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ETEM iZZET 

et 
ışanın 

~deti 

ışvekil İsmet Pata, Hari
ekili Tevfik Rü9tü Bey ve 
ıtlerindeki heyet bugün 
ıdan avdet ediyor. İsmet 
ltalyaya Türkiyenin mu
ıtlerini götürdü ve oradan 
re İtalyanın selamlarını 
yor. Bu, dost ve komtu 
ıeketler arasında selim ve 
bbet teatisine vasıta olan 
· Paşanın ilk ıeyahati de. 
• Daha geçen ay büyük 
umuz Sovyet Rusyaya da 
>stluk ziyareti yapmış, bi. 
vyetlerin selamlarını getir 
. . Geçen• sene de ayni ma 
le bir seyahat Yunanista
ıpmıştı. Binaenaleyh şim-

adar Lausanne sulbü ile 
grı olan lamet Pş. nın ismi, 
Jln sonra Türkiyenin dost 
İyasetile de beraber anıla
r. Esasen bu dostluk si
min ba,Iangıcı Lausanne
• Atina ziyareti doğru. 

loğruya Lausanne'nın ma 
idi. Eğer İsmet Paşa, ba. 
alanın tavsiye ettiği gibi, 
ınistandan tamirat için pa 
ınağa kalkıtmı! olsaydı, 
~ut herhangi bir şekilde 
akını ilişikler bıraksaydı, 
n hepimizin bu kadar kıy. 
verdiği Türk - Yunan dost 
hiç bir zaman tahakkuk et 
~. 

ize İtalya'nın da dostluğu 
ızandıran, Lausanne' dan 
takip edilen doğru, dürüst 
;ık harici ~ · • - •• · r . Filha
bu, bugün ç. , .colay görü 
r. İtalya ile Türkiyenin 
olmaları için ortada her 
> mevcuttur. Dost olmama 
çin de sebep yoktur. Ayni 
(unanistan ve Sovyet Rus 
~ olan münasebatnnız hak 
ı da söylenebilir. Fa 

siyasette en büyük 
r böyle müsait bir 
•et ihdas etmektir. Dost 
müsait vaziyetler kendili. 

husule gelir zanneden. 
akikatten çok uzaktırlar. 
bugün Yunaniatana dost 

bunun başlangıcını Lau. 
müzakerelerinde aranıa

Ayni şey diğer dostları
akkında da söylenebilir. 
uriyet Türkiyesi, hususi 
ar imzalamadığı devletler 
samimi münasebat idame 

ktedir. Bütün bu dostluk 
üratını Lausanne'dan be

. kiyenin takip ettiği açık 
i siyasete medyunuz. Ve 
lb ve dostluk siyaseti, da. 
Üyük Gaziden ilham alan 
Paşanm şahsında temes
iştir. Tarihte harp ya. 

k mandanlar görülmüştür. 
onferanslarında müzake
ırayetle idare eden diplo
r görülmüştür. Sulh ve 

siyasetini kuran ve tat 
.. en devlet adamları görül 

· F •kat İsmet Paşa gibi, 
~n hepsini de şahsında 
tiren ricale az tesadüf edi 

f ÜUün ve garp cephesinin 
er kumandanı Mudanya 
Lausanne'nın' muvaffa

i diplomatı, cümburiyetin 
ffak devlet adamı • bugün 
talyadan selam getiren 
Paşa bu millete ve bu va 
u kadar mütenevvi hiz

r Üa etmiı İsmet Patadır. 
sene Yunan dostluğunu, 
ay Rus dostluğunu bu 

e İtalyan dostluğunu ge
İsmet Pa§aya hoıamedi 
ederken, bu hizmetlerini 
nıak kadirtinıuılık iktiza 

- - --
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! ismet Paşanın Atina'da Yeni eyanab i - -= • ~ 

~Başvekil; Roma seyahab ile M kova se ahatı arasınd hiç bir 1 
i i iba e üşa e et evcut adığını i> ledi.~ 1 
~ '.ATlNA, ı A.A. - (Gece tarafından selamlanmışlar - ten sonra Türk. İtalyan, 1 tan arasında samimi müna- İsmet Pata Hazretleri be- seyahati birbirine bağlı gör- ~ 
E yansından aonra) - Pire- dır. Türk - Yunan, Türk. Sov- sebatın iadesini görmek ar- yanatına devam ederek ha- mek İllteyen "Temp•" ga- 5 
§!! den mürurlarında ismet Pa- İsmet Paıa Hazretleri Yu- yet itiliflariyle Balkan uz. zusunda bulunduklarını ili- rici Türk siyasetinin gıllü- zeteainin bu hususta pek zi. ~ 
=-- ,.. Hazretlerile Tevfik Rü~- nan Gazetecilerine beyana- !atmalarının diğer memle - ve etmiıtir. gııtaıı iri bir siyaset oldu. -=--

.- • tında ezcümle Akdenizin ketlerden biç birine kartı M. Papanastasiou, Yuna- yade yanıldığını İfade eyle-
tü Bey, Tevere vapurunda k h l k l . b d hmi . 'h . nı'•tanın da bö'yle bı"r arzu ğunu, Roma seyahati ile mio.tir. ==-şar avzası mem e et erı ir üımanlık ııe m ı tı- 0 • = M. Papanaatasiou, M. Ba- arasındaki samimi münase. va ve tazammun etınediği· beslediğini ismet Pata Haz Moakova seyahati arasında Türk Vekilleri saat 14,30 §!! 

= kalbasis, M. Venizelos, M. betlerin bir sulh ve terakki ni beyan ederek Türk Vekil retlerine ve Tevfik Rüttü biç bir irtibat ve münasebet da yollarına devam eylemiş- 5 
_ Mihalakopulos ve Enis Bey zamanı olduğunu söyledik. lerin Yunanistanla Bulgaria Beyfendiye temin eylemiştir. mevcut olmadığmı ve bu iki lerdir. ~ 
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İsmet Pş .. ~z. bu akşam ıiıuazzaın Türk l . 
tezahuratla karşılanacak.. Dostluğu 

Paşa; Atinada çok derin dostluk tezahürlerile 

kendisini 
~arşılandı. Bugün 
lstanbulda selimhyacağız •• 

L 

Başvekil 
Burada 
Kalmıyacak 

istikbal merasimi 
nasıl olacak? 

Başvekilimiz ismet Paıa, Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ve 
heyete dahil diğer zevatın rakip 
bulunduktan Pilsna vapuru bu
gün öğleden sonra saat on yedide 
linıannnıza muvaael8.t etmiş ola ... 
cakbr. 

lanıet Paşa ve heyetimiz büyük 
merasimle karşılanacaktır. Dün 
bunun için bir program yapılmıt· 
br. 

Yapılan program ismet PA§A
nın tehriınize muvaselatı ile bera• 
ber bugünkü trenle Ankara'ya ha 

[Devamı 4 üncü şahiledeJ 

Başvekil şerefine Atina'da 
verilen ziyafet •• 

Ziyafette bütün fırka reisleri bulun
du, hararetli tezahurat yapıldı 

Atina, 1 (Heyetle giden başmuharririmizden] 
Saat onda Pireye geldik. Yeni Yunan başvekili M. 
Papanastasiou ve bazı nazırlar vapura geldiler. Bir 
saat kadar başvekil İsmet Paşa ile görüştüler. Baş
vekil ve Hariciye vekilini öğle yemeğine daııet etti
ler. Bu davet iizerine At/naya gidildi. Ziyafette biitün 
fırka reis eri ae hazır bulunuyorlardı. 

Muhalif ve muvafık gazeteler Türk - Yunan dost
luğundan bahsediyorlar. 

Atina sokaklarında halk tezahuratta bulundu. Ya-
rın akşam is anbuldayız. MAHMUT 

·~· ,,,,, ......•.... ,, ............. ,,,,.,, ................•. 

Türkiyedeki ecne ile-
rin hariçteki döv zleri 

ANKARA I (Telefonla) -
Türk parasım , koruma hakkın 
daki beş numaralı kararname
nin döviz beyannamesine ait i. 
zahnamesine sonuncu fıkra ola 
rak atideki fıkranın ilavesi He
yeti vekilece takarrür etmiştir. 

"Türkiyede mukim ecenbi
ler Türkiye dahilindeki faali
yetlerinden iktisap edip te ha
riçte bulundurdukları dövizleri
ni Cümhuriyet Merkez banka. 
sına biJdinneğe mecburdurlar. 
Bunfarın memleket haricinde 
vaki hususi emval ve emlaki
ne veyahut oralardaki bilva11t11 
veya bili vasıta meşguliyetle
rinden tahassül eden dövizleri 
beyannameye tabi değildir." 

Kambiyo miirakipliği 
vizesi 

ANKARA, 1 (Telefonla) -
Bankalar eski ihtiyat listesi mu 
cibince beş sterline kadar olan 

Hüseyin 
Rahmi 

Beyin Romanı 

Ölen er 
Yaşıyorlar mı? 

Ne günü başlıyacak? 

Nasıl olacak? 

Ostad ne yazıyor? 

L • • Ruhları nasıl tarif ve 
Maliye vehili Abdiilhalıh B. • d" ? 

tasvır e ıyor 
edilen ikinci bir ihtiyat listesi-
l}e nazaran bunlar da kambiyo 
mürakipliği vizesine tabi ola
caktır. Ancak Merkez bankası 
azami 50 Türk lirası mukabili 

PEK YAKINDA 

Yunan Başvekili 
Diyor ki: 

"Hangi hükumet 
gelirse gel•in Türk 
dostluğu e-stır. ,. 

ATlNA, 1 (Heyetle gi
den başmuharririmizden)
y eni Y'unan Başvekili M. 
Papanastasiyu ile görüt
tüm. M. Papanastaıiyu 
Türk- Yunan dostluğundan 
hararetle bahsettikten son
ra dedi ki: 

«- İki millet kardeştir. 
Bunu Gazi Hz. de bize söy
lemişti. Yunanistanda han. 
gi hükumet iktidar mevkii
ne gelirse gelsin; Türk dost 
luğu esastır. Türkiye ve biz 
dostluk politikasmı müsta
kil kalmak için yaparız. 

o Lluğumuz ayni zamanda 
istiklalimizi kuvvetlendi-
rır.» 

M. Veoizelos ta ayniı e
saslar dahilinde bana beya
natta bulunmuştur. 

Yeni 
Şekil 

MAHMUT 

Seyrisef ain idaresi
nin müstakbel 

şekli ne olacak? .. 

Umumi miidür Sadullah 
Beyin izahatı 

Yeni bütçe hakkında İzahat 
almak üzere Anka.raya davet edil 
miş olan Seyrisefain umumi müdü 
rü Sadullah B. dün ıehrimize av
det etmqtir. 

Sadullah B. trenden iner in
nıcz doğruca makamına gelmi§ 
ve Seyrisefain ıube müdürlerini 
nezdinde toplayarak akıam geç 
vakte kadar meşgul olmuıtur. 
Dün bir aralık kendisini ziyaret 
eden muharririmize Sadullah B., 
şu beyanatta bulunmuttur: 

"- Seyriaefainin yeni bütçeai, 
mıılGm olduğu veçhile Mecliste 
müzakere ve kabul edilm.İftir. 
Şimdi, bütçenin tatbikatile meı· 
gulüz. Eeyrisefainin, müstakbel 
şekli,hükCımetimizçe hazırlanan ve 

[Devamı 4 üncü sahifede] 

............................... ·-·········-·······-

' 

Evvelki gece Tophanede birci
nayel oldu. Re.mimUı vak' anın 

• 

Yol Kapahlacak •• 
Hangi Hanım, hangi Bey ve 
hangi şoför birinci gelecek? 

Yanşa hanımlar da giriyor •• 
Yol üzerinde hummalı bir faaliyet var •. 
Yarışa girecek olanlar hazırlık yapıyor. 

Turing klüp ile müşterek ola
rak hazırlachğnnız otomobil aür'
at yanıı uyandırdığı derin alaka
yı her gün bir az daha arttırarak 
devam ediyor. Müsabakanın hu
auıiyeti ve bu derece alika, heye
can rağbet ve merak uyandırıtı 
Türkiye'de ilk defa olarak fenni 
ve teknik bir ,ekilde tertip edil
JDİ§ olmasıdır. Tefebbüsü bu iti· 
barla Vilayet rte Belediye de hi
maye etmektedirler. Vali Bey mü 
.aabakanın tarzı icrasına yakın bir 
alôka göstermİ§ ue memleketimiz. 
de bunun ilk defa yapılması mü· 
ncısebetile huaıui tetkikat yapmıf· 
tır. Ayni zamanda müsabakanın 
~pılacağı müddet zarfında yo
lun kapanmasına ve aadece yarı
şa tııhsüine müsaade etmiftir. Be
lediye fen heyeti, yollar idaresi, 
seyrisef.,r iıleri müdürlüğü de ya· 
rrşın tertip ve İcrasile meıgul ol
maktadırlar. Aynca Kolordu da 
icap .,d.,n hu•u•larda yardımını 
esirgemiyecektir. 

Her halde 17 haziran cuma gü 
nünün spor tarihimiz için çok can 
lı bir gÜn olacağı ve mühim ne-

[Devamı 4 üncü sahifede] 

• 

Yarışa: 

Girmek 
Kazanmak 
Hazırlanmak 

için 9 haziran akşan1111a 
kadar kaydolmak lazını
dır. O a~amda11 so111·aki 
müracaatlar nazarı dik
kate alınmıgacaktır. K11-
11ıt için istical ediniz .. 

Kimler 
Yazıldı? 

Bunların isimlerini ay
rıca neşredeceğiz.. 

ilk kuvvetli, f aideli ve 
yerinde bir teşebbüs •. 

Liman şirketinin u~uzluk 
mağazası dün açıldı 

halka açılacak 



''Daıite AJghieri,, den 
bir grup Istanbulda ! 

talyan harsini neşretmek üze. 
re bir propaganda se. 

yabatine çıkmış bulunuyorlar •• 

ltalgan seggahları Sirkeci islasyonu11dP , 
" Dante Alırbieri " ismindeki [. 

talyan han cemiyetinin tertip ettiği 
ıeyahata ittirak eden 38 kitilik bir 
1 tal yan ıeyYalı kafilesi dün konvan
siyonel trenile ıehrimize ıelmiıler 
ve Sirkeci iıtaıyonunda ltalyan vis 
konsolosu M. Cbevalier Sili, Dante 
Alghieri ceıniyetinin lıtanbul fUbe-
ıi reisi Dr Mei, F8'iıtlerin burada
ki reisi M. Kampaner ve halyan ko 
lonisi tarafından kartdanmıılardır. 
Seyyahlara ltalyan meb"uılarrndan 
avukat M. Filippo Mezzi riyaset et-
mektedir. . 

ltalyan misafirler ltalya'dan ba· 
reketle Viyena, Budapeıte , Bü~ 
ve Sofyaya uğrıyarak bir kaç gün 
kaldıktan sonra şehrimize gelınişler
dir. Misafirlere refikaları da refakat 
etmektedir. Şehrimizde kaldıkları 
müddet zarfmda Tokatliyan otelin· 
de oturacaklardır. 

M. Fillippo Mezz.i, dün vis 
konsolos M. Sili'yi ziyaret etıniıtir. 
Seyyahlar dün saat 15,30 ta ltalyan 
mekteplerini eezmiıler ve saat 17 ,30 
Taksim Cümlıuriyet abidesine bir 
çelenk korduktan sonra saat 18 de 
Casa d' talia' da lisan kurslarının 
hitamı münasebetile yapılan merasi
me ittirak etmitler ve ,ereflerine 
tertip edilen reımi kabulde hazır bu 
lunmu,Iardır. Bugün saat 9 da Kı
rım ve umumi harplerde ölen ltal
yan askerinin tezkir namı için F e
ri köy mezarlığında yapılan abideyi 
ziyaretle bir çelenk koyacakları, öğ
leden sonra Societe Operaia Italp
na işçiler klübünü ziyaret edecekler
dir. Cuma günü müzeler ve camile.
ziyaret edilecek, cumartesi günü 
Boğaz'da bir gezinti yapılacaktır. 
Arzu edenler Brusa'ya da gidebile· 
ceklerdir. 

Misafirler pazar günü vapurla 
Pire ve Atinaya gidecekler, orada 
bir kaç gün kaldıktan sonra Brindi-
1.i tarilrile avdet edeceklerdir. 
M. Filippo IJ!ezzi ııe diyor? 

M. Filippo Mezzi dün Tokatliyan 
otelinde kendisile görüşen bir mu
harririmize ıu beyanatta bulunmuı
lur: 
"- Bir hara cemiyeti olan Dante 

'-lghieri cemiyeti ltalyan kültürünü 
•eşrü tamim için seyahatlar tertip e 

Pangalos sürgüne 
gönderilecek 

AT1NA, 31.- Kabinenin Pan· 
galoı taraftarlıınnın darbei hükUme-
tini baıtmnak busuıunda gösterdiği 
•Ürat, büyük takdirler kuanmııtır. 
Pangaloıun ıürgüne gönderilmeııi 
meselesi tetkik edilmektedir. En ni
hayet sürgüne ıönderilmeıine karar 
verilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Memleketin ıükUn ve huzuru ıçın 
bu tedbire lüzum görülmektedir. 

Y arm liberal fırka toplanarak ye
ni kabineye kartı meclUte takip e
deceği battı hareketi kararlaıtıra
caktır. Liberallardan bir laamı ka
bine.Un aleyhinde bulunuyor. Ma
mafih M. Venizeloı, memleketin 
vüksek menfa.atları namına yeni ka
bineye itimat reyi verilmeıiıide pd 
detle ısrar edecektir. 

Suriye meclisi lag
vedilmiyor mu? 

BEYRUT, 1. A. A.- Lübnanda 
olduğu gibi Suriyede de teşrii mec
lisin lağvedile<:eğine dair bir pyia 
çıkmqtır Bu taYİanın Franaular ta 
rafından çıkarıldığı zannediliyor. 

Suriye gazeteleri ,bu münasebetle 
şiddetli n~riratta bulunmaktadır. 

Suriye ve Lübnan 
vatanileri 

heyet gönderiyorlar 

M. L'an Filippo ll'lezzl 

det-. Geçen sene Cezayirden bafli
yarak Suriyeye kadar bir seyahat, 
yapmıştık. Bu sene de Viyena'dan 
baılıyarak latanbul'a kadar geldik. 
Bundan dört sene evvel şubat ayı4 

nın karlı, buzlu bir gününde lıtan
bul'a gelmiıtim. Ogünkü kasvetli ba 
vaya mükabil Istanbul bugün bizi 
latif ve bqu§ bir sima ile karşıladı. 

Türkler ile yalnız ıiyaıi sahada 
değil, i~timai ve iktisadi sahada da 
dostuz. !talyanlar Büyük Gazi'nin 
takdirkarı ve hayranıdırlar. Türkiye 
run Gazi'nin idaresi altında büyük 
terekkiyatı başardığını goruyor ve 
takdir ediyoruz. Bizim bir Mussoli. 
ni'miz olduğu gibi, ıizin de Mustafa 
K&nal'iniz var ... Türkiye ve ltalya
da her şey bu iki büyük başın işa
retile yürüyor. Biz İtalyanlar Duce' 
nin gösterdiği yoldan yürümeği 
gaye edinmi,iz. ltalya'da, Türkiye. 
de olduğu gibi, ıiyasi fırka cereyan
ları yoktur. F aıizmin içinde her şey 
vardır. Faşizm sinesinde bütün mil
li cereyanları cemetmiştir. Sizde 
Kemalizm'ın yaptığı gibi. .. Türkler 
ile lıalyanlar harıi ve dostane nÜ· 
mas ebat gÜnden güne artmaktadır. 
Hatta bir gazeteci sıfatile benim zi
yaretime gelmeniz bu sabada bir 
dostluk eseridir. " 

Fransız mebusan 
meclisinde bir celse 

PARIS, 1. A. A. - Mebuaan 
meclisi bugün öğleden ıonra tama. 
men ıekle ait bir celse aktetmittir. 
ŞU.unun istibzaıma bakınız ki bu 
celseye yqça en arın müain olan ve 
cümburiyetçiler birliğine yani inti
habatın en büyük mağlubu bulunan 
sağ cenah fırkaarn1n menıupların

dan M. Grou11eau riyaset etmiş. 

tir. 

M. Grou11eau müteveffa M. Dou
mer hakkında ıitayif ve tebcili mu
tazammın bir takım sözler söyledik 
ten sonra ıimdiki vaziyetten bahse
derek fırkaların birletmeai tavsiye
sinde bulunmuı ve daha bir takım 
mevzulara temas etmiıtir. 

Yeni meclis ekseriyeti, arzusu hi
lifma ve hatibin ıinnine hürmeten 
mümaileybin sözlerini ihtiramla din 
!emiştir. Fakat bittabi bu beliiğatin 
elueriyet yzerinde bir tesiri olma
~tır. 

Pangalos Corfoue 
adasına sürülecek 

ATINA, 1 (A,A.) - Emniyeti 
umumiye mecliai. Ceneral Panga 
loa'un teb'idine karar vermit ve 
mumaileyh için ikamet mahalli o 
l~rak Corfoue adasını teıbit etmİ§ 

---- - -- r-:-~ --~~ -------

M. Brüning'in • 
yerıne ••. 

Evvelce Türk ordusunda çalış. 
:mış bir zat başvekil oluyor Gazi Hz. ne 

Takdim edilen 
Kitap •• 

• 
iş kanunu şimdiye BERL1N, 1 (A.A.) - Ma- ne memur edilmesi Berlinde bü 

reıal Hindenburg, M. Von Pa. yük bir hayret tevlit eylemiı
pen'i aağa müteveccih bir milli tir. Mumaileyh merkez fırkası 
bwlik kabinesini te,kile memur mensuplar111dan ve büyük arazi 
etmiştir. M. Yon Papen bu va. • sahiplerindendir. Fakat uzun 

kadar neden gecikti? 
zifeyi kabul eylemiştir. Mumai 
leyh merkez fırkasına mensup 
bulunmaktadır. Fakat bu fır
kanın en muhafazakar cenahın 
dandır. Bunda.o başka muhafa
zakar katolik Germania gazete 
sinin sahibidir. M. Von Papen, 
Amerika büyük harbe dühulün 
den evvel Almanyanın Vaşing
ton ateşemiliterliğini yapmış 
ve bunu müteakıp harp esna
sında dördiineü Tüı·k ordusu
nun erkaru harbiye reisliğini j. 
fa etmiştir. 

Kabiııe11itı mulıtemel 

terkibi 

BERLİN 1 (A.A.) - Yeni 
Von Papen kabinesi, ihtimal 
verildiğine göre atideki tarzda 
teşekkül edecektir: 

Batvekil Von Papen, Harici 
ye nazırı Londra sefiri Von Ne 
urath, Dahiliye nazırı Ya Ba
ron Von Gayl veyahut Yon der 
Astein, lktısat nazırı Brüning 
kabineainde iktrsat nazırlığı 
yapmıt ve birkaç hafta evvel is 
tifa elmit olan M. Warmbold. 
Mesai nazırı Leipzig belediye 
reisi M. Goerdeler, Ziraat nazı 
rı Von Lunııinck, Milli Müda
faa nazın Jeneral Yon Schlei
cher, Adliye nazırı Brüning ka 
binesinde ayni nezareti işgal e. 
den M. Joel. 

M. Von Papen, kabinesinin 
azalannı bu sabah veyahut en 
geç olarak bu akşam Reisicüm 
bur Mareşal Hindenburg'a tak 
dim etmeği düşünmektedir. 

Fırkası hayrette 
B~RL1N, 1 (A.A.) - M. 

Von Papen'nin kabine teşkili-

• 
lkhsadi bir 
Konferans 

lngilizlerle Ameri
kalılar noktai na
zar teati ediyorlar 

LONDRA, 1 (A.A.) - Ha 
li hazırda Amerika sefiri M. 
Mellon ile İngiliz Hariciye na
zırı Sir John Simon arasında 

hararetli mülakatlar cereyan et 

mekte olduğu haber verilmekte 
dir. Siyasi mahafil, her ne ka
dar bu bapta ketum davranmak 
ta ise de mükalemelerin Lau· 
sanne konferansı kadrosunun 
tevsii projesine müteallik bu
lunduğu söylenebilir. Amerika. 
nın iktısadi bir konferans akdi 
projesi müvacehesinde ittihaz 
edeceği hattı hareket henüz ma 
lôm değildir. Fakat bu hattı ha 
reketin tamirat konferansına 
muvazi olarak bir de nakit kon 
feransı akdi meıeleıinde kabul 
etmiş olduğu hattı hareket ka· 
dar menfi olmayacağı zannedil 
mektedir. M.MacDonald'ın son 
beyanatında gümrük meselesi
nin böyle bir iktısadi konferan· 
sın ruznamesi haricinde bırakıl 
mayacağını zımnen kabul etmiş 
olduğu tahmin olunmaktadır. 
WASHİNGTON, 1 A.A. -

Cemahiri Müttahide hükumeti, 
dünya fiatlarının istikrarı se
beplerini tetkik için akdedile
cek olan beynelmilel bir konfe
ransa Cemahiri Müttabidenin 
İştirak edip etmeyeceği hakkın 
da iıtimzaçta bulunan Büyük 
Britanyanın bu talebine müsait 
bir cevap vermiştir. 

Gorgouloff hareka
tından mesuldür 

PARIS. 1. A. A.- Asabiye mü
tabaıı11ılarından üçünün verııUt ol
duklan rapor, katil Gorgouloff'un 
bütün harekatından temamen mes ·uı 

neticesine varmaktadır. 

lngiliz sefirinin Şük
rü Kaya B. e cevabı 

müddetten beri fırkasında bü
yük bir rol oynamamıştır. Son 
zamana kadar merkez katolik 
fırkasının naşiri efki.n olmu§ 
olan Germania gazetesinin sa· ANKARA, 1 (A.A.) - lnııil· 
h"b b 1 y p tere hükumeti tarafından Çanak· 

M~mut Esat Beyin takririne 
lkhsat vekili cevap verdi 

icra ve iflas kanunu 
ı i u unan M. on apen ge kale harbine dair lngiliz tarihi· 

çenlerde bu gazeteye tamamen nin Gazi Hazretlerine takdiıni mü 
yeni bir İstikamet vermiş ve mu naaebetile Hariciye vekaleti veki· 
hafazakaı· bir gazete şekline ti .Şükrü Kaya Beyin teıekkür ANKARA, 1. A. A.- Büyük Mil yeye arzedileceğinden ümitvarım." 
sokmuştur. Bizzat M. Yon Pa- mektubuna lngiltere büyük elçisi Jet Mecli&i bugün Reiı Vekili Hasan lktıaat encümeni mazbata mu-

k be 
Sir George Clarck Cenapları §U Beyin riyasetinde toplanıruttır. bamri Ali Rıza Bey (Mardin) 14 

pen dün gece i yanatında cevabı göndermişlerdir: Vaııf Bey (lzmir) in Roma Bü- martta tevdi edilmit olan ve 192 
başvekaleti merkez fırkasının a Vekil Beyfendi Hazretleri yül< Elçiliğine tayini dolayısiyle maddeden ibaret bulunan ve ilk de. 
zası olmak haysiyetile kabul et Vilayetlerde iki günlük kısa se Meclis azalrğmdan istifasıru bildiren fa siy ile sermaye ara11ndaki ahen-
mediği ve reisicümhura cevap yahattan avdetimde Çanakkale felgrafname okıındu. gi tanzim eden it kanununun bu .,._ 
vermezden evvel fırka ile temas b~rbi~e _dair_ reami lngi'iz. ~':~hi- Mahmut Esat Bey (lzmirJi.n. İt bemıniyetiyle mütenasip bir tetki. 
t b 1 . ld • t nın hukumetım namına Remcum- kanunu hakkında lktısat Vekilının ke ihtiyacı bulunduğunu kayded&-
~ u ~~amış o ugutll\ as- hur Hazretlerine takdimi münase izahat vermesine dair olan takriri ne rek demiıtir ki: 
rıh etmı§tır. Bu sebepten dola- betile müşarünileyhin ve Türk lktı&at Vekili Mustafa Şeref Bey " Encümen tarafından, tetkikat i. 
yı bu tayin keyfiyeti merkez j hükumetin hissettikleri memnu- cevap vererek kanunun 14 martta çin, tali bir komisyon teşkil edilnıiı 
fırkası. mensuplar_ı arasında şid niy~t i natık_ olarak Zatıdevlet~eri ı ~-üyük Mi!let Mec~_sine _tevdi edildi tir. Bu komisyon ticaret ve ziraat 
detli bır n:emnunıyetsizlik tev- tar-fından ırsal ~myrulmuş o.a~ gını _ve ~tıoat encumenı tarafından odalariyle Zonguldak amele teşki. 

1
. . . B l b . . mektubun muhtevıyatına muttalı tetkik edılmekte bulunduğunu söy- liitr gibi salahiyettar te,ekküllerin 
ıt etmıştır. un ar, U tayım oldum. liyerek demiştir ki: kanun hakkında mütalealarmı sor. 
fırkalarına karşı bir manevra te Reisicümhur Hazretlerinin te· " Kanunun toplu olarak kısa bir muıtur. Alınacak neticelere !(Öre 
lakki etmektedirler: ,.,kkürlerini yüksek muhatapları· zamanda int';'ç edilmesini ben de ar- tetkikat ikmal edilerek heyeti unıu 

na iblağ etmek hususunda Zatı zu etmekteyım. Fakat, kanun çok mi7eye arzedilecektir." 
Merkez fırkasının yeni kabi- devletlerinin mektuplarile bana ;umüllü olduğundan ayni nisbette izahat kiifi görülerek icra ve illaı 

neye kar 1 itimatsızlıkla me • tah?'}I buyu~~uklarr aevim~i vaz!- te bir tetkike ihtiyacı vardır. Bu kanununun müzakeresine geçil.,.jf 
Ş Ş feyı ıfaya musaraat edecegm. Zı· yüzden gecikmetkedir. Bununla be-- 164 üncü maddeye kadar müzakere 

bu ihti razi bir vaziyet alacağı ra haddi zatında sade ve fakat raber encümence bu tetkikatın ik- si ikmal edilmiştir. 
hemen hemen muhakkaktır Li 1 mülhem olduğ-u duygu tibarile mal edilerek kanunun heyeti umumi Meclis yarın toplanacaktır. b 1 lı fld · b kil" kıymetli bir hediyenin Reisicüm· ______ .....; ________ .;_ __ ;,._. __ _ 
er~ .ma. .a 1 ~ yenı aş:ve ın bur Hazretleri ve Türk milleti ta· l n A d h l k 

tayını bı!ynelmılel noktaı nazar rafından güzel ve derin bir suret smet r;ş. ti na a meç u as e
dan tenkit edilmektedir. Çünkü te anlaşılma ve takdr edilmeıinin 
mumaileyh Au:erikanın umu- müşahedesi büyük bir memnuni- rin abidesine çelenk koydu 
mi harbe girmesinden mukad- yet husule getirecektir . 
d A • k d t · ı· t · Zati devletlerinin mektuplarından 

em merı a a a aşemı ı er ı- mi k ti" • • .. t kbel ·· . me e e mızın mus a munaıe-

ken oldukça muvaffakıyetsız betlerinin en mes'ut bir delilini is
bir rol oynamıştır. M. Yon Pa. tibraç ettiğim için derin bir ıurette 
pen'in kabinesi iştirake davet müteha11is olmakla beraber Reisi
etmiş olduğu bütün devlet a· cümbur Hazretlerinin dostluklarını 
damları sa· cenaba mütema ·1 müte~~il ani~?"' ve takdi~ esaala-

d
. 1 g . . • yı rına ıstinat ettırerek tanzım eyle-
1~ ~r ... M_'.lmaıleyhın teşkil _ede- meği bilen milletlerin bu dostluğu 

cegı hukumet şayet tahmınler hakikaten kuvvetli samimi ve filli 
doğru çıkacak olursa milli mü- bir bale koyabileceklerini beyan e
dafaaya mensup kimaelerle şar den fikirlerine i•tirak ettiğime iti-
k" Prus d k" b'' ''k · mat buyunnanızı reca ederim. 

ı ya a ı uyu arazı es- 8 .. ..k R · · · · hakik" b' d 
h b d ti kk 1 k uyu eısınızın ı ır ost-

a ın an m re ep o aca tır · tuk ve yüksek bir takdir bi11inden 

Roman yada 
Bıınraıı 

mülhem bir harekete kartı alicenap 
cevaplarından dolayı mütarünileyh 
Hazretlerine en hürmetkar ve rr:n~ 
.ettaranf' tetekkürlerimi arz bu
yurmalannı Zatıdevletlerinden rica 
ederim. 

Yüksek hürmetlerimin kabulünü 
iotirbam ederim Vekil Beyfendi 
Hazretleri. 

Ceorge Clarck 

ATJNA, 1 (Hususi) - Başvekil ismet Pata bugün Atinayı 
ziyareti esnasında meçhul askerin mezarına çelenk koymuş ve 
Yunan bahriyelilerini İstanbula davet etmiştir. Yunanlılar bu 
davetten çok mütehassis olmuşlar ve teşekkür etmişlerdir. 

lzmir ticaret müdürünün tebliği 
lZMİR, 1 (Milliyet) - Ticaret müdürü İzmir kontenjanına 

dahil malların harice çıkarılmamasını bankalara ve sair alaka
darlara resıınen tebliğ etmiştir. 

Manifaturacılar arasında ihtilaf 
lZMlR, 1 (Milliyet) - İstanbul manifaturacılar mümessili<! 

ri bugün geldiler ve kendi komisyoncuları ile iş yaptıkları tica
rethar-elerle temasa başladılar. İzmir manifaturacıları yarın Va
li Pş. nın riyasetinde Vilayette toplanacaklardır. lçtimaa güm
rük ve ticaret müdürlerile oda umumi katibi iştirak edeceklerdir. 

Bir tahsildar adliyeye verildi Başveşil M. Yorga 
mali vaziyet do

layisile istifa etti 
İZMİR, 1 '(Milliyet) - Maliye tahsildarlarmdan Mustafa 

• Ef. bin liralık suiistimali görüldüğünden adliyeye verilmiştir. 
Nıhayef Mustafa Efendinin bu işte alakadar arkadaşları da isticvap edil-

BÜKREŞ, 1 ( A.A.) - Ro. 
manya kabinesi istifa etmiştir. 
Kral, istifayı kabul eylemiştir. 
Müşarünileyhin yeni kabinenin 
teş kili vazifesini M. Tistulesco 
ya tevdi edeceği zannediliyor. 

Anlaşamadılar mişle_rd_ir. _________ _ 

Rus.Japon Muğla ihtisas 
Radikaller sosyalist- H b• •1 mahkemesinde 

(erin taleplerini ar 1 mı MUC.LA, 1. A. A. - Şehrimiz 

BÜKREŞ, I (A.A.) - Kra 
T A ibtisa• mahkemesinin ite başladığı 

kabul etmı"yorlar MOSKOVA, 1. A. A.- ass - . k 
janaı bildiriyor: tarıhten bugüne kadaı mah emeye 

lzveatiya ve Pravada gueteleri, 400kaçakçı verilmi~tir. 
lın riyaseti altında aktedilen PARlS, l (A.A.) - Bu ge
bir kabine içtimaını müteakıp ce Radikal fırkasile sosyalist 
Başvekil M. Yorga, hükümdar fırkasının birleşmeleri için pek 
ile hususi surette görütmiit ve met'um gece olmuştur. M. Her 

riot gece yarısı vaki olan beya 
ıırkadaşlarmın hayretleri içinde natında öteden beri malum olan 
istifasını krala takdim etmiştir. bÜtün sosyalist şartlarını tama 
Kral, istifayi kabul etmittir. men reddetmiştir. M. Leon 
M. Yorga, hükUmetin tediyesi Bliım sosyalistlerin sabah kon 
teahbür etmiş olan ücretleri ve gresinde radikaller reis~ ile dün 
remediğinden ve hariçten istik- yapmış olduğu mülakat hakkın 
raz akdi katiyen mümkün olma da izahat vermiştir. Bu mülakat 

aamimi bir surette cereyan et
dığmdan dolayı istifa etmiş ol- mişse de M. Herriot şimdiki ab 
duğunu beyan etmiştir. Muma- val ve şeraitin 1924 senesinde 
ileyh, memurların ücretlerini olduğu gibi sosyalist programı 
müşkül mali vaziyete çare 0 1. üzerinde bir itilaf derpişine mü 
mak üzere teklif olunduğu veç sait olmadığını beyan etmiştir. 
hile, yüzde 50 nisbetinde tenzil Sosyalistlerin reisi Radikal fır 

kanın cevabını radikallerin sos 
etmeği kabul edemiyeceğini, k · · .. .. .. . yalistlerle müza ereye gırış-
çunku boyle bır kararı ancak mek istememekte oldukları su-
her fırkanın mümessili bulunan 

1 
retinde tefsir etmektedir. Mu

bir kabinenin yapabileceğini i- 1 maileyh bütün mühim mesele
lave etmiştir. Romanyanın Lon · !erde derin noktai nazar ihtilaf 
dra elçisi ve Cemi~eti Akvam ları mevcut olduğunu gizleme. 

miştir. Binnetice kongre, müka 
sabık Romanya murahhası M. 1 ı · h"t b 1 ld -
T

. 1 , .. eme enn ı am u muş o ugu 
ıtu eaco nun telgrafla Bukre- ··be • b" t k • • "tt"f k 

d . .ı·&m· ld • d • nu mu yyın ır a rırı ı ı a 
şe avet "°' ış o uguna aır ·ı k b 1 t · t' K b 

Japon diplomatlarının itminan veri- Bunlardan 190,ı mahkum edilmq, 
U k Şar'-- 96 ısı koınisyona verilmit ve 16'i ci teminatına rağmen za ,... · • ·ıa ak d' de beraat etmiıtir. Hali hazırda mah 

ve şerki Siberyayı ısti m sa ıy· kemede 39 ve istinkta da 12 evrik 
le Japonyayı Ruıyaya kartı bir har· 
be sevk ve tetvik için Japon emper
yaliıtleri tarafından 11lu orta tiddet 
li bir propaganda yapıldığını yaz. 
maktadU"lar. Bu iddiayı ispat için iz 
vestiya gazetesi Japon matbuabn
da müntqir bir takım tahrikiimiz 
-nakaleleri nakil ve iktibas etmekte 
dir. 

M. Schacht'in Lau
sanne'a gide

ceği söyleniyor 
BERLIN, 1 (A.A. )- M. Seha 

cbt'in Lauaanne konferansında Al 
manyayi temsile memur edilmeai 
muhtemeldir. Maamafib bu vak'a 
ancak M. Von Neuratb'ın Berline 
muvaıalabndan sonra bir karar 
ittihaz edilecektir. 

S )vyet Karadeniz 
filosunun manevrası 

KÖSTENCE, 1 A. A.- Sovyet 
Karaderuz filoıu manavralara bat· 
lamııtır. 

vardıt'. 
Mahkemenin faaliyeti kaçakçdık 

üzerinde mühim bir tesir yapmıt ve 
kaçakçılık vakayii çok azalmıttır. 

Adanada yeni 
mahsul 

ADANA, 1. A. A.- Piyasaya ye 
ni mahsularpa ve buğday gelmekte
dir. Piyasa kısmen durııundur. Ar· 
parun okkası 3, buğdayın 5 kurut
tm·. 

Bir Alman harp ge
misinde bir 

deniz tayyaresi 
VARŞOVA, 1 {A.A.) - Illuo

trowang Kurjer Codzienny'nin 
Gdynia'dan iatihbarına göre ora 
açıklarında bir deniz tayyaresini 
hamil olan hirAlman torpido muh · 
ribi görülmüıtür. Bu deniz tayya 
resi denize indirildikten sonra 
meçhul bir semte müteveccihen ba 
reket ebni§, torpido muhribi İ141 
garbe doğru gitınttir· 

olan ve fakat henüz teeyyüt et . 1 ~ ~. ul de mış ır. 0b~gre l u 
. b I b" . d ı gun og e en sonra son ır ce se ve ticaretinin memnuiyeti bey-

menıış uk und~ ır şayıa eve akdederek fırkanın beyanıname enlmilel bir mesele olduğu gibi 
ran etme te ır. · · • d k · G · • l" • 1 ak ·· 40 

Bu haber hakkında mütalealar 
,.ürüten bu gazete, Almanyanm 
hava harp filoları bulundurmalf 
memnu olduğu halde nasıl olup 
ta bir Alman harp gemioinde bir 
deniz tayyareıi bulunduğunu su· 
ale J&Y•n görmektedir. 

•••••• 1 

Japon - Rus müna
sebatı hakkında 

bir tavzih 
LONDRA, 1. A. A.- Havas A

İ":nsı bildiriyor: -~apon .~vvetl~rinin 

sını tanzım e ece tır. ece ya- ıtaız ıge çare o m uzere 
rl8ı M. Herriot tarafından ya- saatten ibaret mesai haftaaı ka 
pılmış olan beyanat bilhassa na bulü meselesi de ayni mahiyet
zarı dikkati celbe şyandıı-. Zira tedir. Sigortaların millileştiril
bu beyanname kartel ihtimalle mesi mali mahiyette bir imkan 
rine nihayet verdikten başka ka 1 sızlığa tesadüf edecek olup de
binenin teşkili icin ileride yapı miryollarının mübayaa~ı da ge 
lacak mükalemelerde radikalle- ne mali mahiyette bir takını se 

i de öster !erden dolayı icrası müm-

Berlin borsası 
BERLIN. \ A.A. - Son vaka· 

yi, borsayı saıırtını~tır. Bu vakayj. 
timdiki halde kanunu eaaıi kad
rosu dahilinde inkişaf ebnekte 



Tütüri inh sarı 
Elcono•i 

Maarifte 

Darülfünun 

Bütçesi AriJ8 ve buğday vazi
• • ed. ? 

yetimız D ır • Meclisin ilme gös-
•• •••• • • d'ği h- tt • d ., b•elt e• ter ı urme en 

Ofisın hazırl!l ıgı U •• e~~ gore Darülfünun memnun 
bu seneki mahsulumUZ.e Ankara'dan aYdet eden Darül-

ihracat oiiai ihraç etya.ınızdan 
olan arpa 't'e buğday vaziyetini 
teabit elmİftİr: 

Haıurlanan bütte- nazaran ar 
pa ve buiday m•h•dünün hali 
hazır vaziyeti tydur: 

E•kitehinle bqday Ye arpa 
vaziyeti olakça iyidir. 

AclaDada arpa netvünemau 
zaif, buğday İM iyidir. Yal ruz ne• 
hir kenanndaki arpalar zaiftir. 

Şark vilayetlerinde arpalann 
bir kuml laan.klık yüzünden te· 
m..._ lwnamattur. ikinci lu-• 
'•e - ı.. .. kh zail -ilidir. 

Koayada ..ıanan arazide arpa 
•e batdaY -b111lleri iyidir. Dai 
etekı-iacleld mı ı-t kumen fe· 
nadır. C..up ftlayetlerinde Ho· 
ran onamıla yafmunuzluk yü. 
ziindml seriyatın dörtte üçü kuru· 
mUftur. Suriye hududundaki mez· 
ruattan bir kıamı kuraklık yüzün 
den cılız kalmlfbr. 

Sıvas, Elaziz ve Malatya bava· 
liainde -ı....ı iyidir. Trakyada 

" kuraklık hasebile mahaul çok zaif 
tir . 

Yunan kontenjanı 
Kontenjaıa t.ı.i tutulan mevad

dın ne miktarda ve hansi limanlar
dan giı elılleec:ii Yanan hükUmetin
ce teapit edilmiıtir. 

Ticaret oduı bu Iiateyı celbetmİ!
tir. 

Fransaya peynir 
Fnmaaya peyairleimizln ithali 

İçin peynir tacirleri tarafından bİT 
1etebb6ate bulunulmuıtu. 

Manilya ticaret mümeraiDitinden 
ticaret .......... plen .-lümata -
zaran bu miiaude yerlhaİftİr· 

Japonya afyon 
alıyor 

Japonya lstanbul ve lzınir piya
aalarmclan bu aene zarf....ıa 300 aan 
dtk afyon _...,.... ~tir. 

Japonyanm daha 300-400 aandık 
afyon maba:raa. edeceği kuvvetle ü
mit ediJmektedır. 

Avrupada şeker 
Avrupanm 1932 aeneaindeki ıe-

Odada 
Bir içtim~ 
Arada kalmıt me
seleler görüf6ldü 

Ticaret odası mecliai dün reiı 
vekilleriaden Ahmet B. in riyaae· 
tinde bir içtima yap~ır. 

ker iatihaalatı 8 milyon tondur. Ge· 
çen aeneki iatihaalit iae 10,S milyon 
ton idi. . 

Amerfbnm bu aeneki te&<er ıa-
tihaalitı iff ~ aene ılea yaran 
milyon toe fazla olarak aekiz buçuk 
mil,.ı toedur. 

BORSA 

1 Haziran 1932 
Allpm Fiatlan 

fıtilr.nızlar T ahrilit 

Elektrik 
Tramvay 
Tünel 
Rı~tını 

s.-
4,fŞ 

s.-
li,-

'". dı hlft ,,,~5 
~art d. yollan 3,10 
O. Man .. lt• 43,
G ii ınriik lor r,
Saydi 111abl ı,u 
8ıgdıt t,IO A•aıdolu 1 16,60 
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Mitralyöz gibi ta
banca 

kullanan bir adam 
B içtimam ruzn-i çok lu1& 

idi. Fakat içtİDla batlıynu:a katibi 
umwni Vehbi B. birer birer ruzna 
me harici kalınıt bir çok mevaddı 
meydana çıkardı. Tahmil ve tahliye ameleai ça· 

Bu -yanda Ticaret boraaaının vutlarmdan Zaro, evvelki ak.-m 
bet irin liralık avanı talebi bulu· Tophane'de bir kahvede öteden 
nuyordu. Meclia h-n hiç itir:"z. beri arası açık bulunan amcaza
llZ hu Mt hm IİraJ'I kabul etti. 

Odaca -.alan auallere ce••P deai Rqit'le kavgaya tututmllf· 
.. ~yen tacirlere bef liradan tur. Münazaa bir aralık tiddetlen 
100 liraya kadar ceza almmaaına mit. Zaro tabancaaını çıkararak 
ye bunun matbuat vautaaiyle ili- Ratit'i 4 kurtunla ağır surette ya 
mına karar Yerilm;.tirk. . p . ralamıf, araya girmek iatiyen di· 

Bundan aonra mer ezı arıs· . . . 

bul b elınJ·ıel Ticaret ğer amcazadeaı koltukçu Akıfı de 
te unan eyn . 1· 
Odau milli komiteaine Oda reiai· , 5 kurtunla tehhke ı olarak cer-
nin riyaseti altında olmak Üzere 1 hetmittir. Kurıunlardan biri, ao
Vebbi, Ahsen ve Kara Ounan oi· kaktan geçen Rauf iaimli bir ço
lu Suat Bey intihap edilmitlerdir. cuğa iaabet etmi,tir. Zaro, cece 

Bundan aonra iş Bankaaı latan k" k 1 t K nd" · . ..d .. .. M Be geç va ıt ya a anmıt ır. e ••ı· 
bul tubeaı mu uru uamıner - d Ra . k 
yin bir takrirle evve.lce banka la· ne yardım e en tıt ııçm1Jlır. 

Kalp sektesinden 
ölüm 

Anaataa iaminde biri Florya'da 
banyo yapmıt ve oradan lstanbu· 
la bitikletle gelirken yolda kalp 
sekteıinden ölmüıtiir. 

Esrar bulundu 
Karagümriik'te kahveci Oaına• 

nın kahveli aranmıf ve bir mik. 

rafmdan yapılan bir mürac:aa~ 
ait do.yanın tetkiki haklond~k! 
talebinin miizakereaine rec;ildı. 
Banka Odadan airortada (bütüıı 
mulııataralara kartı) manasına ge 
len kelimenin yaitnur ...., tatlı la• 
dan nriit ... ellit zarara f&lllİl olup 
olmlJ'acaiı aorul..,.ordu. Oda bu
na eaki bir tetkike iatinat ederek 
ceY&P veri:rordu. Ba nokta itirazı 
mucip.oluyonlu., M--er Bey, 
Hamdı Bey ha huaataki noktai 
nazarlanm IÖ~ediler. Netieede 
meoelenin yeniden tetkiki- ka. 
.,... yerildi. Balkan hirliii komite 
•İne de Mithat, Habip :zade Ziya, 
Hasan NeeiP• Ahmet Mithat Bey tar ftrar bulunmuıtur. 
ler intihap edildiler. it kanunu 
layihası haJdPlld~et"!J .edilen lın 
niayon ve idare ".etinin temen-
.1 • • üzakereaıne batlandı. 

" erının m b" ame'--'- --L-KomiayoııllS' ır ..,..... ,,..... 

1 
• • ,. :1ım plen ihtar m6d 

" ...... llÇlll .. ·ı· .. 
deti olarak teabit ettı 1 •a•an U• 

rind 
ce duruldu. Bu arra. 

:te e ~pey .._.;,et kalma..,... 
da aıeclıate e . ..1 ••• n çık
tı. Aza birer, bırer ...,.. ı loil 
1 Vehbi Bey azaJ'I top ay: bn 

Ratvet teklifi mi? 
kemal, Şevket, Aram efendi

ler 41iin cece Belvü bahçeainde İ· 
çerfiırı... Yanmdaki maaada otu• 
ran -dana Şinorii'e bardak at· -........... 

fünun emini Muammer Raıit Bey 
kendiaile göriifen ~uharririmize 
Darülfünunun yeni bütçeai hak· 
!unda atideki beyanatta bulun-
mu9tur: 

"- Yeni bütçemiz henüz i.li 
taadikten gelmedi. Geçen ııeneki 

bütçemiz 908 bin lira idi. Bu ııe· 
ne varidat ve masrafımız 929,276 
liradır. Geçen seneki bütçeye, Ev
kafın verdiği 25 bin lira da ili.ve 
edilince yekün 933 bin lirayı bul
muttu· Buna nazaran, bu ııeneki 
loütçemiz 4 bin küaur lira noluan .. 
dır. 

Bu aene EYkaf idareainden 20 
biD lira naklen teaviye edilecek· 
tir. Geçen ııenelerdeki EYkafın 
yardam, mereli. Darülfünun ııe

tirttiii kitapların paraaını ver
mek auretile ..uku bulmuıtur. Bu 
aene bu yardımı nakit olarak doğ 
rud- doğruya Darülfünuna ver
mek auretile yapacaktır. 

Yeni maaraf bütçemizde, mü
tek.aitler luunmda 10 bin lira faz 
!alık vardır. Sebebi, tekaüde aev· 
kedilenlerin artmaaıdır. 

Bütçeden ecnebi mütehaaais üc
reti olan 10 bin lira tayyedilmiı

tir. 

Talim heyeti maaıatı 439 bin 
liradan 450 bin liraya iblağ edil· 
mittir. Bu fark, kadrolarda mev
cut olup mevkuf tutulan müder
ris muavinliklerine bu sene tayin

ler yapılmaaı zaruretinden ileri 
gelmittir. 

Müderria ve memur maatları• 
na zam yoktur. Kadrolarda hiç 
bir tebeddül mevzııu bahia deiil· 
dir. 

Bütçenin varidat kısmına bele
diyece verilecek 10 bin lira konul 
muttur. 60,120 lira, müvazenei u .. 
mumiyeden verlen mlkdardan ten 
zil edilmiıken Bütçe Encümenin 
himmeti ve hüküınetin aıuvafaka
tile bu para iade olunmut. müva
zenei umum.İyeden geçen aeneki 
sibi 770, 120 lira verilıniıtir. 

Vekaletnamelerden alman Hu 
kuk ianeai, ııeçen ııe-ler 20 ku· 
rutken bu - 60 kanıp ibli.i 
edil..U,tir. Bunun muhammen ha· 
adalı da, bütçeye Yaridat olarak 
30 bin lira konulmuıtur. Mütefer. 
rik haaili.t meyanmda, ecza ve 
film bedelleri de mevcuttur. Me· 
aeli., Ditçi Mektebinde dit çıkart 
mak iatiyenler - fakirler miietea 
na - ampul parası verecekler
dir. Rontken aldınnak iatiyenler
den de film paraaı almacaktır. 

Rontken filmlerinden ne auretle · 
:ve ne mikdar almacağınm tayini,. 
Darülfünun Divanına bırakılmıt
tır. Tabii bu paralar, Dariilfünu· 
nun ilmi vaziyetini haleldar etmi1 
yecek aurette cibayet edilecektir~ 

Darülfünun bütçesi miinaaebe 
tile büküntet, Bütçe Encümeni ve 
Meclisi ili heyeti umumiyeainin 
ilme karşı göaterdi!deri bünnet
ten dolayı Darülfünun pek mİn· 

nettar olmuştur. Bunu telrrafla 
arzedeceğim.'' 

Gazetecilik mektebi 

Muammer Raıit B. yeni bütçe 
de ııazetecilik mektebi için tabai
aat bulunınadığını, tatilde bu mek 
tep meselesini her halde keabi 
katiyet ettirmek üzere bilhaua 
....,.ırul olacaim• ilave eımi,tir. 

Veda çayı 
Yükaek lktıaat Mektebi aon ••· 

nıf talebe•İ, müderrialerine ve ta~ 
lehe arkadaılarına pazar alqanar 
Tokathyan'da bir ..da çayi vere• 
cektir. Çaya, mektepten timdiye 
kadar mezun olanlar da daYet .,. 

dilnritlerdir. 

imtihanlar 
Darülfünunda imtihanlara b .. 

IJlnmıt. Ditçi Mektebinde mezunl 
imtihanlan bibaittir· Mektep 

40 talebe 

a memur açı a •• 
Mahkemelerde 
• 
iki çobanı birden 

Hayab 
Ucuzlatmak •• 

öldüren çoban Belediyenin bazı ye
ni tasavvurlan var ---······ .. 

B • t• • e b" Dahiliye Vekaletinin hayatın 
u emaye 1 nıçın yap gını ucuzlatılmaaıru temin için bazı 

be •• ı•• e h d vaaayayı havi tamimi belediyeye 

ratif ve lokanta teaısı ıuretıle 
lr tur Q IZa e emeyor 1 teb~iğ edilmiıtir. Belo;d_iye, koo~e-

Geçen kinunuaaninin beıinci Kara Ahmet aminde bir ameleyi b~lknd it~:ya)la~ı~ı daha uc~z te
günü Kaaımpa,ada bir cinayet ol- öldürmekten auçlu Ahmet oğlu ~n 1~ ~ 1 ~b~ edr.''.'ı nabzarı dıkka-. 
muı Ak"f. . d 22 d b" 1 · ı ·ı 1 · ı · ı lb e a ıgı gı ı, ıger azı umumı , ı. ıunın ~ .. '.!'aıı.n a . ·~ amaı ı e •maı og u aanın ve taaav..urlar da be 1 kted" S • 
genç Kerım ve Şukru ıunınde ıkı lh 1 b b 1 · ı · 1 k . • • eme ır. a 
k ... · · ıd·· .. . . . san a a ası amaı ı yara ama - laf fıatlerı daha yakmdan ve aıkı 

•t•Y• o unnut Emın efendı ıa- t J k" • h"b" N k" · · . d b" 1· ! 1 an suçu ıreç oca. gı sa ı ı e · aurette ta ıp edılecektır. Hayatı 
mın e ır po ıaı de yara amıflı. z irle dig" ,.r 6 amelenin muhake 1 ta k t db" 1 · 1 · ucuz a ca e ır erın esaa ı au-

Akif Kalkandelenlidir ve ço- melerine dün Ağırceza mahkeme rette tetkik ve teferrüatile tesbit 
banlık yapmaktadır. Öldürdüiii sinde devam edilmi~tir. Dünkü için mütehaaaıslardan mürekkep 
g~".çler d~ çobandır. Fakat Akif mahkemeye maznunlardan Mu- bir ~e.komisyon teıkili mevzuu 
hala bu cmayetin sebebini bula- I . . M I d bahıstır. 
mam kt · h d k d" rat ge memıftı . aznun ar an 

a a, ıza e ememe te ır. . ~ . . Beled" k Nezır, Muradın hasta oldugu ıçın ıye ooperatif nizamna-
Bir hiç yüzünden iki kiıiyi me· 

zara gönderen, kendiaini de hapi
aane kötelerinde inlemiye mah· 
küm eden bu genç cinayeti nefai· 
ni müdafaa makaadiyle yaptıiını 
söylemektedir. 

Bu şayanı dikka! cinayetin 
muhakemesine dün Ağırceza mah 
kemesinde ba9lanılmıştrr. Dünkü 
muhakemede davacı mevkiinde 
polis Emin efendi ile ölenlerin .... 
risleri bulunuyorlardı. 

Dava evrakı, müatantik karar
nameıi ve maktullere ait otopsi 
raporları okunduktan aonra fa· 
hitler dinlenmiftir. Şahitlerin an
lat~k~arına nazaran, cinayetin .ae
bebını araınak için iki sene evve
line hakınak ve maktullerle mu:
nun araaında o zamandan ba§lı
yan münaferetl eri tetkik etmek 
icap etmektedir. 

Gerek maznun, gerek maktul
~~r ç~bandırlar, maznun çobanlar 
uzerınde tehakküm etme k ve on
la~dan baç almak emelindedir . 
lkı sc "le evvel bu emel üc çoban 
arasında bir kavga çıkm~ıına ıe
bep olmu,, üç çoban biribirleriyle 
dövüfmÜ!ler ve darılı!mışlardır. 

Fakat aradan bir aene geçince 
araya mutavasaıtlar girmitler ve 
bu Üç çobanı biribirleriyle barış· 
tırmışlardır • 

O zamandan beri çobanla.I ba· 
nııktırlar. Fakat cinayet gÜnÜ •· 
ralarmda ne olmutaa olmuı, ço
ban Kerimle Şükrü Akifi bir kun 
duracı dükkanında bastırıp küf
retmeğe başlamıılar ve tabanca 
çelmıitlerdir. Kendi iddiaaına na
zaran Akif kaçacak yeri olmadıiı 
için mütecavizlere tabancayla mu 
kabele zaruretini hiııaetmit ve on
ları yaralayıp öldürmüttür. 

Bu esnada kendiaini derdeate 
celeıı pelis te yaralanmıf ve Akif 
kaçmıya muvaffak olmu,tur. 

Bütün .-bitlerin anlattıkları 
bu tekilde huliaa edilebilir. Cina
yetin aebebini izah eden hiç bir 
malümat yoktur. 

Hidiaenin daha ziyade tavaz
zuhu için yeniden bir kaç pbit ;.. 
timama lüzum göriilmüt we mu
lıakeme başka güne bırakdmııtır. 

Hakikaten deli mi? 
Osküdarda Kireç ocaklarmda 

Romen tebaa11ndan bir hanımdır. ! 
Ditçi Mektebine, Balkan mem

leketlerinden çok rağbet göateril 
mektedir. 

Lise ve orta mekteplerde aon 
aınrfların S haziranda imtihanla
rına ba.ılanacak, 25 haziranda ik 
mal edilecektir. imtihan sualleri 
Vekaletten gelmittir. 

Darülfünunlu ilk 
mektep muallimleri 

Darülfünuna devam eden ilk 
mektep muallimlerinin Darüffü. 
nundaki imtihanlan haaebile mu· 
allim bulunduklan mekteplerde· 
ki deralerini ikmal etmemeleri, 
deralerine ritmedikleri gÜnlere 
ait ücretlet~nin keailmeıi lüzumu 
tebliğ edilm~tir. 

inkılabımız için 
yazılacak eser 

Yeni Darülfünun Bütçesi-, fn. 
kıl&bımıza ve demokraaiye ıUt en 
mükemmel eaer aahibilne veril· 
mek iiaere 1500 lira tahaiaat ko
nulmuttur. Darülfünun Enrinlifi. 
ııe ı.u mükafat için bHı ......ı... 

de t.klif edilm;.tir. 

Teklif edilen eaerlerin tetkiki 
için Edebiyat ... Hukuk Fakiilta
lerince müderrial•rden mürekkep 
bir jüri heyeti intihap eclibaittir. 

. Jiri, bugtinlerde içtima -...k e-

gelmediğini aöylemif, bunun üze- mesi, noterlikçe leşçil edilmittir. 
40 maddeden ibaret olan niza.ın

rine lomail oğlu ihsanla Ahmet name Ticaret müdürlüğüne tevdi 
oğlu lımailin vekili Muradın bir edilmek üzeredir. Haziran nihaye 
kaç gün evvel kahvede oturur- tinde lokaotanm açılabileceiti ü-
ken: mit edilmektedir. 

- Ben Nezirin hatuı için mah 
kemede bir tey aöylemiyordwn, 
amma bu aefer her 19yi olduğu 

ııibi söyliyeceğim, hakıkatları 
meydana çıkaracağım, demeıi Ü· 

zerine mahkemenin bu celsesinde 
bulunmamasını temin için Nezir 
tarafından cinnet isnadiyle haata 
ney<" ırönderildiıiini söylemiş ve 
bu hususa dair ikame edeceği t•
hitlerin istimaını istemiştir. 

Bu şayanı dikkat ihbar Üzerin
de tevekkuf edilmiı, Nezirin veki 
li ile bu talebi denneyan eden 
vekil arasında münakatalar ol
muf, neticede heyeti hakime gös
terilen tahit i stimaına, Muradın 

da hakikatan deli olup olmadığ ı 
nın Bakırköy baataneainden isti
limına karar vermiş. muhakeme 
batka güne bırakılmııtır. 

Sahte pul bastığı için 
Sahte pul imal edip salmaktan 

auçlu Agopla arkadaılanrun mu
hakemeleri dün Ağırceza mahke· 
meainde İntaç edilmit. Agop cür
mü aabit olduğundan bir aene 
hapae mahküm olmut, arkadat
lan beraet etmiıtir . 

Doğurduğu çocuğu 
öldüren kadın 
Doğurduğu çocuiu öldürmek

le maznun Fatma Andelip Hanı· 
mm mulıakemeei Aiırceza mah
kemeainde neticelenmi,tir. F alma 
A•delip Haıum 3 aene, 4 ay hap· 
ae malıkiiın olmu,tur. 

Nabiye sulh 
mahkemeleri 

Dünden itibaren Vilayetimiz 
dahilindeki nahiye aulh mahke
meleri liğvedilmi!. muamelatı 

kaza sulh mahkemelerine deno
lunmuştur. 

hk tahsil 

Randmanı 

Yoklama kayıtlan
nın tas

nifine başlamyor 
ilk mektep talebesi araaında 

yapılan ilk tahail randmanı yok
lama kağıtları tasnif edilmiıtir. 

Sadrettin Celal B. in riyaaetinde 
toplanacak ilk tedriaat müfett;.le
ri buıriin yoklama ki.ğıtlanru tet
kike baıliyacaklardır. 

Erenköy 
Sanatoryomu 

Erenköy Sanatory-unun Jrii. 
pt reaaıi yann yapılacaktır. Sa· 
natoryom 30 yataklı olacak Ya ae· 
.neden aeneye tevai edilecektir. 

Macarlann sergisi 
rağbet gördü 

Macar reuamlarmaı Galatua
ra1daki reaim -.iai lıtiyük lıir .,. 
lika u1aııdnmııtır. Her gÜn kala 
balık bir ziyaretçi kiitleei ile do
lup bota!•• Mrsiye billııaaa mek
tep talebeleri ile Akad-ai talebe 
ve -•ilimleri Hyük bir rııibet 
göstermektedirler. Sersi 8 hazi. 
rana kadar 10 • 19 ........ıa umu-

Belediyenin ucuz satı, yapacak 
olanlara, satış barakalan açmala
n için teahili.t göotermeai de dü
ıünülmektedir. Ankara'da oldu· 
ğu gibi umumi satış pazarları ku· 
rulmaaı ve halkın toptan ihtiyaç· 
lannı buralardan ucuzça temin 
edebilmele ri d ., tetkik edilmekte
dir. 

Bir senede içilen 
memba suyu 

Şehrimzde bir sene zarfında 
310,073 ton memba suyu içildiii 
anla,ılmııtır. Terkos ··e Üsküdar 
Su Şirketleri de 6 nı .. yon ton au 
sarfelmişlerdir. 

Mezbaha 
Mezbahanın müdürlük tarafın 

dan idar~aine ba,Ianmı,tır. 

Taş Delen suyunun sahile in
dirilmeai için keıif raporları ba
zırlanmqtır. Bunun iç.in bu aene 
100 bin lira aarfedilecektir. 

Belediye, yakında tehrimizde 
mevcut bütünü aulan tahlil ve 
hepanin ayrı ayrı evaafıru taabit 
ettirecek ve f"hrin au meseleleri· 
le eaaalı auretıe metırul olacaktır. 

Yeni 

Vergiler 

Dünden itibaren 
tatbikata başlandı 

Muvakkat müvazene, muame
le, bina irattan vergisine zam 
verııileri kanunlannın tatbikatma 
dün itibaren batl•nmıttır. 

Defterdarlık verııilerin aureti 
tatbilu bakkında malmüdürlükl• 
rine tebligat yapmıflır. 

Yeni mali sene 
Dün yeni mali senenin birinci 

günü olduğundan reami devairde 
vezneler heyetler huzurunda aa
yılarak denolunmu,tur. 

Maaş verilemedi 
Yeni aene maa, havaleai ııel

mediğinden dün maa, verileme
mi,tir. 

Fazlı Bey geliyor 
Birinci umumi müfettitlik bq 

mütavirliiine tayin edilen Fazlı 
Bey yarm lzmir'den tebrimize 
gelecektir. 

Gümrük tarifeleri 
Her memleı.tte bir cümriik 

tarifeai mevcutlllr. Fakat bu tari· 
felerin, hazan öyle maddeleri 
vardır ki, beynelmilel ticaret ile
minde faYaDI hayret kanfıklıkla. 
ra aebep almaktadır. M-.li: Ka
rabiberi, Japon cümrük tarifeain
de aramak llznıı gelae, ancak til
tün fawlmcla buhmaln1ir. Amer;. 
ka gÜnırük tarifeainde pipo foto
.... f camlan Ye fihaleri kr-da 
dıl'. Framız tarifniade de 91İknM 
kop faalm4la aun'i dite teaad6f .. 
dilir. 

Cemiyeti Akvam bu çıkmazı 
hal. için ~Y":'"'milel bir sümriik 
tarife Pl'O,_ ha•ırlamaia batla· 
mıttı. Gelen mallimata nazaran, 
bu proje ikmal edilmittir. 

~icaret odaaı bu tarifeyi c:emi
?'eti ~~anı umumi ki.tipliiinden 

lnhisarlarda 

Yeni kadro --
T6tiin inbisannda 

179 memur 
açıkta kalnufhr 
Tütün, miiakirat ve Barut inhi. 

aarlarında dünden itibaren yeni 
kadronun tatbikine batlanmıfbr. 
Tütün inhiaarmda ceman 179 me
mur açıkta kalmııtır. Bunun SO • 
60 ı umumi müdürlük ve latanbul 
batnıüdürlüğü, ve mütebakiai de 
!afra tetkı"litına menauptur. latan
bul'da açıkla kalmıt olanlardan 
bir kıunı batka vazifelere tayin 
edilınitlerdir. Vazifeye tayin odil
miyenlere kanunen verilmeai fi ... 
zim gelen tazminatın itasına bat
lanınııtır. 

Merkez !etkili.tından açıkta. 
kalmıf olan ıube müdürleri heıaü• 
hiç bir vazifeye tayin edilmemi!· 
!erdir. 

Tütün inhiaar idaresi ltüt~ 
kanunu mucibince açıkta kalıp ı._, 
tazminat almış olanlann wnaarıl 
~e mülhak ve huauai bütçelerle . 
ıdare olunan teıkilitta vazife a
lanlar, eski vazifelerinden infi ... 
lak tarihile yeni vazifelerine mii 
bateret tarihi araamda açıkta .e: 
çecek her aya mukabil yalnız bQ, 
nmf aylık tazminata iatihka.llr. 
k~bederler. Bunlar aldıklan tas.
mınatın mütebakiaini iade etmelde., 
mukellef tutulurlar. 

Ankarada yeni 
bir pazar 

ANKARA. 1.- Yeniıehir pazar. 
bıı aabab açıldı. Şehrin ileri ııelH 
aınıfma menaup bir çok beyler ve 
hanımlar pazara gelerek haftalık ;ı.. 
tiyaçlarmı temin ettiler. 

Pazarda bulunan efya. dükkanlar 
dairi eıyaya nisbeten yüzde elli de. 
receıinde ucuzdur. Bazı efya üze.. 
rinde bu nisbet daha da fazladır . 

Gönende kiraz 
bolluğu 

Gönenden yazılıyor: 
bu ııene kirazlar erken 

Kazamızcla. 

Yetİfmİ!tİr. 
ve çok ucuz fiyatlerle aatılmakta
dır. Bir okka kiraz be, kuruıtur. 
5-10 gün aonraki fiatın daha çolı: dit 
terek hemen yok palıaaına aatdaca
iı ...ıa.ılmaktadır. 

Her aene olduiu cibi bu aeıoe de 
Panayırlar açılmaktadır. Sarıköy pa. 
_,..... ayı non dördünde açılacaktır. 
Bu -yır latif luıvaaı ve bilhu .. 
ağaçlıklı manzarası ile muhitteki pa. 
nayırlarm en zevkliai, en .....,Iiaidir. 

Kan davası 
Eli.zizden bildiriliyor: - Bu

rada çartı ortaamda bir ı:inar• 
olmuı ve Ma:qirtli Azİ• atayı, 
Kamber iaminde,ir adam yarala 
mlflır. 

Mazcirt aialarmdan biriai ı.u.. 
dan üç dört ay evvel çartıda Wr 
çocuk tarafından öldiiriibniiftii. 
Rivayete söre bu adamın öl ILat 
-inde Azis aia da medıııldar-• 
IDlf. Maktulün akrabaları da A-
ziz •iadan İntikam almıya karar 
vermifler. 

Aziz aia Odun pazannda du
ruyormu,. Yukardan Kamber sel 
miı ve tabancaaını çıkararak A .. 
ziz ağaya ate, etmeye baılamıf· 
tır. 

ilk kurıunu yiyen Aziz aia he
men yere diitmüttür. Fakat bu.,. 
rada orada bulunanlar Kamberi 
yakalıyarak yetİfen polialere tea. 
lim etmi,lerdir. Aziz ağa üç ya,... 
almqtır. 

Eli baltalı deli 
Gönenden bildiriliyor: - Ka. 

1&bamızda Reşadiye mahalleain. 
de oturan Kebapçı Ali iuninde 
biri cinnet cetirerek kanama bal
ta ile Nldmnıı ve za•allının ba. 
..... parçala1ntttır. Kadın cüçlük. 
le kurtanlabilmi,tir. Mecnun ko
ca tevkif eclilınittir. Kendiaiae 
loabasmm İalini aonnutlar. fakat 
cevap alam&1D1tlardır. Ali iki -
...ıen beri evinden d,..rıya çor... 
mamış Ye bu uzun müddet zar&. 
da hiç IUmae ile tek kelime ı.o..., 
m...,.tır. 

İskenderiyede 

·ı , 
.:-· 
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.LLIYET PERŞEMBE 2 HAZlRAN 1932 

HilıAge 

Kombinezon 
Hırsızları 

Birinci sahifeden geçen yazılar 
Asrın umde11 uMlLLlYET" tir. 

2 HAZİRAN 1932 11 - Çocuklar pencereleri iyi 
açık 

ismet Paşa 
Bugün geliyor J darehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf lldreıi: lat. Mmiyet 
Telefon Numaraları: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matıı. 24310 

ABONE üCRETLERl: 
Tiirkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 

kapayınız. Balkon kapılannx 

t bırakmayınız ! 
Efendi baba her aktam yatar 

1 
ken bu tenbihleı·ini tekrar eder. 
Bir akşam da pencereler iyi ka

l panmaaa ve balkon kapılan açık 
1 bırakılsa ne olacak sanki? .. 

Efendi babanın bu endi~eai 
botuna değjJ midir? Ona aorar-

1 lar. 
1 - Canım Efendi baba, kuzum 

(Bap birinci sah ıfede) 

reket edeceğine göre tanzim edil
miştir. Program fudur: 

3 aylığı 4- 8-

1 Efendi baba balkon kapıları açık 
+ bırakılsa ve pencereler i.yi kapan 
! tna5a. ne olur? ,, 
J Se.sine kalın bir ton vererek 
! Efendi baba daima §UDU söylemiş 

Vali ve Belediye Reisi Muhid
din Bey Kolordu Kumandanı Şük
rü Naili Paşa, Darülfünun emini, 
inhisarlar umumi müdürleri, İs
tanbul Matbuat cemiyeti reiai, 
Baro, Ticaret odaaı mümessilleri, 
Muhtelit mübadele komi•yonu 
Türk heyeti murahhaaası reisi 
Şevki Bey, Seyriııefain ve Ajans 
müdürleri saat on dörtte Sakarya 
motörü ile Seyrisefain rıhtımın
dan hareket edeceklerdir. 

6 " 
7 50 14 -

12 .. 14 - 28-

Gelen evı·ak geri . erilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
l-U!tur. Gazete ve matbaaya ait 

itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz iJinlarJn mes'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y fl!ilkÖy askeri rasat merkezin 

den verilen malômata aöre bıı 

giın hava açık ve cenubi istika

metlerden hafif rüzgarlı olarak 
devam edecektir. 

1-6-32 tarihinde hava tazyiki 
762 milimetre en fazla 11caklık 
23 en az 1 O santigrat kaydedil-

mi,tir. 

IFELE;;Q 
Şarap! •• 

Ben şarap içmem. İçenler, 
kah vücude nafi, kah muzır ol
duğunu •Öylerler. Fakat mu
hakkak olan bir §ey var ki; her 
kes şarabın başa bir sangılık 
verdiğini söyler •. 

Oturuyorduk.. Arkadaşla
nmdan birisi dedi ki; 

- Yahu! Yemekte ,arap İç
tim. Bana sersemlik verdi .. 

Cevap verdim: 
- İçkiler umumiyetle insa

nın hakiki karakterini meyda
na çkarır •.• 

Sonradan da mabçup oldum. 

Düşmelerin beteri! 
Bir kariden mektup aldım. 

diyor ki: 
"Efendim. 
Geçende Bedia Muvahhit Ha 

nımın attan düştüğü müansebe 
tile düşmelerin (tayyareden 
düşme gibi) daha fenalannı ya 
zıyorsunuz •.. Müaaadenizle söy 
leyeyim ki; en fena düşmeyi u
nulmutsunuz. Dütmelerin be
teri gözden düşmektir... Allah 
hemen kimseyi gözden düşür-

. ' " mesın ••• 
Haklı lafa ne denir?. 

Hep profesyonelliğe 
taraftar! .. 

tir: 
- Hırsızlar girer yavrularım 

hırsızlar girer. 
Efendi babanın bu tıflane en

di§esine daima giiJünınü,tür. 
Bir gün yine yalvaı-dılaf"; 
- Kuzum Efendi baba, canını 

Efendi baba balkon kapıları iyi 
kapanmae.a ve pencereler açık bı 
rakılea ne olur? 

O gün Efendi babarun acaip 
bir güniydi. Başını ka~ıyarak şun 

I
• ları söyledi: 

- N,.. mi olur? Hırsızlar gi· 
rer. Fakat bilir· misiniz bu hırsız 
lar İnsanın parasını, mücevherle-
rını, e§yasınr çalmazlar, bunlar 
sandık, dolap karı~tırmazlar. Bu 
hırsızlar, İpekli kombinezonların 
hırsızıdırlar. Açık bırakılan bal
kon kapısından girip, iyi kapan-
mamıı pencerelerden çıkıp kaçar 
lar ve bir daha görünmezler. 

Bir gün bu hırsızlardan biri 
Göztepede bir köşkün açık bıra
kılan balkon kapısından girdi 
ve iyi kapanmamış pencerelerden 
kaçıp gitti. Bu hırsız ne para çal 
mı§b. Ne mücevher, ne de bir eş 
ya. Ne sandık, ne dolap karıttır 
dı. Sadece bir ipekli kombinezon 
aşırdı ve onu gardirobunda sakla 
dı. 

Bunlar nazik, kibar centilmen J 

hırsızlardır. ipekli kombinezon ı 
kolleksiyoncularıdır. O tarihler
de GöztepedeH köıklerin açık 
bırakılan balkon kapılarından gi
rip iyi kapanınıyan pencereler .. 
den çıkıp kaçan bu hıraız gardi
robundaki ipekli kombinezon kol 
leksiyonunu hayli zenginleştirmiı 
ti. 

Ben bu hırsızlardan korkuyorum. 
Bohçalarından her gün yeni bir 
ipekli kombinezonu eksilen genç 
kızlara acıyorum ve çocuklar! di 
yorum4 Dikkat ediniz pencerele
ri iyi kapayınız, balkon kapıla· . 
nnı açık bırakmayınız. 

Genç kızlar önlerine baktılar 
ve Efendi baba sustu. 

Büyük kız piyanoya oturdu. 
"Bahtı kareyim. Pek biçareyim . ., 
Şarkısını çaldı. Ortanca kız otut 
du. Şakrak bir Arjantin tangosu 
çaldı. Küçük kız açık duran bal 
kon kapısından doğan ayı seyredi 
yordu. 

Ve birden bire dönerek Efen 
di babaya sordu: 

- Bu hlrsızı sen tanıyor mu
sun Efendi baba? .. 

Sakarya motörü Pilsn'a vapu
runu Yeşilköy önlerinde karşılrya 
cak ve Sakarya ile giden zevat 
vapura geçeceklerdir. 

Vali ve Belediye reisi lstan
bullulaı- namına ismet Paşaya be
yanı hoıamodi edecektir. 

Ayrıca halk ve muhtelif cemi.
yetler tarafından vapUL' ve motör
ler ile Haydarpaşa açıklarında is· 
tikbal merasimi yapılacaktır. ls
tnet Paşa ve diğer zevat vapur
dan motörle Haydarpaşa'ya ge
çecekler ve trenlP An karaya 1 ha
reket edeceklerdir. 

Resmi Prorıram 
ismet P a;ıa Hazretleri ve he· 

yeti bugün ftalyadan şehrimize 
avdet ediyor. Heyeti getiren va
pur bugün saat on yedide Haydar 
pal}a İstikametine geJmjş olacak
tır. 

istikbal merasimi atideki şekil
de olacaktır: 

Saat ( 14) de Sakarya motörü 
ile Seyrisefain rıhhmından bir is
tikbal heyeti haı-eket edecek, bu 
heyet Marmaı-ada istikbal yapa
caktır. Heyeti; vali ve Belediye 
reisi ve muavjnleri, Kolordu ku
mandanı, lstanbul müddei umumi 
si, Darülfünun emini, fakülte reiı 
leri ve k3.tibiumumisi, inhisar ida 
releri umumi müdürleri, fırka rei· 
si, tehir meclisi reis vekilleri. 
Matbuat cemiyeti reisi, Ticaret o
daor reisi, muhtelit mübadele ko
misyonu reisi, ticareti bahriye mü 
dürü, liman şirketi müdürü, A
jans müdürü, Seyrisefain müdürü 
te§kil edecektir. 

Bu heyet Jaket atay ve silendr 
giyecektir. 

Ayrıca Belediye, Cümburiyet 
Halk Fırkası, Darülfünun, Etıbba 
odası, Baro, Ticaret odası, Liman 
şirketi, Esnaf cemiyetleri Şirketi 
Hayriye, Haliç şirketi birer va
pur ve motörle istikbale İ§tirak 
edecektir. Bunlar saat on beşte 
köprü civarından hareket ederek 
Kadıköy açıklarına gidecekler, 
Ticare ti bahriye müdiriyeti bun
ları tanzim edecektir. 

H a liç, Beylerbeyi, Galatasaray, 
F enerbahçe klüpleri futaları ile 
saat 16 da Haydarpa~a açıkların 
da istikbal merasimine iştirak e· 
deceklerdir. 

O.IORNALE D'ITALIA ga
etesinin bir makale,çi Efendi baba kalkarak gardi

robunu açtı ve küçü!< kıza kollek· 
siycn1ınu gösterdi. ROMA, 1. A. A.- Stefııni A-

- O z,.;,,an gençtik. Dedid. 1 iansı bildiriyor: 
Sarardılar . Türk heyetinin Romayı ziyaretin-
0 gece ay batarken büyük kız den bahseden Giornale d'ltalia ga

tatlı bir rüya gördü. Ortanca kız zetesi yazmış olduğu bir baş maka-
1 kombinezonlarını yerleştirdi. lede evelemirde bu ziyaret müna-

Şu günlerde bizim futbol ale o gece ay batnrken; açık bı- ' ·~betile n~şredile~ teblipn münek-
minde bir haı·eket hasıl oldu... rakılan balkon kapısından bir kah ve musbot lısanını urarla kay-
Profesyonellik taraf darlığı!.. gölge girdi. deyledikten sonra diyor ki: 

Kime sorarsanız: Ve küçük kızın çamaşır boh- " 1928 senesinde yapılan Milano 
çasından bir İpekli kombinezon mülakatından beri Türk-Italyan mü 

- Yahu şu bizim Milli ta- aşırarak iyi kapanmamış pencere nasebatı, dürüsti eoasına müstenit 
kım ne zaman kazanacak?.. )erden çıkıp kaçtı. dostane ve ciddi bir i§tirııki mesai 

- Profesyonellik lazım azi. O gece ay batarken; Efendi safhasına girmiş ve kuvvetli bir ih-
:.:im !.. bab~. geldi ve açık kalan balkon ya hareketine yol a~mıştır. 

C b 
kapıaını titrek ellerile kapayarak Her iki memleketin halkı ve mat 

eva ını veriyorlar .. Bu söze mırıldandı. buatı tarrJını!an geniş muhabbet te-
ne diyebiliriz ..• Dünyanın en i- - Benim korkum buydu. De· zahüratile takip olunan bu ziyaret. 
yi cambazlan para ile çalışır- di. Tarih bir tekerrürden ibaret- 1 Türk-ltalyan iştiraki mesai siyase
lar ••. Lakin bundan dolayı mem tir · tinin iki memleketin h&lk tabakası 
leketine bir şeref g e tirirler mi, Ye yeisli bir hatıra ile giine~ tarafından de•;n bir tarzda hissedil 

b"l ı doğu<>caya kadar rahatsız oldu 1 miı olduğunu i•bat etmektedir." 
ı mem... G b k' 
Ş d 

ve öksürdü. Sabahleyin sütünü j.. azete, unu mütea ıp resmi teb 
İm i bu söz moda oldu ya!. çerken küçük kız Efendi baba- liği tahlilde devam ederek evvela 

Artık yeni eski, bilir bilmez her ya: her iki milletin menafiini doğrudan 
kes gelsin profesyonellik!. Hep - Sabahlar ha.yrolsun Efendi doğruya alakadar eden kısma işa-
onu istiyorlıw... baba bu gece rahatsızdınız, hep ret ediyor ve diyor ki: 

Pekala! Lakin bütün bu pro öksürdüğünüzü işittim. Uyumadı " Türk·ltalyan ticaret mübadele-

f 1 d 
ruz galiba. lerinin mahiyeti, mütekabil istika-

es.-)n~ yıl ızlarımıza parayı · - Evet lo.rzım dedi. Ay batar met ve ıffet prensipine müstenit ol~ 
kim verecek? .. Şunu bana söy- ken açık bırakılan balkon kapm- ması itibarile geni, inkişaf imkanla-
ler misiniz?.. nı kapadım. rı irae etmektedir. 

Onu da hükUmetten almak is Bundan başka Türkiyenin dahili 
tiyorsak, aylıklı futbolcu ola- ' inkişaf program, iktisadi teknik ve 
c:aklarına Defterhaneye katip ol .. ı{QNY mütekabil m~li muavenet için lü-~· A zumlu bir tetriki mesaiye çok mÜ· 
5Unlar daha iyi!.. & sa.it hususi şerait arzeylemektedir. 

Bu iş bize girerse kahve ve Mi... Sanayi Sergisine İhdas edileceği şimdiden bildiri-
rakı ile punç yapanın hikayesi , İ,tirak ediniz. len ve süratle iş lıqına geçecek o-

Yol Kapatılacak 
(Başı birinci sahifede) 

liceler kaydedeceği anlaşılıyor. 
Yarışın bir hususiyeti de 

hanımların yarı~a ayrıca işti
raklerinin kabul edilmiş olma
sıdır. 

Bu takdirde yarış 4 sınıf ara
sında olacaktır: 

1 - Amatörlerin bizzat idare 
, edecekleri buıuıi otomobiller 

2 - Şoförl~r tarafından idare 
edecekleri hususi otomobiller. 

3 - Tak•i otomobilleri. 

1 
Yarışa kimler gireceki' 
En ziyade dikkat ve merak 

uyandıran hidiselcrden biriai de 
yarışa kimlerin gireceği ayni z.a- 1 
manda. da kimlerin birincilikleri J 
kazanabileceği etrafında yapılım 
tahminlerdir. 

Liman şirketi 
Kooperatifi 

[Bafı birinci sahilf!de] 
Daha saat 12 den itibaren da

vetliler liman hanına gelmeğe 
başlanuşlardı. Üçüncü Kolordu 
kuıııandanı Şükrü Naili pa,a, Va
li muavini Ali Rıza Bey, Hamit 
Bey, C. H. F. lotanbul vilayet he
yeti reisi Cevdet Kerim Bey, mat
buat erkanı ve daha bir çok mÜJD 
taz zevat hazır bulunuyordu. Sa
at 12,~ ta davetliler kooperatifin 
uzun müddetten beı·i muvaffaki
yetle çalı§an lokantaamda öğle ye 
meğine çağınlmışlardı. 

4 - Münhasıran Hanımlar ta
rafından idare edilecek ve yapıla 
cak yarış ... 

Yarı§lar İstin ye köprüsünün 

Müsabakaya girecek olanların 
25 mayıstan itibaren Turing klüp
te kayıtlarının yapılmasına ba!
lanmı§tır. Kimlerin müracaat et
tikleriıı.i ayrıca ilin edeccğjz. Ka
yıt müddeti 9 hazirana kadar de
vam edecek ve o gÜnden sonraki 
müracaatlar nazarı itibara ahnmı 
yacaktır. 

Bu itibarla 9 hazirana kadar 
kayıt yaptırılmalıdır. Kayıt ıçın 
gazetemizde netrolunan duhuliye 
varakasını kesip doldurmak ve 
Turing klübe vermek kafidir. Bu 
duhuliye varakaları klüpte de 
vardır. 

Liman §irketi müdürü Hamdi 

ı B. yemeğin .sonunda bu münase
betle bir nutuk söylemi,tir: 

Maslak tarafından başlıyacak 
Zencirlikuyuda bitecektir. Yolda 
gerek idare, gerek muhabere ve 
yaı·L.ş itibarile bütün tertibat alına 
caktır. 

Yarış etrafında halkın göster
diği ali.ka ve merakın pek ziya .. 
de §ayanı dikkat olduğu da naza
rı İtibare aJmarak seyİL· yerleri 
tanzim edilecek ve halk bu yer
lerden müıabakalaı·ı mükemme
len seyredebileceklerdir. 

Müsabakalarda kazanacak o
lanlar için muhtelif hediyeler de 
tesbit edilmi§tir. Miisabakayı ka
zananlar yalnız bütün Türkiyeye 
şamil birer şöhret almakla kalmı
yacaklar bu kıymetli mükafatla
rın devamlı ve kıymetli hatıı·aları
nı da muhafaza edeceklerdir. 

Hamdi Beyi11 1111tll11 
Muhterem Beyfendiler. 
Bugün lstanbulda ilk istihlak 

kooperatifinin kütat reami müna
sebetile vaki olan davetjmize ica
bet buyurduğunuzdan dolayı te
şekkürlerinıizi takdim eyleriz. 

Şimdi açacağınız kooperatif, 
hayat ma11raflarını biraz daha u
cuzlatan ve ticaret teşkili.tımıza 
ilB.ve olunan yeni bir mağaza oi
duğu için değil, fakat yeni bir ik
tısat devrinin, yeni bir goruıun 

-'1ıııııııımımıııırııuı11111111111111111ıııııırıııııı1111111unı1111111&. ~~;,':;~ ~:~a~:;t"'u:.,t~i:.?;;~:~ 
' memnun ediyor. Kooperatifçilik 

5 T Ü R K İ Y E E Türk inkılabının iktısadi cephede 
:: 1'URİNG VE OTOMOBİL KLÖBÜ S istinat ettiği en kuvvetli temeldir. = = lnkılibımızın yaratıcısı Büyük = Telefon B. 3 1 6 6 = 1 Gazi, Türk milletinin yeni iktısat 
S: 5 binasını bu sağlaın temellere kur-= Adalet Han-Galata = mak icap ettiğini söylemiştir. = BiRiNCi OTOMOBiL SORA T KOŞUSU = Küçük mikyasta dahi olsa, bu = 5 yÜksek maksada uygun bir hare-= 17 Haziran 1932 = keti selamlamakla mübahiyim. = DÜHULlYE VARAKASI = Muhterem misafirlerim! Şim· 

1 

==_= 17 Haziran 1932 tarihinde Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü 5 di sizlere Liman kooperatifinin 
ve Milliyet gazetesi tarafından tertip edilmiş olan BİRİNCİ OTO- 5 nasıl te§ekkül ettiğinden ve ne 
MOBiL SÜRAT KOŞUSUNA tarifatı berveçhi ati otomobilim = yapacağından bahse lüzum gör-5:: :S miyonım. Vakıa burada Liman 

- ile İftİrak edivorum: = kooperatifinin bir mağazasını aç-= \!arkası . 5 mak için toplawlmııtır; fakat ar-= M otör ııun1arası = 2ettiğim gibi, bu mevzuda bize 
5 Modeli. 5 Liman kooperatifi yalnızç.a büyiik = = davanm heyecanlarını ya§atmak 
- Menşe memleketi. . - f = Sı"Jı"rıdı·r kııtru = ırıı:abnı vermiı ve ona sadece ve-= m/ n, = sile olmU§tur. = Strok (piston tıılu seyri) m/. 5 Ham<Ji Bey nutkuna nihayet = Silindir adedi . E verirken demiıtir ki: 
- - B : Hacmi istiabisi. . . : u mea'ut devri bize açan Türk = Hangi sınıf yarışa gireceği. = inkıli.bınm büyük yaratıcıaı, ve = l :S tarihimizin yeniden yapıcıaı olan = şbu nıusabalcaya iştirak için tediyesi meşrut 3 (üç) lira 'l"urıng = büyük gazimize bu ve•ile ile de 
5 ve Otomobil Klöbii veznesine tevdi edilmiştir. 5 en derin tazim hislerimizi izhar 
E: Yarış tertip hey'ctince yapdan nizamname ''e hey' etin ittihaz 5 etmekle bahtiyarız. = edeceği her türlü tedabiri kabul ettim. = - -5 Otomobil Yarış} Beynelmilel ni ~amnamesinin maddei mah- =: 
;: suası mucibince )' rıştara iıtirak e..ien arabalan ıevk ve idare 2 
55 edenlerle bunların İçınde bulunan eşhasa gerek yarıt esnasında 5: = ve gerekse yarışa hazırlık talimlerinde veya bu yarıı dolayıaile 5 
2 her hangi surette olursa olsun vaki olacak kaza; zarar ve ziyan 5 
5 ile bu arabalann sebebiyet vermeleri muhtemel bulunan her han- 5 = gi kaza, zarar ve 7İyandan dolayı Türkiye Turing ve Otomobil = = Klöbü ve Milliyet Gazetesi ve tertip hey· eti hiç bir mes'uliyet 5 
5 kabul etmez. Yukardaki husuoatın bütün mes'uliyeti yar'!a iıti- 5 = rak edenlere ait ve racidir. = - -- -= k~ . . . = 5 Adres • • • 5 - -
\tıııııııııııı111111111111111nı1111111111111111rrııı11111111111111111nnı, 

Yeni şekil hallindeki nufnzu da izah oluDJ1bİ
lir. 

[Baı• birinci sahifede] 
Giornale d'ltalia gazeteıi, ismet 

P~a Hazretlerinin Moıkova seya 
hallerinin halya ve Türkiyenin müt Meclisi i.liye sevk edilen kanun terek menfaatleri çerçevesine dahil 
bulunduğunu, çünkü balyanın Ka-

8
projesi .ile .tayin edilmek üz.~redir. 

d · r 1 d R da u proıenın esaılarını henuz ben 
:z:~e •;ti~::·:a~de~e~ i~:!~ile de bilmiyorum. 
her gün artmaktan bulunan hayatı 

1 
B. M. Meclisi, bu projeler Üze

ticaret merkezlerine malik olcluğu rinde tetkikatını ikmal ve tenaip 
ve ltalyanın Türk sularile Boğazla- , edec':ği şo;kli ~ahit. e~tikten so.nra 
rınm öte tarafında bulunan bu mer- drr kı yenı vazıfemızın neden ıba
kezlerle münasebettar bulunduğu. ret olduğunu öğreneceğiz. Bütçe 
nun unutulmamaıı li.zım geldiğini e~as itibarile geçen seneki bütçe
yazdıktan sonra bu ticari vaziyetin nan hemen aynıdır." 
Türkiye-ltalya-Sovyetlcr arasındaki 
mesai i~tirakinin tedrici inkişafına 
n .üsait olduğunu ilave ediyor. 

Müşterek alakayı calip olan diğer 
bir mesele de, İetiklftl uğrundaki ıne 
saileri ltalya tarafından muhabbet 
ve dikkatle takip edilen yakın şark 
Müslüman alemi hakkında ltalya 
ile Türkiye.Un almış oldukları vazi
yettir. 

ltalya ve Türkiye açık sözlülük, 
bütün milletlerin hukukuna hiirmet 
ve adalet siyasetine m'İistenit olmak 
suretile, her noktadan açıkça musli 
hane olan bu sarih ve samimi mesai 
iştiraki hakkında şüphe tevlidine ına 
tuf olarak bazı matbuat tarafından 
yapılan teşebbü•lerden kat'iyen mü
teessir olmaksızın birlikle çalışacak 
lardır.'' 

Bizim öğrendiimize göre Sey
risefain, önümüzdeki aylar zarfın 
da bir intikal devre•i geçirecek
tir. Bu devre esnasında devlet va
pur inhisarı projesi de kat'iyet 
ke•p ede~ek tatbikat •ahasına gir 
mi~ olacaktır. 

Sözümü bitinnezd"n evvel, bu
zurlarınızla bize 9erefbab, ettiii
niz için sizlere tekrar teşekkür 
eder, ve sevgili memleketimi2in 
saadet ve refahı ve kooperatifç.ili 
ğin terakki ve taalisi ~erefine siz
leri idarei elı:daha davet eylerim. 

Hamdi Beyden sonra Belediye 
reis muavini Hamit ve Cevdet Ke
rim Beyler birer nutuk söyleyerek 
kooperatifin ehemmiyetinden hah 
settiler ve muvaffakiyet temenni
•inde bulundular. 

Bu eınada mağaza önünde 
halk toplanmıf, aabırsızlanıyor· 
du. Bu eanada davetliler de ma
ğazanın onune geldiler, Şükrü 
Naili pll§& muvaffakiyet temenni 
ederek mağazanın kapısındaki 
kurdeleyi açtı. 

Parlak vitrinlere temiz gıda 
maddeleri büyük bir zevkle yw
leştirilmit, muntazam kıyafetli 
müstahdemin yerlerini almıtlardı. 

Resmi kÜ§at olduğu için dün 
satış yapılmıyordu. Yalnız yeni 
hasılan kooperatif mecmuası on 
kurut mukabilinde satılıyordu. 

Şehir meclisi azasından Avni 

Bey hayretle sordu: 

- Buradada mı gazete? 

Biri buna cevap ver:li: 

- Ticaretin piri gazeteci ola
cak. 

Hamdi Bey elinde bir defter
dolafıyor, oraya gelenlerin intiba 
)arını tesbit ediyordu. Konuşulan 
yegane mevzu kooperatif •.. 

Kooperatif mağazaaı geç vaki
te kadar böyle doldu, boıaldı. 

Mağaza bugün halka açılacaktır. 

Al Capone'un 
vaziyeti 

WASHiNGTON, l (A.A.) 
Amerikan meclw aliıi Al Capone 
tarafından davaaının tekraren rii 
yeti hakkında verilmi tolan talep 
nameyi reddetmittir. 

ne benzeyecek! Bu hikayeyi ev lan muhtelit komisyon bunun bir de 
1' velce yazdığım için burada tek 10 - 25 Temmuz 932 lil ve misalidir." 

· Müracaat mahalli: Konya Ayni ıı:azete bundan sonra, resmi 
Mezkur gazete, tlalyanın kuvvet

li, faal, inzibatlı ve emin bir Türki
ye gönnek istediğini ve ıiyaıetin.in 
bu arzudan mülhem olduğunu söy
liyerek, ltalyanın, Türkiyenin ve 
yeni rejiminin kuvvet ve hayatiyeti
ne inandığını ve yeni rejimi bütün 
vaıtıaları ve en kuvvetli muhabbet· 
!erile takviye edeceğini yazdıktan 
sonra diyor ki: 

Seyrisefain bütçesinde açık o
larak gözüken 1,300,000 liranın. 
devletçe esaslan kararlattırılan 

inhisar sisteminde bjttabi yeri ol

mayacak ve ortada bütçe açığı o· 
!arak bir şey kalmayacaktır. Sey
ri•efain bütçesinin bu açıkla Mec
listen çıkarılması çin müstaceliye 
tinden ileri gelmi~tir. Yoksa diğer 
bütçelerde olduğu gibi Seyrİsefai 
nin eoaaen en bedbinane ihtimal
ler üzerine rakamlandırılan bu a• 
çığım da kapatmak mümkündü. 

DOKTOR 

r..tlN ŞÜKRÜ 
rar etmıyorum. 1 teblig" in dig" er ehemmiyetli nokta-

FEL. EK 
1 

Milli iktisat ve tasarruf lanru zikrediyor: 
1 c:eıniveti. " Evvela doıtluk muahedesinin 

Beıilıblf ikinci hukuktan: Bebek-
te Bakkal sokağında 6-22 No. lu ha 
nede mükim iken vefat eden Madam 
Ağneo terekesine mabkemeee vazi
yet edilmi9tir müteveffanın terekesi 

Doktor 

Hafız Cemal 
meyanlllda zuhur eden inğilizce ve Dahiliye hastalıkları 
fır1U>.ızca kitaplar ve ezcümle: ti- mütebaaııaı 
yer: ve malte biı-un, kitaplan dahi Cumadan maada heraün öğleden 
nıevcut olup 9 haziran 932 pttşem- sonra ... t (2,30 dan SeJ kadar Is-
• - .. . - • . • . . 1 

S sene müddetle temdidi ve bundan 
sonra bu muabedenin loizatihi te
madi ebn• k kabiliyetine m&lik bu
lunmaıı, doatane munaıebetJerin 
kat~ suretfe istikrarı hususundaki 
hüsnüniyeti sarahaten iıbat etmek
tedir. 

Resmi teloliiin müteakip kısmı, 
yakın Şarlı:taki ~ i9tirakinin in
k:itafından ı.abMdiyor ki: Türlı:iye
nin aynı zamanda bir Balkan dev-

" İtalya kendi mesai ve istibaa
Jatının sarfı için muhtelif milletler 
nezdinde mahreçler arayo... Ancak 
bu mahreçleri, milli fezaili sayeain
de kendi kendine genit mikyasta 
k:ifi gelen dost bir memleket topra-' 

Haber aldığımıza ıröre S.yriae 
fain, açığını kapamak için kendi
sine verilen aali.lıiyeti iatimale 
dahi lüzum görmiyacek ve aeliri 
masrafına uygun bir bütçe ile ça
lışmağa batlayacaktır. 

Yapılan yeni tasarruf netice
sinde Seyrisefainin merkez büro
lan ve ıemi kadrolarından 10 -
ıs kitinin açıkta kaldıtı anlllfıl
maktadır. idare evrak kalemi, 
dünden itibaren umumi müdiri· 
yet kalemine raptedilmittir. 

D .dıili hu tal ıklar mütehaum 
Her ııün öiled- oonra lıtanı.ul 
Türloe Babıili Caddeei No. 10 

Telefon 2,2622 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoilu, latikli.l caddesi Bü. 

yük Parınak lmpu, Afrika hanı-

Amerika da 
mahkum 

idama 
edilen 

7 zenci 
· WASHiNGTON, 1 (A.A.) -
Bir trende arbede çıkaımı9 ve ı. .. 
yaz kadınlara taarruz etmiı ol
dukları için ölüın cezasına mah
kfun edilmi ıolan 7 zencinin idam 
ları yeniden tehir edilmiıtir. Bu 
muhakeme ballı: arasında bazı sa 
leyaw mucip olmuş bulunduiun· 
dan Cema.biri Müttahide ili mah 
kemesi, maznunların töhmet dere. 
celerini tam bir surette tesbit i
çin davanın yeniden tetkikine ka 
rar vermittir. 

Berlin'de Hitlercile· 
rin nümayişleri 
BERLIN, 1 (A.A.) - Yutland 

mubarebeoini tes'it için bir kaç 
günden beri bahriyelilere tevdi e
dilmiş olan riyas.eticümhur sara. 
yını muhafaza vazifesini ifa eden 
kıt'a, nöbet deği9tirdiği sırada Hit 
lerin lehinde fevkalade nümayiş. 
ler yapılmıştır. Müfrit milliyetper 
verlerdeo ve Hitlerin sağ eli rn"' 
ııabesinde olan Berlin meb'u•u M. 
Goebbels, Hitlerin şerefine (Hor
ra ! ) diye bağıran ve dahiliye ne 
zareti önünde toplanmış bulunan 
1,500 kiıiye hitaben bir nutuk söy 
lemek teşebbüsünde bulunmu,. 
tur. 

Polis, müdahale ederek halkı 
kauçuk sopalarla dağıtmı§tır. 4 
kiti tevkif edilmiştir. 

Binlerc:e Hitlerciden mürekkep 
bir alay, milli müdafaa nezareti 
binaaı önünde polisleri taşa tut. 
muştur. Bunun üzerine polis ateş. 
açmak mecburiyetinde kalmıttır. 
Bir nümayi§çi ve 3 polis yaralan• 
mrştır. 

Yeni neşriyat 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve Spor mecmuasJ

nın 72 inci sayuunı karilerimiz 
başka sayılardan daha müteka
mil bulacaklardır. Atlaa Denizini 
yalnız baıına geçen kahraman ka 
dının resmile süslenmiı bir kabın 
içinde fU yazılar vardır: 

Zehirli gazler meseleıi - Atina 
Tayyare Sergiaine Fran11zlar na
aıl iştirak etti? - Gece uçuılan • 
Futbolda harici temasların ehem
miyeti • Barometre tazyikleri -
Spor hareketleri - Tayyare şubele 
rinin faaliyeti. 

Bu nüshada (Faruk Nafiz) ın 
en güzel tiirlerinden birini ve 
(Aka Gündüz) ün tatlı bir hika. 
yesini okuyacaksınız. 

İktisadi 
Konferanslar 

(Türk iktısatçıları cemiyeti) ik 
tısadi konferanslar seriıi altında 
cemiyette verilen konferansları 
nefre b&.!lamı§tır. Bu konferans
lar matbu olarak kütüphanelere 
tevz:i edilmittir. lktısadiyatla me' 
gul olanlara tavsiye ederiz. 

Lavrens İstanbulda .. 
lakender Fahreddin Beyin ye· 

ni bir kitabı çıktı: "İngiliz. caıusu 
Lavrens htanbulda". lskender 
Fahreddin Beyin cazip uslubu ile 
bu eser gayet mükemmel bir tarz 
da iflenmiş ve Lavrena bütün hü
•iyetile tasvir edilmi~tir. Karileri· 
mize tavsiye ederiz. 

1 RADYO 

Bugünkü program 

ISTANBUL, (1200 m.) - 18 
gramofon 19,6 Bedayii musiki he
yeti, tarafından alaturka konser, 
20,6 Selim Sırrı Bey tarafından kon 
ferans, 21 stüdyo heyeti tarafından 
Belkiı Hanımın iıtirakile alaturka 
konser, 22 orkestrası. 

BOKREŞ (394 ın.) -20 senforu 
20,45 konferans, 21 konser. 

BELGRAD (429 m.) - 20 Milli 
bilğile<, 20,5 konser, 21 doktorun 
tavsiyeleri, 21,35 konıer. 

ROMA (441 m.) - 21 Haber va 
gramofon ,21,46 keman lı:on&eri, 
22,45 komedi, 23,5 konııer. 

PRA(;. ( 488 m.) - 20 Milli §ar· 

ı kılar, 20,20 Revil, 21 Hayden kon
teri, 21,6 halk konaeri. 

ViYANA (517 nı.) - 28,10 Ca• 
loant, 21,40 muoahabe, z:UO opera 
parçalan, 23,5 alıtam konaeri. 

PEŞTE (550 m.) - 20 lnailisça 
ders, 20,5 lınrt Macari tarafından 
salon orkeetraaı. 

VARŞOVA (1411 m.)- 20,18 
1 Karakoviden nakil, 21,10 hafif kon-



Spor 

Yarınki atletizm bay
ramı nasıl olacak? 

Sıhhatını düşünenler ve lezzetli bir ga
zoz içmek isteyenler mutlaka her yerde 

Kurtuluş gazozu. ara~a~· ve 
onu ıçmelıdır. 

isi. Ziraat lankasından: 
No. Muham- MüdeY- Tapu 

No. 
Cinsi Sokağı Karyesi 

menK. 

~ınniJet ~an~ı~ı Mü~irli~io~en: 
= ·e -s ~ • a ...a >. 
:ı -:e..l( 

3480 

o z 
... • .. 

..ot -
Merhuoatm Cins ve N:vile 

Mevki ve Müıtemilatı 

= :ı ı: __ 

~B "" .. ... -
0 

CQ 

764 S.üleymaniyede Şemsettin Mollagürani mahalle- 1 
sı~e Y oğurtçuoğlu sokağında atik 17, 17 Mü. 1 
cedıt 35?4 numaralı bir hanenin tamamı. Sabbi

KARADENfz POST ASI 

SAMSUN 
vapuru 2 Haziran 

Muhafız gücü senelik seyaha. 
tine dün başladı 

Maltepe Mezarlık Hane 8,8 1 3500 
yolu maabahçe 

ver K. 
2500 31 11594 

ha H. Ömer Hulusi Ef. 
837 B?ğaziçinde Ortaköy mahallesinde Dereboyu ve 

Dıvanyolu sokağında atik 105 107 109 62 6 

Perşembe 
Kartal 

'Pendik 

" 
" .. 

Asmalı Hane 
Yel değirmeni ., 

Kariye arkası Tarla 

.. cıvan 

Çetin ceviz 

!-iane 
maabahçe .. 

11 
557 

17 
75 80 

42 

1000 
2500 

400 
2000 

5000 

800 
1900 
400 

34 
53 
58 

2000 9,10 
132, 133 

5500 68,69, 
44, 12, 13; 36 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden yahut gayri mübadil bono 
sile tesviye edilmek üzere yukarda yazılı gayrimübadiller em
vali §artnamesine tevfikan müzayedeye konulmuştur.Yevmi iha
le 11.6-932 cumartesi günüdür. Talipler muhammen kıymet ü
zerinden yüzde yedi buçuk pey akçelerini ihale günü saat on be
şe kadar bankaya yatıracaklardır. Şartnamesi banka kapısına ta 
lik edilmiştir. Fazla tafsilat almak istiyenlerin bankamız ikrazat 
1.ervisine müracaatları. (2121) 

ısı. liraat Bankasın~a.1: 
Karyesi Mevkii Cinsi 

Kuruçeşme Maa-
bahçe hane 

Maltepe 

Pendik Pendikarkası " 
" Y eldeğirmeni " 

Dolayoba Kalecıvarı Tarla 

Muham. 
menK. 
5000 

Müdev- Tapu 
devver K. No. 

4000 134 

800 
2000 

13 
34 

No. 

13 

16 
626 

Muhafız gücü süı•ari ve bl.,lkletçileri Yayalar Tav~antepe " 

1500 
2500 

200 
200 

3000 

150 
250 

3000 

13 
81 

45-44 23 
Memleketimizdeki Atletizm ce- Türkiye rekoruna muadil bir derece Pendik Yeldeğirmbenhi Maa-

d Ye Yu-kıelmelerine intizar olunabilir. a çe hane 

takip edilemiyor. Bu ekoildiği Dahil oldulıları her müsabakada 79 
reyanları tam manaıile yakın an 

duyduğumuz için memleketUnize 1 80 den ......, bu iki mükemmel at- Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden yahut mübadil bonosile 

4 tane rekor bedi
.ye eden bir atle- ı:ıin eğer kabiliyetleri son haddi~e . d'ı- k .. k d . .. . . oelmedi ise yeni rekorun ômrüniı.n teıvrye e ~ın:e u~ere yu .. arı a yazılı gayrımubadıller e.m. vah 1 

timizin bu vadide bize yardun et• • l vf k d k h 1 
b 

.. ı h pek kısa olacag"ına. iman.etmek la_- şartnamesuıe e •.an .. m_uz~ye eye. onulmu~tur. Yevmı ı a e 
meıini istedik. Bundan oy e er .. , çıknn spor aayfemizde bu arka~a zımdır. Son s~d.enn.Y_enilm~z galı- 18-6-932 cuır.art~ıı gunudur. Tahpler muhammen kıymet üze-
,ımız memleketimizdeki ve harıç bi Haydarm 11 ılı gibı, temızce bu rindE.n yüzde yedı buçuk pey akcelerini ihale gı.inü saat on beşe 
teki atletik cereyanlan takip e- itten Muzaffer çıkacağıbe~~e~le m

1
e 1 kadar bankamıza yatıracaklardır: Sartnameıi banka kapısına ta-

d l k kb muldür. Senelerden n sozunu , . .,.. f l -en yazı arı çı aca r. .. kü' 
85 

ten yukarı diken Haydar irin ha- lik cdilmiştır. ı a si at almak istiyenlerin bankamız ikrazat ser-
Buıün 3 haziran cuma gun . T 1 ·· bak ı ziran tarihi •erefli bir ıahife olmalı visine müracaat ıın. (2264) 

College Atletizm ~uaa a. an ı- ' 
çin yazmıı olduğu ılk yazıyı de~~ dır. 
Cedl

.yoruz. Badema .... -~-ı...:; Hülaaa : Her biri ayrı ayrı husu- l L a N \ 1 t b 1 7 • . . 1 --~- . ed b ·· bak la RL ı an u ıncı ıcra memur ugun-
r.por sayfemizde atletler de bu ııyete arz en u me.aa a rın d noktanı telafi edilmit bulacaklar- .akladığı büyiik heyecanlar ve fevka S. S. C. 1. Merkezi icra komitesi an: Beyoğlunda Tozkoparan civa-

lideliklere intizar etmek zaruridir. ve Halk Komi•erleri Şurasının, Ti- rında Çatma Me:çit ırahalleainde 
dır. 

M h
. f •• ~ 1 t" har'c" e ··teall'k k d 19 numaralı hanede sakin iken ika-

Collsge müsabakaları U a iZ gucu SPlle- care ı ı ıy ye mu ı u u un rk . - imzalanması ve ticareti hariciyeye metkilıı meçhul kalan müteveffa 
932 .-esi atletizm mevH~in 1 seyahatı başJadıı ait muamelatın ifası zımnındaki ve- Moiz Poyraz oğlu veledi pandelinin 

en hararetli müsabakası 3 azır~ uma günü Bebekte Robert Kolleı l Haziran 932 de Ankarada kuru· kA!etnamelerin ita11 usulüne dair ınahtumu ve variıi Alek•andiros e-
:.Ohasmda icra edilecektir. ht~- lan ~u~a:,ız ıiicü bu sene ~.yn.i g~~: 13-10-930 tarihlı korarnamesine (ka fendi. Madam Osyaya noter senedi 
lun belli ba,b en güzide atletlerinın ~t~ 

1 
u c H kurtuluı yıldonumu~u nun mecmuaların:n 64 No. lu nüs J le on bin küıur lira deyninizin tah-

caaı gibi bu ıency.İ de memleketin mub~ lıaıı sahife 533) binaen" S. S. C. 1. ıı J.nı . vıy~ye aveh ~-ut~ 
J"hil 01•

--Lıan bu müıabek•larm u uyor. er geçen senede o!.?ugu 

1

, I ·r . tcs . d . -

cidden bu itin iıtinaları olanlar ~ telif köteelrine seyahatler tertibi ıu Türkiye Ticaret ınüme .. illiği namı- gondenlen ödeme emnnm ıkaınetga 
flnda

n tertip ve ihzarı gerek .organı ·ı . . h h ı· . 
1 ti 

t reti e teaıt etmeğı ve vatan çocukla- na icra edilip tic.ari mahiyeti haiz ınızın meç u ıyetı heaabile tebliğ 
zasyon ve gerekse en ku_v~et ~ a ~: kı 
)er

in bir arada yantları ıtı_barile bü- rırun '~'?r. ~ .nı ve. hevesini ta~r~ ı •nukavelenamtlerin cıkdedilme~İne, o!unamanlAl•na _ve ili.nen tebliğat i-
k be eylemMeghı ıfyı bı~ ~.e~ıl. ".larak <1uş;.ı- bono vesair nakdi taahhüdatın ahzu fasına karar verılmesine binaen ta-

yük bir kıymet ve ehemmıyet ~ nen u a ız gucu, ıyı bır proğram- kab • . 'h · ·ıa d • 'baren • · deceği pek tabiidir. lstanbul atl_ebzm la seyahatine batlamııtıılar. Bu gü- ı '.z. ·~a ve ııroıuna he•aoatı cari- n ı ı n an ıtı otu:ı: sekiz g~n 
bayramı nanı.ile Üç seneden ~ı mun zel ıpor hareketinin programlarını yenın kuıadına ve bu hesabat üze- zarfında 932-229 doıya numara.,le 
tazaman tertip edilen bu ınuıabaka~ aıağıya dercediyoruz: rine para ahzına, kredi müeııeıele- müracaatla kanuni bi.r itiraz denne-
la..-da azami biı· surette hazırlanmak rindcn istikraza, akreditifleı· küşa- yan olunmadığı takdirde muameliı.ti 
ve kazanmak fıraatile çarpışan atl~t Binicilik programı dına, S. s. c. t. Türkiye Ticaret icraiyenin ğıyabınızda ifa olunacağı 
!erin elde ettikleri dereceler ekıen- Kilometre Tarih Müme .. iliği namına tanzim edilen tebliı; makamına kaim olarak ilan 
yet "'yanı hürmet bir ;•ym:!.ıarz~- Ankara - Pulath 70 l/6, 932 akreditifler üzenne para ııhzma. çek olunur. 
der. Kollej pistini'! ~7 ~e enh~ Pulatlı - Biçer 43 2 baret olan bir devnnın yuz nıetre s· Be l"kah " " ve havalcnamelere dair bütün ukut -------------1 
. ·• b'' ·· ·-'eler "ıçı'n lüzu· ıçcr · Y ı ır 50 3 n " k mah 1 B-ik••• ı'kı'ncı' huı-·kta A--nç dıger ulun me"" d kii .. k 

1 

B~ylikahır _ Eskitehır 70 4 ve eza keme vcki. etnameleri ..., -.. ,.u n: ,.,..~-
mu kadar iç aıkAcak der~e e ç'! iSTiRAHAT c 6 " " dahil olmak Cne her nevi veki.let- vutköyünde dere sokağında 84 No. 

OIM •• ma ra:..-en kuvvetlı rekabetın . • .. a - " " 1 ı<-· E ki hi K t h 68 7 ı hakk ı.., b" · b' · · · u hanede mükim iken 5-1 -932 tari-
husule getirdiği gayrete nazan itiba •. ıe r - u a Y~ " .. name ere mu a ın ınncı ını-al da ekseriyetle büyiik Kutahya - Çavdarhıaar 52 8 ., ,. 

1 

za vazetmek h•kkını diğeri de ikin- hinde vefat <-den Evrediki hanımın 
~~re:::-er: edilmit olduğu görü· rvdarbiaar U K:=-h•n 53 ~ " " ci imza hakkını haiz iki tabı• tara- terekesine mahkeme;:e vaziyet edil-
lür. işte Kolici müaabak:ılannda 1 s~İ~~HA T,. 18 ~ l .. " 1 fmdan İmza vazedilmui meşrut ol- miıtiı" tarihi il.andan itibaren eohabı 
kendine has olarak kazandıgı bu e- u.,.ı.: E 63 12 " " duğunu S. S. C. t. Türkiye Ticaret matlup ve alakadaranın bir ay ve 
hemınİYet dolaynile cu~. ~'!Ü ~~ 1 Etme: K':.: 40 13 :: :: 1 l';iümeuilliği ilan eyler. miraıcıların üç ay zarfında Beşik-
dan gene atle .. tizm .. ilemı~z ıÇ1n uu-- Kula _ Salihli 7 ı 14 j s s 1 T · • ' laf sulh ikinci hukuk malıkemesine 

dö 1 
ız Bu c " " · . C. . üıkıye ı ;caret Mü-

yük itlerle nınut 0 acaıı.. · a iSTiRAHAT 15 ' müracaatları e · bu "'dd 
400 k ek 

atlam " • J messilliğinde birinci İmza hakkını " 
1
1 mu et geç-

ma 100 200, ve yu s • S l'hli ••--'·· 80 16 'k -L • baka! a ı - ,.....,.... " , ı.a· ha '"--· h' • d" ti ten sonra ter.,....den bir hak ta 

g
ünün en heyecanlı müsa arını Man' I . ' ız et ı ucr>"eç ızır ır: 

aft k d
. ·· ııa - zmır 41 17 ,, ,, l I lep edilemeyecea..i ·•~ ol teşkil ediyor. Geçen h a en ı mu ISTIRAHA T 18 ,, ,. l - Hodorofski oıİY aayeviç a• ı .. n unur. 

aabakalarmda yüz metrede 11 3/10 I · Al' • çiftt'•· 55 19 S.S.C.I. Türkiye Ticaret Mü- 1--------------
• ld ed zınır - ıaga ıgı ,. " hukuk 

7082 

-- .ı· , , ' ' 
~~t 3; 5;62,6 numaralı makaddema boıtan ge. 
dıgınden münkalip on üç bin altı yüz yirmi zıra 
bostanı~ tamamı. Şayeste, Naime, ve Emine Ce

- . l~le H. !arla Fadıl, Cevdet, Tarik Beyler. 
837 Bogazıçınde Ortaköy mahallesinde atik Porta • 

k~l cedit Dereboyu sokağında atik 36,36 Mü.ce-
' dıt .36 numaralı bir hanenin tamamı. Şayeste: 

Nau1'e, ve Emine Celile H. )arla Fadıl Cevdet, 

1506 
Tarik 8. ler. 

964 Keımekayada Hamamımuhittin mahallesinde 
Kilise caddesinde atik 1,1 Mü. cedit 3 5 numa
r.alı iki hanenin tamamı. Meh~el Ali B. 

2772 1616 Üsküdarda Tenbelhacımehmet mahallesinde Se 

1496 

liimial• efendi sokağında eaki 41 ve yeni 39 nu. 
maral·'· bir hanenin tamam. Hasan Ağa 

3789 Üskudarda Toygarhamze mahallesinde Sela
mialiefendi sokağında eski 89 yeni 85 No. lı bir 
hanenin tamamı. Mustafa Saim B. ile Havva 

Kıizime H. 
9864 5944 Boğaziçinde Büyükdere mahallesinde Pıyasa 

caddesinde atik 20,22 cedit 93-1. numaralı maa
bahçe bir sahilhaıı.enin tamamı. Raife H. 

855 6591 Üsküdarda Tava§ıhasanağa mahallesinde Tunus 
bağı sokağında atik 53 cedit 77 numaralı bir 
dükkanın tamamı. Hasan Tahsin Ef. 

2739 7498 Kadıköyünde Osmanğa mahallesinde atik Söğüt 
lüçeşme c.edit Çilek sokağında atik 122 Mü. ce
dit 66 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. 

günü akş•mı Sirkeciden hareket- • 
le (Zonguldak, lnebolu, Samsun. 
Ordu, Gireııon, Trab,on, Sürme
ne ve Rize) ye ıidccektir. 

Fazla tafıilit için Sirkeci Yel 
k.enci hantndaki acenbılığın.-ı mu 
racaat. Tel: ~1515 

-
Naim 

iz mir 
Vapur ld resi 'r 
sür'at postası 
(20 Saat) 

Lüks 

ADNAN 
Her 

hafta 

vapuru 

Perşembe 
günleri Galata rıhtınıından sant 

tam 18 de hareketle docru 

1ZM1R 'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 

14 l 2 d~ hareketle fıtanbul'a av 
det eder. 

Tafaili.t için Galata, Gümrük 
kartısında ·Site Fransez Han No. 

12 yazıhaneıine müracaat 
Tel. B.O. 1041 

e 
A 

.1 

" 

Zühtü Ef. Nimetulla H. 1 
22088 7740 Vaniköyünde Vaniköy caddesinde atik 25,12 ce- -----------

dit 22,25 2,25 nurı:aralı bir sahilhane ile derunu i.tanbul Döıdü .. cu İcra Me rnurluğundan: Tnmanuna bin de 
na cari mai lezizin ve 25 numaralı cebel ve mut- kuz y<iz elli dört lirn kıyrnct t k 
fak mahallinin tamamı. Hasan B. dir edilen Fenerde Tevkıi Cafurl 

134-00 8042 Kadıköyünde T uğlacıbaşı mahallesinde atik çık mahall_esindc. Fireni ôğlu sokagn 
maz Ömerefendi cedit Kethuda sokağında atik da eskı 3 .yenı 5 n maralı tevıüli 
1 3 d

. 37 ~ 1 b h . , kııyden bır bnp ı .. me halen maı 
. ce ıt ,., 7 numara ı maa a çe bır kö,Kün bahce bir baıı hanenin ta 

1 
. marn 

tamamı.. • . V a!.,f ~· açık ar~ırmaya vazedilmiş oluı 
2588 9099 Çarşambada Beycegez mahallesınde Mehmetaga ı 18 Hazırnn 1932 tarihinde şartnı 

hamamı ~okağında atik 20,20 cedit 20,22 numa- mesi divanhan ye talik edilerek 
ralı bir hanenin tamamı. Fatma Cazibe H. l~ Te•nmu:ı: ~93~ ~arihinc müsa 

29235 9585 B 
·ı d K'' ··kp it h il · d H ! dıf Cumartesı gunu ıaat 14 teı 

eyog un a uçu anga ı ma a esın e ar- 17 k d t t b ı o·· d- .. 

b
. dd · d · . . ye a ar s an u or uncu 
ıye ca eam e eskı 47 yem 55 numaralı bır a- icra dairesinde açik artırma İl• 

partmanın tamamı. Fatma Müyesser H. satılacaktır: Artırmaya iştirak;. 
22730 9996 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Kalyon· çin yüzde yedi teminat alınır mü 

cukoluğu sokağında eıki 95,95 Mü. ve yeni 101, t~raki?' vergi!~r ile .beledi.ye !'e 
102 lı h · ·· "l fu oımlerı, vakıf ıcareaı muıtcnyı 

numara aneyı muştemı runun tamamı._ aittir. icra ve iflas kanununun 
Mm. Kalyopı 119 ncü maddesine tevfikan hak-" 

2580 10016 B~yoğlun~a Pang~ltı mahallesind~ CedidiY_e so 1 ~ari Ta!'u sicillerile s:abit ~lmayaı: 
kagmda atik 20 cedıt 36 numaralı bır hanenın ta ıpoteklı alacaklılar ılc dıgcr ala 
mamı, Maryam ve kadaranın ve irtifak hakkı sahiplt' 

Hermine Eva H. lar ~nin bu ha~ların~ ve huı~.ısil~ fa 
5085 10048 Kadıköy Caferağa mahalleıinde atik y 0 - urt ız v': !"aaa~f~ dıur .o!an ıddı~la - O __ _,. • . g ç.u nıu ılan tarıhinden ıtıbaren yırın 

çeşmesı rta ~ıt Ah_ter sokagında atık 7 cedıt gün içinde evrakı müapiteleril< 
10 numaralı bır hanenın tamamı. Hatice Dür. ı bildirmeleri la~nndır. Akıi hald• 

dane H. ve Kemal B. J haklan Tapu aidllerile oabit ol 
1838 10057 Osküdarda İhsaniye mahallesinde Ethempa!& mayanlar ııatıı bedelinin paylaı

1 

sokağında eski 25 Mü. yeni 32,34 numaralı maa- hrlmda'! bhariç ~adlı~lar.1 Ali~a 
b h b

. h . l' arın it u ma.. eı tanunıy< 
a çe .. ·~. anenı~ tamamı. .Ha ıl Ef. ahkamına göre tevfikı hareket< 

32965 8034 Kadıkoyunde Toglacıhacımu&tafaefendı mahal- meleri ve daha fazla malümat , 
lesinde Bağdat caddesinde eski 37-37 Mü. 37 ve 1 mak isteyenlerin 932 71 doo)" 
yeni 1156 115-117 numaralı ve biri üç yüz sek- I numaraı!I! memıırİ)"etimizc miır 

d
. • · ·· }I' .. . c:aatları ılan olunur 

sen a~şın ve .ı~erı .. yuz. e ı .•~tın arsa uzerınde I - · 
mebnı ahşap ıkı koşk ıle bırı seksen ve diğeri • _ _ . 
kırk arşın arsada iki mutfak iki yüz doksan ar- _ lstanbul dorduncu ıcra mcmurlu 
şın anada kirgiı· bir ahır ve zemini toprak ve ~undan: Melıcıet Süreyya Beyin/.' 
kısmen tahta ile bölük bir dükkanın tamamı lı Mahmut efendiden istikraz eyi • 
(mezkfır emlakten 117 numaralı hane birinci kat ı eliği mebaliğe mukabil vefaen rne 
bir salon dokuz oda bir hamam bir tatlık bir 1 ruğ bulunan Osküdarda Rumi Mel 
mutfak bir hali ikinci kat iki koridor dört oda ı metpa~a mahallesinin Doğancılı 
iki hali bir salon bir sofa üçüncü kat: dört oda ı ca~deaı ve Bakkal sokağında kfu 
bir salon iki hamam iki hali bir sofa iki koridor atık .45•45 mükerrer cedit 45,47,~ 
çatı katı büyük bir salon iki odayı müıtemil ve ve bır n~m~ralarla mu..,.kkam mı 
hamamlar termesifonlu birer kurnalı hamam ve ı bahçe dukkftn ve hanenin rub'u h 
birinci katta iki ve ikinci katla üç methali olup 

1.eıi 30_ ırun ';"ü~detle ihaleyi evv 
haricen iki methalden mermer merdivenle çıkı. lıye muzayeoesıne vazolunmu!tu 

l bah ede b
. h b" t•• I'" ku b' bü' ük' Mezkür hane tahminen 712 nr ır ç ır avuz ır mo or u yu ır Y teri)" d . t gibi f&y&nJ dikkat ~"':~l'.1 e e .,,: Aliağaçiftliği • Çandarh40 20 ., ., meuili. Beyoğlu dördüncü ıulh 

Neyçef ıekochneDl"':'t ';;:' ;:,n ıı· Çandarlı _ Ayvalık 55 21 ,, ,, 2 _ Barkoviç Yan Martinoviç mahkemesinden: Beyoğlunda Kal-
relere ~~ çeki~~ ec ."". ~ A alı!< • Edremit 48 22 ., ., yoncu kulluğunda Çakmak soka-

1

' 

b_ir rakiptır. s. emı_ hin bu me".~ ıki lSyvTIRAHAT 23 ., .. S.S.C.I. Türkiye Ticaret mü· 

rah bi du )arak met 
·ı· · · i'mda 10-20 No. lu Haraaanciyan a-

su huinesi beş balkon vardrr diğer köşkün bi- .. un e ar~de.n 17~ buçuk te 
rinci katında iki oda bir sofa bir mutfak bir kü- ~unde arsa uzenne bına edilmiı 
çük tqlık bir hala ikinci katta üç oda bir hali ~~ ayn~ on bq buçck arım te 
üçüncü katta dört oda bir sofa, bir hali çatı ara ı' bünde d~kkilru ve otuz bir buçuk 

•ı at ve n ı o . . yuz : Ed .1 _ Güngörmez 60 24 ., ., me11ı ı muavını. 
relik koıuıu da formu ıçm esaslı bir r~ Bal k · 34 25 partmıanının 2 No. lu dairesinde 
§ey söyl-ek imkinmı vermedi. Bu- Güngormez - ı esır " " 3 - Şigıırefıki Aleksandr Ser- mükim ikaı 2 fUbat 932 tarihinde 
nunla beraber giinün ve sahanın ilk k 1041 ıeyeviç nfat eden Zeki Mag· --'- beyı'n va 

1 -•· Sem"h .. k _,, Kilometre Ye unu -~ galibi o ar.... ı i gorme ~ ta- . 'ki k S.S.C.I. Türkiye Ticaret Mü- •İ et · ı1 -'- tenf' · b 
bii hakkımızdır .. 200 metrede üzerin Muhafız gücünün bısı ~t t~ ımı y nameaı aç ar..,. ızıne q-
de tevakkufa değer bir ehemmivet da bu ıene ?A94 kilometrelık bır ıe- ıneuilliği lzmir Şubesi müdürü landığuıdan kanuni medeninin 538 
gör.teremktedir. Bu mesafede de Meh yahat yapacaktır. Seyahat_ Anadolu- (lzmir Şube.ine dair ukudatta). inci maddesi mucibince bu bapta i-
met Alinin karş11mda Neyçef'e rast- nun Cenup Cenubu !iarkı ve orta S.S.C.I. Türkiye Ticaret Mümes- tirazı olanların tarihi iliından itiba-
geleceiı'İz. 100 metrede dömi final ve Anadolu da' olacaktır ve bütün bu ıe ailliğinde ikinci imza hak!mu haiz ren bir ay zarfında Beyoğlu dör-

f
. al 200 tr d · gene dö · f' y,ohat ı"stı'rahatie.· c!e dahil olduğu be ec1ı· · d' ın me e e ıse nu ı- eıhaı rv ızır ır: düncü ıulh hukuk mahkeme.ine 

nal ve final J.osacak olan Neyçef me- halde 48 günde bitecektir .. Proğra"! 1 _ Alpert Mihail C,.ioory...ir · la 
oafeterden birini feda etmezse 100 ve dan aldığımız yerleri ve gıdeceklerı ..,. - . ..,. muracaat n lüzumu ilan olunur. 
200 metrelerde kuvvetli rakip olabil müddeti yazıyoruz. 2 - Gurman Samoil lzraileviç 
mek kudretini kaybedeceği muhak- Ankaradan hareketlerinden 15 3 - Gelfgat Mark Abramoviç. 
kaktır. Günün en heyecanlı yantla gün aonra Antalyada olacaklardır. 4 - Varenko Aleksandr losifoviç 
rından biri olduğuna tüphe edemiye Bu hareket ıpor noktai nazıınndan 5 _ Markin V aıili Sergeyeviç 
ceğimiz :>00 metrede Mehmet Ali ve çok büyük ve güzel bir harekettir. 6 _ Leonenko l van Vasilyeviç 
N eyçef •on bmtta kadar çekiıaeler Muhofızhlanı muvaffakıyet temenni 
bile tiri,ıeri çok kuvvetli olan Meh- ederiz . 7 - MaJaıenko Georgi Daridoviç 

.. -------·----
lstanbul 8 ci icra memurluğun

dan: Biı- borçtan dolayi mahcuz ve 
para;.a .;evrilmesi mukarrer muhte
lif ci"' ıôınlek luravat ve pijama a 
~ arttnma sureti ile satılacağın
dan talip olanlann 4-6-932 tarih.inde met Alinin ipe '1eli,teki mahareti za 8 - Paltsev Konıtantin Semyo-

ferin Mehmet Ali hesabına kaydı i- Beylerbeyi lenezziihii novıç. müıadif cumartesi cünü saat 12 
9 - Ne~daçn_i ~~.nnadi Pavloviç. den 13 kadar Mahmutpaşada Kefe-çin kuvvetli hasaadır. 53 2.ı 5 ,Pbi 

.,
0
rlak bir dereceyi kimsenin belde

t digı"' • bir zamanda yapan Karanca ... 
me ·· tedZ" A 1 s dört yuz me r e ıya ve y-

Balada zıkredıldıgı ourette imza li Han kartı11nda 2 numerolu dük
edilmem4 olan bütün ukut ve veka- kanda hazır buluna ak _ . c menıur~uıa 

d 
"ki od h · 'k' · k · "b tın terbunde ahpp mutbağl v sın a ı ayı mu tevı ve ı ıncı attan ıtı aren 1 bal k e 

tamamen pancorludur ve birinci kat kirgir ve _um 
1 

uyuyu ve bahçede yaln 
demir parmaklıkbr terkos ve elektrik tertibatını ~ç ~dar cşc~i müsmir~yi. ha:,: 
havi, haricen kıirgir bir mutfak ve asma bir oda u~Iat anc n_ıu :;cı tamtrdır l.\'tüşt 
yanında bir kiler ve ittisalinde kömürlük bir a. mıT.' ~~ın b. m~lta olup üç ı: 
rabalık bir ahır bir oda bir hali bir samanlığı ve ~u u 1 :u ve dükkandan münkal 
üç dönüm bin yüz arşın bahçeyi havidirler. ..; ara; :;roda v~ bir kiler 

Bezmiğül M. Dilber H. vasisi Cemal B. .. ~ ta_ ık uzerınde bir k 

Y k d 
"k ) 1 1~1.:_ d . h' d murluk bir heliıyi ve zemİnı çi ek 

u arı a ı raz numara ar1 yazı ı em 1UUJ1 va esı ıtamm a . - 1 ç 
borcun ödenmemesi huebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldı- ç~nı. :us uğ:. havi yemek odası 1 
ğmdan talip olanların veya fula tafailit isteyenlerin Sandık Sa- nn~ı d at: ır ~ofa. ve bir aralık 
bf imirl•ğine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. zenn e ır _h~liı- yuk ve dolaplı ı 

oda Ye zemını çımento döteli gusı 

İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

hane İkinci kat bir sofa üzerinde l 
heli üç oda 3 üncü kal bir sofa ı 
oda bir heliıyi havi olup hududu ı 
ci Sıtlu efendi ve eai ve Halil a 
ve Hur,it bey hane ve bahçeleri 

Ba,vekil İsmet Pa,a Hazretlerini istikbal etmek üzere erbabı Bakkal sokağı ve soğancılar uı 
ticaret ve sanayiin bugün saat üçte Köprüden kalkacak olan 72 desiyle mahtuttur. Derununda his 

pu ~artım mailüp edebilmeleri an
ze~ l(ıırancaPulosıın dört !üzden e. 
ca cıığı 1500 metrelık yarqm 
vel ya~• • dolayısile miimkun ola
v~ırgun ?g~yzcnhıırt ?00 finalinde 
bılecektır. ·cin de dört yiiz 

17 Haziran cuma cünü Beylerbe
yi spor kulübünün seneli!. deniz te
nezzühü yapdacakbr. Yalova ve Bo
ğaziçinde İcra edilecek bu tenezzüh .. 
te geçen senelerden daha parlak o
lacafı tesbit edilen proğnımdan an
IRtılmaktadır. Kulübün denizcileri 
senenin ilk yin:me ve kürek yarışla
rını Yalovada yapacaklardrr. 

numaralı vapura tetrifleri. (2414) daranclan doktor Halil bey dükka 
= · ~ da malı.iye üç lira icarla Raıim efe 

lctnameler, S.S.C.I. T~rkiye Ticaret ı müracaatları ilan dunur efendim. 
Mümeaailliğince gayn muteber ad- 1 

1 onun ı 
yer " ınm •. .::Le bir iş yapmak pl'lı: 
metrede buy...- . nın 53 lük bu iki 
kolay olaııın2• ZıY':.,.ffakıyeti pek 11-

rakip arasında ?'11 rrüte bağlıdır 
kı ve hesaplı bir ı;:c: mit venci oldu 
ki idmanlannm pe 

11 AsaJ>ııı haddi 
ğunu. zannetın!vo~:ğu ınesafe ~e
.azamı dereceyı bıı >ebiliri...-« yuk
vecanını bertıırRf ""' 

Beşiktaş 2 inci hukıılr. mahkeme
sinden: Bqiktaıta yeni mahallede 
çeıme yokufunda 7 No lu hanede 
mükime Matmazel Sofronyonın hac 
ri ile kendisine mezküı- hanede mü
kim biraderi Kosti Gerdanidis efen-

Sekizinci İcra memarluğunun: Bir 
bo..çtan dolayi mahbuz ve paraya G d•k d J d di müstearen sakindir. Kıymeti r 

ERTUCRUL SADETTiN çevrilmesı mukarrer hUTdavat vesai- e 1 paşa a aD arma hammenesi tcmarnı 3166 lira ol 
VE ARKADAŞLAR! re 6-6-932 p zarertesi saat dokuzdan s al k his•eye iaabet eden m:ktarın yüz 

Şehzadcbaıı (Millet) Ti,atrosun- on bire kadar Galat.tela Fermenecı- atın ma omisyonundan onu nisbetindc pey akçelerini alar 
da bu gece saat 22 de, yarın gÜn- 11 rde 125 No magazada asık S ki b' aekiz .. de •1 tık 4 

temmuz 932 tarihinde 928,9:<:: 
düz 15 te ve yarın gece 22 de artırma ıuretilc aatılacagından ta .. e z ın :uz a t mam~ raa kıhfnun kapalı zarfla dosya numaraaiyle saat 14 ten 17 

GOLGE A
MAN HANIM SUS ı· 1 . • - , munab."1lsa11 7 Hazıran 932 salı gunü saat onda yapılacaktır Ta kadar lıtanbul dörd- •.. 

-- ıp erın yevm ve saat mezkurde nı:ı !ipi rİ rt · - ek .. h . • • uncu ıcra 
REVO... 1 hallinde zır bulunacak memurey- .• et n ~a nameyeklı !lfnorm -• u~lere erk gun ve münakasaya İştirak . murlui:una müracaat etrnelerı 

1 
ıçtn emınat ve t ı amaen e mez ur günde mu 1 f 1 ı· nP 'irar ti ., ;ı-,. r.ı nur , , • ayyen aaate az a ma umatın doaynıında b lu 
,,,..,,. nm1 .. vn mu7.11 mü c ti rı. (2 d _ 088) _ uğu İi.ı.n olıınur 

dedilecektir. 



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen osfatlı Sark Malt Hula s Kulla ın1z. 

Her eczane · ' 
d e C"'l ı lır . 

-- Vah, vah, vah! •• O canım elb ise da

ha ikinci giyişinde akmıyamı başladı? 

• 
BEBEK SARA YINDAKI 
Mü~ayedeye 3 Ha zirau Cuma Gilnü dahi Devam Oluuacakbr 

M ,.~kur sarayda bu 'unan bilumum kıymetli ve müzeyyen eşya ve bilhassa hakiki kriıı
to 'l sofra, dondurma, t ampanya ve çay takımları, Hereke ve Lio!1 ipekli kumaşları, el 

1 

çay takımlarL elektrikli Piyanola, perdeler, ipekli Hereke Mısır ve 
Şıraz halıları, nadide salon takımları vesaire .. 

I~ 

••• Kabahat sende! •• Niçin: 

•• 

' alma ın? •• 

YENİ TARİH 
Lise Ye Orta mektep bakaloryalarına ha zırlan

mak mecburiyetinde bulunan her talebe ve yeni 
tarihi gözden geçirmek isteyen herkes bir cilt 
halinde toplanan bu hülaaaları muhakkak oku
malıdırlar. 

Cumartesi gftnO bütnn kitapçılarda bulunabilir. 

Flab 100 kuruttur. 
(Adreslerine doğrudan doğruya kitap gönderi

le bilmek için Ankara c'lddesinde V AKIT YUR
DUNA 100 kuruş göndermek kafidir.} 

Sultanhamamın'da 

BALCILAR 
MAGAZASmDA 

'"fenzilatlı Satışa 
Başlanmışbr. 

Mevcut Avrupa Mallan 

YOK PAHASINA 
16 hazirana kadar elden çıkanlacaktu 

)o- Bu 15 günlük fıraab kaçırmayınız ~ 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

12500 kilo yat sebze: Açık münakaıası: 6-6-932 pazartesi gü. 
JÜ saat 17 de 

Deniz harp mektebi ihtiyacı olan yukarıda mikdan yazılı yat 
aebzenin 29 Mayıa 932 tarihinde icra kılınan münakasasında ve. 
rileo fiatlar haddi liyikmda görülmediğinden yevmi münakaaa
nm talikine karar verilmit olduğundan daha ehven fiatla talip o. 
lanlann yukarıda yazılı münakasa gün ve aaatinde Kaaımpaşa 
da Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müracaatlan. (2363) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Han lstanbul 

ihtiyat ve Serma yesi: (1.000.090) Tiirk Lirasıdır. 
Nama muhaıTer hisse senetlerinin (°'o 60) ı Türkler elindedir. 

Tü rkiye i Bankası t.:: rafırdan tefkil olunmuştur. İdare mecHsi ve 
müdürler heyeti ve memu:·.an k amilen Türklerden m ü rekkep yegane 
Türk s ·gorta Şirket"di r. Tü .. kiyenin her tarafında (200) ü geçe~ 
a centalarunn hersi Ti:rktfr. Türkiyenin en mühim müesseııelerinin ve 

bi.'nka~ann n sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
s:gortalar.nı en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf : IMTIY AZ - Telefon: İst. 20531 

BAKTERiYOLOG 1 
Dr. t H S A N S A M 1 

Bakteriyoloji Liboratuvan t 
Umum kan tahlil atı. F rene;i noktai 
uazanndan (Wasıerman Kahn tea· 
mülleri) kan küreyvatı sayılması,tifo 
ve 111tma hasta! kları teşhi •i idrar, 
balıram, carahat,kazurat ve ıu tahli
latı Oltra ınikrnskopi husuai aşı
lar istihzan. Kande üre miktarının 
tay ini ve kanın ıedimantasion !.Ür'a
ti. Divanyolunda Sultı.n Mahmul 
tür'i>eıi No. 189. T•lefon: 2C981. 

Gay r m'foadil ve mübadil 
ve h ızi ıe bo,oları a'ı~. sa
tar, ipote't yapar. Bahlıp -
zar Maksu 'iy · Hın No. 35 
Uğurlu :ı:ac!e M. Den·iş ~ 

i -L 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha
nesi K.araköy Börekçi fırını ııras ın· 

da 34. 

KiRALIK 
Maçka'da Nannanl1 a"Jrırt.manın

da beı odalı bir daire aziwet hase
bile mutedil fiatla k ral k,u·. Sıcak 
ıu, elektrik, gaz tesiaatı vm·dır. Ka· 
pıcıya müracaat. 

KUVVETLi,. 

EN MDTECANIS 

İMENTO 
Bakırköy Çimento T. A. Ş:- "Kurt Çimentosu,. 

4 UncU Vakıf han, 4.0ncU kat· İstanbul 

Telef. : 21781 - Tılgr.: ÇlmHla • llla• .. I 

Ge ikpaşada Jandarma 
atınalma komisyonundan 

MUZAYEDE iLE SATIŞ Yedı bin l>eJ yüz adet mamul yatak kılıfının kapalı zarfla mü-
ASARI ATIKA 

AMATÖRLERiNE nal a•a&ı 7 Haziran 932 salı günü aaat on birde yapdacaktır. Ta-

2 H . 
3 

.. . lipl ~n §artnameyi görmek üzere her gün ve münakaaaya ittirak 
193 azıranın uncu cuma • . • kl'f 1 ·ı kA ü--' .. .. b 

10 
d 

8 
•
1 

da ıçm t..n, nal ve te ı name erı e mez ur g ıwe ve muayyen saate 
gunu aa ah ıaat a eyog un k ı · ·· ti (2087) 
T_.__. M elanı d Y ki .b.. 

1 

a ar ;rnmrsyonumza muracaa arı. 
aa.amı ey n a at u u ıı-

raımda 46 numerolu hanede mevcut 

ve müteveffa Madam Vahan efendi- il 8 

ye ait ırayet kıymettar ve aaan atika u Do RO N o 
amatörlerine mahıuı etyalar mü- • • 
zayede ıuretile ıatılacaktır, Ceviz 

yemek oda takımı, Hercke ve lion P E R T E V 
ipekli ku1118!1arile müteaddit aalon MANi OLUR. 
takınılan, atik Franaız aandaliyeleri, 
Paris mamulatı zarif iki adet bronz
lu oyun maaalan, Şam iti müzeyyen 
mozayık maaa, Hakiki Fransız ma· 
mulib bronz avize ve ampuller, 
(Phalipon, Malbet, A. Brüne) met 
bur reıaamlarm İmzaıını havi yai
lıboya tablolar, Çin ve Japon vazo
ları, Lui XV salon takımı, kavuk. 
luklar, kristal bakara ve tabak ta
kımlan, divar tabakları, dolaplar, 

ı kanape ve koltuklar, masalar, per
deler, muıambalar, bahçe için 4 par· 
ça mükemmel demir kanape takmu 
veaair eşyayı beytiye, Avrupa cedit 
lıalıları , Buhara işlemeleri. Merdi
ven halıları. Pey sürenlerden 100 
de 25 teminat alınır. 

Bqiktat 2 inci Hukuktan: Be
tiktaıta Ihlamurda bülbül sokağın
da 98 No. lu hanede mükim iken 
ihtilas maddesinden dolayi beı sene 
dokuz aya mahkiimen 16-5-932 ta
rihinde hapishaneyi umumide vefat ' 
eden Aziz oğlu Halil efendinin te- 1 
rekesine mahkemece vaziyet edil- 1 
mittir tarihi ilandan itibaren eahabı 
matlup ve alakadMarun bir ay ve ~ 
ınirascdann üç a. zrrfında Beşik-

Nafia Vekaleti 
Ankara içme suyu komisyonundan: 

Munakasa ilam 
Ankara tehri dahilinde Çankaya au isalesine ait font su 

bonuıu, dirsek, vana, müteferri boru aksamı, flotör; yangın muı 
luğu ve saire pazarlık auretile satın alınacaktır. 

Pazarlık 7 / 6/ 932 salı günü saat 15 te Ankara'da içme suyu 
komisyonu dairei mahsusasmda icra kılınacaktır. Taliplerden 
aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu hususta ıartnamede 
izah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Tal ipler bu huauıtak:i 
şartname ve projeleri (2) lira bedel mukabilinde komisyondan 
alabilirler. (2164) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 el TERTiP S el KEŞİDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

BOJfikikranıiJe 50000 lira~ır 
Dr. H O R H O R U N 1 t"!. ikinci sulh h~kuk ~kemeai~e c: =:J muracaatlan ve ıtbu muddet geçtik 

Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 
ikramiyeler ve 20.000 lirahk 

mükifat vardır. 
ZObrevl ve idrar yolları tedavihanesi ten ıonra terekeden bir hak talep e-

lu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. B.0; 3152 1 dilemeveceii ilin olunur. 1 

Fazla sigara 
veya içkiden 

müteveUit 
başağrılarına karşı 1 - 2 Aspirin 

tableti alır ve bir kaç dakika 

istirahat ederseniz , ağrılardan 

kurtulur, zindelik hissedersiniz. 

TAKLİTLERDEN SAKININIZ! 
• 
ISRARLA • 

ASPIR 

Devfet Demiryolları iaare::1i ~8an far• 

On bin ton Lave maden kömürü kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. Münakasa on dört Haziran salı günü saat on altı bu. 
çulda Ankarada Umum Müdürlük binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat almak iıteyenler beter liraya satılmakta olan 
ıartnameleri Haydarpaşa ve Ankara veznelerinden tedarik edebi 
lirler. ( 2245) 

Bir sene zarfında Derince limanına gelecek malzemenin tah 
mil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası Ankara'da İdare 
merkezinde 16 Haziran 932 perşembe günü saat 15 le yapıla
caktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde Leşer liraya 
aablmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2244) 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Merkez Ef. mahallesi tırpıcı ıokağı, Kapı No. 13 kargir çiftçi 

kulübesi Tahmin edilen varidatı gayri safiyesi 90 lira Nisbeti 12 
Senelik vergisi 8 lira 64 kurut Mutasarrıfı Ali Sait Bey 

lcra edilen tetkik.atta balada evsafı gösterilen kulübenin mu· 
tasarrıfınm ikametgahı meçhul olmasından kazada icra kılınan 
umumi tahrir neticesinde yukarıda göatıırilen niabet dairesinde 
varidat takdir edilmit olduğu tebliğ makamına kaim olmak üze
re (resmi tatil günleri hariç) ve on beş gün zarfında itiraz edi
lebileceği ilin olunur. (2392) .---· 

3 üncü Kolordu 
lllnlerı · 

Çatalca Müatahkem mevki, 
kıtaatı için 50,000 kilo un aleni 
münakasa ile alınacaktır. iha
lesi 25-6-932 cumarteai gunu 
aaat 16,30 da komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin prtna
mesini almak üzere her gün ve 
mün.kasaya ittirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komiayo 
numuza müracaatları. 

(386) (2406) . ,,. . 
1. mci fırka ihtiyacı için 

350,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmuttur. lhale
ai 25-6-932 cumartesi günü sa 
at 16 da komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin şartname 
ıini görmek üzere her gün ve 
münakasasma ittirak edecekle
rin de yevmi muayyeninde te
minat ve teklif mektuplarile ko 
miayonuınuza müracaatları. 

(387) (2409) 
* .. • 

K. O. kıtaatmm ihtiyacı için 
360,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. lbale
ıi 25-6-932 cumartesi günü ıa 
at 15 te komisyonumuzda yapı 
lacaktır. Taliplerin ıartnamesi
ni almak üzere lıeı- gün ve mü 
nakasaya ittirak edeceklerin de 
yevmi muayyende teminat ve 
teklif mektuplarile komisyonu· 
muza müracaatlan. 

(385) (2407) 
• • • 

K. O. ve birinci hrka ihtiya 
cı için odun kapalı zarfla ve ay 
n ayn fllrtDamelerle münakasa 
ya konmuıtur. ihalesi 18-6-932 
cumartesi gün11 aıağıda yazılı 
gösterilen ıaatlerde komisyonu 
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartnamelerini almak üzere her 
gün ve münakaaaya iıtirak ede 
ceklerin de vakti muayyende 
teminat ve teklif mektuplarile 
komiayonumuza müracaatları. 

K. O. nunki 
1. F. nmki 

(358) (2293) 
ihale aaatleri 

10,30 da 
11 de 

Uıküdarda lıtanhul 6 ıncı icra 
memurluğundan: Bir borç dan do
layı mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarr• 30 çeki odunun 6-6-932 
tarihine müaadif pazartesi gunu 
aaat 14 te Çubukluda iskele dvann 
da aatdacağı ilin olunur. 

MOZAYEDE iLE SATIŞ 

1932 Haziranın 3 üncü cumır 

pü sabah saat 10 da Şitlide Bo
monti fabrikası ittisalinde Fırın Si
lahtor sokağında 65 numerolu hane 
de bulunan qyalar müzayede ıure
tile satılacaktır. Sekiz parçadan mü 
ret.kep ve kestane ağacından ma· 
mul yemek oda talmm, ihlamur a
iacmdan mamul zarif yatak oda ta· 
!mm, ırayet eyi halde 6 parçadan İ· 
baret aalon takımı, defa ipekli aalon 
takımı oyun maaası, yemek masa· 
lan Ye aandaliyeler, boru, tek büfe, 
demir karyolalar, çocuk kaxyola ve 
arabası , tabaklar, çatal bıçak takım

lan, konsol ınaa ayna, elektrik lam 
balar,abajur, hezaren aandaliyeler, 
lavamano talumları, poraelen ıofra 
talmru ,biblolar, jardinyer, aofnı ha
luı, portmantolar, veaair "!Yayı bey 
tiye. Acem ve Anadolu halılan ve 
aeccadeleri. Pey sürenlerden 100 de 
25 teminat alınır. 

latanbul aıliye üçüncü hukuk 
mahkemesinde: Mimar Aram efen· 
dinin Feriköyünde, Kurtulut cadde 
ainde, mükim iken halen ikametga· 
hı meçhul bulunan karm madam 
Dikranuhi aleyhine açtığı boJBllma 
davaaının tahkikat celaeai olan 29·5· 
932 pUıor ırünü aaat 14 te mahk&
mcde hazır bulunması hakkında ken 
cliıine ilanen tebliğat icra kılındığı 
halde gelmediğinden, hakkmda ırı

yap kararı ittihaz eclilıniı, ve tah· 
kikat 30 Haziran 932 pertembe 
aaat on dörde bıralolm.ıt olduğu 

mezbure madam Diknınuhiye ilanen 
teblii olunur. 

ZA Yl - Para çantamı ve ihticI. 
veıikam.ı zayettim. Bu tarihten iti
baren bulan oluna hükmü yoktur .. 
Beyoğlu Polonya sokak No 11 müh 
tedi Sait Süleyman. 

JllLLlYET MATBAASI 


