeh

rimizde ıeker ve kahve fiatları 
okkada beş kurut fırlamııtır. 

İlk feyizli 
Neticeler 

(Başı 1 inci ilahi/ede) 
beden ııe alakadar olduğu İf, ba
-'" muallimlerin formalite yüzün
den tedahülde kalan maaılarının 
tesviyesi meselesidir. Reıit Galip 
Bey, bu maaşları derhal tediye et 
tirecek ııe bundan böyle bütün 
muallimlerin maaşlannm mun
tazaman ııerilmesini temin ede
cektir. 

Vekil B. geliyor 
Yeni Maarif Vekili Retit Ga· 

lip Beyin vazifeye batladığmı ve 
düsturunun "Büyük yarına tez 
varmak için bilgi ile, imanla, inti00 

zamla, usanmayan azimle çalıı
mak" olduğunu bildiren tamimi 
lstanbul Maarif idaresine ve mek 
teplere tebliğ edilmittir. 

Yeni vekilin pazar günü Dil Ku 
rultayında hazır bulunmak üze
re tehrimize muvaıalatı beklen
mektedir. 

Telefona 
Dikkat 

(Başı ı inci salıifed<1) 

ma tik olarak çalıfae&ktır. 
Beyoğlu ve Kadıköy santralla· 

rına bağlı biliimum abonelerin 
bugünden itibaren numaraları 
bet rakamdan mütetekkil olacak 
tır. Beyoğlu santralına bağlı abo· 
nelerin numaraları ( 4) ve Kadı
köy santraline bağlı abonelerin 
numaraları ise 6 rakkamiyle baş
lıyacaktır. Beyoğlu ve Kadıköy a• 
bonelerinin numaralarında bazı 
tadilat yapılmııtır. 

Muhtelif aantraUer İçin kulla
nılan isimler temamiyle kaldırıl
makta ve santralleri bulnıak için 
şu numaralar konulmaktadır: 

Bakırköy santralı 16, Y eşilköy 
18, Paıabahçe 30, Büyiikdere 32, 
Tarabya 34, Bebek 36, Kandilli 
38, Erenköy 52, Kartal 54, Ada
lar 56 numaralarile aranacak ve 
çıkacak •antralden arzu edilen 
numara istenecektir. 

Köycülük şubesi 

( Baf1 J iı>ci sahifede) 

müteakip memleketimizi terke
decektir; M. Pavlof ta Bulgar 
t:l.ariciye nezareti siyasi işler 
umum müdürlüğüne tayin edil
diğinden yakında Sofya'ya av
det edecektir. Bu sebeple Tev
fik Rüştü B. le dün akşam vaki 
olan mulakat euıasında kendi
sine veda etmişlerdir. 

Tevfik Rüştü B. İn riyasetin
de ve ilk defa olarak Cemiyeti 
Akvam heyeti umumiyeai mü
zakeratına iştirak edecek heyet 
dün akşamki eksprule Cenevre 
ye hareket etmiştir. 

Tevfik Rüştü B. istasyonda 
B.M. Meclisi Reisi Kazım Pş. 

Hz. ile Riyaseticumhur umumi 

Katibi Hikmet ve seryaver Ce
lal B. ler, Vali Muhittin ve 
muavini Ali Rıza, Ruşen Eşref 

Mübdaele Komisyonu azasın
dan Eaat. mütavir Kerim Bey

lerle Bulgar sefiri M. Pavlof, 
Fransız sefiri Conte cl'e Cham

brun. İsviçre sefiri M. Henri 
Martin, Danimarka sefiri M. 
Schon. İran sefiri Sadık Han, 

Mısır sefiri Abdülmelik Hamza 
B •• Romanya sefiri M. Carp. 
ltalyan maslahatgüzan M. 

Kock. Alman maslahatgüzarı 
Yon Fabricius, İngiltere sefare 

ti müstaşarı. Müderris Muzaf
fer ve Behçet Beylerle birçok 
zevat tarafından teşyi edilmiş
tir, 

Tevfik Rüştü B. teşyie gelen 
zevatın ayrı ayn ellerini sıka
rak trene binmit ve tren umu
mun selamet temennileri ara
sında saat 9 da hareket etmit· 
tir. 

Heyet Tevfik Rüştü B. den 
maada Bem sefiri Cemal Hüs
nü ve Sıvas meb'usu Necmettin 
Sadık B. !erden mürekkeptir. 
Heyete Hariciye Kalemi mah -
sus müdürü Kemal B. de refa. 
kat etmektedir. Cemiyeti Ak
vam heyeti umumliyesi 26 eylıil 
de toplanacaktır. 

Tevfik Rüttü B. içtimadan 
iki gün eVY1el Cenevre'ye vasıl 
olacağından bazı siyasi temas
larda bulunacaktır. 

Bern sefareti Başkatipliğine 
tayin edilen Nurettin B. de dün 
akşam Bem'e gitmiştir. 

Fransız mur;ıhhasları 

V ARŞOV A, 21 A.A. - Ha
riciye nazın M. Zaleski refaka 
tinde kalemi mahsus müdiri M. 
Szwnlakovski bulunduğu hal
de Cenevreye hareket etmiştir. 

Ceneureye gidenler 
CENEVRE. 21 A. A. -

Dün refakatlerinde Sir John 
Simon ve M. Paul Boncour ol
duğu halde Cenevrelye muvasa 
lat eden M. Herriot, tahdidi tes 
lihat konferansı bürosunun bu
günkü sabah ve ikindi içtima
lanna iştirak ettikten sonra he
men Paris'e avdet etmek niye
tindedir. 

Bugün herhangi bir hadise 
zuhur edecek olursa bittabi bu 
niyetini tebdil edecektir. 

Fransız başvekili, milletler 
cemiyeti büyük meclisinin ilk 
mesaisine iştirak etmek üzere 
pazartesi günü Cenevreye av
det tasavvurundadır. 

Çarpıştı 
(Başc 1 inci sahifede) 

akebinde su almağa başladığı i
çin hemen Salacak sahillerine 
doğru dümen kırarak orada bat
tan kara etmi~tir. lnönü vapuru
nun da baş tarafı mühim surette 
hasara Uğramıştır •• 

latanbul Halkevi köycülük ıu
besi tesis heyeti bugün toplana
rak ,ubenin idare heyetini seçe
cektir. 

Mumaileyhin gaybubetinde 
tahdidi teslihat konferansı bü
rosunun ve milletler cemiyeti 
konseyinin mesaisine M. Paul 
Boncour iştirak edecektir. 

lnönü vapuru kaza olur olmaz 
yolculardan tahliye edilmiştir. 

Köylerde yapılan 
Tetkikat 

Fransız sefiri 
Değişmeyecek 

Maarif cemiyetf 
Maarif cemiyeti İstanbul §U

besi idare heyeti, bugün yeni mü
messil Muzaffer B. in riyasetinde 
toplanacak ve cemiyetin mesaisi 
etrafında bazı kararlar verilecek 
tir. 

Nüfus zayiatı yoktur. Kazanın j 
ne suretle vuku bulduğu henüz 
kat'i surette anlaşılamamıftır. , 
Tahkikat yapılmaktadır. Tahki
kat neticesinde mesuliyetin hangi 
tarafa ait olduğu anlaşılacaktır. 

Halk Bilgisi Derneği namma 
Balıkesir havalisine giden heyet
ten Halit B. avdet etmİ§ti. Heyet 
reisi Konservatuvar müdürü Ziya 
B. de evvelki gün avdet etmi§ ve 
bir muharririmize, Yürük köyle
rini dolaşarak mahalli adetleri, 
lisan veaair hu.susiyetleri tetkik 
ettiklerini ve bu tetkik netayici
nin dernekçe neıredileceğini söy
lemiştir . 

Fransız sefiri Comte de Cham
brun'un, Türkiye ile Fransa ara
sında muallakta kalmıt olan me
selelerin hallini müteakip, Fran
ıarun V atington sefirliğine tayin 
edileceği yazılmış ise de, Fransız 
mehafilinde bu habere doğru na
zarile bakılmamaktadır. Comte 
de Chambnın'un şimdilik başka 
bir vazifeye tayini mevzuu bahia 
değildir. 

• 
Sovyet lngiliz ticareti 

için yeni esaslar 
"Milliyet ,, badema k3mşu 

Rusyadaki haraketleri 
çok yakından takip edecek 

[/stanbul gazeteleri Sovyet 
Rusya'ya ait haberleri İngiliz, 

Fransız ve Aln1an gazeteleri gibi 
bi.lrıasıta ve o gazetelerin süzgeç
lerinden geçen membalarından 
istifade ederek alıyorlardı. "Mil
liyet'' badema Ru.yaya ait haber 
leri doğrudan doğruya kendi 
membalarından alacak ve bu me .. 
yanda Sovyet matbuatını da yakın 
dan takip edecektir.] 

lngiltere ve 
Sovyetler 

Rusya ile İngiltere arasında
ki iktısadi münasebetleri inki

şaf ettirmek maksadıyla Lond· 
ra ve Moskovada ticaret odaları 

tesis edilmişti. Son günlerde İn 
giliz odasının reisi, refakatinde 

mütehassıslar olduğu halde 
Moskovaya gelmiıtir. Bu müna 

sebetle Moıkova ticaret odasın
da bir resmi kabul yapılmışbr. 

Resmi kabulde bütün Sovyet 
ticaret ve iktısat müdürleri ve 

mütehassısları, lnğiliz sefiri ve 
sefaret heyeti hazır bulunmut
lardır. 

İngiliz odasının reisi M. Met
kaf irat ettiği nutkunda, İngil
terenin Sovyetlerle olan iktısa
di münasebatı hakkında İngilte 
rede iki türlü cereyan mevcut 
olduğunu söylemiştir. İngiliz 
iktıaatçılarından bir kısmı,Rus 
yadan İptidai maddeler iş tinsı
na muhaliftir. Bu mevaddın İn
giliz müstemlekelerinden alın
masına taraftar oldukları anla
şılıyor. Diğer bir kısmı ise İn -
giliz fabrikalarına siparişlerini 
artırmış olan SoTyet hükumeti 

ile ticarete taraftardır. Fakat 
iki taraf ticaretini tanzim için 

kat'i mukaveleler yapmak la
zımdır. Bu mukaveleler yapıldı 

ğı takdirde, İngilizler 1917 se
nesindeki ıerait dahilinde iş 
görmeğe taraftardırlar. Maama 
fih Sovyetler iki, iki buçuk se

nelik kredi açılmasını da talep 
ediyorlar ki. bu da müzakerele
re mevzu teşkil edecektir. 

Beş senelik Plan 
Son günlerde bütün Sovyet 

gazeteleri beş senelik planın 

tatbikatındaki muvaffakiyetin 
derecesi ile ehemmiyetle meş· 
ğul olmaktadırlar. Gazetelerin 
asıl meşgul oldukları diğer mev 
zu da bundan bir müddet evvel 

tanzim edilip tatbikine geçilen 
ikinci beş senelik plandır. Bi-

rinci beş senelik planın tasav
vur edildiği gibi tatbik olunma· 

dığı saklanmayor. Ancak birin 
ci plan Sovyetler için haylı is
tifadeli olmuştur. 

Fırkanın naşiri efkan olan 
Pravda gazetesi ikinci beş sene 

lik planın tatbiki ile her gün 
meşgul olmaktadır. Gazeteler 

bu planın bilhassa iktısadi kıs· 
mına ehemmiyet veriyorlar. 

Neft, her türlü maden, zahire. 
ağaç sanayii bu cümledendir. 

Bu planın kusursuz tatbiki için 
son derece kuvvet ve mesai sar

fedilmektedir. Planın tatbıkin
de muvaffakiyet gösteren mües 

sese ve eşhas ayn ayn takdiT 

ve taltif edilmektedirler. 

Rusyada balonlar 
Üç Sovyet balonu. halkı ha

vacılığa ve hava sporlarına aht 
tırmak üzere Moskova ve hava 

!isinde uçma tecrübeleri yap

maktadırlar. 

Maden ocaklan 
Pravda ııazetesinin verdiği 

malumata göre, Sovyet hiiki'.1-

meti bütün maden ocaklannm 

ıslahına karar vermittir. Bun

dan maksat madeni iıtihsalill 
artırmaktır. 

Maksim Gorki 
Bayramı 

Meşhur Ruı edibi Maxim 
Gorki'nin edebi mesaisinin 40 
ıncı yıldönümü münasebetile 
Sovyet maarif komiserliği bir 

gün ihdasına karar vermittir. 
Bugün Maksim Gorki bayramı 
olacak ve her tarafta büyük e
dibin ismi anılacaktır. 

Bu münasebetle mektepler
de, klüplerde, iktısadi müesse
selerde bayram gecesi müsame 
reler tertip edilecek, mektepler 

de ve çocuk yurtlarında Maxi
me Gorki köşeleri açılacaktır. 

ilim müessesele
rinde çalııanlar 

Sovyet ittihadına dahil bütün 
cümhuriyetlerde iliın sahasmda 
çalışanların birlikleri 900 e ba
liğ olmuştur. Burada çalıtanlar 
40,000 kişiden fazladır. Sovyet 
hükiimeti bütün ilim müessese 
!erinin mesaisini yeni baştan 
tanzimine karar vermittir. 

lı"-Ytarlar için kurs 
•iı~Nl<ARA, 21.- Ziraat vekaleti 
~İlıı~•ll.erimizdeki baytarlarımızın 
~~ 11"1inin kuvvetlendirilmesi için 
'ene Ankarada bir kurs açmağa 
~ 'Venn.iıtir. 

lıkı.ı,.~ Ü~ ay sürecek, bulaşık hasta-
u -

Lehistanın lstanbul 
Konsolosu 

Lehistan'in İstanbul konsolos
ta İn edilen Marsil a kon 

Yalova yangını 
Y alovada mutfaktan çıkan bir 

ateş neticesinde yanan büyük lo
kantaya ait zarar henüz tesbit e
dilmemieytir. 

Yangın evvelki gün saat 10,5 
ta çıkmıştır ve etrafa sirayetine 

Hılaliahmere 
Teberru 

Müteveffa Nesim Taranto Efen
dinin mahdumu Leon Taranto Ef. 

Talat B. yakalandı 
Kartal kazası inhisar memuru 

Talat B. in 12 bin liralık bir ih
tili.aı meydana çıktığını ve kendi
sinin kı;ıçtığını yı;ızmıttık. Talat 

Himayeietfal cemiyetinin tertip ettiği alaturka güret mü
sabakalarına dün başlanmıştır. Dünkü müsabakalar büyük ve kü 

çük ortaların eliminatuar müsabakalarıdıf". Bugün bu güreşler 

devam edecek yarın fniallerde başa güreşilecektir. Resmimiz 

dünkü müsabakalardan en hararetlisi ile peşrev yapan pehlivan· 
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Poliste 

Ak arayı 
Soy nlar 

!lem kunduracı, 
hem hırsızmış! 

Hırsız ve arkadaşları 
nnsıl tm•klf edildi? 

lbrahtın, Anaoıı, Yorgı 

Son günlerde, latanbulun bil
ha.ua Akaaray ve Şehremini la· 
raflannda güpe gündüz bir ta· 
kmı hırsızlıklar yapılmakta olma 
sı, zabıtanın nazan dikkatin cel
betmekte idi • 

Polia ikinci ıube müdiriyeti, 
kunduracı lbrahim isminde biri· 
nin vaziyetini şüpheli bularak mer
kumu derdest etmiıtir. Oldukça 
iılek bir mevkide olıın dükkanın· 
da bir çok kalfa ve İ1<;İler ~l!§b 
mn bu adam, gündıizlerı cebıne 
demirden kalın bir tomllvida yer .. 
leıtirerek İf ônlüğü ile, g~zin~a 
bilardo oynamak bahaneaıle duk 
kinından çıktığı teabit edilmj' ve 
yapılan takibat neticesinde hare
katı bir kat daha şüpbeyi arttır
mııtır. lbrahimin, böyle aık aık or 
tadan kaybolutu, hırsızlık etın~k 
için olduğu anlatılmıştır. lbrahı· 
min derde.ti Üzerine evinde yapı
lan araıtınnıı.da çaldığı eıyanm 
mühim bir kıamı bulunmuştur. 
Bazı mücevherat., gümüş mecidi
yelcr, eıya, tabancalar ve 
gümüt takımları bu meyandadır. 

ibra himin timdiye kadar ıeh· 
rem.ininde Nevbahar mabaJle.ıio
de Bakı B. sokağında 15 No. da 
bakkal Arif, Hasekide Kürkçüba· 
91 mahallesinde, Cami sokağında, 
i No. da komiayoncu İbrahim, 
Karagümrükte, Kocadede mahal 
leainde 3 No da Mehmet Ali, 
Şehremini nahiyesi müdürü lama
il Hakkı Beylerle Samatyada, Çar 
daldı hamam aokağrnda, 8 No. da 
Halet Hanımın ve Fenerde Yıldı
nm caddesinde komisyoncu lara· 
il Ef. nin hanelerinden muhtelif 
tarihlerde ıirkatler yaptıklan an
hafllmıştır. lbrahim çaldığı eıya· 
lan Fenerde saatçı Yorgİ ve tel· 
ili Andona verdiği anlaııldığm. 
dan kendisine yataklık eden bu 
iki şahıs da yakalanarak Adliye
ye tealim edilmiılerdir. 

Memnu silah 
Taııyanlar 

Zabıtaca dün de bazı yerlerde 
r,, emnu sili.h aratbrmaaı yapılmıt 
ve Kasımpaıada amele Yusufla 
Kemal Ef. iaminde birinin Üzerle 
rinde birer kama bulunarak hak 
lannda tahkikata başlanmıftır. 

Kadın yüzünden 
Kavga 

Kurtuluıta, Beyıüleyman aoka 
ğında oturan Aleko, Feri.köy spor 
klübünde arkadatlarile bir arada 
bulunduğu 11rada, kadın yüzün. 
den bir gece evvel kavga ettikle
ri Betiktatlı Dimitri ile dört arka 
datı içeri girerek Alekonun Üa
tüne hücum etmit ve kendiaini 
doğmüıler. Bu sırada ve araya 
girmek isteyen ldüpçülerden Mu
hittin Ef. yi de kulağından yara· 
lanuşlardır. Müteamzlar yaka. 
lanmııtır. 

Nara atan sarhoılar 
Bebekte, oturan Ali Niyazi ve 

arkadatı lbrahim Ef. !er, dün ak· 
tam sarhot olmuılar ve Bebek 
caddeainde ni.ra atmaia b8.fla· 
mıtlardır. Hallun istirahatini ih· 
lal eden Ali Niyazi ve lbrahim, 
zabıtaca yakalanm19lardır. 

Pazarlık uymayınca 
Fatihte Atpazarrnda, pazarlık 

yüzünden bir yaralama Yak'aaı 
opUJtur. Atpazarmda öteberi al· 
mata selen Galip iaminde biri, 
pazarlık uynıadan koyuıı)anna 
talip olduiu çoban Rifat n Nu
riyi taıla b8.fmdan yaral&llllftır. 
Galip yakalanmıfbr. 

Çamaıırhanede 
Yangın 

Dün öğleden aonra Erenköyün 
de, Omerpafa aeçidinde tüccar 
Yunus Beyin eYİnin bahçeaindeki 
c;amaaırhanede yakılan tahta par 
çalannm kıvılcımlan etrafa aıç· 
rayarak saçağı tutuıturmut ve 
ev luamen yandıiı halde ateı eaön 
dürülmüttür .. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Ağaçtan aıağı 
Kurtulu9ta, dereboyunda otu· 

tan Madam Piyananın 7 yatlann 
dald kızı Polikaeni, incir kopar
mak için ağaça çıkmıt, fakat İn· 
cir koparayım derken müvazene-

1 Spor 

; Yüzme 
üsa akaları 

~---

Denizcilik heyetinin 
bir tebliği 

Beıiktaf klübü reiai eski gaze· 
leci arkadatlarunızdan Şeref B. 
bir müddetten beri Cerrahpafa 
hastahanesinde tahtı tedavide 
bulunuyordu. Şeref B. tedavisine 
devam için dün ak§AJDki ekıprea
le Viyana'ya gitmi§tir. 

Eski bir gazeteci olan Şeref 
Bey Sirkeci iataayonunda lstan· 
bul meb'usu Ziyaeddin, Belediye 
muavini HRmit, Beyoğlu kayma .. 
kam Sedat, C. H. Fırkası Beyoğ. 
lu kazaaı reisi Mekki Hikmet Bey 
!erle gazeteci arkadaılan, ,ehir 
mecli.ai azaıı, aporcu arkadaılan 
tarafından teıyi edilmiıtir. 

Hilal spor kulübü 
Kongresi 

Hilal spor kulübü idare heyet:in
deo: Mukaddema toplanılması takar 
rür ettirilmişken Nahiye ocak binası 
nm tamirat ıhaaebile tebir edilen ıe 
neli kadi kongremiz 23 eylül 1932 
cuma günü aaat tam 10 da Erenköy 
Cümhuriyet Halk Fırkası nahiye oca 
ğı binasında aktedileceği cihetle aza 
yi kiramın liıtfen mezkür aün •e 
aaatte teşrifleri rica olunur • 

MİLLiYET PERŞEMBE 22 EYLÜL 

BUDAPEŞTE (550,S m.) -
19,30 İngilizce den, 20 ak§Am kon· 
seri, 20,35 komedi, 22,25 çigan mu
sikisi, 23 havadis, 23,45 aramofon. 

Be9inci icra memurluğundan: Mah 
cuz olup paraya çevrilmesi mukar· 
rer dükkan eıyası 28-9-932 günll 
saat 12 den itibaren Şitli kiı.ğıthane 
caddesi 173 No. lu gazino önünde 
paraya çevrileceğinaen taliplerin mü 
racaatları iliı.n olunur. 

. 1 

LONORA, (355,8 m.) - 19,35 lıtanbul ikinci icra memurluğun. 
askeri müzika ,21 prkı, 22,20 kon- dan: Bir borçtan dolayi mahcuz ve 
..,,. , 23,30 danı orkestraıL paraya çevrilıdhİne karar verilen tu 

PARIS (1725 m.) - 20 Brahman hafiye Cfyası Wl-9-932 tarihine mü
memleketlerinde aeyahat, 20,15 gra- sadif pazar ı;:-ünü aaat 12-13 de Ga
mofon, 21 tarih veaikalan, 21,40 latasarayında yerli mallar pazarı fev 
tüun, 23 ııramofon · kindeki dairede ikinci açık arttırma 

PRAC ( 488,6 m.) - 19,15 AJ. auretile aatılacagından taliplerin yev 
man radyo neıriyatı, 20 Bratialav- mü mezkur ve saati muayyende ma 
dan nakil, 20,45 keman, ?1,15 kome hallinde hazır bulunacak memuruna 
di, 23,20 Oatrandan nakil. 

müracaatları ilan olunur. 
ROMA (441.2 m.) - 21 arama- ı 

fon, 21,20 kadın süunu, ;ıt,45 muai-
ki konseri. Beyoğlu tapu batmemurluğundan: 

Beıikla4ta Yeni mahallede Fulya ao 
VARŞOVA (14111 m.) -19 mii- M.. Meh 2 5 inci yıl dönümü sahabe 19.20 danı musikisi, 20,10 kağında 3 numerolu usteına 

mütef~rik, 20,35 radyo jurnal, 21 met Ali J>llta vafmdan bir bap hane 
Altınordu kulübü 25 İnci yıluu k 22,20 LemL-gten nakil Mu" tevellili.kçe -erilen 30 Temmuz onaer ""' • • 

J0.9-932 cuma giinü teait edeceğin• 22,50 ;.dyo jurnal, 23 hafif muaiki, 
328 

tarihli senet mücibince 3/4 biı-
den Proare Ünyon kulüp gibi Alim 23,50 dana muaikiai. aeıi Emeti Hanımın ve 1/4 Fatma 
ordu !etekküUerinde çah§An kardeı· ViYANA (517.2 m.) _ 18 kon· Melek hanurun namlanna muharrer 
!erin o günü tenlendirınek için Ka- ser, 19,15 konferaııa, 20,S müaahab.1', isede mezkur senedin müıtenidi o
dıköyündeki kulüp merkezine teırif 20,30 radyo jurnal, 20,45 aenforuk lan Tapu idare•ine Devir olunan 
1 · · k" d t 4 d d orkeıtra, 21,45 gramofon, 22,45 rad d" erı ve yevmı mez ur e aaa e a- defterde kaydına ıesadif e uemediği 

k ak dil. .. yo jurnal, 22 dans musikisi. 
hi fevkalade ongre te ıp mus- kayıt kaleminden bildirilmiş olmakla 
tafa heyeti idare yerine yeniden in- uf k tahkika 
tiha.bat İcrası nizamnamenin tadi 1U li l.tanbul l '-'ncı' ı·cra memurlugu" n· senetsiz tasarr ata ıyasen 

vesair Altınordunun teali ve in ki ta-
1 

elan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve tı mahalliye icra kılınmak üzere ma 
fına ait mükarrerat ittibazi rüzna- paraya çevrilmesi mukarrer balık iy. halline Memur iziı.m kılınacağından 
mei müzakeratin maddeleri cümle- nesi ve balık aft 27_9_932 tarihine taribi iliı.ndan itibaren bir ay zarfın
ainden oldug-undan bilumum Altın l k · h hakkında iddiai ta 

müıadif salı gu-nü saat dokuzda s- da mez ur ane • ordu mensuplarının ıeref bahtetme- ld - k · 
!eri rica olunur. tanbulda, Balıkpazannda, Peynirci aarruf edenler mevcut 0 ugu ta tir 

Atinada maç 
ATINA, 21 A.A. - Göztepe 

takımı, Olympiakoa takımına 
kartı yapmıf olduğu final maçını 
ikiye kartı bir sayı ile kaybetmit
tir. 

Köy pansiyonları 
Antalya vilayeti yeni, hayırlı bir 

ite ""4lamaktadır: Binası ve !etkili. 
tı müsait on köy mektebinde pansi
yon tqkilitı yapılacaktır. Oç 11nıllı 
köy mekteplerini bitiren ve ilk tahai 
li tam aonnek istiyen çocuklarla 
mektebi olmıyan köy çocukları pan
siyonlu mekteplere alınacaktır. 

Geçen sene Aliı.iyenin Yeni damlar 
mektebinde tecrübe edilen •e müa
pet netice veren pansiyon uıulü,vi
liı.yeti bu aene daha ıı:eniı mikyaata 
faaliyete ve t~kilata hazrrlamı§br. 

sokağında, 14 No. lı dükkan önün- dt vesaiki tasarrufiyelerile birlikte 
de açık artırma ıuretile paraya çev olarak tapu müdüriyetinde Beyoğlu 
rileceğinden taliplerin yevmi mez- Tapu Bat memurina 932/4695 mua 
kiırde ve saatta mahalinde hazır bu mele numeroıile müracaatları ilan o 
lunmaları ilan olunur. 1 lunur. 

Bakırköy Malmüdü:rJüğünden: 
Semti Mahallesi Sokağı Numıara Cinsi Muhammen 

aenelik ican 
L. K. 

Y eıilköy Şevketiye Arslan 8 Hane 480 00 
" " Hatboyu 1 Gazino 240 00 
" Umraniye Kalaycı 49 Dükkan 36 00 
" " Güvercin 13 Hane 72 00 
" " Üçüncü 18 Hane 120 00 
" " " 6 Hane 72 00 

3 Eylul 932 tarihinde açık arttırma uıulile Kıraya verilme-

leri mukarrer iken talip zuhur etmemesine ve bazılarına da tek

lif olunan fiatlann dun görülmesine mebni 10 Eylul 932 tarihine 

l •-------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19 j kadar verilen evsafı ve muhammen icarı ıenevileri yukanda yazı . 
muhtelif yerlerinden yaralanmıt
br. 

Kavga 
Bakırköylü Ali, tren makaşçı· 

!arından idris Ef. yi döğdüğün. 
den hakkında tahkikata baılan· 
mıttır. 

Kazaen yaralandı 
Kağrtanede kötk bekçisi Mus· 

tafa efendinin zevce•İ Şerife ha· 
nım evde temizlik yaparken du
varda asılı bulunan ı,ocaaın çifte 
aini kazaen yere düıürmüı ve çjf .. 
te ate4 alarak Şerife hanımı aağ 

lı emlake 11 Eylul 932 tarihinde talip zuhur etmediğinden 10 
T eırinievvel 932 tarihine kadar zuhur edecek taliplerine pazar- ; 

lıkla kiraya verikıceklerinden kiralamak isteyenlerin her gün me 

muriyetiınize müracaatlan. (4977) 

İstanbul Belediyesi Darülaceze Müdürlüğünden 
Zeytin yağı ZeytİI' 

Kilo Kilo 

2500 3000 
Bali.da muharrer ikibin beşyüz kilo zeytin yağı ile üç bin kilo 

zeytiuin kapt.lı zarf usulile münakasaları 15 T eırinievvel 932 cu- 1 

mıırteıi günü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin teminat 

1932 

İstanbul Yüksek İktisat 
ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Kayıt ve kabul muamelesi 1 eylul 932 de başlayacak ve 

25 eylul akaımma kadar devam edecektir. 

2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi, perşembe günleri sabah· 

ları saat ondan akşamları saat on yediye kadar mektep müdür

lüğüne müracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin (Yükek İktıaat ve Ticaret kısmına) 
A - Bakalorva iıntihanlarma tabi tam devreli lise mezunla

rile bu derecede. olduğu hükiimetçe musaddak ve bakaloryaya 

tabi ecnebi liaelerinden şehadetnameleri olanlar. 

B - Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mekteplerden me 

zun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 

gelec:eklerin evvelce girdikleri mekteplere her halde liıe mezu. 

nu olarak kaycledilmit nlmaları tarttır. 
D - Bu kt•ma muadil Ecnbi yüksek ticaret mektepleri me

zunlarile müdavimlerinden mukabil devrelere naklen alınacak

ların türkçeden iıntıhan vermeleri metruttur. 

4 - Mektebin (1 icart:t Lisesi Kısmına) bakaloryaya tabi or· 

ta mektep mezunlan alınacaktır. Bu kısma gireceklerin yatlan 

on betten •ıağı ~·e yimi birden yukarı olmıyacaktır. 

5 - Mektehin (Küçük Ticaret K11mına) ilk mektepler me

zunlarile orta mekteplerin birinci. ikinci, üçüncü sınıflarından 

tasdikname ile gelecek olanlar. Bunların yatları da on üçten a

şağı on sekizden yukarı olmıyacaktır. 

6 - Mektep nehari ve meccani olup tedrisat öğleye kadar-
dır. 

7 - Kayıt ve kabul için aşağıdaki vevaikin müdüriyete hita· 

ben yazılacak bir istidanameye raptı icaheder. 

Vesika: 1 - Mektep ~ahadetname veya tasdiknamesi. 2 -
Sıhhat ve atı raporları. 3 - Hükiimetçe muaaddak hüsnühal va 

rakaaı. 4 - Hüviyet cüzdanı. 5 - ÜÇ kıt'a fotoğraf. (4214) 

İnkilap Liseleri 
Müdürlüğünden 

Deraler talimatname ile tayin edilmit olan 17 Eylül Cumartesi günü 
·başlamıthr. Bazı müracaatlardan bir kuım talebemizin bu hususta maliı
matlan olmadığı anlaşılıyor. Bu sebeple eski talebelerimizin bir an eVYel 
kayıtlarını tecdit ettire~ek mektebe devama ba,tamalan lüzumu iliı.n 

olunur. 

Bursa Maarif Müdürlüğünden: 
Bursa müzesinin 3635 lira 80 kuruı bedeli ketifli hafriyat 

ve istinat duvan inıaatı alenen münakasaya vazedilmittir. 2 Teı 
rinievvel 932 saat 15 te ihalesi icra kılınacaktır. Talip olanların 
yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçelerile Bursa Maarif Müdiri

yetine müracaatları il&n olunur, (4778) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3. cü keşide 

11 Teırlnievvel 1932 dedir. 

BOJOk ikraıniJe t 00,000 tira~ır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 liralık 

büyük ikramiyeler ve 20,000 
Liralık bir mükafat vardır. 

minat alınır. 

MUZA YEDE İLE SATIŞ 
Eylülün 23 üncü cuma günü sa· 

bah saat 10 da Şitli de Bomonti is
tasyonunda izzet Paşa sokağında 

Papayanopulo apartımanının S No 
lu dairesinde mevcut ve Mösyö Mniı: 
Kohen'e ait ıı:ayct kıymettar e§yalar 
müzayede suretile satılacaktır. E· 
ben ve paliaandr kaplamalı pek zarif 
en son model kübik mükemmel ye
mek oda takımı, 3 çift perdelerile 10 
parçadan mürekkep ve hakiki lion İ 
pekli kumaşlı pek müzeyyen salon 
takımı, yan kapuları iç aynalı ve 
bombe olarak 3 kapulu dolapla gri· 
zo kaplama gayet güzel yatak oda 
takımı, ince itlenmit ve gayet zarif 
arjantiri parçalar, yeni halde madeni 
filtro Singer dikit makinaaı, renkli 
ve renksiz kristalli vazolar, yaghbo· 
ya tablolar ve eski gravürler, 5 par· 
çadan mürekkep zarif salon buduat 
takunı, elektrik avizeler ve abajur
lar, yeni usul bronz ıapkalrkla port· 
manto, ve sair lüzumlu eıyalar. Ro
zenkranz markalı nefiı Atman piya· 
noıu , Anadolu ve Acem hahları ve 
aeccadeleri. Pey sürenlerden 100 d• 
25 teminat alınır. 

1-----------------------
-Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk mah· 
kemeıinden: Hriıto Hriıtoforıcsıs ve 
resesi tarafından Beyoğlunda Tom 
tom mahallesinde Acıçeıme sokagın 
da eıki 4 yeni 2 numartı.tlı apartman 
da mükim Kenan b<oy aleyhine mah· 
kememizde bir İzalei fUYU davası ika 
me edilmiş ve müddealeyh gösterilerı 
adreste bulunamadığı cihetle hukul< 
uıulu muhakemeleri kanununun 141 
142 inci maddeleri mücibince müd· 
dealeyhe ilinen tebliğat icrası ınah· 
kememiz mukarreratından olmakle 
yevmi muhakeme olan 12-10-932 ~· 
at 10 da müddealeyh Kenan beyır 
Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk mahk•· 
meıinde bulunma11 lüzümu tebliğat 
makamına kaim olmak üzere iliın ,,. 

lunur. 

•• ZA Yl - 930-931 ıeneıinde Feyzıy 

Liıeıi ilk mektebini bitirdiğime daİf 

aldığnn tasdiknamemi zayettim. Y.,.. 

niıini alacağımdan eıkiıinin hükmU 

olmadığını ilan ederim. Hadice. 

ZAYl - 18-7-932 tarihli ve 211S 
numerolu ithalat beyanname muh· 
teviyatı N. L. C. marka 6382 No. fı.ı 
bir balya pamuk menaucata ait G•· 
lata ithalat Gümrüğü müdiriyetiıı· 
den aldığımız: müfrez ordinoyu ka" 

b"I<• zaen zayetmi! olduğumuzdan \1 

mü olmadığını iliın eyleriz.. 
. L" f ,.,ı N. Narhyan A. utu yan ve ot• 

ZAYi - 1720 sicil numerolu arilbl' 

i
t cı ehliyetnamemi zayi ettim. Y eııt" 

•• sini alacağı'."dan hükmil yoktur.ti~ 
nü oı!lu Rt.ıf 



1 Devlet Demiryollar1 idaresi ilanları r 
Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 1 

munakasası 8 Birinci Teşrin ı 932 cumartesi günü saat 15 te 
İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinde beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazı-
lıdır. ( 4825) 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

ıtafilokoklardan miitevellit (er 
genlik, kan çıbanı. koltuk altı çı 

banı, arpacık) ve bütün cilt has
talıklarına kartı pek tesirli bir 

- atıdır Divanyolu No. 189 

3 - n.cü kolordu 
ilanları Haydarpaşa geçitte bulunan 182. 184, 186 dükkanlar aleni 

müzayede ile İcara verilecektir. Müzayede 9-10-932 tarihine mü
aadif pazar günü saat on beşte yapılacaktır. Talip!er tarihi mez
kurda Haydarpaşa 1,letme Müfettişliğinde hazır bulunmalıdır
la . Bu hususta fazla maliimat almak İsteyenler Haydarpaşa gar 
müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş
luk pul yapıştırıp ihzar etmeleri ve iki yüz lira teminat akçesile 
müzayede gününde işletme makamında hazır bulunmaları ilan 
olunur. ( 4974) 

2500 Lira 
Mükafat 

Ankaradaki kıtaat ve mües
sesat İçin 750000 kilo odun ka
palı zarf usulü ile münakasaya 
koıımuttur. İhalesi 1 Tetriniev 
vel 932 T. cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Şartnameyi 
görmek isteyenlerin her gün, 
ihaleye iştirak edeceklerin vak 
ti muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. (762) (4673) Hattın Diliskelesi - Vezirhan kısmmın tamiratı münasebeti

le ana hat yolcu ve muhtelif katarlarımızın ve dolayısile H. Paşa 
Banliyö katarlarımızdan bazılarının vakti hareketlerinde tadilat 
İcra edilmiştir. 2ô 9 932 tarihinden itibaren tadilata uğriyan ka
tarlarımızın takip ehecekleri vakti hareket saatleri aşağıda gös
teri:miştir. 

1 Kişiye 
1 

10 
10 

" 
M 

" 

750 lira 

250 " 
1000 " 

500 " 

,,. ,,. ,,. 
T efennideki kıtaat hayvana 

tı için 127186 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 1-10-932 cumartesi sa-

Haydarpaşa - Eskişehir ksımı 

2 No. Anadolu Sür'at katan 1 No. Anadolu Sür'at katarı 
her gün her gün 

Köprüden H. 16 10 (vapur) EskitehirdenH. 1 50 
H.Paşadan H. 17 40 H.Paşaya M. 10 25 
Eskişehire M. 2 38 Köprüye M. 10 55 (vapur) 

4 No. lı Toros sür'at katan 3. No. lı Toros Sür'at katarı 
Cumartesi. çarşamba günleri Pazartesi. Perşembe günleri 
Köprüden H. 9 35 (vapur) EskitehirdenH. 11 37 
H.Paşadan H. 10 15 H.Paşaya M. 19 20 
Eskişehire M. 18 24 Köprüye M. 19 55 (vapur) 

8 No. lı Adana muhtelit ka- 7 No. lı Adana muhtelit ka-
tarı Cuma. Pazar. Pazartesi, tarı Cuma, Cumartesi, Pazar, 

Salı, Perıembe günleri Salı Çarşamba günleri 
Köprüden H. 9 10 (vapur) EskitehirdenH. 8 30 

1 H.Paşadan H. 10 15 H.Paıaya M. 18 55 
Eakisehire M. 21 17 Köpruye M. 19 35 (vapur) 

Adapazar 
Arifiye 

H. 
M. 

Adapazarı - Arifiye kısmı 
119 111 117 121 113 123 125 
her her her her Pazartesi her her 1 

gün gün gün gün Perşembe gün gün 
2.45 6.20 13.00 14.10 15.40 20.50 23.401 
3.05 6.40 13.20 14.30 16.00 21.10 24.00 
110 120 122 114 118 124 112 1 

her her her her her Pazartesi her 

Dünya Güzell 
Suadiye Plijında 
Dünya ııüzeli KERiMAN HALiS 
Hanım. Bu alqam ve ya
rın ııündiiz ,enıfine ftl'İle-

cek müsamerelerde hazır bu 

gün gün gün gün ıün Perşemba gün . lunacaktır. Pek zenııin eğlence-

Arifiye hareket 
Adapazarı M. 

Köprü H. 
Haydarpaı• M. 
Haydarp&fa H. 
Kızıltopralc 
Feneryolu 
Göz tepe 
Erenköy 
Suadi,.e 
Bostancı 
KüçükyaJ 
Maltepe 
Kartal 

0 25 3 25 6 55 13 32 14 50 16 18 21 30 ler tertip edilmİftİr. Dühuliye . • . . . . . . 1 
5 10 yoktur. Şimdiden mualaruuzı 

0.45 3.55 7.15 13.52 1 . 16.38 21.50 1 tedarik etmeniz mm-cudar. 

Haydarpafa - Pendik kısmı İill-----------
22 katar 34 kata 
10 00 17 30 
10 20 10 45 
10 25 
10 33 
10 37 
10 42 
10 47 
10 50 
10 55 
10 58 
11 06 
11 14 

17 45 
17 58 
18 02 
18 07 
18 12 
18 15 
18 20 
18 23 
18 30 
18 39 

MAADİN 
Türk Anonim Şirketi 
Hiuedaranın sureti fevkali.de içti 

maa daveti: 
Maadin Türk Anonim Şirketi ni

a•m•ınei clahiliaioin 23 üacü mad
desi mucibince ifbu 1932 seneai teı 
rinievvelinin 22 inci cumartesi günü 
aaat oaaltıda, Galata'da Ömer Alıit 
hamnda 4 CÜ katta, 10 numtU"alı clai
rei mahsuoasmda inikat edecelr u
mumi fevbli.de içtimada his .......... 
efeadil ... davet olunur. 

Yunus 
Pendik M. 

Ruznamei Müzakerat: 
11 18 18 43 1 _ Ocakların aon zamanl••ılüi 
11 21 18 46 mühim vaziyeti ve İfletme lüzwnu 

1 
Tetrlnevvel'de 

' at 1 O eladır. Şartnameyi gör
mek isteyenlerin her gün ve iha 
leye iştirak edecekle..;n vakti 
muayyeninde lspartadaki Kom 
na müraacatları. (766) (4712) 

• ,,. .y. 

Catalca müstahkem mevki
inde. bulunan Sanderson fabri
kası mamulatından maa pulluk 

1 
bir adet traktör (bir silindiri 
çatlak) müzayedei aleniye ile 
satılacaktır. ihalesi 4-10-932 
salı günü saat 10.30dur. Traktö 
rü görmek isteyenlerin Çatalca 
müstahkem mevkiine ve müza
yedeye iştirak edeceklerin vak- 1 

ti muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. (791) (4813) 

1Edirne hudut taburu kumandanlığından •,,. • 
Gümüşsuyu ve Haydarpa§a 

Aşağıda cina ve mikdarları yazılı erzak 5-9-932 tarihine . hutahanelerinin ihtiyacı olan .

1 müsadif pazartesi gününden itibaren yirmi ::ün müddetle mevkii 840 ton Leva maden kömürü 
münakasaya vazedilmit ve 25-9-932 tarihine müsadif pazartesi pazarlığa konmuttur. İhalesi 
günü saat 9 da Edirne Mal Müdürlüğünde ihalei kat'iyesi icra 24-9-932 cumartes gilnü nat 
kılınacağından taliplerin yevmi mezkiirda depozito akçelerile 17•30 dadır. Şartnamesini gör 

mek isteyenlerin her gün ihale 
birlikte mezkiir Mal Müdürlüie müracaatları ilin olunur (4730) ye ittirak edeceklerin vakti mu 

1 Kilo Cinai ayyeninde komisyona müacaat 
110000 Un • ları. (811) (4965) 

6000 Pirinç 
3500 Sade 
3000 Soğan 

5000 Nohut 
8000 Faauly• 
3000 Şeker 

2500 Sabun 

3500 Üzüm 

5000 Bulgur 
4000 Makarna 
4000 Mercimelı! 

100000 Arpa 

8500 Patates 

2000 incir 

400 Zeytin yat-

Kapalı zarf uaulile 

Münakaaai aıeııı1• 

.... 
Konyadaki kıtaatm pazarlı

ğa konan 21700 kilo aad'e yağı 
na verilen fiat komisyonca mu
vafık görülmemiştir. 11ıaleai 
1-10-932 cmnarteal günü aaat 
16 da fiyat muvafık ııörülürae 
intaç edilecektir. ihaleye İfti
ra kedeceklerin vakti muayye
nln<le Konyada Kolordu Sabn
alma Komisyon.- müracaatla 

ı n. (812) (4985) 

Devredilecek ihtira beratı 

19 21 23 37 39 ve zarureti lıaklmıcla rıriizakerat. l--------------------------
Pendik H 8 47 10 04 10 42 17 42 19 03 Liakal 20 adet hiaae aenedatn. ma 

600 Sirke 

·· Fotoirafi alatının ialahatı" hak
kında Sanayi Müdiriyeti umumiye
ainden 5 T eırinievvel 1925 tarih n 

350/361 numara tahtında iatihııal e

clilmit elan ihtira berab ü.a-incle ha 
lı:ulı: bu kere batkaıına derir yeya i
cara verileceğinden fazla malüınat 
almak iateyee zeftbn 1 atanbul' da 
Bahçebpucla Taı Hanında 43-48 nu 
maralarda kain lııcilt..e dnleti ta- ı 
b'aamclan Komisyoncu H. W. Stock 
Efendiye müracaat eylemeleri ili.o 
oluo11r. 

Yunus 8 50 10 07 10 45 17 45 19 06 lik olup mezkür mec:liate ı..- bu-
Kartal 8 54 10 11 10 49 17 49 19 10 luomak veya vekil cöod..-ınek arzu-

sunda bulunan hiaııedııran efendiler 
Maltepe 9 03 10 20 10 58 17 58 19 20 nizamnamei dahilinio 24 üncü mad-
Küçükyalı 9 10 - - - - - - - - deai mucibince hiaae a-.edatLDI y<rY-
Boştancı . 9 13 10 30 11 08 18 08 19 30 ı mi içtimadan bir hafta evvel tirke-
Suadiye 9 17 10 34 11 12 18 12 19 35 tio yezıbaoeaioe tevdi eyleıneleri li. 

Erenköy 9 22 10 39 11 17 18 17 19 41 zımıelir. Şehrimizin bankaları tara-

Göztepe 9 26 10 43 11 21 18 21 19 45 fmclan Yerilen beyaııumeler ım ... 
18 24 19 48 

aeaedi mek•m•na kabul olunur. 
F eneryolu 9 29 10 46 11 24 Meclisi idare 
Kızıltoprak 9 31 10 48 11 26 18 26 19 51 
Haydarpaıa M. 9 38 10 55 11 33 18 33 19 58 Denedilecek ihtira beratı 
liaydarpaf& H. 9 45 11 03 11 38 18 38 20 03 
Köprü M. 10 05 11 20 11 55 18 55 20 20 

Deği9iklik yalnız Haydarpat• - Eakitehir kısmında olup di· 
ier kısımlard'a halen tatbik edilen vakti hareket tarifeleri 26 Ey
lulden sonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana bat trenlerinin ara 
İstasyonlardan vakti hareketleri istaayonlano ilin tahtalarına 
}'azılmıştır. Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (4973) 

latanbul Belediysi Dariillc:eze Müdürlüğünden: 

" Ealahai oariyeye mahaua devvar 
fırmları" hıddundaki ihtira için 1 
Teırinievvel 1930 tarih n 19120 
vilayet evrak No lu müracaat Ü-. 

rindeki hukuk bu kere ahen ferai 
veyahut İcara verilecejind- bu 

bapta fazla malUınat isteyen -
labmlıu.l'da Bahçekapu"da Tat Ha
ıwula 43 - 48 No da kiin ve!Wi H. 

İstanbul Belediyesi Darüliceze Müdürliifünden: 
Müessese için iktiza eden üç yüz kaleme yakın eczayı bbbi

yenin kapalı zarf uıulile münakaaaaı 19 T tıtrinievvel 932 çartanı
ba günü ıaat on beşte icra edilecektir. Taliplerin teminat akçele
rile müeaae.eye müracaatları. (4983) 

Gedikpatada Jandarma Sabnalma 
Komiayonundam 

Altlı üstlü altı yüz demir karyolanın kapalı zarfla mün.alca
aaaı 2 Birinci Teşrin 932 pazar günü saat on bette yapılacaktır. 
Taliplerin ,artname ve evsafı görmek üzere her gün Ye münaka
saya ittirak için de teminatlarile beraber mezkiir günün muay
yen aaa~ine kadar komisyonumuza müracaatları. (4758) 

Gedikpatada Jandarma Sabnalma 
Komiayonundan: 

Sarıyer Malmü
dürlüğünden: 

18/9/932 tarihinde müza1e
deei mukarrer Balıkçılık melrte 
bindeki kayıklara talip zuhur 
etmediğinden müzayedenin 25( 
9;932 tarih Pazar ıünü saat 
14 de talik edildiği. (4978) 

latanbul ikinci iflls memurluiuo 
dan: latanbulda Mabımitpapda A
but efendi hamnda 8, 9 No. da Aoti 
lıacı Köse oğlu Pavli ı!leodl baldan 
daki iflas kararının mahkemece kaldı 

KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
Vapuru 22 Eylül 

Perşembe 
ırüniı akıamı Sirkeciden bareket-

Zonguldak, 1 nebolu, Sam u 

Ordu, Gireson. Trabzon Rize 
Hope'ye llZımet ve avdet edec k 
lir. 

Fazfa tafsilat için Sirkeci Y t 
1\.enci hanındaki accntahgına mu 
ra:aat. Tel: ?J515. 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lı.iks 

ADNAN 
vapuru 

Her p 
hafta erşern e 

günleri Galata nhhmından saat 

tam 18 de hareketle doğru 
lZMlR'e 

ve pazar günleri lzmir'den saat 
14 1/2 da hareketle lata'1bul'a av 
det eder. Tafsilat için Galata 
Gümrük karşısında Site Franse 
han No.J 2 yazıhanesine müracaat 

.. _. Tel. B. O. 1041 

SEYRlSEFAlN 
AKTARMACILIK 

Edremit iskelesine uğ
rıyacak idare vapurlarının 

yükleme ve bopltma mü
teahhitliği talibine 22/'J/932 
tarihinde ihale edilmek 
üzere münakasaya çıka

rtlllllfbr. Taliplerin mahalli 
acenteliğine veya İdare 
mubayaa komisyonuna mü
racaatları. 

latan bul 
Vilayetinde~: 

Vilayet hükiimet konağının 
dahili aksamı tamir edileceğin
den teraiti anlamak isteyenler 
her gün daire müdiriyetine mü 
racaatlan. Ve yevmi ihale olan 
3 Tetrinievvel 932 tarihine mu 
sadif pazartesi günü saat oudıı 
vilayet daire müdiriyetinde top 
lan•n komisyonda alenen mii
nakasa yapılacak ve bedeli ke
tif olan 1500 liranın yüzde ye
di buçuk nisbetinde depozito ak 
çelerini malsandığma teslimini 
natık makbublan hamilen talip 
lerin müracaat eylemeleri ilin 
olunur. (4885) 

--UROLOG --• 

Dr.FEYZİ 
86brek, mesane, idrar 

yolu mütehassısı 
Ilerıun 14 ten ;onrı lle\o,lu 
lstiklll cadde;ı Y.lbamra aparıı 

manı o. 3 Tel. lkvn~lıı '81» 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Bevli hastalıkla, 

tedavihaneai - Beyoğlu Mulen
ruj yanında Zambak aokak No.41 

Dr. TAŞÇIYAN 
Zührevi ve beYli lıaatalıldar. 

Eminönü, K.öprüboıtı R~diye cad
desi, Hüseyin efendi han. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ft :oiibrevi lıaatalıldar tedaviJıa. 

Makarna Ad;.na pamuğu Battaniye 
W. Stok Efendiye müracaatları ilin 
olunur. 

Mevcut nümuneai gibi elli adet mahruti çadır ile bet Jiiz 
adet portatif çadırın kapalı zarf münalc- 2 Birinci Tf!!rin 932 
pazar ıünü saat on birde 1•pılacaktır. Taliplerin prtname ve 
nümuneleri görmek üzere her ıün ve münakasaya ittiralc için 
teminatlarile beraber mezkur günde muayyen saate kadar ko
misyonumuz• müracaattan. (4767) 

nlmauna Ye mallarmm iacleaine ka- _. Karaköy BöRl<çi fırını urasın· 

Kilo Kilo Adet 
600 2500 200 

Balicla cins Ye mikdarlan muharrer alb yüz kilo keMllle ma
karna ile iki bin bet yüz kilo Adana paınuğu Ye iki yüz adet bat
taniyenin kapalı zarf uaulile münakaaalan 17 Tqrinie"t"Vel 932 
Pazartesi günü aaat on bette icra edilecektir. Taliplerin teminat 
•kçelerile müeıseseye müracaatları. (4981) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için mübayaa olunacak (400) kilo Küulü 

111\ltlak. (75) kilo Kinin (17.500) kilo Ambalaj kağıdı iki milyon 
bet yüz bin Mantar ve ÜÇ yüz bin adet tİşe kapsülü tartnameleri 
lllt1eibince ayn ayn kapalı zarf ua\llile münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin ıartnameleri görmek ve almak üzere her gün ve mü
nakuaya ittirak etmek için teminat akçelerile birlikte zarflarını 
ı.ihayet 8-10-932 cumartesi günü saat (15) e kadar Galatada 
Mübayaa komisyonuna vermeleri. (4871) 

lSTANBUL TRAMVAY 
ŞlRK.ETl 
l L AN Tekirdağ Vilayeti Daimi Encümenlndem 

lSTANBUL TRAM- 22.598 lira 87 kuruı bedı:li ketifli Tekirdai - Murath yolu-
VA Y ŞİRK.ETİ, 1918 se- nun 17 . 552 kilometresile 18 : 073 Ye 18+ 720 kilometreleri ara 
nesinde ihraç edilmit olan amdaki üç adet köprünün tamiri münakuuı kapalı zarf uulile 
yüzde bq faizli "TRAM- 25 Eylill 932 tarihine kadar temdit edilmittir. 
VA Y"tahvilatma ait 29 nu 1 - Şartname. ketifname ye proje suretleri T ekirdai Yollar 
maralı ve 1 T etrinievvel Bqmübaıdialiğioden istihsal olunacaktır. 
1932 tarihinde munkazi 2 - lhalei kat'iye 25 Eylill 932 pazar günü saat 15 te Daimi 
kupon bedelinin işbu tarih Encümence icra kılınacaktır. 
ten itibaren Osmanlı Ban- 3- Talipler (661) numaralı müzayede. münakasa ve ihale 
kaaı Galata Merkezi gifele kanununun 10 ncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim ede
rinde mezkUr Banka vasıta cekleri teklif mektuplarına o/0 7 ,5 niabetinde teminatı muYakka
aile tediye edileceğini mez- leye ait vesaikle İntaatta istihdam olunacak Ye (20000) liralık 
kUr tiahvili.t hamillerine j. betonarme köprü inıa etmiş bulunması lizım gelen Fen memu-
18.n ile keapi şeref eyler. runun bir dairei resmiyeden mu.addak vesikasını leffederelı: yev 

Müdiriyet mi ihaleden eyvel makamı vilayete cöndermeleri lizımdır.(4969) 

rar verilmit old..P ilia oı-ur. da 34. 

lataolıul ikinci, iflaa -url•po
dan: Mliflis Balık avculuiu Türk U 
mitet fİrı..tİllİD borçlarına ait tetlô
l<at bitmit Ye aira defteri yapılarak 
alacekld.nn hakmalan için dei 9j9 

......,. buluodunılınuı11r. ~ J'll 

pdmuı li.zım selen ikinci topW
;p.. alacaldılann 12-10-93Z çar.-
... pnii saat 14 le ilôııci iflia daire 
sinde hazır bulumnalan ilan olunur. 

latanbul ikinci ifliı memurluiao
dan: Müflis Kalioikoa limitet tirke
tioe ait olup ve açık arttırma ile aa- · 
tdmaaı kararlqbrtlan Galatada Tü
nel aırumda Kalioikos maiazaamda 
mevcut malların 25 eylül 932 pazar 
poii ... t 10 dan itibaren satılaca
iından isteyenlerin mahallinde ha
zır bulunmaları ilin olunur. 

Darlffafaka mlidürliiğünden: 
Darüftafaka talebesinin bir 

senelik ihtiyacı olan defter ka
ğıt ııibi 18 kalem dera lev&Zllll,! 
münakaaa ile alınacafmdan ta
liplerin nümunelerini görmek ü 
zere her gün ve münakasaya it 
tirak etmek üzere 27 Eylul salı 
ıünü aaat 14 te Nuruoamaniye 
camii mahfilinde Cemiyeti T ed 
risiye merkezine müracaatları. 

(4921) 

BON04m
her türlü bonolarla mazbata, ka
rar sureti ve deyin ılmuhaberi ve 
sair vesikalar üzerine her ıelrilde 
İfler yapar, Balıkpazar Makaa
diye ban No 35 Uğurl11 •· 
de M. Dervit. - Telefon 23397. 

' 
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TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

şekerleri 

Kristal toz, kilosu 36, 75-Çuvalda küp, kilosu 381 I 2 -Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 kurustn~ 
hamule senedi mukabilinde Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif 
müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

ve me.suliyet 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

Zafiyeti umumiye, iıtihasızlık 
ve kuvvetsizlik halAtında b ü
yük faide ve te•iri görülen 

İıtanbul Belediyesi Darüliceze Müdürlü~ünden: 
Nohut Mercimek Kuru fuulya 
Kilo Kilo Kilo 
3000 2000 10000 

Balida cinı - mikdarlan muharrer üq bin kilo nohut, iki 
bin kilo mercimek 'l'e on bin kilo kuru faaulyanm kapalı zarf USU• 

lile münakasalan 22 T epinievvel 932 cumarteııi aünü saat on 
dörtte icra edilceektir. Taliplerin teminat akçelerile müracaat· 
lan. (4982) 

1 - ihzari ıııuf tedrisatına 1 t.,.. 
rinievvel 1932 de '-!l•naçakbr. 

2 - Aynı tarihte DIESEL, MO. 

TÖRLER •• ELEKTRiK t"beai i
le TELSiZ TELGRAF ıubeleriııde 
de tedrisata '-!lanacalrtır. 

a - llkmektep -·nl•n için 1H 
ZARI ıuuf nrdır. B" amm bitiren- l"'lı-oııım.~:I 
ler ıubelere sfrerler. 

4 - Orta mektep mezıınlan ile 
mealtık münteolpleri dofrudan dof
ruJll meslek , .. ı.eıerine alınırlar. B .. / 
ıubelerin müddeti birerden iki ıene- , 
dir. 

5 - Mektep yalnız nebaridir. 
• 8 - TBJrada bulunan makiniıtle-

1 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncü V kıf u- lstanbul 

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

Türkiye it Bankası tarahndan tetkil olunmuttur. İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurlan kAmllen Tiirklerden mürekkep yegAne 
Türk Sigorta Şirketidir. Tiirldyenln her tarafında (200) tt seçen 
acentalanmn hepsi Tiirktilr. Tilrklyenin en mtlbim müesseselerinin Ye 

bankalanmn sigortalarmı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarım en iyi ıeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları ıtlr'at .,. kolaylıkla öder. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 

Saraçhanebatında ilnir Pata konağında 
Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız -

. ayıiy 
re muhabere ile den verilir. Kayda 
b"flanmııbr. izahat veya kaydol
mak için: Galatada Çinili Rıhhm Ha 
m arbamcla Şarap iskelesi aokaiın
da kiln mektep idareılne "Kuto 
Han " müracaat edilmelidir. 

Maarif vekileti celilesioin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bllttin mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmiJ olan mektebimizde talebe kaydına 
başlanmıtbr. Ecnebi lisanlarına ilk ımıflardan itibaren baılanır. Nehari talebe mektebi ı 
hususi otomobil ve otobüılerile nakledilir. Her gün aaat 10 dan 17 ye kadar kayıt 1. muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname a-önderilir. Tel 20530 

1 Liraya Yüzü he Kuştüyü YASTIK 
t..ıanbul'da Çalı:makçılar, Sandal yacılar'da Kuttüyii Fabrika111Dda 

inıftUyilntın kilosu 100 kuruş. yüzü ile yorgan 12, şilte !O li rador. Kuşıüyüne 

mahsus kumaşlar bulunur, Toptan s aıışa ıenzil~ı vardır. Tel. 23Qj7 

Ankora'da saıı ş mağazası : SAL Tİ FRANK O 

Açık artbrma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Kariye 'l'e Mevkii Cinai Dö. Maliye de- Muham
vir K.Lira men K. No. mahalleai 

233 
234 
235 
236 
237 

238 
239 
240 
241 
242 

Oımaniye Mil bahçe Tarla 53 
" Ça'l'UJlu yolu C. " 100 

Gözne Afağı ııözne Bahçe 40 
G&Ene Atağı gözne Tarla 129 
Osmaniye Y almayak yo " 29 

lu caddesi 

2000 
o 

750 
351 

o 

2800 
2100 
1950 
1300 
950 

" ~avutlu yolu C. " 25 O 250 
Karadivar Takran " 60 O 160 
Karadivar Takran " 15 O 40 
Karadivar Takran " 20 O 50 
Karadivar Takran " 120 O 250 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Gayri mübadillere ait emvalden 
233 ili 238 sıra No. olanların tamamı 239 ila 242 sıra No. emva
linde 140 hissede 17 hissesi 8-9-932 tarihinden itibaren açık art
tırma ve peJİn para ile müzayedeye çıkarılmıştır. Haziran 928 
tarihli talimatnamedeki eşkale göre hak sahiplerine verilmit 

' olan gayrimübadil bonoları da nakit makamında kabul olunur. 
2 __::. Mezkur emlakin müzayedesi yirmi dokuz Eyliil 932 

perJembe günü saat onda Mersin Ziraat Bankası bina11nda mü· 
tetekkil heyet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen va
kitte müzayede mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat et· 

mel eri lazımdır. 
3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 

yedi buçuğu nisbetinde teminat akçasını müzayede saatinden ev
vel Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmış olmaaı 
icap eder. 

4 - Satış ve müzayede teraitini anlamak ve daha ziyade 
tafsilat almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine müra
caat edebilirler. ( 4784) 

• 
Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinden: 
On bin adet Şeker çuv•lı mübayaa edileceğinden talip olıınlann 

şamba !?Ününe kadar dllrdllncll Vakıf Hanında tirket merkezine mftracnat evlemeleri 
ilin olunur. 

Göztepe Amerikan Mektebi Binaaında 

Kn v~k!~! ... !! .. :r.:~~~ğe~!1!İ!. •-.. •· 
Eski talebesi terfi ettikleri sınıflara imtihansız kabul edile
ceklerdir. İngilizce lisanı en büyük itina ve ehemmiyetle okutulacaktır. 
Programlar bakaloryaya hazırlayacak surette tadil ve. ik mal edılmişıir. Almanca vı frınsızca kurları vardır. ilk sınıftan 
iıiharen ecnebi li sanları gfüıcrilmekıedlr. Deniz bı nvo, hamam ~ c duşlar ve kız talebe için ayn yatakhaneler vardır. 

Her gün 9 • 12 ve 2 • S e kadar kayıt yapılmaktadır. Telefon: Erenköy 2 

-T ecrolieler 
gaııerdl. ;ıasıeriyor 

ve gOs!erecektır kh· 
~yerli-

KU RI CiMENIOSU 
ÇOK YÜKSEK-
•• her ı,ıe, her noktadan 

EN ELVERiŞLiDiR. 

• cO V•k ıf Hın 4 cO Kat Tel. 2·1788 

ISTANŞUL 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Mübayaaama lüzum görülen yüz bin kilo birinci 1sfehan 

Tömbekisinin (13213) numeralı kararnamenin takaıa taalluk e

den 2, 3, 4 üncü maddeleri mucibince ve kapalı zarf usulile mü
nakasaya k .ılmuttur. Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her 
gün ve teklif mektuplarile birlikte yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkate akçelerini 10-10-932 pazartesi günü saat 15 e kadar 
Gala tada Mübayaa Komisyonuna müracaatları. ( 4842) 

Konya Me~leket hastahanesi . 
" Baıtabipliğinden: 

' Yeni apılen memleket haatahaneai binaamm elektrikle 
tenviratı S-10-932 tanhine kadar kapalı zarfla münakaaaya ko
nulmu,tur. Yevmi mezk6rda saat on bette encümeni viliyet oda. 
smda ihalesi yapılacaktır. Talip olanların ve 9eraiti anlamak 
isteyenlerin memleket hastahanesi battababetine müracaat et
meleri ilin olunur. (4805) 

lstanbul Erkek muallim 
Mektebi "müdürlüğünden: 

Orta kısmın heyeti tedrisiyeainin 22/ 9/ 932 per9embe günü 
aaat 14 te muallim mektebinde hazır bulunmaları rica olunur. 

(4960) 

1 
Kullanını 
Her ecza 
de satılır 

Konya Memleket hastahanesi 
Baıtabipliğinden: 

Bedeli ketfi 1745 lira 80 kurut olan memleket hastahan 
su teaiaatı S-10-932 tarihine kadar aleni münakasaya konulm 
tur. Yevmi mezkfuda saat on bette encümeni vilayet odasın 
ihale olunacaktır. Taliplerin ve şeraiti anlamak İs t eyen .rin 
cümeni vilayete ve memleket hastahanesine müracaar lmel 
ilin olunur. ( 480 

Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

lıtlkli Lise i 
lLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA VİDlR 

Bütün ımıflan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESİNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Her gün saat 10 dan 18 e kaclıır müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLlS MERKEZi ARKASIND. 
.. ________ Telefon: 22534 

lıtanbul Belediyeai Darülaceze Müdürlüğünden: 
Kurus("van 

Kilo 
8000 

Patatea 
Kilo 
12000 

Balld. cinı ve mikdarlan muharrer sekiz bin kllo kuru • 
van ile on iki bin kilo patateııin kapalı zarf usulile münakaaala 
17 Tetrinievvel 932 pazartesi aünü saat on dörtte icra edilece 
tir. Taliplerin teminat akçelerile müeaaeseye müracaatları ( 498 

___ _,.AM ZAMANI GELDl!---1111 
Her ıene oldulu gibi hane ve aparlımanlann tecdit ve tefri,i 

huıUIQDU dUtünmtık zamanı geldi. 
Bu müneoebetle Beyoğlu'nda Tokatliyan pastahaneıi kar,ısında kain 

L gazaları 
tefrİ!"t levazımatının •n müntehap ç91ltlerini her yerden ehven 

flatlarla getirhnlttir. Liitfen bir defa :tiyaret ediniz. 

.. _. Mübayaatınızclan memnun kalacaksınız. --ııııı 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Kiralık çiftlikler 
Küçük Çekmece civarmda Tabtakale ve Turan da dahil o 

mak üzere Alibey çlftliAi müzayedeye konulmu9tur. 
1 - Müzayede kapalı zarfnuuliledir. 
2 - İcar müddeti üç senedir. 
3 - Müzayedeye ittirak için Bankamızdan ıartname alına 

ve teklif mektubuna leffetmek llzımdır. 
4 - İhale 29-9-932 pertembe aünü ıaat on altıda yapılacak 

5 - Çiftliğin eaki senelik kirası bet bin liradır. 
Fazla tafsilit için tubemize müracaat ve teklif mektupları 

Dm o gün aaat on altıya kadar tevdi olunması. ( 4654 

Taksitle Sablık Konak 
Bankamızın malı olan Mahmutpa9a mahallesinde Çifte Sa 

raylar caddesinde atik 48 ill 58 ve 25 ve 33 ve cedit 1 No. h ko 
nak 9eraiti atiye dairesinde satılmak üzere müzayedeye vazolu 

mu9tur: 
1 - Müzayede (kapalı zarf) uauliledit 
2 - ihale birdir ve kat'idir. 

3 - İhale 26.9.932 pazartesi günü Ankarada İdare Meclisi• 
miz huzurunda İcra edilecektir. 

4 - ihale bedeli birinci taksiti ihaleyi müteakıp ve diğel 
yedi taksidi müteakıp yedi senede ödenmek üzere sekiz taksitte 
teaviye edilecektir. 

5- T alipleı:in 1864 lira veya bu mikdan na tık teminat melı 
tubu ita edeceklerdir. 

Taliplerin daha fazla malumat almak İçin tubemize müra· 
caatlan ve müzayedeye ittirak etmek istedikleri takdirde bir lir' 
mukabilinde 9ubemizden bir tartname almaları. (4774) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler MübayaaKomisyonuRiyaaetindeıı'. 
Akliye ve Asabiye hastahanesi için lüzumu olan yerli bezleri 

ile çocuk hastahanesi müsamere zabıtlarının tabiyesi 27.9.932 
aalı aünü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin ınii' 
racaatları. (4979) 

MiLLİYET MATBAASI 


