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ETEM İZZET 

llllYeni 
Fransız 
Hükumeti 
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r Herriot kablneıi nihayet teplıı
kül etti ve yeni meclisin huzunına 
cıkarak ilk imtihanmı muvaffakı
yetle ııeçirdi. Radikal Soayaliat fır 
kaaı son intihabattan en büyük ai
yasi fırkG olarak çıkbiı için kabi
ne tetkilinin Herriot'ya teklif edi
leceği bir emri vaki idi. Ancak -
yaliııt radikaller yalnız olarak ka
bine teıkil edemeyeceklerinden 
hükiımet teıkilinde sağ ile mi, sol 
ile mi teıriki meıai edecekleri ao
ruluyordu. Filhakika intihabat 
mücadelesi eınasında aoayaliıt ra• 
dikaller sosyalistlerle ittihat et
miılerdi. Binaenaleyh bu teıriki 
mesainin hükiimete de intikalini 
mümkün görenler vardı. Fakat 
bunun pek müıkül olduiu ilk a
dımda anlatıldı. Çünkü intihaba
tın akabinde sosyaliat fırkası lide 
ri Blum, fırkasının hükfunete iıti
raki için "asgari" olarak tavsif et
tiği bir takım tartlan ileri sürdü. 
Bilahara sosyalist fırkaunın kon
greıinde de resmen teyit edilen 
bu fal"tlara ııöre aoıyaliıtler hü
kümete iıtirak etmek için teıliha
bn yüzde 25 tahdidini, ıimendi
ferlerin ve ıigortalann millile,ti
rilmeıini, bankaların hükiımet mü 
rakabesi albna alınmaımı, amele 
için haftada kırk saatlik mesainin 
kabul edilmesini tart olarak ileri 
aürmüılerdi. 

) 

' 

Herriot bu tartlann hiç birini 
kabul etmedi. Tahdidi tealihat me 
selesinin beynelmilel bir meaele 
olduiımu, Franaarun tahdidi tea
lihata taraftar olmakla beraber 
beynelmilel müzakereye zemin 
olan bir meselede ellerini 
bağlamak istemediğini ve esasen 
tahdidatın da ancak emniyetle 
mütenaaip bir hudut dahilinde ya 
pılabileceğini bildinnifti. Diğer 
içtimai tedbirlere gelince; bunla
rı da bir veya diğer ıebeplerle red 
detti. Ve nihayet kabinesini 1924 
te olduğu gibi aola dönerek soıya
liıtlerle ittihat edeceği yerde sa
l• dönerek, Tardieu kabineıine 
dahil aol zümrelerin iltihakile teı 
kil etti. 

Yeni Fransız hükiımeti evvelki 
cün Mecliıte beyannamesini oku
mut ve 115 ademi itimat, 110 müs 
tenkif reye k&l"fı 384 rey ile iti
mat ka.zanmıfhr. Bütün mevcudu 
615 olan bir mecliıte dört yüze 
yakın rey Fransa için büyük bir 
elueriyettir. V • itimat reyi verme 
yen 200 küıur azanm 110 u da 
müıtenkif kaldığı nazarı itibara 
alınacak oluna, hükiımet aleyhi-
ne ademi itimat reyi Yerenleriıa 
mikdarı yalnız 115 e inhisar et
mektedir ki bunlann bir luunı ko 
aıünüıt, bir luunı da laf cenah 
menauplan, yani iki :ıııt kutba men 
ııap meb'uılar olsa cerektir. Bu, 
)'eni hükfunet için büyük bir mu
vaff aluyettir. Blum irat ettiii bir 
nutukta aoayaliat radikallerin ik
tidara ııeçmelerini aol cenah züm 
relerin muvaffaluyeti tellkki etti
iinden aoıyaliıt fırkaıınm hüldl
mete itimat reyi vereceğini beyan 
etmiıtir. Binaenaleyh Herriot 
hem hükumete dahil olan merkez 
fırkalannm reylerini almıt, hem 
de hükfunete dahil olmadıklan 
halı!e radikal aosyaliatlerin mu
vaffakıyetini kendi muvaffekıyet
leri telakki eden sosyalist fırkaaı
nm ... Yani 1932 Herriot kabinesi 
1924 Herriot kabineıinden fU nok 
tada daha kuvvetlidir ki, 1924 te 
r~nız karte~in . yani ~' cenahm 
ıtımadını haız ıken, ıundi karte
lin kuvvetlerine merkezin yardı
ınmı da ilive ebnittir. 

Şimdi bütün dünyanın sorduğu 
aual ıudur: Herriot bu büyilk kuv 
•etini nasıl iıtimal edecek? Şimen 
diferlerin ve ıiııortalarm millilet
tirilmeai, 40 saatlik mesai gibi 
Fransanın dahili i9lerile dii• dev 
letler alakadar değillerdir. Fakat 
tahdidi teılihat meselesi vardır. 
J 6 Haziranda toplanacak olan ta 
mirat konferan11 vardır. Herriot 
bu birinci derecede ehemmiyeti 
haiz olan beynelınilel meseleler
de naaıl bir vaziyet alacak? 

Bu meselelere kartı alınacak 
nziyet Franaada hükiımeti teıkil 
eden fırkalann sağ ve aol olduğu 
•a göre daha ıiddetli Ye daha mü 
liyim olacaksa, Herriot ve kabi
nesi Tardieu'ye ve kabineıine na
zaran daha çok aol olduğuna ııö
re, daha mülayim bir aiyaset ta
lı.ip ebneai lazımdır. Diler taraf
tan Blum tarafından teılihabn 
J'Üzde 25 niabetinde tahdidi için 
ileri sürülen teklifi Herriot kabul 
•tmemiıtir. Hükümetin Mecliste 
.ın.duiu beyanname de hu nokta
da fazla ümide dütmek beyhude 
olacafı kanaatini vermektedir. 

T ardieu ııitti, Herriot geldi; 
[~!'t öyle cörünüyor ki Fransız 
-riei ıiyaaeti aıaiı yukan ayni 
~u taldp etmekte devam edecek 
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Buğday 
Kanunu 
Layihas -~ .... , 

----' da 

Buğday fi!!1 ıtır. hü

kumefıa;f:· 
b.yin olunt?c"ak 

ANKARA 8 (T-el< on) -
HükUmet bir buğcla kanun 
liyihaaı hazrrl~r ve dır. Bu 
layihanın ihtiv· . ği esas 
lara ııöre Ziraa• ıyo~a11 huğ 
day satın almağa r. . un ad
dedilecek ve buğd:ı.l 'iatı hü 
kUmetçe tayin o .caktır. 
Banka bu muamel •n zarar 
edecek olurs- h ·ı hükU 
met tara~._at • r .ılacak
trr. Kir hial~ olur• bu kir 
sılolar intaaına ta oluna 
caktrr. 

Tevhit 
Tatbikah 

İnhisar idareleri na

sıl birleştiriliyor? • 

İnhisar idarelerinde temmuz 
bidayetinde yapılması mukar. 
rer tevhit hazrrlıklarına batlan 
m19br. Şehrimizde bulunan 
Gümrük ve İnhisarlar Vekale
ti Mlisteşan Adil B. Tütün, 
Müskirat İnhisarları umum 
müdürlerile bu hususta temas. 
!arda bulunmuştur. İnhisar ida 
relerinin tevhidinde tatbik edi
lecek kadrolar esasen hazrrlan
mış bulunduğundan, bu kadro
lara göre muhtelif inhisar ida
relerinden alınacak memurlar, 
ay sonundan evvel isiınlendiri-

Emir Fegsal H:z. ve refakatindeki zevat gece 
Galata rıhtımmda 

Emir F eysal Hz. dün Şeker 
gece şehrimize geldi Davası 

Emir Hz. : "Arkamızda iki mil. Temyiz kararı 
leti biribirine rapteden nakzetti 

büyük bir tarih vard.ır" diyorlar 

Misafirimiz cumartesi Ankaraya gidiyor 

Necit ve Hicaz Kralı İbnüs. 
suut Hazretlerinin ikinci oğlu 
ve Hariciye nazırı Prens Emir 
F eysal Hazretleri dün gece sa
at dokuzda Rua Sovyet hükU. 
meti tarafından seyahatine tah 
sis edilmit olan Kotucaki yati
le Odesadan şehrimize gelmit-

tir. Prens Hazretleri Büyükde
rede Vali Muhiddin ve Harici. 
ye vekaleti tarafından istikbali 
ne memur edilen kalemi mab
aua müdürü Refik Amir Beyler 
tarafından kartılanrnıttır. Mu-.. 
bittin ve Refik Amir Beyler 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Buğday fiatları 
gene yükseliyor 

Yeni mahsul hakkında henüz 
tahmin yapılamıyor 

Oün, İyi cina buğday fiatlerin
de yeniden be,, on para tereffü 
kaydedilmiıtir. Borıada dün buğ
day üzerinden hararetli muamele 
ler olmuıtur. Sekiz, on çavdarlı 
buğdaylar dün 9 kurut on para· 
dan müıteri bulmuftur. Elli çav
darlılar bile 8 kuruıtan ıatılmıı
tır. 

Dün tehrimize yeniden 35 va
gon buğday ııelıniıtir. 

lktısadi mehafilde buğday fiat
lerindeki bu yükaelmenin baılıca 
sebebi eski mahsul aeneıinin aonu 
gelmeai ve yeni mahsul için hava
ların ümit verici vaziyette bulun
mamasına atfedilmektedir. Yeni 
mahsul hakkında piyasada kat'i 
bir tahınin yapılamamaktadır. A
nadoludan fazla mal gehnenıit ol 
duğu için alıcı ve ıabcıların vazi
yeti mütereddittir. Alivre satıı ol
mamaktadır. 

Trakyada da kıtın fazla olma
Buğday fiatleri dün de yüksel ı sı ve yağmurauzluktan mahsul be-

mekte devam etmiıtir. reketli görünmemektedir. 

Dün gagrımübadlller toplandılar. Yukardakl resim 
gagrımDbadlllerl glJsterlgor. Yazısı iç sahifemlzdedir. 

İnhisarlar Vekili 
Ali Rana Bey 

1913 numaralı kanuna mu
halefetten dolayı Alpullu şeker 
şirketile birlikte daha bir çok 
şeker tacirlerinin me.hkum edil 
dikleri malumdur. Tenyiz edil 
miş olan bu kar~m :."- ·"!Xın Tem 
yiz mahkerr~'>!'k- '?-bo" ı,.. e- lecek ne kadar memur açıkta 
be 1 d .. ın ay ~11 na- • . . bu l 

P er el\,ıı ,. .. füetmi · rhal I _hlıluıljl tesbit e.,lılerek n ar 
lınmıttır. · l a idarelerin muhtelif kısımla. 

YeniKıbns 
Valisi 
Eski Vali Cenubi 

Afrikaya gidiyor 

Str Reginald Stubbs 

lngiltere hükiiıneti baıka bir 
vazifeye nakledilen sabık Kıbrıı 
valisi Sir Ronald Stora'un yerine 
Jamaika valisi Sir Reginald Stub
ba'u tayin etmiıtir. Yeni vali )'a
kmda Kıbnaa giderek vazifeaine 
bqlıyacakbr. 

Sir Roıuıld Ston'un vali tayin 
edilcliii Rhodeaia cenubi Afrika. 
da bir buçuk milyon nüfuıu olan 
bir memlekettir. 

Bu memleketin idareıi bet kiti
lik bir icraat Meclisi ,,. bir Teırii 
Mecliıle tedvir olunmaktadır. 

Valinin senevi mallfl 4 bin li
radır. 

"Jamaica" Antil Adalannın 
büyilklerindendir ve 937 bin nüfu 
su vardır. J amaica Valiainin sene
vi maaıı 5,500 liradır. ________ , ____ _ 
Hüseyin Rahmi 
Beyin 

Ölenler gBfıgorl•r mı? 

İaimli romanı 12 haziran 
pazar günü MILLIYET'te 

rı peyderpey birle,tirildikçe 
tazminat mukabili açıkta kala
caklardır. 

İnhisar idarelerinde açıkta 
kalacak memurları, sicillerini 
tetkik ederek ayırmak üzere hl 
rer komisyon te,ekldll etmek -
teclir. • 

Temmuz bidayetinden itiba. 
ren batliyacak tevhit tatbika. 
tmda evveli, en kolay birletme 
!eri kabil olan kısımların birlet 
tlrilmesinden ite ba9laııacak, 
teYhit tedrici olmakla beraber 
mümkün olduğu kadar sür'atle 
intaç edilecektir. Tevhitten 
ıonra inhisarlar, yent teıkilati
le nihayet 932 mali senesi sonu 
na kadar lstanbul'da çalışmak 
ta devam edeceklerdir. Ondan 
sonra da sıra Ankara'ya nakle 
gelecektir. 

Cehennem 
Burada! 

Dün lstanbulda ha

raret 3 S dereceydi! 

Dün latanbul en aıcak cününü 
J'&tamıftır. 

Şehirde aıcak 

gölgede 35 dere
ceye çıkmııbr. 

En yüksek mev 
kilerde eainti ya

kıcı bir tekilde 1 
hi ... dilmittir. Ra 
ıatanenin verdiii 
malômata naza
ran aıcaldar bu 
kadar ıiddetli ol
maaa bile devam
lı göriilmekte Ye 
bu muhakkak ad
dedilmektedir. 

Bupn hava I'• 
ne 11cak olacak, 

rüzgar mütehavvil iıtikametlef"o 

den esecektir. Bir kaç ci1n iııbı 

daha yağmura intizar edilmemek 
tedir. Sıcaklar ve yafınurıu:ııluk 

meyvalar, ekinler ve aebaeler 6-
zerinde tabriplıir teairler yapmı

)'a baılamııtır. Kenar aemtelerde 
au buhranı da baılamıttıı-

Depolar perakende 
ecza satabilir mi? 

Dün eczacılar ve depo sahip. 
leri toplanarak 

bu meseleyi konuştular •• 

Şiddetli münakaşalar oldu .. 
Bir müddet evvel Eczacılar ve sonra, büyük ecza depoları sahip. 

Ecza Depolan aahipleri cemiyetle !erile heyeti idare depolarda pera 
rile Farmakologlar Birliği "Tür- kende satıta nihayet verilmesine 
kiye Fannakologlar • Eczacılar ve kanunun bilhaaaa tatbiki için 
Birliii" ünvaru alımda birletmiı- Sıhhat Vekaleti nezdinde teıeb
lerdi. Son zamanlarda, bazı ecza büaat icrasına ekseriyetle karar 
depolarmda halka perakende ec- venniılerdir. 
za ve ilaç sabıı yapılma11, birliğe r . d • . . .. 
dahil olan eczacılarla ecza depo- rü ~~· .. an ~~ra ~e?~mle go: 
lan sahipleri arasında münakata- . ftiiğümuz Bırlik ka~ıbı umumı
lar tevlit etmit; dün bu vaziyet 1 aı .ec.zacı Haaan B. ıu ızahatı ver .. 
görüşülmek Üzere, Birliğin Küçük mııtır: 
Kınacıyan hanındaki merkezinde 
fevkalade bir heyeti idare içtimaı 
yapılmııtır. lçtimaa, büyük ecza 
depolan ıahipleri de !ıtirak et
miılerdir. Bu meyanda M. Paral
li, Zaman ecza deposu sahibi M. 
Antuvan, Memduh, Ali Rıza, 
Şark Ecza Depoıu namına Hasan 
Beylerle Türkiye ecza deposu sa
hibi M. Ohanidis, M. Mazon, Ye
ni ecza deposu sahibi M. Niyego, 
M. Siraben Basat içtimada hazır 
bulanmuılardır, 

lçtimaa, Eminönünde eczacı 
Hüseyin Hüanü B. riyaset etmı,. 
Çok hararetli münakatalaT olmuı 
tur. Heyeti idare Ye büyük ecza 
depolan sahiplerinden baulan, 
Ec:ııa Depoları kanununun 11 inci 
maddeainde, depoların toptan ve 
perakende olarak ancak eczaha
nelere mal satabileceiine müsaa
de ettiği halde, depo diye ııeçi
nen bazı mütevaıııt mileaaeaele.. 
rin büyük depolardan aldıkları 
malı perakende olarak halka sat
bklarmdan ıikiıyet etmİ§ler, bu
nun kanuna muhalif bulunduiu
nu ileri ıürmüılerdir. 

M. Mazon, aksini müdafaa ed .. 
rek: 

- Bu, bizim için hayati bir me 
aeledir. Satmazsak geçlnemeyi:ıı 
demi§. hararetli müzakerelerden' , 

" - Ecza Depoıu eaaıen toptan
cı demektir. Depolar ancak ecza
cılara toptan veya perakende sa· 
bf yapmakla mukayyet tirler. 
Buna rağmen bazı depolar, halka 
perakende sabı yaplyorlar. Bu 
gayri kanuni vaziyeti kaldırmak 
maksadile müıtereken toplandık. 
Büyük ecza depolarınm menfaati 
de kanunun tatbikinde olduğun
dan Sıhhat Vekaletine müracaata 
karar Yerildi. Perak-de sab§ta 
menfaatlan olanlar, 2 - 3 bin lira 
8enll&ye ile depo namile birer 
dükkin açıp büyük depolardan 
aldıkları malı halka perakende 
aatan mahdut ba:ııı kinuelerdir. 
Sıhhati umumiyeyi Ylkaye için dip 
lamalı eczacı olmiyan ve binaena
leyh fenni mea'ullyetl hai:ıı bulun
miyan bu ıribi ec:ııa depolennda 
halka perakende iliç aablmamaaı 
hakkındaki kanuni hükmün tama 
men tatbiki artık bir gGn -ıer 
olmuttur.'' 

Dünkü içtimada Yerilen karara 
muhalefet edenler hakkında Ecza 
Depoları kanununun 11 inci ve 21 
inci maddeleri mucibince [50 ve 
200 lira nakdi cezaya, tekerrürü 
takdirinde 3 aydan fula olma
mak Üzere muvakkat aeddi icap 
etmektedir] hareket edilmesi çok 
müeaair olacafı kanaati izhar e· 
dilmektedir. 

Bu akşam kayıtlar 
kapanıyor! 

Saat 6 dan sonra yeni kayıt 
yapılmayacak. Hanımlar, 

beyler, şoförler acele ediniz 
Taksi kıralına 100 lira miikAfat ve 

muhtelif hediyeler verilecek •• 

17 Heziran c- ırifnti yapıla. 
cak olan büyiik otoo-bil )'Wlfı
na girecek olanlar lfla ıon kayıt 
fıraatı hupniln akf&IDID& kadar 
kalmııbr. 

T urinıı kultlhün c.latada O.-

manlı Banlıaaı lıar111mda Adalet 
hanmdaki merkezine hu aktaırı 
saat 18 e kadar nriihlcaat edenle
rin kayıtlan J'apılacaktır. 
Yanım tertibi her taraftan mi 
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Asılsız bir şayia 
Ankara Futbol turnuvası 

hakkında 

HARİCİ HABERLER 
M. Herriot kabinesine 

itimat edildi 
Prusyada 
Hitlerciler 

Bugünkü meclis müzakerat 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Yarın Mecliste İcra ve 

kanun layihasının encümene iade edilmiş bulunan maddeler 
zakerc edilecektir. 

İstanbul mıntakası ne diyor? Eski Başvekil Tardieu yeni ka. 
Mevkii iktidarı nasıl 
ele alabilecekler? 
BERLIN, 8. A. A.- Nazilerin 

matbuat servisi, Pruıyada ancak Na 
zilerden bir zatın batvekil olabilece
ğini bildirmektedir. Hiçbir ıuretle 
Hitlerciler, bir naayonal . Alman 
namzedine rey venniyeceklerdir.Bi
naenaleyh Alman hükUmetinin telifi 
beyn için yapnuf olduiu tetebbüa
ler akim kalacak gibi ııörünmekte
dir. Şu halde Pruıyayi idare etmek 
için yakında Ahnanyanın bir komi
ser tayin etmesine intizar olunabi
lir. 

Muhtelit encümen toplandı 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Muhtelit encümen bu saba 

landı. İt tişa meseleıinin kendisine sureti havalesini nizamn 
dahiliyeye.muhalif gördü ve böyle bir kararın ancak heye 
mumiyece verilebileceği mütaleasile bir mazbata hazrrladı 
mazbata yannki heyeti umumiye içtimaında müzakere edilec 
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Fenerbahçe'ye her taraftan 
vaidleri yapılıyor •• 

yardım 

1STANBUL, 8 A.A. - Anka· 
ra'da yapılacak Futbol Tumuvaaı 
na lıtanbul'dan (8) Muhtelitinin 
gönderileceiine dair bir 1&yia çık 
maaı ve lzmir Futbol Heyetinin 
bu takdirde lıtanbul'la k&rJıl.,.. 
mamaia karar vermeıi üzerine 
keyfiyeti anlamak üzere kendiıi· 
ne müracaat eden Anadolu Ajan· 
11 muharririne lıtanbul Mmtaka11 
Reisi Orhan Bey §U beyanatta bu
lunmuştur: : 

- Bu şayia tekzibe bile dei· 
mez. Biz takımımızı Turnuvayı 
kazanmak azmile ve en kuvvetli 
,ekilde götürmeğe çalıfıyoruz. 
Davet e~tiği.miz oyunculann eıa· 
miıine bakmak, vaziyeti anlamak 
için kafidir. Şayet bazı oyuncular 
mezuniyet alamam.aktan dolayı 
aelemi.yecek olurlaraa o vakit yer 
lerine yine onlara yakın kuvvette. 
oyuncu ikame edeceğiz. Bu huıua 
taki karanmız kat'idir. 

Fenerbahçe hulübüllün 
ymıma.~ı münasebetiyle 
ISTANBUL, 8 A.A. - Fener· 

'>ahçe kulübünün yanması üzeri· 
1e mezkür kulüp heyeti idareaine 
fürkiye'nin her tarafından yüz
'erce teeuür telgraf ve mektubu 
gelmektedir. Bunlardan bazdan· 
nı berveçhizir dercediyoruz. 

F enerbahçe kulübü Rei.liğineı 
Fener bahçe Spor kulübünün 

yangın neticesinde mahvolduğu
nu bildiren telgrafnamelerini te
euürle okudum. Milletimizin mil
li ve tarihi aeciyeaile mütenaıip 
inkİfafına çalı,acak münevver 
gençliğin bu gibi maddi zararlar
la azmine hiç halel ııelmiyeceğinl 
ıizler gibi ben de kalbi kanaatla
nnla mudrik bulunuyorum. Yeni 
ve mütekamil bir müeueııeye ma
lik olmanızı temenni eder Ye Ma· 
arif Vekiletince yapılmau lizım. 
ııelen i,leri yapmağa ben de çalı
tacağımı arz ile teeHÜrlerinize İf 
tirak ederim efendim. 

Maarif Vekiliz ESAT 

ANKARA, 8 A.A. - Çok mü· 
teeNİr oldum. Meyuı olmayınız 
çalıtınız. 

Fenerbahçe Fahri R.iai 
Manisa Meb'ıuu 

SABRI 

F enerbahp• Katibi Umumiliii- I 
1e; 

ANKARA, 8 A.A. - Kulübü
nilz bina11nın yandığını büyük bir 
teessürle kartıladım. Zayiatınızın 
az zaman zarfında telafisine mu
vaffak olacağınızdan eminim.Şah 
11m ve Muhafızı;iiclüler her türlü 
miizaherete amadeyiz. Tee11ürle
rinize iştirak ederiz .. 

Muhafızgücü Reiai 
I. HAKKI 

Fenerbahçe Kulübüne: 

nız ııa:yri kabili telifi ziyandan 
dolayı en aamimi tee11ürlerimi ar· 
zederim. 

E•balt Futbol Federa•yonu 
Rft.i: Yuınıl ZIYA 

F enerbahçe Kulübü kaptanı 
Zeki Raıa Beylendiye: 

IST ANBUL, 8 A. A. - Yakın· 
dan, u.zaktan milyonlarca vatan .. 
da§ın kalbi bir muhabbet ve tak· 
dirle merbut bulunduiu terefli 
"Fenerbabçe0 kulübümüzün; !l!İ· 
rin binaamın ve o güzel bina da· 
hilinde mahfuz pek büyük mane
vi kıymetleri haiz hahralarm yan 
maaından duyduğumuz hüzün ve 
teesaür çok derin -.e umimidir. 
Ancak §anlı ve değerli kulübümü 
zün muhterem menauplarındaki 
hayatiyet kudretinin bütün bu ya· 
nan, kül olan maddi hatıraları ye 
ni battan yapmaia ve kazanma
ğa tamamile kifayet edecek dere
cede olduiu kanaatindeyiz. Bu 
sebeple ıizin ve takdirkarlarını
zın himmet ve muavenetlerile ya
nan binanın yerine modern bir bi
nanın iD.f&&Btna yakında baflana
bileceğinden kuvvetle ümitvanz 

Bu binanın bir kô§esinde mek
tebimizin de bir kaç tuğla11nı bu
lundurmak terefini ihraz etmek 
için önümüzdeki Pazar günü pek 
naçiz ve nakdi bir yardımla vazi
femizi ifaya ve muhaJisatDDJzr iz 
hara kO§acağımızı hürmet Ye mu· 
habbetlerimizle arzeylerim efen· 
dhn. 

Kadıköy K.O.M. Müdürü 
FERiDUN 

Muhafız Gücü atlıları 
Kütahyada 

KOT AHY A, 8 A. A. - Muha
fız ırücü atlılan dün 19 da tehri
mize geldiler •e ıehre 15 kilomet 
re meaafeden Vali, Belediye Rei
ai, C.H. Fırka11 erkanı ve ıporcu· 
lar tarafmdan ka..,ılandılar. Şe
hirde büyük bir halk kütlesi tara
fmdan hararetle alkıılandılar. At 
lılar bu aabah Çavdar hi .. r'a ha· 
reket ettiler. Tenilerinde bulu
nan bir heyet kendilerini ÇaYdar
bhar'a kadar takip edecektir. 

Teberru Listesi 

F enerbahçe kulnbn için 
açbğımız teberru listesine 
yardımlar devam ediyor. 
Yavaş yavat bütün Fener
liler va müzahirlerinin bu 
sahadaki yardım vazifelerini 
yapacaklarına eminiz. Dün 

listeye iştirak eden .ı:evat 
ıunlardır: 

Teberru Listesi 
Kuruş 

Fener bahçeden 
Mükerrem Bey 500 

bineye hücumlarda bulundu 
'' Ben ödeyemiyeceği bir takım 

borçlara giren kimıelerden değilim. 
ŞimJi istediğiniz malUmatı alınız, 

vicdanınızaı tlJÖre reylerinizi veriniz. 

Re11 • ri11 llıihdan 

PARIS, 8. A. A.- Meclis, umu
mi siyasete ait istizah takrirlerinin 
müzakeresine bqlamıt ve bilhaesa 
komüniıtlerden M. Doriod ve M. Pe 
ri ve Alıaılı muhtariyet taraftarı 
M. Michel Valter'i dinlemi§tİr. 

M. Laurent Eynac, sol cenah ra- . ~ ARiS, J>l.A;-:- He~ot .kabine 
dikallerinin hükU.mete itimat beyan ıının lale-: ,,:ı ıtımat uzenne ve-
edeceklerini ııöylemiıtir. rilen reyl':a ,ıılardr: ı 

M. Blum, soıyaliıtlerin bülnime- 384 itir'"'~reyi, 115 ademi itimat 

Bir muhasip tegaggüp etti 
MANİSA, 8 (Milliyet) - Orta mektep muhaaibi talebe 

it takaitlerin bir kısmını zimmetine geçirdiğinden İ9ten el ç 
rilmiştir. Muhasip ortadan kaybolmuttur. Zabıta aramakt 

lzmirde bunaltıcı sıcaklar te itimat beyan edeceklerini, çünkü reyi, 110 'hüıtenkif Von Papell'iıı diyet mec-
hükıimetin sol cenah fırkalarının za PARIS, .ı. /\. A.- Yeni kabine- lislne giJnderdlği mektup. İZMİR, 8 (A.A.) - Boğucu ve bunaltıcı sıcak dalgası 
ferini temsil etmekte bulunduiunu nin mediı ~uzuruna çıkmaoı haklan BERLIN, 8. A. A_·- Ba!v.~l, küm ıünnektedir. Bugün sühunet derecesi otuz beşi geçmi 
Ye bu zaferi temsilde devam ettiif da mütale..lıt.~. s~rdeden gazeteler, Yon Papen, Pruıya ~ret meclmnm 
müddetçe bu itimadın kendiıinden umumiyet! lait bir lisan kullan- Nazilerden olan rem M. Kerrl'e 
dirii edilnıiyeceğini beyan etmi§tir. maktadırlıH L . .. 1 gönderdiği bir mektupta Diyet mec· 
Eıki ekseriyet tarafından alkııla- Yalnız .IJ fJnalı gazctelerı mus- !isini, enelce derpiı edilmiı olan 

nan ve ıol cenah münteha11 tarafın teanadır. . tarihten mukaddem yani 22 haziran 
dan ıözleri aık 11k inkitaa uğratılan • B:u gazetı:ler, soıyalıst nufuzunun 1 dan evvel içtimaa davet etmesini 
M. Tardieu, Radikallerin 14 sene· bakım oln;.aından korkmaktadırl~r. talep etmiş ve bunun için Pruıyada 
den beri aağ cenah ile sol cenah a- Bilmukıi!J,.I, merkez fır~!"'' ~le hali hazırda mevcut ·•ı, Kabineai'' 
raımdaki temevvüçlet"ini hatırlalmı§ aol cenah frrl<,,larının nll§ın elkim ı yerine acilen " Faal bir Hükumet" 
ve aoıyaliıtleri hor iktidar mevkiine olan ııazet~ş~.uı ''kümeli aol ~en~~n teıiai zaruretini hatırlatmışlıl'. 
geldikçe kendi preıuiplerini inkar e kucağına a•ıhıpakl\ M. Tardıeu nun Dün uzun bir iıtirabat devreıi ge
derek memleketi iflaıa sevkeden bir müdahalea>,ol~~ idi hü~tin 1 çirmek üzere Berlin'den aynlmış O• 

takım mali prensipler takip etmit kazanacağı e.kıerıyet daha buyuk o- lan M. Braun'un yerine tqrii uaul
olmumı muvahaze etmiıtir. !urdu, müt..-:ouını serdeyle~ekte, an terle bir halef tayin edilecektir. Ma-

Seyyah 
Batın için.~ 

İstanbulu bugünkü 
halinde 

_bırakmalıymışız 1. 
Mümaileyh, 1926 ile 1932 ıened cak gerek aleyhte rey vemuı ve g_e- mafih yeni kabine arRntn tk«riye

araımda takip edilmiş olan dyueti- r"'! m~ıtenk.if kalmı' olan muh.alıf· tini i;tihaal mecburiyetinde bulun- ! E~lillıl~:lll:lr:':l~:§i~r:iJ 
nin ıulh ve ıulhu tenıik ıiyaıeti ol- lerın bilhassa -1i nlahat bah~nde duğundan ve Nazilerin merkezle o
duğunu ili.ve etmiı ve Young pl.i.nı hükumete ;ltihak edecekleri fikrinde , lan münasebetleri her zamankinden 
ile Pariı misakının imza edilmiş ol- bulun?'aktao•İ · ziyade gergin olduiundan bu meıe-
duiunu hatırlatmıtbr. Petıt Journal, yazıyor: lenin nasıl halledileceği ır.alum bu-

Bundan sonra Cenevrede Franın: " Mevcut ıui tefehhümler, Cene".· lunmamaktadır. 
tezini icap ettiii veçbile ...üdafaa et- re müzakeratmın 1t1~ altında zail ' Yon Papen'in bu vazife için bir 1 
mı, olduğunu beyan etmiıtir. olmakta g.y"~yecektir. O zaman, intikal hükümeti teıkiline ınemur 

dünkü müzakerelerin mali iılahat yiikıek erkandan biriılni teklif et-
M. Tardieu, netice olarak M. Hft' projeıini? pek y~nda ~ruri .ırua. mesi mümkündür. j 

riot'ya tunları aöylemittir: cağı te,rıki ıneaaılere manı tetkil et- Böyle bir hükUmet merkez fır-
" 4 ay evvel M. Paul Boncour İ· mİyeceği anlll§ılacaktar." . kası iıtinkaf ehe bil~ ekseriyet top 

le beraber müdafaa etmi§ olduğum Gazetelerin cümleai, M. Heımot' lıyabilecek vaziyette olacaktır. 
noktai nazari muhafaza ediniz, eier nun kazanmış olduğu muazzam ek. 
böyle yapacak oluraaruz maruz kal- aenyetin mümaileybe Cenevrede 
mıı olduium bakıız hücumlara rai Fransayi bihakkın temail eclebllm&- İtalyanın Londra 
men, doıtlarnndan size müzaheret sini medar olacak bir nufuz bahtey- f• • "ld •• 
etmelerini iıteyeceğim. leyeceğini ehemmiyetle kaydeyle- ı se ırı o u 

(Sağ ve M....ıı:eıı:den alkışlar). mektedir. LONDRA, 8 A.A. _ (talya ... 

M. Herrlot cevap veriyor Maliye nazırının beyanatı firi M. Bordonaro'nun n~zfid~i-
. den ölmüt olduğu bildinlınektedır. 

PARIS, 8. A. A.- M. Herriot, PAR~S, 8. A.. A.- Malıye nazın 1 Müteveffa kendisini kaybetmit ve 
iıtizah takriri ıahiplerine ve bilhaa- gazetecılere vaki beyanatında 1930 b' dah kendine gelmemittir. 

M. 1 il M T d• , • d .• L __ : k bed ır a sa B um e ar ıeu ye cevap ıeneaın • ..........,..yet ea en 
vererek demiıtir kiı vazivt"t' - gösterdiii acil mali ı ____ ...., _______ _ 

• H6kümetin beyannameai, mÜf• iı'•-= . efkan umumi- 1 Susuz kaplıca! 
kül ahT&I ve terait arifesi ' de tıı.l<i J 
edeceği harici aiyaıet hakkn>da p-· .a.,b . ı~ bütçe açığı 2.500 mil BURSA 8 (Milliyet) - Aa 
yet yazilıtir. yon fra"l'ı b\almaktadır. 1931 • 1932 1 rt kaplıcaların idare tekli ile 

M. Blum'e -yaliıtlerin kendi a-' bütçe aç!ğı, ~oover Moratoryoınu- nokaan olduğu iddia edilen ıu.. 
lridelerini muhafaza etmek kaydile nun neha.lı!n he1aba katıldığı hal-

1 
. . f d ÜZ k 

hülı:Umete itimat beyan ~ecek.lerinl de 4 milyar frank olarak tahmin ,.. yun temını etra m a ~ a ere 
söylMDi§ olduiundan dolayi ıe.e&ı- dilmektedir. işte bunun içindir ki ler yapan aut kaplıca ıdare ~· 
kür ederim. hükümet ParLin:ıentonun adi içtima yetinden bazıları İatanbula, bU" 

M. Herriot, M. Tardieu'den inti- devresi bitmeden evvel bir proje ve ı kısmı da Ankaraya hareket et. 
habat mücadelesi esnasındaki mü- adilian~ bir takım. tedbirler teki~ e- miştir. yaptığım tahkikata na-
nakll§alan hatırlatmanın muvafık o- decektır. Bu proıe ve bu tedbırler k t 'ni i 
lup olmıyacağını ıonnut ve ilive et masraflarda bazı tenziLl.t yapılması ı z~ran, n~ san ~uyun .• emı • 
mi§tir: ve mali bir takım ialô.hat ve ttrtibat çın beledıye muhend111 tarafın 

• Yalnız memleketimi ve ona na- icrası suretiyle hazinenin yükiinü a- dan hazırlanan proje heyetçe 
ııl hizmet edeceğimi dü,üneceiinı-" cilen hafifletmek Ye 1923 ıenesi büt tetkik ve tasvip edilmi,tir. Ya 

Mümaileyb netice ohırak demit- çes~ do~ru bir_ ıürette ~zin et- 1 kında bu projenin tatbikma ha, 
tir k.i: mek ımki.nıru h811I edecektir. I kt K 1 heyetı' ote 

-~-~~~~~~--~~~~~~~~~~~-~~- anaca - ır. apıca -l !in ve kaplıcanın daha mükem. 
mel bir şekle ifrağı husuıile de 
ayrıca me9gul olmuttur. Fakat 
bunu yapabilmek için sermaye 
nin fazlalaşmasına lüzum gö
rülmektedir. Meselenin heyeti 

Hindistanda yeni 
karışıklık 

BOMBA Y, 8 . A. A.- Son karı-

l şıklalar neticesinde 2 kiti ölmüt, ~~ 
kişi yaralannuştır. Son hafta tatilı 

1 

csnaımda memleketin muhtelif yer-

Cenevrede 
Toplanış 

Mel. Marsellas d'Arle 

ltalyan muharrir ve ııaz .. tecile· 
rinden Melle Marcella d' Arle bir 
kaç etinden beri §ehrimizde bu· 
lunmaktadır. Viyana'da oturmak 
ta olan Melle Marcella d' Arle 
muhtelif liaanlarda intitar eden 
caaetelere yazı yazmakta ve ba
:1<1 roman ve komediler ne§retmek 
tedlr. Genç bir muharrir olan 
Melle d' Arle çok ııeyahat etmek
tedir. Bu defa Sofya'dan başlıya· 
rak Suriye, Flliatin, M111r'a kadar 
imtldat edecek olan bir şeyahata 
çıkmıttar. 

Melle Marcella d' Arle lstan
bul'u beğenmif, fakat onun bu be 
ieniti, lstanbul'un tabii ,ııüz~l~i
ğinden ziyade, İstanbu~ cıhetının 
kendisine mahauı ıayrı munta· 
zam bir Sark §ehrİ olma11ndadır. 
O lstanbİıl'a hiç bir Avrupa teh
rine benzemiyen garabetinden 
dolayı beğeniyor. 

1 Rusların 
Hediyeleri 

Tanklar ve diğ 
hediyeler 

bugün geliyor 
Başvekil l11net Pata'nın R 

ya vaki olan aeyahatlarında 
ya ile aramızda sekiz milyon 
!arlık biı· itilaf yapıldığı mal 
dur. 

Bu sekiz milyon dolar naki 
!arak almacak değildir. Ruıla 
ııekiz milyona mukabil bize iı 
ğimlz fabrika alat ve edevat 
vereceklerdir. 

Ayni zamanda Rusların a 
bize 10 traktör, be§ tank, iki 
yon, bir otobüı hediye de ettı 
rinl yazmııtık. 

Bunlar bu sabah liman 
muYaaalat edecek olan Franz 
ring vapuru ile ııetirilmekted' 

Gayrimüba 
Rumlar 

Kendi aralarmd 
bir cemiyet 

teıkil ettiler 
~hrimizdeki eayrimüba 

Rumlara yakında 150 bin lngil 
lirasının tevzi edlleceii mal 
dur. Gazetemize verilen mal 
ta göre, Rumlar da kendi ara 
nnda bir ııayrimübadil Rumi 
cemiyeti namile bir cemiyet tef 
etmlılerdir. Kendilerinin ıöyle 
!erine nazaran, bunlar para t 

:ıiatında kendi baklanın 
faa edeceklerdir. 

İhracat 
Beyannameleri ANKARA, 8 A.A. - Kulübü- ı 

nüzün uğradığı hazin akıbetten 1 
çok müteesair oldum. Gençliğin 
her hangi hadise kartıaında az. 
minden dönmiyeceiine eakiıinden 
daha mükemmel kulüp vücude 
ıetireceğinize kaniyim. Bu huaua .. 
ta elden gelenin yapılacağına e
min olmanızı rica ederim. 

Milliyet klğıtçılık 
kısmından 
M. Vayi9berg 

lerinde ve bilhaasa Alv•da birç<>k 
karpJ&!ıklar olmuıtur. Lucknov'da 

100 1 bir komüniıt hareketi iş'ar edilmek· 
\ tedir. 

İngiliz ve Fransız 
başvekilleri Ce

nevreye geliyorlar 

1 umumiye~ kararlaş~asını ~en. 
sip eden ıdare heyetı heyeb u. 
mumiyenin toplanmasını karar 
altına almıt Ye davetnameler 
göndermiştir. 

Melle Marcella d' Arile lıtan
bul'un bazı huıusiJetlerini ııör
mek ve örf ve adetlerini tetkik 
etmek iatem.İf ve bunun için hüvi
yetini ııizllyerek bir ıazeteci gö
züle tetkikatta bulunmuıtur. Mel 
d' Arile dün Perapalaı otelinde bi 
ze lıtanbul'u niçin beiendifini fU 
suretle anlattı: 

lktıaat Yeki.Jetinden mm 
lzmir Ticaret müdürlüğüne 
tahrirat sönderilmi§tir. B 
Türk parasının kıymetini ko 
kanunu hakkmdald bet numa 
kararnamenin 8 inci madd .. i 
cibince ihracat beyannameleri 
badema dörder nüıha olarak 
zırlanmaaı, bunlardan biriı' 

mmtaka ticaret müdürlükle • 
verilerek muntazam bir teki 
deftere kaydolunmau ... ora 
lkbaat Vekaletin• ıöndari 

600 ı Umumi demiryolu grevinden içti-

' 
Du" nk" ye'-~0 SlOO ı nap için itlerine nihayet veı·ilen ame f Banka11 Umum Müdürii u &U ı la .ı 

Mahmut CELAL \ leler tekrar iıe a ınmıı ı· ır. 

F enerbahçe SPor Kulübüne: , ... ________ 
5
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7
_
00 
_ _, 1 İngiliz kabinesinde 

ANKARA, 8 A.A. - Uiradıiı· 
LONDRA, 8. A. A.- Kabine, 

Ziraat müdürlükle- 1 
rinde tebeddüller 
ANKARA, 8. - Adana ziraat 

ınıntaka11 müdürü Hamdi Bey An
kara müdürlüğüne, sabık Ankara :ı:i 
raat müdürü Tayyar Bey Kır,ehir 
ziraat müdürlüğüne, merkez ziraat 
memurlanndan Nuri bey Söke mü
dürlüğüne ve Hüıeyin Bey de Ma
lntyaya tayin edilmitlerdir. 

Rize ziraat müdürü Kemal ~ 
Adanaya ve Kutamonu ziraat mü
dürü B&btiyar bey Srvu ziraat mü
dürlüğüne naldcdilmitlerdir. 

Bir maddenin tefsiri 
ANKARA, 8. - Milli hükümet 

bütcelerine müteallik borçların ka
yıtları ve müddeti muayyenesi zar. 
fında müracaat etmeyenlerin alacak 
!arının sukutuna dair olan 1513 mı
maralı k:ınunun tefıiri hakkmcla bü
lnimetin teklifi maliye encümeninde 
müzakere olunmuş atideki tefıir frk 
raıı tanzim edilmittir: 

• Bin bet yüz on üç nuu.n.lı lıa 
nunun nqrinden evvel muhtelit ..... 
ya asli mahkemelere müracaat edi
tipte hükümetçe sulhan halli kabul 
tdilen alacaklar eıhabı ve itbu ka
nunun ne;rinden evvel doirudaa 
doğruya maliye vekiı.letine müra
caat eden alacaklılar mevzu kanun
da ya.zıh müddet ve f"'8İt dainıain
de müracaat etmif hüküm ve mahi
yetindedir. 

Urfada bol 
bulundu 

su 

URFA, 6. - Urfanm Bıçakçılı 
mahallesinde kuyulu fmn tabir edi
len harap fınn içeriıindeki büyiik 
kuyu suyunun tebrin cenup ,.. ti· 
mal tarafları.o& yer altından akmak
ta olduğu anl&§ılmıtlıl'. Bu muaz
zam su şehrin prp tarafındaki dal
lardan kaynamaktadır. 

Bu ıuyun mansabını ye manaabı. 

na doins siden yolları bulmak için 
hafriyata bqlamlınııtır. Sudan mat 
lup istifade temin edilebilirse her 
zaman kuraldık tehlikesi geçiren 
Harran ovasmm mühim bir kıaını 
kuraklıktan kurtulacaktıl'. 

V aktile de bu ıudan iıtifade ,.. 
dilmek için bir kaç defa tqebbüı e
clilınit iaede iyi ç.alııılamadığından 
iyi bil' netice elde edilememittir. 

Londrada yeni 
bir abide 

LONDRA, 8. A. A.- Kral, kra
li99 Aleandnı'nia habnwn: teyit i
çin dlkllmi§ olan abidenin kütat rea 
mİllİ icra etmİftİr. Bu abide, MaJ. 
boroagh Hoıue'un bir hüc:ereye di
kilmit tunçtan bir heykelidir. KraJi. 
çe, burada 50 ıene yaf&IDIJlır. 

, 

dün öğleden ıonra Avam kamaraıın 
da toplanm1fbr. 

M. Mac Donald, nekahat z.ama
nındanberi ilk defa olarak kabineye 
riyaset etmİftİr. içtimada Lauıanne 
konferanaı, buu müteferri mesele
lerle lngiltere • lrlanda münaııebatı 
müııakqe edilmiştir. Bu son müna
ıebat hakkında bugünkü kabine iç
timaında da müzakereler yapılacak 
ve bu içtimaa lrlanda'dan avdet e
decek olan M. Thomaı ile Sir Hailı 
ham da i,tirak edeceklerdir. 

Londra' da deveran eden bir taYİa 
ya cöre M. de Valera yakında av· 
det edeceiinden ve bu ziyaret do
layuile yapılacak müzakeratın inki
§af etmeıi tabii bulunduğundan M. 
Mac Donald'ın Sir John Siınon'ile 
beraber lıviçre'ye gitmesi mümkün 
değildit', zira bat vekil iri anda ile ya 
pılacak müzakeratı bizzat tak.ip et
mek niyetindedir. 

Pr. Piccard'ın hava 
seyahati 

BROKSEL, 8. A. A.- Profes
ıelll' Piccard'ın ilmi tecrübeleri için 
lüzumlu olan mebaliği tahıis eden 
milli sermaye müesıetesi, profesö
rün yakında yapacağı llludun h .. 
reket noktaıoıan Zurich olduiunu 
resmeıı. ilıin eylemiştir. 
Augıbourg'da bulunan balonun 

zarfı, pek yakında lıviçre'ye gde
cektir. 

CENEVRE, 8. A. A.- M. Her
riot, pazarteıı.i sabahı refakatinde 
tahdidi teılihat konferan11 murah
haalarından bir çoiu ve bilhaasa M. 
Paul Boncour bulunduiu halde bu
raya eelecektir. 

Kaçakçı ocakları bi
rer ~irer sönüyor 
URFA, 7 - Şubat ayından iti• 

baren tatbik edilen kaçakçılığın 
Aynı gün konferanı divanı kon- ı men'i hakkındaki kanun ııittikçe, 

feranı meu.iıinin vaziyetini ~etkik teairini gösteriyor. Son zamanlar .. 
ve önümüzdeki müzakeratın ıeyrini da kaçakçılık hemen kalmamıt gl 
teıbit etmek üzre toplanacakhr. bidir. Memleketimize kaçak eıya 

sokmak mak .. dile Suriye hudu
dunda teaiı edilen kasabalar sön
müş, bunlardan bir çofunda kim· 
ıe kalmamıttır. 

M. Herriot'nun ıeyahatinin bqlı. 
ca gayesi, Cenevrede hazır bulunan 
hükümet reiılerile, hariciye nazırla. 
rile konferaruıın programı baklanda 
bir takım mükalemelerde bulunmak j 
tır. 

LONDRA, 8. A. A.- Sir John Si , 
mon, ihtimal cumartesi günü, bat· 
vekilin refakatinde Parja'e ve ora
dan Cenevre'e aidecektir. 

Paris'te bir müddet kaldıktan son 
ra ve M. Mac Donald'm Lausanne 
konferanaına ittirak etmek Üzere o
raya gitmeden evvel Cenevre'ye git 
mesi de muhtemeldir. 

Bir sürü koyun mü
sadere edildi 

VAN, 8 - Birtakım kaçakçı
lar tarafından hududumuzdan i
çeriye külliyetli miktarda koyun 
kaçmlmak iıtenilmiıtir. Fakat 
meaeleyi haber alan rüaumat mu .. 
hafaza memurları derhal hareke
te gelerek kaçakçıları takip et
miye koyulmuılardır. Bu takip 
neticesinde (296) kaçak koyun 
müsadere edilmiştir. Hadise ihti
aaa mahkemesi Müddei umumiıi 
Muzaffer B. tarafından tahkik e• 
diliyor. 

Bu hal kaçakçılığın ba§lıca mer 
kezi olan Halepte çok büyük tesir 
yapmış, birçok iflaslara sebebi
yet vermiıtir. Ticari ve iktuadi va 
ziyetin fenalığı, ambarlarda biri- ] 
ken eşyanın kıymetinin günden 
güne düşmesi halk ara11ndaki hot 
nutouzluğu arttırmııtır. Bu yüz
den mütemadiyen kıyamlar olu-
yor. 

Halepten ııelen haberlere 
re Suriyede yeniden mühim 
diıeler olması bekleniyor. 

gÖ· 
ha-

Hattın Suriye cihetinin ııönme 
si bizim tarafımızda tamamen ak
si teıiri yapmıftır. Türk Akçe ka
leıi günden güne inkip.f etmekte 
dir. 

Tahrifat 
Yapılmamış 

Galatadaki Japon sergiıindeki 
gümrük memurunun bazı makbuz 
lar üzerinde tahrifat yaptıgı ya• 
zılmakta idi . 

Dün ırümrük başmüdürü Seyfi 
Bey böyle bir ıey olmadığını ııöy- l 
leJn.İiitir. 

- İıtanbul'a ilk ııeldiiim gün 
bir nokta nazan dikkatini celbet· 
ti. O da bu ~rin biri mf Şarla 
ııöıteren, diieri de Avrupa'yı tak
lit etmiı olan iki la11na ayrılmıı 
olmasıdır. Köprü bu iki kıaım ara 
11nda hudut tetkil ediyor. latan· 
bul cihetinde bir Asyailik, Beyoi
lunda da bir Avrupailik var ... 

Siz burada ya§&makta olduiu
nuz için bunu belki anlıyamaz11· 
nız; fakat bulunduğum otelden 
tı·amvaya binip te on dakika son
ra bir Aıya ıehrine gitmek bana 
çok garip geliyor. O dar sokaklar, 
baza adamların ötede beride tem 
bel tembel oturmaları, Çar,ıda es 
nafın halkı davet etmeleri, sokak· 
!arı d<>lduran bu ırk kalabalığı 
Köprünün öbür tarafına fevkala
de bir huausiyet veriyor •.. Ben İ•· 
terim ki İstanbul hep böyle kal
ım! O dar sokaklar, o aokaklar
da yemek yiyen inıanlar, bu 4e
hirde bir ecnebiyi cezbelen huıu
aiyetlerdendir. Geçen gün Eyüb'e 
gitmittim; Buranın kendiıine mah 
aus bir güzelliği var. Ötede beri
de sakfı çökük evler, yıkık bazı 
binalar, sahilde eıki bir ıandal, 
aokakta yalanan ve katman bir 
kedi, camiler ve yer yer aarıklı 
mezar tatları ... bunlarda Öyle bir 
gÜ~ellik var ki ne sözle, ne de ya
zı ile ifade edilemez. Güzellik 
bunların neresindedir diye aorar
sanız &Öyliyemem. 

Bana kalıraa İllanbul'un bu 
hususiyetini bozmamalı, bir ecne· 
bi seyyah ancak onlar için buraya 
geliyor. lstanbul'u imara kalkı§
mayın. O dar sokaklar ortadan 
kalkarsa, seyyahları buraya celbe 
den hususiyetler de zail olmuş o· 
lur! ... " 

bildirilmittir • 

M. Yablonsld 

Bir müddetten beri Mo• 
vada bulunmakta olan T aa 
janaı İstanbul muhabiri 
Y ablonski de Katovıki ya 
şehrimize gelmiştir. Yat 
martesi günü Odesaya 
edecektir. 

----
Malt\l gaziler 

Malül gazile..C.miyeti Um 
Merkezinden: 

Tadil edllen -lyet nizam..-.a 

meai mucibince yapılacak mu 
18.h umumiyeya eaaa olmak il dl 
lıtanbul villyetl mıntakaıııı 
mukim bulunan n tlmdiye ka 
şehri aidatını ISdem-it olall 
daılanmızın nlz•mn•mel e 
mizin 17 inci maddeal mucib 
26-6-932 ta.rihine kadar alda 
ödeyerek kayıtlarını tecdit • 
mek Üzere evrakı miiabital 

pazar, 14lı • pel'flllDb• ııtb>1 
aaat 13 den 16 ya kadar Ve 
ler'de Cemiyet Merkezini 
ri rica olunur. 
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Dumlupınar Vapumnda Esrarengiz Bir Cinayet! 
1111 Ekonomi ·--------
Mayısta son on beş 

Kongre 
Yapılamadı 

--·-
Gayrimübadiller 
perşembe günil 

tekrar toplanacak ti ' 

' 
günlük ihracat 

•••••••• 
!ki' oyun, deri, halı, tütiin, afyon 

ve pamuk ihracah artmıştır 
e l ihracat ofiai Gümrük iıtatistlk tiıtiti enıtitüye ıöndennittir. 
d('üdürliliünden aldıtı malllınata Bu iıtariatlle nazaran, 1932 ae 

ıtinadea, mayıı • .Y1DI!' aon 1~ nesi ilk dört ayında butday ih 

Gayri mübadillerin aenelik 
kongreıi, dün öfleden aonra saat 
14 de Halkevinde toplanacakb. 

Bu seferki konırreye, ancak 
cemiyete kayıtlı olan aza iftirak 
edebildiitinden halkevinin altkat 
salonunda kongreye ırelenlerin İ· 
aim ve hüviyetleri teabit edilmek· 
te idi. Gayrlmübadiller cemiyeti
nin nizamnamesine göre senelik 
konırrelerin ilk celseainde nisabı 
ekseriyet hasıl olabill.'!eıi için mu 
kayyet azanın nıafmdan bir faz· 
laomın gelmesi lazımdı. 

"nlük ihracat .. a:ı:ıyettnl teabıt 182 122 k t l 
racatımııı , en a , arpa 

ılmittir. 
Bu huıuata hazırlanan iıtatia- ihracatımız 151,957 kental, 

blik niaanın aon 15 ırününde baıh- yiln ihraratımı:ıı 5502 kental
şdıa ihracat efyamı:ıın ihra9 vaziye dir. Pirinç idhalitımııı 7632 

i ııöstermektedir : kental, çay ithali.tıınu 716 kail 
ya cinai Miktar Kıymet th k 

Saat 4 te kadar beklendiği hal
de kongreye ittirak için ırelenle
rin adedi 200 Ü tecaYÜz etmiyor
du. Cemiyete kayıtlı aza 670 kiti 
olduğuna nazaran ekseriyet tees
ıüı etmif aayılamazdı. 

kilo lira tal, kahve i alitım111 7289 ea 
taldlr. 

•ÜDI 
cir 
ındık 

286 
1,815,577 

63,996 
6,112 
4,333 

23,288 
26,8911 

1,561,003 
354,042 

48 

(kabuklu) 6,064 
(kabukıuz) 152,608 

eytin yatı 220,114 
ütün 493,018 
alam ut 286,627 

1 ,, hulasası 156,872 
fyon 13,347 

49,793 
amuk 96, 616 
aden komürii 

2,092 
837,00!l 

34,638 
25,242 

1,247 
7,106 

83,997 
57,254 

125,589 

• 
1.930 

69,921 
77,227 

204,690 
19,374 
27,858 

136,933 
3,062 

27,874 

( ton) 15,962 150,459 
Niaanm son on bet aününe na• 

ran mayıstaki ihracatrmı:ım 

zayüt ettiği kalemler tunlardır: 
um.urta niaarun aon c.. ' bet aü
ü içinde ( 427,845) liralık olarak 
raç edildiği halde mayııta 

• 537,005) liralık ihraeat YUku
lmuttur. Ham derilerde (31, 
0) lira kadar bir tezayüt ııörül

ektedir. Hah ihracab (32,000) 
ytin yağı ihracatı (44,000) ma

en kömürü ihracatı da ( 13,600) 
ira bir fazlalık göstermektedir. 
una mukabil üzüm ihracatı 
146000) kabukıuz fındık ( 131, 

) tütün (132,000 ) pamuk ilı
catmda ( 67,000) liralık bir nok 
n!ık vardrr • 

Hamburg piyasası 
Gelen malüata nazaran Ham 

urg piyasasında son hafta zar 
ında bazı mahsulatın alivre 
atları yükselmiştir . Bu me. 
anda ihraç maddelerimizden o 
n iç fındık ta vardır. 

Roma enstitüsünün 
bir müracaah 

Roma beynelmilel enıtitüıü 
fiıe müracaatla 1931 ve 1932 

eneleri ilk dört ayı zarfındaki 
ühim ihracat maddelerimizin 
ikdarile bazı mevaddın idba

it mikdarlarını ıormuttur. O. 
's buhususta hazırladığı ista. 

ı_ -- BORSA 

8 Haziran 1932 
Alqam Fi•tlan 

lıtikrazlar I TabYillt 
lıır dJt.iU •J.50 
ş, '" <' ,·ollın J.fU t:ftt tr l k: 5,-
n . ~.1U\thhidr ~l .t .... ı Tra mvıy 4,95 
<;ıomrökle r ~ .- : Tun .. t s.-

.l) tH ını b\ ;;.413 : nıh tu11 16.-
Bı~dı t 5,llO t !ın1dolu 1 20.86 
T ıstc ~h· e ~,so .t .. IH t.5,t!'I 

fıır ır He :eod ı"c : .. \lumes\ı l i l,R~ 
1 l~r 11 ı 44 • 

Eıham 

f: f:l .ı: ııı.a ,ı IJ.W Tcrloi 
Aııdoht ıu.- \ ım t tttı • Aır. 

tfJ, 
MO 

19,15 

ı.so 

1,70 
~,.fO 

il,-

l\tjı 4,\!<ı l nyon de ~. 
Şlr ha\-ri ve f 4,:>ıJ Şa rk. dey. 
Tr&.nı\ ay ıt !\ .~O 8ıty,, 

Voı11n~' • iıorrı ıu,'>!J ~ar.li. nı. cua 
llouıuati 2 1,l!li ı 'f clrr·•• 

Çelı fiatları 

r• rh ·41. 4 • l' r•e 
Ltıd r.ı 4. !,S \'ı;ıaaa 
Mlivurk 47 .~8 Mıdrit 
Mıİaou c>.ı9 Bedia 
lrbhel 1,40,141/t Varıon 
Attıı ': 0,97' Pe.te 
Ctınrc f,43,lt, 5 Bbkrcf 

lb (IU5 

47,75 
5r,7S 
1.-

•.Hl,S 

•• 
il), 

Sof~ı bl .ıo Belıraı 
Alıhııterdant J.JfŞt ~ıoskoya 

17,69 3/4 
JOd7,5U 

Nukut (oatıı) 

Kuru' Kurut 
l i f.frıDUE 171,- ı ılün, ı\f. td,-
1 li ltrll n 17i.5 ı prıcta ı•. -

1 "°'" 117 . ~ ı mırk stı.-

10 hret 'il9. ı ••hl ıu,-

te I Belçlh 1 ıY,- ı v••ı• llO,-

.. dıahmı "'· . 

llO ley 2 .. -

111 1 ı .. iç rt lit,. ~ dlaa r 7.J,-
ı ~uııonç 

25,- 1 ı\ lua Y.B -
i l\leı.:JcUvc ... ;\.-
J. H.anknot t.s ı -

Zeytinyağı flatlan 
Son hafta ııarflDda İtalya 

ııeytinyajı piyaaaaında fazla fa 
allyet görülmüt ve Hatlarda te 
refftl vukua gelmiıtlr. Zeytin. 
yağı fiatlarında bilbaaaa lıpan 
ya piya1a11nda ıayanı dikkat 
bir tereffü vardır. 

Bulgaristanda tütün 
fiatlan yükseliyor 

Sofya muhabirimiz yazıyorı 
Bulıar meclisi nüzan akdettiği 
ıon bir içtimada Bulgariatanda 
tütün fiatlarlDı yükıeltmek 
makaadile Bulgar Ziraat Ban
kaama köylüden tütünlerini bu 
günkü pazar fiatlarından yüzde 
yirmi fazlaaile almaaı için me
suniyet verdi. Bulgar Ziraat 
Bankasının köylüden yüzde 
yirmi daha yüksek bir fiatla 
ırayri muayyen bir mikdarda tU 
tün almağa baılaması Hlıtlar. 
da derhal tesirini gösterdi. Me 
seli. Harmanlı kaza11nda 6 • 7 
levaya kadar satılan aşağı mah 
ıuller bugün 26 levaya yüksel 
mittir. Fiatların dahayükselece 
iti ümit edilmektedir. 1931 sene 
si mahsulünden ıimdiye kadar 
Bulgariatanda IS milyon kilo 
tütün, yani bütün mahsulün ya 
nsı satılmıştrr. 

Bulgar Devlet ban
kasının bilancosu 

Bulgar Devlet Bankaaı ma
yıs ayr nihayetinde neırettiği 
haftalık bilançoya nazaran: 

Aktif Leva 
Bankada mevcut altın 

.. 1,513,619,790 
" ecnebi kambiyeau 

287,697,939 
Cüzdan 284,881,591 
Avans hesapları 448,321.911 
Devletin yani hazinenin banka 
ya borcu 2,965,482,822 
Paıif Leva 
Sermaye 500.000,000 
ihtiyat akçesi 1,191,727.156 
Hali tedavülde bulunan evrakı 

Bu vaziyet kartııında konııre· 
nin akdi kanuni icaplara uyırun 
dütmeyecefi için gayrimübadiller 
den bazı zeYat C. H . Fırka11 idare 
heyeti reiıi Cevdet Kerim Bey
den konırreye lıtirak için gelen· 
!ere vaziyetin izahını rica ettiler. 

Bunun üzerine Cevdet Kerim 
Bey, kliniye çıkarak kıoa bir hi
tabe irat ettlı 

~ Memlekette ahenk ye niza
mı içtimaiyi teıiı vazifesini üzeri· 
ne alm.ıt olan C. H. Fırkaaın1n rei
ıi aıfatile hepinizi hürmetle selim 
layonım. Cümhuriyet hükumeti
n in mümeyyiz vaıfı, umumi ah
ki.m ve nizama riayet etmektir. 
Milli itlerde her fert dilediii gibi 
hareket ede..se anart l olur. 

Ben burada en bitaraf bir ar
kad-.mıznn. Geçen içtima celse
ıi senelik kongrenin ilk içtimaı 
sayılamazdı. Çünkü orada münba 
sıran bir it Üzerinde konuşulacak 
tı. Halbuki böyle olmadı. Ben bu
raamı bir aile muhiti telakki ede
rek açık konufuyorum. Yunanİı· 
tandaki mübadil ve ırayri müba
diller mükemmel bir unsur olmuf 
!ardır . 

Siz her suretle onlara bin kere 
faiksiniz. Elbette kendinizi göste
receksiniz. Maalesef, bugün nisa
bı ekoeriyet yoktur. Bugün toplan 
dığınızı ve kararlar verdiğinizi 
fan:ed .. lim. Yann, kongreye ırel
miyen bir ırayri mübadil çıkar da 
"ben ekseriyetle verilmeyen bu 
karan kabul etmiyonım !" diye
cek olursa ne cevap bulup vere
cekainiz? 

Ben, aile araıında samimi bir 
münakatadan doğan bu kararaız 
vaziyeti bertaraf ettim ve bugün 
hep bi.r arada toplandmaıın1 te
min ettim. Ne yapalnn ki ekseri
yet temin edilemedi 

Kabahat bugün buraya gelmi
yen arkadaşlarınızındır." Cevdet 
Kerim Beyin bu çok haklı ve ni
zamname ahki.mına uygun &Özle
ri hemen umumiyetle taıvip edil
di. 

Yalnız bir gayri mübadil: 
- Gelecek İçtimada daha az 

adam &Öreceksiniz, diye söylendi. 
Cevdet Kerim B. - Ben dostça 

konuıuyorum. Mugali.ta ve dema 
ııojiye lüzum yoktur. Burada muh 
terem arkadatların itlerini tedvir 
imk&.nlanndan bahsediyorum. 

Bu eınada bazı cürüJtüler ol
du: 

- Paramız yok. Na~ıl l'elelim? 
nakdiye 2.675.871.645 aeoleri ititildi. 
Mevduat 1.625.876.993 Cevdet Kerim Bey, tekrar aöz 
Mal depozitoları 231.878.8751 aldı: 
Ecnebi kambiyeıu ile olan borç . - Bunun külfet olduğunu bili-
lar 124.901.893 rım. Fakat ba!ka ne yapılabilir? 

. Cevdet Kerım Bey bundan aon-
Bu bılançoya nazaran Bul. ra: 

gar evrakı nakdiyesinin altın .. --:: ArkA~~tlar, dedi, perıembe 
ile olan kartılığı yüzde 35.46 gunu aaat ıkıde. ıı:ene buı·ada top-
d Y · b k 1 k k • lanıraınız. On kıtı de .-elae, ikinci 

ır. anı u arıı ı anunı . · ld • · · . .. • . J 1çttma o ugu ıçın nı:tamname mu 
kartılıktan yuzde ıkı faz adır. cibince vereceğiniz hiiküml.,r mu-

Estonyada gümrüğe tadır. . 
Haydı arkadaılar dağrlal,m ! 
Cevdet Kerim Beyin bu teklifi 

tiddetle alkışlandı ve aza yava; 
yavat daiılmağa batladı. Konırre 
önümüzdeki pertembe günü Hal
kevinde toplanacaktır. 

zam 
TALLINN, 8 A. A. - Hükü

met, kontenjana tabi olmakaızın 
ithalleri kabul edilmit olan etya 
Üzerine mevzu cümrük rüaumunu 
arttınnaia karar venniıtir. 

Buna müm.aail olarak Eatonya' 
run acil ihtiyacı bulunmıyan ez
cümle Otomobiller, Gramofonlar, 
Kürkler ve ipekli kumaılar, ayni 
karar dahilinde bulunmaktadır. 
yapılan muhtelif zammiyat, % 
20 den % 400 e kadar varmakta· 
dır. 

Antalyada yeni 
mahsul 

ANTALYA, 8 A.A. - ilk bui 
day mahıulümüz Borsada 6 ku
run 10 paraya satılmııtır. 

Belçikada gümrüğe 

----·----
Japon 
Maslahatgüzan 

Japon sefareti mulahatırüzan 
M. Murakami dün akfam Anka
ra'ya aitmittir . ------
mahsulat ve eıyaclan alınan ayni 
reımin yüzde 6 ya kadar çıkarıl
nıaıı için hükUmete mezuniyet 
ita11 hakkındalıi kanun layihaaını 
taıvip etmiıtir. 

Fransada hububat 
kontenjanı 

zam Franaız iyan azaıından bazı· 
BRÜKSEL, 8 A.A. - Meb'u- ları, buğdayda olduğu ıribi, arpa, 

aan Meclisi Maliye Encümeni is- yulaf ve çavdara da kontenjan 
tihoal ve imali tamaınlanmamıt vazedilmesi teklifinde bulunmut· 
olan mahıulat ve efyarun Belçika' !ardır. 
ya ithali zamanında :'iman na.kil Bun~ seb~~ çav.d':'r, yulaf v~ 
ve devir harcı niabctınin ilerıde 1 arpa 21raattnın kafı deruede hı· 
görülecek lüzum üzerine yıizde mayeye mazhat< olmadığını ıörüJ. 
4 e, istihaal ve imali ikmal edilen meıidir • 

Vakıfnamelerden bir 
şey anlaşılamıyor 

' •••••• 1 

Belediye ile Evkaf arasında 
halledilemiyen bir mesele 
Şehir suları Evkaftan Beledi· nu ileri aürmoktedir. Çünkü Bele

yeye devredildikten aonra, bu me diye devraldıfı lıtanbul ıulan i
selenin iki daire araaında çıkart· çin senede kendi bütçesinden 350 
tıiı bir ihtilaf batlamıttır. bin lira tamir, idame paraaı oar· 

Belediye auları almakla . ra· fetmektedir. Evkaf, valııfların 
her, bunlann vakıfları ola. .arı- kalmadığını, bunların evv~lce a
dat menbalannı da alıyord Fa- ıar vergisi olduğuna Belediyeyi 
kat Evkaf yalnız suları ve mit, ikna için vakıfnamelerln Belediye 
bunlan ıalah, idame, tamir i•:<n la tarafından tetkikini istemiştir. Be 
zım ırelen parayı temin edecek lediye memurları Evkafa giderek 
varidat membalarmı verm~mif· bu vakıfnameleri tetkik etmitler, 
tir. fakat hiç bir mana çıkaramamıt· 

Maarifte 

Tanassur 
Ettirilen kız 

Saint Josephe mek- \ 
tebinden alınarak 

Edirneye gönderildi 
Bundan 15 ırün kadar ev•el 

Bebekte Saint Josephe Franaız 

mektebinde bir tanassur lıadiaeıi 
olmuı, Hayriye iıminde 16 yafıR• 
da bir kız katolilı yapılmak isten
mifti. Tahkikat neticeıinde kısm 
anesinin de kızm katolik yapılma 
aında reyi olduiu anlatılmqtır. 
Çünkü kızın anneoi Fran11sdır. 

Bunun üzerine Maarif veklletl 
Hayriye hanımın bu mektepte ve 
annesinin yanında bulunmaaını 
muvafık bulmallllf ve lası 5aint 

Evkaf iddiasında diyor lı · Bu tardır. Çünkü bütün bu suların 
vakıflar &far verırisi kartılı ı idi. vakıfnameleri çok eski tarihlere 
Halbuki lfar kallıınca varidat ait olup hepıi "erkanı divaniye" Joaephe mektebind... çıkararak 
membaı da kalmadı. ile yazılıdır. ı Edirne tehir yab mektebine ıri)n-

Beledlye buna inanmamakta iki daire araaında müzakere dermiftir. Hayriye hanım Maarif 
ve difet' bir çok vakıflar olduğu· devam etmektedir. vekaleti hesabına tahailini Tllrlı: 

------------------------ mekteplerinde ikmal edecektir. 

Karadenizde bir 
cinayet mi? 

Bir kamarot vapurun içinden 
yok oldu! -·---

Vapurun komanya memuru tevkif 
edildi, bir çok rivayetler var! 

lıtanbul adliyesi çok mühim müteessiren kendini denize at. 
ve en.rengiz bir cinayet tahki m ıştır demesi hakkındaki §Üp
katına vaz'ıyet etmiştir. Müd- heleri kuvvetlendirmiştir. Va. 
deiumumiliğe vaki olan bir ih- pur buraya evvelki gün gelmit 
bara nazaran Dumlupınar va- ve yolda vapur kaptanı tarafın 
puru Karadenizden gelirken va dan tevkif edilmiş olan Süley. 
purun ikinci kamarotu Feyzi man Ef. mevcuden zabıta vaaı 
Efendi ortadan kaybolmuttur. tasile müddeiumumiliğe veril
Feyzi Efendinin kayb<ı 'IU na. ı miştir. Müddeiumumilik derhal 
zan dikkati celbetmiı-' 3 •rhal Süleyman Ef. yi tevkif etmiş, 
vapur içeriıinde l:ahku .... a oat- tahkikata da vaz'ıyd eylemiş. 
lanmıt ve kuvvetli bir ıbhmal tir. T~h~i~~t .. polis betinci t~-
'I F · Ef d' · ld k be mudurlugunde devam edıl-
ı e eyzı en ının yo a o- ekted · m ır. 

manya memuru Süleyman Ef. Ali.kadarlar vapurda herhan 
tarafından denize atıldığı kana gi bir cinayet vuku bulmadığı. 
ati hasıl olmuştur. Bu kuvvetli nı temin etmekte ve Feyzi Ef. 
kanaat karşısında da komanya nin vapur latanbula geldiği za. 
memuru Süleyman Ef. tahtr tev man karaya çıktığını görenler 
kife alınmıttır. Süleyman Ef. oldujiunu söylemektedirler. 
ile F eyziEf.nin vapurunKarade , Bir rivayette de Feyzi Ef. 
nizden avdeti esnasında kavga nin cinnet getirerek güverte
etmi, olmaları, ve Süleyman den geceleyin denize düştüğü 
Ef. nin : merkezindedir. Hakikati adli 

- Feyzi belki bu kavgadan tahkikat"meydana çıkaracaktır. 

Mahkemelerde 

Haliçteki 
Kaza!. 
Kaptan:n ehliyet

namesi yokmuş 

Taze mahsullerin 
Muhafazası --

Miitelıas.~ıs M. Kiihl 
hareket Pili 

Taze mahaullerin bozulmadan 
uzak htahaJ1ere nakli~ için yeni 

1 

bir ambalaj sekli bulan M. Kühl 
~brimize ıelmek Üzere 3 hazi .. 
randa Hambur.-tan Alaya vapu-

Martın 22 inci günü Haliçte rile harelıet etıni,tir. M. Kühl bul 
bir deniz kaza11 olmuş, Sebze d!Jiu ambalaj ~ıulünü . ıröaterir 
h 1. d k Ik b h ) numuneler ıretırmektedır. Burada 

a ın en a an a çıvan ara t kil ed"I k .. t h b' k . b' .. U k k '" H , e , ı ece mu e asıra ır o-
aıt ır motor n npanı opru- misyon bu nümuneleri tetkik ede· 
sü ciYarında Kasımpaşalı Re. cek ve tecrübeler yapılacaktır. 
fikin sandalına çarpmış, Karan ~---
fil ve İsa isminde iki kişinin bo 
ğulmasına , sandalın da parça
lanarak batmasına sebep olmus 
tu. Dün ağır ceza mahkeme: 
sinde bu facianın muhakemesi
ne başlanılmıştır. Maznun mev 
kiinde motörün kaptanlığını 
yapan Çandralı Ömer Şaban 
ile Tayfa Muhittin birer jandar 
ma muhafazası altında maznu. 
nen bulunuyorlardı. Davacı 

Afyonda mahsul 
Afyonkarahisardan Ofiae ge

len maliimata nazaran, bu mınta
kantn yağmurauzluk yüzünden 
kışlık zeriyatı temamen mahvol. 
muştur. 

Yazlık zeriyata ge1ince, yai
murauzluk devam. ettiği taktirde 
yazlık :ı:eriyatın da boaulmaaı ih
timali Yardır. 

mevkiinde Karanfilin oğlu ve ·---------·--·
lsanın kızı vardı. Riyasetin ia. dan ıonra tahitler dinlenmit, 
ticvabı eına11nda bu kaptan e. hatanın kaptana ait olma11 icap 
fendinin okuyup yazmak bilme ettiğini ıöylemitlerdir. Şahitle. 
diği, denizde motör kaptanlığı rin isticvablDdan sonra davacı
yapmak için de ehliyetnameye lar mahkemeye 12000 liralık 
lüzum olmadığı ve bunların -im tazminat talebini muhtevi bir 
tihana tabi tutulmadıkları an- istida vermiıler ve motör aahip 
laşılmıştır. Gerek kaptan, ge. lerimn meı'ulü bilmal olarak 
rek tayfa mahkemede evvel& maznun ııfatile celbini ietemit 
kazanın vukuunu inkar etmiş. !erdir. Maznun vekili de tahli. 
ler, fakat bili.hara müevvelen ye talebinde bulunmuı ve bidl 
itiraf etmişlerdir. Kaptan kaza se mahallinde keşif yapılma11. 
esnasında makine dairesinde nı iıtemi9tir. Neticede mahke. 
bulunduğunu, kazayı görmedi. me tabliye talebini reddetmi9, 
ğini, Lilahara muttali olduğu- motör sahiplerinin mes'ulü bil
nu , t a} fa da dümende olduğu. mal olarak celplerine karar ver 
nu, falı.at dümen kullanmasını mit, muhakeme batka güne bı 
bilmediğini söylemittir. Bun. rakılmııtır. 

Fransız mektebi de bu tanaı-
aur hadiaeıi dolayıaile 1S &'6a 
müddetle seddedilmİft:I. Müddet 
bittiği için cumarteai ırü.nü ders
lere batlayacalıtır. 

Elitleri sergileri 
Maarif müdiriyeti ilk mektep

lere bir tamim göndererek talebe 
nin elitlerine ait a!lllacak mlnta
ka ve ımıf sarırilerlnın fayda Te 
gayelerini, ıröıterilmeıi liaım ıre· 
len alakayı izah etmiftir. 

Bakalorya 
lmtihanlan 

Buıründen itibaren bütün U.. 
orta ve ilkmektepler tatil edllnıit 
tir. Cumartesi günü liae .,. orta 
mekteplerin aon aınıflannda ba
kalorya imtihanlarına ba!lanacak 
trr. 

ilk mekteplerde de imtihanlara 
cumartesi ba9lanacaktır. 

Pre Malche 
Gidiyor 
Dün kendisine bir 
veda çayı verildi 

Darülfünun mütehaaaıaı M 
.Aalcbe bugün memleketi olar 
laviçreye avdet edecektir. 

Profesörün vedaı münaaebe 
tile dün Darülfünun emaneli 

tarafından M. Malche'e Darill. 

fünunda bir çay ziyafeti veril. 

mittir. Çayda Darülfünun emi. 

ni, fakülte reisi, müderriıler ha 
zır bulunmuşlardır. M. Malche 

T ürkiyede fevkalade bir büınü 
kabul gördüğünü Türk ilim ha. 
yatını, ilim arkadaşlarını tanı

maktan pek mesut oldujunu 

ıöylemittir. 

Maarif vekaleti M. Malche'. 
İn vücude ıetirdiği ıslahat pro 
jeaini tetkik etmektedir. Önü
müzdeki den ıeneıinde proje. 
nin k11men tatbik edilebileceği 
zannedilmektedir. Bütçe ile a. 
li.kadar kısımları gelecek mali 
ıenelere bırakılacaktır. 

Vekalet, projenin tatbikatı 

etrafında ayrıca Darülfünun di 

vanının da fikrini alacaktır. 

Halkevi umumt 
idare heyeti 

Halkevi umumi idare heyeti 
dün aktam toplanarak yeni ıene 
faaliyet progranu üzerinde tetki 
lıat yapmıttır. 

Beledi gede 

Otobüsler 
Kalacak 

Çünkü Belediye 
imtiyazdan 

istifade edemiyor 
Belediyenin latanbul otobüa 

imtiyazını aldığı malümdur. An
cak Belediye bir müddetten beri 
Dahiliye vekaleti nezdinde imti
yazı devredebilmek hakkını da 
almak iç_in tef41bbüsatta bulunu
yordu. Oirendifimize ıöre veka
let belediyenin bu talebini kabul 
etmemittir. Belediye iae imtiyazı 
kendisi istimal edemiyeoektir. 
Çiinkü vekllet belediyeyi otobüı 
lıletme meselesinde bir tahıa ıribi ' 
telakki ettlfinden Belediye bir ta· 
kan mali muafiyetlerden iatifade 
ect.niyecelrtlr. Otoloüı ı.&et•h-.ı, 
için İcap ed- Mrmaye de hazır 
delildir. Bu vasiyet iıartı111Dda 
Belediye tehir otobllalerlnln Taal
yetini daha bir aene ıiadlki cibl 
lnralanafa karar Tenniftlr. 

Belediyenin de 
alacağı var 

Dünkü nüsluun.ı•da &Ykafno 
Belediyeden 1929 -esu.-ı- a,..; 
biriken mukataa YOrılsi borcwuı 
istediiJni yazmıtttk. Bu b-ta 
Belediye erkanından bir aat bise 
dedi ki: 

- Belediyenin de E•luaftan. bu 
çok tenYirlye tanziflye verjial al' 
cafı vardır. Bis de ETka.ftan -
lan iatiyoruz. Maamafih ba -
le o kadar mühim deilldlr. Borç
lar biribirine mahaap edilerek m. 
oele halledilir." 

Saray burnu 
Gazinosu 

Sarayburnu park razinoou -.. 
kavele müddeti bltt:iil için Bele
diye bura11nı yenld- kiraya Yere 
celıtir. 

Oda Meclisinde 
Alaka?! 
Dünkü içtimada an
cak dokuz aza vardı 

Ticaret Oda11 mecli · i dün top· 
!anarak it ka r unile kazanç ka
nunu cibi iki mühim mesele üze
rinde göriiıecekti. MÜzakere me• 
zuunun bu kadar mühim olma11· 
na rağmen mecliate ancak 9 aza 
vardı. 

Mecliıin :ııilleri nihayet aaat 
• 16 da uzun uzun çaldı . Reis küni 

ye çıktı ve aöze batladı: 
- Efendim, ekseriyetimiz ol

madığından İçtima yapılamıyacak 
tır. 

Ve, içtima bu auretle nihayet 
buldu. 

Bir doktorumuzun 
Muvaffakıyeti 

Şimdiye kadw bllinmigen 
bir haslalıdın 

:tebebl bulundu .. 
Guralla hastaneıi cildiye ma. 

t ıhassm Dr. Hula.i Behçet Be7 
4 - 5 seneden beri deYam eı1-
tdkikat ve tecrübeleri neticeein. 
de bilhassa memleketlerlmial aU 
kadar eden bir cilt haatahfmın 
aebep ve amillerini bulmaya 11111· 
vaffak olmuttur. 

Şimdiye kadar cilt doktorlan. 
run "Dyaidroıe" zannederek t ... 
daviye uirattıkları bu haatalık 
lıtanbulda ve lzmirde bilhaua 
ilkbahar ve yaz mevaimlerinde el .. 
lerde huaı.ile gelmekte ve bir kaç 
ay devam etmektedir. Hulılsi Beh 
çel Bey bu tamamen "Dysidroae" 
e benziyen ve ayni i.ria:ı lrıuaiale 
getiren bu haatahiın "Dyaidroae" 
olmayıp incir ve İncir aiaçlan 
d!'rmatinlerinden huılile selen 
bır haatalık olduğunu loulmut Ye 
senelerce yaptıjı tecrübeler tet
kikler neticesinde de ortaya koy. 
duiu bu mühim eaerden Avrupa 
Tıp .•l_emini haberdar etmiıtir. 
Hulu11 Behçet Beyin bu eseri Av
rupa Tıp aleminde mühim bir a
llka uyandırmıt ve faY&nı dikkat 
bir ioiki.ı . yapmıttır 

Doktorun bu bahis etrafındaki 
Etüt1erini Franaız emrazı cildiye 
cemiyeti ve Alman Dermati Lo
ırioc:he W ochenoc:hrift mecmuaları 
n8'retmektedir. 

Doktor H. Behçet Bey bu haı
tah~n'. tedavi uaullerini de teobit 
etm11ftır . 

A8'lerl tebltiat 1 
Kadıklly, Adalar Kartal kaaa

ları dahilinde blrla'ci derecedma 
m_al~I .zabit ve neferlerden iki ırö
zu, ıkı kolu iki bacaktan mah
rum olanların behemehal bir haf
ta ~arfında Kadıköy aokerllk t*· 
besıne , müracaatları kendi menfa 
atları ıca.bındandır, ili.o olunur. 
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Aarın umdeai "lıllLLIYET" tir. 

9 HAZiRAN 1932 
idarehane: Ankara caddeai, 

100 No. 

Telcraf at!reel: İıt. Milliyet 
Telefon Nıunaralanı 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı ifleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbu 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hari~ için 

L. K. L. K. 
3 ayhjı 4- 8-
6 

" 
7 50 14-

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak ıreri verilmez -
Müddeti seçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ..., matbaaya ait 
i!ler iç.in müdirlyete müracaat 
edilir_ Gazetemiz İ]i.nlann mea'u
liyetini kabul etmez. 

·-- ·-----·· ----------- ... _. 

Tekinsiz oda 
- Fransızcadan -

' 

Yemekten sonra Anicet ma - l§te ölen kadın! dedi. 

HA.llRAN 

Poliste 

Feci bir 
Kaza 
Gebe bir kadının 
karnına pıçak girdi 

aadan kalktı. ve lambayı eline Duvarda bana gösterdiği es 
alarak bana dedi ki : ki resme baktım. Sarıtın bir Tophanede bir facia olmu9, 

1 
- Asıl mesele şimdiden son kadın .. iri ve hayran nazarları, gebe bir kadının karnına keskin 

ra ba'lıyor. k k d d ki k .. ··k k 1 k bir kunduracı bıçağı saplanmıt 
çı ı u a arı ve uçu u a H"d. k.ld ku b 1 

1 
Arkasından gittim. Çoğu !arı var tır. a ıae şu §e ı e vu u 

mobilyasız bir hayli oda geç- Ani~et bana hayıdı geceler 1 muştur: Tophanede Kadirler 
tik. Bir kaç merdiven indik. temenni etti ve çekildi. yoku,~nda oturan Şahder ~· 
O stil kemerli bir dehlizi yürü. Bu koskocaman, soğuk ve evde bır sandık. ~.arı?tırmak ıs
yoruz. Deh li:ı:in öbür ucuna va utubetli odada ölen kadının terken fazlaca ıgılmış, bu sıra. 
nnca Anicet bir kapı açtı ve be hatırası ile başbaşa kalmıştım. d~ sandığın üzer~nde bulunan 
ni şatonun dört kulesinden bi. Bir an etrafımdaki korkunç bır kundura bıçagı kadının kar 
rinin en alt katını teşkil eden duvarl~ra şöyle bir göz gezdir nına sapla_nmı~t~r. Kadıncağız 
odalardan birine soktu. dim. Pencere bilhassa nazarı gebe oldugu ıçın hastah~ne~e 

- Buraar benim mesai odam dikkatimi celbetti.Açtım ve aşa k~ldır .. mıştır. Yarası tehlıkelı. 
d d d. , d • k 1 k dır ır, e ı. gıya ogru aran ı uçuruma · 

1 
Fakat burası o kadar karı- baktım. Topraktan küf koku- Dükkanda hırsızlar 

tık e§Ya ile dolu idi ki, bir hur su ile karışık bir buhar yüksel 
1 davatçı dükkanı dese. daha ya diği hissediliyordu. Derhal pen 

•·-------------,kışırdı. Bakırlar, vazolar, hey. cereyi kapattım ve hemen ya. 
BUGÜNKÜ HAVA kelcikler, kumaşlar, silahlar tağa girdim. Mum da söndü. 

Veznecilerde bakkal Sami 
Beyin dükkanına evvelki gün 
üç ki,i giderek sigara ve saire 
alacaklaı-ını söylemişlerdir. Sa
mi Bey müşterilerin istedikleri 
ni hazırlamakla metgulken 
mütteriler ortadan kaybolmut
lardır. Bu hareketten füphele. 
nen Sami Bey dıva rda aaılı bu 
lunan ceketine bakınca cebin
den 28 lirasile nüfus tezkeresi. 
nin ve diğer evrakının aşırı!. 
mı~ olduğunu görm!iftilr. Polia 
tahkikata vaz'ıyet etmi9, müdl 
riyette sabıkalıların reeimleri 
gösterilmiş, Sami Bey bunlarııı 
içinden Recep, Zeki ve Hida. 
yet isimlerinde üç sabıkalıyı ta 
nıyarak dükkana gelen müfte
riler bunlar olduklarını söyle. 
miştir. Bunlardan Recep ve 
Zeki yakalanmıştır. Tahkikat 
devam ediyor. 

Yetilköy ukeri raaat merke- hepsi biribirinin üstüne gelişi Artık uyumuştum. 
zin.ı- verilen .-liımata ıröre rüzel yığılmıt gibiydi. Birden bire, bir hamle ile 
buırüa hava açık ve sakin olacak Anicet beni kumaşları yır- uyandım. Hiç şüphe yok, mut 
aıcaklıkta mühim tebeddül ohnı· tılmış bir koltuğa oturttu, ve lak yanı ba~ımda ya bir hayvan 
yacaktır. bir kasadan tozlu bir fişe çı- ya bir insan hareket etmişti. 

8-6-32 mfhincle ha .. tazyiki 1 kardı. İki kadeh getirdi. Dol- Bir kibrit çakarak muma doğ. 
759 milimetre en çok aıcaklık 1 durduktan sonra kendisi de bir ru uzanırken, etrafıma bakın
ıanit'te 38, lırmir'de 34, Eıki-

1 

koltuğa oturdu ve dedi ki : dım. Elimin raşesine rağmen 
tebir'de 33, Atlana'da 37, latan- - Bu şarabın belki yüz se- mumu· yakmağa muvaffak ol· 
bul'da 31, Çanalılıale'de 28, Si- I neden fazla ömrü vardır. Bü- mu,tum. Ölü bir ıtık odayı ay. 
ııop'ta 22 -ıiırrat olıwak teabit yük babam şarabı çok sever. dınlattı. Hemen yataktan fır-
edlbıııİftir. di. Öldüğü zaman, bereket ver layarak odayı dolaştım, fakat 

Boyama 
Güller 

Tavukçuluk ve çiçekçilik 
sergisinde bir hadiae olmut bo 
yama güllere mükafat vermit
ler. Doitru mu yalan mı bilmi. 
yorum amma ejier vermitler
ae büyük bir günah itlenmit 
değildir. Boya artık hayatımız 
da yüksek bir mevki i,gal et
mektedir. En muteber ve mak. 
bul yerlerimizi boyamaktayız . 

Kadınlar meydanda .. Evvel. 
)eri pek mergup olmayan göz 
boyacılığı bile ,imdi moda me 

yanma girdi.. Dudaklarımızı, 
yanaklanmızı, aaçlarımızı, tır. 
naklanmnı:ı boyayoruz ve bu 
boyalama ameliyatından ıonra 
kıymetimiz artıyor da bir gül 
boyalıdır diye neden kıymet. 
len dii,aün?! 

O.kadarda 
Elektirik 

Belki bilmeyenler vardır: 
Üsküdar tarafında da elektrik 
cereyanı bulunur .. Amma pek 
~der bir meta teklinde. lskele 
den bir kol Doğancılar tarafına 
gider, bir kol da Selamaız r.ihe 
tine. Şehrin en meakun yerle
rinde elektrikten eser olmadığı 
gibi tirkelle de tcbekeyi tev. 
si etmek arzusundan nişane 
yoktur. Üsküdarda oturanlar 
bu atalet karşısında ne yapa
bilirler. Elektrik gibi artık ha. 
yatın en mübrem ihtiyacı şek
lini alan bir şeyi elde edemiyen 
Üsküdarlılara ~dbaht demez 
misiniz? .. itin daha tuhafı var. 
Şirket bir çok yerleri gezerek 
halkı evlerinde tesisat yapma 
ı:a sevketmiş fakat .seneler var 
ki; bu evlere elektrik vermemi§ 
tir. Ben şahsan bu mesele ile 
şirket nezdinde meşgul olmuş. 
tum. Gördüm ki; Üsküdar şe. 
bekesinin ne zaman, ne mikdar 
da ve ne şekilde tevsi edilece
ğini ve Üsküdarlıların elektrik 
nurundan bihaklcin ne zaman 
istifade edebileceklerini bilen 
kimse yoktur. Varsa çıksın 
meydana! .. lstanbulun en bü
'llÜk bir semtini böyle karanlık 
bir meçhuliyetin esiri yapmak 
doğru değildir. 

Hollivutda akşam 
gazetesi 

Efend;m, §U son günlerde 
Hollyvood' daki sinema yıldız. 

!arının yeni bir merakı var: 
Bizim akşam ga:r.etelerini oku. 
mak •• Hem de ekseri ilan sahi. 
fesini.. Ve bunu okurken de 
re!im çektirmek'. Bu resimleri 
de o g .. zetelue gönd rmek!. 

A.-aba bu nv yete in nan 
kari var mıdır '1 

FELEK 

ain, bize içi tıklım tıklım şarap gayritabii bir şey görmedim. 
dolu bir mahzenle, şu harap Kendi kendime: 
ıatoyu, bir de etrafındaki ara. - Budala, dedim, yüz scne
ziyi miras bıraktı. lik ~arap İçersen, işte böyle o. 

Kadehi hürmetle kaldırdı, lur. 
ağzına bir yudum aldı, gözle- Kendi kendimden utanarak 
rini kapattı. ml•mu söndürdüm ve tekrar 

Dikkatle kendiaine bakıyor yatağa girdim. Fakat artık gö 
dum. Terhis olduğumuz gün. züme uyku girmiyordu. 
den beri hayli değişmitti. Yü- Anicet'in sözleri beynimde 
zü bir parça buruşmut gibiy- canlanıyordu: 
di. Gözlerinin altındaki deri - Derler ki Bertrande'ın ru 
kabarmıştı, ensesi katmerleş- hu ara sıra bu odaya gelirmiş. 
mitti. Başka şerait altında bu ma-

Devam etti: sala gülerdim. Fakat şerait de 
- Sen müteveffa hemsirem ğişince bendeki kanaat te de. 

Ursule'ün odasında yata'cak. ğişmişti. 

Bir köşk yandı 
Evvelki gece Kartal - Yakacık 

yolu üstünde Memduh Bey namın 
daki bir zatın kö§künde yaqın 
çıkmıf ve yangın yerine latanbul 
itfaiyesinin celmeaine rağmen 
kö~k tem amile yanmı~tır. 

Üçüncü kattan .., 
aşagı sın. Zavallı kadın öleli be§ se- Tam o sırada, pencerenın 

ne oluyor. Bu oda kocaman şa çerçevesinde tatlı bir etek se • 
toda yatılabilecek en müsait si ve akabında da bir inilti duy Panıırt;-ıa Kuyumcu sokağın-

da b' .::.•,...anan in,aabnda çalJ-
odadır. Sana bu odayı tahsis et ı dum. pn amele Ahmet üçüncü kattaki 
tiğim için beni affet. 1 Derhal doğruldum, gene iskeleden düterek tehlikeli ıuret

Ben dostumun misafirper. mumu yaktım. Bu defa artık te yaralanmıftır. 
verliğine teşekkür ettim ve şa. şüpheye mahal yoktu. Mutlaka -------
rap ta hakikaten enfes bir §ey bu odanın içinde birisi vardı. Adanada bir yangın 
idi. Dostum devam etti: Yarı yanya giyindim ve bu de- ADANA, 8.- Dün öğleden aon

- Sonra, bu odanın bir hiki fa odanın her tarafını daha dik ra burada müthiş bir yRngm oldu. 
yesi vardır. Bu odada 1589 ta katle gözden geçirdim Nafile' Yangın Hükümet koruofı civarın-
. h. d B d f · b. G · b .• h. · h. · b. · ı daki bir fınndRn çıktı. Alevler ıii-rı ın e ertran e ecı ır su- ayrıla n ıç mı, ıç ır şey ti . 

1
. d ek n______ "I 

··1d ·· B d ok ·· k t · ra e ın ııar c er naııuuan 0 15 u rette o u. ertran e Ç gu- yo . evkafına ait yedi dükkan yandı. A-
zel bir kadındı. Şöminenin üze Tekrar yatağa girdim. Fa- lakadarlar mAddi zararı doksan bin 
rindeki portresine bakarsan, kat bu defa ne oluyor diye an. lira olarak tahmin ediyorlar. 
bana hak verirsin. Büyük ay. lamak için mumu söndürme. Yangının daha fazla aenitlememe 
yaşlardan ve kumarbazlar miştim. Gene derler ki .ruhlar si kiçin çyok uğra§ılb~ı kaNüfuı ü~~b 
d F . • k .d. B. d 1 - 1 • yo tur. angınru ır za ne ceaın-

an rancoı.ı nın arıaı ı ı. ır ay ı~ ıı:_ı .se~mez ermış. . . de çıktığı, yanan binaların aigoi-
ak9am kendınden daha kumar. F ılvakı hır saat geçtı. Hıç taoız olduğu söylenmektedir. Tah 
baz biri ile oynadı ve bütün bir şey duymadım. Lakin uyku kikat yapılıyor. 
servetini kaybetti. Artı't elinde bastırmağa ba.§layınca yine .................................................... _ 
hiç bir 'ey kalmayınca, bu de. mumu söndürdüm. Başımı yas RA D YQ 1 
fa kendi karısına oynadı, Onu tığa koyar koymaz yine ayni e 
da kaybetti. Hasmı kazaudığı tek sesini ve iniltiyi duydum. '------------' 
şeyin derhal kendisine teslime Fakat bu defaki inilti daha u- B .. k .. 
dilmesini istedi. Bertrande ise zun ve daha devamlı idi. I ugun U program 
yabancı bir adama teslim ol- Boğazımdan gayriihtiyari lSTANBUL (1200 m.) - 18 
maktansa, kendini §atonun pen bir sayha koptu. Gramofon, 19.5 alaturka konaer, 
ceresinden aşağıya atb. Heyecandan titreyerek, ü- ajana haberleri, aaat ayarı, 20,15 

Dostum bir yudum şarap çüncü defa mumu yaktım ve gramofon ,21 alaturka saz, 22 or 
daha İçti: başımı yorganın içine sokarak kestra. 

- Derler ki Bertrande'ın ru bekledim. Derin, ağır ve 11kı- BOKREŞ (394 m.) - 20 .-r
hu ara sıra bu odaya gelirmit. ! bir sük\ıt! Mademki mumun kı, 20,15 ıenfoni. 
Fakat sen korkma! Hemşirem i zayıf ışığı ruhu kovmağa kafi BELGRAT (429 m.) - 20 Dok 
Ursule kırk iki sene bu odada geliyor, o halde büsbütün ko. torun tavaiyeleri, 20,5 komedi, 
oturdu ve hiç bir ziyaret ka. vulmasına intizaren sabahı bek 21, 10 Yugoslavya konaeri. 
bul etmedi. Yatağı mükemmel !edim. Saatler ağır ağır geçti. ı ROMA (441 m.) - 21 cramo
dir. rahatça uyuyacağına emi. Ortalık ağarınca artık uykusuz fon, 21,45 muhtelif konser. 
nim. luktan bitap bir hale gelmiş ve PRAG (488 m.) - 20 Prağ 

Kadehi bir kere daha dol- demir gibi bir uykuya dalmış- milli operaundan naklen Dimitri 
durmak istedi, fakat ben a,a. tım. ismindeki opera, 23,15 R. j. kon-
ğı yukarı sarhoş olmuttum. Öğleye doğru kuvvetli bir •er. 
Yirmi saat şimendifer seyaha. el kapıyı açtı ve ben de gözle. ViYANA (517 m.) - 20,35 
timi bahane ederek, kendisin- rimi açtım. Baktım, Anicet! Miı- Lolemnia operaaı, 22,30 bir 
den yatak odamı göstermesini - Ne bu yahu? dedi, hali perdelik komedi, 23,35 akşaın 

· • kcnıeri. rıca ettım. uyuyor musun ? 
Doatumun mesai odasında O zaman gördüğüm şey be 

bana bahsetiği bu oda tatonun ni büsbütün hayrete düşürdü. 
öb~ ucunda ve en üst katta Masanın altından küçücük bir 
idi, bu odaya girdiğimiz za- köpek çıktı ve doatumun gel. 
man, eveli bu kadar büyük bir diği kapıya doğru yürüdü. 
yıttak odaar üzerimde tesir bı. Anicet: 

PEŞTE (550 m.) - 20,15 Çi
ıran orkeatrası, 21,15 mili tiyatro 
dan noklen komedi, 23 Çigan or• 
kestraşı. 

VARŞOVA (1411 m.)-20,35 
Radyo gazetesi, 21 hafif konser, 
23 dans havaları. 

raktı. Burası yatak odasından - Oh, affedersin, dedi, ge. 
ziyade salona benziyordu. ce köpeği odadan çıkarmaitı u BERLIN (1835 m.) - 20 Gii-

h nün haberleri, 20,20 edebiyat ba 
Bu kadar büyük yatak oda- nutmutum. Bu köpek emşire hisleri ve konferanı, 22,10 Kö-

aında da bir yatakla dört kol. min köpeğidir Ye hemşirem öl nig•bergden naklen komedi. 
tuk adeta kaybolmu, gibiydi. düğü günden beri hep bu oda. 1-------------
Pardon, bir komot!, ortada üs. da yatmak ister. Acaba bu ak. fLAN 
tünde bayide örtülü bir masa tam seni rahatsız etti mi? Za-
duruyordu. Elimizdeki iki mu- vallı hayvanın romatizması Galatada Karaköy Palas ha
mun ışığı altında bu oda daha var. Bir tarafından bir tarafına nında 19 numarada sigorta mu 
büyük görünüyordu. Bu ölgün döndü mü, inilder. ı amelatile i9tigal eden Hidayet 
ve dalgalı ışık, odanın uzak kö Dostuma dedim ki: ' Beyjn ~irketimizle bir alakau 
§el erine yetişemiyordu bile.. Hayır, hayır! Bilakis be kalmadığı görüler. liizum üze. 

Do·tum elindeki şamdanı ni hiç rahatsız etmedi. Miikem rine ilnn olunur. 
kaldır k· · • · 

1932 

Emir F eysal ,ııııııııııı:-ı111111111111u11uı111111111inu111111111111111111111111 

Hz. dün 1 Bu akşam kayıtlar 
Gece geldi = 

(Bafı J inci sahifede) 5 kapanıyor! 
bir motör ile Büyükdereye gi. S -derek yata dahil olmutlar ve 5 Başı t inci .~ahi/ede tan bul' da 17 Haziran 932 c 
Prens Emir F eysal Hazretleri- : 

ld :zakeret ve y....ım. ırörmektedir. ırünü iç.in tertip edilen oto 
ne hoş ge iniz demi§lerdir. 5 Kayıt için 4 sınıfın müracaatı lıa yarııı pek çok otomobil sabi Yat saat dokuzda Galata yolcu 

1 ---bul edilmektedir. sa onu rıhtımına yanatmıt ve 5 1 - Amatörler burada Rus Sovyet Ceneral -
rinin ataka11nı celbetmlt ve 
çok meraklılar timdiden ka 

k 1 M M 1. • . = 2 - Amatör hanımlar onao osu . a ıgm yata gı- - ınuamelelerini yaptırmı,lardır. 
rerek Prens Hazretlerine hoı- 5 J - Hususi arabaları kullana-
amedide bulunmu,tur. Prens =cak :;oiörler. 
Hazretleri bundan sonra mai. 5 4 - Tak.si .~oförleri. 
yetleri ve müstakbelin ile bir- :E Muhtelif müesıeaat her sınıf 

Kayıt muamelesi 9 Haziran 
perJembe ıünü aaat 18 de 
nacaktır. 

likte Tütün inhisar idaresinin =birinciıine muhtelif hediyeler.... Yanta cirmek iıtiyen ve he 
Yeni Sayyat muşuna binerek ereceklerdir yazılmamıı olan aliı.kadarlar; 
Seyriaefain iskelesine çıkmıt- 5 Ford acenta1ı da verecetl he- yıt müddeti geçmeden, kayı 
tardır. Vakit pek geç oldug·u i- 5diyeleri dün teabit etmittir. 

- F d A ö H B nı yaptırmalıdırlar. çin askeri merasim yapılmamıt = or ,.mat r m. ve · lero 
ve Prens Hazretleri bir müfre. :: birer mükemmel gümilş kupa ve• 
ze polis efradı tarafından se- !E teceği gibi taksi şoförleri ara· 
lamlanmı,tır. Yolcu salonunun §.smdan birinci gelecek olana 100 
kapısına Türk bayrağı ile ye- 5 lira, husu&i arabaları kullanacalt 
şil zemin üzerine beyaz ipekle 5 şoförlerin birinci geknine de 50 
i§lenmiş arapça Lailahe lllal- 5 ura miik§fat verecektir. 

Muntazam olmaıı için te 
heyetçe azami ırayret ıarfedil 
ve memleketimizde aıfalt ve 
tazam bir yol üzerinde ilk 
yapılan bu otomobil sür'at yar 

run muvaffakiyetle yapılma 

meraklıların gösterecekleri aı· 

ile mütenasip olacaktır. 
!ah Muhammet Resulullah iba. : Ford ve 6 acentaclan mada 
resini ve kılmç resmini havi Hi 5 C. H. Fırka11, Turinckulüp ve 
caz bayrağı talik edilmi§ idi. 5 Milliyette muhtelif hediyeler ve
Prens Emir Hazretleri Seyrise Ereceklerdir. Herhalde alakadarl• 
fain rıhtımında Medine ahali. :; bugünkü son fırsatı kaçırmamalı 
sinden Esıeyyit Muhammet =ve kayıtlarını yapbrmalıdırlar. = Siggaf Efendi ile rüfekası tara- a 

Y anta ait her türlü fenni 
aair maliımat ve kayıt varakal 
het' ırün saat 11 ile 
Galatada Türkiye Türing ve ot 
mobil kulübüne müracaatla al 
bilir 

fından istikbal edilmiştir. Hi. i! 
caz ve Medine ahalisi Prens :; 
Hazretlerinin ellerini öperek = 
arzı tazimat etmitlerdir. Prens E 
Hazretleri VaJi Muhiddin Bey 5 
le birlikte otomobile binerek 5 
bükUmet namına misafir edil. =: 

Ajansın tebliği .• 
ISTANBUL, 8. A. A. - la-

T ÜRK 1 Y f. 
TURİNG VE OTOMOBİL J(LOBU 

Telefon B. J 1 6 6 

Adalet Han-Galata -mek üzere Pera Palas oteline = BlRlNCI OTOMOBiL SORA T KOŞUSU 
17 Haziran 1932 

-gitmitlerdir. Muhterem misafi. = -rimizin maiyetleri şu zevattan = 
mürekkeptir: Hariciye nazır :5 DÜHULlYE VARAKASI -muavini Fuat Hamza Bey, ya- = - 17 Haziran 1932 tarihinde Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü 

ve Milliyet gazetesi tarafından tertip edilmit olan BiRiNCi OTO· 
MOBİL SÜRAT KOŞUSUNA tarifatı berveçhi ati otomobilim verleri binbatı Halit Eyyubi, =: 

husuat katibi Şakir Semman = -Beylerle hadimi hasları zenci : 
Mezruk bin Rihan'dan ibaret- = ile ittirak ediyorum: 

Markası. • • • • -tir. Binbatı Halit Beyle Harici 5 M ot ör numarası .. 
Modeli. . • . . ye nazır muavini Fuat Hamza = - Men~e memleketi • .• 
Silindir kutru • . . 
Strolı (piston tulu sıeyri) 
Silindir adedi • • . , 

Bey Türkiyede ikmali tahıil et = - m/m 
m/ m 

miş ve lisanımızı mükemmel su E 

Hacmi frtiabisi. , . • • 

rette konu9an genç ve sevimli 5 
şahaiyetlerdendir. Bilhassa Ha 5 
lit Bey Türk ordusundan yeti9. 5 
mi, bir askerdir. Umumi harp 5 Hangi smıf yarışa gireceği. 
esnasında lmal8.tı Harbiye bez :E işbu mu.,abalıaya iştirak için tediyesi meşrut J (üç) lira Turiııg 
fabrikası müdürlüğünü ve Şam 5 ve Otomobil Klöbü vettnesine tevdi edilmiştir. 

d L · ı· • · · •f ed - Yarıı tertip hey'etince yapılan nizamname ve heyetin ittihaz a evazım rets ıgını ı a en = 
Şükrü Paşa Eyyubinin oğlu 0 • 5 edeceii her türlü tedabiri kabul ettim. 
lan Halit Bey Çanakkle harbi- = Otomobil Yarlfları Beynelmilel nizamnaıneainin maddei mah
ne ittirak etmiı, ve anaııl Hi- 5 ıu ... ı mucibince yarıılara ittirak eden arabaları sevk ve idare 
cazlı olduğundan harpten aon. 5 edenlerle bunların içinde bulunan eıhaaa ıerelr yarıı eına11nda 
ra Hicaz ordusuna iltihak et. = ve gerekse yarıta hazırlık talimlerinde nya bu yarq dolay11ile 
mittir. E her hangi surette olursa ohun vaki olacak kaza; zarar ve ziyan 

Vali Bey Pera Palas otelin- E ile bu arabalann sebebiyet vermeleri muhtemel bulunan her han
de Prens Hazretlerile bir müd- - ıi kaza, zarar ve ziyandan dolayı Türkiye Turinc ve Otomobil 
det rörüttükten sonra müfara. E Klöbü ve Milliyet Gazeteai ve tertip hey'eti hiç bir mes'uliyet 
kat etmiştir. Misafirimiz, mai. = kabul etmez. Yukardaki huıuaabn l>iitün mes'uliyeti yarıp itti· 
yetlerile birlikte akşam yeme. 1 rak edenlere ait ve racidir. 
ğini yedikten sonra huıuıi dai. --= AUI • • • 
relerine çekilerek istirahat et. - Ad · ı d. - ret~ • • . . . . • 
mış er ır. = 
Bugün uapıtacak :ziyaretler 'mnınınn11111111111mınınmn1111n1111nınnnn 

Prens Feysal Hazretleri bu ı 
gün saat 11,30 da Vali Muhid 
din Beyi ziyaret edeceklerdir. 
Ve saat birde Trabyada Tokat 
liyan otelinde Muhiddin Bey ta 
rafından şereflerine verilecek 
öğle ziyafetinde hazır buluna. 
caklardır. Prens Hazretleri bu 
gün ve yarın tehrimizin şayanı 
temaıa yerlerini ziyaret edecek 
ler ve cuma günü akşamı, An
karaya gideceklerdir. Muhte. 
rem miaafirimiz, Anlt:arada üç 
gün kalacaktır. Bu münasebet 
le Hariciye vekaleti tarafından 
bir program tanzim edilmittir. 
Bu program mucibince Prena 
Hazretleri Reisicümhur Hazret 
!eri tarafından kabul edilecek 
ve şereflerine Başvekil ismet 
Paşa Hazretlerile Hariciye ve. 
kili Tevfik Rüttü Bey ve Bü. 
yük Millet Meclisi re;si Kazım 
Pa§a tarafından ziyafetler veri 
lecektir. Prens Hazretleri çar 
tamba veya perıembe günü teh 
rimize avdet edecekler ve Tah 
ranı ziyaret etmek üzere Trab 
zon tarikile ve vapur ile seyahat 
!erine devam edeceklerdir. 

Prt'ns Hz.ntn beganatı 
Prena Hazretleri henüz 31 

yatlanndadırlar. Üzerlerine Hi 
caz ahalisinin milli kıyafeti o. 
lan metlah Ye batlanna da kefi 
ye giymektedirler. Y alnu Ha. 
riciye muavini Fuat Hamza B. 
seyahat münaaebetile milU la. 
yafetini terketmitlerdir. Prens 
F eysal Hazretleri dün aqam 
Pera Palas otelinde bir muhaı-
ririmiı:i kabul ederek fU beya. 
natta bulunmutlardrr: 

- Biliyorsunuz ki, meınleke 

ırekvo r 
=~~! yagıdır. 

sinde iktisap etmiıtir. O zama- kardeşlik mertebesine varP1 
na kadar Melik Hazretlerinin tır. Türkler ve Hicazlılar 11 • 

ecnebi devletlerle münasebetle. !arca beraber yaşamış iki P1 
ri yoktu. Bu tarihte Hicazı zapt !ettirler. Bu sebeple burays ıi'-1 
ve iıgal ettikten sonra ecnebi lirken kendimizi yabancı -...ı 
devletlerle münasebat t-süs memlekete seyahat etmiş ad!"' 
etti. Burün bazı devletlerin Hi miyoruz. Arkamızda, iki P1~ 
cazda aefir ve konsolosları var ti biribirine rapteden büyüle .il 
dır. Fakat hükumetimiz henüz tarih vardır. Bu tarih aranı~ 
resmi münasebatta bulundujiu ki dostluk ve kardeşlik hisli/ 
devletler nezdinde sefaretler nin bir kat daha takviye• 
teais edememiıtir. Bunun ıebe hizmet etmi,tir. Ankarada ' 
bi sefaret tesiainin çok murafı isicümhur Hazretlerine mü~w 
mucip olmaaıdır. Bu sebeple be olmaktan büyük bir sürur il'" 

yetimiz münasebette bulundu- sedeceğim." 
ğumuz devletlerle temaıta bu- Rus mlhoıandartar ti 
lunmak vazifesini deruhte et. Emir Feysal Hazretleri ~.ı. 
mi! ve bu mabatla seyahate kovada bulundukları es-: 
çıkmıttır. Şimdiye kadar Avru kendilerine mihmandarlık r.J 
panın bir çok memleketlerini mit olan kumandan Breg~I""' 
resmen ziyaret ettik. balyadan ve tetrifat müdürü M. Flo~ 
b~tlayarak laviçre, Fransa, İn- ki de dün Emir Hazretlerile ';. 
g!ltere, Hollanda, Al->;anya; 1:• rimize relmi,ler ve Pera p,.I 
hıatan, Ruaya merkez ıdarelerı. öteline inmitlerdir. 
ni siyaret ettikten ıonra T ürki 
yeye ıeldik. Buradan da Tahra 1 D k t 
nı ve Batdadı ziyaret ettikten ° 0 r 
aonra Hic:aaa avdet edecetiz. 1 Rusçuklu Hakki 

Dostluk -ı ı ·kı·ı dd · V Beyog u, ıb a ca eıı 

Türkiye ile Hioaz arasında vük Parmak kapu, Afrika ı.-
üç sene evvel bir muhadenet 1 muabedeai akdedilmiştir. Mü. r.a bitiıik Apartıman No. 2 
nasebatımız resmi bir dostluk fel. Beyoğlu 2797. Saatt J.f-



Beyoğlu Dördüncü Sulh hukuk 
mahkemesinden: Beyoğlunda Ko
loğlunda aga hamamında 2 No. lu 
hanede sakin iken 15-10-929 tari-

EnıuiJet ~an~ığı Mü~irliğio~en: Bahrisefit Felemenk Bankası 

hinde Pariste vefat eden Panayot 
İkraz 
No. 

25028 

Merhunabn cinı .. 
ve nev ı 

Bir çift roza küpe, bir roza yüzük, 

Borçlunun 
ismi 

bir adet beşi birlik 
Lutfi Ef. 

32078 Bir altın saat Feride Hanım 
33103 İki roza yüzük Salihattin B. 

1 Kanunusani 1932 tarihindeki bilanço• 
MEVCUDAT VE MATLÜBAT 

Kaaa Ye bankalardaki mevcudat Fi. 2.036.683,63 
Hazine tahvilatı 755.625,-
Cüzdandaki ıenedat 1.605.245,60 
Banka ve bankerler nezdind~ 

NOSTRO heaal>ı 
Ed>111ni Umumiye 

958.076,86 
1.034.321,34 

Kumpa efendinin vasiyetnamesi açı 

larak tenfizine ba,landığından ka
nuni medeninin 538 inci maddeıi 
mucibince bu bapta bir güna itirazı 
olanların tarihi ili.ndan itibaren bir 
ay zarfında Beyoğlu dôrdüııcü sulh 
hukuk mahkerneıi.ne müracaatları lü 

33114 Bir altın bilezik saat Hatice Hanım 
33701 Bir çift roza küpe (2 tat nokaan Şeküre Hanım 

Banka ve bankerler nezdinde 
LORO hesabı 541.518,88 Fi. 6.930.470.20 

34992 Bir roza tek taş yüzük Ziya Bey Medyunlar 
35712 Bir çift roza küpe, bir roza yüzülı Fikriye Hanım Poliçalardan ) 
39659 Bir altın saat Lutfiye Hanım medyunlar ) 

caddesinde 39959 Bir pırlanta kemer tokuı, iki çift pırlantalı küpe, bir çift \ 
daireyi mahsusunda ifayı vazife e- pırlanta düğme, bir roza gümüş iğne, bir pırlanta, bir 1 Demirbaş •ıyı 

· den lstanbul ikinci icra memurlu- roza tek taş yüzük, bir pırlantalı dal iğne. Namiye H. ı 
tundan: Tamamına 3277 üçbin iki- 39988 Bir roza pantantif, bir çift roza küpe Şevkiefza H. 1 
yüz yetmit yedi lira kıymet takdir 43116 lki roza yüzük, üç yüz yirmi dirhem gümüş İbrahim B. ı 
edilen Osküdarda icadiye mahalle- 43337 Bir pırlanta iğne. Handan H. Sennaye 

zuınu ilin olunur. 

Beyoğlunda l stiklal 

(Ban kal• 
(Efrat 

DÜYÜNAT 

sinin Çamlıca lcadiye caddesinde 43482 Bir pırlantalı pantantif, bir altın gerdanlık Seyfettin B. • ihtiyat akçesi 
Ü.İn atik 6 cedit 137 No ile murak- 43680 Bir çift roza küpe ( 1 püskül 2 taş noksan) Ayıe H. Kabul edil.en ıenedat . 
kam maa bahçe bir bab hanenin ta- 43773 Bir roza yüzük A H Eşha~ı salıse tarafından kabul edil .. n seneda 

43793 B
. if k" b' b . . . - yte ' Keyfıyeti keşideleri bildililen sened"t 

mamı icra kılınan birinci açık art- ır ç t roza upe, ır roza oroş, ıkı roza ıgne, hurda Dayinler 
tırması neticeoinde 500 befyüz lira- bir roza yüzük, bir altın saat; mu.köstek bir dirhem Yeni he .... ba nakil 
da talibi uhdesinde kalmıt iıede be- eümüş. Hilmi B. 
deli mezkür kıymeti muhammineye 43852 Bir roza pantantif, bir pırlantalı yüzük, bir cift roza 

685.042,93 
327.183,51 

.. 6.623.845,65 
1 

" 1.012.226,44 ! 
1,-1 

Fl.14.566.543,29 

Fi. S.000.000,
" 760.000,- . 
" 936.389, 71 
.. 75.836,73 
,, 83,707,0S 
.. 7.696 844,85 1 
" 23. 764,95 

Fl.14.566.643,29 ; 
1 nazaran dun göriilmüt olmakla 6- küpe N~dide H. 

7-932 tarihine müsadif çarşamba gii; 43905 Bir altın köstek. Nuri Bey BAHR1SEFIT FELEMENK BANKASININ 
nü ıaat 14 ita 16 ya kadar dairede 43946 Yedi miskal inci, bir roza ay iğnt Refil· B. 31 Kanunuevvel 1931 tarihindeki kar ve zarar hesabı 

1 

ikinci açık arttırması icra kılınacak- 43952 Bir roza ağraf l\/edime H. ZiMMET 
tır ArttırmaJ& iştirak için kıymeti 43974 Bir pırlantalı hurda oerdanlık. Ahmet B. • Masarifi umumiye: 
muhamminenin yüzde onu nisbetin- 43995 Bir çift roza küpe, iki roza yüzük, bir altın saat, iki al-

1
1 ~:0'.'.:.•• ,h1~ti ~akdsinh1• 1~dihil•0.ce~Lir. 

de teminat akçesi verilmek liznn. tın bilezik, iki altın madalyon maakolye a!tmış beş dir- ınan ar •e 
8 1 

~kcel;;· Fi. 581 727 49 
dır. Haklan tapo sicilliğile sabit ol- hem gümüş. Mürüvvet H. 'ı Yeni hesabn nakil · 23.7&İ,9S 
mayan ipotekli alacakWarla diğer a· 44019 Bet pırlantalı yüzük, iki pırlantalı bilezik, bir pırlanta 
lakadarlarm irtifak hakkı sahipleri- ağraf, yedi pırlanta düğme, iki altın saat sekiz altın 

Fi 571.319,67 

Fi 605.492,44 

Fi 1.176.812,11 

nin bu haklanru ve huıuıile faiz ve bilezik. Handan Hanım 
masrafa dair olan iddialannı ilin ta 44112 Bir altın kordon Afife H. 19 30 senesinden ~enen' Fi. 35.320,68 

MATLUP 

46437 Bir altın saat maaköstek. Mehmet Ef. ı Faiz .. 771.833.64 
46519 İki yüz yirmi dirhem gümü~. Beliga H. 1 Komüsyoı. " 

369.657,79 

47185 İki roza iğne Mustafa Bey 
47721 Bir roza tektaş yüzük, bir roza dal iğne, oır roza bilezik, 

Fi. 1.176.812,l 1 

Naim Vapur ldare~i 
İzmir ıür'at posta•ı 

(20 Saat) 
Lülu 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata rıhtımından saat 
tam 18 de hareketle doğru 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lzmir'den ıaat 
14 1/2 da hareketle lstanbul'a av 
det eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
kartmnda Site Fnuuez Han No. 

12 yazıhanesine müracaat. 
Tel. B. O . 1041. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Poıtaaı 

Bomlu Pınar 
Vapuru 9 Haziran 

PERŞEMBE 
gunü akşam saat 18 de Sirkeci 
.~htıınından hareke•le Zonguldak, 
1 nebolu, Ayancık, Samsun, Fataa, 
Ordu,Giresun, Trabzon.Rize veHo 
p~) ye azimet ve avdet edecek-

3 üncü kolordu 1 
ilanları 

K. O. ve birinci fırka ihtiya 
cı için odun kapalı zarfla ve ay 
n ayrı şartnamelerle münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 18-6-932 
cumartesi günü &§ağıda yazılı 

, gösterilen Laatlerde komisyonv 
1 muzda yapılacaktır. Talipleriı 
ı ıartnamelerini almak üzere heı 
gün ve münakuaya iıtirak ede 

, ceklerin de vakti muayyende 
teminat ve teklif mektuplarile 
komisyonuır.uza müracaatlan. 

(358) (2293) 
İhale saatleri 

10,30 da 
il dı 

1 K. O. nunki 

1 
1. F. nınki 

1 • ~ • 

tir. , 1. inci fırka ihtiyacı ıçın 
Fazla tafsilat için Sirkeci Mey- 1 350,000 kilo un kapalı zarflı 

menet hanı altında acentalığma ı münakasaya konmuştur. ihale. 
müracaat. Tele. 22134. ! si 25-5-932 cumartesi günü sa 

. . at IS da komisyonumuzda ya· 
lstanbul bırınci iflas memurluğun pılacaktı T ı· l · _ . . . r. a ıp erın şartname 

dan: Muflis Terzı Anaıtaı lkonomı sini görmek .. h ·· uzere er gun ve 

rihinden itibaren yirmi gün zarfında 
evrakı miisbitelcrile daireye bildir
meleri lazımdır. Akıi halde haklan 
tapo sicilliğile sabit olmayanlar sa· 
tıı bedelinin paylaımasından hariç 
kalırlar. Müterakim vttgi ile bele-

bir çift roza küpe, bir roza madalyon Adviye H. 
47797 İki pırlanta iğne (biri hurda) iki roza iğne bir roza pır. ı -----·----------------------

lanta iğnesi, üç pırlantalı yüzük, bir çift pırlantalı küpe, Naf la VekaA Jeti•nden.• 
bir elmaslı bir altın saat, bir altın köstek, bir elmaslı yıl-

diı efendı masasınca tanzim olunan münakasasına İştirak edecekle
•ıı·a defteri ve ikinci toplanmanın ı rin de yevmi muayyeninde te-
14-6-932 salı günü Jaat 15 te icra minat ve teklif mektuplarile ko 
kılmacaı evvelce ilan edilmitti. A· misyonumuza müracaatlan. 

diye resümları ve vakıf icaresi müş
teriye aittir, daha fazla malümat al
mak iıteyenlcrin 931/3166 numaralı 
dosyasına müracaatla mezkur mahal 
!in evsaf ve mesahaıını ha•İ raporu· 
nu görmekle beraber ll-6-932 tari
hinden itibaren daire di.vanbaneıin
de asılı bulundurulacak olan arttır
ına ıartnameıini okuyup anlayabile-
cekleri ilin olunur. 

Geyve icra memurluğundan: GeyT9-
de Esma hanıma borcundan do
layı Geyvenin Değirmen yanı mev 
kiinde on dönüm tarla kıymeti 
muhammineooi 60 lira olup hudut· 
! arı ıarkan Hasan ve çeltik Meh
met Garben Mihal halen Hasan 
Bey timaJen Yol cenuben Orman 
ile mahdut, açık artnma ile Gey
ve icra dairesinde paraya çevri
lecektir. l - Birinci artırması 7 
Temmuz 932 tarih perşembe ırü
n:i saat 14 ili 15 .-.rasmda daire• 
mızde icra edilecektir. 2 - Ar-
tırma şartnameai 27 Haziran 932 
tarih pazarteai gününden itiba
ren her kese açık bulundurula
caktır. 3 - lıbu gayri menkıll 
Üzerinde bir hak iddia edenler 
varaa evrakı müspitelerile birlik
te 20 aün içinde memuriyetim.ize 
müracaatlan akıi takdirde hakla 
rı tapu ıicilinde mukısyyot olma
yanlar ıatıf bedelinden terekküp 
edecek paranın pay)apnaım.dan 

hariç kalacaklardır. 4 - Artırnw 

ya ittiri.k edecek talipler yüzde 
7,5 teminatı muvakkata ile me
muriyetlmize müracaatlan fazla 
malümat almak iateyeoler icra 
dairesinin 932-87 No lu doıyaııma 
müracaatlan ili.n olunur. 

47918 
48058 
48095 
48175 
48252 

dız taşı, tabaka, maaağızlık, bin dört yüz dirhem &ii-
müt Nuriye H. 
Bir çift roza küpe Ayşe H. 
Bir altın kordon. Sabiha H. 
Bir çift roza köpe Safire H. 
Bir altın saat, maa§atlen Ayşe H. 
Bir çift karavana incili kupe, iki roza yüzük, iki roza iğ. 
ne bir albn saat bir altın kordon bir ecnebi altını Lefler H. 

48302 Bir çift roza gül küpe, iki roza yüzük, (1 tat nok) bir el. 
maslı saat, bir altın kordon. Besime H. 

48324 Dört roza yüzük, iki çift roza küpe, iki altın bilezik 
Naciye H. 

48355 Bir roza yüzük, bir altın hurda saat Muhterem H. 
48490 İki pırlantalı bilezik, (2 tat noksan) Konca H. 
48607 Bir çift roza küpe, iki altın bilezik. İfakat H. 
48632 Bir pırlantalı iğne, ( 1 tat noksan) Şayeste H. 
48670 Altı altın bilezik. Hacer H. 
48697 Bir çift roza küpe. Hacer H. 
48699 Bir roza tektaı yüzük Karabet Ef. 
48703 Bir çift roza küpe, dört dirhem inci Münire H. 
48783 Bir pırlanta akar pantantif Gülsüm H. 
48819 Bir altın tepelik Münire H. 
48851 Bir çift roza hurda küpe İsmet H. 

Yukarıda ikraz numaralarile isimleri yazılı zevat altın, gü. 

müt ve mücevherat mukabilinde Sandığımızdan istikraz etmit 
olduklan mebaliği vadesinde tediye etmemelerine mebni hini is

tikrazda tayin olunan ikametgihlannda tebligat ifası için icra 
kılınan tahkikat neticesinde bulunmadıklarından tarihi ilandan 

itibaren 91 &ün zarfında tediyei deyn veya tecdidi muamele eyle. 
medikleri takdirde merhunatı mezkürenin bilınmayede aatılaca 

ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

lstanbul ~. MO~~eiuınunıili~in~en: 
lstaı_ıbul, Oıküdar bapishant; ve tevkifhaneleri ibtiyacab için 1 

muktazı ekmek kapalı zarf uıulıle münakaaaya vazedilmit oldu
ğundan taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün Adliye le. 1 
vazım dairesine ve münakasaya ittirak edeceklerin 26-6-932 pa. 
:ıı:ar ııiinü Defterdarlıkta müte,ekkil komisyona müracaatlan. 

(2463) ' 

Asliye Mahkemesi İstanbul İkinci 
Ticaret Dairesinden: 

lstanbul Müskirat 1nhi3arı idaresinin Şehzadebatında Kalen. 
clerhane ınahallMinde mektep sokağında Ali Şefik Beyin 15 nu. 
maralı hanesinde mukim Ali Galip Beyin bulunduğu mahalli 
terkle bir semti meçhule gittiği hasebile tebligat icra kılınama
dığı mübaşir tarafından yazılan ıerhten anlatılmıt ve mumailey 
he bir ınah müddetle ilinen tebligat icrasına karar verilmit oldu 
ğundan tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında itiraz ve mahke. 
meye gelmediği takdirde gıyaben davaya devam edileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (2549) 

Geyve icra memurlufundan: i
kinci artınaa11 icnı edilecek py
rimenkul Geyve Akhisar nahiyeıi 
kasabai atik köyünden 7 dönüm 
tarladır, tarlanın hudutları fU'
kan Ömerye Süleyman tarlası gar 
ben mezarlık ıimalen yol cenuben 
Talat Bey tarlasile mahdut mu
hammin kıymeti 800 lira Ye 2-6-932 
tarih pertembe ıü.nü ınemuriye
timizde bi.rinci artırması İcra e

dilmiı 200 liraya talip zuhur et· 
mit bu yÜzden ikinci artırmaya 

lım•kılmıttır. 1 - ikinci artırma 
7 Temmuz 932 tarih perıembe gÜ. Gayrimübadiller cemiyetinden 
nü aaat 14-15 arasında Geyve İc· 
ra dairesinde satılacaktır. 2 _ 8 Haziran 932 çar,amba gününe talik edilen gayrimübadiller 
Şartname 27 Haziran 932 tarih cemiyetinin senelik kongresi ekseriyet olmadığından nizamna. 
pazartesi günü herkese açık bu- mesine tevfikan 16 Haziran 932 perfembe gününe tehir edilmiş. 
lundurulacaktır. 3 _ lıbu gayri- tir. Yevmi ınezkiirda saat 14 te Darülfünun konferans salonunda 
menkul üzerinde bir hak iddia e- inikat edeceğinden cemiyete mukayyet zevatın behemahal gelme 

denler evrakı müspitelerile Gey· !eri rica olunur. (2542) 
\re icra memurluğuna müracaat. 
ları, aksi takdirde hakları tapu 
ılcilinde mukayyet olmayanlar sa
tıt bedelinden hariç kalacaklar
dır. 4 - Artırmaya ittirak ede
ceklerin yüzde 7,5 teminatı mu
vakkata ile memuriyetimize mü
racaatları ve kıymeti muhamme
neaini bulmazaa dahi ihale icra e
dilecefi, fazla malıimat almak İı· 
teyenler dairemizin 932-512 No. 
lu doa)'&11na müracaat etmeleri İ· 

htımbul birinci icra memurlufun
dan: Bahçe kapıda Celal Bey hanın 
da 30 numarada mükim iken elyövm 
Alamanyada bnlunan Mehmet Hüsa 
mettin beye: Kaçak oıgara k&adı ve 
tütün ce2Umdan borçlu olduğunuz 
40725 kuruşun temini için 1 stanbul. 
ithalat gümrüğünün Sirkecide bulu
nan 6 numaralı anbarında mevcut 
M. A. 65 marka ve numaralı bir a-

26-2-93 l tarihinde 

tir edilmiş 930-7037 numara ile bu 
buıuıta bir itirazınız varsa bildiri~ 
meniz veya borcu ödemeniz aksi tak 
tirde kanunu mahcuzun kanuni müd 
detler nazan itibare almnrak tayin 
olnnan 20-8-932 pazar günü saat 16 
ten ib'harcn meakilr anbarda aabla
cağı icra ve iflas kanununun 92, 99 
ve 104 üncü maddeler dahi ihbara! 
makamına kaim olmak Üzere ilin o-

lunuı ı 

Samsun • Sıvas hattı üzerinde kain kalın civarından ihraç e
dilmek üzere on bet bin metre mik'ap balast kapalı zarfla mü
nakasaya konulmu,tur. Münakasa 27-6-932 tarihine müsadif pa. 
zartesi günü saat 15 te Ankarada Nafi:ı Vekaleti binasında ya. 
pılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarile Ticaret Odası vesikalarını ayni gün ve sa
atte münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa şertnamesini bir lira mukabilinde Anka 
rada ~emiryollar intaat dairesinden, İstanbulda Haydarpaıa Li 
man ıtleri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2473) 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın 'kahve ocaklannın icar müddeti 12 Temmuz 

1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden isticarma talip 
olanların heyeti teftitiye riyasetine müracataları. 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

,I Türkiye İş Bankası 1 

hiren müracaat eden bazi alacaklı- ( 
larm talepleri kabul düzeltilen "'"' 

387
) ( 2409) 

* * * defterinin birer nuıhası alacaklılara K. O. kıtaatmın ihtiyacı için 
irsal oluıınıuı ve "'lı berayi tetkik 360.000 kilo un kapalı zarfla 
açık bırakdını\tır. Bu sırada müflis münakasaya konmuştur. ihale. 
kongurdato teklifinde bulunmuş ol- si 25-6-932 cumartesi oünü sa 
makla yevmi içtimada bu teklifinde at 15 te komisyonumuzda yapı 
müzakere edileceği ilin olunur. lacaktır. Taliplerin tartnaınesi-

ni almak üzere her gün ve mü 
Beyoğlunda ikinci ic:nı memurlu- nakaaaya i~tirak edeceklerin de 

ğundan:Tamamına altı bin iki yil-zon yeYmİ muayyende teminat ve 
lira kıymet takdir edilen Ama .... t- ı' teklif mektuplarile komisyonu
köyünde birinci caddede atik 146 . muza müracaatları. 
cedit 138 numerolu maababçe bir (385) (2407) 
bap hanenin icra kılınan birinci açık • • * 
arttırmasında 3500 lira bedelle tali- Çatalca Müstahkem mevk 
bi uhtesinde kalmış ise de bedeli kıtaatı için 50,000 kilo un ale. 
mezkür kıymeti muhammineoine na-ı ni m~nakasa ile alınacaktır. !. 
zaren dun göriilmüt olmakla 2-7-932 halesı 25-6.932 cumartesi gü. 
tarihinde saat 14 ili on altıda ikin- nü saat 16,30 da komisyonu. 

. ci açık arttırması keza dairede icra muzda yapılacaktır. Taliplerin 
· kılınacaktır. Arttırmaya iıtirak mez ıartnamesini almak üzere heı 
kür gayri menkulıin kıymeti mu- gün v~ münakasaya ittirak ede 

1 
hammineıinin yüzde 10 nispetinde cekl~nn de vakti muayyeninde 

1 teminat akçesi vermek liznndır. komısyonumuza müracaatları. 
1 Haklan tapu sicilli ile sabit olma- (386) (2408) 

yan ipotekli alacaklılarla diğer ala- • • • 
kadarl;ırın. irtifak hakkı sahipleri- Selimiye fırınında mevcut 
nin bu haklarını ve huıuaile faiz ve 730 kilo ekmek kırıntıu ve tek 
masarife dair olan idd .. lannı ilan ta ne kazıntısı ile 3500 çuval pa. 
rihinden itibaren 20 gün içinde evrit. zarlıkla satılacaktır. İhalesi 16 

1 
kı müspitelerile daireye bildirmele- Haziran 932 cumartesi günü 
ri lazımdır. Aksi takdirde haldan ta saat 16 da komiıyonumuzda 
pu sicilli ile sabit olma~lar satıt yapılacaktır. Ekmek kırıntısı 
bedelinin payl~masından hariç ı... Ye çuvallan &Örmek isteyenle. 
lırlar. Müterakim vergi ,.. belediye rin her gün mezkUr fınna ve 
riisumu ve evkaf verırisi müıteriye feraiti anlamak İsteyenlerin 
aittir. Fazla malumat iıteyenlerin komisyonumuza ve münakasa. 
93114362 dosya numerosile müra- ya ittirak edeceklerin de .,.akti 
caıatla mezklır mahallin enaf ve me muayyeninde komisyonumu:ıı:a 
sahasını havi Y&ziyet ve takdiri kry- müracaatlan. (415) (2541) 
met raporunu tıHS-932 tarihinden '" ,,. • 
iblıaren daire divanhuelinde asdı .ıc:· o~ ... e birinci fırka ihtiya. 
bulundurulacak olan tvtnamesial cı ıçın yazlık patates alınacak. 
ıı.ÖI naeleri ilit.n olunur. hr • ihalesi 29-6-932 Ç&rfamba 

gfuıü aaat 16 da yapılmak üze 

lıtanbul birinci illla 11 ılu-
ğundan: Müfllı Veli :ııade Mu.ufa 
Faik Beye ait olupta n ,_ 30400 

lira kıymet takdir edilen htanbul li 
1 manına mensup ve teknesi 1902 ta-

rihinde inta edilmit 230.l X 13.75 
ebadmda 932 ga,.n safi 11e 492 aafi 
•e 1020 Det Tİt Tonilltoluk ve ma· 
kine si iae keza l 902 ele İnta edihnit 
870 bey~r kuvvetinde tendin Kam
panvet makine ile mücehhez 80 litre 
tasfiyeye mütehammil ;tö kazan 
Kort vint ikiter külhanlı H 118 ... 
nedi lıahrl numaralı olup alen Pata 
bahçe önünde damirll iktisat vapu· 
ru evvelce mnıteriıl uhtesinde kati
yen ı.irakılmıt olduktan sonra artır
ma teraitl ifa edilmedltlnden feah 
edihnit ve bu kerre yeniden artır-

. maya Çlkanlarak 20 Temmuz 932 
çftl11U11ba günü saat 13 ten 15 e ka 
dar devam edecek a~ neticesin
de satılac:alrtD". ArbrmaJa ittirak İ· 

çin yüzde 10 teminat alınır ve sabı 
bedeli J>C1İndİr. Bilumuımı Deniz 
rüsumu ve dellliye llcreti mfitterl· 
ye aittir. Fula malftınat almak iste
yenlerin 931-33 dosya numarasile 
memuriyetimbe mllracaat etmeleri 
arttırım. günlinde muayyen saatin
de Sultanahmetta vaki adliye sara. 
ymcla birinci ifli.ı dairesi toplanma, 
ııalonuncla ham- bulunmalan illn o-

re aleni münakasaya konmuş
tur. Ş~rtnamesini almak iste. 
yen_Ie~ın her gün Ye münakuı 
ya 1ştırak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaat etmeleri(418) (2537 ) 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

'' Tahtelbahirler mürettebat 
tah

,._. ının 

• ~1'.'9 mah~$ cihaz" hakkında ib 
tira ıçın takdim rdilıniı olup VilaJ 
yet. en-ak kaleminin 13 mayıs 1929 
bırilı ve 7066 numara11 ile muk .. ay. 
Jet muracaat üzerindeki hukuk bq 

kere satılacağı veyahut icara Yeril 
tinden talip olan zevatm 1 ıtanbu~ 
da Bah~ekapıda Tat Hanında 43-4& 
numaralarda kain vekili H. W. Stok 
efendiye müracaat etmeleri ilan o
lunur. 

ZA Yl - Zevcim Binbaıı Rüıtü 
Beyden muhusaı ve Emı' •. - Mal nonu .. 
müdürlüğünden almakta oldulum 
62~ numerolu m&af cüzdannnı zayi 
ettim. y eniaini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. Uleli Dördüncü 
apartımanı N o 17 Zehra.. 

ZAYl - lıtanhal ihracat Gümrii
iü 'HZDeaİnd• alımt olduium 
222489 No lu makpuzu zayi ettita. 
Hiikmii __._..__ y,__._ B. L. S. N&-. 



amın 

BALCILAR 
MAGAZASINDA 

Tenzilatlı Satışa 
Başlanmışbr. 

Mevcut Avrupa Mallan 

YOK PAHASINA 
16 hazirana kadar elden çıkanlacaktır 

Jıı- Bu müstesna fırsab kaçırmayınıı: <flf( 

Emniyet Sandığı emlak 
Müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 

Jı 1 MERHUNATIN CiNS VE 

NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ. 
TEMlı.ATI 

391 7970 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Rasimağa 
aokağmda eski 12 Mü. ve yeni 12-S numaralı dok· 
•an bet arım arsa üzerinde kargir dahili ahfap iki 
katta üç oda bir ıofa bir toprak ev altı, bir mutfak; 
bir kuyu, ve yedi yüz bet arım bahçeyi ve altmda 
bir dükkanı havi seneden natamam elyevm maa. 
dükki.n bir hanenin tamamı (odaların birinin ta
van 'l'e ııvaaı ve mutfağın tavanı yoktur) 

lbrahimAia 

Z90 n50 Üıktidarda Selınanap mahallesinde Şelıcamiiteri 
fi ıokağında eski 15 yeni 1 7 numaralı, hanelerden 
biri Yetmİf arım arsa üzerinde ahtap iki katta altı 
oda, bir ıofa, bir gusülhane, bir mutfak, bir toprak 
avlu ı diğeri kırk bet arım araa üzerinde ahıap iki 
katta dört oda ve yedi yüz seksen bet artın bahçe
yi ve bir kuyuyu havi eski iki hanenin tamamı. 

Ümmehan ve Leman H. lar 
1722 6173 Vaniköyünde Yani caddesinde eski 50, 77 ve ye

ni 92, 9S numaralı üç yüz yetmit arım arsa üze. 
rinde ahtap iki buçuk katta on iki oda bet sofa bir 
1ruıülhane ; münhedim mutfak; kayıkhane ; iki kö 
mürlükı iki kuıhane (evvelce oda) bir kuyu ve 
bet yiiz on arım bahçeyi havi mukaddema maa. 
ahır ve arabalık mahallerini müıtemil maamütte
milat aahilhane elyevm kısmen kafesli ve kıa. 
men pancorlu iki kıaımdan ibaret bir sahilhanenin 
tamamı. lımail Hakkı Bey 

150 3794 Kumkapıda mukaddema Tavatisüleymanağa el-
1emı Mühıinehatun mahallesinde Suteraziıi ıo
kağmda eski 12 ve yeni 24 numaralı 90 artın arsa 
üzerinde kargir üç katta bet oda (yük ve dolap 
'l'ardır) üç sofa, bir antre, bir mutfak, bir bodrum, 
bir tulumbalı kuyu, bir sarnıç ve elli arım bahçeyi 
havi bir hanenin maıf hiueıi. Hıristo Ef. 

1&39 6807 Oıküdarda Kısıklı mahallesinde ve caddesinde 
eski IS ve yeni 13 numaralı üç yüz yirmi bet arım 
arsa üzerinde ah§ap üç katta birinci kısım yedi o
da, iki ıofa, bir malta tatlık, bir kömürlük, ikinci 
kııım dokuz oda iki ıofa; bir malta taşlık, iki ıah
Dl§ ve iki yüz yetmit arım arsa üzerinde ahır ve 
mutfak ve çamaıırlık, iki mermer tekne, üç dönüm 
bin kırk üç artın bahçeyi ve bahçede bostan kuyu. 
ıu ve havuzu havi bir kötkün tamamı. 

Fatma Saime Hanım 
COOO 7825 Galatada Bereketzade mahallesinde eski Camiite 

rif, yeni Camcıçıkmazı sokağında eski 13 Mü. ve 
yeni 9 numaralı altı yüz arşın arsa üzerinde maa
daraça ve bodrum kargir yedi katta bodrum katın 
da dört oda, bir mutfağı havi kapıcı dairesini on 
dört kömürlük birinci katta biri altı diğeri bet o
dalı birer mutfak, birer antreyi havi ikı daire, bir 
esas methal, mermer antre, ahtap kapıcı odası 
6-S-4-3-2 inci katlarda birer tanesi beter, birer 
tanesi altıtar odalı, (odaların birer adedi ufak 
hizmetçi odasıdır) bir mutfak birer antreli ikişer 
daire daraça katında iki çamatırlık bir oda iki da 
raça dört oda bir antre, bir mutfaklı daireyi (üçün 
cü kattan itibaren çıkma vardır) ve yirmi bir ar
tın aydınlığı havi bir apartımanın nıııf hissesi. 

Ahmet Şakir Bey 
180 7291 Çarııyikebirde verakçılar hanı alt katında eski ve 

yeni 6 numaralı on altı artın arsa üzerinde kargir 
bir kattan ibaret bir dükkanın tamamı Y ervant Ef. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emvali 
1rayrimenkulenin icra kılman aleni müzayede neticesinde hizala 
rında gösterilen bedellerle müfterileri üzerine takarrür etmif 
ise de mezkUr bedellr haddi layikında görülmdiğinden tekrar 
on bet gün müdetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 30 Hazi
ran 932 tarihine müsadif Perıembe günü arttırma bedelleri had. 
di layıkında görüldüğü takdirde kat'i kararlarının çekilmesi ta. 
karrür eylemit olduğundan yevmi mezkUrda aaat on dörtten on 
beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Nafia Vekaletinden: 
Samsun - Sivas hattı üzerinde kain Kunduz civarından ihraç 

edilmek üzere on bet bin metre mik'ap balast kapalı zarfla mü-
nakasaya konulmuıtur. 1 

Münakasa 2S.6-932 tarihine müsadif cumartesi günü saatlS 
te Ankarada Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarile Ticaret odası vesikalarını ayni gün ve saat. 
te münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa tartnamesini bir lira mukabilinde Anka 
rada demiryollar inıaat dairesinden, lıtanbulda Haydarpaşa Li. 
man itleri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2474) 

8 E 8 EK Sarayındaki 
ve Koru Kötkündeki Eıya Müzayedesine 

Huiramn 10 uncu cuma güııll devam olunacak ve Bebek urayında kalan kıymetli eıya 
ile bilhaasa koru klStkllnde mevcut bilfimum qya ve mefruıat müzayede ile ıatılacakbr. 
Nadide yemek oda takımı, elektrikli piyanola, Hereke, Şiraz ve yol halıları ve kumaş· 

.... lan, salon takımı ve saire V. S. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncti Vakıf Han fatanbul 

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

Türkiye İt Bankaaı tarafından tetkil olunmuttur. İdare mecliai ve 
müdürler heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Tilrkiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalarının hepai Türktür. Tilrkiyenin en mühim müeaseaelerinin ve 

bankalarımn sigortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalannı en iyi teraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sllr'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

il 
Kırklareli Ziraat Bankasından: 

Muhammen Hini dev. Emlak Mevkii 
kıymeti rindeki kıymeti No. 

Kariye ve Mahallesi Cinai 

Lira J..ira 
2000 2000 7 Çarıı meydanı Ahşap dükkan Kuklareli kasabası 4 hiaae. 

den bir hiaaeai 
aattlacaktır 

309 .. .. ,, ,, ,, ,, ., 2SO 
3000 

200 
4000 43 

160 
235 
236 
181 
3S2 

Edime caddesi Kargir dükkan " .. 
200 

1200 
1700 
1000 

400 
3500 
4500 
1200 

Edime caddesi AhtaP dükkan " " 
Retadiye caddesi Kargir dükkan " " 
Reıadiye caddesi Kargir dükkan " " 
Park karşısı Nim kargir dükkan .. .. 
Yayla caddesi Arsa .. " 300 

1500 
400 

350 
1800 
750 

350-351 
348 

Yayla caddesi Kargir maa müttemilat .. " 
Yayla caddesi Ahtap dükkan " " 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden yahut gayrimübadil bonoıile teıviye edilmek üzere yu
kanda yazılı ııayrimübadiller emvali şartnamesine tevfikan müzayedeye konulmuştur. Y ev 
mi ihale 28 Haziran 1932 sair günüdür. Talipler muhammen kıymet üzerinden yüzde yedi bu. 
çuk pey akçelerini ihale glinü ıaat on.beşe kadar bankaya yatıracaklardır. Şartnamesi ban 
ka kapıama talik edil mittir. Fazla tafsilat almak iatiyenlerin Ziraat Bankasına müracaatları 
ilan olunur. (2SOO) 

Y ·ık·· H M k. !Zonguldak 
eşJ OY ava 8 J- Belediyesinden: 

nist Mektebi 
müdürlüğünden: 

Kayseri tayyare tamirhaneai için aıaiıdaki evsafı haiz iıçi
ler ve memurlar Y qilköy makinist mektebinde bir Amerikalı 
ve bir Türk mühendisinin ittirak edeceği bir heyetle imtihan 
edilerek muvaffak olanlar hizalarında gösterilen yevmiyelerle 
istihdam edilecektir. 

TALİP OLANLAR 
Türk olmak, Polis vesikası, sıhhat vesikası, Askerlik vesi

kaaı, tahsil derecesi. 

Zonguldakta yapılacak be. 
ton arme iskele Haziranm yir. 
minci gününden itibaren yirmi 
bir gün müddetle münakasaya 
vazolunmuıtur. Münakasa tem 
muz ayının on birinci pazartesi 

' giinü saat on bette Zonguldak 
Belediye encümeni huzurunda 
kapalı zarf uıulile icra kılına
caktır. Münakasaya dahil ola
cakların işbu münakasaya ait 
evrakı İstanbul vilayeti Beledi. 
ye reisliği fen müdürlüğünden 
ve Zonguldak belediye riyaae. 
tinden bedeli mukabilinde ala-

,... Mühim Son Müzayede 
Babikyan ve Kapamaciyan Efendiler; Beyoğlunda GalataaaraY 

vannda lıtiklil caddeıinde 21>1 numerolu (KLARIÇ otelinde me,4 
fevkalide nefiı etYa ile kıymettar bibloların henüz satılmayan kııııı" 
fnıhtunu deruhte etmiı olduklanndan müzayedeıi cuma 10 Hıızİ~ 
Ye puar 12 Haziran aabah saat 10 dan itibaren .ı.,ama ladar icra ~ 
nacaktır. Eıya cidden kıymettar Ye aatıı mecburi olduğundan fırıl 
tan istifade eylemeleri, nefis mobilya meraklılarına ehemmiyetle tavti! 
olunur. Satılık .,.,.. berveçhi zir tadat olunur: Mükellef yatalı 
dalan, Alon talmnlan, marketri mükellef aalon maıi 

1 ve bahü kGtüphane ve yazıhane, hanım yazıhaneleri, broıu< 1 

billılr mükellef avizeler, f&llldan ve saatten mürekkep fÖmİne takıl!' 
müteaddit kıymettar ve nefis biblolar, lran ıeccadeleri, yün battaııiı 

ve keten çar§Bf, bir asri bar ve saire. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Beykoz'da Yuıatepesinde kır kahveciliği için mevcut kah4 

hane ve ittisalinde üç oda ile meydan mahalli ve tarla (üç 18 
müddetle) Anadolukavağında (umuryeri) mevkiinde cami f
fmdan kahvehane ve meydanlığı (üç sene müddetle) 

Sayim ocağında Taşlı köprü mevkiinde 25 dönüm tarla ~ 
ıene müddetle) Balada mevkileri ve cinsleri yazılı mahalle! 
ican müzayedeye vazolunmuttur. 29 Haziran 932 tarihine d 
aadif Çarşamba güuü ihaleleri icra kılınacağından talip ol~ 
!arın İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve arazi idare:5! 
müracaatlan ilan olunur. (241" 

Mahalle ve mevkii Sokağı No.aı Cinai Müddeti iı:I 
Bahçekapısında 4 ncü vakıf hanın asma katında 3 Oda 1 t~ 

,, ,, ,, ,, ,, ,, 7 ,, ,, 

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

Beyoğlu Hüaeyinağa 
Aksaray Oruçgazi 
Küçükmustafapaşa 
Paıabahçe Çınar 
Patabahçe Çınar 
Aksaray Sofular 
Beyoğlu Kuloğlu 
Çelebioğlu Alaeddin 
Bahçekapı Hobyar 
Bahçekapı Hobyar 

" " ,, 28 ,, ,, .. p ,, 29 ,, ,, .. ,, ,, 36 ,, ,, 
1' "37,39,40 3 oda ,, 
" 1 inci katta 7 Oda " 

.. 
" 
" '' 2 inci " 2 ,, ,, 
" • 4 CÜ " 19 " " 

,, ,, 20 ,, ,, 
Dolapdere 31 Hane '' 

Köprülü 11 Hane " 
İncebel 6 Hane " 

" 

Şehitlik 8 Hane " 
Şehitlik 9 Hane " 
O 1 2 oda '' 

Ağahamamı 1-S9 Dükkan " 
Sultanbamamı 37 .2 Dükkan " 
Y enipostahane 64 Dükkan " 
Y enipoıtahane 62-46 Methal fevkinde 

odalar " 
Tahtakale Rüstempafa Papasoğlu 22 Mağaza " 
Tophane Süheylbey Topçular 420.422 2 dükkan " 
Tophane Süheylbey Topçular 1-553 Dükkan " 
Üsküdar Muradiye O 66.64.62 3 oda " 
Çarıı Yorgancılar 17-19 2 dükkan " 
Çarfı Sahaflar Bedesten kapısı 22 Dükkan " 
Çartı Bedesten Sağda 2 inci odada 47-46 Dolap " 
Taksim Kazancı Çetme arkaımda 87 Baraka " 
Üsküdar Tenbelhacımehmet Atlamataıı O Kulübe " 
Eminönü O Hidayet camii avlusu sol tarafı " c 
Çarıı Keseciler S Dükkan 2 ıed 
Galata Şahkulu O 21 Baraka "ı i 
Çartı Camilihan alt katta 7 Dükkan 3 tel' 
4 üncü vakıf han 1 inci kat 39 Oda 1 ıed 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizalarııt r 

daki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmu§tııl 
İhaleleri Haziranın 29 uncu çartamba günü ıaat lS te yapıl' 
caktır. Taliplerin yevm ve saati mezkUra kadar Çemberlitaş'- >' 
Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (2533 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Font boru ve teferrüatının kapalı zarf ve takas kaydı ile rıı11 
nakasaıı 24 Temmuz 1932 Pazar günü saat 15.30 da Umum 1'tt 
dürlük binasın<la yapılacakbr. Fazla tafsilat Ankara ve Haydat 
pa§a veznelerinde üçer liraya satılmakta olan tartnamelerde Y' 
zılıdır. ( 2497 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-../ 

395 adet bandajın takas kaydı ve kapalı zarfla münakasası ıı 
Temmuz 1932 Pazar günü saat IS te Umum Müdürlük binasıJI" 
da yapılacaktır. Fazla malumat Ankara ve Haydarpaşa vezne!" 
rinde beter liraya satılan ıartnamelerde mevcuttur. (2496 

F 
z 
n 
ç 

İki sene hizmet edeceğine dair, kadro tatbikatı veya ihtiya
cın zevali sebebile ve yahut batka bir sebepten hizmtine niha
yet verildiği zaman hiç bir hak istemiyeceğine dair vesika (ka
tibi adillikten tasdiklı) İtbu vesaiki haiz bir istida ile Yeşil. 
köy makinist mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

1 bilecekleri ilan olunur. (2498) Tuz inhisarı lstanbul Başmüdürlüğündeıf 
1
---

e 
n 
1 
1 
d Matluba uygun vesaiki haiz olanlar mektep müdiriyetin

den bir vesika alacaklar ve 12 Haziran 932 saat 14 te Y eıil
Köyde mektebe müracaatla imtihanları yapılacaktır. 
Yukarıda tayin edilen günde imtihanda bulunmak istiyenlerin 
imtihan gününe kadar her gün saat 18 den 20 ye kadar Tepe
batında Kontinantal otelinde Vedat Beye müracaat etmeleri. 

İyi ve tecrübeli iıçilere ihtiyaç olduğundan ancak bu ikti
darı haiz olanlar müracaat etmelidırler. Çünkü Kayseride bir 
ay çalıştırılacaklar ve imtihanda muvaffak olmalarına rağmen 
limit edilen işçilik kudretini göstermıyenler iade edilecekier
dir. 

Tesviyeci - Çelik Tayyare parçaları veya ona mümasil in
ce çelik itlerinde tecrübe görmüş olacaktır. 

Tesviyeci - Çelik kalıp, model, alat yapabilecek iktidarda 
Makinist - Torna, freze ve Oniversel taşlama idare edebi

lecek iktidarda. 
Kaynakçı - Asetilen fabrika veya tamirhanelerinde tecrü. 

be görmüş olacaktır .. 
Marangoz - Tahta kalıp veya ince mobilyacılık sınıfında 

uzun müddet tecrübe görmüş olacak. 
Bunlar aylık ücretleri iktidarına göre 90 • ISO liradır. 
Depo memurları - İngilizce bilir, fenni malzemeden anlar 

olacaktır. Ücreti 75 : 100 ücretli. 
2 • Şasör - İngilizce bilir gençlerden olacaktır. 50 lira. 
1 _ Makine ressamı • İngilizce okuma bilmelidir. 100 • 150 

Lira. 
2 - Tekniş. İmal olunmuş paı-çaları muayene edecektir. 

Fenni tahsil görmüş olmalıdır. İngilizce bilecektir. 100. lSO 
lira ücret. (2499) 

ZA Yl - 2779 ıicil numerolu ıoför 1 PENDİK'te 
ehliyetn.amemi, nüfus tezkeremi ve 1!111-• •-.. 
aıkeri veıikanu kaybettim. Yenileri I İskeleye mutta11I 64 numa
alınacağından zayilerin hükmü yok- I ralı dükkanda ellibet kuruşa 
tur. Nuri. !kstra koyun eti eablmaktad 

Çamaltı memlehasından 932 mali aeneıi zarfında Foça aJll' 

1 

İ L A N barına gelecek tuzların mavr - lardan ihraciye nakliyesile diğ~ 
Sahip bulunduğum ve Aasiküra- ·· b b I e kı t f ·· t · · k 1 :ı•r murette at am ar anna 11 v ve e errua ı ıaıresı apa ı S 

zioni Cenerali hayat Iİgorta ıirketi 

tarahndan tanzim edilen 559218 nu 
merolu hayat poliçamı zayi ettiın. 

Y eniıi tanzim edilmekte olduğun
dan eskisinin hiç bir hükmü kalma
dığı ilan olunur. Poliça aalıibi Jak 
Soryano. 

Hünkar Suyu 
Mesiresinde: Her Cuma ve 

Pazar günleri 

Hafız Bürhan Bey 
saz heyeti icrayı ahenk 

e~ecektir 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

" Bağlanmıı maden çenberler ve 
bunlann imaline mahıuı makinalar'' 
hakkındaki ihtira için berat talebi 
znnnında 31 Ağuıtoı 1930 tarihinde 
lıtanbul Vilayet celilealne takcllm 
edilmit olup 17244 evrAk numaraaıı 
ile mukayyet müracaat üzerindeki 
hukuk bu kere ba§kaıına devir ve 
ferağ veyahut icara verileceflnden 
talip olan zevatın lıtanbulda Bahçe
kapuda T llf hanında 43-48 numara
larda kain vekili H. W. Stock Efen 

1 diye müracaat etmeleri ilin olunur •• 

uaulile İzmir Bat Müdiriyetince münakasaya vazedilınittir. 1 
Haziran 1932 tarihinde saat on bette ihalesi icra edileceğincle~ 
talip olanların mevcut şartnameyi görmek üzere Tuz İnhia•11 

İstanbul Baş Müdiriyetine müracaatları. (2424 

Ma~rukat fil ve Erzak ınonakasası 
Nafia Fen mektebi müdürlüğünden: 

Nafia fen mektebinin 932 derı ıeneaine ait et ekmek ve s• 
re erzakile mahrukat ve bu mahiyetlerdeki ihtiyacatı kapalı zr 
uıulile mevkii münakasaya vazedilmit ve fiatler mutedil göriı 
düğü takdirde haziranın 25 inci cumartesi günü saat 9,30 da ih' 

1 lelerinin icra11 mukarrer bulunmut olduğundan taliplerin ıartıı.f 
meleri görmek ve teminat mektuplarını da ihtiva edecek teklı 
zarflarını vermek için her gün mezkUr mektepteki mübayaat kO"' 
misyonuna müracaatları. (2314) 

AIAtı Müdakkika Mütehassısı Büyük 
Bir Alman Müessesesi 

Helezon teklinde zımbalar, vida ve burgular, eğeler ve ıair' 
ile baıkı makinelerini imal etmekte mütehauıı olup Türkiye0

1 

hl!kukunu muhafaza emelile bu itte ve makine ıanayiinde müt.e' 
veggil birinci sınıf ve İatanbulda mukim bir ticarethane ile ısııı: 
naıebata giritmek arzu.undadır. İcabında kendi nam ve b~~. 
bma da ıatıf hakkı verilecektir. Senelerden beri müıterile 11111~ 
naaebatta bulunan ve muntazaman Taırada seyahatte buluJJ•rt 
alakadaranm muf11al tekliflerini zirdeki adrese ııöndermele 
rica olunur. 

L. P. 36046 i Ala Haasenstein &: Vogler, Berlin W. 35. --
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