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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sürt Meli'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Mlldllril 
ETEM iZZET 

ırk da· • 1 t • 

Hicaz, Necit ve mülhakab; 
amen müstakil bir devlet 

ı linde Arabistanın Mekke, 
~edine ve havalisinde hüküm 
.ürüyor. Bugün o devletin m~· 

essili, ve ayni zamanda Han. 
'ye nazırı olan Emir Faysal; 
fakatindeki zevat ile beraber 

~l'J".nkarada bulunuyorlar. 

Emir Faysal; iki aydan beri 
vrupada seyahat ediyor, tet. 

..,,_,.,,at yapıyor. Fakat Türkiye. 
Fİ ziyaretinin daha samimi bir 
ınanaıı daha kalbi bir tezahü-

' ·· vardır. 

Emir Hazretleri: "Öyle bir 
uhitte bulunuyorum ki, ken

dimi asla yabancı saymıyo-
m." diyor. • J Emir Hazretlerile bir kaç 

defa görüıtüm. Yüksek bir ze
ka ve aklı selim sahibi olduğu 
ıözlerinden ve görüılerinden 

öJll' atılan Hicaz veliahdi, cüm
. lıuriyetin yarattığı eserlere kar 

ef ıı hayranlığını ifade ederek: 
tJ "Allah sizden razı ~lsD?. Ç.al~t 
·~ ak, medeniyet kafilesıne ıltı. 
r~ hak etmek isteyen ıark millet

lerine yol açtınız, güzel örnek
ler verdiniz." dedi. 

Herhalde Türkiyeyi ve Ga. 
ır.iyi tanrmak Emir üzerinde de 
rin bir tesir bırakmıttır. Vakıa 

bl Emir Faysal; Avrupan~ en 
,ıı mühim merkezlerini gezdı. T e 
ı rakki ve medeniyet vasıtalan

af' 1 • • 
··~ Din en yüksek nümun~ e~n! 
~~ gördü. Ancak Gazi Türkıyesım 

daha huıuıi bir hayranlıkla tak 
t dir ediyor. Muhakkak ki; genç 

Emi,r vatanına döndükten son 
r3 ra bÜtün bu müıahede ve tet. 

kiklerinden memleketini azami 
derecede <müstefit etmeğe çalı. 

r §acaktır. 
Burada Hicaz devletile Tür

kiye cümhuriyetinin ıiyasi mü 
naaebetlerinden uzun uzadıya 
bahıe lüzum gönnüyonıın. Bu 
münasebetlerin sadece çok sa
tnimi olduğunu söylemek kafi
dir. Esasen Reisicümhur Haz. 
retlerile Emir F ayaal'ın kartı -
lıklı nutuklarında bu hakikati 
okumak mümkündür. 

Cümhuriyet Tü.rkiy~in~ 
harici politika prenaıplen; hıç 
bir fert ve devlet için müphem 
ve gizli değildir: Biz, yakın 
fark memleketlerile, onların po 
litika ve idarelerile tabiaten ve 
yakından alakadar bulunuyo. 
ruz. Türkiyenin bütün arzusu; 
bu havalide her milletin tam 
bir istiklale malik olmasıdır. 
Vaktile Lausanne'da manda 
ıiıtemine muvafakat etmeyiıi
tnizin hikmeti bu samimi arzu
tnuzdan mülhemdir. Hatırlar
dadır ki bundan bir kaç sene 
evvel· Musul vilayetimizden, 
ancak müstakil bir Irak devleti 
lehine olarak feragate razı ol
tnuıtuk. Şimdi memnuniyetle 
görüyoruz ki, Irak, tam bir is
tiklale gidiyor. Herhalde Os
manlı imperatorluğundan ayrıl 
nuı olan muthelif memleketle
rin bütün manasile müstakil ya 
tamaları gayemizdir. Türkiye; 
bu noktai nazardan Hicaz ve 
Necit devletinin müstakil bir 
devlet halinde inkişafım en ya. 
kın bir alaka ile takip ediyor. 
Kudretli Melik ve Emirleri sa. 
yesinde bu gayenin tahakkuk 
etmesi memleketimizde umu. 
tnun temennisidir. 

Emir Faysal; latanbulda bir 
kaç gün daha kaldıktın ıonra; 
İran ve lrakı da ziyaret edecek 
ve ondan sonra memleketine dö 

necektir. 

Bu uzun seyahatin; memle
keti hakkında hayırlı neticeler· 
le tetevvüç etmesi; hepimizin 

en halis dileğidir. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Masonluk meselesi 
fırkada görüşüldü 

Ankara'da 
Harp 
Manevraları 
Emir Faysal Hz. 

1 Darülfünunda 1--

Şükrü Kaya Bey mevcut ka. 
nunlar ahkamına mugayir 

·bir vaziyet olmadığını söyledi 

Şllkrü Kaya Bey 

ANKARA, 14 (A.A.) -C. 
H.F. grupu bu gün öğleden son 
ra mutat veçhile Afyon meb'u. 
ıu Ali Beyin riyasetinde top· 
lamnııtır. Ruznameye dahil o
lan mason teıkilatı hakkında 
İzmir meb'usu Mahmut Eaat 
Beyin takririne D. V. Şükrü 
Kaya Bey cevap verdi; mevc~t 
kanunlar ahkamına mugayır 
bir vaziyet, bir hadise olmadığı 
nı kanuna mugayir her hangi 
hal karşısında Devlet mahkema 
tının takibatta bulunacağını be 

1 yan eyledi. Bundan sonra Ak. 
saray meb'usu Besim Atalay 
Bey ile 15 arkada§• tarafından 
Ankaranın Samanpazarından 
Cebeciye doğru olan yukarı yo
lun bir an evvel açılabilmesi i· 
çin Nafia Vekaletinin Ankara 
yollarını imara müteallik proje 1 

ıine idhal edilerek bir an evvel • 
açılmasının temennisi hakkın. 
da verilen takriri müzakere ve 
tasviben Nafia vekaletine hava 
le olundu ve müzakereye niha
yet verildi. 

büyük bir 
alaka ile seyretti 

ANKARA 1 (Telefon)
.Emir Faysal H:ı. bu sabah re 
Iakatlerinde mihmandarları 
.>lduğu halde Mııhafız alayı 
.ı:arargahını ziyaret etmittir . 
Milli Müdafaa vekili Zekai 
Bey, ordu müfettişi Ali Sait, 
Milli Müdafaa müsteşarı Se. 
:!at, fırka kumandanı Sıtkı 
Paşalarla birlik ~ kıt'ayı tef. 
•iş eden Emiı- Hz. Balkat 
;;ırtlarında ala}'f tertip etti. 
ği bir harp t"• ' ' evrasmı da 
.ıeyretıni§ ve ,skitehirden 
gelen tayyarelerimizin hare
ıtatmı takip etm·,tir. Bilaha 
ra yarış sahasına gidilerek o 
rada süvari zabitlerimizin 
mıini atlayıılarıııda bulun • 
muıtur. Emir Hz. buradan 
ayrılırken Vekil l:ıeyi kıt' ada 
gördüğü intizaı:İi':lan ve zabit 
lerin yüksek kabiliyetlerin. 
den kendisini te!ırik etmi§ ve 
kumandan lımail Hakkı Be. 
ye takdir ve teşekkürlerini be 
yan etmiştir. __ 1 

Hcınsasiyet 

"Mtahtariyetsiz bir 
Darülfünun 

olamaz,, diyorlar 
Pr. Malche'in hazırladıit rapor 

da Darülfünunun muhtariyeti •· 
teybinde bulunduğuna dair orta
ya atılan haberler Darülfünun 
muhitinde derin bir infial uyan
dırmıttır. 

Profeaörün raporu henüz net· 
redilmediği gibi ne zaman neıre
dileceği de malılnı değildir. Mev
auk haberlere göre M. Malche, 
raporunda temas ettiği bazı nok· 
talann timdilik ortaya atılmasını 
mahzurlu gÖrmÜ§ olduğundan ra· 
por ne§redilae de bu noktalan.o 
if,.. edilmemesi çok muhtem-:ldır: 
Bir kmm müderrialer, lavıçrelı 
profesörünün Darülfünunu bi!' or· 
ıa mektep gözile tetkik etmıı ol
masına ve bu görüt neticesi iıtik 
laline aleyhtarlık ettiğine kat'iy· 
yen ihtimal vermemektedirler • 

Müderrulerden bir zat, Darülfü 
nunda bu meaeleye dair uyanan 

Defterdarlığın 120 
memuru değişti 

G. Müb diller 
Kongresi 

Yarın yen} he 
• d -· ı are . ·tutı:p..,1fCe 

Prof eslJr M. Mal ehe 
haaaaıiyeti çok haklı bularak ez. 
cümle demiıtir. ki: ~ü~ünü bil,.. 

d ı 20 Yarın Daru.ruu...aı konferans Birinci kısım a memurun salonunda inikat edeceğini ha. 
- Pr. Malche'in raporu hak· 

kında en küçük bir malllınat aa· 
bibi değilim. Maamafih kendi he· 
aabıma Profeaörün Darülfünun 
muhtariyeti aleyhinde fikir aahi
bi olabilmesine ihtimal vermiyo-

yerleri diğerlerile değiştirildi ::ı:;;~if~ı:; .gayrİmübadiller 
Defterdarlık memurlan arasın 

da vasi mikyasta tebeddülat ya· 
pılmııtır. . 

Defterdar Muatafa . Be!, bı~ 
müddetten beri ıubelen tefht edı 
yor ve tetkikatta bulunuyordu. 

İki safhaya tepnil edil~n bu tet 
kikatm birinci aafhaaı ~ıtam bul· 

Uf ve neticede muhtelıf ıubeler 
:aamda 120 memurun nakilleri· 
ne lüzum görülmüş ve karar ve
rilmiıtir. 

Bu tebcdduliıt dün memurlara 
tebliğ edilmiıtir. Ayni zamanda 
tebeddülat kaymakamlıklara da 
taminı edilmiftir. 

Tabkikatımıza nazaran bu te· 
kilde ikinci kıaım tebeddülat ta 
yakında icra kılınacaktır. 

Yapılan tebeddülatı aıağıya ya 
zıyonız: 

Üsküdar kaza tetkik memuru 
RaııP Bey Betiktaf kazaaı Tet· 

Defterdar Mustafa Bey 
kik memurluğuna, Beıiktaı kaza· 
ar Tetkik memuru Hafız Mehmet 
B Üsküdar kazaaı Tetkik memur 
l~ğuna Kad,köy kazanç yoklama 

ur' Faiz B. Sanyer K. Kazanç mem 1 • S 
yoklama memur uguna, any~r 

kazanç yoklama memuru Azız 
B Beyoğlu kazanç yoklama me-

. lug" una Beıiktaı kazaaı tet· mur , B E ..... 
kik memuru Ali Rıza • ~~~~~ 
tetkik memurluğuna, Emıno~u 
Tetkik memuru ~emal B. ~eıık· 
tat kazası Tetkık memurluguna, 
Beykoz kazası kazanç yoklama 
memuru Nuri B. Beyoğlu kazası 
tetkik memurluğuna, Beyoğlu l_C· 
Tetkik memuru Süleyman Kamıl 
Bey Beykoz K. Kazanç yoklama 
memurluğuna, Beyoğlu kazaaı tet 
kik memuru Afif B. Fatih K. Tet· 
kik memurluğuna, Fatih kazası 
Tetkik memuru lsmail B. Beyoğlu 

Kazası tetkik memurluğuna, Bey resinde yeni bir 
oğlu kazaaı kazanç Yoklama me- idare heyeti ıe· 
muru Agah B. Kadıköy kazanç çilmesi için ba. 
Yoklama memurluğuna, Eminönü zı hazırlıklar var 
kazaaı kazanç yoklama memunı dır.Yarınki kon 
Oaman B. Fener şubesi muamele 
memurluğuna, Kamerhatun ıube. greye cemiyet a 
ıi kazanç tahakkuk memuru Sala zası olan ve ol· 
hattin B. Hasköy Bina tahakkuk mayan bütün 
memurluğuna, Galatasaray Bina gayrimübadiller 
tahakkuk meınunı Oaman B. Emi vesikalarını gös 
nönü kazası Kazanç yoklama me c t M B 

tererek i•tirak e ova •yruı · murluğuna, Haaköy Bina tabak· % 

kuk memuru Hamdi B. Kamerha debilecekler ve reylerini kulla. 
tun Kazanç tahakkuk memurlu· nacaklardır. idare heyeti icraa
ğuna, Fatih kazanç yoklama me-
muru M. Nuri B. Galataaaray Bi· tım tenkit edeceği yazılan Ce
na tahakkuk memurluğuna, Fe- vat Meyrut Bey dün kendisile 
ner Şubeai muamele tahakkuk me b h · • • d 
munı Kamil B. y edikule tubeai görüıen ir mu amnmıze e-
Muamele tahakkuk memurluğu. mittir ki: 
na, Yedikule ıubeai muamele ta· b•I 
hakkuk memuru Aaım B. Fatih - Geçenlerde ı vesile top-
kazaaı kazanç yoklama memurlu- lanmıştık. Cemiyetin feshini is 
ğuna, Fatih ıubesi kazanç tabak- teyenler bile vardı. Halbuki her 
kuk memunı Zühtü B. Kanlıca ıu- zamankinden fazla bir faaliyet 
beai kazanç tahakkuk memurlu- ve gayret sarfetmesi iktiza e. 
ğuna, Beykoz §Ubeıi kazanç ta.. hed 
hakkuk memuru Hamdi B. Fatih den cemiyetin fes ilmesi §Öy 
9ubeai kazanç tahakkuk memur· le dursun, aza olan ve olmayan 
!uğuna, Feriköy 9ubeai Tahsil me· bütün gayrimübadillerin kon· 
muru Süleyman B. Akaaray 9ube- 1 
ai tahail memurluğuna, Edirneka- greye davet edilme eri lazımdı. 
pı tahıil memuru Süreyya B. Fe- Acizane bunu teklif ettim ve 
riköy 9ubeai ~ahail. memurluğuna, kabul ettirdim. Y annki kongre 
Galata ıubeaı tahaıl memuru Ah. 

1 
• • . • bü' .. 

met B. Edirnekapı Bina tahakkuk 1 ye bıla ıstısna tun gayrımu. 
memurluğuna, Edirnekapı Bina ı badiller iştirak hakkını haizdir 
tahakkuk memuru Sedat B. Gala· 1 V 'k 'b etme! · k'f' 

Ş b · h ·ı 1 • er esı a ı raz en a ı. ta u eaı ta sı memur uguna, 1 • • 

rum. 
Bütün dünyada Darülfünunla· 

nn ilmi muhtariyeti kemale doğru 
giderken, bizim Darülfünunumuz 
için böyle bir ihtimali hatta ta
aavvur bile etmek iatemem. 

Darülfünun, yalnız muhtar, yal 
nız müatakil olabilir. Alui takdir 
de onun bir orta mektepten ne 
farkı kalır 7 

Bunu memleket irfanına kartı 
bir hakaret telakki etmemek ka· 
bil değildir.'' 

Diğer bir müderria te demittir 
ki: 

- Zamanı gelince bizim de bu 
bahis etrafında söylenecek sözü
müz vardD'. 

Şimdilik, rapor hakkında mü .. 
pet bir ıey bilmiyoruz. Darülfü. 
nunun istiklalini tanımamak, Tür 
kiyede ilim salahiyetini inkar et· 
mek olur. 

Muhtariyet sahibi olmayan dün 
ya yüzünde tek Darülfünun göa
teremezıiniz !'' 

Maaşa tın 
Tevhit 
Ve teadülü _ .. __ 

Takainı ıubeai tahail memuru Ab· j dır. 
dülhalim Bey Kadıköy tahsil me· , ANKARA, 14 (Telefon) -
murluğuna, Kulekapı tahsil me- j r...ıılll••••••••mm .. ,ıııı. Devlet memurları maaıatının muru lbrahim Bey Taksim tahail 
memurluğuna, Kadıköy tahail me Tenı•S 1 tevhit ve teadülüne dair kanu. 

Kanunun bir mad
desinde 

tadilat yapılıyor 

muru Nahit B. Kulekapı 9ubeti nun beşinci maddesinin son fık 
Tahail Memurluğuna, Kadıköy T J rasmın §U şekilde tadiline dair 
tuheıi Bina tahakkuk memuru UrnUVamız 1 hükumet Millet Mecliıine bir 
Hüaeyin Avni B. Selamaız Bina ı layiha tevdi etmiıtir: "Bu mad 
tahakkuk memurluğuna, Selim- Otomobil yarışı ile ı d h k ı· 'f · .. ti' 
sız Bina tahakkuk memuru Kamil e Ü mü as ı vaz.ı esı ucre ı 

me"gulu .. z diye ten/s,,.i olan mu"stahdemlenn deruhte B. Kadıköy 9ubeai bina tahakkuk v > -
memurluğuna, Beykoz ıubeıi tah· leri unutmuş değiliz. edecekleri maaılı muallimlik· 
ail memuru Kenan B. Beykoz ıu- M ili l I l ler maaılarına ve asli vazifesi 
besi kazanç tahakkuk memurlu- l gel n en S tur- maatlı olup ta daimi ücretli bir 
ğuna, Kanlıca ıubeai kazanç ta· nuuası senenin en enle- muallimlik deru' te edenlerin 
hakkuk memuru Muhittin B. Bey resan spor hareketle- ücretlerine de §amildir." koz Şubeai tahail memurluğuna, 
Büyükdere kazanç tahakkuk mu rinden biri olnıuştu. 
avini Abdürrahman B. Divanyolu Bu sene de turnuuamı:ıı 
Tahail muavinliğine, Divanyolu yapmak için tertibata 
tahail muavini Avni B. Büyükde-
re kazanç tahakkuk muavinliği. başlamış bulunuyoruz. 
ne, Kanlıca tahail memuru Meh· Teferruatını "Milliyet,, 
mel B. Altunizade taluil memur-
luğuna, Altınizade taha.il memu· le takip ediniz. 
ru Mustafa B. Kanlıca ,ubeai tab. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Hayvan yem 
bedelleri 

ANKARA, 14 (Telefon) -
Nahiye müdürlerinin hayv1.n 
yem bedellerinin ilgası hakkın. 
da bir kanun layihaıı hazırlan. 
mıtbr. 

Bulgar ga:ıetecilerile artistleri vapurda ue rıhtımda 

Bulgar gazeteciler dün 
şehrimize geldiler 

57 kişilik amatör bir balet 
heyeti de beraberlerinde geldi 

Misafirler Ankaraya da gideceklerdir 
Şehrimize geleceğini yazdlğlmız ı aonra Bulgar gazeteciler cemiye

Bulgar gazeteci ve artiatlerinden ti reia.i M. Anton Baitcheff kısa 
80 kitilik grup Bulgar aeyrİaefain bir nutuk irat ederek gördükleri 
tirketinin Çar F erdinand vapurile hüanü kabulden dolayı t şekküı 
dün sabah saat 11 de Varna'dan etmiıtir. Etem izzet B. de Bulgaı 
ıehrimize gelmi~lenlir. Bulgar meılekdaılarunızı aramızda gör • 
mealekdaşlanın'.ızı istikbal için, mekten mütevellit meaerretini İz· 
dün aabah Matbuat cemiyeti umu har ederek kendilerini Türk • 
mi katibi Etem izzet B. ile idare Bulgar dostluğu namına selamla. 
heyetinden bazı zevat ve Beledi- makla pek ziyade memnun oldu· 
ye aeyahin ıubeainden Vedat B. iuııu aöylemittir. 
Liman ıirketi tarafından taba.is .,. Şehrimize gelen Bulgar mealek 
dilen bir muı ile Boiaziçine git. daılanmız Bulgariatanın muhtelif 
mit1erdir. Mut Beylerbeyi önün.. gazetelerine menaup ve merkezi 
de Çar Ferdinand vapuru ile kar- Varna'da bulunan Bulgar gazete• 
tda§mıt ve oradan vapunı taki- ciler cemiyeti azaamdan ve 22 
ben limana gelmişlerdir. zattan mürekkeptir. 

Vapur demir atar almaz heyet Refakatlerinde bulunan Bulgar 
vapura girerek Bulgar mealekdaı artutleri de M. Boris Soneff'in i
larııniza hoı geldiniz demi9lerdir. dareai altında kadın erkek 57 ki. 
Bulgar misafirlerimiz, Matbuat tiden mürekkeptir. Bulgar meı· 
cemiyeti heyetini, vapurun aalo- lekdaılanmız arasında Bulgar ga 
nunda alkıtlar ve orkeıtre tara. zeteciler cemiyeti katibi umumial 
fından terennüm edilen lıtiklal M. Boru Sakazoff, gazeteci ve a• 
martı ile kartılanuşlardır. vukat M. Paraako Popov, Make· 

Bulgar marfl da çalındıktan (Devamı 4 ilncü sahifede) 

Seyirciler saat kaçta 
bulunacak? 

Otomobil yarışı büyük bir ala. 
ka ve heyecanla takip ediliyor 

Türkiye Turing otomobil ku 
lübü ile gazetemizin tertip et
tiği 17 Haziran cuma günkü o
tomobil yanıına ancak iki gün 
kaldı. Memleketimizde ilk defa 
yapıl1.n bu yan§ etrafında çok 
derin ve haklı bir alaka uyandı. 
Bu yant tam bir mükemmeli. 
yette cereyan edeceği için ayrı 
ca da zevkli olacaktır. Dün de 
yazdığımız gibi yantımıza 15 
araba ittirak edecektir. Bunla
rın dokuz tanesini amatörler ta 
rafından kullanılan amatör a. 
rabaları teıkil ediyor. 5 tanesi 
toförler tarafından kullanılan 

huıusi arabalar ve bir tanesi de 
Samiye Bürhan Cahit H. ta
rafından kullanılacak olan ara. 
hadır. Y arıtın çok ciddi ve mun 
lazam olabilmesi için bütün ter 
tibat almmııtır. Herhangi bir 
kaza içinde ayrıca ilk imdadı 
sıhhi tertibatı alınmış ve büyük 
b.ir t~hlik~n!n. derhal önüne ge. 
çılebılmeıı ıçın hususi bir ara. 
ha, iki hasta bakıcı ve bir dok.. 
tor temin edilmiştir. Bütün ya. 
nt güzergahında hususi tele. 
fon tertibatı yapılmıt ve hakem 
heyeti ile tertip heyeti emrine 

(Devamı 4 üncü sahifede) 



İre Defterdarlığın 
Memur lan 

(Başı 1 inci sahifede) 

Cenevre 
• 
içtimaı 

ıil memurluğuna, Oıküdar ıubesi 
kazanç memuru Halit B. Edirne· Başvekiller ve mu-

Eski narhı beğenmlyen fırıncı. 
lardan bazılan dün ekmeği 

hikmeti hüda 8 kur••şa sattılar! 

kapı Kazanç tahakkuk memurlu- rahhaslar 
ğuna, Edirnekapı kazanç memuru B 1 • t E k f b ••ı k İl • 
Bahri B. Oıküdar tubesi kazanç Cenevreye vardılar u garıs an. v a u çe anunu un 
tahakkuk memurluğuna,Selilmsız d k h da d' J • d •/ 
fU~ kHanç tahakkuk. muavini CENEVRE, 14. A. A.- M. Her- 8 İ ft ıse ma uesı ta • ~dilece 
Kadn. B:. ~ ophane tubeaı kazanç riot, sibhatle ve rahat etmiı bir va· · 
muavınlıgıne, 8!y~ğlu !'· Kaz~ç ziyette buraya celrni,tir. Mümaileyla ANKARA, 14 (Telefon) -ı Yt t:•uıeleri tarttır. M 
tKahalk!ruhl~kmuahvınkıkCkahıt B. _Fnl":~~ 1 10 cündenberi çekmekte olduğu yor Bulgar sefiri bı"r 1926 Evkaf bütçesi kanununun 'enin kıymeti o maha 

. stı a ta a u muavı ııı· nl ki k ı· ·· t ekt d"' d" ·· b · · dd 1 · ---•· 
ne, Altünizade tahıil veznedarı ~!" Sih.:ı • ıyre:; f.0~ ~""': e tebliğ neşretti or uncu ve eşmcı ma e erı. muuna tahmin edilecca 
Şemsettin B. Galata tubesi vezne- ~;:ki . .' .. v~ zın e•""; e~ yret ni tadil eden bir kanun layiha- r l"""' _._\.ı.lu\ lı.~ • • :.7 iaa 

••••••• 
Gelecek haf ta 
Bu buğday bollufunda, hiç bir 

makul sebep yokken 4 cün süren 
ekmek kıtlrjı, belediyenin teabit 
ettiği yeni narhın tatbiki üzerine 
dun birdenbire ve tamamen zail 
elmuı . •anki eaati.ri bir el hnnlan 
agiz '3gı2a bir an içinde ekmekle 
doldunraştur. 

Teamül icabı yeni narhın bu
s:unden itibaren tatbiki li.zım idi .. 
se de, Vali Muhittin B. ekmek 
buh<anının daha fazla uzaması 
doğru QıJamiyacağını aoylemiı ve 
bunun üzerine yeni narh dün tat-
bika batlanmıştrr. 1 

Yeni narhın teabitinde, undan 
alınan yüzde 6 muamele vergisi .. 
nin yuzde 10 a çıkmaaı da nazan 
dikkate alınmıt, ekmeğe yapılan 
:? kuruş zammın 35 parası bu ver 
ginin artmıf olmaıı neticeıi zaru 
rı görülmüştür. Mütebaki 45 para 
zamda da tu hesaplara istinat e· 
dilmittir: 

Ekmek 3 90 yumutak, yüzde 
1 O ıert l>uğday unundan imal e
dilmektedir. Son haftanın yumu· 
ı.ak unun bir çuvalının vaaati •a
tıf fiatı 567 kuruştur. Buna ilive 
si icap eden sert buğday ununun 
vasati fiab da 53 kurut tutmut
tur. Bu suretle 620 kurut tutan 
bir çuval una 215 kurut imaliye 
zammedilerek 897 kurut, bir çu· 
val undan çıkan 94 ekmeie tak· 
ıim edilmit, çuval baıma 62 ku
ruş ta muamele vergisi de dahili 
hesap edilince ekmeiin fiab 9,5 
kurut olarak tayin edilmittir. 

Ayni suretle fırancalaya da bir 
kurut zamla 13 kurut narh kon· 
muıtur. 

Yeni narh az olacak 
Dünden itibaren tatbika bati•· 

nan narh bir hafta devam edecek 
tir. Yalnız gelecek hafta salıdan 
mı, çarıambadan mı narhın defit 
tirilecefi henüz kat'i surette ka
r rlattınlmaaıııtır. Buğday fiat
leri düttüiü için relecek haftaki 
ekmek narhmın indirilmeıi icap 
etmektedir. Bu itibarla celecek 
ı.arhın da salıdan tatbiki halkın 
lehine olacaiı dütünülmektedir. 

Ekmek narbının bundan ıoora, 
hir hafta evvelki buğday piyasa• 
•ına göre haftada bir defil, biç 
Dlmazaa 2 • 3 &'Ünde bir, O günle
rin bufday fiatlarmm vasatisine 
gOre tayini baaı taraflarca aıuva· 
fık görülmektedir. Bu suretle fı· 
rıncı, zarar iddiasında bulunamı
yacak, halk ta bundan mutazar
nr cıımıyacaktır. Ancak Belediye 
lktuat müdürü Asını Süreyya B. 
her gÜn narh konması külfetli ve 
tatbikatla müşkülatı mucip olaca 
ğını söylemektedir. 

narh inecek .. 
N. da Dimo, Kalyoncu caddesin· 
da 19 N. da Gavril, 25 N. da Pai
laki, feriköy'de Andon, Tarlaba
tı caddesinde 186 N. da Madam 
Katina'nın fmnları ile Akaaray 
ve Fatih mmtakasında 8 fınn hak 
kında zabıtlar tutulmuıtur. Ek
mekçiler cemiyeti reiai Ahmet 
Rıza B. e ait Şehreminindeki bir 
fınnda nokaan çıktığı teabit edi
len 105 ekmeğe dair tutulan za• 
bıt ta muameleye konulmuttur. 

Muhtelif frrınlann da aıcak, 
tuzu fazla, tarbaı ekıik ekmek 
çıkarıp aatmak ıuretile bir çuval 
undan 94 ekmek imal edilmesi 
lizrmken 100 den fazla ekmek 
çıkararak fazla kazanç teminine 
teJebbüs ettikleri teıbit edibnif
tir. 

Bu fırıncılarm iate kararname 
sinin 9 uncu madde~ine tevfikan 
haklarında kanuni takibat icra e
dilmek üzere Adliyeye aevkedil· 
meleri Belediyece yapılan aon tet 
kikat neticesinde mümkün görü
lememlstir .. 

Hamit B, ııe diyor? 
Bu hususla Belediye reiı mua• 

vini Hamit B. bize ıunları söyle
mittir: 
"- late kararnameainin 9 un• 

cu maddesi hükmünün elyevm 
mer'i olup olmadıfı bir kere muh 
telifünfihtir. Mer'i olsa bile, mad· 
de, narhtan fazlasına satıı yapan 
ekmekçilerin vaziyetlerine temas 
ediyor. Halbuki ortadaki vaziyet, 
hergün iıledikleri miktardan az 
olarak fırınların ekmek çıkannıt 
olmasıdır. Bu iae, 9 uncu madde
nin şümulüne dahil değildir. Bi
naenaleyh, haklarında zabıt tutul 
muı olan fırıncılar SO liraya ka· 
dar para cezaama tabi tutulabile· 
cek, dükkinlan da izami 15 CÜ· 
ne kadar kapablabilecektir. 

Bu cezalann tayini de Belediye 
tubelerine aittir, onlar doğrudan 
dofruya zabıtlar üzerine kararla 
nnı vermektedirler." 

darlığına, Galata şubesi vezneda- e be' erınıFaoy eyenbaı~.~cı1 . erbe"ct~- JSTANBUL 14. A. A. _ "Tür- il hazırlanmı! ve Meclise tev. cek mikdardır. Tenzilat 
M b t B h . B Al . d va n , ransrz fV""' ı u un • d' ed"l . . B l' "h rı ~ nıe a rı · tunıza e meb'uıluk ha atı müddetince L 00 kiye hükümeti nezdindeki Bulgar l ı mıştır. u ayı aya göre leri şunlardır: Mahlule 

fUbesı veznedarlığına Aksaray Y y O ta El T"" d l bl°" ed"lm' · ' • h h f be . S b" B B "kt' h .
1 

belediye reiıinin bir balta sıra ile r çı ıgm en e ıg ı •ıtır: : apartıman, magaza, an, a. se ruaıf veya nısıftan 
:url:ğ.:!'a ıB~tiki.'.t ,:~:~ :e:~ •yatağında yatmak gibi ıimdi vuku- C'~-~ui_ran tarihind.e. inTti·~ı.r eden marn, bostan ve-emsali gibi 11rf ğu takdirde yüzde (35)" 
ru Sabri B. Fener tahıil memurlu •.n 

1 
ır ~ . ° Franaıze nüshaları Bulcariıtandan a ar nevı n en o an ar mustes- ru u ve yan an mı a 

• 1 bul b" aadete mazhar lamadığı- ....... unyet gazetesımn ur çe ve k ., d 1 ] .. b d f 

tuna, Fener tahsil ınemuru Fahri nı B.,y eek~lştır • ~- M M 
0 

_ 'd aldıklarını yazdıkları bir haber 0 _ na olmak üzere, sair bazı bina lursa yüzde 40 rubudaıı 
B Eyüp talı ·ı e 1 • H aıv ı ' trenue . ac on.. ...,. 1 d E k f . hl d ' "" 
k~ k •ı hm kmkurkuguna, as ile ög"le yemegın·· i yemi• oldugu· nu retmiılerdir. Diğer bazı gazetelerin ve arsa ar a v a a aıt ma ül uğu takdirde yüzde _. 

oy azanç ta • u memuru · ' 1 ·•~:bas ttikl · b da G "' h" 1 • d 1 kild ı· ı h" · b d ı· N ti B Ka be · h fakat Paria müki.leınelerine devama ı .. u e erı u yazı orna v- ısse er aşagı a yazı ı şe e u ıssenın e e ı te 
eca · sonpap. ıu 11 ta · I" ·· d .•. · ··ok·· rt 1 recbovitza sancağı dahilinde bulu t ·ı•t • ·ı b"l' ·· ed 500 I' d h sil memurluğuna. Kaaımpaşa tah- uzum gorm~ ıgıru ı;u u, cuma e- .. .. . .. . • enzı a terası e ı amuzay e sonra ıra veya a 

. • .. · ·· ·· lan ül&katla nan Kesaarevo koyundekı Turklenn h · ed 1 f · 1 b"l ld kd" d f 111 memuru Mekı B. Haskoy ıube- 11 ve pazar gunu yapı m ı . k" de ot B 1 ehali ıss ar arına te vız o una ı e- o uğu ta ır e nıs ı 
si kazanç tahakku".' memurluğu- I r•n Cdaenevre ve Labauh••:;.~ k~.~erb.~t~.•- '::rı":.dao: bir ~~ruzau g.:t..adıkla~ cektir. Altında dükkan bulunan diğeı: nısfı da iki senede 

K 'd · B F b • ah ·ı meseleler hakkında kafi derecede va Türklere ait cami ve mektebin yakıl · meı en er e U u e ta ı ta sıtte a ına ı ece.dır. na Tarlaba§ı tubesı veznedarı ann mevzuu • ı ecca u un 1 k J d b h.'km 'b" k . 1 b"l l . 

a n . ener 4u eaı t sı mua- , d • ka k ·· 1 k H" d 1 b k 1 k ·1· · r· · Ak ub · b" 1 ; zib olduklarını aöylemiıtir. ıgı. 40 dar genç ızın tecavuze o aca tır.. ıase ar ann u a. yapı aca tenzı attan ıo 
b':k~~e,mua:7~7yo~:=• N~~ :.· . LONORA, 14. A. A.- M. Nevil · 1 ~uz kal.dıklan .. v: ~~d~~~~k~~~~ nun ile müıaadattan istifade e- diye edilecek para 500 !" 
Tarl&bafı §Ubesi veznedarlığına, 1 le Chamberlain M. Runciman ve bır ç~k Turk koylunun doguldu~u debilmeleri için kendilerine ya- ya daha fazla olduğu ve 
Fener şubesi tahsil muavini Ziver M. Herbert Samuel Lausanne"a git- / v:.~~~~ ı!J:ı~•'!'1ı::urm~n ırzına tesallut pılacak tebligat tarihinden iti- ri tarafından defaten tes 
B. Aksaray Bina tahakkuk mua- 1 mek üzre Londradan hareket etıniş- ı e 1 ıgı ırı ştır. b 5 .. f d • . d"ld" • · kd. d b d · ı··· F t"h K f ıiht•k t h k l•rd·ır Bunlar yarın Lausanne'da Bulcar Orta elçiliği vak'a mahal- aren 4 gun zar ın a hısseı ı ıgı ta ır e unun • vm ıgıne, a ı . a a a a - ~ · . . . . .. . . d b" "kd .. · 
kuk muavini Fethi B: ~e~oğlu ka ı M. Mac .D~n.ald ile Sör John Si- imde t&bhsal edılen . ma!umat ısb- mahluleli tefvize talip oldukla. e ~r mı arı muşterı 
zası tahakkuk muavıolığıne Fa· mon'a mulikı olacaklardır. j naden mevzubahs badısenın, anlatıl- t h . b"ld" 1 . b tenzıl olunacaktır. Bu k 
tih K. Muhasebe katibi Ke~al B. , Aln·arı(arm bir mııhitrası 1 dlığı bdu_ tekilde~ hakikd atak m~tabık rdınl'. a d':ren. hı _ı'.rkmederı ve! e tayin ettiği tekillerde sa 
Kamerbatun •ubeıi veznedarlıg" ı o ına ıgını temın e ece vazıyette e ın te ıyesı ..,, ın a yapı a- .. kü" l h 

' • CENEVRE 4 A. A- Bir Al- bul kt d y ,_, h k"ka . . • mum n o mayan ma 
na, Galata subesi veznedarı Maz· ' ·. . · · unma • ır. a,. anın a 1 tı cak teblığ tarıhınden itibaren · · 1 • ·· ik" 
bar B F tib. K ha ebe k"tabe . man menbaı, tahoıdı teslıhat kon- ıudur; çın ıza eı şuyu tar ıne 

K. a tb t · mu be• . 
1 

d b· 1 feranaındaki Alman heyetinin baılı· ı' ·• Köyün Christo Stoyarıoff ismin· on beş gün zarfında bedel tedi- cektir ne, ame a un şu aı vezne arı 1 bu - bi h . 
H I • • B Gal t b · V d ca heyet ere gun r mu tıra tev- deki kır bekriıi iki abn sürülmü• 

u uaı . a a fU esı ez ne ar d" ed • · · bu ht . da k . ~ . · · .. ·· ' Vı•l "" 1 ğ O k .. d b · · tihl • k ı ecegınt ve mu ıı a on- bır tarlaya gırdıklennı gormuş ve t t k "l ""/ 1 ~~'y s ·1ıu· aBer fUKeslı 1
k1 

a bm~ feransta mevzuu bahsolan meseleler 1 bunları belediyeye teslim etmek ü- 1 aye eş ı Q ı ve 
avını ecı ı y u e apı şu eaı . 1 k · 
talıail muavinliiine Kasımpaıa hakkındaki ~-~- !'o taı n~zarını zere tutup cötürmek iıtemiıtir. Yol
veznedarı Edip B. ' Şehzadebatı tasnh edeceg.ını bıldırmektedır. . da bir kaç Türk köylüsü, bıqlannda 
Şubeai veznedarlıtma, Kulekapı . Muhtıra, bılh~ua .. Alman heyeb- İbrahim Moustafoff iıminde birisi 
tahall muavini Saim B. Üsküdar nın ~:nevredeki. mu~er_M .~na~ın olduğu halde kır bekçisini hücum 
ıubesi iıtibllk muavinlifine, Oı- ı da s~lah~rı ne;v'ı ve ~ınaı . ıbbanle e~mişler ve kendisini öldürmüıler
küdar ıubeai kasanç muavini Re· tah~ıt ed~esu e. muteallik olarak dır. 
fik B. Kaarmpaıa ıubesi kazanç t~snh etmı~ olducu tezle_r ha"!'ı'!da Köyün belediye rem lbrahim 
muavinliğine, Kaırmpafa kazanç 1 bır t~ ızahat ve tasnbatı ıhtıva Moustaloff ile hempalarını tevkif et 
muavini Cemil B. Oıküdar tubeıi 1 edecektır. tirmiıtir. 
kazaİıç muavinliiine, Selamsız Şu Alman .?'ubtır~ı, ~l~.Y~_ tar."· 1 Mezkur L:.iyde mükim ahali, mak 
besi kazanç muavini Niyazi B. hodan mu~emadiyen ılerı. ~uriılmuı 1 tülün akrabası da aralarında oldufu 
Galata ıubeıi bina tahakkuk mu· olan Veraaıllea ~ual_>edesı ıle Al~ halde, belediye dairesine giderek, 
avinlifine, Eminönü ıubeıi bina ya"ya kabul et~rı~' !81'dıd":~ bil etrafa ikame edilen mubafızlarm 
tahakkuk muavini M. Emin Bey mukavele amelı _bır kaide halını al- gayretlerine rağmen, katil lbrabimi 
Beylerbeyi ıubeai bina tahakkuk ma&ıru talepten ibaret bulunan nok- tutmuşlar ve hırpalamışlardır. lbra
muavinliğioe, Beylerbeyi Bina ta- tai nazarı mubtıısıran tekrar etmek- him bir kaç gün sonra Tırnova haa
hakkuk muavini Şebauvar B. Ga- tedir. . taneıinde ölmüttür. Adliye memur
lataaaray Kazanç tahakkuk Mua• Muhtıra, Alman heyetı baş murab- ları meseleye vaz'ıyet etmişlerdir. 
vinliğine, Galatasaray Kazanç ta- hası M. Nadolny tarafından ıaat Mes'ullerin ortaya çıkarılması ve 
hakkuk muavini lamail Hakkı B. 14 te M. Paul oBncour'a tevdi olun mücrimlerin cezaya çarpılması için 
Selinı11z şubeıi kazanç tabak· mu,tur. tahkikata baılanılmıttır. Yukarıda 
k!"k muavinliğine, Be!i!dat şubesi Alman heyetinin bu mubtirayi zikri geçen haberde mevzuubabı ol
bma. tahakkuk muavını o_sman müsbet bir tek"f , .. ıine İfrağ ve he- duğu üzere kütle halinde irza tesal-

ANKARA, 14 (Telefonla) -Vilayet teşkilatı ve vezaifi 
kında bir kanun liyihaaı hazırlanmıştır. Bu layihaya göre ' 
teşkilatında yazı itleri, hukuk itleri, nüfus işleri bürolarile 
darma kumandanlığı bulunacaktır. Kazalarda yazı işleri, 
bürosu, polis bürosu ve jandarma kumandanlığı olacak n 
le~de ise katip, nüfus memuru; jandarma kumar.danı ve ~ol" 
mıser veya memuru bulunacaktır. 

Otomatik telefon merkezi 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Ankara otomatik telefon 

kezi ismile bir meı·kez tetkili ile bu merkezin posta ve telg 
mum müdürlüğüne raptına dair hazırlanan kanun layihası 
lise takdim edilmiştir. Bu merkezin müdürlüğü yedinci d 
üzerinden maaı alacaktır. • 

Tam teşekküllü nahiyeler 

Nun Bey Haydarpaşa ıubesı ka- men konferp ına tevdi etme- lüt veya kıtal vuku bulmamııtır. 
DDll sekiz kuruşa ekmek zanç tahakkuk muavinliiine, Hay si htem .. k "l • Türk ehaliye ait Caıniln ya--

satıldı darpaıa kaz~nç mu!'"ini M .. Sü- YY,_ 1 
na gelince ; bu yangının mezkur 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Yeniden 50 tam tesekküllü 
hiye te,kili hakkındaki kanunun tatbikının iki sene ~üddetle 
hiri hakkında hükümet Miilet Meclisine bir !ayıba tevdi 
mi~tir. 

Yeni ekmek narhı 9,S kurut reyya. B:_1;letıktat Bına tıı.h~kkuk Manisacfaki vak'adan 15 gün kadar sonra vuku 
olduğu halde, dün bazı semtler- muavınlıgıne, Betiktaı tabaıl ma· bulduğUnu ve bu hadiıe ile hiç bir 
de 8. 8,5 kuruta ekmek satılmıt· avini lamail Ha~kı_ ~Y Büyükde B kt~11iler münasebeti olamadıtmı kaydetmek 
trr. Ezcümle Sekbanzadeler fırın· re Kazanç m~a~ınlıfme, Tophane e -... l&zrmdır. Filhakika yangının Camiirı 

kazanç m. uavını. K.em. al B. Betik· MANiSA, 14 - Bektqilik yap ;.,.1•0 d- çık•·ıc.1 •-Lkikat neti~-inde 
!arma ekmeğin 8,5 kurut oldug- u· h 1 1 - ı ı uh k .,. ..,. ......, -· ta. .t.• .. sı muavın ıgıne. makta maznun o an arın m a e· ••bit olınuıtur. Ve Türk ko··ylüleri 
na dair yafta da yapı•tırmı•lardı. B kd k tah kkuk ed'td• M-dd · -

v v • u_yu. ere azanc a mu- meıine devam ı ı, u eıu· bu y•naın dolaysıyle ,,·md"ıye kadar 
Tayin edilen fiat, azami oldu- · · · d K --. 

'h 1 1 avım Zıya B. ,Top. ha __ n. e •ubeai _kazanç mumi tecziyelennı ıate i. arar hiç kimseye tiki.yet etmemiılerclir. 
ğu cı et e, be ediyece daha aşa· tahak'-·'· 1 • B -ı cumartesi günü verilecektir. dl" tah'-''-- b h 
ğı &atıf yapılma.ama müdahale e- •ua muavın ıgıne, eyog u va~ Her halde a ı ıua.nt u uıuı 
dilmemekte, yalnız ekmeklerin ridat katibi Sadrettin bey, Eminönü hakkında da mecrasını takip etmek. 
noksan olup olmadıkları kontrol varidat kitabetine, Hocapaıa vezne- liğ ınemurluiuna, Taksim kazanç tedir. 
edilmektedir. Bazı semtlerde de dan Refik bey, Kanlıca tubesi bina l tebliğ memuru Suat bey Hocamuı- Solhan kazası 
dün sabah 1 O kuruta ekmek sa- tahakkuk muavinliğine, Galata ka· f k tebl.. ' ı "-• 
t k " 1 td ~. · · ·ı · · . ta apafa azanç ıaı memur u5 .. • 
an açı goz er o Uısu ıtıtı mııtır. zanç tahakkuk muavıni Hay- K taf kaza tebl"" ANKARA, 14 (Telefon) _ 

Abidelerin • • 
zçın tamiri 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Konya, Manisa ve Aksara 
ki abidelerin bazılarının tamiri için Evkaf umum müdürlü 
40 bin lira sarfına mezuniyet verilmeıine dair Meclise bir li 
tevdi edilmiştir. 

Evkafın yaptıracağı binalar 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Evkafın akar olarak yeni 

yaptıncağı bazı mebani için azami 200 bin liralık taahhüt ic 
na dair mezkur idareye mezuniyet verilmesi hakkında M 

Belediyece, narhtan yÜ)ı:aeğe ek- dar bey, K'lDlerbatun şubeai kazanç na, ~ apaşa nç ıg 
Blig le bir vaziyet mek satıldığına teıadüf ediline tahakkuk muavinliiine, Galata bina memuru Galıp bey, Kamerhatun ka Ha kari vilayetine tabi Şemdi. 

daha olursa mütecaıirlerin cezalandınlacalı: • tahakkuk muavini Ali Oıman bey, zanç tebliğ memurluğuna, K.amerha aan kazaaınm lağvile Mut vila 

bir layiha verilmittir. 

lzmir Rıhtım şirketi davası 
lan beyan edilmektedir. Galata ıubeıi kazanç tahakkuk mua !tın kazanç tebliğ memur Hasan letine tabi olmak üzere Solhan 

na~h~:'!:iı'"oi:ı1::::nb:":;;B!;: Stok un /ıruıcılarırn vinliğıtaba'ne, .~~':'erhatun tu1 beıi ka- Tevfik B., Kocamuıtalapaıa kazanç namile bir kaza tetkiline dair 
diye ıpn mümasil ah..Ude daha elinde imiş zaroçBe ·ı ..... ih""'ıo~uaahv~~,_ rfan bey, tebliğ memur~~~na, Kocamuşstafka- hükômet bir kanun layihası ha 
·ı. . 1 bu) yog u ıat ..... t ..... uk muavin- paşa kazanç t....Uğ memuru ev et zırlamıttır. Bu layihanın ihtiva 
ı tıyat ı unmak zarureti kan· Buğday fiatleri dün borsada ligine, Beyoflu kazası iıtihlik ta- bey, Eyüp tahsil tebliğ memurluku· 
diıini hiıaettirmiftir. Ancak bu da cene niabeten dü,ük fiatle mua· hakkuk muavini Emin bey, Defter- na, Eyüp tabıil tebliğ -uru Ne- ettiği eaular~ gm:e He~! ve 
değirmen Te icabında ekmek çı· mele görmüştür. Dün borsada en darlık varidat kitabetine, Deft ... dar zihi bey, Erenköy tahail tebliğ me- Hamara nahıyelenle bırlıkte 
karmak Üzere frrmlara 'Ye bunlar i,.t cinı bafdaylar 7 • 7,S kuruş- lı.k istihlik memuru Meh.- Ali bey murluğuna, Altunizade tahıil teblii Haki.ri vilayetinin Şemdioan 
da paraya tealluk etmektedir. t 1 • - t ·· Oü 1 F. · b bak ı 
Y . B led" b . an muame e cormuf ur. n S· .nunön_ü .. •na.. ta kuk mu. avin.lifi. · -. memuru Mu.ı_tafa bey, E'._minönü t.a· kazaaı lag" vedilecek ve nahiye 
enı e ıye ütçesinde ıoe böy- t b 1 k 18 b "d - -le tabıiaat yoktur. • an u a anca vacon ug ay ne, Emınonu kazası varıdat katıbi bakkuk tcblıg ~urluguna, Emin- 1 haline kalbedilerek mezkılr vi-
,._, _ _,. İk M 'd" .. ı _ celmittir. Ihsan bey, Beyoflu kazası varidat önii tahakkuk telııliğ memuru Mua- 1• t" K k ba-1 
.,._ıye baat u uru ,....,. Ticaret ve Zahire boraaaı ida· lı.itabetine, Kanlıca bina tahakkuk delet Hanım, Kanlıca tuhe.i tahail aye ın enar .azas~a .g. a-

lür YY• B. frrmcılann, ortada ııe- re meclisi dün öğleden sonra bir muavini Şerafettin bey, Hocapafa tebliğ memurluğuna, " Kanlıca tube•i nacaktır. Mut ~ıllyetı ~ahih~
b " yokken ihtiyaçtan az ekmek içtima yapmıfbr. U~~ bir müd- ıubesi veznedarlığına, Be••ktat ka- tahsil teblig" lımail efendi, Selim· de mevcut Nalır ve yenı tqkil 
tı rr.Jlf olduklannı, fınncılarm det devam edan b ~t d Bel ,.. buhran ..,;;nlerinde ancak 2500 _ d" lk .. d .. ~ ...,.B ıma a e zanç tahakkuk katibi Vahit bey, Sa arz ~ubesi tahıil tebliğ memurluiu· edilecek Günik nahiyelerinden 

.. -. ıye tısat mu uru ey de bulun rıyer kaza11 varidat lı.itabetine Sa Arnavutköy tahıil tebli• me- ' .• k'- 1 k .. S lh 
3000 çuval un mübayaa ettikleri mu tur . • • na, • mu re Kep o ma uzere o an 
••• ı.1·t eclildı""'ônô lıtanbul'un bır" 'o··· f T" _ nyer kan11 ,;mdat katibi Saffet murluğuna Kerrıal bey, Eminönü ' k t k'l d"I kt• L • _... •--. ııer tara tan ıcaret mudür· ı h .... . . L--· b" .., 1 h . bl"" rl • E . .. ı azası eş ı e ı ece ır. ag. 
hafi 1 k rf. t 16 b" 1 1 

.. _ d h . anun, • cnıcamı $noeaı ır 11110. u ta ıı] te ıg mernu uguna, IDlnD- ed"lecek k h" • 
a ı un sa ıya ı ın çuva ugu e hu ~~~ tetkıkat. yap· kazanc kitabetine, ·Sarıyer lıazaaı nü tahsil tebliğ memuru Şeref bey, 1 v ı aza ve na ıyelenn 

olduğuna cöre frrınlann aon haf- ~kaaktadır,. Md~~urıyet yaptıgı I"!· ı müeı~t mıılıaaebe kitibi Seyfi B. Arnavutköy tahıil tebliğ memurlu- memurin ve müstahdemini te,. 
ta içinde işledikleri unun müteba- ıu t ıeJı.ir ...., ıtok unun mu- B ·kıa, be • L----- k" be . ı.·· tah il bl"" kil ed"I k ah" 1 
kiai, ekmek 7,5 kuru, iken teda- bim bir kıamı:un fırıncılar elinde Aeşı 't·k~~ kar ....._..,,,k •. b. s'tad tı~, ğuna, Arn~vbeut oMy ı teh ıilg ~- k d 11 e~I ab~al"kve n kıyel eree 
rik edilmit bulundugu" anla.,laca ld • t" . . . b" rnavu oy azanç atı ı a rettın muru Avnı y ercan ta s te... a ro arı e ır ı te na lo una-

D ıgı ne ıcesını vermı• r. L. S ·· ki be · 1 - M tah il eb gına, binaenaleyh zarar ettikleri ucy. arıyer muease3at ta bne, Jiğ memur uguna, ercan ı t caklardır 
iddialannın varit olamiyacağıru •••• • Sarıyer müesıesat muhasebe katibi. liğ memuru Rıdvan bey, Arnavut. • 
beyan etmi,tir. Şurayı Devlette Arnavutköy kazonç kitabetiM, Ye- köy tahsil tebliğ memurluğuna, Be- Gayri menkul em-

Bele<!iye Daimi Encümeni iza- nicami bir numaralı kazanç katibi ıiktıış Piyade tabıildan Arif bey va) verilecek 
aındsn Avni B de bunu teyit et- yeni teşkilat İsmail Hakkı B., S>rıyer kazası Hasköy bina tahakkuk tebliğ me-
memi,, fmncılann babalılıaa SC• mües-t muhasebe kitabetine, Ho- murluğuna, Hasköy bina tebliğ me- ANKARA, 14 (Telefon) -

• ANKARA, 14 - Teıkiliıt nok· 1 h be B ik p• 
hep olacak tekilde hareketleri sanlarını ikmal makndı ile hr..ı:ır capaşa muame e mu afaza memuru muru Abdülkadir y, et tq ı· ' Son Yemen valisi Mahmut Ne-
anlatıldığını aöylemittir • lanmı, olan devlet turaaının te,. Süle~n ~y, Beykoz kaza11 vari- yade tahsildarlığına, Mirgün ka· ı dim Beyle Gergük Türk cemi-

A k k k dk kil . d . 1 k 1. "h dat kıtabetıne, Beykoz kazası vari. zanç tebliğ memuru Pertev bey Ga- t" b' G .. ki .. R ih 
Z e me ('I ar l ları atına aır o an anun ayı aaı dat katibi Ha•an bey, B'Oliktaş ka- lata kazanç tebliğ memurluğuna, ye ı me usu. ergu u as • 

muhakkak Mecliıe verilınittir. za11 varidat kitabetine, Hasköy fU· Galata kazanç tebliğ -.ıru Hay· ı ve Esat Emın Be. ylere. gayn 
Bu liyihanın ihtiva ettiği yeni k J 1 1 h '-'---

F nncılar, kendilerini, bir kı- esaalara göre, fUra nizam işleri, besi tahsil katibi Muıtafa Saffet B. dar bey Mirgün kazanç tebliğ me- men u emva verı mesı aııuuıı 
amı halkın ihtiyaçlanndan fazla dahili itler, Nafia ve Maliye ve Kumkapı ıubesi tahail kitabetine, murluğuna, Kocamuıtafapafa tabıil da hükumet bir kanun layihaıı 
ekmek almalan buhrana sebep lktısat işlerile, dava İfleri namla- Kumkapı ıubeai tahıil kitibi Re- tebliğ memuru Nuri bey Kaaımpata 1 hazırlayarak Millet Meclisine 
oldugunu söyliyerek müdafaaya rıyla dört daireye ayrılmaktadır. cep. bey, Ha~köy ~ubeıi tah~il kit~- tahsil teb~iğ "!';"'urluğuna, Kaıım- tevdi etmittir. Verilecek gayri 

1ZMIR, 14 (Milliyet) - Rıhtun Şirketi davuına buıiın 
liye mahkemesinde devam edildi. Oğleye kadar devam eden b" 
ci celsede iki müdafaa p.hidi dinlenmittir. Öğleden ıonra 
lunan celıede ise M. Ernest ile Gat Franko Ef. Elizar Gifre, 
Gifre ve Galip Bey aralarında cereyan eden muhabere evrakı 
milen okunmu,tur. Muhakeme Haziranın 21 inci salı gününe 
lik edilmi,tir. 

Bir ·batında üç çocuk 
IZMlR, 14 (Milliyet) - İzmir - Kasaba ,imendiferleri 

murlanndan İbrahim Beyin refikuı bir batında iki kız bir 
çocuk doğurmu9tur. Anne ve çocuklar sıhhattedirler . 

lzmir ekmek narhı indirildi 
IZMIR, 14 (Milliyet) - Bugün borsada 13 vagon buğday 

tılmıştır. Fiyat yedi on para ile yedi otuz para aruındadır. B 
diye iki gün evvel tezyit ettiği ekmek narhını tekrar tenzil etm" 
tir. 

Emir Faysal Hz. nin ziyaretle 
AlllKARA, 14. A. A.- Emir Fayaal Huretleri 

lımet Pata krz enıtitüıünü ziyaret etmiıtir. 

bucün öğl...._ 

ANKARA, 14, A. A. - Emir Fayaal Hazretleri bugün Qileden 
milli müdafaa ve büyük erkanı harbiyeYi zi1aret etmitlerdir, riyaoetic· 
bur katibi umumisi Hikmet Bey tarafmdan orman çiftliğinde Prens 
ıerefioe bir çay ziyafeti verilınittir bu akıam Halk Kinde Prens Hz. 
hnd;ın bir z.iyald verilecektir. Ziyafete Reiıcümhur Hazretleri de t 

buyuracaklardır. 

çalıflllaktadırlar. Belediye müfet Dava dairesi bir reis ve on aza· helme • Beııktaı kaza1ı vandal ki· pa~a tahaıl teblıg memnrn Onnan k · h 1 
tiılerinin bazı semtlerdeki müta· dan, diğer daireler bir reis ile i- tibi Oırnan bey, HocapBta tubesi bey, Kocamuıtalapaşa tahail teblii ~en ul ve!gıye matra ~ an_h.a Atinada İtalyan 
hedatı da bwıu teyit ediyorsa da, ki!"r azadan mürekkep olacaktır. muamele muhafaza memurluğuna. memurluğuna, Yedikule tahıil teb- lıhazırdaki senevi gaynıafi ı.. ispanyada bir 

tren kazası ihtiyaçtan az ekmek çıkarmak au Şurayı devlet heyetinin azille- Küçükpazar şubeıi tahsil katibi Faik lif memuru Celal bey Hasköy talı- ratları 1200 lirayı geçmeyecek- yurdu 
retile buhrana ve halkın telitnıa ri halı.kmdaki eaaı kaldırılmakta- bey, Yenicami tubesi kazanç kita- ıil tebliğ memurluğuna, Haıköy tah tir. Bu zevatın Türkiyede ika- s INT SEBASTIEN 14 A ,._,,,,., 

f cd • · betine Yeni a · kazan 1- 0 t'bi ·ı tebl'" 0 -·it bey Galata ATIN"' 14 .A. A.- l•-'yan na- A ' · · rene rrm arm amil olduğu te· dır. Bqmuavın ve muavinlerin • c mı . ~ .... 1 • m. uı 1 11 • ıg m.emuru ~ • • metleri ve Türk vatandatlı"'ı ...., .., l 1 ha 1 b ·1 bul 
tal ı~ be Y tah il '-'ta L._ •-h 1 t bl - 1 5 -larmdan M. Giulıa" no ile M. Ve- ıpanyo cı an amı unan vd CÖ!Ürmez bir hakikat olarak ameli idare hayalında da iatih· a ~• y, erucamı I IU • fU...,,,I ~ il e ıg ••~,.,ur ugurıa. h kk h • b 1 J - ka Mar a) il Go" 

anlatılnuttrr. damları ve vilayet hizmetlerine betine, Y enicami tahıil kitibi Şükrü Galata tabıil tebliğ memuru A. Na- a ını aız u unma arı ,art nizeloa'u temail eden Başvekil mua· tar 
1 

• e ıvar 
Buhran ginlerinde fırınl.an gönderilmeleri temin olunacaktır. bey, Küçükpazar tahsil kitabetine, ci bey Y edilı.ule tahsil teblii -ur tutulmu9tur. Tini M. Micbalacopouloı, bükümet yoldan çıkmı,tD". Yolculardan 

4 

kontrola aevkadilen belediye mü- Şura daireleri her sene temmu· Altunizade kazanç tebliğ memuru !uğuna, Y enicami tabıil tebliğ me- ~-------- erkanı ve bir çok rical Atirıada vü- ti ölmü, ve 50 lri,i ve yaralan....r 
fettif ve memurları tarafından 30 zun yirmisinden eyliilün beJine Sırrı bey, Haydarpaşa bina tebliğ muru Hakkı Nafiz bey, Oivanyolu Mücadele umumi cuda getirilen İtalyan yurdunun ve br. 
kadar fınnm ihtiyaçtan ve her- kadar tatil olunacaktır. memurluiuna, Haydarpata bina tahsil tebliğ memurluğuna, Divan- d• • Jeli yüksek hara enıtitüıünün açılı' res S •k t b ti 
rün işledikleri miktardan noksan Müstacel ifler için tatilde bir tebliğ memuru Naınik bey. Hocapa- yolu tahail teblit memuru Bekir mÜ Uru ge minde hazır bulunmuılardır. 1 Ul as Çl ser es 
ekmek çıkardıklan anlatılmıt ve reisle dört azadan mürekkep bir la ıubesi tahıil tebliğ rnemurluiu- Sıtkı bey, Yenicami taluil teblii me Ziraat Vekileti mücadele u- Maarif M B trd hal ROMA, 14. A. A.- Duçe'yı ~ 
haklannda tut<ılan zabıtlar dün heyet va:ıife cörecektir. Dava a· na, Hıac:apafa tahıil tebliğ memuru murluğuna, Kamerhatun tahıil rne- mumi müdürü Şeqet B. bir müd- ortaelçiai ~';..ıi..,: ~~n ve y:~ ı •ı bir ıuikaat icraaı taaaYYUnl 
Belediyeye vürut etmiftir. Bu me- leni heyetinde ve bilıimum daire Şükrü bey, Altunİ7.ade ıubeai ka- muru Hayrettin B. Eclirnelrapı tah- detten beri Almanya'da tetkikat- .. . ...,____ tuk .. I . buluımıllf ft poliaia wwwhw • 
yanda Sinemköy'de Andoa Vasi- ve 9ubelerda nisap -tı.aanını unç teblit memurlujuna, Erenköy ail _,rtujana, Eyiip tahsil me- ta bulaauyordu. w munaup....,... nu aoy tlllUf' 

lilı.i, Pancalti Hamam caddesin- ~~b~a~p~!tua~~Y:in:lerl~:e:b:i:rinc:~i ~•:ını~f~m:ua:·~b:ina:~t:ab~·:k:k:u~k:t~e~b~li:ğ~m~em~u~ru~~H:a~-~muru~=T:ala::t :bey:,~Kam==erha=~tu~n~tab=-~::=Ş~e:vk=e~t=Be~y:::A:lma:::n:y:a~'ıl:•:n~f9=hri:· ~lar~ft=-:•:•k:_~:a=·,.:ıl:•...:al=kıt=l·:-=:tla:r:·"l"ol•anmSINı-ar_dalloUo, ____ '_""_'-_ t __ _ 24 N. da hya, Takaim'de 13 vialer ikmal edeltilecelrtir. fİm bey, T""ıirn "1beıi kvanç telt. ıil memurlaiu.,. .. ize ••lmi,tir. ..... 

-v"'İille / 



al Almak için Hariçten Bir Çok 

unanistana ihracat 
statistiklerinde fark 1 

•••••••• 
dadaki komite dün toplandı 

unaniatanla memleketimiz bey 
de münasebatı ticariyenin in
afı için tefekkül eden komite 

Ticaret odaımda bir içtima 
pmııtır. Bu içtimada be~ iki 
m)eketin biribirine olan ıtha
ve ihracat miktarları tetkik 

iJmittir. Bu tetkikat ünaamda 
· memleket iatatüıtiklerinin yek 
ierinden çok farklı olduğu gÖ
lmüttür. 
Bu tetkikatta vurl olunan neti
lerden biri de Yunanistana ib
catımızın rakkamlar1a tesbit 
Henden az olmasıdır. 

talyaya yumurta 
ihracatımız 

İtalya ile Yugoslavya arasında 
er'i olan ticaret mukavelesi mu-
bince ltalya Yugoslavyadan ge
n yumurtalardan ithalat resmi 
nıamakta idi. 
ltalya hükUnıeti yeni bir karar 
Y\Unurtayı yüz kiloda 650 Li

t reame tabi tutmuftur. 

Bu vaziyete ıöre en ziyade 
azhan ınüaaade devlet mevki
den istifade eden Türk yumur
ları da bu resme tabi olacaktır. 
ltaiya yumwia ihracatımızda 
şta bir mevki almakta idi. Bu

Ün ha dis olan vaziyet üzerine 
unıurta ihracatımız çok milteeı· 
İr olacaktır. Ticaret odaaı bunun 
Çİn Yllmurta tacirlerini bir İçtima 

davet etmiştir . 

olombiya kahvesi 
Kolombiya kahvelerini memle

etirnizde diğer rakiplere nisbet
daha ucuz satmak üzere tetki· 

atta bulunmak üzere tehrimize 
ir heyet gelmiştir. 

af a Ticaret odası 
reisi geldi 

Yafa Ticaret odaaı reiai Yaaef 
A.hrnet efendi Jehrimize gelmiştir 

Mumaileyh Ticaret odasına mü 
acaatla memleketimizin fındık, 
eynir ve elma ihracat tacirlerile 

temasının teminini rica etmiştir. 

skenderiye serbest 
liman 

Gelen maliımata nazaran Mı· 
nr hükfuneti lakenderiye limanını 
aerbeat liman haline getirmek ı· 
cin tetkikat yapmaktadır. 

Nerden 
Uyduruyorlar? 

Balkan Tütün konferansında 
tütün zeriyatının veya istihaalitı
llın tahdidi mevzuu bahaolmanuf
tı. Fakat bazı Avrupa gazetelerin 
de konferanala tahdit yapddıftnı 
Bulgariataıu. 45, Türkiyeye 35, 
'Yunaniatana 25 milyon kilo tah
&is edildiğini yazmaktadırlar. 

Aaılsız olan bu neşriyat şehri-

EORSA 

14 Haziran 1952 
Alq•ın Fiatlan 

fıtikrar.lar : T ab•illt 
IH dahfll ~5 ı 
l'ukd.} olları :ı.ıt • llettrlk: 5.-
1) Muuhhldc 41 , 

1
~ TrmnJ 4•95 

Cumrlltlcr o,- Töncl s.-
~•) dl mabl 4,2~ ~ Rıbtı11 15,60 
Bı.dat 5,YS \ ı:adol• l 16.90 
ı asl.cri7e 1.2" ,, • m 15•15 

mir lklcdiyc : .Mliaınıil tı.-
1.. r aır 94 • 

Eah ... 

1 f!aakuı 9,20 Tertoı 16,-

Anadolu 1:1,85 Çlmeaco Ar. 1,10 

Reji 4,1() Oııyoa deJ. 19,-

~ır hayriy• 14.~0 Şark dey. t.ı~ 

·1 ram' o~ 45, Bılya 1,75 

l rı ı nı lsigorta ıo,1ıo Şark ııt . ee&a t ,40 

llrımrntl ti, Telefon 14,75 

Çek fiatlan 

1 arı( 1 9.ı .ı Praf 16,03,25 

1 ondra . 7:"5,75 Vlyaaa 47,75 

?\uyork 47.42,5 Madrlt IT,75 

Mılano 9Y,8~ Berlio t,-

H uksel 8,40, 141/2 Var,ova U4t,5 

At na 70,97 Peşte .. 
Cine\ re 2,42,7 5 Bukref 8(), 

fof~a b:',10 Bctıra< 17,69 3/4 

Amlsı erdını J,1 7:>2 Moskova 1087,50 

Nukut (ıabt) 

~ı JCurut -r FranS17. 1';'1,- • 1 ~ilin, Av. 26,-

l -ıe r ın .;so, ı pezcta J6,-

ı dolar 212,0 1 mark 1(),-

1 ıolU M,-
20 llıet tl9,-

ı peoıo IO,-
.o f Belçlkl 112,- 2U ley 14,-
o dralınıl 42,- ff dinar 

,.,_ 
211 1 in içre nıı,- ı Çırnonf 
ıo l~va H,- ı Altın 11.~-

it, llorlo 11.- ı Meddlye 45,-

1 ı;. r Çek) ıt5, ı Banknot ı.ıı-

miz ikbaadi mehafilinde hayretle 
karıılanmaktadır. 

lzmirde kömür ve 
motorin fiatları 

ltalya 
Maarif nazın ..... -

Bugün geliyor. Vali 
şerefine 

bir ziyafet verecek 
Şehrimize geleceğini yazdıii· 

mız İtalya Maarif nazırı M. Bal
bino Giuliano'nun bu sabah Loid 
Triyestino kumpanyasının A ven· 
tino vapurile tehrimize muvaaali.
tine intizar edilmektedir. B. Bal
bino Ciuliano vapurda Vali Mu· 
bittin Beyle ltalyan jeneral kon· 
solosu M. Salemo Mele, vis koıı· 
sül M. Sili tarafından İstikbal e
dilecek ve Perapalas otelinde mi
safir edilecektir. M. Giuliano va
li Muhittin B. i makamında ziya
ret edecek ve öğle Üzeri Muhittin 
B. tarafından Perapalas otelinde 
bir ziyafet verilecektir. M. Giuli
ano öğleden sonra ltatyan me1de 
bini ziyaret ve teftiş edecek ve 
saat beşte Caaa d'ltalia'da şerefi· 
ne verilecek çay ziyafetinde ha
zrr bulunduktan sonra akıam eka 
presle Roma'ya avdet etmek Üze 
re tehrimizden hareket edecektir. 

Sulhçu 
Kadınlar .... .,_ 

Kadınlar birliği de 
bir çay verdi 

Şehrimizde bulunan Beynelmi 
lel Kadınlar 3ulh ve Hilrriyet ce· 
miyeti murahhaalarından be§ A
merikalı kadın, şerefine dün Hal
kevinde Kndm Birliği tarafından 
bir çay ziyafeti verilmiıtir. He
yet, evvelki gün gene Halkevİn· 
de C. H. Fırkası idare heyeti ta
rafından verilen ziyafette Maarif 
erki.nından bazı zevat ezcümle 
Edebiyat fakültesi reisi Muzaffer 
ve müderris Behçet ve ınuallim 
Kazını Nami B. lerle görüpnÜf
ler ve Türkiye'nin Maarif tetkila· 
ti hakkında izahat almışlardır. 

Maarifte 

Bakalorya 
Sualleri 

Zarflar bugün Darül
fünunda açılıyor 

Lise, orta mekteplerde okutu
lan tabii ilimlere dair bakalorya 
imtihan sualleri Ankaradan gön
derilmittir. 

Sualleri havi zarflar, bugün Li
se, orta ve ilk mektep talebesinin 
toplanacakları Darülfünun Kon
ferans salonunda açılacak ve ta
lebe tertip olunan İmtihan sualle 
rine cevap vereceklerdir. 

Darülfünun imtihanlarının ha· 
ziran nihayetine kadar devam e
deceği anlatılmaktadır. 

llk mekteplerde imtihanlar 
ayın 20 sinde hitam bulacaktır. 

Muallimlerin maaıı 
Mua11imlere haziran maatları 

tamamen tevzi edilmittir. 

Maarif müdürlüğün
de iki muavinlik 
İstanbul Maal'İf müdürlüğünde 

kadroda bir muavinlik varsa da, 
iki müfettit le muavinlik umurile 
İJtİgale memur edilmit bulunmak 
tadırlar. Maarif müdürlüğünde 
reami bir muavinlik daha ihdaaı, 
muavinlerden birinin reami ve di
ğerinin ecnebi ve ekalliyet mek· 
teplerine ait itlerle ittisal etmele
ri mevzuu bahis olmaktadır. 

Mahkemelerde 

Yanan bir diikkinda 
gazlı elbiseler . ...... . 

Kürkçü hanındaki yangın da. 
vası şayanı dikkat bir safhada •• 

Geçen şubat ayı içerisinde 
Mahmutpa§ada Kürkçü hanı içe
risinde Altınmakas elbise ticaret· 
hanesinden yangın çıkmıf, yapı· 
lan tahkikat neticesinde de sahibi 
lzrael Sivilya efendiyle, yeğeni 
lzak Ef. mahkemeye verilmişler
di. Ağırceza nıahkemeıinde de
vam eden bu dava ahiren şayanı 
dikkat bir safhaya airmittir. 

Muhakemenin dünkü celseain
de şahit olarak Belediye mühen
dislerinden Nusret, Milli ReaaaÜ· 
rans İstihbarat şefi Aziz, Eminö
nü kazası merkez memuru Ah· 
met Beyler §ahit olarak dinlen· 
mişlerdir. 

Bu ıahitler yangm yerinde ke
tif yaptıklarını, yangının ayn 
ayrı iki yerden çıktığını, bu yer
lerde gazlı talaş ve eski elbiseler 
bulunduiunu, bunlann mahiyeti 
maznunlara sorulduğu zaman ta· 
latın soba tutuşturmak için iki 
seneden beri burada bulunduğu· 
nu, yağlı elbiselerin de makineler 
yağlanırken kirlendiklerini söyle 
diklerini ve kazaen zuhuru 
kabul edilecek bir yangının ayni 
zamanda iki yerden birden zuhu 
runa imkanı fenni ve ınantıkı ol· 
madığını aöyleınitler, müddei u
mumi ile iddiayı şahai ve müda
faa vekilleri tarafından sorulan 
suallere de ayrı ayrı cevap vere
rek, mağazanın öteaine berisine 
konulan gazlı talat ve paçavrala 
rm yangın çıkarmak için değil, ÇI• 

kan yangını kolayca tnsi için 
konulmakta olduğunu s3ylemifler 
dir. 

Şahitler dinlenildifi esnada 
muhtelif ifadeler, raporlar, keıif 
varakaları okun.mu., bu meyan• 
da itfaiyenin belediyeye verdifi 
raporda kıraet edilmlttir. 

ltf aiye bu raponında yangına 
gidildiği zam~ anmakta olan 
mahalde için'"~• m bulunan 
iki tenekenin tut1ı1fınut oldulu 
halde görüldüğünü bildiriyordu. 

Şahitlerin iatimamı müteakip 
müdafaa vekilleri mldafaa tahi
di celbi ve vak'a mahallinde ketif 
yapılmaaı talebinde bulunmutlar
dır. 

Bu aırada davacı vekilleri de 
ayağa kalkarak mahkemeye d~-. 
laili cürmiye ibraz edeceklermı 
aöylemifler ve maznun lzrail Si
vilya efendinin yan&'ından iki ay 
evvel hali acizde oldafunu aöylİ· 
yerek Credit Liyonnaia bankaama 
38 aterlinglik, Oamanh bankasına 
250 liralık, Deutacbe Bank'a 38 
sterlinlik borcunu ödeyemediiira· 
den kendisine ademi tediye pro
testoları çekildi;ini anlatmıt ve 
bu protestonameleri mahkemeye 
ibraz etmitlerdir. 

Diğer taraftan lzrael SiTilya e
f endini!l iki seneden beri dükka· 
nmda değil l 18 bin liralık, hatti. 
20 bin liralık mal bulwımadıiını, 
bu ciheti bizzat lzrail Sivilya e
fendinin kendi imza ve mührüyle 
İspat edeceklerini aöylemifler ve 
ınumaileyhin Devlete verdiii iki 
kazanç beyannameaini mahkeme· 
y.e takdim etmişlerdir. 

lzrail Sivilya efendi bunlardan 
930 seneaine ait beyanqamesinde 
dükkanında yalnız 16 bin liralık, 
931 senesi beyannameainde de 
yalnız 11,900 liralık mal bulun
duğunu bildirmiıtir. 

Vekiller demiılerdir ki: 
- lzrail Sivilya efendi bir ta-

raftan Devlete 11900 liralık malı 
bulunduğunu bildirirken, diğer 
taraftan da malını 118 bin liraya 
sigorta ettirmittir. Bunlardan han 
gisi doğrudur? Eğer hakikaten 
118 bin liralık malı var idise lz
rail Sivilya efendi devleti aldat
mıf ve vergi kaçakçılığı yapmıt
tır. Bu da takibatı mucip bir cÜ· 
rümdür. 

Davacı vekmeri bunları söyle· 
dikten sonra, geçen celsede dinle 
nilen şahitlerin tekrar celbile din 
lenilmesinde ve vak'a mahallin
de keşif yapılması talebine itiraz 
etmediklerini söylediler. 

Neticede mahkeme geçen celse 
de dinlenilenve yangınyerinde ilk 
ke§fi yapan ıahitlerle bu celsede 
dinlenilen şahitlerin müvacehesi
ne müdafaa şahitlerinin celbine, 
ketif hakkında bilahare ittihazı 
karara, muhakemenin de 21 hazİ· 
ran Salı gününe talikrna karar 
verdi. 

Başka türlü mü 
istifade etmiş? 
Şehrimiz mensucat f abrikala

nndan birinin sahibi bugünlerde 
ıümrükteki ihtisas mahkemesine 
tevdi edilmek üzeredir. 

Bu fabrikatör, teşviki sanayi 
kanunundan istifade ederek ha
riçten getirttiii 25000 liralık ma· 
lı, kendi fabrikasında kullanma· 
yarak §una buna satmakla zan 
altındadır. Gilmrük müfettişleri
nin bu meseleye dair yaptıkları 
tahkikat ikmal edilmiştir. Maznu 
nua yakında ihtisaa mahkemesin
de muhakemesine başlanacaktır. 

Çolak Hayri davası 
müdafaaya kaldı 

Alemdar caddesindeki evinde 
bir gece eğlentisi esnaııında Şükrü 
çavuıu öldürmekle maznun Hay· 
ri efendiyle arkadatı manav Sab 
rinin muhakemelerine dün Ağır
ceaa mahkemeainde devam edil
mittir. 

Dünkü muhakemede manav 
Sabri efendinin aabıkau olup ol
madıtına dair aonılan süale se· 
len cevap okunmuı ve bu cevap
tan manav Sabri efendinin mah
kUmiyeti aabıkaaı olmadığı anla-
şılm19tır. "' 

Bundan aonra iddia makamı 
iddiasmı serdetmit, manav Sabri 
nin katil filinde dahli olmadığım 
Şükrü çavutu Hayri efendinin öl 
dürdütfinü, vaka eanasmdaŞükrü 
çavutun Sabrinin arkaaında ve a· 
yalda durduğunu, Sabrinin attığı 
bir el silahtan çıkan kur§unun 
Şükrüye i~~etine imki.n ol~adıiı 
m ve Şük.nı çavuıun Hayrı efen
dinin Sabriye attıiı kurtunla öl
düğünü, Sabri efendinin bu katil 
filinde Hayri efendiyi filen ve laf 
zan tahrik ettiğini aöyliyerek 
Hayri efendiye 448 inci madde i
le ceza verilmesini tahrik nazan 
dikkate alınarak verilecek ceza
nın 51 inci madde mucibince azal 
tılmasını, fakat sabıkaları nazarı 
dikkata alınarak bu azaltılan ce· 
zanın arttırılmasını istemiftir. 
Sabri efendinin de bu kavga da 
aebebi asli olduğu nazarı dikkata 
alınarak bu suretle tecziye edil
mesi icap ettiğini söylemittir. 

Muhakeme müdafaa yapılması 
için 28 haziran sah günü sabahı· 
na bırakılmıştır. 

Belediyede 

Yeni 
Apartımanlar 
Çürük mü? 

t •••• 

lnfaat sıkı bir kon
trol altına alınacak 

Yeni yapılan beton apartnnan 
lardan bazılarının sağlam olma
dıkları hakkındaki tikayetler ü
zerine Belediye Fen Heyetince 
tetkikat yapdmıttır. Bu tetkikat 
neticesinde, İntaat nıh.-tiyesi a· 
lırurken, betonarme İD§aat hesap
larına merbut tafsili.tın noksan 
•erildiği ve bu noksan heaabat İ· 
le müteahhitlerin gelişi güzel ha
reket ettikleri anlaıılmııtır. Bade 
ma iftfaatin daha aıkı kontrol e
dilmeıi tekarrür etmittir. 

Boğaziçinde İnfaat 
Yali ve Belediye Reiıi Muhit

tin B. dün refakatinde İstanbul 
meb'uau ve sabık Müzeler müdü
rü Halil ve Belediye Fen heye
ti müdürü Ziya Beyler olduğu hal 
de Boğaziçine giderek in9aat fa
aliyetini teftiş etmiştir. 

Çapları verilmeyen 
arsalar 

Şehrimizde bazı yanğın yerle
rinde henüz çapı verilmemit ve 
ashabı tarafından tasarruf edilme 
mit arsalar mevcuttur. Belediye, 
bu sene bunlaı·dan bir kı5mırtı is
timlak edecek, diğerlerinden ih
tilafah halledileceklerin de çap
lan verilecektir. 

Belediye kooperatifi 
Belediye memurin kooperatifi 

ne ait hazırlıklara devam edil
mektedir. Yeni Belediye bütçesi 
Vekaletin tasdikinden gelince fa
aliyete geçilecek, evvela lokanta 
açılacaktır. 

Taşdelen suyu 
Taşdelen suyunun sahile indi

rilmesi için yapılan tetkikat bir 
kaç ay daha uzayacak, tesisata 
sonbaharda başlanabilecektir. 

Belediye mahkeme
si işe haıladı 

Galatada tetkil edilen Belediye 
aulh ceza mahkemesi dünden iti
baren faaliyete baılamıtbr. Ha
kim Münür Bey Belediye cezalan 
na vaki olan iti. a,ları tetkik et
mektedir. 

Spor 

Poliste 

Acıbadem'de 
Bir köşk yandı 

••••• 
Yanan· kötk "çifte 
köşk,, lerden biridir 

Evvelki gece Acı Bademde bir 
yangın olmut ve bir kötk tema
men yanmıatır. 
Yangın çıkan kötk, Süreyya B. 

in çifte kötkler namile maruf ild 
kötkten biridir. Yangın gece bir 
buçukta çıkmıt ve bir kötk tema
men yandıktan sonra söndürül
müıtür. 

Sokakta ölüm 
Üsküdar belediyesi çöpçü onba 

tılanndan Hikmet efendi, Yeni 
çeşmeden geçerken anaızın düte· 
rek ağzından kan gele gele vetat 
etmiıtir. 

Hikmet ef. nin yapılan muay ,_ 
nesinde nezfi dimagiden vefat 4 t· 
tiği anlatdmııtır. 

Tramvaydan düıtü 
188 numarala tramvay vabaa· 

m Kadri ef. nin idaresindeki ara
banın arka römorkuna atlamak 
istiyen Necmi İsmindeki çocuk 
Karagüm.rükte yere düterek muh 
telif mahallerinden yaralanauı 
ve Gureba haatanesine kaldıril
Jrufhr. 

Bacağından yaraladı 
Topanede Seyrisefain rıbtunıa 

da hamal Mustafa ile Şerefettin 
araınnda kavga çıkmış, Mustafa 
bıçakla Şerefettini bacağından 
hafifçe yaraJamıştır. 

Sarkıntılık 
Ali ve diğer Ali isimlerinde İ· 

ki kişi, latiklal cadd esinden ge
çerken Serpuhi İsminde bir ma
dama sarkmblık ettiklerinden y .,. 
kalanarak haklarında tahkika a 
batlanmı§tır. 

Adil Bey bugün 
Ankaraya gidiyor 

Gümrük ve inhisarlar Vekale
ti müsteıarı Adil B. dün Tütün 
inhisarı idaresinde meıgul olmuı 
tur. Adil B. bugün Ankara'ya av 
det edecektir. ---........... __ _ 

Fransız hava 
ateşesi geldi 

Fransanın Ankara, Sofya, Bel
crat, Atina, Bükreı sefaretleri 
hava ataseliğine tayin edilen Mi
ralay Delennite ~hrimize gelmit 
tir. Miralay Delermite bugün An 
kara'ya gidecektir • 

Selinik muhteliti 
cumaya oynuyor ......... 

Geçen ay zarfında gelecek 
olan bu muhtelit 

nihayet bu hafta geliyor • 

Bu cuma günü spor noktai 1 dür. Fakat azami kuvvetle çık. 
nazarından çok mühim bir gün ması için ne yapmak lazımsa 
olacaktır. Çünkü sabahleyin T u yapılacaktır. 

ring kulüp ve gazetemiz tara- ' ıı•••••••••••• ... 
fından tertip edilen otomobil • 
yar•!• yapılacak ve öğleden son 
ra Selanik muhteliti de Galata
saray - F enerbahçe muhteliti İ
le oynayacaktır. 

Teberru Listesi --
Sarı lacivertlilerin lokal

lerinin müessif ve elim zıyaı 
dolayııile açtığımız teberrü 
listesi devam ediyor. 

Her fert, her sporcu 'e bil 
hassa her Fenerli kendi yuva 
larını ihya edebilmek icin bu 
teberrü listesine iştir~k et
melidir. Aksi takdirde mah. 
volan yalnız F enerbahçe lo
kali değil, ona merbut olan 
iOk geniş bir gençlik kütlesi. 
dir. 

T eberrü listesi 

Yeni Şark berber salonu 
ıabibi Ahmet Bey 

K 

500 
Yeni Şark berber salonu 
kalfalarından Recep Ef. 100 
Yeni Şark berber salonu 
kalfalarından Hafız Ef. 100 
Yeni Şark berber salonu 
kalfalannda Mehmet Ef 100 

Dünkü YekUn 
800 

25050 
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Aorın umdo<li "MlLLIYET' tir. 

mantıki olanlan olduiu gibi 
ıaçma sapan olanları da var
dır. 

Asıldılar? 
--·--

ZI A .. 32 Lakin benim en ziyade me-
l 5 HA R N İ 7 , rakımı celbeden bunların için. Ankaradaki cinayet 

faillerinin ldar.ı.ue: Ankara caddui, : de benim şahsıma hücum eden, 
100 No. j çatan, hakaret eden mektup. 

son dakikaları •.• Tdcraf adı·ui: lıt. Milliyet 1 !ardır. Bunların arasında iyi 
Telefon Numaraları: ı yazılmı• olanları yok değilse de ANKARA, 14.- Ankaranın ilen 

Bo4muharrir ve Müdiirı 24318 müstehcen olanları ekseriyeti gelen etrafından Fahreddin efendi 
Y ...,, ;,ı.n Müdürlütü 24319 1 tqkil ederler. Bu tarzda mek- ile zcvce•ini ıen·etine tama ederek 

idare ve Matbaa 24310 1 tupları - seyrek te olsa - al. katledenlerden Kımız ve Paragon 
1 --------------1 ı dıkça düşünürüm., bu sabah asıldılnr. Şehri heyecana 

k veren teni vakarun faillerinjn bu sa 
ABONE ÜCRETLERİ: Bu adamların işi mi yo • bah ce-La!arını bulacaklarını duyan 

' akıllan mı?.. Kartı kartıya kesif bir halk kütlesi daha aece ya· Türlrıy~ için Hariç içın 
L. K. L. K. 

3 •:r••i• 4- 8-
6 .. 7 50 14-

i2 .. 14 - 28 -

ıelmeden bir adama mektup. 1 rıaında sehpaların kurulduğu yerle 
la çatmaktan ne zevk alınır!.. ri doldurmu,tu. 

içlerinde o kadar namüli.. Sabahın ikisinde Cebeci hapi&ba· 
· J 1 1 va k. nesinde bir fevkaladelik ıöze çarpı· 

Y~~ yazı mış o an arı. r ı; yordu. Cumhuriyet müddei umumi•i 
böyle manasız §eylen yapmak Ekmel bey muavinlerile jandarma, 

Gelen evrak geri verilmez _ için nesıl mesai sarfettikle- polis erkanı hükmün tatbikine ipti-
Müdcleti ıeç•n nüıhalar 10 ıru. rine cidden ,a,ıyorum. Geçen- dar için celmiılerdi. 

' de birisi bana diyor ki• Kımız ve Paragon birlikte yattık-
ruıtur. Gaute ve matbaaya ait ' la dada d '-' ak" 1 "Ef d" se · · · ehi" de rı o uyan .... arı v ıt ceza a-
iıler için müdiriyete müracaat - . . 1 en ~·. n 1

''"'" 
1 

- rınr çekme dadikaaırun celdiğini an· 
edilir. Gazetemiz ilanların mes'u gılsın. O 1f 1 bırak tıı gazete. lamıt olacaklar ki helecanle yatak-
liyetini kabul etmez. nin kaloriferini yak L Müret- !arından fırlamıtlar ve pantalonları· -------------1 . tiplere dondurma ve civardaki nı üzerlerine çekmeğe ba lamı,lar-

' musevilere pide sat!,, dır. BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy a keri rasat merke. 

zinden verilen malümata ıöre bı;. 

gün hava kısmen bulutlu olacak, 
rüzgir •imal istikametlerden e· 
ıecektir. 

14-6-32 tarihinde hava tazyiki 
760 milimetre en fazla sıcaklık 22 
en az 10 santigrat kayd..dilmiş 

tir 

Gene 
Karamanlıca 
Bahsi 

1 
Ey sabırlı karilerim!. Vakıa Kımızdan evvel hapishane müdi· 

h riyeti odasına aitmeğe davet edilen 
bizim yazılarımızı er gün Paragon yastığının altına aaldadıfl 
okumak suretile gösterdiğiniz küçük bir kitap ile bir cün evvel 

1 sabır ve tahammül ve vefakar. yazdığı bir mektubu koynuna koy-
11 lığın minnettarıyız !. Bizde de muş ve elleri arkatına kelepçelendi· 
şüphesiz birçok tahammül tü. ği vakit: 
k 1 h · 1 -- Galiba gidiyoruz! .• Demiı, 

1 eten yazı u, mu arrır er var 1a,kın adımlarla lıapiılıanenin lot 
' 'ı dır. Lakin kariler içinde de merdivenleı-ini çıkarak kendisine 

öyle münasebetsizler var ki!. hükmü tebli; edecek heyetin buzu· 
Benim doatlarımtlan bir zat runa gelmiıtir. 

; vardı. Bir gün bir yerde mü- Müddei umumi Ekmel bey Para
• nasebetaiz birisile otururken ııona hükmün infaz edilecejini, bir 

aöyliyeceği olup olmadığım oorduiu 
1 demit ki: vakit idam mahkumu itidalini muha-
l ~ Zatıaliniz ba,lı batı· fazaya çalrıarak: 
1 na Allahın birliğinin canlı bir - Ne olsun... Diye mmldanmıt 
deliliıiniz!. n ıonra kard"'ile ıörütmelr: iaı. 

- Neden? mittir. 
Bu arzuıunun yerine ıetirilmeaine 

- Neden olacak?. Sizin lmkin olmachimı anlayınca koynun 
gibi münasebetsizi Allahtan daki kitap ve mektubu ip.nt etmek 
başka bir kuvvet yaratamaz!.. iıtemiı ve aardlyanlar bunları ko:r· 

(v N ·) Aynı" so""zu· bu mektubu ya. nundan çıkarınca .,.,..nice :yazılmlf a • u nun açtığı ve ·'- ı. ku • · 
• F zan kan"ı·mı·ze so"'ylerıem bana otirlan. m ... tu un ° nmaamı ut-.ıt-bcnım iliştiğim ransızcanın 

karamanlıcaaı bahsine (Selami gü~nmez ya 1 Odanın k.öteainde duran .,.. dini 
izzet) de karıttı .•• Büfe keli. FELEK meınuimi ifa için aetirilen papa• bu 
meıinin bufe olduğunu güzel •••••11111•••••••• vazifeyi yazının fazla kötü olınaaı
bir fıkra ile anlatıyor. Latife 1 Şerifzade Süreyya Bey na mebni yapamayınca P.....,.on mektubu bizzat okumak t....,ı.hüıün-
bertaraf bizde türkçeleşmit ve Hazin bir irtihal j de bulunmuıtur. Helecam buna ma-
(Va • Nii) ya göre karamanlı. • Odamızın ikinci reisi Şerifzade ni olmut: 
calaşmıı tuhaf tuhaf terkipler ' Süreyya Bey irtihal etmiıtir. Bu - Ne okuyayım?M. Alacaklarım 
de 1 hakkında karde•İme bazı ""Ylet" var.. • çok acı ve tesellisiz haberi diin • •-

yazdım, onlan taluil etsin, demİf· 
(Pain d'Eıpagne)dan (Patis aldık. Kendileri uzun bir zaman- • 

tır. 
panya (Satin de Lyon) dan danbcri rahat11z idiler. Tedavi i- Paragon bu ifadeyi birkaç defa 
( Setentilyon ) ( Kachemire I çin Avrupaya citmiıl di. Avdm- tekrar etmlt ve mektubun biraderi· 
d'Ecosse) dan ( kaımertikos ) !erinde, çok aevdikleri memlekete ne muhakkak verilmesi huıuıwıu .,. 
(fil d'Ecoue) den (filtikos) kavutmadnn bir ırün evvel Pire- bemmiyetle temenni eylemiıtir, ken 

disine verilen cevap ıu olmu,tur: 
olduğunu izaha hacet yok!,. de ölüm, onu, ıevei ve saygılar- _ Müıterih ol, mektup brdefl· 
Hatta (Selami İzzet) İn fık. la b kliyen bizlerden ayırdı. ne verilecektir. Bizden ne iatedin de 
rasında yazdığı (dressoir) keli Süreyya Beyfendi Türk iktisat yapı::ıadık? 
mesi (transuval) şekline gir- ve ticaret hayatının en gilzide ve Paragon ümitsiz bir tavurLı ilave 
miftir. Eğer çarfı içindeki kol kıymetli uzuvlarmdan biri idi. etmiıtirı 

- Mektubu verseniz de o, bu pa 
tukçulnrla görüşse bu kelime. I Kendi müesseselerinden maada raları allımıyacaktır. Ben bile uira-
yi söylediğim şekilde bulur.. müteaddit senelerdenberi Odamı· 1 tıp ta alamamııtrm. inkar ecliyor-
(Petit carree) yi (bitikara) zın ikinci rei•liğinde, ticaret ve lar. 
yapan kuvvet ne iıe biz onu bu zahire boraaımda, diler arkada•· ı l Paragon Ermeni papazının öniine 
lup kozwn zu onunla paylaı- 1 larile beraber yeni kurmuı olduk· götürüldü -.e burada dini meraıim 

1 Y b• "b" • · 1 yapıldı Papaa elinde tuttuiu ipek ma ıyız. oksa ırı ırımız e 1 !arı lı Limited'de, Ali lktiaat mec d ı ı.· k 
1 ki b 

. • j men ile sarı ı ıümiit ır utudan 
il ay etme e u ışın Önüne ge. liai iızıılığında memleketimize çok Paraıonun ağzına hamurdan yapıl-
çemeyiz.. Hatta o kadar ge- 1 kıymetli hizmetlerde bulunmuı mıı bir küçük bai koydu. Elile ona 
çemeyiz ki; çukolataya (şo. 

1 
!ardı . iki üç yudum su ıçirdiı "Cezanı ç.,. 

kola) dediğimiz zaman herke. : Süreyya Beyin telafisiz bu ö- kccekıin, Allah seni affetsin!" dedi. 
' b• · l"kl • · h Paragona beyaz gömlek eiydiril-sın ızı züppe ı e ıttı am et. lümü ile Odamız gen• ve kıymet-• di, bacı Bayramda kurulan aehpa:ya 

mesi ve pek cür'et karlarının li ikinci rei•ini, tica•et ve ikti .. ı götürülmek üzere odadan çıkarıldı. 
gülmesi kartısında sinirlenmek haylı çalışkan, doğru ve yaratıcı Paragon asılırken aadece etrafına ta 
ten başka bir şey yapamayız. bir unııırunu, memleketimiz de nıdık bir aima arar ıribi merakla ba-
lmdi ya bu kelimeleri kullan- rnk temiz ve. faziletli bir evladı- kındı. 

h • ı • deci" ' Kımıza gelince, yakayı ele verdi-mıyacağız, ya ut a emın ı. nı kaybetmittir Bu zı•a kartı- ika , ği dadı dan beri cürmünü kolayhk-
fi gibi diyeceğiz •.• Başka çaresi ıında Odamız . onsuz bir teessür la itiraf eden bu cani, bapiıhanede 
yok! içindedir. kaldığı müddet zarfında sakal koy-

Mektuplar 
Her muharrir gibi bana da 

bir hayli mektup gelir ••• Bun-

ISTANBUL TiCARET vermiı ve çok yerinde bulduiu mah 
ve SANA YI ODASI i kem" kararının tatbikini aabınızlık-

·------------•ı la beklemi,tir Adliye heyetinin kar

Milliyet'in Edebi Romanı : 4 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
( F eı.efi fantastique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 

•ısınA çıkarıldığı zaman "hiç bir 

larını oynatmış, büyü ve sihir. 
le uğraşa uğraşa perilere ka
rıımış meczuplar, aptallar ba. 
balı araplar, hütdamlı teyhler 
vardı· •• işte bu oyunun sonu da 
oraya çıkar .• 

Gazeteciler 
(B•şı 1 ıncı ~ahıftdt) 

donsko Edinstvo" gazeteıi m.uha .. 
biri M. Dimitri Pop Evtimoff, "İs· 
karsky Far" ve «tetçeıtvo• saze
teleri muharrirlerinden M. Yor
dan Craıtev, sabık valilerden ve 
gazeteci M. Teodor Boyçeff, Sli
venıka Potna aazeteıi n:ıüdürü 
M. Panayot Çorbaciyeff, Postelna 
Posta gazeteıi muharrirlerinden 
M. Yurukoff, Hbık valilerden ve 
gazeteciler cemiyeti veznedarı M. 
Vasil Popoff, bulunmaktadır. M. 
Boris Sakazoff bilhassa hofgiı ve 
ho~ sohbet bir zattir. Balkan kon 
feranaında Bulgaristan batmurab 
haaı bulunmu, olan M. Sakazoff' 
un kardetidir. Dün öğle Üzeri M. 
Anton Bayçeff ve M. Sakazoff şe
reflerine matbuat cemiyeti tara
fından bir ö~le ziyafeti verilmi•
tir. 

Bulgar gazetecileri ile artistle· 
ri bir kaç gün şehrimizde kaldık· 
tan ~onra Ankara'ya gidecekler
dir. 

Bulgar arti•tleri, Bulgar gaze
teciler cemiyetinin himayesi altm 
da Bulgar mmi danalarını göster
mek, milli ~arkılannı terennüm 
etmek Üzere şehrimize gel mittir. 
Repertuvarlarında Bulgar hayatı
nı temıil eden şayanı dikkat par
çalar vardır. Sehrimi%de bir kaç 
temsil vereceklerdir. 

Posta müd ·· rlüğü
nün bir tavzihi 
1. P. Batmüdürlüğünden: 27-6-

932 tarihli nÜ•hımızda (Postahane
de ardiye parası) baılığı ile münte
tir yazıyı bcrv~hi zi tavzih ediyo
rum: 

• 
(Bsşı ı inci sahifttl<) ıeyin oradan eeçmeıine müıaa 

verilmi,tir. de edilmeyecektir. Onun ic;in Baker ltıağazal 
Müsabakanın fevkalade güzel cuma günil aabah saat 9 da her vurul etmi~tir. Mikdarı 

olacağı şimdiden tahmin edil. kes yerini · şgal eylemiş bulun- duğundan vaklile tedarik e 

lebilir. Yarış cuma ıünü sabah ması lizındır. lıtirak edecek 
10 da ba,laycaktır. Ancak i,ti. ol~n otomobill~~in _ilin ettiğ~- 1 V E F A T 
rak edenlerin ve seyircilerin o mız saatte rqotorlerı çalışır bır l Tıp FRkült•ıi l.atibi um 
gün 9, 15 ten evvel yerlerine git halde atart hattıoda bulunma. : üroloti muallimi Doktor B 
mit olmaları şuttır. Çünkü ları elzemdir. Ufak bir teahhur bit Beyin Kaym ,·eld~si ,.e 
tam 9, 15 le yarış güzergahı kendileri için büyük bir vakit 
seddedilecek ve hiç bir otomo. kaybettireceji için bu teahhur
bilin, arabanın veya başka bir dan içtinap etmek l&zımdır. 
~~----~------------~· 

İzmirde 
Bektaşiler 
Kadınlı, erkekli 

darik ediniz. 

İncirden 
Hastalık 
Dr. Hulusi Behçet 

Bektaşiler Beyin izahatı 
nasıl yakalandılar? Cildiye mütehauısı Dr. Hu 

IZMIR, 14 - Şehrimizde Bocya , lfiıi Behçet Beyin bilhassa mem 
kada Sıva•lr Hasan babanın tekkesi leketimizi alakadar eden bir 
nin müıtemilatmdan olan küçük bir cilt hastalığınıo sebep ve men. 
kulübede 13 dervİf ve mürit bir bek şeini bulduğunu, vikaye ve ta. 
taıi ayini eınasında yakalanmıılardı haffuz çarelerini tesbit ettigini 
Yakalananlar ara11nda çok ıenç ve yazmıştık. Dün bu hususta Hu 
iki münevver hanım bulun- lôsi Behçet Beyden malümat 

Riza Beyin zc,·ceıi Hanım 

fat etmi4tir. Cel\Ucıi bu!JÜn 
den •onra saat 3.10 da Al..,.. 
taneoindcn kaldırılacak ve ..at 

1 Katech-al Senı E•pri'de ayini 
1 bilicra Ferikôy Fronk meu 
naklolunacaklır. 

lstanbJI •ekizinci 
tlen: Bİi' borcdan 
cuz ve paraya çevir" 

ne karar verilen müstamel 
efya11 19-6-932 tarihine mÜSll 
zar günü saat dokuzdan onbİ 
dar Beyoğlunda Dervi, sok 
29 numaralı hanede •atılacağı 
c.lunur. 

l stanbul ikinci iflaı m~murl 

dan: ..Müflis Vitali Efendi ye 
tasfiye edilmesi mukarr.,,. Teri 
je müteallik Yelek Kaz k 
yünlü mallar açık arttırma ile l 
2iran cumartesi gÜnu :ıat 16 da 
palı çarşıda 107 numıu-al ı ma 
dl\ aıatılacrıg ı ve 10 numı.:roya 

olunan alacaklı Sedat Beyin Şu 
Mart, NiHn. 932 icarı 35 lira 

duğu gibi bir de 18 yaşlarında tale- rica ettik. Bize dedi ki: · la%an kabul edilerek sıranın dit 
be vardır. - Senelerden beri memleke tildiği ilim olunur. 

Uzun müddetten beri bu tekkeyi timizde bilhassa ilkbahar • ve 
ıö• hapıi altında bulunduran zabıta, yaz mevsimlerinde ham incir lıtanbul ytdinci icra memur!" 
nihayet perfembe ıünü akıamı tek- ve İncir ağaçlarile temasa ge. danı Bir borctan dolayi mahcuı 
kede bir fevkaladelik olduğunu sez. len şahısların ellerinde husule paraya çevrilmesi m !t rrf't" ar 
mit ve bizzat poliı müdürü Feyzi B. gelen ve bir "Disedrose" şeklin rikle milteha-Tik makka de • 
tekkenin bulunduğu mahalde terti- de görünen maraz, nazarı dik- hı ve müdevver dest~.re 19 Hazi 
bat almııtıı· · kati mi celbediyordu. Bir çok 932 tarihinde t on buçuktan 

Cuma sabahı erkenden tekkede b h ele d ht l"f · · l 

Baıı.~ilen paketin ihbarnamesi 
24-5-932 tarihind<>ki salı cünü- M. 
ileylıa tealim edilmiştir. 25 mayısta 
lıi:r hanım müracaat ediyor. Bu hanı 
mın paketi almıya tavassut edildiii 
ihbarname zahnndaki cirodan anla
tılmış iıede muktazı Damsa resmi 

dördü kadın olmak üzere on üç ki,i 
tediye edilmeditinden paket veril-

toplanmıı, deve derisinden poıtekİ· 

a ç r en mu e t ıncır er \ haren lıtanbulda c ..... ahpa da 
toplattırarak müteaddit ethaı yar caddesinde 66 No. lu dük 
üzerinde tetkikatta bulundum. önünde paraya çevril~c ği ilan ol 
Ve bu suretle "Disedrose" na. 

mİyOT ve Ferdaoı perşembe bizzat 1 ·ı · · k .. ·ı · ... er yere ıen mıf, ayın ursu erı or ... 
muracaat ed~ M.lleyhine teslim e· ' taya getirilmiı ve !amdanlnr Üzeri· 
diliyor.Binaenaleyh Ardiye kanunu- ne konan mumlar yakılmqtır. 
nun emrettiti tekilde alınmıttır Müh (Ayinicem) saat on bire doğru 
let meselesine celince eyyamı tati- batlamıt ve rakıl&T içilmiıtir. Oğle
llye için ardıye aranmaz eyyam adi· den sonra dervişlerin ve müritlerin 
ye için kanun ~4 saat Mühlet koy· bir kısmı hafıf bir uyku kestirmişler 

ondan sonra yine ayine devam etmit 
muıtur ki kifiılır mahaza bu miih- lerdir. ( Ayinicem) eınaaında ( Nec
letin artmlmıuı posta kanonunun mi) babanın nefesi okunurken zabı
tadil edilmesine r. • kloftO" ayni ta taharri hareketine bqlamııtft". 
ıutunda dsceb rı 'e 1 maalihtiram Bektaıiler bu ani hareket karıısında 
reca ederim el. ne yapacaklarını .. ıırmıılar ve vazi 

aöyliyeceğlm yok! Kimsem de yok. 
Yalnız Parlıte bir kardeıim vw, on 
ıencdir haber alamıyorum, vefatım
dan onu haberdar edersiniz• dedi. 
Fakat kard"!inin adresini bilmeclij1 
ni de ilave etti. 

Kmıwn da koynunda bir mek
tup 'l'ardı. Bu mektup Paragonull 
kardeti kel afaya hitaben yazdmıı
b. Eıe doıta ıelim ve veda mektu
bu idi . '"lıte ıeldim, İ•te ıidiyorum" 
diyerek papasın önüne kadw ilerli
yen Kımız mutekit bir İlla&n eibl 
papa1tn duaımı derin bir vecit için
de takip etti. Papa11n v ... diii ıuyu 
tine sine içti. Gömlek giydirildikten 
ıonra odadakilere: 

• 
- Cümleten hakkınızı helal edl· 

niz .. Dedi, ln!'lllab son poıta ile 
ıidlyoruz. Allah dütmannnı da p.
ıırtmuın. 

Tekrar papaaa teveccüh etti, eJi. 
ni uzatmakta bayii t«eddüt etti. 

Saman pazanııda yağlı İp boynu
na geçip te ayaklan altında duran 
maıadan kesildiği vakit o, hila bo
iuk bir -ıe: 

- Hakkmrıı helal ediniz._ Diyor
du. 

sayarak mensuplarını alel'em. 
ya budala, meczup telakki et
mek hakkına malik misiniz? 

Dayı bey yan gözle yeğeni
ne baktı ve dudaklarının bü
kük istihzasile: 

- Galiba zatı alileriniz de 
bu cemiyetlerden birinin fah. 
ri azalığile mubahiıiniz?. 

Orhan - Olsak ta ne lazım 
gelir.. Fakat bizim naçiz var
lığımızın böyle yüksek cemiyet 
!erce ne ehemmiyeti olabilir? 

Şarıltılı bir yaimur baıla. 

yeti tevil yoluna sapmıılarchr. Adli
ye hadiseye vazıyet etmiıtir. 

Maznunlar zabıtaya verdikleri ilk 
ifadede: 

"- Arkadaılarla beraber bir ra
kı alemi tertip ettik. Şöyle bir kaç 
kadehten sonra COfluk. Mey batımı· 
za vurdu. Bektati olduğumuzu ıizle 
miyoruz. Eyvallah Bektaıiyiz. Fakat 
kim&eyi bekt"fi olnuya t.,.vik etınİ
yoruz. Hükumet ıizli tarikat toplan 
trlanru menedeliden beri erenlerin 
baimdan lıtifade edemez olduk. Ka 
clmlar yabanı;ıdır Onlar bizim ale. 
minüze iıtirak etmedi." 

Haklannda müddeiumumilikçe 
tevkif müzekkeresi kesilenler Yunan 
Konıolothanesi Kava11 Tayyip, Der 
vit Muıtafa. Hasan Baba ve Sökeli 1 
Mehmet Tevfiktir. Diğer maznunlar 
aerbest bırakılmıştır.Adliye bu hadi 
ae ile çok yakından alakadar olmak- 1 

tadır. .......... --
Bir tavzih 

Türkiye Eczacıları ve Farma· 
koloğları Birliği Riyasetinden: 
Son zamanlarda gazetelerde meı
leğe müteallik •cayri m"s'ul şahıs 
ların verdikler~ hakikatten uzak 
havadislerin birlikle alakaaı ol
madığını mealekdatlara arzey)e. 
riz. 

rım ?. Yıldırım çok dehtetliydi. 
Zannettim ki odama indi.. Al. 
laha ,ükür hava biraz serinle. 
di •• 

Beyler yaşlarında ne kadar 
ilerleseler mürebbiye onlara 
gene hep mes petits, mes en. 
fanta, yavrularım, çocuklarım 
taseirlerile bitap ederdi •• 

Delikanlılar korkmadıkla
rı cevabını vererek mürebbiye. 
!erine te'!'Ckkür ettiler •• 

mını verdiğimiz umumi ve bü. 
yük bir smıf cilt rahatsızlığı. 
nın memba ve menşeinde bir 
takım mantarların amil olduğu 
gibi, incir usaresinin de se
bep olduğunu eördüm. Muhte
lif mahliiller yaptım. mütead. 

nur. 

ZA YI - Oıküdar Karabetyan li 
sinden 1930 1931 de aldığım M 
rifce müaaddak şahııddnamrm· 

zaen zayettiı imi ilan eylerim. ~ 
kar oğlu Y eram Scrabyan. 

dit ethaıta ve muhtelif maraz. .. .. ___ .... - ...... -···-··-· .. • 
lara duçar olan kimselerde tet- zamanında kuru İnciderle fi' 

kik ettim. Haaaaaiyetlerinin de teveğğil amelelerde rastlaıh ı 
recelerini ölçtüm. Bu suretle mız diğer sınıf bir takım ekz 
inci.r .Confiture'ü yapanlarda, ı· malar da vardır. 
ve ıncır yapraklarını kaynata. . . 
rak elbise lekesi çıkarmak iıte. Ham ıncır toplaması, soyııı 
yenlerde, Disedroıe'p müıabih ıı ve konfit~re yapmas~. ka)' 
tagayyüratı cildiyeyi tesbit et· natması ve ıl6h.. amelıyeler 
tim. iBttabi Diaedrose'a düçar ellerde incir depatitlerınin hıı• 
olan şahuların sebebi hakikisi sule gelmemesi için tah"la 
yalnız incir değildir, Muhtelif vikaye edici usuller yani ga)' 
sebepler meyanında incir usare hassas yapma meseleleri de tel 
sinin de bir amil olduğu anla. bit ettim. Umum tecrübe ve tel 
şılmıttır. Bunların haricinde kikletimin netayıcını ayrıcl 
incir itleyenlerde ve paketleme Tıp alemine bildirmekteyim. 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
lrumpanyıısına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

bir çok sıkıntılara kartı oyala. 1 tıktan daha mühim bir fey li· 
yacak bir meıgale, bir iman zımdır. 
tesellisi liznndır... - Ne gibi Madam? 

Esasen dindar bir kadın o- - Ruh ciyadeti .• 
lan Madam Sermin bu Ruhiy- Dayı bey bu terkipten sağ• 
yun mezhebini yatlı günlerinin lam bir mana çıkaramadığını 
kalp boıluğunu doldUl'mak için anlatır bir tebessümle tekrar 
bir deva telakki etmittir •. Za. etti: 
ten şakirtlerini ruhlarla tanı,. - Ruh ciyadeti ... 
tıran da odur. - Evet efendim ruh ciyade. 

Mürebbiye ruhlar hakkında ti .• Yani ruh an uyanıklık.. 
istihfaflı aözlere hiç tahammül - Benim ruhum uykuda ol 
edemezdi. Binaenaleyh Dayı malı ki böyle hayalat kabilin• 
beye cevap verdi: den şeyleri aklım bir türlü ka" 
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Ha&ılı yaptığı hüneri becere. 
meyince sağ !<almamalı •. Bu ö 
lüm a~kı onlara muharebenin 
bıraktığı bir yadigardır •• Her 
~eyde son şiddete atılmak .. Bi 
naenaleyh romanda, tiyatroda, 
sinen ada da. sinirleri tııh ahen 
gin gerecek. kalbr dakikada 
yüz e ili alt ırtacak heyecan ma 
ceralan lazım •• Sizin bu kadar 
aakınmalarınıza rağmen ağulla 
nnız da bu müstevli gençlik has 
talığından bu suretle mütees. 
sir oldular... Dirileri bıraktı
lar ölülerle konuşuyorlar. Müı 
bet ıeylerden kaçıp gözlere gö 
rünmeyenlerin arkasından ko. 
,uyorlar ... 

da tıkır tıkır eğlenceden iba
ret zararsız bir oyun... O tık. 
tıkları sanki ı uhlar mı yapıyor 
lar? Kendileri yapıyorlar. Ken 
di suallerine gene kendileri ce 
vap veriyorlar .. 

Talat Bey - Hayır o tıkır
tıları kendileri yapmıyorlar .• 
Masa parmak! rının altınd11 
meçhul bir kuvvetin tcsirile 
harekete eeliyor.. Oğullarını
zın ikisinde de mediyumluk is
tidadı var ... Bir takım temrin. 
!erle bu pıitik kuvveti deve
lope etmeye utraşıyorlar •. 

Çünkü göze gorunmeyen 
mahlukatla konuşmak ne de. 
mektir? Şimdi ıurada siz, ben 
Orhan, Turhan dört kitiyiz .. 
Aramızda seksen bilmem kaçta 
vefat etmit balamın ruhunu, 
Hacı Hüseyin Efendinin ubre. 
vi hüviyetini, tanıdık tanıma
dık bir çok ölülerin gözlere gö 
rünmez maneviyetlerini bi'. 
ziınle beraber farzederek •• sen
li benli onlarla konutursak akıl 
lı yani normal insanlar 11nıfıo. 
dan ayrılmış olmaz mıyız? O 
halde gaipleTle konutan delile 
ri niçin tedaviye uğratmalı? 

ştı. Bu, sudan kamçılar al. 
tında oluklar, çerçeveler, kap. 
lamalar, kiremitler her taraf 
kendine mahsus bir ses çıkan• 
yordu. Dışarıda bir gezinti ol 
du, perilere İnananlar, inanma. 
yanlar en ufak bir pıtırtıdan 
kuşkulanır gibi etrafa kulak 
veriyorlardı. 

Dayı bey yarıda bırakmıı 
olduğu iıtihzalı bahse tekrar 
ıirişmek isteyerek: 

- Korkmuşlar.. Korkmut
lar amma cesur görünmek için 
inkir ediyorlar. Baksanıza be. 
nizleri bala düzelmedi •• 

- Litif ruhlar vardır. Ha. rayamıyor .. 
bis ruhlar vardır. İmanlar da - Affedersiniz amma öyl•' 

Hanımefendi biraderinin 
:ııeğenleri hakkındaki bu söz
lerini biraz mübalağalı bula. 
Nk: 

- Canım ölülerle konuşup 

Hanımefendi - EtaiDler ne 
olur? 

Talat Bey - Ne mi olur'! 
Bugün bir e~lence tarzında' 
başlayan fey yavaş yavaş bir 
illet ve bir felaket şeklini alır. 

Hanımefendi - Naııl? 
- Hemtire haniya e-vvelden . . . 

O zamana kadar ince bir te. 
beuümle dayılarmı dinleyen de 
likanlılardan Orhan artık sü. 
kuta tahammül edemiyerek: 

-- Dayı bey Londrada, Pa. 
riste, Amerikada daha bir çok 
medeni memleketlerdeki ıpri
tiıme te,ekkiillerini, cemiyet. 
!erini, ve bunlann gazeteleri. 
"'· risalelerini, salnamelerini 

-.')

IJb.ntom nedir? 
Oda kapısı hafifçe bir gı. 

cırtı ile aralandı mürebbiye 
Madam Sermin açık göğsünü 
omuz ~alile örterek İçeriye gir 
di. Doğruca falcirtlerine hita
ben fransızca: 

- Korktunuz mu avnıla.-

Mürebbiye - Göğün aletin 
den korksalar da ayıp mı? Be. 
nim bile hali çarpıntım savuı
madı .•• 

Dayı bey - Sizin çocukları 
ruz göiiin ate,inden ziyade 
Karacaahmedin ruhlanndan 
hafyetleniyorlar .. 

Mürebbiye (Spritiıme) in 
ateıli taraftarlarındandır. Ya. 
tı elliyi geçmekle beraber a,k, 
tuvalet, koketri mevsimleri de 
savmıştır.. İhtiyar olunuz, 
genç olunuz hayatta ruhunuzu 

böyle detil mi? Fenalarm ter- olmalı ..• 
!erinden daima kendimisi ko. - Şakirtlerinizi irtat etmit 
rumahyız... olduğunuz ıibi benim ruhumll 

- Madam affedersiniz aiz- da bu ağır uykudan uyandır•· 
den mühim bit- fey aoraca. maz mısınız? .• 
lım •. Lutfen arvap verir misi. - Bunun için istidat li.zun· 
niz? dır .. Her anu eden, tair, r~· 

- Eter anlayacağım ft an ıam, muaikitinaa, di.hi olabilir 
latabileceiim bir fey iıe niçin mi? 
cevap verıniyeylmt (Dn•mı var) 

- Ruhlara inanıyorsunuz?" 
- Şüphesiz.. bütün dinler Tashih ve itizar 

ve bütün dindarlar ıibi.. Dünkü 3 numaralı tefrikamı•· 
- lnanamıyanları inandır- da "fevkattabi'a" terkibi bir kat 

defa sehven •fevkattabiiyo• v• 
111ak için bir ilim ve mantık "vakar'' kelimesi cvikc.n diall
kuvvetine malik misiniz? mit lıulunduiundan taahlla .,,.... 

-inanmak için ilimden. man nur. 



O~üncü itan 
HALI TASFiYEDE BULUNAN 

KANDIRA HALK 
Orman l şletme T. A. Şirketi 
Meclisi idaı·e rİyaoetinden: Şir

ket mukavelenamei esaıiyeıinin 92 
inci maddHine tevfikan 4-5-932 ta
rıhinde Fındıklıda Aktar zade Sa
dullah ve tiırekıisı Beyler depoıunda 
fevkalade olarak aktedilen heyeti u
munıiye içtimaında ittifakı ira ile 
tirketin taıfiyeıinc karar verildiğin· 
den şirkette matlup ve alakası bu
lunan zeyatın tasfiye memurlan o-

lan lstanbulda Fındıklıda · Hamam 
arkastnda 12 numara Aklar zade Ma 
n .. tırlı Sadullah ve Kandırada Tüc 
cardan Refik Bey zade Hurıit Bey
lere muddeti kanuniyeoi zarfında 
mı.iracaat etmeleri ililn olunur. 

B~şinci icra memurlutundan: Ma 
dam Sofiyay" mı<a faiz ve saire ile 
beş yüz lira borçlu Baba eıki kaza- , 
sının kuleli köyünde mükim Meh
met Asım efendinin mahcuz olup 

pRraya çevrilmesine karar verilen 
Tophanede Cihanğirde atik tavuk 
çıkma:;ı cedid tavuk yokuşunda atik 
2 cedit 20 numaralı 126 bu~uk met
ro terbunden ıbo.rd maa bahçe ve 
2337 lira kıymet taktir edilen hir 
b"J> ahşap hanenin üçte iki hiuesi 
birinci artırma neticesinde 26-5-932 
tarihinde 850 lira ile talibi uhdeaİn· 
de kalDUf isedc mezkür gayri men
kül kıymetini bulmamış olduğundan 
ikinci artırmaya çıkanlması muva· 
!ık görülmuştür. iliınatı müteakip 
sartnameıi divımhaMye talik edile
cektir. ikinci artrrma11 4-7·93~ ta
r.hine mıi:ıadif pazartesi günü saat 
14 ten ı 7 ye kadar yapılacaktır.Ar 
trımaya i1tirak için ıatı~ pes,in para 
ile olup yüzde 10 teminat akçası a
lın r. Müterakim verği ile belediye 
resimleri ve vakıf iu.resi müıteriye 
aittır. Hakları tapu ıicillerile sabit 
olmayan ıpotekli alacaklılar ie diğer 
alakadarların ırtifak hakkı oahiple
rinin bu hpJJannı f"İz ve masrafa 
ait olan iddialarını tarihi ilandan i
tıbaren 20 gÜn zarfında evrakı mİİ•
bitelerile bildirmeleri lazımdır. Aksi 
taktirde tapu si<illerilc sabit olma· 
yanlar salış bedelinin payla,masın
dan harıc kalırlar. Alakadarların ye 
ni icra ,.e ifl!ı kanununun 119 cü 
maddesi mucıôince tevfiki hareket 
tmeleTİ ve daha fazla tafsilat al

ı::: k iıteyenlerin 930-3913 No. ile 
b tinci icra memurlı1ğuna müracaat 
etr.ıeleri ilin olunur. 

Emniyet lan~ı~ı MO~irliğin~eo: 
ö 
z 
N • 
Jı -

Merbunaba Clııa ve Nevile 

Mevki ve Miiftemilatı 

§ 
il·-= e -ı::ı. .. .. ·-o 

ı:ıı:ı 

İLAN 
lstanbul Traım·ay Şirketi, be

delleri tediye olunacak tahvilıitı
nın on ikinci keşideıi 2 temmuz 
1932 cumartesi günü öğleden aon 
ra •aat 2 ! z ta Beyoğlunda Tü
nel Meydanında Metro Hanında 
Şirketin merkezi idareainde No· 
ter huzurunda İcra edileceği, işbu 

Bedava birotomobi 
veya 

2584 1006 Y eniköyde Ayanikolu mahallesinde Terazi soka- tahvilat hamillerine ili.o olunur. 
Amortisman cetveli mucibince, 

ğında atik 7 cedit 11 numaralı bir hanenin tama- itfa ke,ideai, 1080 (bin aekaen) 

İstanbul 4 Üncü icra memurluğun 
dan: Bu kerre ta dilen temamına 

dört yüz yirmi bin lira kıymet tak
dir edilen Beyoğlunda Hüıeyin aga 
mahalleoinde bir tarah eıki 190, 1, 
ili. 16, 20, 21, 1, ili. 6, 17, 18, 19.25, 
22, 1, ila 6, 23. 24, ve yeni 170,172, 
176, 4, 6, 8, 19 numaralarla murak-, 
kam seneden ik.i bin üç yüz alb zi
rali 11rf mülk ırerck caddeyi kebirde 
ve serek tiyatro sokağında ve pa
.aj dahilinde maa oda arı dükkıin 1 

O kıymette bir Çek 
mı. Ligor, Gileri B. adet tahvil üzerine yapılacaktır. 

Tahvilat hamillerinden arzu bu-

Bugün bir FORD otomobili veya kamyonu alırsanız, 
lunun size bedava ka1maaı pe'• mulıtemeldir. 

1034 1565 Kadıköyünde Osmanag"a mahalletinde Rıhtımı'•- ve mağazaları ve bunların fevkinde yuran zevat; ketidede hazır bu-
keleai cedit Kahve ıokağında atik 53 Mü. cedit 17 lunmağa davet olunurlar. üç katta aparlımanlan müttemil • 
numaralı bir hanenin tamamı. Naciye H. lstanbul, 11 Haziran 1932 (Site Döpera namı) diier Hrriıtaki lstanbul Denı·z Levazım 

!350 3629 MODIRIYET han ve pasajı denmekle mağruf han 
Üsküdarda Selimiye mahallesinde atik Tayakadın ve pasajın temamının 10 hisse itiba. s 
cedit Hamam sokağında atik 9,9 Mü. cedit 1,3,5-1 t L A N riyle Aliye hanımın mulaoarrıf ol- atınalma komisyonundan: 
No. lı müıterek kuyuyu mÜ§temil maabahçe bir ha duğu bir hissesi mümaile;rhanın Kilo 
nenin tamamı. FatmaMihriye, Ayte Bedriye H.lar Tesisatı Elektrikiye Türk mösyö Konroda olan deyninden do- 3120 K · ) p 1 1 

A · ş· k t" bed il · ted' uı:u etı azar ık a münakaaaaı 18 Haziran 93 Cl"ı; 3896 K uk K h 1 nonım ır e ı e en 1• layı açık artırma ile aatışa vazedil- 21140 K uı:gunc ta uzguncuk ma a lesinde Arnavut ye olunacak tahvilitmın birin- oyun eti) cumartesi günü Saat 14 te 
k • d 'k 42 d' 44 I b" h mit olup tartnamesi 15 haziran 932 Deniz efradının "ht' I k d 'kd I l . so agın a atı ce ıt numara ı ır anenin ta ci ke•idesi 2 Temmuz 1932 cu. . . . . . • 1 ıyacı o an yu arı a mı arı yazı ı et erı 

' tarıhınde dıvanhaneye talık edıle- 1 6 Hauran 1932 tarihind 1 ·· k d kl'f ed'I 
mamı. Şahinde Tevfika ve Leyli Nire H. !arla n;artesi günü ög"leden sonra sa . . e yapı an muna asasın a te ı ı en 

rek 932 sene11 temmuzunun 9 un- fıyatlar vekaleti celilece gal' .. -ı ·· ld • d d h h 
Mehmet Faik B. at 3 buçukta Beyog"lunda, Tü. 1 fi 1 goru mut o ugun an a a e ven 

?' 70 cu cumartesi sünü ıaat 14 ten 7 yatla .v~nne. ğe talip olanların yukarıda yazılı gün ve ıaatte İs. 
4676 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Kördere nel meydanında Metro hanında ye kadar ı.ıanbul 4 Ün<Ü icra dai. t b 1 ı- d f d 

sokağında atik 18 cedit 44, 44.1 nmaralı maabah- Şirketin merkezi idaresinde, ile satılacak· a. u vı ayetı e ter arlrğı vezneıine yatıracakları muvakkat te. 
d "kk" .. ·ı b' h . N h d 1 resinde açık artırma mınat mak. buzlarile birlikte Ka11mpatada Deniz Levazım satın· 

çe u anı muştemı ır anenın tamamı. oter uzurunda icra e i ece- lır. Artırma ikincidir birinci artır- 1 k 
Abd il h C d B .. b . ama omısyonuna müracaatları. ( 2655 ) 

u a ev et ey ğı, ış u tahvilat hamillerine ı. mada. on beş bin liraya nıüşteri ç:k-
2380 5159 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Macar cad lin olunur. mıl olup bu kerre en çok artıranın 

desinde atik 82 cedit 90 numaralı bir hanenin ta- Amortism•n cetvelı' mucibin ~ üstünde btrnkılacaktrr. Artırmaya 
mamı. Hatice Hayriye Hanım ce, itfa ke•idesi 30 (otuz) adet · ,,_._ · · h'•• ye sı'p 1 u'k•·rd•n 

58 ,.. · · · · . ~ ' •t~AK ıçın ı., e mu ı """ .... 
Ma~ru~at Et ve Erzat m~oatasası 

9792 37 Langada Katıpkaaım mahallesınde Suterazıaı so. tahvıl üzerine yapılacaktır. • d d" 1 · 1 k e · ·lmrr mu" 
• d . ced' I yuz eye ı emına e ç sı'"" , N f' F kt b' ••d J kagın a atık 64,66 ıı 27-29-70--72 numara ı Tahvilat hamillerinden arzu I 1 _._. . L-t d' ru·· sumu ·e a ıa en me e ı mu Ür üğünden•, 

h d · "' · · d·· · ·· · · eraaım vergı uc c ıye ' 
ta tın. a bır magaza ve ıkı 1ukk8:nı muştem~I bır ı buyuran zevat, kcşidede hazır v•kı! icareıi mü•tcritine aittir. Mez- Nafia fen mektebinin 932 dera senesine ait et ekmek ve sai-
hanenın tamamı smaıl Cemalettın B. bulunmag-a davet olunur. k · k"ld · h' e ı'k"ıncı" k'I h k b 

1250 6506 1 r g•yrı nıen u c aynı ıss re erza ı e ma ru al ve u mahiyetlerdekı' ı'htı'yacalı kapalı •arf 
Kasımpaşada Sahaf muhittin mahallesinde plik. lstanbul, ı l Haziran 1932 d d . .. K d · ~ 
çifırını caddesinde atik70ceditl44 No.lı maabahçe MODIRIYET ek"':e le yınke mosyo olnlr9o a ıpo- u~.ı~l~.le meykii mü~akaaaya :Va~edilmiş ve fiatler mutedil görül. 

• . . . te tır_ cra ~nununun uncu dugu. t.akd. ırde hazıranın 25 ıncı cumartesi günü aaat 9,30 da ı"ha 
bır hanenın tamamı. Osır. an Sezııı Ef. ve Hatıce ı J 

1 madde•İne tevfikan hakları tapu ti- e erının ıcrası mukarrer bulunmuı olduğundan taliplerin sartna 
Hediye Hanım. 1 İ Naim Vapur İdaresi cilleriyle oabit olmıyan İpotekli ala meleri görmek ve teminat mektuplarını da ihtiva edecek- teklif 

1986 6741 Kadıköyünde Oamanağa mahallesinde Bekçi çık- zmir sür'at postası caklılar ile diP:cr a!:kadarların ve ir za.rflarını vermek için her gün mezkur mektepteki mübayaaı ko. 
mazı sokağında atik 6 cedit 12 numaralı bir hane. (20 Saat) 1 
nin tamamı. Fatma Zehra H. bilasale ve Ham Lüks tifak hakk• sahiplr.rinin bu hnl<ları- 1 rr.ısyonuna müracaat an. (23l 4 ) 

nı ve hu~uıiyle rajz ve Masarifc 
di Bey tarafından Osman Bey bilvebile AD AN 

2350 7151 B d il 1 N dair olan iddialarını ilan tarihinden j 
eyoğlun a Hüseyinağa maha esinde Çay ak so 

kağında atik 63 cedit 77 numaralı bir hanenin ta. vapuru itibaren ;ı,o gün zafında evrakı müs I 
bilele.riy?e memuriyctimizc bildirme 

mamı. Feyzi B. --
tter p b IP.ri lazımdır. Ahi halde h·klan la· 

13300 9612 Göztepe mahallesinde Çiftehavuı:lar sokağında hafta ersem e 
eıki 6, 2 yeni 22, 22 numaralı maııbııhçe bir köı- ~ pu sicilleriyle •ahit clmıya.nlar sa. 
kün tamamı. Ali Muhsin B. "ünleri Galata rıhtımından saat tıs beclelinin pa~la tırıl=smdan ha 

3099 9646 Gedikpaıada Eminsinan mahallesinde Cephaneci tam 18 de hareketle dogru riç b.lırlor. Alö.kadarlann işbu mııd 
aokağında eski 21 Mü. yeni 23 numaralı mııabahçe İ Z M 1 R ' e ı deyi kanuniye nM.:imına göre tevfi. 
bir hanenin tamamı. Yuvakim Ef. ve pazar gıinleri lznıir'den saat ki hareket etmeleri ve evsaf ve ıai. 

1750 9864 Boğaziçinde Sarıyer mahallesinde Madenbağları 14 112 da hareketle lstanbul'a av resi hakkmda daha fozla malumat 
ıokağında t 17 Mü. yeni 4 numaralı maabağ bir det eder. isteyenlerin 930. 579 dosya numara-
köşkün tamamı. Samiye H. Tahilat için Galata, Gümrük siyle memuriyctimize müracaatla 

7000 9867 .Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde eski Fener kaqısında Site Franıez Han No. şartnaıneyi tetkik ve ahzı malumat 
yeni Gül sokağında eski 25 Mü. yeni 18-l 9 numa. 12 yazıhaneıine müracaat. eyliyebilecekleri ilan olunur. 
ralı iki hanenin tamamı. Mm. Bercuhi Tel. B. O. 1041. __ .. 

1760 9871 Çakmakçılarda Dayahatun mahalle6inde Sümbül
lühan sokağında eski 18 yeni 17 numaralı bir ma. 1 

ğazanın tamamı. Panayot Ef. J 

4730 9891 Beyoğlunda Tatavla mahallesinde atik Rus ve 
Koatanten cedit Değirmen sokağında atik 55-57 ı 
Mü. ve yeni 134 numaralı bir hanenin tama
mı. Karııbet Abrahamyan Ef. 

6052 9915 Kadıköyünde Haaanpafa mahallesinde Onıer Ce. 
mal Bey sokağında eski 11 Mü. yeni 6-8 numaralı l 
bir hıınenin tamamı. Vesile H. 

1885 9983 Beyoğlunda Hüıeyinağa mahallesinde Kavun so. 
kağında eski 2 Mü. 2 ve yeni 10,12 numaralı iki 
hanenin tamamı. Manok, Herant Ef. ler, Adrina 
Siranot ve Aznif Hanımlar. ' 

800 10001 Çarşıyıkebirde Batpazarı caddesinde atik 41, 43 
cedit 188 numaralı tahtında bodrumu müştemil 
bir dükkanın tamamı. Bahaettin B. 

SEYRlSEF AlN 
Merkez acenta: Galata Köprü 

t>qı B. 2362':' . • • A. Sirkec.i 
~ilhUrdarzadc h:ın 2. 3740. 

TRABZON POSTASI 

( CUMHURiYET ) 15 ha
ziran çarşamba 18 de Ga· 

lata rıhtımından. 

MERSiN POST ASI 
( KONYA ) 15 haziran 

çarşan:ba 10 da İdare 
rıhtımınd2n kalkarlar. 

lotanbul 4 üncü icra memurluğun 

dan: Temaınına yedi yÜ7. yetmiş lira 
kıymet taktir edile., Y eşilköyde içi 

j m•hallea.inin Ayazma caddesinde 19 
21 numaralarla murakkam bir sa~ 

kaf tahtında diıkkanları fevkinde o-

dalan arkasında arıaları bulunan 

tevsiili itbu iki bap dükkıin açılı ar· j 
tırmaya vazedilmiı olup 2 temmuz 
932 tarihinde ~artnameei divanhane 

ye talik edilerek 16 temmuz 932 
tarihine rnüaadif cumartesi günü 
saat 14 t<n 17 ye kadar lstanbul 
dördünciı icra dairesinde açık artır 

Ada a Belediye 
Riyasetinden: 

Yüz elli lira ücretli belediyemizin fenni mezbaha bak
teryoloğ baytarlığı münhaldır. 

Yükı.ek Baytar mektebinden veya Avrupa mektep

lerinden mezun ve yedinde Bakteryoloğ olduğuna dair 

vesikası bulunanların bu vesikalarla birlikte iki kıt'a fo

toğraflarını göndermeleri ilan olunur. 

~iseler ü~aJaat ~omisJonun~an 
Mektepler için satın alınan ve lstanbulda depo edilen ders 

aletleri ve levazımı muhtelif vilayet mekteplerine gönde. ;!eceğ:n 
den nakliyeleri 28-6-932 tarihine müsadif salı günü saat on bes. 
te ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulile münakasaya konulmu,. 
tur. Taliplerin mikdarlarını ve seYkedilecekleri ve bulundukla~ı 
mahalleri Öğrenmek üzere İstanbul lisesindeki kaleme ve ihale 
gunü teminat makbuzlari ile Cağaloğlunda Maarif dai esindeki 
liseler n:übayaat komisyonuna müracaatları. (2427) 

Bele • disi e 

Sultanahmet ikinci hukuk mahke

mesinden: Necmettin ve Veliddin 

beylerin ~11yıan uhdei taoarru!ların

da bulunup izalei ,uyuu zımmında 
!üruhtu mukarrer ve mqam Ulu

koy Mm diğer Boyacı köyünde emir 

gan caddesinde 78 numaralı oahil
hane aroaıı ve yine ulu köyde kili
oe nam diğer tehdit eskiıi aokağm
da 4 .ı; numaralı bir bap luitk birin
ci katında dört büyük ve bir küçük 
oda ile iki bllla ve ikinci katında ke 
~• dört biiyük ve iki kuçük oda iki 
kiler odunluk ve kömürlük ve mat
bah ve bağçede iki adet ıarnıç ve 
bir kuyu ve takıim suyu ve "'.r ~rr 
Üstünde iki oda ve hamam daı·~"'~.n
de bir oda ve bir mutbak ve komur
liik ve ki.ğir kümeı ve bağçe içinde 
bir ufak divar ile bölünmüş bir ufak 
aroa bir metnik havuz ve bağçe de
r11nuncla müteaddit çam ve teftali 
, e erik Ye aa.ire ağaçlan muhtevi İ· 
çı ve döşemelik yağlı boyalı ve ta
mirden ari mahal otuz sün müddet
le miızayıdeye vazedilmiş ve 19 
Temmuz 932 salı sünü saat on bet
te ihaleli mukarrer bulunmuı oldu

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında 
borcun ödenmemesi haıebile 61 gün müddetle satılığa çıkanldı
ğından talip olanların veya fazla tafsilat isteyenlerin Sandık 
Satı§ amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ili.n olunur. 

ına suTetiyl~ satılacaktır Artırma 
Beyoğlu ikinci sulh hukuk hakim- 1 ikincidir birinci artırmada üç yüz el 

liğinden: Elyevim İkametkıibları li liraya talip çıkmııt:r. Bu kerre en 
meçhul Fahriye ve Netever Hanım· cok artıranın üzerinde bırakılacak· 
lara. lspiro efendi vekili avukat Ne- ;ır. Artırmaya İştirak için yüzde ye
cip Abdullah Bey tarafından aleyhi· di teminat •kçesi alınır, müterakim 
nize ikanle edilen dav da hiıa~ı vergi. belediye; vakıf icaı·eai müıte· 
bulunduiunuz Tepe ~,ın~ kain 1 riye aittir. icra ve i!liıı kanununun 
.Şe.h ~anını~ şuyuu~un ızaleoı talep l 119 uncu maddesine tevfikan h:ı~ 
edılmıt ve ıkam~tkiohınızın meçhul 1 !arı tapu sicilleriyle sabit olmiyan 
bulunma11 haaebıle bu baptaki davet ipotekli alacaklılar ile diier alakada 
namenin ilinen tarafınıza tebliği ka~ rl\nın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

rar iktiza11ndan bulunmut ve i,bu bu haklannı ve huıuıiyle faiz ve ma 
·dava da ma~lıemei Temyizden mık~ sarife dair olAn iddialannı ilin tari 
zen vurud ederek tekrar rüyet olun hinden itibaren 20 gÜn içi.nde evra . 
mak üzere yeVl!'İ muhakeme 18 tem kı müsbiteleriyle bildirmeleri li.zım
muz 932 tarihine mü.•adif pazartesi dır. Ak•İ halde haklan tapu sicille
giinü saat ona tayın olunmuştur. , · 1 bit olmiyanlar 1&tıs bedelinin 

aranıyor 
Adana belediyesi fen heyetinde münhal bir sehir mü

hendisliği mevcüttür. Talip olanlar, diploma. ve resmi 

evraklarının suretlerini birer adet fotoğraflar ile birlikte 
belediye riyasetine göndermelidirler. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Mahalle ve mevkii Sokağı No.sı Cinsi 
Bahçekapıaında 4 ncü vakıf hanın asma katında 

Müddeti icarı 
3 Oda 1 sene 

" " n " " " 7 " .. " " .. " " .. " .. 
" " .. .. " .. " 

.. .. " 
.. .. " .. 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 28 " 
.. " 

" .. .. .. .. .. 29 " 
36 .. ,, ,, 

" 37,39,40 3 oda ,, 
" 1 inci katta 7 Oda " 
" 2 İilci '' 2 

" 4 cü " 19 
" ,, 20 

" .. .. " 
" " 

gundan talip olaolımn mezkür ar:- Beyoğlu Hüıeyinağa 
, anın kıymeti muhamminesi olan ı- Aksaray Oruçgazi 
ki bic iki yüz otuz iki lira köş~ün Küçükmustafapafa 
kıymeti muhamminesi ~lan. odn bır Patabahçe Çınar 

Dolapdere 31 Hane " 
Köprülü 11 Hane " 
lncebel 6 Hane " 
Şehitlik 8 Hane " 

• · l' nın yüzde onu nısbetın e pey Paşabahçe Çınar 
"" ıra .. lstanbul Sul- S f 1 ıkçaaını mustııhseben Aksaray o u ar 

Şehitli~ 9 Hane " 
O 1 2 oda " 

lanahmet ikinci hukuk mahkeme- Beyoğlu Kuloğlu 
. " t etmeleri ilin olunur. Çelebioğlu Alaeddin 

Ağahamamı 1-59 Dükkan " 
Sultanhamamı 37.2 Dükkan " 

sıne muracaa 
~~~--------------~--;·! BahçekapıHobyar 

Sultannhmet sulh 3 cü hukuk mah Bahçekapı Hobyar 

ef •· t" veaaire-

Y enipostahane 64 Dükkan " 
Y enipustahane 62-46 Methal fevkinde 

odalar " 
kemesindcn: Tel on ucre ı tah-
den alacağı olan 4163 kurutun 
sili hakkında telefon ıirketi tarafın-
d Maçkada Maçkn Palasta 3 kat an V .• 
3 kapuda müklm Al ks~nclr an~-~ 
ton efendi aleyhine ikame eyledıgı 
d .. • mu"ddeı" aleyhe göncleava uzennc 
rilcn davetiyede ikamet3~hıoı~ m~ 
bul olduğu maballe heyeti ihtıyarı
yeıi ve mubatirin meşnıhatından an 

laşılnut ve bili teblii iade kılmdı
ğından ıs gün müddetle ilanen lff
liğat icrasına karar verilmİ! ve ~0.: 
hakemeoi 2ıµj-1932 çal'f"IDba pnu 
oaat l 4 le talık kt1ınınıJ olınakle "ak 
tı mezkurde mahkemede bizzat isba
tr riicüt etmectiiİ veyahut tarafın
dan musadclak bir vekil sönderme
diği takdirde ıiyaben mahkemeye 
devam olunacaiı ilin olunur. 

Tahtakale Rüstempafa Papasoğlu 22 Mağaza " 
Tophane Süheylbey Topçular 420.422 2 dükkan " 
Tophane Süheylbey Topçular 1-553 Dükkan " 
Üoküdar Muradiye O 66.64.62 3 oda " 

Çar•ı Yorgancılar 17-19 2 dükkan " 
Çar;ı Sahaflar Bede•ten kapısı 22 Dükkan " 
Çarşı Bede~len Sağda 2 inci odada 47-46 Dolap " 
Taksim Kazancı Çeşme arkasında 87 Baraka " 
Üsküdar Tenbelhacımehmet Atlamalaşı O Kulübe " 
E inönü O Hidayet camii avlusu sol tarafı " 
Ç:şı Keseciler S Dükkan 2 ıene 
G lata Şahlrulu O 21 Baraka " 
Ç:r,ı Camilihan alt katta 7 Dükkan 3 sene 
4 üncü vakıf han 1 inci kat 39 Oda . l sene 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hızalann. 
d k' miıddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmu,tur. 
l~aİeleri Haziranın 29 uncu ~rtamb~ ıünü aaat 15 te ~apı!a· 
caktır. Taliplerin yevm ve saatı m~kiira .~adar Çemberlıtaş ta 
Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemme muracaatları. (2533) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

395 adet bandajın takas kaydı ve kapalı zarfla münakasaaı 24 
Temmuz 1932 Pazar günü aaat 15 te Umum Müdürlük bina11n. 
da yapılacaktır. Fazla malumat Ankara ve Haydarpafa veznele. 
rinde beşer liraya satılan şartnamelerde mevcuttur. (2496) 

~ ~esa . 
Tarihi mezkürde ızzat hazır bulun- payl:ı1ma11ndan hariç kalırlar. Alıi-
manız ve yahut ~ili musaddak 1 k3darların işbu maddeyi luınunİye 
göndermeniz teblıf mak~m:na kaim hk" .. t fi'-' h eket et . • ... , a amına gore ev 1U aa· · 

Font boru ve teferrüatınm kapalı zarf ve takas kaydı ile mü. 
nakasası 24 Temmuz 1932 Pazar günü saat 15.30 da Umum Mü 
dürlük binasında yapılacaktır. Fazla tafıilit Ankara ve Haydar. 
pata veznelerinde üçer liraya satılmakta olan ıartnamelerde ya • 
zılıdır. (2497) 

olmak Üz<re keyfıyet ılan olunur. melen ve daha fazla malumat almak 

'

' İsteyenlerin 931-846 doıya numara- Eyüp sulh icraımdan: Bir borcun 
Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk siyle memuriyetimize müracaatlan temini zımnında çartuyİ kelıirde 

mahkemeaindcn: Terekesine mah- ilan olunur. • mercan ağa mabaUeıi.nde mülga ı..p 
kemece vaziyet olunan miiteveffa aer askeri cnddeıinde atik G6 cedit 
Viçen Çarmakyan efendinin uhde- 5 numaralı berveçhi mülkiyet ve da-
sinde bulunan: 1) Beyoğlunda Feri Bakırkoy •ulh hukuk hakimliğin- rüsaeade ağası merhum Mercan ağa 
köyünde Kır ıokai:ında atilı 6 mü- den: Müddei Kemal beyin müddea vakfından olan bir adet tütüncü kö
kerrer ve cedit 29 numaralı ve 5000 aleyh Bakırköyünde l otanbul cad- künden münkalip takriben 16 metro 
lira kıymeti muhıımmincli hanenin desinde 41 numaralı hanede mükim murabbaı kagir tonoıtan İnta edil
tamamı, 2) Beyoglunda F eriköyÜn· Pot Sevelli efendi aleyhine açtıjjı mit sıva ve badanaları tamire muh
de Kır sokağında atik 3 mükerrer borçlan kurtulma davasının yevmi taç bulunan dükkanın 1152 ıeh.im 
ve cedit 21 numaralı ve 2500 lira 

1 muhakemeıinde miiddea aleyh bu- itibarile tamamının 1000 lira kıymet 
kıymeti muhamnıineli hanenin tama lunamadığından tebliğat yapılamadı takdir edilen ve 555 sehim hi11enin 
mı. 3) Beyoğlunda Feriköyünde bü ğı ve halen mahalli ikameti meçhul 482 lira kıymet konmuı olmakla 
yük dçre caddesinde atik 143 ve ce- olduğu celpmome zahnna verilen mezkür 555 ıchiminin birinci arttrr
dit 277 numaralı ve 8000 lira kıyme meıruhattan anlatılmakla ili.nen teb mada 100 lira bedel mu.kabilinde ta 
ti muhammineli bir bap hanenin ıe- liğat icrasına karar venlmit oldu- lip zuhur etmiı isede kıymeti mu· 

ve vakıf icarHi borçluya, dellaliyea 
mütteriye aittir. H•kları lapo ıicil 
!erile aabit olmadıkça İpotekli ala 
cakldarla diğer alıikadaranın ve irti 
fak hakin sahiplerinin ilan tarihin 
den itibaren 20 sün İçinde evrak 
müıbetelerile bildirmeleri lıizımdtr 
Akıi halde haklan tapo ıicillerilı 
sabit olmayanlar Hlıt bedeli paylaı 
muından harıç kalırlar Alakadara
nın icra ve iflaı kanununun 119 

uncu maddesi hükmüne tevfikan ha 
reket etmeleri ve daha ziyade rnalü
mat almak isteyenlerin dair'ltnizde 
mevcut 931-277 numaralı dosyaya 
müracaat etmeleri ilftn olunur. 

mamı. 4) Kınalı adada çarı• cadde- ğundan miiddea alPyhin yevmi mu- kadd.,..e 'ni bulmadılmdan ikinci Oıküdarda lstanhul 6 ıncı icra me 
ıinde atik 34 cedit 30 numaralı ar· . hakome olan 4 Temmuz 932 pazar- arttırmaya l<arar verilerek Eyüp i murluğundan: Bir deynin temini 
&anın 250 lira kıymeti mubaınmine- lesi sünü saat 10 da mahkemeye Sulh mahkemesi icra dairesinden a- zmımında mahcuz ve paraya çevril
li nısıf hi1aeıi. Açık artırma ıuı-etile gelmediği veya bir vekil söndenne- çık arttırma suretile paraya çevrile- l mesine karar verilen müteaddit Hal 
rüıumu dellaliye ve ihale pulu müt- diği takdirde mahkemenin gıyaben ttktir. Satq tartn.aıneoi 1"-932 ta- i Ye oda takımı büfe ve vazo perd v• 
terİ•ine nit olmak Üzere 17 temmuz icra kılınacağı ve tastir kılınan ela- rihinde mahkeme divanba-ine ta- . dolap ve aair hane CfY&sı 22-6-932 
1932 pazar günü saat 15 de satıla- .-etiye mahkeme divanh.anesine ta- lik edilec tir. S-7-932 tarihinde tarihine müıadif çartamba gımii 
caktır. Talip olanların ınezkur ıı;Ün tik kılmmı, olmakla teblıi makamı- ıaat 14 ten oaat 16 ya kadar açık , ııaat 12 de Kadıköyündc Moda cad
ve saaıta yüzde on pey akçesini bil- na kainı olmak Üzere Hukuk usulü 1 arttırma ıuretile aatılacağından art- l desinde Bostan sokağında .,3 nume-
milen mahkemede hazır bulunmala- muhakemeleri kanununun maddei trrmaya i!tİril: için % 10 teminat a- 1 rolu hane derununda açık arttırma 
rı lüzumu ili.n olunur m~hsusuına tevfikan ilıin olunur. lınır Müterakim Yerci ve belediye 1 suretile oatılacaiı ili.n olunur. 
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Hatsratı ve yumurtalarını 
imha eder 

Bestekar udi Selihattin Bey 
•• 

Harbiye'd• BEL VU bahçeıda 
Smı hey•ttn. lıtirak etmiıtlr. 

Saz heyeti 1 Muganniyeler 
Kemam Mustafa Bey Nezihe Haıum 
Udi Sellhattin ., Nuirtı ,, 
Piyanlat Madam Anjel şakra ., 
Kemençeci Sotiri Ef. Fazilet .. 
Udı Marko ,. Feriha ., 
Gazelhan Yahya Bey Süveyda ,, 
Hanende Artakl Ef. Dnrdane ,, 
Her gtın saat 6 dan itibaren icrayı tagannı etmek 

İzmirli iki hemşireler 
Nazire Hanım (Bançist) Mevhibe Hanım (Ke 
dahi her alqam hususi parçalarıru terennüm etmekte · 
Alafranga kısmında her akıam ayrıca mükemmel ork 

Kıymetli 
muğan
niyeıniz 

Sız he yetine bugilnden itibaren her akt1m iştirak edecektr 

Göz Hekimi 

Kırklareli Ziraat Bankasından: 
Gayrimübadil ve mübadil 
bonoları alır, satar, Balıkpa
zar Maksudiye Han No. 35 

Profesör ı Birinci Sınıf Mütehassıs 
Dr. Esat Paşa Dr. Süleyman Şü 

---BONO 4
-- ---• \ nkara caddesi No. 60 Hilmi kitaphancsı yanında 

Muhammen Hini dev. Emlak 
kıymeti rindeki kıymeti No. 

Lira Lira 

Mevkii Cinıi Karive ve Mahallesi 

2000 2000 7 Çarşı meydanı A.bfap dükkan 
Uğurlu zade M. Derviş 

Kırklareli kasabası 4 hiase- ı 

250 
'SOOO 
200 

1200 
1700 
1000 
300 

1500 
400 

200 
4000 

400 
3500 
4500 
1200 
350 

1800 
750 

309 
43 

160 
235 
2J6 
181 
352 

350.351 
348 

den bir hissesi MAMA 
,, ,, satılacaktır J ( ) 

Edime caddeai Kargir dükkan " " Dr. Hakkı Şina•i 
Edirne caddesi Ahşap dükkan " " Yavrunuzun e.n sıhhi gıdasıdır. 
Re,adiye caddeıi Kargir dükkan " 

" " .. " 

Reıadiye caddesi Kargir dükkan " 
Park karıısı Nim kargir dükk~ " 
Yayla caddeai Arsa " 
Yayla caddesi Kargir maa müştemilat " 
Yayla caddesi Ahşap dükkan " 

" ,. 
,, 
" 
" 1 

" . 

iHTiRA iLANI 

Mübadil bon olar alı
nır ve ııatı ır. 

İstanbul Balıkpazar başı 
Gaz; ~isesine ,..i'racaat. 

DEVREDiLECEK İHTiRA 
BERATI 

Türk mu si kisiı in YENi YILDIZI . . llanım 

Muhteşem bir saz heyeti refakatinde her gece Arnavutköy sahilill 
BOSF'OR PALAS oteli bahçesinde dinleyicilerine en vecitli sa 

geçinivor. Bahçede en yüksek alle nezehati ve havası 

MARSILYA 
8 inci Beynelmilel Sergisi 
Akdeniz aevahili ve müstemlekiitı pazarı 
17 Eyhil ila 2 Tesrinievvel 932 

Kırklareli vilaJetin~en: 
Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden yahut gayrimübadil bonosile tesviye edilmek üzere yu

karıda yazılı gayrimübadiller emvali ıartnameıine tevfikan müzayedeye konulmuştur. Y ev 
mi ihale 28 Haziran 1932 sah günüdür. Talipler muhammen kıymet üzerinden yüzde yedi bu. 
çuk pey akçelerini ihale günü saat on bete kadar bankaya yatıracaklardır. Şartnamesi ban 
ka kapıama talik edilmittir. Fazla tafsilat almak İıtiyenlerin Ziraat Bankasına müracaatları 
ilin olunur. (2500) 

• 

" Yazı makinalan yuvarlağını iki 
katlı tebdili tertibatı" hakkında iı

tihaal olunan 19 Eylül 921 tarih ve 
3249 numerolu ihtira berab bu de
fa mevkii fiile konmak üzre ahere 
devrferağ veya icar edileceğinden 

talip olanlırnn Cıılatada Çinili Rıh
bm Hanında Robert Ferriye müra
caatlan ilin olunur. 

" Bağlanmıt maden çenbeTler ve 
bunların imaline mahsus makinalar'' 
hakkındaki ihtira için berat talebi 
znnrunda 31 Ağuıtos 1930 tarihinde 
lıtanbul Vilayet celileıine takdim 
edilmit olup 17244 evrak numarası 
ile mukayyet müracaat üzerindeki 
hukuk bu kere ba§kasma devir ve 
ferağ veyahut icara verileceğinden 
talip olan zevatın lıtanbulda Bahçe
kapuda Tat hanında 43-48 numara
larda kain vekili H. W. Stock Efen 
diye müracaat ebneleri ilan olunur .. 1 - Bedeli ke,fi (20714) yirmi bin yedi yüz on dört li 

~ ------------- ı kuruıtan ibaret Pınarhisar • Burgaz yolunun 20 x 880 • 23 ~ 

Askeri Liseler için 
Muallim Aranıyor 

~ağıda yazılı aakerl lise ve orta mektepleri için hizalarında 
g&terilen muallimlere ihtiyaç vardır. 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni de
recedeki mektepler için müseccel muallimi olmak ve yahut 
brantına nazaran salahiyeti haiz olmak lazımdır. 

B) - Haftada asgari 15, azami 20 saat ders okutmak. 

C) - Talip olanların muvazzah adreslerini havi iıtidalarile 
Fit - T ercimei hallerini haziran 932 nihayetine kadar aıkeri li
ael e~ müfettitliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilihara ders ıenesi zarfında istifa 
etmiyeceklerine dair Noterden muaaddak bir taahhüt ıenedi alı
nacaktır. 

ı~ 

Münhal muallimlikler 
Kuleli liıesi için ı Tarih, Coğrafya, Riyaziye, Fizik, Fransız

ca; Almanca. Ücret: 84 - 98 lira. 
Bursa liıesi için : Tarih, Coğrafya, Riyaziye, Kimya, Franuz 

ca; Almanca. Ocret; 98 - 108 lira. 
Maltepe liıesi için : Tarih, coğrafya, riyaziye, Almanca. 

Ücret: 84 • 98 lira 
Erzincan orta mektebi için: Türkçe, Tarih, Coğralifa, Riya. 

siye, Fizik; Franıızca. Ücret: 108 lira. 

O rOllünun Enıanetin~en: 
Tıp Fakülteai müderrislerinden Kemal Cenap Bey tarafından 

(Türkçede beynelmilel fenni tabirlerle ilmi ıstılahlar meseleai) 
hakkında 16 Haziran 1932 Pertembe günü saat 16 buçukta Da
rülfünun Merkez binasındaki konferans salonunda umuma mah
euı bir konferans verileceği il~.n olunur. (2627) 

•• •• Mm. Us. Bah. ve Mus. 
Mv. K. lığından: 

Mikdan 
Kilo Münakasa tarihi Günü 

lOOOOOO 25-6-932 Cumartesi 
200000 29-6-932 Çarşamba 

250000 27-6-932 Pazartesi 
20000 28-6-932 Sah 

7200 28-6-932 Salı 
(Kase) 

Saat Sureti ihale Cinai 
14 Kapalı Ekmek 
14 Kapalı (koyun, kuzu, 

sığır) 
Sebze muhtelif 

Süt 
14 Kapalı 
14 Açık 
16 Açık Yoğurt 

Kumandanlık emrindeki kıtaat ve müeasesat ile Sefain ve Göl 
cükteki müeaıesat için 932 ıeneiı maliyeıi zarfında lüzumu olan 
balada cins ve mikdarı yazılı bet kalem muayyenatın münakasa. 
ar gösterilen gün ve saatte icra kılınacaktır. Talip olanların tica. 
ret veıikaları ve yüzde yedi buçuk teminat akçeleri ile Marmara 
Oaaü Bahri Kumandanlığı Levazım Şubesindeki aatınalma ko
IDİıvonuna müracaatları ilan olunur (2481) 

• 
Izmir ziraat 

Bankasından: 
Mevkii Sokağı Cinai No. Muhammen K. 

Karşıyaka Naldöğen tram. Hane 119-113 5500 
vay C. ,, 

Eski Banka Hane 3-27 14000 
" Osman zade Şömen- Hane 68-112 7500 

düfer caddesi 
" Donanmacı Yalı C. Han~ 24-24 14000 ,, 

Eski Banka Hane 37-11 12000 ,, 
Osman zade güzel Hane 22-18 9000 

" Yalı caddesi Hane 75-73 10000 
İkinci Kordon Hane 236-508 30000 
İkinci Kordon Hane 241-469 20000 
Birinci Kordon 3 te 2 hisseliı 548-546 20000 

kahvehane Kave Korao 
Alıancak Mes'udiye C. Hane 125.123 11200 
Al sancak Meı'udiye C. Arsa 192-152 9240 ,, 

Maltızlar Yalı C. Depo 22-12 9100 
" Burnava caddesi Hane 12 15000 

Maltızlar Rafeniski Su kumpaıfyası 25-5 45000 
binası 

Alsancak Şerafettin B. C. Hane 90-80 15000 
Al sancak Akdeniz Depo 14 6500 
Darağaç Paralı köprü tram Hane ve mağaza 88-88 14000 

vay caddesi 3 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

K. O. ve birinci fırkanın se
nelik ot ihtiyaçları ayrı ayrı 
tartnamelerle ve kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhale. 
)eri 2-7-932 cumartesi günü K. 
O. nunki saat 15 te ve fırkanın 
ki saat 15,5 da komisyonumuz 
da yapılacaktır. Taliplerin tart 
namesini almak üzere her gün 
münakaıalarına ittirak edecek· 
lerin de teminat ve teklifname
terile komisyonumuza müraca. 
atları. (411) (2520) 

• • • 
Çatalca Mat. Mv. ihtiyacı İ-

çin 1500 kilo zeytin yağı müna 
kasai aleniye ile almacaktır. 1-
haleai 29-6-932. ' çarıamba gü
nü saat 16 da komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin §art 
namelerini almak üzere her gün 
ve münakasaya İftİrak edecek
lerin de vakti muayyeninde 
komiıyonumuza müracaatla
rı. (414) (2523) 

Sıhhi yemekler • buz.u 
içkiler 

FRİGECO 

1 - Yukarıda evsafı yazılı emval 10 Haziran 1932 tarihin. 
den itibaren kapalı zarfla ve peıin para ile müzayedeye çıkarıl
mıştır. Mezkur emval 4 Temmuz 1932 pazartesi günü ihale edi. 
leceklir. isteyenlerin mezkur günde saat on dörtte Ziraat Ban
kasımn Gazi Bulvarındaki lzmir •ubesinde müt-ekkil sabt ko- j • -· 18 ay vade ile 
misyonuna müracaatları lazımdır. Müzayedeye ittirak edecekler ı ·-~ S A T 1 E .. _ .. 
teklifnamelerini muayyen vakte kadar makbuz mukabilinde mü 
zayedeye memur heyetin riyaıetine tealim edeceklrdir. 

2 - Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mez. 
kur zarfı mühürleyecekler ve üzerine yalnız iıimlerini yazacak
lardır. Arcak teklifnameyi havi olacak olan itbu mühürlü zarfı 
teminat akçesine ait makbuz ilmühaberi veya Banka kefaletna. 
mesile beraber diğer bir zarf içine koyup işbu ikinci zarfı da mü. 
hürleyecelder ve üzerine teklifnamenin hangi ite ait olduğunu 
yazacaklardır. Yüzde yedi buçuk teminat akçeıi ve mezkur em
val hakkında daha ziyade malumat almak iatiyenler lzmir Zi
raat Bankası Şubeaine müracaat edebilirler. (2531) 

~tıııek, Et ve sair erzak nıonakasası 
İstanbul Ziraat mektebi müdürlüğünden 

Darünafaka Liıeai Müdiri
yetinden: 

Mektep için bir sene zarfın
da alınacak 65000 kilo ekmek. 
le 700 çeki odun ve 6000 kilo 
mangal kömürü ve 50 ton kok 
ve 80 ton kırıble kömürlerinin 
kapalı zarf usulile münakasaaı 
icra kılınacağından talip olan
ların münakasaya ittirak için 
Temmuzun ikinci cumartesi gü 
nü saat 14 te ve tartnameleri 
görmek için her gün Nuruos
maniyede Cemiyeti T edriıiyei 
İılimiye müdiriyetine müraca. 
atlan. (2630) 

Mektebimizin 9'33 ıenesi Mayıs gayesine kadar ihtiyacatm- ------------
dan bulunan et, ekmek, gaz, benzin ve sair erzak ve mahrukat 28 
Haziran 932 tarihine müsadif çarıamba günü aaat on altıda iha 
leleri icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul. 
muttur. Taliplerin ıeraiti münakaıayı anlamak için her gün ve 
iştirak için de yevmi mezkurda lıtanbulda İran sefarethaneai kar 
şısında Maarif dairesinde kain Liseler muhasebeciliğinde müte
tekkil l&tanbul Ziraat mektebi mübayaat komisyonuna müraca
atları ve teminatı muvakkate ile birlikte teklif zarflarını mezkilr 
saate kadar verilmesi ilin olunur (2.433 

ZA Y1 - latıınbul lthallt Ga-ü
ğünden 27-11-30 tarih ve 14874 nu
merolu beyanname ile K. Z. H. mar 
kalı 1/150 numerolu 160 balya ki
iit için alman 91409 numerolu 730 
lira 92 kunııluk makpuz zayi ol
muıtur. Yenisi alınacağından hük
mü yoktur. Kabaili Zade Hamit, 
Hasır 

üncü kilometreler arasında (2200) metre tul dahiline yapJ 
§Ole fer§iyatı. 

2 - Bedeli ketfi (8175) sekiz bin yüz yetmit bet li 
kuruttan ibaret Kırklareli - Babaeski yolunun O x 000 - 10 ~ 
inci kilometreleri arasında yedi parça ıosanın tamiri. 

3 - (5069) beş bin altmı§ dokuz lira 26 kurut bedeli 
Kırklarelt - Dereköy yolunun 3 x 544 - 35 x 894 üncü kilo 
leri arasında (13) parça ıosanm tamiri. 

4 - (6247) altı bin iki yüz kırk yedi lira 64 kurut bedeli 
tifli Kırklareli - Vize yolunun 55 x 250 • 69 x 627 inci kilo 
leri arasında sekiz parça ıosanın tamiri. 

5 - (6872) altı bin sekiz yüz yetmit iki lira 58 kuruş 
keşifli Babaeski - Burgaz yolunun 75 x 787 • 76 x 338 inci 
metreleri arasında (770) metre tulündeki kısım şosanın t 
kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya konmuştur. 

6 - Münakasaya ittirak edeceklerin ehliyeti fenniye vet 
lan vilayet nafia batmühendisliğince tasdikli olacağı gibi ti 
vesikalarının ve sahibi sermaye olup bu gibi intaattan ani 
dıkları takdirde intaatm hitamına kadar refakatlerinde k 
ehliyeti fenniyeai nafia batmühendisliğince muaaddak bir fed 
muru bulunduracaklarına dair noterden muaaddak bir ta 
name itasına mecburdur. 

7 - Zarflar müzayede ve münakasa kanununun onuncu 
desi mucibince ihzar edilecektir. 

8 - İhalenin müteahhide tebliği gününün inkızasmdaıı 
haren müteahhit on bet gün zarfında işe baılamağa mecbu • 

9 - lıbu inşaattan Pınarhisar - Burgaz yoluna ait ket 
berayi tetkik ve tasdik Nafia vekaleti celileaince gönderi~ 
lup 6-7-1932 tarihine kadar gerek aynen ve gerekse tadilen 
edildiği tak dizde ihalesi İcra edilecektir. 

10- Şartname ve ketifnameleri görmek ve suretlerini a 
isteyenlerin Kırklareli Nafia dairesine müracaatları lazım 

11- İşbu yollara ait İnşaat müddetleri 15 Kanunuevvel 1 
tarihine kadardır. 

12-- lıbu yollardan Pınarhisar • Burgaz yolu 6 Teııı. 
1932 çarşamba günü saat on bette ve iki ve üç numarada 
29 Haziran 1932 çarşamba günü aıarsile saat on bet ve otı 
buçukta ve dört ve bet numaradakiler 30 Haziran 1932 per 
be günü kezalik urasile saat on bet ve on bet buçukta Kırk! 
daimi encümeninde ihaleleri yapılacaktır. 

13- lıbu inıaat ile 29 ve 30 Haziran 1932 tarihlerinde i 
edilmek üzere Burgaz • lıtaayon ve Çilingir - Alpullu ve 
lareli • Hasköy ve Kuleli • Babaeıki yollarında yapılacak cetl' 
(9677) liralık ıosa tamirleri de ayn ayrı aleni münakasaya 
muıtur. (2 

İstanbul Sıhhi müesseseler 
Mübayaa komisyonu riyasetindens 

Tıp talebe yurdu için lüzumu olan338çift yazlık yerli iıkarp' 
Haziran 1932 aah günü ıaat 13 le pazarlık ıuretile sabn al 
caktır. Taliplerin mezkilr komisyona müracaatları ilan 
~ (~ 

lstan~ul ~. MO~~eiunıunıililin~en: 
lıtanbul, Üsküdar hapishane ve tevkiffıaneleri ihtiyacatıol~ 

muktazi ekmek kapalı zarf uıulile münakasaya vazedilmi~ il' 
ğundan taliplerin tartnameyi görmek üzere her gün Adlı}'• t' 
vazım dairesine ve münakasaya ittirak edeceklerin 26-6-932 
zar günü Defterdarlıkta mütetekkil komisyona müracaatlar1•..t) 

(241""': 

f 
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