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Umumi Neıriyat " Yazı Mlldliril 

ETEM lzZET 

• • 
ısı hu retleri r •• 

Almanyada ne oluyor?1 

Tamirat meselesi 
safhasına intikal 

en hassas 
etmiştir .• 

Alman Başvekilinin Lausanne konferansı 
d' ? arifesindeki beyanahnın manası ne ır · 

1 b d takip edilen esas bu olmuıtur: Tamirat borç annuı un an 
böyle tediye edilmeyeceği hak- Tediye kabiliyeti .•• 
kında Alman Başvekili Brüning Ancak ilk ıeneler zarfında 
tarafından yapılan beyanat bü- Almanya için elveritli gibi ııö
tün Avrupada ve bilhasaa F ran riinen bıi "tediye kabiliyeti,, öl
ıada suitelikki edildi. Fra11ıız çüıü, gittikçe tahammül edile
lar Brüning'in sözlerini oltima- mez bir tekil almııtır. Dawes 
tom mahiyetinde telakki ~tmek plinile hiç mikdar tayin edilme 
tedirler. Hakikat ıudur ki, Al- diğinden "ne kopannak alaca-
man Batvekili şimdiye kadar j] 

Aımanyada ve batta İngiltere ğız,, gibi Almanyayı hayat e 
memat araıında yaıamağa mah 

ve Amerikada ıöylenmemit bir kUın eden ıeytani bir usul, 1987 
söz 1arfetmiş değildir. Bilikis ıenesine kadar senede 80milyon 
Almanyanın her fırkasına men- lnııiliz liralı tediyesini iltizam 
sup gazeteleri ve hatta bazan eden y oung plinile iıtihlif e
kabineye dahil mes'ul devlet a- dilmiııe de bu da yükü çok ha
damları tarafından her vesile fifletmemittir. 
ite tekrar edilen sözü ıöylemit-
tir. Brüning'in tamirat borçları Bu ıerait altında Almanlar, 
hakkındaki ıözlerinin bu defa maruf Lanıing notaıına ric'at 
bu kadar dedikoduya sebep ol- ederek harbin zararlarını tamir 
maıı, bu meseleyi tetkik edecek edeceklerini, batta timdiye lı:a
olm Lauaanne konferansmm dar yaptıklan tediyat ile bu za 
içtimaı arifesinde söylenmit ol- rarlann Franaaya ait olan kıs
masmdadır. Y okıa resmi ve mıru tazmin etmit bulundukla
gayri resmi Almanyanın borç- nnı iddia ediyorlar. Hesap fa 
lar meselesi hakkındaki noktai meydandadır: Almanlar ıimdi
nazan öteden beri malumdu. ye kadar elli bet milyar mark 

tamirat bedeli tediye ettikleri 
Alman Batvekilinin de bu 91" ni ıöylüyorlar. Diğer taraftan 

rada bu noktai nazarı daha kat'i Amerika iktısat enstitüsü, tedi 
bir ifade ile tekrar etmesi iki ye edilen tamirat bedelinin 38 
mülahazaya mebnidir: Evveli 
Almanyanın konferanstaki vazi milyar olduğunu hesaplamış-

tır. Almanların iddiaları kabul yetini takviye etmek istiyor. 
Saniyen Reisicümhur intihaba- edilmeyip le Amerika müesıe
tı yaklaştığı bir ıırada Hitle- sesinin daha &§ağı olan hesapla 
ristlere ve Hugenberg milliyet n doğru olarak kabul edilse 
·ı · k h··kQ t' ku et dahi Fransa tediyatın yüzde 52 

çl 
1 et~ıne ka.r~tı' u Mmel~ dvv k: sini aldığı için §İmdiye kadar 
e, ırme ıs ıyor. a um ur ı ı Al 1 F 

1 k R · · ·· h · t'h b manya ya nız ransaya 19 ge ece eısıcum ur ın ı a a- ·ı k · bed ı· • h"kA ·ı h"kA t mı yar mar tamırat e ı te-
tınaa u umet ı e u ume e d' · d k · 

.. b' 1 f k I H' d ıye etmış eme tır. muza ır o an ır a ar, ın en-
burg'un tekrar intihabına taraf
tardırlar. Tamirat borçları ilga 
edildiği takdirde Hitler ile Hu
genberg'in de bu intihaba itiraz 
etmeyecekleri anlaşılmaktadır. 
Binaenaleyh Brüning, kendisi
nin de tamirat borçları mesele
sinde bu müfrit fırkalardan ay
rılmadığını ifade etmekle Reisi 
cümhur intihabatında bu muha 
liflerin müzaheretini temin et
mek iıtemiıtir. 

Alman Baıvekilini beyanat
ta bulunmağa sevkeden dahili 
ve harici politika mülahazaları 
nı izah ettikten sonra esas me
seleye gelelim: , ... iman ya tami
rat borcunu tediye etmeli mi et 
memeli mi? Bu suale cevap ve
rebilmek için borcun mahiyeti
ni ve istinat ettiği esası izah et 
mek lazımdır. Almanyadan ni· 
çin tamirat borcu talep edili
yor? Harbi umumi nihayet bul 
duğu zaman, Almanyadan ta
lep edilecek tazminat hakkında 
iki noktai nazar vardı ı 

1 - Lloyd George'un "onlu
ğuna kadar,, bütün muharebe
nin masraflarını Almanyaya te
diye ettirmek için kopardığı 
yaygara. 

2 - Amerika Hariciye nazı
n Lansing'in, 15 tetrinisani 
1918 tarihli notasında izah et. 
tiği gibi Almanyadan yalnız 
hususi e' hasın ve belediyelerin 
harpten mütevellit zararlarmm 
tazmini talep edilmesi. 

O zamanki İngiliz ve Ameri
ka noktai nazarları arasında e
hemmiyetli bir fark olmakla be 
raber, huıuıi zarar ve ziyanın 
bile hesaplanmaıı ıırası gelin
e ; bu zarar öyle müthiı yeldl
na baliğ olmuıtu ki, bunu Al
ınanyanın tahammül edemeye
ceği anlaıılmııtı. Binaenaleyh 
:ıarar ve ziyanın tazmini ve yı· 
kılan yerlerin tamiri yerine Al
ınanyanın tediye kabiliyeti esas 
olarak kabul edildi. Gerek mik
dar tayin etmeyen Dawes pla
nında ve gerek borcun mikdan· 
nı tayin eden Y oung planında 

Diğer taraftan Fransa şimdi
ye kadar tamirat şeklinde 98 
milyar frank sarfetmiştir ki, bu 
meblağın 18 milyar 300 milyon 
frangı, harpte yıkılabilecek me 
bani ve saireye ait olduğundan 
Lansing notasile "zarar,, telak 
ki edilmemektedir. Binaena
leyh Almanya, F ranıaya ancak 
79 milyar 700 milyon frank ta
mirat bedeli tediye etmek mec
buriyetindedir. Fransız Nafia 
nazırı da geçenlerde Franaanın 
hususi tamirat için 80 milyar 
100 milyon frank aarfettiğini 
resmen söylemiştir ki bu da Al 
manların hesaplarını teyit et
mektedir. 80 milyar frank tim
diki kambiyo ile 13 buçuk mil
yar mark'a baliğ olmaktadır ki, 
Almanya şimdiye kadar 19 mil 
yar mark tediye ettiğine göre, 
bu, Lansing notasının hükmü 
iktızası tediyesi lazım gelen 
mikdardan beş buçuk milyar 
mark ta fazladır. 

Ancak tamirat borcunu tet
kik ederken, bunun mali ve iktı 
aadi ve hatta hukuki olmaktan 
ziyade siyasi bir mesele olduğu 
nu hatırlamak lazımdır. Tami
rat borcu namı altında Alman. 
yanın §İmdiye kadar 38 milyar 
mark değil, tek bir mark verme 
ai için bile ahlaki bir sebep yok 
tur. Bu marklar, harpte galip 
gelen devletler tarafından harp 
te mağlup olan devletlerden si
lahın hakkı olarak alınnııttır. 
Bütün planlara ve makalelere 
rağmen, tediyat timdiye kadar 
aynı kuvvete istinat etmittir. 
Lozan konferansında haktan 
hukuktan, mukavele ve planla; 
dan bahsedilecektir, Fakat asıl 
karar verilecek mesele ıudur: 
Almanyadan bu paraları kopar
mak için Versailles sulbünden 
beri müessir olan müeyyide, 
askeri tehdit olsun, iktısadi, si
yasi veya mali tazyik olsun, ha 
li devam ediyor mu etmiyor 
mu? işte konferansın tenvir ede 
ceği nokta budur. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

~· t '• -~ • ' - • • • 

euYuk Reisimiz dUn lstan- 1 

bulu şereflendirdiler •• 
Posta kolileri 
Meselesi .. -

Yeni kararname bugün 
heyeti 

Büyük 
1kramiye 

Gazi Hz.nin Cenup vilayetlerimize seyahatlerini 
temdit buyuracakları 

hakkındaki haberler teeyyüt etmemiştir .. 
RelsicOmhur Hz.nln iltifatları ve Dahlllye, 

Sıhhiye vekillerinin beyanatı 
Herkes bir ıün evvelinden ıa

zeteleri okuyarak haber almı,tı: 
- Gazi ıeliyor! 
Büyük Reiılerini biran evvel ara

larında ıönnek için sabınızlanan lı
tanbul balkı, onun azim ve imanla 
dolu, ümit kaynağı ıözlerini bir ke
re daha ıörebilmek için dün erken
den Haydarpata garında toplanmafa 
başlamışlardı, Tren güzerıibında o
turanlardan birçok kimseler ele ban
liyö istasyonlarında Gazi'nin yolunu 
bekliyorlardı. 

Hay<larpafa gannJa erkenden bil 
tün tertibat alınmıt, ıann iç ve dı
tı bayraklarla aüılenmiı, perona kıy
metli Türk ve Acem halıları döten
miıti. Bir poliı müfrezeıi ile muha
fız alayından bir lut'a aıker, mevki
lerini almışlardı. Reiaicümhur Hz. 
ni hamil olan trenin saat (9) da va
sıl olacağını haber alan birçok zevat 
ilk vapurla Haydarpaşaya ıelmiı
lerdi. Biraz sonra trenin 10,30 da 
ıeleceği anlaşılmca iatikbale gelen
ler ıardaki ıazinoda toplandılar. 

Sabık meb'u• Fethi, sab.k Darülfü- Bilgilk Reisiml:ı Ga:ıi Mustafa Kemal Hı. HagJarpaıada 
nun Emini Neıet Omer müderrialer 
den Nureddin Ali, Mu:ıuaffer, Tahir, trenden inigorlar 
KÖprülüzade Fuıt, Ağa oğlu Ah- kemmeldi. Gayet betut bir çehre i-ı fat ederek ıann .k~ısı~ yürüdi-
met, meb'uılardan Yunus Nadi, le refakatlerinde bulunan zevata ilti (Devamı 2 ıncı sahılede) 
Hakkı Tarik, Mehmet A•nn, Zülfü 1 =====---=-=--==================Hilmi (Malatya), Nebizade Ham- ı • • eli, Hasın Fehmi (Kaatımoni), Sa
lilı Cimcoz ( 1 atanbul) Beyleri•, 

Ank«radan hareket esna
sında vagon penceresinde .. 

Müıkirat inbiaarı umumi müdürü 
Aaım, Liman şirketi müdürü Ham
di Beyler ve diğer birçok zevat bu 
meyanda idiler. 

Garda kalabalık gittikçe arbyor
du. Bilbaua iakelenin önünde yüz
lerce kiti toplanmıfb. 

Tren ıörünügor 
Gazi Hz. ni hamil olan tren sa

at tam on buçukta uzaktan ıörün
dü. Büyük Reiai kartılamata gelen 
zevat Reiaicumhur Hz. ne tahsis e
dilen arkadaki vqona doğru ilerle
diler. Trenden ilk olarak Reiaicüm
hur Hz. nin Bllf yaverim Rüıubi 
Bey in i, mütealoben Gazi Hz. va
ıonun sahanlığında göründüler. 
Kendilerini vilayet hududwıda iatik 
bal eden Vali Muhiddin Beyle Ko
lordu Kumandanı Şükrü Naili Pa
ta ve fırka re.isi Cevdet Kerim Bey 
maiyetlerinde olduğu halde karşıla
yanlann ayrı ayrı ellerini sıktılar: 

- Naıılıınız, iyi misiniz? diye
rek hatırlarını sordular. 

Büyük Reisin iltifatları 
Gazi Hz. nin aıhhatleri çok mü-

·lstanbulda sıkı bir 
teftiş yapılacak 

Tetkikat ve teftişatı bizzat 
Ali Rana Bey idare edecek 

İnhisarların Ankaraya nakli ancak bun
dan sonra kat'i şeklini alacaktır .. 

inhisar ve Gümrükler Vekili Ali 
R•'.na Beyin bugünlerde ıehı-imize 
ıeleceği teeyyüt e~mektedir. 

Aldığrmız malumata nazaran, 

lnlıisarlar ve gümrükler 
JJekili Ali Rana Bey 

Mevsuk menabiden aldığımız ına 
IUmata göre inhisar umumi merkez
lerinin veya diğer suabatının Ankara 
ya nakilleri işi bu tetkikatt""' son
ra~ tesbit edilecektir. Nakiller hak
kında ıimdiden tereuuh eden haber 
lere kat'i nazarla bakmamak lazım 
geldiği alakadar mebafilde beyan .., 
dilmektedir. 

YARIN 
l\41111yttt'te 
Bürhan Umit B.e cevap 

Nurullalı Ata 

Hafta Sohbeti 
Biirlıan Calıit 

Atina maçları mUnasebetile: 
Onlar ve Biz 

Hayri Cel81 

Ali Rana Bey burado inhioarların Kadın, Moda, 
vaziyetini tetkik tde.,e1<tir. Bu tet- Spor E "I 
kik ıeyahntında müste.,_r Adil Be- ' g ence .. 
yin de Ali Rana Beye refakat etme- \.."'--""'--------~/ 

si çok muhtemeldir. 

vekilede görüşülecek 
ANKARA, 12 (Telefon) - 1 

Posta kolileri hakkındaki karar 
name projesi Heyeti vekilenin 
yannki içtimaında müzakere e
dilecektir. lstanbulda ve diğP.r 
vilayetlerdeki poıtahanelerde 
teraküm etmİ§ kolilerin it'arı 
ahire kadar beklettirilmeai aliı
kadarlua bildirilmitti. Bu yeni 
kararnamenin neşrine kadar pa 
ket postahanelerine gelmiı bu
lunan ko-liler sahiplerine iade 
olunacak ve ondan sonra 
gelecek k~liler kontenjana tabi 
tutulmak suretile sahiplerine 
tevdi olunacaktır, 

Türkiye tayyare 
Postaları -----Teklifte bulunan grupla 

müzakerat 
hayli ilerledi .. 

Dün kazanan talililer 
Büyük tayyare piyanıoıunwı 

albacı keıideai dün ikmal edil
mittir. En büyük ikramiye olan 
200,000 lirayı Heybeli adada 
manifaturaci Pandeli efendi ka
zanmııtır. 

100,000 liralık mükafat keşide
yi müteakıp numara dolabından 

çekilen 100 numara araaında 

taksim edilmittir. Bu numaralar 
S inci sayfamızda all'aya konul
muı çetvel halinde neıredilmit-

tir. Tertipte (2), (7), (9) ra
kamlarile biten numaralar S er 
lira amorti alacaklardll'. 

M. Rivas 
Ankaraya gitti 

Peruya gideceği için 
başvekile veda edecek 

Şnlcet Bey Afırce•ada •• 

Aşk cinayete sebep 
olabilir mi? 

'Beşiktaş cinayeti hakkında müddei 
ve maznun vekilleri 

dün davalarını teşrih ettiler 
Geçenlerde, Sanayii nefiıe akade- ı §İklaştn Aka•-etler.de ~turan .. ~"" 

miai muallimlerinden Şevket B., Be- (Lutfen sahıfeyı çevırınız) 
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Birinci Millet Meclisi 
Ya:ı:.am Edirne Meb'1111u 

M. Şeref 

Türk ordusunda itaat ilk 
kuvvetli esastır. 

M. Laval'in 
Vaziyeti 

Müzakerelerin son ıekli 
hakkında malumat 

l Feci harp hesaplarını 
kapatmak lazımdır 

PARts, 12 <A.A> - Kabi- ltalyada ve lngilterede tebellür 
Garo ordulan kumandanı Miilet Meclisindeki nenin müıterek istifası an- d t ""}} t • t b d } 

cak M. Herriot, M. Laval'e yar e en emayu er amıra C e -
izahabna devam ediyordu.. dım etmeğe muyafakat eyledigi J • • ·ı • t•hd f t kt d• 

Arkadqlar! Gerçi büyük feyi hazır bir diifman ordusu takdirde vukubulacaktır. M. erının 1 gasınl ıs 1 a e me e Jr 
'-' uh .L •• ' ka d h' rt b 1 Herriot'nun muaveneti temine ı . . 111r laarruz m ar-• Y•P· rtısm a, iÇ.,... asız u un- dil k 1 M L 1,. BERL1N, 12 A.A. - Tamırat 1 Fran so bankaşı, kredı 
mak mütküldü. Fakat bir tefe duiwııuz günlerde dahi mutla m.eyece 0 ursa · ava ın meselesinin muvakkat bir surette •• 
rin ba,mdan nihayetine kadar ka galip ve muzaffer olmak eski mesai arkada,Iarmdan bir halli için Sir Frederick Leitb Rou •çmoktan çekınırs~ , 
milletin esbap ve vesaiti müda- lizmı celdiğine kanaat etmek çoğunu kabinede bırakmak muh ile Paris'te cerryan eden müzakera- BE~,LIN, 12 A.A. - Bile den 

faa.lnl mille
.:.. memleket ıç· ı'n yolwıuadır. temel olduğu söylenmektedir. tın Britanya hükumeti!., Fransa hü- ve Parts ten ıel~n ve Fr"!'•a banka-
.... b f'l' d d' kiimeti arasında bir anlaıma gaye- •mm ceçen haziranda Reıchsbaok'a 

alm.s~·, t-hit etmesini, te- Ondan sonra takip ettiıı" i- Parlamento ma a ı ın e ra ı · • 1 ı '-·- l il açılmq olaa kredi meyanındaki 25 ·- •• k l l' 1 ·bük' • t ıme Ta<ı omamtt ounası ve ng. . . • . . . 
Teccüh eyle-ini bilen Büyük miz hattı haraket te milletin • •. so.ya ıst er yeru ume e tere'nin borçların ve tamiratın tama mily~n do~ ~~claki his......_,. 
Millet Meclisi, bir taarruz yap ordulara Termit olduğu insan ıttirake muarız davranmaktııdır men ileası busu•unda aziınkir bulun tec~~ etmiy~:uıe _v_eya -?* bir 

mak iÇi
• •

0 
ordumuzun muht,... ve m.Izeme Teaaitinın' en na- Bazı meb'uslar yeni hükümete ması Berlin'de memnuniyetle telikki ay ıçın tecdit edec-:ı:ne ~aır ba!u· 

~ · · -- -• · · cak H • ' nmaktad B bal ba ekil M. nan haberlere Berlin de addi telak· 
olduğu Yesaiti temin etmit idi. çiı:inden, en ufağından istifa- ~tırak meac:ıe~~b ~ • brı- s.'.'üniııg'in ~,..;:.tın.;, ilf neticesi ki edilmiyor gibi görünülmekteclir. 
Ondan sonra, millet büyük bir de etmek için aon derece sebat cıye ndezareMtinHı a ~ etm~ı _u. addolunuyor. Rei~sbank'm ııon bılinı;osu mev 
tesanüt cösterdi. Bir milletm Ye takyit ile çare aramak yo. susun a • emottan ıatım 1 :zuubabis kredi de dahil olduğu hal. 
bütün mamülkünü toplayıp eli- luııda idi. Ondan sonra ordu- zaçta bulunduğu ve radikal sos 

1 

Popolo d' /tali•'nın d~ alb'! ..-e döviz ~~lıimın vahim 

•
·er bir milletın' bü"tun" mamül- lann kıvamı dahilisi Te esaı yalistlerin parlamentodaki ke- bir mak•leıi bır vazıyet tah~ddusune m~dan · eti ·L .. • b' venneden 420 milyon mark tediye e-
küııe karıı durarak üç ıüncle aelimeti olan itaat Büyük Mil- mıy enıe mutenaııp ır suret MILANO, 12 A.A. - Popolo d' debileceği beyan olunmaku ve fakat 
haııl olacak bir neticeye mil· let Meclisi ordularında harikul te yeni kabinede temsil edilme ltalia gazetesi, "Feci harp heaabah· Alman para•ını bu kadar acil bir teb 
Jetin bütün mukadderatını rap- ide bir derecededir. Ba!ku- leri kabul edildiği takdirde der· nı kapatmadnnı zamanıdır." ün ... nile likeye maruz bındmıadan evvel Fran 

tetmek iÇ
• ın' L"yük' -·'"·tlenn· pi& edilebileceği mütaleasında· yazmlJ ol uğu makalede diyor ki: sa'nın iki defa düıünmeıi icap ede-

DU muıe mandana kadac &f&ğıdan yuka d yl l..auııanrıe konferansı, tamiratı ceii ilive olwunaktadır. Esaaen Fran 
MUen, filen, ~ kal!,.. n bütün silıilei meratipte e- ır ar. l ( feslıetınelı: uretile mujlilı: menilin sa ;ıs milyonWlu çektiii takdirde 
muhtaç olduğu bir takım ewsaf mirlere hakiki ltir itimada mer PAR S, _12 A.A.) - M. L~ iistünden bir sünger ıeç.innelidir.Al bunlarm yerine baıka para buluna-
lazımdı. Bu evsafı da milleti- butiyet vardır. va! M. Berıand'la kırk bef dakı manya, üzerine yüklenen, "Haraç., cağı ümidi bealenilmektedir. 

1 ka kadar ııörüttükten ıonra ııa ı ödemek içiu belki hiçbir zaman fev -Diyorlar ki: Fransa, yin~ siyasi 
miz vazıhan göstermit O uyor- Büyük Millet Mecliai ordu- zetecilere §U beyanatta bulun. kalide bir hii•nü niyetle mütebas- bir takım seloeplerden dolayı Avus-
du. lannı diğer ordulardan tem- muıtur: "Çok dostane bir su- ıis olmamıfhr. Fakat mühim paralar turya ~illi laa_?kasına kredi açm~-

Ondan sonra fen ve ıan' at yiı: eden evsafı eauiye batlı- .. .. l ödemiştir. Şimdi tediye imkinsızlı- tan farıg oldugu uman onun yen ne 
d l b' 'il rette konu9tuk. Bulun mese e· ğında bulunuyor. hemen lngiltere bankası kaim ol-

Tadisinde bütün dünya erkinı ~ or u ~ı:ınuzm ızzat ~ı e Ier üzerinde mutabık kaldık • ., Matlôp olan paralar alınnuıtır. mu .. tur. 
lıarbiyesinin tahtı müralcabe- !ın kendısı ?~ası suretınde ı Bir müddet sonra M. Lava! M. Borçlulıınn timdi ödemekte olduk- Bu sefer de Fransa hankası im-
siade ve bütün hatalarım tas- ıfade olunabilir. Briand'la m~atının neticesi lan paralar, hakiki ve mecburi bir tina edef'ek olursa onun ~ek":"eği 
lıih ettirmek yaziyetinde bulu- y • M'll Mecl' • · . h kkı d M D • · h banıçtan batka birşey değildir. Esa- 25.000.000 clolaı~ verecek bır ıbraç 
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1
at sen fiatların düımesi dolayısile, al- bankası bulunacakbr. Bu meselede 

nan bir orduya kar&ı aklen ta ett • t · t 
Y ı1>ı ıaye er at an nı- vermıı ır. a a sonra nazır ar tm olarak hesap edilmiı olan borçla Federal Rese"e Bank'a giivenilmek 

Ye fennen tefevvuk etmek la- hayete kadar en yatlı kuman- M. Laval'in riyasetinde bir içti rın aynini vermek için iki misli say te olduğu iırap ediliyor. 
:ıım geliyordu. Bu imtihanı dandaa en ııenç neferine kadar ma yapnuslardır. M. Laval va ve iki misli mal lazımdır. Tehlı'lrede 

,. ---L ·d'k. - ı al --' · · · · b' M. L•ual, cen•ral Weyıuıd'ı Yerme5e .ın.,.;ullr ı 1 bütün efrat tarafından bilimniıt ziyet hakkında izahat vermiş ve 0 aa Y ruz "'""enıyetiını:zın •r cep-

be ak 
besi değil belki neyaz ırkm medeni- kabul etti 

Bu İf öyle tecelli etmiıtir ve anlatılmıttır ve o gayenin beynelmilel mühim mü:ı ere- yetinin heyeti mecmuasıdır . 
ki, düıman orduıuDUD taamı· hemahal takip ve iıtihsal edil ler arefesinde bu vaziyetin bükü 
ırumuz karııımda mağlubiyeti mesine kmaat edilıniıtir. Bu mele taraftar bütün fırkalan u· Duç• dtt böyle düşünüyor 
düıman milletin her banıi bir derece ıuurlu bir orduyu bizim mumi ve milli işlerin idaresine ROMA, 12 A A. _ Daha birkaç 
gafleti, her hanei bir tesadüf tarihimiz ııönnemittir. Bizim iştirak ettirmek arzusunu kendi zaman evvel Arnaldo Mussolini ta. 
eseri mahiyetinde de.O.il, vesait ordumuz ahlak ve fazilet itiba sine telkin etmekte olduğunu rafından idare edilmekte olan Popo-

• ril d b"T tefi · d "k 1 · • lo d'ltalia'da bu sabah intiıar eden çe, akılca, feraıetçe ve mille- e e u tin se enn en yu söy emııtır. makale, .. mal. almak 1 
tin bütün evsafı umumiyesince sektir. Oımanh ordulan devirle Nazırlar mecliai M. La Talin -ıu.fil~~iddetli W:: alika u~.:d:~ 
faik olan bir taarnn:un muha- rinde ve daha ondan evvelki de bu i.zalıatmı ittifakla taaYİp et- Jl!br. Zira hu makalenin Duçe'ııin 
cematına mukavemet ııayn ka· virlerde de Türk ordulan ahlik mit ve kendisine istediği gibi 1 eAWma sacl.ilıane tercüman olduğu 
bil olduğu için, bir emri tabii itibarile daima pyanı itibar ve hareket hususunda tam bir ser ııHtaleasmda lıulunulmaktadır. 
olarak tahakkuk etti. Binaen- ihtiram kalmqlardır. Fakat bü besti Terwıittir. Nazırlar uhde- Altr111n lftt1tbu11tı ateı 
aleyh diifman ordusu yerinde yük Millet Meclisi ordulan bü- !erindeki nezaretleri M. Laval- piiskiırügor 
0 ordu olmayıp ta her hangi t~ eslafma takaddüm etmiı- in emrine imi.de b~und~rduk- BERLIN, 1! ;A. _ Almaa ga-
ltir ordu olsaydı Büyük Millet tır. larını da beyan etmıtlerdır. zeteleri, M. Brüııinı'iıt be,aııatı 
Meclisi orduları yine •JDİ neti Yahya Galip Bey (Kır,ehir) baldanda Volff ajuaına gelmiı olan 
reyi kat'iyetle istihsal edecek. - Millet ordusudur, millet or- AJ ecnebi mütal.Iarmı nqretmelı:te ve maD bilhassa Almanya tediyata denm 
lerdi. dusudur! R . . •• h } v etmecliii ı.lıdirde Frama•nın iktısa-

Ordulanmı:ı billıaasa kıy. İsmet Pata (devam ile) - eısıcum Ur Ug'U di müeyyedelere müracaat edeceğin-
metçe Ye talim ve teırbiyece is- Taarruzla Akdenize vardıktan BERUN, 12 A.A. - Reiticüm- den balı•eden Fr&DS& gazetelerinin 

Pati tefevvuk etmek mecburiye sonra ordulanmız manen ibraz bur mareıal Hinde ....... rl',.n rira· :'!~~-~tadda m8ünfeilanele bir 
kad dd seti, Reisbstal'm alelide vereeeii ............... ır. u gazel er, 

tinde idi. Bunun için sarfolu- ettiği meratip ar ma eten rey ve karar ile tecdit eclilmiyecek, lıilhassa Reicbsbank'a açılmıı olan 
nan emekleri yakından takip kesbi servet etmiıtir. Muhare- bilakiı kanunu esaoinin derpif et- kredinin beynelmilel tediyat banka
ettiğiniz İçin bilirsiniz, Muci. be ettiğimiz ordu zamanın bü- mekte olduğu veçhile bu intihap İ· sı tarafından tecdidinden imtina edi
bi memnuniyet olacak derece- yük fabrikal&rJJIID bütün vesai çin arayr umwniyeye müracaat olu- leceğine dair olan telmihi ıiddetle 
de idi. En ya•lr kumandanlar tile, malzemesile mücehhezdi. nacaktır. proNte~to etmo;.ktb~dir. t d . • Al 

' Kanunu eaaıinin Reichstag tara.. ım resmı ır no a • aıyaıı • 
· d. •• • 1 d ·d Silihlan harbi umumi tecarübü L."" · b .. ı b" L. • geçır llflJDlZ sene er e yenı en fadaa tadili için muavenetleri zanı- man ma.....,urun oy e ır &arar ıt-

mekteplere ıirmitler, sade, mil ne göre adeden en mebzul milt• ri olan iki bü,-ülı: muhalefet fırka., tibazının hu kredinin açılmasına 
tevazı ıakirtler gibi tahsil Ye te darda idi • yani Hitlercilerle Hugenberl{ taraf- dörtte bir '?•be~nde iıti':"k etmiı 
tebbu etmitlerdir. Bütün bu (!Hvamı var) tarlan dün akıam baıvekilin proje- ol~n Fransa YB. ıı~t ol~gı ve Fran-

----------- sini reddetm• hususunda mutabık sa nın hu kredırun tecdidınde Alman 
mesaiye ordulan, insanları le"f' Gandhi'yı• kalınıtlardır ya'run tediye kabiliyetsizliğini gör-
keden fikir memleketin mubd Nuyonaİist fırka miimeuilleri, ı mesi iktiza eylediii mütaleaımda bu 

PARIS, 12 A.A. - Baıvekil M. 
Lava!, terki tealibat konferansına 
müteallik muhtelif teknik ıneelele
re ait olarak ceneral Weygand ile 
görüımüıtür. 

Lousanne kon/eransın11 
ıidecek 

lntlli:z muralılıaslorı 
LONDRA, 12 A.A. - Lauranne 

konferansına iftirak edecek olan bii
tün devletlerin muralılsaslarını 25 ki 
nunusanide mezkôr tehire ııönder -
meği kabul etmiı olduldan hariciye 
nezaretinde beyan edilmektedir. 

Fransa, her ne kadar cevap ver -
memiı ise de zımni muvafakati istih 
sal edilmit sibidir. M. Mac Donald'-
111 konferansa ittiraki henüz takar
rur etmİf değildir. 

Sir Jbon Simon ile M. Neville 
Cbamberlain, lngiltere'nin baılıca 
murahhasları olup Sir Leitb Rou'
da mutebaıaular heyetine riyaset e -
decektir. 

lç!ima tarihi ue Franso 
LONDRA, 12 A.A. - Alınan 

malômata ıöre Fransa tamirat kon
feransının içtima tarihi haklmıda di
ier alalaıdarlarla ayni fikirdedir. 
Ancak Fraunc hükumetinin kat'i 
bir cevabı Franaa'da cereyan eden 
vak'alann inkipfına bailı bulunmak 
tadır. 

Londra'daki Fran•ız sefiri tamirat 
Konfeı-ansı baklanda dün alcf&Jll ha
riciye nazırı Sör Jbon Simon ile bir 
saatten fula ıörüımüıtiir . .leratı umumiyesiııinı Büyük evvelki gün baıvekil ile değil doğru lunduğu beyan olunmaktadır. 

Millet Meclisi, ve hükiimeti Bırakacaklar mı dan doğruya riyaoeti cumhur kitibi f ======================== 
tarafından muanea .,e musip ;::.::~i~u~~=.~ö:::nı: Büyük Reisimiz dün Istanbulu 
hedeflere doğru le'f'kolundu- Hudut eyaletinde 5000 bı meselesinin ne hükumet ve ne .ıe 
ğuna orduluuı kalben Ye ha- mÜs}Üman tevkif edildi Reichstaı meselesi olmadıitnı beyan şereflcndirdiler-
kikaten kani olmalandır. Bu etmiı olmalan muhtemeldir. • 

Hyedir ki:::- mulaarelte r .... ~~~ y:c;!2ü~ - mC:-1':~: Hindımburı'un Reisicum· (Ba~ı 1 inci sahHede) 1 Bir litiftt 

kl~~cleı·leri~-·~~ ... ~!-"..:.. - _._t lılralalacaiı ve hurluiu temin edilmiıtir J ler. Siyah bir elbis~ . giymi!lerdi_. Bu arada Dahiliye Velıili ş;ikrii 
..,.. - - • -'l'aıan~ mi-' lıir lııayat Y-l•=-a mü- . • l Arloılannda koyu lic•vert kalın biT Kaya Beyle Dııriilfün ... müden-Ule-

!c:emali emaiyetle takip oluna ...- edihczii lııaher veril-kteclir. ~EJ:tLIN,. 12 A.A. -. Sırası ma· palto vardı. Baılannda koyu nefti rindea Köprilüade Fuat Bey ara· 
cağına daima kani bulunuyor- Esuen Gıancllıi, ııöadennit oldu- hafi!, nyase~ cu~bu~ ~tilıabınıa bir ıapka tatıyorlar~•· Gazi Hz. yo- Allcla bir Yllf mü•k-ıası lıefladı, 
du. Orduda.ki haleti ruhiye her iu - ı.e,.u., inde vat.andafla. evvelce derpıı _eclilmı~ ~ ~lan 13 lan iki tırafmda ihti~ vaziyeti ,_ Şiikrü Kaya B. Fuat Beye t.alolıyor· 

lclil H. 1 iilcliirmiİftii. 
Bir müddetten loeri ""- Mea 

muhak= . geçe. cebetiode mid 
dei amuni B. id 6 ••n• ;ercletmiı Ye 
Şevket B. in taammjjden katil filine 
tetabuk eden -dclei kanuniye ile 
tecziyesini, yalnız, bu cinayeti bir 
ye'si iık aaikePle :yapmq oı.-.. do
layuile, eebalıo ID1lhaffefeeia ele na
zarı dikkate at-- istemiJti. 

Dünki celı• •• .......da, müddeiler 
vekili dnuıaı tqrih etti ve Şe..tıet 
8.yin, esbabı rm+affefe nazarı cli.k
kate alnvnaksızın tecrimin.i istedi ve 
buna seloep olarak ta; ifk ye'aile 
cinayet yap-dmayacağmı ileri ıiire
m: 

·· Aıık ölür, öldürmez, ,.._., yak
maz, her cefaya tabanunül eder, kar 
tııındakini ezmez-." dedi. 

Ba- miitnlôp, maznun ....,ı.;ııe. 
rinden aabtk icra reisi Refik B. ilk 
c~W müdafaaımı yaptı. 

Diğer vekil Esat B. de ayni mii
c!afaalara ittirak etti, 

Netice itibarile, müvekkillerinin 
ademi me•'uliyetini, yok eier ceza 
terettüp ediyoraa, tahriki ve es&.hı 
mulı.affelei takdiriyenin nazarı iti. 
bara alınmasını istediler. Ve müddei 
umumi Bürbanettin Beyin idcliaun
.!aki bazı nukata itiraz ettiler. 

Müdaiaa bittikten ro- nriiddei 
umumi Bürhanettin B. İcap eden 
kanuni cevabı verdL 

Vakit gecilunİ!ti. Kararın tefhimi 
i9n muhakeme talik edıldi. 

na .... altın ihraç etm-zh m; İ•tıe· marttaa evvel ten edilec:egını kalıul lan polis n askerlerus arasındaa clu: 
mİf ve "Altıa -'ıacereti devam ede- e~ektedir. Sağ cenah fırk:ılan ile ,apkaları ellerinde olarak geçtiler _ Çocuklut-clan beri kitaplan-
edı: oluna, Hindistaa yakıada mals- dıger fırk.alann marqalı namzet 1 ve beflıırile güzergihta toplanan lllZI olmnua. 
volacakbr." Daniftir. göstermek hu•uıunda mutabık kal-ı balkı ıeliınlıyarak merdivenlerin Ö· Fuat Bey gülerelı; itiraz etti: 

BOMBA Y, 12 A.A. _ Salihiyet- malan VJ .~•Yal clemokratlann ~ nüne geldiler. - Nasıl olur. Siz benden hiç ol-
tar mal.afilden alman maliimata gÖ· namzet gostermekten vazgeçmeleri " " . • . mazaa yedi yaı biiyükıünüz! 
re biik"metin Gaadlıi'yi -.ereceii söz mabtemelclir. . . Bııguk Reıse ıstıdo Diğer taraftan Ağa oğlu Ahmet 
üzerine -ı.est lıorakmak teklifinde Şu !ıalcle kartı. karııya iki ~t Burada temiz kıyafetli küçiik bir Bey, N"§<'t Omer Beye ilk talısilia 
bulunması ip. ea afak loir ihtimal bulunacaktJr: ihtiyar mareıal ıle ko- çocuk Büyük Reise yaklaşarak bir ehemmiyetinden bahsediyordu: 
loile nıeTC:Ut cleiılclir. münist namzedi.. istida takdim etti. Gazi Hz. çocuğu - lslahata ilk mekteplerden bat-

Al ~ G dit • • • oktadılar ve kapalı bir mektup ha- lamalı .. 
moııom on ı nıçın Arbeiter Zeitungun !inde bulunan istidayı ceplerine ko- Neıet 0..- B. ıu mütııleacla bu-

tevkif edildi? yarak yürüdüler. iskele önünde top lundu: 
BOMBA Y, 1?. A.A. - Madam ifşaa h laıan halk Büyük Reisi görünce bir - Ben maarifi bir ehrama lıen· 

Gandbi, balla lngil:iz mal.ları... boy- VIY ANA, 12 A.A. - lnıbruck'· allat fırtın.ası koptu. Bir aiızdan zetirim. Bu ehramın kaidesi ilk mek 
kotaj yapmaia tq..-ik etmit oldujun dan Arbeiter Zeintunıı'a bildirildiği- yüzlerce kiJi: tcplerdir. Darülfünun ancalc zinesi 

'-" -"' T'-·' H · .L---'I · · · 1 olabilir. ılım dolayı tev .... ...Umiıtir. ne göre ....,. emıwenrcn erı rem _ Yaıa Gazi .. . Hof ııe din Pa-
M. Steidle tarafll!ıdan iki gazete aley d' ı.....:...- tılar Ağa oğlu Ahmet Bey, derhal ta1-Bambag borsalorı kapatıldı ıam... ıye -.. ... , · dile etti: 
hine açılını• olan zemmükadih dava- ,.. __ , H · · h !anan """ t 

' u.zı z. ıçın a:zır ,.,..gu • -Val'-L' -k guz·· -• tarif .....:..: .. BOMBA Y, 12 A.A. - Borsalar, 
bir ay müddetle kapadılmııbr. 

C.moot lı•find• teflkifat 
BOMBAY, 12 A,A. - Hudut e

yaletinıle 5000 müslüman tevkif edil 
mittir. - d 

B•mhcgda ticaret felce 
•llradı 

DOMBAY, 12 A.A. - Mali ma
hafil, pamuk ticareti simsarları ce
miyetinin altı11 ihracatına ve Hindia 
tana d"flDBD memleketlerden ge• 
len pamuklu itbalitına aibayet ve
rilmesi Hretincle ittihaz etmiı oldu
ğu kannn umumi ticareti ':t 75 
nisbetin:le felce uğratacağı ve kam
biyo piyasasının faaliyetini bilkuvve 
tevkif edeceği mütaJe,..mda bulun-

Hna ait muhakeme esnasında müda- .L da · liın ·· tü" d L.1. """ ~ "" ç•uuuo lü yatı, rıntun ıs uı n e ~- lıeyfendi.. 
faa ..-ekillerl, M. Steidle'nin İtalya' - liyordu. 
dan iki milyon liret muavenet gör- Gazi Hz., refalaıtlerinde Ankara- Koçolcçılılo lı:orıı ted6irler 
müt olduğunu ve bu paralardan Hi- elan gelen Dahiliye Veluli Şükrü 
ristiyan - Sosyalist fırkaH rüesası K.aya, Sıhhat ..-ekili Relik, Katibi U
run bicbir muhalefete maruz kalma- ınumileri Tevfik, Kılıç Ali, Hasan 
elan istifade ebnİJ bulunduğu mÜı· Cemil, Recep Zühtü, Salih, Rqit 
bet vesaike malik bulunduklarını Galip, Hasan Cavit, B., yaverleri 
SÖ) lemiılerdir. Rüsuhi ve diğer yaver J,eylerle bir-···-·--·--·--··-·-··•··---·u·- likte yata bindiler. 
malctadır. 

Sög ütl ide Pamuk, altın ve gifm\it piyasalan 
açık bulumnakla beraber buralarda Gazi Hz. yatta sağ taı·aflarma 
hiçbir muamele yapılmanuıtır. Fethi Beyi aldılar. Dahiliye vekili 

Hatta bütün piyaııalann lıapadıl- Şükrü Kaya B. le Şükrü Naili Pt-ya 
.- ..-e t..dahülde kalmış besahabn da kartılanncla yer göstermitlercli. 
tesviyesi için bu piyaHlımn ancak Yatın küçük salonunda muhtelif 
haftada bir gün açılması düıünül- ı mevzulara dair b~sb.<haU~r yapılı-
mekteclir. yordu. 

• • ... - ...... -----

Şükrii Kay• Bey, biraz roara 
Y umu Nadi Beyle cenup hududııa
cla lnıçakçılıia kartı alman tertibat 
ve clifer bazı meseleler etrafında 
ıöriitmütlerdir. 

Şiilcrü Kaya Bey, bir aralık d&o 
mittir ki: 

~ - Alman tertibatun iyi netice
ler ~kliyoru:ı. Memleketin bazı 

krsnn!arrnda lt/Jkleşen bu afetin 
teıfticen önüoe ceı;eceğitIU"ze 

nim.,. 

Urladaki açlık 

emJ .. 

Bundan sonra söz Urla havalisin 

zıuc•u•"' - -

.. .· t.;;;·_;... .. . . • .... 

~~-~..!!!-!!:.:t • 
Pariste 2500 işsiz ve 
komünist yakalandı 

Fransız meb'usan meclisi önünde 
ve Parisin 

bir çok noktalarında nümayişler 
P ARiS, 12 (A.A.) - Parlamento 1932 içtima denesi ar) 

mı§tır. Meb'usan meclisi riyaset divanı intihabı bittikten ıoof 
M. Laval bazı mühim taJıaiyetlerle, bilhassa M. Blum ve M • .ti' 
riot ile görütmüttür. M. Lava! öğleden sonra Dahiliye neza~ 
de istişarelerine baılamııtır. Meb'uııan meclisi koridorlarında.' 
min edildiğine göre M. Laval M. Blum ile mülakatında milli bil 
lik kabinesine ittirake soıyali:st fırkasını davetten istinkaf edt'. 
ğini, çünkü M. Blwn'un riyasetindeki bu fırkannın kongreieriıJ 
ittihaz ettiği kararlarla bağlı bulunduğunu M. Blum'a söyleıll! 
ye Hariciye nezaretini M . Herriot'ya teklif niyetinde olduğunu' 
bu beyanatına ilave etmiıtir. Meb'uıan meclisi civarında ve CJ 
corde meydanmda iki bin bet yüz akdar itsiz ve komüniat ya~ 
narak muhtelif polia merkezlerinde tecrit edilmişlerdir. Pariıl 
bir çok noktalarında Ye ha.,.lisinde de bet yüz kadar nümayitl 
yakalanmı,tır. 

iki sene üstüste sınıfta kalan tale
beler hakkında vekaletin emri 

ANKARA, 12 {Telefonla) - Maarif Tekaleti maarif mü~ 
lüklerine gönderdiği bir emirde.": lise ve orta mekteplerin herta' 
gi bir amrfmda üstüate iki sene sınıf geçemiyeıı talebelerin dil 
resmi mekteplere kabulleri için keodilerine vesika verilmesi ~ 
bu huıusta delalet olunması bildirilmittir. Bu emir talim ve tJI 
biye heyetinin son zamanlarda ittihaz etmit olduğu bir karat' 
neticesi teli.kki olunmaktadır. 

Kayseride bila fasıla kar yagıyor 
KA YSER1, 12 (A.A.) - Çok güzel giden havalar birden ~ 

bozuhnu§tur. Kısa bir yağmuru müteakıp 24 saatten beri tJll' 
fasıla kar yağmaktadır. Karın yerden irtifaı 30 santimetreyi bJ 
muştur. 

Tevfik Rüştü Beyi karşılamak içiıı 
TAHRAN, 12 (A.A.) - lran Hariciye müstqan, Tevfilt 81 

tü Beye mülaki olmak üzere Pehleviye ıitmittir. Fakat Hazer~ 
nizinddri fırtınalardan dolayı Pehleviye muvaaalatı teahhur ~ 
mittir. 

Adanada grip saigını başladı 
ADANA 12 A.A. - Şehrimizde grip salgını bütün ıidde~ 

devam ediyor, Menejit arazı ark aık ııöriilmektedir. Ölenler bulıı' 
makla beraber grip hafif geçmektedir. 

Yunanistanda iskonto fiatı 
ATlNA, 12 (A.A.) - lıkonto fiatı yüzde on birden on iki1' 

çıkanlmııtır. 

Recep B. seyahata 
çıkıyor 

ANKARA. 12 - Halk fırkası u
mumi kitibi Recep Bey önümüzde
ki hafta Buna, lzmir ve bavaliri.nde 
fırka teıkilitım teftit maluadile bir 
tetkik seyahatine çıkac:aktıT. ----

Ati şurayı askerinin 
içtimalan 

ANKARA. 12 - Ali Şura71 As· 
keriııin içtim.alan clalıa yirmi gün de
vam edecektir. 

Şura, milli müdafaa velWeti müa
teprlığtna kolordu lnunandanlarm
claa Sedat P•f'lnııı n ayni ..-elıilet 
kara müsteprlıitna fırka kuman· 
danlarındaa Conıil Cahit paf&IUD 
tayinini tensip etmiıtir. 

Sabık müateı ... Dervif paf& aske
ri divanı temyiz azalıima tayin olun 
muttur. 

de darlık ololaiuna dair ipa edilen 
haberlere intikal etmiıtir. 

Dahiliye V elıi1i, hu haberlerin 
sade mübalaialı değil, hatta tama
men esa•HZ telakki edilebileceiini, 
ortada "darlık ve zaruret'' kelime
lerile ifade edilecek bir vaziyet ol
madığını söylemiıtir. 

Refik B•g tlia.,. ki 
Muharririmiz bir anılık yatta 

Sıhhiye ..-ekili Refik Beyden ıeya
batleri hakkında biraz malilmat ver• 
metini rica etmittir. Refik Bey de
miftir ki: 

- Mez.ınen seliyoram. 38 ayclaa 
beri Ankaraılaa ayrılmq değilim. 
Bu reler Reisicumhur Hz. müsaade 
buyurdular. Seyahatleri esnumda 
kendilerine refakat ecliyonR. 1 stan
lıula ıeliıim, eama- ..... ri -
biyetteclir. Burada - kadar '='·ca! 
ğmu timdiden tayin edemem. 

- Sılılıi teftitatta bulunmak üze
re Gazi Hz. nİıt refakatlerinde C.. 
aup hudatlarma gideceğiniz Tİvayet 
ediliyor? ... 

- Gazi Hz. airı ıeyııiıatlsi bak . 
kında size hiçbir 1411 söyleyemem. 
Bana gelince tekrar ediyorum: Me
zunen geldim. Ne cenuba, n de her 
hangi bir yere gideeelı cleiilim." 

Dolmo6olıç. rıhtımında 
Gazi Hz. ni hamil Söğütlü yatı. 

•' . . . . 

T abdidi teslihat kon~ 
feransı ve Yunanistan 

ATINA, 12 A.A. - ~vekil JI 
Venizelos ile nazırlar ve aliluıdar _! 
keri erkanı hüko"ımetin tahdidi ter 
bat Konferanamcla alaeaiı vm1' 
hakkında müzakerede bulunmuı1' 
dır. 

Tahdidi talihat Koııferuwna ~ 
rilecelı bir raporda tealihabn tab~ 
ııahasıncla Yunanistan'm elde ettii' 
teralıkiler izah edilecektir. 

Kont Bethlen dolaşıyo' 
BUDAPEŞTE 12 A.A. - 5-"' 

bqreki! Kont Betlılen, Viyana't' 
azimet etmiftir. Mumaileyh, ıiiplıl' 
•İz lıir takım huaasi ıeloeplerden 4' 
layı i.oMra'ya gidecektir. .A 

Kont Bethlen'in M. MuaaolinİJ · 
:ziyaret etmek üzere Jtalyu Rifl<ıl' 
sına ve Roma'ya gidueii zannolrı' 
makta ve mumaileybin bu ;,;yare! 
iatifaomın ertesi sinü karar ..-ennif 
olduğu söyle.....,ktedir. 

doiruca Dolmabalıçe sarayı nhw' 
na yanaşmıştır. Gazi th., rıbtımıl' 
Milli saraylar müdürü Sezayi B. V 
rafmdaa loırıdamnıştır. ReisicwnJıtıl 
Hz. nin hemtireleri Makbule Hf. " 
kendilerini karıdayanlar meyanıııdl 
idi. Makbule Hf. Gazi Hz. nin elit 
rini Öpmiittür. 

Reiticümhur Hz. rdımn iiz 
ki kapıdan içeri girer ginne:z. ~ 
ym üzerine Riyueticumlıur ba~ 
çelcilmiıtir. Gazi Hz. oliia öfle y~ 
iiııi sarayda yemiıler ve ak,.ma ki' 
dar claireleriade istirahat etmifl"' 
dir. 

God Hs. Cen•6• ıidr 
cekler mi? 

Büyiik Reisin telarimiaıle oa lıM 
sün lı:aılar kalmaları ve bir ~ 
Yalovayı da tereflendirmeleri ..,..ıı· 
--.ldir. 

C-11p oeyahııtleri etnıfında lı" 
niiz müıpet loir f87 röyl• zm..ı.t" 
dir. 

V•kil Begler .. 
Gazi H:z. niıı refakatlerinde !~· 

rimize ıelmi• olan Dahiliye "erı>'." 
Şükrü Kaya Bey, dün geceyi ~ 
köyündeki evinde ıeçirmiıtir. ;»
bat vekili Relik Bey, dün sara'/~ 
ı.ir yere çılunıınıı,tır. 
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Evkalta Yenı ebeddüller Oldu •• 
~konomi 

1İr senelik zeytinyağı 
ithal ve ihracatımız 
~raç için elde 7-9 milyon kilo 

kadar zeytinyağı vardır 
acat Ofiıi zeytin yaiı iıtih
·e ihracatımız hakkında bir ra· 
.zırlamııtır. 
ptığamz tetkikata nazaran, 
ıorun eaasb hatları ıunlardır: 
IO . 3 ı senesi memleketimizin 
yqı istihııalitı 28000 tondur. 
lk 11 ayındaki ihracatınuz al
on lira kıymetinde ıs milyon 
r. ı930 • 3ı den müdevver 
ıiktarı 3 milyon kilo olarak 

edibnektedir. 
- 932 aeneıi zeytin yağı iı

tımız 11 • ı3 milyon kilo tah· 
ilmektedir. Gemlik, Mudan· 
rmara havza11 6,800,000, Ed
ıe Ayvalık 3 milyon, lzmir 2 
Aydın 2 milyon, Milis ve 

~5 milyon ve diğer mıntaka-
1,5 milyon kilodur . 
en sene havaların soğuk gİt· 
ıahıulü mütee11ir etmiı ve 
ır en ziyade Ayvalıkta tesiri
ermiıtir. Memleketimizin ıe
ıytin yağı istihliıkatı 7 • 8 
kilo tahmin edildiğine ııöre, 

e ihraç için elimizde 7 • 9 
kilo zeytin yafı vardır. 

at ayrıca ıu noktaları da göz 
tutmak zaruretinde bulunu· 

Avrupada fiatler düıüktür. 
ispanya, Ceza.ir, Filiıtin, Por 
! Tunuıta mabıul iyidir. 
'aziyet karıısında Ofiıin mu· 
•rdüğü tedbir ıudur: Dahili 
•tı arttırmak. .. 

Avrupaya ihracat yap~n tacirl~r~n 
bu yeni mahreçlerden istifade ıçın 
Ofiıe müracaatları muvafıktır. 

Fransa kereste ihra
catımızı tahdit etti 
Fransa hükümeti neıretti~i yeni 

bir kararname ile Frantay~ ıthal. e: 
dilecek keresteyi kontenıana tabı 
tutmu.ttur. 

ı kinunuıaniden 3ı marta kadar 
3 ay zarfmda her memleketten Fran 
oaya idbal olunacak kereste konten. 
janı teıbit edilmiıtir. 

Türkiyeye üç ay için teıbit edi
len kereıte miktan ancak ı3 ton
dur. Halbuki Almanyaya 37,000, 
Avuıturyaya, 38,000, Fenlandiyaya 
57,000, Lehiıtana 22,000, Romanya
ya 11,000 ve lavece ~.000 ton ve
rildiği halde memleketimize ı3 ton 
eibi cüz'i bir miktar ayrılması şaya· 
ru dikkattir. 

Memleketimizin Franaaya kereı
te ihracat. ıenede 225 ton idi. ihra
catımız bilhasoa seçen ıene Zingal 
ıirketinin faaliyetile artmııtır. 

Fransa hükümetinin bu tetbiri 
kereste ihracatımıza ağır bir darbe 
alacak mahiyettedir.ihracat ofiıi bu 
meoele ile yalandan alikadar olmuı 
ve icabeden t~ebbüıata giriımiıtir. 

Fındık mıntakalarında 
tetkik seyahati 

Fındık ihracatının murakabeoi 
baklandaki talimatnamenin tatbika

kooperatifinin ilk 
eyizli neticesi 

. tında, intizam ve mükemm~liye? ~": 
re~ o~aıı memurları heyeb. min için ve bu huıuıta tacırlerımızı 
e11 dun akıam saat ı~ de ~ı tenvir eylemek üzere lktıaat vekile 
dası ııalonun~ fevkalade hır 

1 
tinin tenıibile Ofis raportöı·lerinden 

ap!,"ıtlır. B~. ı~tıma ~oop~r!'- Halil lbrahim Beyin fındık mıntaka 
>lıgı temettuun takıımı ıç111 Jarında bir seyahat yapması takarrür 
rdu. etmittir. 
aa mürakıp raporunun okun Halil Bey ayni zamanda fındık 
aşlandı ve geçen senenin bi.. mıntakalannın vaziyeti ve ihracat fa 
tetkik edildi. aliyetleri hakkında da tetkikat yapa 
an heıaba nazaran koopera- caktır. 

anda büyük bir kir ıetir- Halil Bey perşembe günü hare-
;aya yüzde on üç temettüün ket edecek ve Trabzon, Giresun, Or
karrür elti. Oda kooperatifi du, Ümiye ve Fatsa mınlakalarını 
ıda muvaffak olmuı ve iyi ziyaretten sonra avdet eyleyecektir. 
ttü temin etmiştir. Koope
e heyetinin 1932 ıenesi için 
vvurları vardır. 

arsanın zeytin 
mahsulü 

lktısat müdürlüğünün ter
bir ittatiıtiğe nazaran, bu 
akanın zeytin mabıulü ·eıki 
beraber 3,983,000 kilodur. 
zarfında Romanyaya 7 bin 

• edilmittir. 

sıra yumurta 
ihracah 

eriye konsolosundan Ofiıe 
raporda, Mısır hükümeli
olunacak yumurtalara va
markalar hakkındaki bey

.ilafa iştirak etmedikleri 
laların aıaari siklet ve san 
\kamına riayet edilmeıinin 
İil olacağı bildirilmektedir.

1 ~eri isteyorlar 
.n broderi almak üzere o. ı 

müracaatl,tr vaki olmak- ı 

1 

rsa fiatları 
ıblyo 1 Kapanıı 

ı frangı 12 06 00 
lirası 7 19 00 

47 28 60 
9 36 81 
3 40 64 

1 36 18 50 
frangı 2 42 80 

61 23 00 
1 17 81 

Ç. 15 85 00 
A. 4 17 50 

5 60 19 
2 04 00 
4 17 50 
3 75 78 

79 33 00 

~ts 
26144 00 
10 97' 00 

f'İ it Kapanış -i 92 00 
ahhade 36 50 

rvolu 00 00 

orsa Haricı - 9 55 
e 49 00 

) 4 

lngiliz buğdayı hak
kında kontenjan 

LONDRA, 12 A.A. - Ziraat na· 
zırı lnsiliz bufdaylarının kontenjan 
uıul ve muamelesine tabi tutulması 
hakkında hükümet tarahndan yapı
lan teklif dolayıile bu sabah kendi
ıi ve alakadar muhtelif grupların 
münıeaıilleri arasında bir müzakere 
yapıldıfını bildirmi~tir. Bu buıuıta 
iyi bir teıiı· hasıl edebilecek bir plan 
yapılma" kararlaştırılmıttır. Bu ka
rar mucibince tefer;:uatın tesbiti hu
susunda hükiimetle ve ziraat neza
reti ile bir arada çalıtmak Üzere bir 
komisyon teıkil edilecektir. Bu ko
misyonun tesbit edeceği teferruat bü 
kümet tarafından tasvip edildiği tak 
dirde mevcut kanunlara ilave edile
cektir. 

lngilterenin harici 
ticareti 

LONDRA, ı2 (A.A.) - Ticaret 
nezareti tarafından neıredilen ista
tistiklerden anlatıldığına söre eeçen 
Kanunuevvel de idhalat 77 milyon 
27.303 ve ihracat 32 milyon 77.425 
İngiliz liraaım bulmuştur. 

Geçen seneye ait idbalat · ı930 
senesine nazaran ı8ı.B00.522 lira 
noksan olarak . 826.ı 74.709 ve ihra
cat I8ı.59ı.S99 lira nokıan olmak 
üzere, 389.ı63.817 lnııiliz liraaından 
ibaret bulunmuıtur. 

Amerika bankerlerinin 
bir içtimaı 

LONDRA, ı2 A. A.- Financial 
News'in Nevyorktan istihbarma ııöre 
mali piyasada icraıı mutasavver mua 
meleleri tctkilı: etmek üzere 12 fede
ral banka müdürü W aıhington' da iç 
tiına edecektir. . 

Fazla mıktarda banknot ihracı le 
hinde kuvvetli bir cereyan mevcut 
olduiu zannedilmektedir. Nevyork 
bankerleri, hükümet bonolarının ta· 
lif fiyatlarını yükıeltmeii istihdaf 
eden resmi ıiyasete muarız bulun-
makta ve bu fikrin revacını kırmak 
için hazine bonolannın piyaaaımI 
tutmaktan imtina eylemektedirler. 

Şarlo geliyor mu? 
Sinema artisti Charlie Chap 

lin'in yakında şehrimize gelece 
• i bir refikimiz tarafından b~-

beg verilmiş ise de dün Charlıe 
r ld • "•Chaplio'in mensup o • u.gu "': 

tisteı auocieı,. şirketının şehrı 
izdeki mümessili bu haberden 

:alumatı olmadıgını söylemiş-
tır. 

Evkafta 

Bazı yeni 
Tebeddülat oldu 

Hangi müdürler nere
lere tayin edildiler? 

Poliste 

Bir kadın dostunu 
bıçakla yaraladı 

Viliyette 

Turfanda 
Meyva 

1 

Belediyede 

Otobüsçüler 
Toplanıyor 

Aralarında bir cemıyet 
yapmaya karar verdilet 

Sebep dostunun eve geç gelmesi Evkaf müdürlüğünde müdür-
ler arasında bazı tebeddüller 

1 
Bu hususta bahçevaa
lar teıvik edilecektir 
latanbulda turfanda meyve 

ve sebze yetİ.§tiii ziraat odaım 
ca yapılan tetkikat neticesinde 
görülmüıtür. Ziraat odası bil
haHa Kartal, Pendik havaliıin 
de turfanda yeti9tiğini ııörmüt 
ve bunu tesbit etmittir. Aldıiı· 
mız malumata göre, Ziraat oda 
sı bu husuıta bahçevanlan te,. 
vik edecektir. 

Şehrimizde otobüs itleten 
tirketler bir cemiyet tetkil et
meie karar vermitlerdir. Oto. 
büaçüler bu hususta ihzari ilk 
içtimalarını akdetmiılerdir. Bu 
günlerde cemiyetin müsaadesi 
için resmen vilayete müracaat 
edeceklerdir. Otobüsçüler bu 
suretle daha te,kili.tlı çalışabi
leceklerini, diğer vasıtayı nakli 
yelere daha iyi rekabet edebile 
ceklerini ümit etmektedirler. 
Cemiyet teıekkül ettiği zaman, 
cemiyete mensup otobüsler için 
daha esaslı ve yeknasak bir fi. 
yat tarifesi tanzim edilecektir. 
Belediyeye yeniden iki otobüs 
serviıi ihdası için müracaat e
dilmiıtir. 

olmuştur. Vakıf paralar müdü- Kadınla erkek arasında cerh 
rü Hacı Hakkı Bey müdiriyeti vak'alarmın ekserisinde vuran 
umumiye muavinliğine, varidat erkek, vurulan kadındır'. Fakat 
müdü.~ü .. F ~~!~. Bey vakıf !'ara· 1 p.ek end~. olarak, kadının da ca 
lar mudurluguoe, Balıkesır Ev- , nh mevknne geçtiği görülüyor. 
k~~ ~ü~~~.ü Hilmi .~ey v.~ı·id~t j Böyle bir vak'a evvelki gece 
~udurlugune, tahsı~a! m"'.~e~~ı- , D~Ia.pde~ede cereyan etmittir. 
ft İhsan Bey Mahlulat mudur- Hadıaenın şekli cereyanı şu
lüğüoe tayin .~i.l~işlerdir: Va. , d.ur: Dolapderede Bülbüldere
kıf ~aral.ar ~uduru F ahrı Bey sınde bet numaralı evde, toför 
yem vazıfeııne başlamıştır. Hıl \ Abdi Efendi ile metresi Belkiı 
mi B. de bir iki güne kadar şeh 1 Hanım oturmaktadırlar. Abdi 
rimize gelecektir. Efendi evvelki gece dışarıda bir 

Odanın 
50 inci yılı 

Yarın ticaret odasında 
merasim yapılacak 
Yarın, Ticaı-et ve sanayi oda

sı tesisinin ellinci yıldönümü
dür. Bu münasebetle yarın İs· 
tanbulun Ticaret ve Sanayi ma 
bafiliode tanınmış, davetli zeva 
tın ittirakile odada saat 14,5 ta 
büyük merasim yapılacaktır. 
Merasimi bir nutukla oda ikin
ci reiıi Habip zade Ziya Bey a
çacaktır. Bundan sonra Oda tet 
kikat şubesi müdürü Hakkı Ne 
zihi Bey ticuet odasının elli 
yıllık bir tarihçesini yapacak ve 
bundan sonra hazıruna çay ik
ram olunacaktır. 

Veremle 
Mücadele .. -

Cemiyetin son faaliyeti 
hakkında malii mat 

a~ faz!aca gezmit dolaşmış ve 
bınnetıce eve geç gelmiştir. Ab 
di Efendi eve gelince metresi 
Belkis Hanım niçin geciktiğini 
sormuş, müteaddit ihtarlararağ 
men bu halin devam etmekte ol 
masına fevkalade aaabileımiş
tir. Bu asabiyetle de Belkis ha 
nım evd~ bulundurduğu sustalı 
çakıyı elıne geçirir geçirmez, 
Abdi Efendinin üzerineatılmış 
ve adamcağızı müteaddit ma
hallerinden yaralamıştır .. Abdi 
Efendi kanlar içinde kendisini 
kaybedince Belkis H. korkarak 
i~tim~ada I;>aşlamış ve gelen po 
lııler , Abdı efendiyi tedavi altı 
na almışlardır. Belkis H susta
lı çakısile birlikte yakaİanmış· 
tır. 

Maşa ile cerh 
Kasımpaş~da Küçük piyalede 

Mektep sokagında oturan Nedime 
H. ı, zevci Salih ef. ma~a il~ batın· 
dan yaralamıttır. 

~edime H. tedavi altına ahnınıf, 
Salıh yakalanarnk tahkikata baş
lamıştır, 

• 
Hırsızlıklar 

Sabıkalılardan Ahm 't ~ İsminde 
~ 

Maarifte 
.ı 

' 
Tıp talebesi bir 

Veremle mücadele cemiyeti 
umumi katibi doktor Tevfik la- mahfil yaptı 
mail Bey cemiyetin aon faaliyet Tıp talebe cemiyetinin teteb 
!eri etrafında şu malumatı ver· büsü ile "Tıbbiyeliler mahfili 
mektedir : tesis edilmiştir. Mafilde tıp al~ 

_ Erenköyündeki verem sa- mine mensup bütün zevat aza 
natoı·yomunun noksanlarını ik- ı bulunacaktır. Mahfilin açılması 
male çalışmaktayız. Bu meyan 1 şerefine cemiyet 14 kanunusani 
da sanatoryom için rontgen, ya 1 de ~aksi~ s~lonlarınd~ bir çay 
tak ve karyola takımları sipariş 1 tertıp etmt,tır. Çaya bırçok ma 
verdik. Simdi de kalorifer tesi· ruf doktorlarımız davel edil. 
satı için. çalıtıyoruz. Sanator mişlerdir. 
yomda çalı,mak üzere bir Al- Bir tashih 
man hemsire ile mukavele yap-
tık. Sanatoryomda iki odanın 
tefrişi için kasaplar şirketi 300 
lira para verdi. Sanatoryomun 
techizatı için tüccarın yardımı
na da müracaat ediyoruz. Veri 
lecek eşyayı da aynen kabul e 
diyoruz. Sanatoryom nisan niha 
yetinde açılacaktır. 

Eyipteki verem dispanserine 
gelince, 931 de tedavi 800 ve
remli hastayı tedavi ediyorduk. 
Yeniden 250 veremli daha kay 
dettik. Eski ve yeni veremlile
rin tedavisine devam ediyoruz. 
Dispanser civarında bir arsa 
almıştık. Buraya bina yapmak 
ve etYa almak için 8,000 liraya 
ihtiyacımız var. Bunun için Hi· 
laliahmer cemiyetinde bir iane 
defteri açtık. Bu para temin edi 
lince derhal işe başlayacağız. 
Seoeİik kongre 29 kanunusani 
cuma günü saat 10 da Halk e
vinde toplanacaktır. Milli ve
rem mücadele cemiyeti nizam· 
namesi için bir proje yaptık. Ya 
kında Ankaraya göndereceğiz . ., 

Askeri Tebligat 

Dünkü nüshamızda fen fakül 
tesi talebe cemiyeti kongresin. 
den, bahsederken, sehven tıp fa 
kültesi talebe kongresi olarak 
yazılmıştı. Bu yanhtlıktan do
layı özür dileriz. Dün tıp tale. 
be cemiyeti reisi Hulusi Bey. 
den şu mektubu aldık: 

Milliyet gazetesi müdiriyeti 
aliyesine: 

Bugünkü nüshanızın birinci 
sahifesinde "tıp talebe kongre
si güriiltülü bir içtimadan son
ra dağıldı,. serlavhalı bendinizi 
okudum. Cemiyetimizin sene
lik kongresi bundan bir buçuk 
ay evvel aktedilmiştir. Bugün
lerde hiç bir hususi ve resmi top 
lantı yapılmadığından mezkur 
içtimaın cemiyetimize ait olma 
yıp başka bir talebe cemiyeti 
kongresinden galat olduğu an
laşılmaktadır. İtbu tavzihimi
zin aynı sahife ve sütund~ ~e.r
cini rica ve bilveaile takdımı ıh 
tirama t eylerim efendim. ------

Selim Sırrı Beyin 
konferansı 

Yarın ak,am saat sekiz bu
çukta Selim Sırrı Bey radyoda 
"Jimnastik bir gıda mıdır? Yok 
sa bir deva mıdır?,, mevzulu bir 
müaahabe yapacaktır. 

--·---·····-·-····--·-·· ,--au akşam-, 
İFTAR f '\1SAK 

biri, Beyazıtta ciğerci Bayranun dük 
kanından bir bat çalarken yakalan
mııtır. 

• Hamal Muıtafa iıminde biri de 
Gülnihal vapuru lottromoıu Cemal 
ef. nin kamarasından temizlenmit 
20 adet paçayı a,ınp kaçarken tu
tulmu,tur. 

iki amele arasında 
kavga 

Betiktafta Gazhane kömür fabri
kasında amele Bayram ve Seyfi kav
ga etmi,ler, Seyfi Bayramı başından 
yaralamıştır. 

Küstahın biri 
Beyoğlunda oturan Vitali iıınin

de biri, Türklüğü tahkir ettiği için 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Kadıköy kaymakamı 
Kadıköy kaymakamlığına po 

lis altıncı tube müdüdrü Ihsan 
Beyin tayin edildiği yazılmıt
tır. Fakat bu hususta vilayete 
bir tebliğ yapılmıt değildir. 

Kumkapı müdürü 

Heybeli sanatoryomun
da yeni pavyonlar Beyoğlu poliı merkezjnce tanzim 

olunan tahkikat evrakı adliyeye ve
rilecektir. 

Camları kırılan ev 
Beyoğlunda Küçük Bayram so

kağında oturan Madam Maryam'ın 
evinin camları dün gece ıaat 2 de 
anıızın kırılmıf, ve bu kınlan cam
larla iceride bulunan Sadiye ve F e· 
riha H. lar yaralanmı,fardır. istim
dat üzerine gelen poli. memurlan 
iki genç kadını tedavi altına alarak 
tahkikata eiriımi,lerdir. 

Heybeli sanatoryomunun tev 
sii için belediye meclisince 45 
bin lira kabul edilmişti. Bu para 

Sinemalar için broşür ile bu sene yeniden 45 yatak-
lık bir paviyon yapılacaktır. 

Kumkapı nahiye müdürü ll
yas Bey Develi kaymakamlığı 
na, Hasköy nahiye müdürü 
Muhtar Bey Bafra kaymak•m 
lığına tayin edilmişlerdir. 

Belediye şehrimizdeki ıine- Bundan sekiz ay evvel inşaatına 
ma ve tiyatrolar için İstatistik - baılanılan altmış yataklık pavi 
malumatı havi bir broşür net· yonun intaatı da yakında niha· 
ı·etmeğe karar vermiştir. Alaka yet bulacaktır. 
darlardan bu husuata malumat 
istenmiştir. Bir senede ne kadar 

Madam Maryamın iddiasına gö
re bunu bir şofö,. yapmı~tır. Şoför 1 
yakalanmııtır. 

Görünmez kaza 

~· --. ~ 

Pideler yumurtalı 
olmıyacak 

Belediye Ramazan pideleri
nin yumurtalı olmayarak satıla 

Şitaned~ Okçu ~uıa cad~eıinde cağı hakkında şubelere tekiden 
oturan M~ız ef. dun Galata ~a Do· yeni bir tamim göndermiştir, 
muz ıokagından ııeçerken goreıne- j 
diği bir yerden ba~ına isabet eden 1 

taşla yaralanmıştır. Moiz ef. tedavi \ 
altına alınmıştır. Tahkikat yapılmak 
tadır 

Mahkemelerde 

"Yarın,, gazetesi bir 
davadan beraet etti 

Haliç şirketi 
Ne halde? 

--~-
Vaziyetini tetkik için 

yeni bir komis
yon teşkil edildi 

Birinci umumi müfettitlik Haliç şirketinin vaziyeti ma-
tahrirat müdürlüğünde bulun- liyesini tetkik etmek üzer.e ye
duğu sırada, malumat hasıl et· ni bir komisyon teşkil edilmi, 
tiği, Ağrıdağı harekatına dair ve komisyo~ yeniden tetkikata 
bazı husuaatı Yarın gazetesin- batlamıştır. Komisyonda ildı· 
de tefrika halinde neşrettiği ci- . sa.t '17e~i.letini,. mıntaka tic~ret 
hetle aleyhine dava ikame edi- · mudur~ Muha~n Bey . tem~ıl e
len Muzaffer Muhittin Beyle d~ek~ır. Komısyon_. şırketıo fa 
mes' ı müdü Süleyman Tev- alıyetıne devam edıp edemeye
fik B~yin iki:ci cezadaki muha- ceğini tetkik edacektir. Alaka. 
kemeleri bitmiş ve beraatlerine dar her .dai.rec;Ien komisyona bir 
karar verilmiştir. aza venlm19tir. 

Bir tereke meselesin
den çıkan dava 

Bir tereke davasında vazifei 
memurelerini sui istimal etmek 
le maznunen tahtı muhakeme· 
ye alınan hakim Ki.mil Rakım 
Beyle avukat Arif ve Şefik Bey 
lerin muhakemelerine dün Ağır 
ceza mahkemesinde devam edi
lecekti. Fakat, mahkemece Ti
caret mahkemesinden istenilen 
evrak gelmediği için muhake
me talik edildi. 

Eğlencelik gazetesi 
aleyhindeki dava 

Müstehçen neıtriyatta bulun. 
makla maznunen mahkemeye 
verilen "Eğlencelik,. gazetesi 
sahip ve neşriyat müdürleri Mu 
ammer ve Ertuğnıl Beylerin 
muhakemelerine dün birinci ce
za mahkemesinde baılandı. Ba 
zı tetkikat icrası için talik edil
di. 

Oturan 
Vapurlar 

Henii.z kartarıltımtulılor 

Evvelki gün ba,Iayan kara. 
yel fırtınası hafiflemekle bera
ber devam etmektedir. Fırtına· 
dan veya kar tipi&inden dolayı 
Çanakkalede Zincirbozan mev
kiinde karaya oturan Padolana 

__ __, ..... ~~-
Zekai B. Parise gitti 

Düyunu umumiye Türk da
yinler vekili Zekai Bey dün eka 
preale Pariıe gitmittir. Geç.en· 
!erde hamiller mecliıinio, hü
kumetimizin üçte bir niıbetin
de tediyatta bulunmasına muva 
fakat ettikleri haber verilmekte 
idi. Zekai Bey bu mesele hak
kında dayinlerle temasta bulu
nacaktır. 

Papanın Ankara 
mümessili 

Papanın Ankara mümeaıili 
Monsenyör Margotti Atinaya 
gitmiştir, 

Garsonlar da Türk 
olacak • 

Mahalli İ!lerio münhasıran 
Türk tebaasma hasrı hakkında 
ki kanun layihaaı Meclia iktı· 
sat encümeninde buı tadilatla 
kabul edilmittir. Aldığımız ma 
lumata nazaran, lktıaat encüme 
ni ıranonlann da ecnebi tebaa
aından olmayacaklarını llyiba
ya idhal etmittir, Yalnız maitre 
d'hotel'ler bu kayıttan hariç tu 
tulmu,tur. Encümen gazete ba 
yi ve müvezziliğinin de münha 
sıran Türk tebaaaı tarafından 
yapılmasını kabul etmiştir. 

YENİ RUSYA 

et yedik_? 
Karaağaç mezbahasında 931 

senesinde yapılan canlı hayvan 
aatıtı hakkında biı-i$tatistik net 
redilmiştir. Bu istatistiğe naza
ran, geçen sene Karaağaç mez
bahasında 343,076 karaman, 
56.741 dağlıç, 60,733 kıvırcık 
124.752 kuzu, 15,712 tiftik. 
24,500 keçi, 18421 öküz, 2850 
inek, 1104, 3013 mar.da canlı 
olarak satılmıştır. 1931 senesin 

1 
de koyunların kilo başına vasa
ti fiati 21-32, keçiler 17-15 ve 
büyük baş hayvanlar 9-12 ku-
rutlar arasında idi. Bu fiatlerle 
kasaplardaki et fiatleri karşılaş 
tırılacak oluna arada geniş bir 
fark olduğu görülür. 

Muhasebe mutemedi 
ortadan kayboldu 

Belediye muhasebe işleri mii 
dürlüğü mutemedi Nail Beyin 
zimmetine 5 bin lira kadar bir 
para geçirerek ortadan tagay. 
yüp ettiği anlaşılmıştır. Beledi 
ye polise müracaat edeı·ek Na
il Beyin bulunmasını istemiş
tir. Nail Bey dört günden beri 
ortada yoktur. Cerrahpaşadaki 
evine müracaat edilmiş, ailesi 
evde olmadığını, vaziyetten ha 
berdar olmadıklarını bildirmiş
lerdir. Nail Beyin zimmetinde
ki paranın 2 bin liraaı geçen se 
ne vefat eden mühendis Vefik 
Beyin aileaine ikramiye olarak 
tahsis edilen paradır. Nail Bey 
bu parayı Emniyet •andtğma 
yatırılacak yerde sandığa tes
lim etmemiştir. Nail Beyin al
dıiı paranın 150 lirası da dai
mi encümen azasından bir zatın 
maatıdır. Nail Beyin bir iki gü 
ne kadar bulunacağı ümit edil
mektedir. 

Memurlar için ya
pılan anket 

Devlet memurları gibi beledi 
ye memurları için de yapılan 
anketin yalnız maaşlı ve ücret
li, daimi olarak muvazzaf me
murlara mahsus olduğu şubele 
re taınim edilmiştir. 

Haluk Beye yeni vazife 

Ete narb koyması işi ve oto
mobil, otobüs kazaları meselesi 
ile belediye mektupçusu Halut. 
Bey meşgul olmağa başlamış
tır. 

Hesabı kat'i raporları 
Şubeler hesabı kat'i raporl.ı· 

rını daimi encümene gönder
meğe başlamışlardır. Yeni sene 

Eminönü Aıkerlik fubeıi reiıli· 

ğinden: Sinni uıükellefiyete dahil 
olan efradın ilk yoklamadan ihtiyata 
kadar olan bütün muamelitı aıke

riyelerinin yeni tab edilen ve nüfuı 
memurluklarında mevcut bulunan 
yeni nüfus cüzdanlarındaki hanei 
mahıusalarına kaydı olbabdaki ka 
nun icababndan bulunduğundan yok 
lamalarına ha !anacak olan 328 do
ğun luların hemen yeni cü..ı:dan teda
riki ile davet vukuuncla işbu yeni 
cuzdanlarla ıubeye milracaatları. 

S. D. S. D. benzin gemisi, Bozcaadada ka- Yazan· FALİH RIFKI 1 
bütçesi için hazırlıkl~r batl!mı~ 
tır. Belediye bütçesı açıgın~ 
800 bin lirayı tecavüz edecegı 77 02 5 39 r ya otuı·an Piı-onas gemisi kur 

'------·-------...:\ tarılıımar.ııştır. tahmin edilm<ktedir. 
ÇIKTI 
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ABONE ÜCRETLER/ 
G Türlü,. is9 ~ iPıa 

a a,Lil 400 bnıt aoo kunt • " "'° " 1400 • 
12 9 1400 " 2100 • 

Gelen evralc geri verilmn 
Müddeti pçea auıı..Jar 10 lmrut 

tur. Gazete "' -ı...ya ait qı. 
için müdiri,.ete miiracut edilir. 

Gazetemiz ilin!...... meo'uli7etiai 
bbul ebnez. 

r 

BUGÜNKÜ HA VA 
Yeşilköy asket'i ra:sat -rl:e

zinden aldıgımız malumata naza
ran bugün bava bulutlu olacak 
rüzgar hafif kuvette esecel:tir. 

12-1-932 tarihinde tazyik 172 
ınilimetre suhunet azami 4, &sga
rı I santigrat idi. 

Ayıp avcıları 
Kul kusursuz olmaz ... Kusur 

larıllll2 servete tahavvül ebey
di içimizde ne çok zenıinler o
lurdu ... Lakin kusur göz gibi
dir. İnsan kendi kusurunu ıröre 
mez, gözünü göremediii gibi. •• 
Hele insanlar arasında telakki
ye tabi ayıplara kartı ne tedit 
bir çekiştirme hissi vardır. Bi
rinden bahsedersiniz: 

• 

Kadın siniri 
Zengin bir adamdı. 
Diyorlardı ki: 
- Vahip Bey iyi para kaza

nır, fena poker oynar ve budala 
ıibi ele &§ık olur. 

Buraları cloiru. Fakat Vahip 
Beyin mühim bir tarafı daha 
var: 

- Vabip Bey yaıbdır -.e pa
ta oma ııelip bulnıak için !tir az 
seç kalmı,br. 

Kırkından sonra zencin olan 
1arm yegine zayıf taraftan da 
(ııöaül) dür. Ve yafh erkeğin 
atkı daha ziyade marazidir. 0-
nwı için yaflan bir genç kadı-
m beveslendiremeyecek kadar 
ilerlemiı olan erkekler sinirli, 
kıskanç ve huysuz olurlar. On
lar Üzerlerine çevrilen kadın 
gözlerini baılarının çıplak, kar 
b ve soğuk manzarasından kur. 
tarmak için mütemadiyen cep-

: !erinin aıcak ve dolgun teklini 
ıı:östermek ihtiyacındadırlar. 

lşte Vahip Bey. bunlardan 
biridir. 

Evlidir. 
Çocuklan da vardır. 
Ve bütün bu vaziyette zen-

ginler gibi bir de güzel metresi 
vardır. 

Karısı gençlik ve fakirlik 
devrinin yadiır&n. Oldukça gü
zel, görgüsü az, çocuklannm 
delisi bir kadm. Vahip Bey pa
ra kuvvetile yeni yeni alemlere 
doğru kut gibi uçarken Mediha 
Hanım folluğuna ıammıt bir 
tavuk inadile eTine kapanıp o
turuyor. 

O mütevekkil, sabırlı bir ka

ıreçmifti. 
Basit bir ameliyat bu tehlike 

li hastalığı geçirebilirdi. 
Fakat bu krizi de atlatacafı

nı zanneden Vabip Bey kendiei 
ni biray yatağa bağlayacak bir 
ameliyattan çekindi. 

Hastalık ağırlqtı. 
Son dakikada yapılan bir a

meliyat ümit edilen neticeyi 
Yermedi. ihmal Ye likaydi onu 
ölüme kadar götürdü. ,,. .. ~ 

Mediha Hanım bu akıbetten 
pek müteessir oldu. O, ıtünah
kir kocasının nasıl olsa bir gün 
kendisine döneceğini zannedi
yordu. Onun için acıdı, günler
ce ağladı. 

Nihayet bütün acılar gibi bu 
feliket te hızım kaybetti, sinir 
ler yatıştı. • , 

Galiba bir hafta sonra idi. 
Vahip Beyin katibi müstacel 

borçlarını ödemek için kasanın 
anahtarlarını istedi. 

Mediha Hanım her günahını 
affettiği kocasının itlerile hiç 
meşgul bile olmamııtı. Fakat 
artık kendini ve çocuklannı dü 
şünmek lazımdı. 
Öldüğü gün altın saat kor

donuna bağlı kua anahtarlan
m ona vermişlerdi. 

Birııün ki.tiple beraber yazı
haneye geldi. Gözleri ya§anp 
elleri titreyerek kasayı açtı. Bü 
yük kasanın raflan bottu. 

Y alna üst gözde bir çek def 
teri ile bir zarf duruyordu. M& 
diba Hanım zarfı açtı. Rahmet 
linin burada belki de vaaiyetna 
meai vardı. 

BAKTERİYOLOG 

Dr. İHSAN SAMl 
Bakteriyolojl Laboratuvarı 

Umum kan tahliliitı. Frengi nok
tai naz.arından (Wasserman teamü
lü kan küreyvatı sayılması, tifo ve 
sıtma teııJrio.i, idrar, balgam, caraha
ti, kazurat ve su talilitı, Ultra mik 
roskopu, hususi aşılar ittihazı. Ka
nın üre mikdarmm tahlili ve ka 
nm sedimaitation sür'ati, Divanyo 
lu, Sultan Mahmırt türbesi 189. Te
lefon 20931. 

İıstanbul İkinci Not<:rlii:ine: 

1932 

-Kadıköy--

Süreyya sinemasında 
Yarından itibaren 

Milletler şarkısı 
Filminde Türkiye ses 

kraliçesi 

Hudadat Şakir H. 
Gelecek proğram 

Methur tenör RICHARD 
T AUBER tarafından 

Kadınlara inanma 

ASRI TtY A TROSUNDA 
(TEPE BAŞ1) 

me§htır dansör DOUGLAS ile yeni 
Jozefin Baker MİS COOKS ve 

Muazzam Zenci Revü 

Noter Beyefendi: 1stanbulda Şeb 
zade başında Muhtesip Karagöz 
mahallesin.de Şeyh Ali ı&0kağında 7 
numaralı hanede mükim Yol mü
.teahhidi Varınlı zade Mustafa Lüt
fü beyo: hususatı atiyeyi ihtar ey
leriz şöyle ki: 24 Jhziran 931 tari
hinde üçümüz tarafından mümai
leyhin emrine muharrer olarak do
kuz ay vaadeli ve 21 mart 932 de 
vaadesi gelecek 16500 liralık bir se
net ita olundu isede haddi zatınıla 
mezkur senedin bedeli anin tara
fından ita olunmadığı gibi ledelha 
ce ve atiyen izah ve ~rt olunacak 
esbabi adidei kanuniyeye mebni se
nedi mezkilru tarafımızdan eda ve 
tesviy~s i i<:ap eylemcdiğinden işbu 
ihtarnamenin mümaikyhe veya ve
kili umumisi ayni hanede mükim 
biraderi Varinli zade Haci Mehmet 
Beye tebliğinden itibaren (Sekiz 
gün) zarfında tarafımıza iadesini 
tenbih ve ihtar eyler ve işbu ihtara 
rağmen manızzikir senedi iade et
mekten imtina ve sair suretle uhde 

heyetinin bütün artistlerile oynan
sinden nez'ine sai bulunduğu su- makta olan ZENCİ MEMLEKETİ 
rette mercüne müracaatla lbım 

NEŞESİ ıbüyük opereti muvaffa
kiyetle devam ediyor. Du gün ma
tine oıaat 17,30 •uvarc saat 21,30 te. 

BUGÜN AKŞAM 
saat 21,30 da is.ı;ırı;.uı Belıdiqısi 

MUM 

SÖNDÜ 
Yazan : Müsa-

~ehirTiyatrosu 

ııı ıııııııııııı 
dındır. 

- Bırak şu namussuzu •. Ben Vabip Beyin bütün çapkınlık 
onun gençliğini bilirim! derler. !arını işitir, Dışarıda geçen ge

Fakat zarftan vasiyetname 
yerine üç tane fotograf çıktı. 
Bunlar, Vahip Beyle Necla Ha 
nrmın muhtelif pozlarda ve bir 
az da münasebetsiz vaziyetler
de çekilmi§ resimleriydi. 

gelenler a1eyhin.de ikamei dava ve 
başkaca bu senedin i·ptali me«iin
de talep olurıa<:ağı ve bu yüzden te· 
vellüt edecek her dürlü hukuku ka
nuniye ve zarar v.. ziyan ve bilcünt 
le mesarifi ta.lcıp ve dava edeceğimi 
zi muhtir altı nüshadan ibaret .işbu 
ihtarnamelerden birinin U11Ulen 
muhtirunaleybe tebliği diğe.raun 

kalemde hıfzile üçüncü nüshasının 
badettasdik tarafımıza iadesi ve bir 
nüshasının Milliyet diğer nüshası
nın Son Posta gazeteleri vasitasile 
ililni ve altmcı nüshasımn Sirke
cide Köprülü hanın.da mükim Nal
bant zade Süleyman ve şilrekasi 

şirketine tebliği müsterhamdir e
fendim. 

hipzede Celal 

11.1 
Bir kadından görüşürken, ha 

yatta yaptığı bazı hissi zaafla
rı ele alıp onu artık bir cüzzam 
lı hasta gibi telakki eder. Hele 
bugünkü ferait altında demir
den leblebi kesilen hayatın za
ruretlerile etini satmak zarure
tinde kalmış, yahut sadece zev 
kinin kahnna uğramıt olanlan 
yermek, çekiştirmek, önüne ıre
lene anlatmak ve onlara kartı 
mürai ve sun'i bir istikrah duy 

mak bizim için en kudsi bir meı 
galeden daha r:ıühimdir. Böyle 
sine -böylesine ki; kimseyi ~rar 
etmemittir. Kimsenin hakkını 
yememiş, kendine zarar vermit 
tir - aelam vermeğe tenezzül et 
meyiz, onunla bir tramvay ara
basıoda bulunmayı yüksek if
fet ve haysiyetimize yakıftıra
mayız .. Fakat beride bin masu
mun hakkını yemiş, tefecilikle 
ne hanımanlar aöndürmü,, hır
sızhk, dolandıncılık etmit olan 
nicelerin bilerek, bilmeyerek ~ 
lini aıkanz •. -Biz ne garip Ye a
cemt ayıp aYcılarıyız yahu! Üs 
telik timdi içimizde -ben de da 
hit olduğum halde- bir giiruh 
peyda oldu ki; aleme bol bel, 
cömertçesine nasihatlar veri
yoruz, ~ kuruttuk bir ııazete 
alana bedava ablik dersi hedi
Y€. ediyoruz_ Anlatıyoruz, izah 
ediyoruz. Kendi kendimizi aziz 
bir ahlak evliyası zannedip kari 
lere öğütler veriyoruz. Likin 
ıülüyorlar, okuyanlar, bizi bd
den iyi tanıyanlardır. Bu nui
hatlerimize gülüyorlar. Ve bize 
belki terbiyelerinden dolayı ses 
çıkanmyorlar. 

Delilik çoğahyor 
Nereden anladım mı diyecek .. , ş d 

11nız.. un an: 

Şu günlerde haftada üç dısrt 
tane mektup alıyorum. içinde 
hep (saadet zenciri) denilen di 
vanelikler yazılı, hepsini yırtıp 
atıyorum .. Bana kalırsa bu mari 
feti posta idarelerinden birisi 
icat etmif .. Pul sarfiyatı çoğal
sın diye! Batka feye yarar yeri 
yok! 

FELEK 

Masör Danyal Bey 

celeri nereye gittiğini de bilir. 
Kocalarını ve evlerini seven bü 
tün kadınlar gibi sinirlenir, hırs 
lanır, hatta Vahip Beyi azdıran 
bu servete bile linet eder. 

Fakat çocukları ona teselli
dir. Ve nasıl olsa biT gün gelip 
kocasının tamamile evine döne 
ceğinden emindir. 

Vahip Beyin son macerası 
gelip geçici olmadı. Evli bir ka 
dına gönül vermiftr •. 

Çıldırasiye seviyordu. 
Kadın, şatafatlı, azametli, 

muhteşemdi. 
Aralarında (atk) firmaaı al

tında yorucu bir adale mücade-

Mediha Hanım; ölümile ıı:ü
nahlarmı ödeyen Vabip Beyin 
bu hitıralan kasasına kadar ge 
tirip aaklamaamı affetmedi. E
lindeki resimleri yırtıp parçala
yarak: 

- Alçak herif, diye haykır
dı. Oldükten sonra da onunla 
berabersin ha. Keşki sağlığın
da aynlsaydım! 

11 K:. s. 932 
Harbiye 

Sirkeci.de Horasanciyan hanında 

Ağop Abalyan ve Mahmut Paşada 
Abut efendi hanında 20 No. da Ki
nz Zade Me!ınıet v,e Vannlı zade 
Sabit ve Sirkecide İtimat an.barında 
Çadırcı zade M.:hmet Lütfü. 

İS'rANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA 
MEMURLUGUNDAN İLAN 

Bürhan CAHlT Tamamına (6670) lira kıymet tak-
lesi batladı. dir edilen Beyoğlunda Fe.riköyüıt-

Vahip Beyle Necla Hanımın Askert fabrika- de Fransız mezarlığı 60kağmda atik 
bu münasebeti kibar ileminin • 6 mükerrer, cedit 139 NoJu ma arsa 1 

tatlı bir dedikodusu oldu. Her- lar ilanları hanenin tamamI açık artırmaya vaz e 
kes Vahip Beyin aarfettiği müt . . dilmiş olup 25 K. Saru· 1932 tarihin-
hi h b 23-11-931 tarihinde münraıka-

. ş paranın esa mı tutuyor, de şartnamesi divanhaneye ıtalik edi 
Nedi Hanımın itıkmı insafsız sası yapılmayan Tezgaılılar 

~ lerek 13 ""bat 1932 tarilıin.e mü-sa-
ca bırpaladıg"nn iddia ediyor- 16-1-932 tarihinde sa.at 10 da "" dif cumar~ günü saat 14 den 16 
du. ayrı ayn pazarlıkla alınacak- ya kadar İstanbul düı:düru:ü kra da 

Bütün bu haYadisler Mediha Tal" ı · ·· tir, ıp enn muraoaatı. iresinde açık artınna .suretile satıla 
Hanımm da kulağına gidiyor- caktır. Artırma ikincidir. Birinci 

duFakat temkinli kadın bu va- fnşaat ı·la"nı artırmada en :ny00ıe iki bin liraya 
taliJ> çıkti:ıı§tır. Ve bu kerre en ziya 

ziyette erkeğinin üzerine yürü- de artıranın üzerinde bırakılacak-
. h ki d 1 ğ la k ç Türkiye Sanayi ve Maadin meyı, a ı a o sa a ır • an ur. Artırmaya iştirak için %7 tcmi-

hk vak'alan çıkarmayı zararlı Ban'kaııımdan: 
buluyordu. Biliyordu ki başla- Beyko~ Debagat ve Kundura fab :~.:~~~:ı~~r-!'.'.::"~ş~:~~~ 
rında b6yle sonbahar a9klan- rikaııında yaptırılacak olan fahri- aittir. Haklan ta,pu sicillerile sabit 
nrn dumanı töten erkeklerin fa '-- - t-•ıa·t -~-- •-·- tma v ,... mu•~ '"""" ..... u e. olmıyan.ipotek.li alacaklılar ile di-
kaaı yoktur. Küçük bir müma. dotaıP .imallit büyük daireleri in- ğ.,r nlaka.d=ınm ve irtifak hakla sa 
naat onlara atklanna .id- yo- •· 28 ı''-'-•" "•-un g- ._....._,_e 

•· !13Au uuvı """"' "" ~ biplerinin bu haklarını-.., hususile 
~. bütün. «ıgellerini kırdrrabi- kadar me•kii münakasaya konul- faiz ve ınasarife dair olan iddiala

~tur. Talip <>lanlarm Beykoz falı nnı ilan tarihin.den itibaren yirmi 
Dostları ona kocasının Nec-. ·ı.a üd" ili"'.. "---~•-d n 81 m ur .,une muı~ gün içinde evrakı müsbitelerile bil 

li Hanıma çok para yedir iğini prtnaıne ve plinlan 30 lira aıısb- dirmckri lizımdır. Akısi hal.de hak 
IO"'ylediklen" zaman o dudakla- b·ı· <l imal ·•<- ı 1 ın • a arı ıuın. 0 tınu.r. lan tapu sicillerile sııbit olmıyaıı-
nnı büküyor: 

Y;<kında : 

YALOVA 

TÜRKÜSÜ 
ilk müsikili komedi 

Perşembe günü A YNAROZ KA
DISI. 

RAŞİT RİZA TİYATROSU 
(Şehzadebaşı) 

14 ikinci kanu:ı. perşembe ak
şamı 21,30 da, 15 Cuma saat 

11 de talebeye 15,30 da umuma 
ACEMl ÇAYLAKLAR 

~medi 3 P. 
Nakleden H.Suat B. 

tsküdar Hale Sinemasında 
Muazzam şark filimi 

SULTANI AŞK 
tıaveten: Hafiyeler Kralı 

Jlill 

Şehza<le ba§l 

Ferah Sinemada 
Bu gece tam 9,30 da Ramazanı Şe· 
rif münasibetile bey.,.,fmilel bü
yült varyete v., umbaz kumpanya
ıları 55 artist 38 mımero 4,30 ııaat 

bili fasıla zengin ım>gram. Locala
nruz.ı lütfen gün-düzden tedarik c• 
diniz. 

1HT1RA lLANI 
" Harp tüfckle<"i .ile küçük çapta 

mühimmat cndaht tertibatı" hak

kında 22-4-929 tarih ve 175 No lu 
ihtira beratı bu defa mevkii fiile 

konmak üzre alıece devrüfcrağ veya 
icar· edileuğindcn talip olanlarm 
Gaiat&da Çinili Rıhtım Hanında 

Robert Ferri'ye 
olııınur. 

müracaatları ilin 

_Yedinin, diyordu. Paraaı --------------ı !ar sattŞ" bedelinin .paylaşmasından 
biterse nine döner. ÖJle kadın Gebzıe A&Jıye ma.hk<:meei hukuk hariç kalırlar. Al~kadar!arın icra ve ı-------------
lann Jalııız para için aevittikle dairesinden: Tuzlada mükim gazi- .iflia kanununun 119 ncıt mad<ksi Bakırköy twlh lt'fkimliğiııdeııe 
rini de anlamıt olur. aoci Zeynel ef. uvıccsi SaUb.a H. bülmıllnıe göre tCTfiki hareket etme Y.:fillı:öyde ıteşviilı:ye mahalk5inde 

Mediha Hanım belki de bak- ZeV<:iniz Zeynel ef. taLlfııı.dan aJcy .leri ve daha fazla malı'.lmat almak aeri>eati sokağında. 15 nümet"Olu ha-
hinize a•ilan """'"~· .ciavas.uıda iıtiyenle.rin 931-561 dosya numa:ri- n·~- mükim iken vefat eden Ner-·lıydi. Kimbilir tecrübesiz genç ~ - .... ~ """ 

evliler gibi birden biTe parlayıp .clyevm YUl:'oalavyay.a firar etın:if ve le memuriyetimi~ milıacaatlan i- ses Neraesyan efendiye ait münta
kocasının üzerine atılsa Vahip adreainiziıı meçhul bulunmuş oldu Ian olunur. zam bir ba.hçederüninde firi.Ldakll 
Bey iliklerine kadar iıleyen at f\1 karyeniıo heyeti ihtiyari;roainin ı--------------ı tülliınba kuyu ve alti oda ve bodü-

ilmübaberindcn anla•ilınasi üxribe "''~ kati ve ••ti arası ve banyo ma km buhranı içinde onu da, ço- ~ • -~ r-
cuklarmı da yüzüstü bırakacak gerek dava istidası ve rerelıec ta- SATILIK BİR ADET KAPALI hallini havi ma müttıemilat bir bap 
tı. yin kılınan yevmü tahkikat için ya- OTOMOBİL alıpp yaliboyali son de.rece külli.-

Onun bu sükUneti evinin i- pılan iınnata rağmen ııc esaleten İstanbul ikinci icra memurluğun- nişli hanenin şübatin 17 inci çar-
bengini bozmadL Ve Vahip B. Te ne vekaleten gelmediğiniz için dan: Mukaddema Osman Beyde 198 pınba günü aııt ıs de alenen atti
kırlandan sonra ırelen o çetin hakkınızda giyç kararı verilmif Te N<U- lu Raif paşa apartı:manında 8 rilınMı iera kılınacağından tali4> 
iptilanın bütün hırsile Necla Ha tahkikatta 27-l-932 taribiııc miisa- No. lu dairesinde müstecir iken ha- olanlann kıymeti muhammineııi olan 
nıma düttü. dif çarşamba günü saat 14 tıe talik len ikaınetgllhı meçhul bulıman Ri- 'i500 liranm yüzde on rıisbetinde 

Bu bir hummalı macera oldu. kılmmıı olduğwıdan iGabet ey.iane fat Vidol efendiye ait: Bir borç- pey akçesini miiııta.ııhibeo. müraca&t 
Aylarca sürdü. diğiniz ve itirazatınızı bildirmedi- tan dolayi mahcuz 'ile aatılmuı ~ etmeleri ilin olunur. 

• 
INEMALA 

Bu akşam 

ELHAMRA SİNEMASIND 
İki Muazzam Film Birden Görecekai · 
Talebi umumi üzerine ve henüz görmeyenlerio 

prmelerini teminen 

MARLENE DIETRICB 

ve 

ıaheseri ve p tin m valfa ıiyeti 

27 No lu C A S U S 
RANGOO(ORANG-OUTA 

İnsan ayağı basmaDUf ormanlarda kaplanlar ile 
hayvanlar arasında alınan fevkali ~e h'r fllrıı. 

-- .Bu akşam -
Melek sineması 
MARİE BELL'in 

Bu mevsim zarfında görü
lecek yegine muazzam 

Rıchard Tauber: 
Büyük Varyete: 
Richard T auber: 
Büyük Varyete: 
R:chard Tauber: 
Büyük Varyete: 

TALi Mu""akkak vörii 

sözlll filmini takdim ediyor. 

Bu eser RİVIERA otelle
rinin ihtişamı içinde Ye ku
marbazlar muhitinde cere
yan eden ve vekayii huı
rayı musavver bir romandır. 

Paramount filmidir. 

25000 kilo balya 
saman satılıkhr 

Halkalı Zh:a.at Mıektdıi çiftliğindcsı: 

Halkalı Ziraat Mektebi çiftliğinde mevcut sama41 

de ile satılaca'ktır. Talip olanlar Kanunusaninin y· 

Cumartesi günü elli lira teminat akçesile birlikte "/ 

vannda mezikfir mektepte çiftli.k İdare Heyetine ın .. 

L K. T. Demiryolu idaresin 
Demiryolu müteahhitlerine il 

t. K. T. Demiryolu üzerinde UT'ganlı ml!'Vkifinde 
«ık araba ile teısviye.i türaıbiye, hattın yeni mib · 
balast f-crşi v-e rıhtım duvarı inşasına mütedair aın 
kur demiryolu idaresi tarafından mijmMk;ısaya v 
Bu bapta tanzim olunan tahmini keşifnaıınenin ıı.a 

gayri safi mikdar 8500 Türk Lirasıdır. 
1 - İşbu münakasaya ait şerait ~kında malt\ma'. 

ya aldmnail~ üzre İzmir'de Basmahane me-Wt 
caat olunabilir. 

2 - Münakasa dosyası 13 cari tarihinıd~ itibardl 
lİra$J mukabilinde İzmirde; Basmahane m 
amade bulundUl"lllmaktadrr. 

3 - İşbu ameliyata dair münakasa 20 cari tarihine 
lan güniin saat 10,30 unda bas.mab:,mcd~tJI 

Adapuarı Türk Ticaret Bankan •.ı.i 

Yılbaşı Kumbara ikramiyeli 
Yılbaıı münasebetile .Adapıurı Not.eri ve kumbaıa 

da Ada,pazarında Banka -rke.zinde çekileıı ikramiye lıur'"';J 

Bartında Ziya BeJ malmımıı İhsan Bqe 
İstanbıılda Şeyh Zade Ahmet Beye 
Te kiııdağmda Ertuil'lll İhtan Bey• 

j 
;i:ı. 

lstarıhıılda Mualla Hanıma . 
1stanbulda Biti Hanıma 

ıua 

Muduınuda Sabit Beye 
Y.enişchiıode Ahmet Şülı:ril Bey• 
Adapa.ıarmda Nesime Teliti Hanıma 

Di1acede Mahmure. Geml.ilrte Güzi.D, T•kiıvlağmAe 
ıumlarla KUt.ahyaıda Necdet, A.dapa.mr-ı&, t il, 1 wı 
Kaya, Boluda Şefik, lmıittıe Canal, Bilec:ikt.e A.dma.. Jc.Lrallll": 
aelde Fethi B.eylett Ollar JinL 

Ada,par.lrında Dürwvar, Gillaüın, F..eki§ehirde Salma il 
SafranboJıuda Güngör, Tekirdağmda Hikmet Han-brla. t 
bul.da Cemal, Süleyman, İbrahim. Adnan, Dllxede J nıet. tısı'ı , 
tıe Sabahattin ve Oaman. Bil.eı:ikııe Arif, Bııruıda Kadri, JC 
pa§Bda Adnan. Boluda. Kini, Bandumada Sıua ~ r 
Koma!, Hilmi Beylere Reşer lira. ./. ~ 

dır? 
Haziranda çekilecek ikinci ikrami:re lı:ur'al.aruıa dahil 

evvel.den ku:mharııüarı lllmalı: ilı:tiaa eder. 

Sıhhiye Vekaletinin ru.lısatnam6- Vahip Bey gecelerini poker ğiniz takdirde eiyabeıı de-ramı l1lWl karr~r 8-81 pJaka No . .ıu Kannig •-------------- ----------------------~ 
iini haiz Masör Danyal B. Beyoğ- masaları batında, günlerini Nec mele ohınacağı tebliğ makllDU!a Ham mark.alı ınüatamel bir otomo- istanbul birinci iflaa meuwrlu-
lu'nda Tokatliyan oteli ka"!ısmda, la Hanım için tuttuğu aparlı- kaim olmak ibre ilin olıuu.ır. bil Ta.kaimde Otomobil durak ma- ğundan: Bir müflie flrkıete ait e.Jhi-

Suterarisi sok ğında 12 numarada manda iki batlı israfın ba' dön hallinde 16-1-932 tarihine müsadif selik, paltoluk, pardcsülük kumaıı-
yeni bir kabine açmıştır. dürücü zevk ve nqeai iJe geçi- ZAYİ - İlltimal etmekte olduğu <Aımarte5i günü saat 12 den 13 çe 1ar 14-1-932 ıperıembe günüıı.deıı iti 

Uzun müddet Galatasaray k.u.111- rirken int bir hadise bu macera tat.i>llı: mühiirlimtl zayettim. Yeni- lı:adar bilınüzayiıde satılacağmdan baıcn 'Pazarlıkla satılacağından t.. 
bündc eporcularımız.a masaj ya~ ya nihayet Yerdi. •ini yaptıracağımdan eski milhörtln taliplerin yevm ve saatı mezkurda !ip olan.Jarm Sultanhamanunda Sa
rak büyük bir ibt-.as kcabetmiş o- Vahip Beyde müzmin bira- hükmü yoktur. Haydarpa§ada Yet.. mahallinde hazır bulunacak memu- dikiye Hanımın birinci katındalrl 
lan Danyal B. her tlirlü masaj y~ pandisit vardı. değinnenirule 99 No lı;ınede mlllıdm runa 931-2870 No. lu ile milruaat- aatı§ malıal.line mliracaatl.a.rı ilin 
maktadır. Son günlerde ırene faaliyete Münire, lan u·" olumır. • olun.ur. 

-- • çestnlP ·~· d=·- g .,.. ••··--- b"ır adam- "".11ızıueou"" -- \ - Re\kis yine mektubu ali;"°'• ı ·:-·· "ze\lik kı'alı ~:.::....L=:.:ı_..ı.oııae:kk·ii'r...!e~=~,...~ıı.2...:!:0:;';-::.,J,d.:__.-..n(_,c.o]l<..J:&11~:...!?:!!..!!!~~ı_:-:;:::.:.::_> _ __ .ı.. ..... ıa:c..& 

1.tantıuı be§ind a<:ra -..ı.ı-, ııumaralı docyasile 
tu~·. . vem-_ Haıuoda "ft ikinci çık arttırııı' 
Kre:pclöfın fabrikau ahlbi Karabet 932 tarihine müsadif Zi 
Dölaneciyan &fendi.de Jil!<mmıı!ml "Ye sh 
A.rmandi 'lleldli avukat Mekki H" - . t 

12
"
14 aruında 1/ T 

met Beyin aJacatına mebni malı<:UZ ıuası mukarrer bu 
olaa fabıilıaııoda mevcut :maJtiııe.le- l<>rin :rewn ve suti fll" 

ha Dinde hazır bu!uıısı' 



ıüoil' 
~\erio 

le: 
r: 
e: 
r: 

e: 
örü 

il 

il 

No. 
11 
45 
47 
49 

128 
329 
378 
482 
534 
566 
660 
682 
747 
766 
880 
930 
967 

1006 
9 

32 
92 
92 

122 
189 
271 
315 
413 
418 
601 
683 
695 
732 
832 
840 
954 

2025 
180 
222 
235 
236 
275 
296 
337 
379 
557 
598 
651 
706 
733 
743 
813 
871 
895 
895 
949 
994 

3069 
82 

118 
131 
148 
162 
218 
305 
378 
394 
395 
414 
489 
479 
493 
527 
698 
7~7 

830 

L. 
200 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

2000 
100 
100 
100 
100 

2000 
200 
100 
100 
100 

1000 
200 
100 
200 

1000 
100 
100 
100 
100 

1000 
1000 

100 
1000 

100 
200 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1001 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 

1001 
100 

40000 
250 
100 
100 
100 
100 

3000 
1000 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 

3000 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 

1000 

No. 
9·U 
970 
989 

4100 
143 
226 
243 
2<t9 
391 
397 
472 
474 
489 
5(J7 
670 
773 
785 
1197 
819 
957 

.i122 
i81 
?07 
331 
363 
~n 
431 
557 
5;ı0 

700 
701 
7U 
732 
szı 
810 
836 
857 
893 
905 
957 
963 
972 

6056 
109 
111 
183 
186 
223 
243 
280 
306 
330 
390 
407 
430 
433 
448 
492 
539 
558 
636 
746 
969 
979 
980 

7039 
58 

105 
147 
198 
239 
269 
319 
328 

T orof cençler lıirliiinden: Birli
. İn ııeaelik lı:oııçcsi 15-1-932 cı1 
aiinii """t on dört lıuçukta S-
l>aııadaki Hayriye lieetinde 
edileceğinden hili'ımum iza .. 

ıdatlllrın tetrifleri icra olunur. 
ıe •illi 

Muallimler birliği 
kongresi 

ıJ 1~~~1. ~ualliuıl ... Birlifinclea: 

DUnkO Keşidede Kazanan Numaralar 
L. 

200 
1000 

100 
100 
100 

1000 
100 
100 
250 

1000 
1000 
1000 
200 
200 
100 
100 

1000 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 

3-000 
1000 

200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 

1000 
100 

1000 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

2000 
100 
100 
100 

1000 

No. 
420 
462 
510 
571 
571 
574 
612 
614 
655 
682 
692 
776 
142 
865 
966 

8014 
63 
74 
82 

217 
248 
315 
327 
343 
378 
509 
517 
527 
534 
597 
663 
818 
820 
830 
841 
875 

9041 
170 
248 
255 
327 
573 
576 
595 
603 
670 
719 
752 
752 
775 
901 
989 
990 

10004 
6 

13 
19 
59 
67 
89 

129 
146 
203 
280 
282 
301 
314 
355 
456 
516 
567 
690 
790 
802 
887 
992 

L. 
100 
200 

1000 
1000 

100 
100 
200 

1000 
100 

1000 
1000 

100 
100 
100 
100 
250 
200 
100 
100 
250 
100 
200 

1000 
1000 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1-00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 

1000 
100 
250 
250 
200 
200 
100 
100 
100 
250 
100 
250 
200 
100 
100 
100 
100 
100 

No. 
11014 

2l 
60 
77 

105 
132 
158 
162 
345 
351 
518 
614 
659 
663 
694 
716 
737 
762 
901 
930 
976 

12008 
9 

24 
120 
165 
195 
305 
337 
38!) 
539 
652 
748 
658 
792 
799 
817 
851 
911 
961 

13004 
36 
53 
59 

116 
163 
208 
304 
360 
370 
393 
541 
583 
597 
652 
8ll 
817 
841 
823 
865 
833 
898 
916 
923 
932 
937 
978 

14149 
170 
177 
zor; 
233 
241 
306 
314 

L. 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
200 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 

10000 
200 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
200 
200 

1000 
1000 
200 
200 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
200 
200 
100 

2000 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 

1000 
1000 

No. 
331 
370 
376 
543 
567 
607 
641 
659 
661 
678 
684 
706 
752 
796 
841 
966 
986 
994 

15006 
23 
56 
99 
59 

103 
171 
173 
176 
222 
366 
461 
471 
490 
559 
643 
651 
672 
707 
764 
825 
933 

16036 
41 
65 
79 

184 
196 
199 
239 
376 
388 
3QO 
401 
467 
538 
601 
620 
677 
678 
730 
778 
891 
902 
967 

17096 
115 
182 
215 
271 
284 
336 
338 
355 
383 
512 
616 
620 

L. 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 

1000 
100 
200 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
~00 

100 
100 
10() 
2GO 
100 

1.000 
1000 
1000 

100 
100 

1000 
100 
100 
100 
ıoo 

ıco 
100 
100 
100 

1000 
250 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 

No. 
18047 

77 
126 
155 
242 
422 
438 
450 
567 
615 
629 
711 
78'.l 
819 

19009 
17 
18 
33 
7'1 

100 
175 
2fi9 
282 
295 
3B 
377 
388 
389 
486 
494 
520 
528 
618 
641 
663 
716 
737 
884 
935 

20013 
73 

134 
155 
186 
224 
234 
402 
426 
447 
453 
490 
516 
532 
556 
572 
789 
792 
800 
883 
916 
969 
919 

21039 
73 
86 

180 
304 
432 
524 
561 
562 
659 
738 
863 
973 

22033 

L. 
200 

1000 
100 
100 

2000 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
250 

1000 
100 
100 
100 
100 
250 
10(} 

200 
100 
ıoc 

· 100 
200 
100 
250 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
250 
100 
200 
100 
100 
200 
200 

1000 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

2000 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
Uh. 
100 
100 

1000 
100 

Belediye, otobüs im
tiyazını istedi mi? 
ANKARA, 12 - lıtanbul lıele

.ıiyeeinin otobii• imtiyazmı .ı..ak 
için hükümete miracaatta lıulundu 
iu söyleniyor. Bu suretle lıtanbul 
dahilin~e veoaiti nakliyesi noktan 
olan mahallere ıenüleri tanzim e
decek, tramny, vapur ıirketlerinin 

1 Mercanda bir dükkan 
yandı 

Dün akıam Mercanda Babalı 
fırın ka11mımda bir f&pkac:ı 

dükkinmdan alef çıkm.ııtır. 
Dükkan yandıktan ıonra ateı 
~öndürülmüt!Ür. 

halıbazır vaziyetlerini tehdit eden -----------
otobiis rekabetinin öniine ııeçerek 
muayyen bir procram dahilinde İm· 
tiyazı iıletecektir. 

No. 
69 
95 

149 
199 
267 
304 
307 
380 
397 
400 
712 
794 
797 
801 
864 

23032 
:;9 
51) 

132 
142 
183 
358 
465 
559 
611 
553 
649 
662 
685 
693 
817 
820 
891 
959 
960 
999 

24071 
34 
45 

ll4 
142 
152 
179 
231 
23~ 

355 
362 
;ı74 

''67 
45~ 

561 
609 
634 
674 
700 
810 
816 
897 
925 
933 

25031 
52 

126 
219 
224 
288 
318 
359 
375 
441 
498 
507 
578 
654 
655 
730 

L. 
200 

1000 
1000 

100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 

. 250 
100 

1000 
200 
100 
100 
100 
1()1) 

100 
250 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 

1000 
100 

1000 
200 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 

1000 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 

No. 
884 
908 
942 

26082 
89 
99 

140 
217 
293 
330 
392 
428 
654 
700 
711 
779 
844 
854 
911 
988 

27037 
53 

123 
129 
135 
191 
233 
36(j 
441 
4Sı 

487 
5().'J 
512 
591) 
653 
712 
729 
766 
781 
945 
978 

28020 
64 
72 
78 
85 

184 
209 
221 
253 
344 
367 
437 
438 
467 
501 
574 
659 
697 
732 
746 
795 
82:.! 
826 
843 
845 

29070 
88 

184 
211 
257 

L. 
250 
100 
100 
100 
100 
100 

3000 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
20·1 
100 
lO(i 

100 
100 
200 
100 
100 

1000 
100 

1000 
100 
2sc 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
200 

1000 
100 
100 
2()(1 

!00 
250 
25(• 

noo 
100 

2000 
200 

1000 
100 
10!' 
250 
100 
200 
100 
100 

No. L. 
432 1000 
470 1000 
596 100 
592 100 
738 100 
779 100 
902 200 

30062 200 
100 100 
155 100 
172 100 
261 200 
262 1000 
265 200 
356 100 
401 100 
411 100 
417 100 
440 100 
540 1000 
671 100 
752 200 
760 100 
870 100 
889 100 
908 1000 
930 1000 
984 1000 

31004 2000 
63 100 
67 100 

101 100 
123 200 
137 200 
ısı 200 
185 200000 

294 1000 
429 100 
493 100 
497 250 
546 1000 
564 100 
618 100 
644 1000 
653 100 
662 )00 
706 100 
711 100 
707 250 
779 250 
850 250 

f. 851 100 
854 200 
941 100 

32019 200 
54 100 
83 100 

165 100 
330 100 
371 100 
398 200 
403 100 
447 100 
420 1000 
444 200 
441 200 
481 100 
537 100 
691 1000 
702 100 
748 100 
881 100 
831 100 
887 100 

,. 903 200 
919 100 

No. 
33019 

37 
61 
64 
93 

119 
124 
313 
338 
556 
609 
642 
711 
763 
775 
783 
839 
848 

34049 
158 
183 
218 
254 
307 
351 
398 
415 
536 
586 
599 
660 
685 
707 
827 
865 
872 
893 
918 
945 

35046 
69 

163 
200 
323 
375 
555 
611 
768 
848 
856 
910 
975 

36057 
98 

248 
303 
305 
347 
408 
438 
469 
559 
579 
657 
680 
696 
708 
748 
769 
805 
816 
820 
893 
947 

L. 
100 
100 
200 
100 

1000 
100 
100 
100 

1000 
200 
100 

1000 
200 
100 
100 
200 
100 
200 

1000 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
200 

1000 
100 
100 
200 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 

loco 
100 
100 
250 
100 
100 
100 

1000 
100 
250 
100 

1000 
1000 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

No. 
37020 

37 
43 

301 
311 
315 
346 
356 
383 
404 
422 
516 
518 
555 
570 
684 
709 
733 
755 
762 
780 
791 
825 
861 
931 
940 

38116 
297 
364 
465 
588 
598 
712 
755 
783 
841 
994 

39014 
29 
91 

210 
230 
239 
255 
397 
442 
458 
522 
551 
593 
596 
600 
691 
759 
762 
815 
841 
866 
872 
906 

40027 
40 

163 
181 
234 
276 
294 
318 
367 
378 
382 
413 
446 

L., No. 
100 623 
250 653 
100 687 
100 720 
100 757 
100 758 
100 793 
100 824 
100 861 

3000 870 
100 891 

1000 976 
100 41040 

3000 115 
100 258 
100 534 
100 581 

3000 592 
100 599 
200 603 
100 627 
100 651 

1000 656 
100 780 
100 850 
100 930 

1000 973 
100 42019 

1000 60 
200 

1000 
100 
100 
1-00 
1-00 
100 

1000 
250 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 

120 
148 
220 
271 
323 
344 
358 
381 
406 
443 
473 
527 
595 
763 
786 
868 

880 
917 
976 

lOO 43038 
100 

40 1000 
100 
100 
200 
200 
100 

1000 
1000 
100 
100 
100 
250 
100 
100 

' 250 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 

123 
130 
167 
171 
180 
204 
237 
285 
312 
338 
433 
433 
480 
490 
508 
520 

527 
559 

L. 
100 
100 
JOO 
100 

1000 
100 

No. 
624 

' 200 -. 

679 
732 
756 
779 
784 
822 
917 
954 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 1 
100 
100 

1000 
100 
200 
200 
200 
100 

1000 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

50000 
200 
100 
100 
200 

2000 
100 
250 

1000 
100 

2000 
100 
100 

100 

988 
44040 

66 
75 
86 

112 
116 
137 
192 
220 
263 
265 
360 
396 
447 
654 
666 
668 
676 
733 
76!1 
853 
858 
871 
921 
963 
988 

45002 
28 
31 

172 
205 
215 
226 
279 
400 
556 
477 

500 
3000 507 

100 ' ·701 
100 

736 
100 

1000 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

767 
760 
800 

803 
855 
883 
906 
909 
927 
936 
932 
952 

l()(} 46078 
100 121 
100 181 

L. No. 
100 208 
250 246 
100 276 
200 350 
100 387 
100 I 396 

1000 427 
100 458 
100 485 
250 515 
100 596 
100 590 
100 658 
100 681 
100 723 
100 736 
100 773 
100 783 
100 789 
100 805 

1000 858 
100 868 
100 998 
100 47131 

1000 339 
1000 375 
200 555 
100 471 
200 503 
100 543 
100 591 
100 249 

100 623 
100 742 
100 728 
200 777 
250 860 
100 867 

1000 938 
100 48058 
100 69 
100 100 
100 179 
100 174 
100 189 
200 442 
100 446 
100 515 
100 ' 577 
100 590 

100 619 
2000 662 

200 737 
1000 49185 
100 221 

1000 266 
250 342 
100 420 
100 525 
100 628 
100 651 
100 662 
100 675 

100 804 
100 911 

L. 
100 
100 

1000 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 

1000 
1000 

100 
100 

100 
200 
100 
200 

1000 

100 
200 
100 
250 
200 
100 
100 
100 

1000 
3000 

100 
100 
100 
100 

1000 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 

100 

100 
100 
100 

200 
1000 

100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 

1000 

100 

100 

Lik maçlan 1 İ~tanbul birinci tica~et mahke- 1 1-nbul s inci icra memurluğu- ı r-----------
lıtanbvl Fatbol Heyetiıaclen: mc&indoa: Mahkemece aflaama ka· na: Ahmet beye 990 lira ile maarif 3 uncii Kolordu 

ıs. 11932 tarihinde Taksim StJıd- rar ""'rilmiş oıa.n Arhimidi ve Pa· ve fai" itasına lınrçlu Kaa;qı Tana~ Ulnları 
7'1manda icra edilecek lik maçları: nayi Ve.leçyos Efendilere ait olup efendinin mahc.uz ve 3242 lira kıy-
Topbpı • K .. .,..,.._ saat 9 ha- BeyoiJ.undıı .ICuloflu 90Jı:aftnda metinde bulunan mils*"" Sernke-

1ı:- Şeb!IP Bey. kiin ve ız bin lira mulaammen la}'- ri ubak Hau.n Riza pa]a val<fi.n-
Anedol11 ·Vefa Kuınlcapı il 10 4S metli İrWı Bey a.partı.manını.n ru- dan Tat&Ylada Akaru. aokağmda 

hakem Refik Bey. ' sı{ his.scııile htanbulda Balıkpaza- I mükerrer cedit 90 ve Nalloant eo-
Befikıa. Süleymani1e il 11,.55 nnda Tahmis 11<>kağında kiin ve 13 kağında 75 No. lu atik 139 zürai 

hakem Adnan Bey. 
bin lira nıuh-mctt kıymetli 63 nu 18 parmak miktarında mukaddema 

Anadolu . Vefa Kumkapı l&ftl 13 
hakem Refik Bey. mcralu mağazanın n111f ıu-sini a· bir kata ana elye~ ikiıer btt&ıı 

J llı.rliiimizın yıllık lı:onsresi önii· 
;izdeki cum:>. ııiinii saat 14 de Be- ------------
7ltt.a, Darülfünun konferans aalo

ı ıda toplanacaktır. Toplanbdan 
•Yel arkaclaılarımızın Birlikle olan 

Üıküdar birinci sulh hukuk mah 

kemesioden: Ayşe hanımın Miizey

yen Hanım ile şayıan ve müıterc

Befiktat • Siile)'IDADİye saat 14,45 çık arttırma euretile satılmasına lıa ibaret olup müteaddit oda.lan ve 
hakem Adil Giray Bey. rar verilmiş olduğundan 3-1-932 ta- mütbah ve kuyu veumıç ve helaları 

Birinci fırka lataatt hayva
natııun gaman ihtiyacı aleni 
miinaaksa il~ alınacaktır. İl-.4-
lesi 19-1-932 tarih salı güıı.ü 
saat 15,30 da komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları . 
(684) (4634) 

a..11el"'lerini tama.c.en taıuün ve 
al etmit olmaları rica olunur. 

Yeni ne,riyat 

karyadan Akdenize 
uh rriri Ali!an Reıit Bey. 

al - Ahmet Halit Be
lızel bir tarzda bastırdığı 

ıı· ve vatani memur v man· 
p r alardan ibaret bir e1er 

1 • 
,dl 

ı r rapor, üç konferans 
Dcktor Cevdet Naouhi Beyin efil 
ir, mevzular §Unlardır: Tiirkiye
:ıürııi kooperatifçilik. i iyat Te ta· 

, kG.:>peratifin ilmübali, mer-
z Bnn.lı:3!:ın. Sat yeri Muallim 
lit kita neaı: 

Zir at gazetesi 
Ziraat g :ı:et:sinin lıinılDusanİ 

• ..... ,oo.. ~ ... ,, mumlericatla Anka-

Gülhane müsamereleri ken mutasarrıf olduğu Usküdarda -----------

Bu oeneki Gülhane bbbı müoame 
relerinin dördüncüsü ayın onuncu 
pazar ııinii Giilhane konferans sa
lonunda verilmİftir. 

Evvela MuaL Dr. Abdiilkaclir B. 
tarafından Manilya humma11) arazı 
ııöst ... en bir vak'a takdim ediJmiı ve 
bu münasebetle ııeçen müsamerede 
Mual. Kemal Hiiseyin B. tarafından 
takdim edilen (Maroilya laummau) 
Din nrin·k-t•ıma ııreçilmi,tir. Mem
leketimizde pek yeni ve nadir vak'a .. 
la~ halinde ıöriilen bu talığm 
~'"" pek hararetli olmu9tur. 
Bilahare dahiliye muavini Dr. Ham-

atik Valde mahallesinde tekke ar
l<Mı sokagmda atik! ve cedit lNo.lu 

ve iki oda ve bir kuyuyu ve ufak 

bir bahçey.i muhtevi ve 350 lira kıy 

meti muhammeneli bir bap i7.alei 
şuyu suretile Atılması bakkmdaki 
hüküm ve ilam mii<:ibince ve açık 
arttırma ile 15 Şubat 932 paz&rtC6i 
günü saat 14 ten 16 ya kadar mez
kfır han nin evsafını miibeyyin ve 
tarihi ilandan itibaren yirmi gün 
•miiddetle mahkeme kaleminde açık 
l>ulundıırulan satı~ şartnamesinde 

muharrer erait dairesinde ve peşin 
para i!e .aatılacağTndan mczkllr mü
.;ağ llakKında bir hak iddia edenlerin 
icra kaıı.ıunun 119 uncu maddesi 
mucibince yirmi gün zarfmda evr5 
kı müsbitelerile birlikte mahkeme 

Beyoğlu Tapu Basmemurluğu: 
&yoğlunda Sarı Lütfi mahallesi

nin Jurnal sokağında atik 24 cedit 

20 numaralı ve müstesna Gümriik 

Emini Hasan ağa vakfından olan 

bir bap hane mütevellilikçe 10 Ka-
nunsani 306 tarihli senet mucibince 
Avusturya devleti tab'asından Re

fail Malik tarafmd.ın muamelei fe-

ragiyesinin i<:rası hakkında müra
caat edilmiş ise de nıiltcvellilikten 
tıtpu ;daruine devredilen defterde 

kaydına tesadiif edilemediği bildi· 

rilmi~ oldu(undan ve 1515 numar.ı
lı kanuna tevfikan tasarrufun tah

kik vo tespiti için tahkikatı mahal
liye icra kılınacağından hanei mc.ı· 
kilr hakkında tasarruf iddiasında 

di B. tarafından ""tetani" dahiliye 
ınuavini Dr. Refik Bey tarafm· 
dan bir ( Gravitz ) tümörü 
vak' ası tıdıdim edilmit ve tetrihi par 
caları :österilmiıtir. Nisaiye ınuaYİ
;,j Dr. Ziya B. tarafından Refik Mii· 
nir e. uıulü ralaim tedıit ve muallim 
Zeki Faik B. tarafından suyun lı:lor
lanması hakkında çok istifadeli bir kalemin mür;ıcaat eylemderi ,.e olanlar vanıa 23 Kanuıısani 1932 ta
tebliğ yapıldı. aksi takdirde satıs l>cdelinin payia~ rihinc mıiaadif cumartesi giinü B<Ult 

Münakafalara Mual. O... "Abdiil- masından hariç kalacakları ve fazla 10 da vesaik tasarrufiyderi 902-60 
kadir L\ıtf"ı, Niy~ l~met, Zeki Fa- malı'.ımot almak isteyenlerin mahkc· numarasile müracaatları veyahut 
J.k fahri Nazmı Şakır, Orhan, Ke- • " , d N , • lrf Tnenu1 :ır3 -? osy.:ı o. ısilc müra- ı ve kiti rcsmi&eri,,in gôndcrnl teri rnal Hiioeyİn" Beylerle Dr. an ve 
SRli!ı Beyler itıirnk etmı!lerdir. 1 caat eykııeleri il~n olun!tr. ilan olunur. 

rihinde icra kılınan açık arttırma• kavgir olanın kiremitlik üstilndc 
da apartımanm nısıf hisaesine 5000 tahta tara.sası muhtevi iki bab hane 
lira mağazanın nısıf hisııesine 2100 
lira bedelle talip &;:hur etmiııse de birinci açık arttırmaya konulmuş

tur. ŞArtnamesi 27-1-1932 tarihinden kafi mılodarda o adığmdan satış 
geri birakılmıs obnasına binaen ie- divanhaneye talik cd11eeclrtir. İfbu 
ra ve iflas kanununun 106 mcı mad iki bab hane 17 ·2-932 tarihine mii
desi mucibiN:e mezkur a.partıman udif çarş;ımba .giinü saat 14 16 ya 
ve meğua 2 inci arttıtmaia çıka- kadar Beyoğlunda ifayi vazife eden 
rılmıştır. Talip olanların şartname- İstanbul 5 inci icra dairesinde açık
yi görmek üzre mahkeme kalemine arttırma ile •tılacaktır. Arttırma· 

ya ittirak için yüzd~ 10 teminat ak müracut etmeleri. ve arttırmaya it-
tirak edilmek üzre de 18 Şubat 932 çcai alınır. hale tarilıindetı itibl
tarihinc miiııadif pc~bc günü ren i§leyeeck vergi ve sair rüsunı 
saat 14-16 ya kadar yiizdc on pey müşteri}"' aittir hakları tapu sicil
akçcaile İıtıanbul Adliye binasında lerile sabit olmayan ipotekli ala
birin.:i Ticaret mahkemesine ıel· caklılarla diğer alacaklıların irti
meleri illn olunur. fak hakkı sahiplerinin bu haklarını 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrika 
:tanına bitişik Apartnnan 
~o 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
.:>aat: 14-18. 

YC hususile faiz ve maaarife ait id
dealarını i1iıııt tarihinde itibal'lll 20 
gün içinde evr&ka miisbitelerile bil 
dinnelcri llz:mıdır. Akei Uıktirde 

1 hakk.ları tl\l)U aigllcrile sabit olına
yanlar hariç bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Alakadarla
rın kra w iflh kaltununun 119 
u1'Cu maddoal hükmilne göce tevfi-'-----------.IJ ki hareket etmeleri ve daha fazla 

• • • 
Istanbulda Levazmı Müdü

riyeti emrindeki Kanije rukup 
motörii aleni müzayede ile sa
tılacaktır. İhalesi 20-1-932 ta
rihinde çarşamba günü saat ıs 
te Komisyıooumuzda yapıla

caktır. Taliplerin şartnamesini 
almak füıere her gün komisyo
nıxnuza ve motörü görmek Ü

.sere yollama müdüriyetine ve 
miinakasasına iştirak edecek
lerin de va'kti muayyende !ko
misyonumuza müracaatları. 
(689) (4669) 

malilmat ve taf ililt almak isteyen 
!erin 931-1750 do•ya numarasilc 
memuriyeti.mise müncaat .etmclcn 

illıı olunur. 



• 
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Istanbul Deniz levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo 
8000 Yerli mali elvan üstübU; açrk münakasasıı 14 Kanunusani 

932 perşembe günü saat 11 de 

Yu'kanda cins ve miktarı yazılı üstübünün hizamdaki gün 
ve saatte açık münakasası icra olunacağından şartnamesini 

gönnek için her gün ve vermek istiyeıılerin münakasa gün ve 
saatinde muvakkat teminatları ile ·birliıkte Kasımpaşada Deniz 

Levazrmı Satmalma komisyonuna mür·acaatları. (4552) 

' lstanbuf Belediyesi ilanları 1 

K ı R A L ı K T I R : Banyolu ve baJ1yosuz yizmilıcş odalı, 
250 metro ya:ııhk taraça ve taraçasında büyük bi.r re5toralı, her odada 
ııcek ve eoğuk akar euyu, kalorifor ve tc.kfon tesisatını hawdlr. 

Talipl.erin Ankara.da İstanbul Pasta aalonunda Hayri Efendiye.., 
İ-nbllllda Mısır Çarşısı eivarmda Kuru Kahveci Hanında 16 numarada 

------Mustafa &ye müracaatları.------

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

... ------------------------------------------~ Haydaııpaşa geçidinde bulunan 182 numaralı gazino mahalli 
aleni müzayede ile ve 6 ay müddet için icara v:erileceıktir. 

Müzayede 20-1-932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 
te yaıpılacaıktır. 

Bu huBusta fazla ma!Uınat almak isteyenler Haydarpaşa 

gar Müdürlüğüne müracaatla buna müteallık ~elCTC 15 
kuruşluk pul yapıştırılıp imza etmeleri ve 200 lira teminat ak
çesile mezkur günde Ha'Ydaııpaşa işletme müfettişliğıi maka
mında hazır bulunmaları ilan olunur. (43) 

Bakır lokomotif ocakları ve teferruatının kapalı zarfla mü
nakasası 15 Şubat 932 cumart~ günü saat 15 te Ankarada İda
re merkezinde yapılacaktır. 

Tafailat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde yirmi beşer 
lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazrlıdır. ( 42) 

1 Şubat 932 tarihinden itibaren şebekemizin Eskişehir -
Konya kısmı üzerinde kain Çe.vuşçuköy İstasyonu kapatılacak 
ve bunun yerine 287 inci kilometredeki muvakkat Aııgıthan 

durağı bu civar için daimi İstasyon olarak açılacalktır. Mamafih 
207 ve 208 No. 1ı muhtelit katarlanmız esıki Çavuşçuıköy İsta
syonunun bulunduğu noktada birer daılcika tevakkuf edec~klıe
rinden bilet ve ıbagaj muamdesi trende ·yapılmak üzere buı:a
dan da yolc:Ulann işbu katarlarxmza ·binebilecekleri ilan olu
nur. (176) Beyoğlu Belediye Ş. Müdiriyetinden: Darülkeze yolile Hü

riyeti Ebediye tepesine giden yolun birleştiği noktallDlıda bu
lunan tarik fazlatımın üzerine ya kulübe yapı:lmamak ve yahut ı 
yapılacak kulübenin plan ve resmi hey'eti fenniyece tasdik edi-· 
leoek şekikle yaptmlmak üzere açık müzayede ile kiraya veri
leoeğinden istiyenlerin 14-1-932 pertemı>e günü on bette endi
mene gelmeleri. (4502) Ee. 

Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 

Satılık emlak 
Mevkii ve nevi Teminat 

Ziraat Vekaletinden: 
200 kilo Stllfat dB istiriknin şartnamesi mucibince pazar

lıkla mubayaa olunacaktır. (Bu istiriknin, !kontenjan listesin
den hariç ve memlekete duhulü setbestir.) Taliplerin şartname
yi almak üzere şimdiden Ankaırada Ziraat Velkaleti mubayaat 
Komisyonuna, İstanıbulda Birinci ZiTaat Müdürlüğüne ve pa
zarlığa iştira.k için de yevmi ihale olan 23-1-932 cumartesi günü 
saat on beşte bedeli muhammeni olan (10,000) lirarun yüzde 7,5 
üzerinden teminatlarile birlikte mezkur Komisvona müracaat 
etmeleri. (147) 

Jandarma satın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma için (33000) metre Kaputluk kumaş kapalı zarf. 
la alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gönnek için ıher gün ve 
münakasaya iştiraık içinde 2-2-932 Sah günü teklif ve teminat
lariyle beraber saat on bire kadar 'lcomisyonumuza müracaat-
ları. • 

Istanbul ithalat gümrüğü 
Müdüriyetinden: 

İstanbill İthalat Gümriiğü iki No. ımbaT taca olbap 
keşifname ve şartnamesi mucibince tamiri 10-1-932 tarihine 
miisadif Pazar günü saat on dörtte icra kılınacağı ilin edilmiş 
isede yevm ve saati mezkfirde muracaat vaki olmamasına bi
naen münaka6anın 20,.1-932 tarihine müsadtf Çarşamba günü 
saat on dörde talik edildiği itan olunur. (180) 

lstan~ul Evkaf Mü~ürlü~~n~en: 
MUZA YEDEYE VAZOLUNAN EMLAK 

Müddeti ica'r 
sene 

ı - Çelebi oğlu Hoca Alaettin mahallesinde mar
puççular caddesinde cami kapusu ittisalinde 
.l:lükkan ı 

2 - İstinyede Kiirl<cübaşı mahallesinde çayır cad-
desinde 23 No. hane 2 

S - Anadoluhisannda baruthane caddesinde 14 No. 
lu hane 2 

4 - Anadoluhisarmda baruthane caddesinde 16 No.lu 
han~ 2 

5 - Anadoluhisarında baruthane caddesinde Fev-
kinde odaıyi müştemil dülkkan. 2 

8 - Anadolu.hisarında baruthane caddesinde 12 No. 
lu dükıkan. 2 

7 - Anadoluhisarmda baruthane caddesinde Kargir 
00~ 2 

8 - Kasımpaşada cammikeıbir mahallesinde Türabi
baba sdkağında 7 No lu ahır. 

9 - Daya hatun mahallesinde Çakmakçılarda bü
yük yuıi hanın odabaşılığı ve bir oda ve bir dük-
kin ve altı baraka. 3 

Baladaki emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazolun
muştur. Taliplerin Şubatın İkinci Salı günü saat on beşe kadar 
'Aıkarat kalemine müracaatlaı:ı. (177) 

183 

301 

Üsküdar Selimiye Kavakçepne eokıık 28 No. 18 
dönüm bostan. 

Beşiktaş Cihannuma mahallesi ıhamam ~ ce
dit 13 numaralı hane. 

57 Beşiktaş Sinanpaşa mahallesi Beşiktaş Tram
vay ce<ldesi atik 51 Cedit 70 numaa-alı diikk§n 

407 Mercan Daya Hatun mahallesi Yalduıhan üst ıka
tmda 14 numaralı oda 

135.-

50.-

25.-

30.-
Balada yazılı emlak bedelleri peşinen teı;viye edilmeık şar

tile bilmüzayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 
21-1-932 perşembe günü saat on altıda şubemize müra~atları. 
(E) (61) 

PEŞiN VE T AKS iTLE SATILIK EMLAK 
Es. Mevkii ve Nevi. Teminat 

283 &ylerbeyi Bostancibaşı mahallesinde. Ga.riıane 
sakağında 3 numaralı 9 dönüm ıbostan 50.-

316. Beyoğlu Firuzağa madıallesi Beyıoğlu caddeeıi 

33. No. ıhane. 200.-
55. Ketencileırde Tahtakale caddesinde 2. No. 

iı:ath arsa. 250.-
110.- Büyükadada Rıhtım caddesinde üstünde iki 

odayi havi 26. No. dükkAn (ev halinde de kul-
larulaıbilir). 125.-

Balida yazılı eml!k pazarlıkla satılacağından taliplerin 
25-1-1932 pazarteiıi 2ÜnÜ saa on alıya ıkadar şubemize müra
caatları. 

lznıit orta nıekte~i ınü~ürınınn~en: 
1 - Evvelce ilan edildiği veÇ'hile mektebimiz tamirat ve 

inşaat münakasasmm şartnamesinde ögrülen lüzuma mebni 
yaprlan tadilat dolayisile münakasa lhükümsüz addedilecek ye
niden 20 gün müddetle kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - İhale 14-1-932 tarihinde şimdiki ortam'C'ktep binaBmda 
saat 14 te yapılacaktır. 

3 - Talipler bizzat mühendis veya mimar V'e yahut bir mi
mar veya mühendisi inşaatta istihdam edeceğine dair noterouı 
musaddak bir teahhütname vermiş müteahhitler olabilecekler
dir, 

4 - Talipler usulü veçhile tanzim edeoeıkleri teklif meıktup
larma taliplerin ehliyet, selfilıiyet ve istihdam edecekelri mi
mar veya mühendisin evrakı müsbitesini 810 liralık teminat 
mektup veya makıbuzunu usulü veçhile raptedeceklerdiır. 

5 - Tafsilat, plan, keşif, ve sair evrak her gün öğleden son
ra ortamektep müdürlüğünden alınabilir. (4577). 

Jandarma satın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma için (13500) çift kundura kapalı zarfla alınacaık
tır. Taliplerin şartname ve evsafı görmek için •her gün, müna
kasaya iştirak için de 2-2-932 Sah günü saat on beşe Jt.adar Ko
misyonumuza müracaatları. (178) 

Tütün in~isarı umumi ınü~ürlü~Oo~en: 
Samsundan dahile sevkolunacak mamul Tütün nakliyatı 

münakasasının 1-2-932 tarihine temdit edilmiştir. Talip olan
ların mahalli Başmüdiriyetine müracaat eylemeleri, 

-~ s~!~"!!t 
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F · - Perşembe 
akşamı on yedide Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
ve Körfez tarikile Ayvalığa a-
zimet ve avdet edecektir. 

Yoku bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de Mustafa biraderler. Tele
fon: 2,2210. 

KARADENiZ 
POSTASI 

Erzurum 
vapuru 13 K. ı;ani 

ÇARŞAMBA 

Yüzde 40 Tenzil-
Hilmi kitaphanesinin gerek yeni gerek eski harflerle basılmış 

manlığa ait kita,pları Ramazanı şerifin birinci gününden Bayramı 
ci gününe kadar devam etmek üzere yüzde 40 tenzilat ile satışa 
mıftır. Yalnız taşradan istiyenler kuran tereümeleri için yüzde 2 

tinde poeta m11srafı ilive edecekleroir. 
YENi HARFLERLE: 

Türkçe Kuranı Kerim tercümesi- (Yeni harflerle) 
fünun il&hiyat Fakült.esi reisi Fazılı muhterem İzmirli İsmail Ha 
tarafından Şerh ve izahlarla gayet açık ve Anadolu türkçesile d 
çevrilmiştir. Pek okunaklı bit- yazı ile ve yeni harflerle büyük b 
rafla basılmaktadır. 

Kuranı kerimin en doğru, en hatasız bir tercüme ve tefsiridi 
için pek anlayışlı bir kitaptır. Birinei cildi basılmış, neşir olun 
tki.n.c:i ci1di de ramazan ortasında basılıp bitecektir. 

İki cildin, hediyesi 250 kuruştur. Yüzde 40 tenzil edilince iki c 
c.ellet 150 kuruşa inerki bedavanın bedavasıdır. Hemen abone 
Abonesi İstanbul i!;in iki cilt mile.ellet 150, taşra için 200 kuruştur. 

Amme cüzü - Yeni harflerle Kuranın metnini ve ayrıc 
Kuran yazıyla bildiğimiz Ammeyi havidir. Yanlışsız okunmak ü 

1 retıleri havidir. Hediyesi (20) kuruştur. Ayrıca tenzilat. 

1 

Tebareke cüzü - Yeni harflerle ve ayrıca hattı arabi ile 
reke cüzünün metnidir. Hediyesi 20 kuruştur. Ayrıca tenzilat. 

Amme - Yeni barflerl.e Türkçe tercümesidir. Hediyei 15 ku 
Tebareke, Kadseme, Vezzariyatı cüzleri - Yeni 

]erle türkçe tercümedir. Ayrı ayrı kitap beheri 15 kuruşa satılma 
günü akşamı Sirkeciden ha- Bütün bu tercümeler fazılı muhterem İzmirli İsmail Hakkı Be 
reketle (Zonguldak, İnebo- ' y · asini §erif - Hem yenı harflerle hem kuran yazıla fazla 
lu, Samsun, Ordu, Kireson, "'rcüme ve tefsiri de havidir. Çok takdir olunmuş bir eserdir. H 
Trabzon, Sürmene Ri2ıe ve 15 kuruştur. 

Hope) ye gidecektir. . Halka mahsus din kitabı - (Yeni ilmihal) yeni h 
Fazla tafsilat için Sirkeci basılmış en yıeni bir ilmihaldir. Yazılışı ıpek güzel ve pek sadedir. 

Y e1kenci hanındaki acente-
beğenilmiş bir eserdir. Taht pek nefiııtir. Hilmi kitaphanesi tara 

:lılli•ğ•in•e•m-ür•a•c•a•a•t.•T•e•l.•2•15•1•5•.,;I tertip edilmiş itikat ve ibadete ait en mükemmel ve yepyeni bire 
Fiatı 25 kurıuştur. 

Norjske Orient 
Linie 

Yakında muvasclet edecek w.pur
lar: 

RIO vapwu ı4 klnun.-Uyo 
doğru Jimarumıza ınuvaseletle İs

tanbul v.e Marmaıa limanlarından 
Anvenı, Roterdam, Hamburg ve 1ı 
kaı>dina.vya limanları için emtiai 
ticariye tahmil edecektir. 

Tafsi.lit için Galata Fmıkyaıı. 

hanında Theo. Rq>pen wpur A· 
centalığına müracaat olwımaaı, Tel 
B. O. 2274. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

DIMt~PINIH 
vapurıu 17 Kanunusani 

Pazar 
günü akşam ııaat 17 de 
Sirkeci Rıhtımından ha
reketle, (Zonguldak, İnıebo-
1 u, Ayancık, Samsun, Oı:du, 
Gireson, Tı:abzon Rize ve 

(Hope) ye ~~etve 
aynı ~kıele-

Ierle Görele, V aıkfıkıebir ve 
Ünyeye uğrayarak avdet e
decektir. Fazla taf6ilat için 
Siıikeci Meymenıet ıhanı al· 
tında acenteliğine müracaat. 
Tel. 22134. 

İstanbul İkinci Tkaret Mahke
mesinden: Ereğlide mılkim Kaze5 

Şürekiu Şirketi vekili Sadetti.o 
B. tarafından Ereğlide mukim Tüc: 
cardan Hacı Molla Zade İsmail d. 
emrine verilmek ü:ue Galatada Çi
nili Rıhtun Hanında mukim Kazeıı 
ve Şürekası şirketine keşide olu· 
nan 4-11·931 tarihli ve 296 No lu 
üç yüz lirayı muhtevi bir kıt'a çe
kin zayi olduğundan bahstle iptali
ne karar itasını mılmaileyh t.mail 
Ef. vekili Vasilaki Ef. tarafından 
mahkem•:ıı:e müracaatla ta.lep edil
miş olma- mezkQr aenet mahke
meye ibraz edilmediği veya muh
teviyatının mahkeme ve:ıınesin.e tev· 
di olunmadığı takdirde ıoencdin ;p. 
taline karar verllecefi :i.lin olunur. 

Sekizinci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi ınahA:w: ve ıııa -
raya çevirW.-i mukarrer bir adet 
ipek .dokuma makinası 14-1-932 
pefJClllbe günü aaat on ikiden on 
üç.e kadar Çenberli Tqta Vezir ha· 
nında 40 numerolu dokumacı Gar
bi• Dökmeciyan efendinin fabrika
ımda açık artırma auretik atıla
cağından tali.plerin yevm ve aat 
mezkGr.de mahalli.nele ha.zır bu!Ullll
cak m<ımurwıa müracaatları ilin o
ı.mur. 

ı,.tanbul ikinci i.cra memurlu
ğundan: Bir boredan dolayi mahcuz 
ve ıparaya çevirilmewi mukarrer o
lan muhtelif nuınerolu kaaketler 
17-1-932 tarihine müsadif pazar gü 
nü saat on ikiden on üçe kadar 
Yüksek Kaldmmde Tekke eokağm 
da 21 No lu mağaza önünde açık 
artırma suretile satılacağından ta
lip olanların mezkur gün ve saatte 
hazır bulunacak memuruna müra
caatları ilan olunur. 

Mızraklı köy ilmihali - Yeni harflerle köylülerimiz iç 
pılmış islim dinini 40 tlerste toplamış köyfülerimizin medeni insa 
şamaları için çok f.aydalı mal6mat lronmuştur. Büyük bir ilmihald 
yatı 35 kuruttu" 

Hadisi ııerif - Y.eni harflerle basılmıştır. ıı io Hadisi şerif 
iyi tasnif edilmiş, gayıet açık ııade ve tatılı bir üslupla herkeein anlı 
bir surette Türkçe olarak baınlmıftır. Hediyesi 50 kuruştur. 

tenzilit yapılır. 
Surutussaliit - Abde&t ve namaz bilgisi hakkında en kı 

16matı havidir. Hediyesi 10 lrul'UflW". Bütün bu kitaplar hep yeni b 
l.edir. 

(BİR BUÇUK AY İÇİN YÜZDE 40 TENZİLAT) 
Nurülbeyan - (Eski harflerle) kuranı erim tefsirinin T 

tıeııcümesidir. Bir heyeti fazıla tarafında:n vüoode getirilmiştir. 1' 
lıerimin hem metnini yani her ayetin aelmı ve aynca tercümesini ha 
İki büyük ciltten mürekkoptir. Bez ciltlisi 450 kuruş. Ayrı ayrı iki 
tir. 

Ayrıca yllaıde 40 tenzilit fakat ta,radan istlyenler iç.in yüzde 25 
maearifi zam olunur. 

Maanii kuran - (Eski harflerle) Tuı.rülfilnunun İlahiyat f 
tesi reisi fazılı muhterem İzmirli lsmaiJ Hakkı Beyin kuranı Keri 
cüme ve tefsiridir, tel'Cüme gayet sade ve açıktır. Çok rağbet gönn· 
Mükemmel bir kuran fchrisini havidir. Bütün ayetlerin mebdeleri 
tında tam tercümeleri, daha alta tam tefsir ve şerhleri havidir. H 
karton ciltlisi 300 kunı§tur. Tenzilattan aonra taşra için yüzde 25 
ücreti zam olunur. 

Halka mahsus kuranı kerim tercümesi - (Eski ha 
le) gayet aade yazılmııtır. Kurani kerimin tam bir tet'Ciimesidir. 1' 
clıltlisi 200 kuruştur. Ayrıca yüzde 40 tenzilat. Bundan posta ücreti 
maz. 

Eczayı ııerife tercümeleri - (Eski harflerl.e) Amme. 
rekt>, Kadseme, Vezzarlyati cüı:leri ceınan 110 kuruştur. Güzel Kur'a 
zıısile metni tercümtyi, aynca malfunatı diniyeyi havidir. 

Bütün bu eserler için yüzde 40 tenzilat yapılır. 

ISTANBUL HlLMl KlTAPHANE 

• 

ÇİÇEKÇİLER 
çlFÇILER 

SEBZECiLER 

C.P. ve Novo markah müıtahzarah kullanın 
Çiçek-Sebze-Meyva-Bai ve hububat ıiraatine 

Mah•u• siibreler 
Nebatat hqeratını• ldtfını mahsus lıovvedl miistahzaraı ve 

pulverizatl!r meımıatınızi tııtırlp eden hı.ralı lınndan 
vikaye için anıikriptogamik terkipler, 

"Rivçiıre Pere & Fils"in her türlü soğan çiçek ve tohumlar 

Sahı mahalli: V. HA YLER ve Ski 
lstanbul Çakmakçılar yoku,u, bliylik Yeni han f'.fo. 22-2 

KARON 

Tel. 2,1278 

ALMAN KİT APHANES1 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

umumiye, iştehaııızlık ve kuvvetsizlik 
büyllk faide ve teairi görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Nafıa vekaletinden 
390 adet meşe makas traversi pazarlık suretile mubaya 

lee>elktir. Pazarlık 16-1-932 hine müsadif pazar günü 
16,30 da Ankaı:ada Nafia Vekaleti Müsteşarlrk makamında 
pılacaıktır. Pazarlıfa i tirik edeceıklerin yüz elli liralık tefll 
tı muvakkate ve 932 senesine ait Ticaret Odası vesikasile 
likte ayni gün ve saatte Komisyonda bulunmaları !azı 

Talipler şartnameyi görmek üzere Ankaırada Nafia VekB 
Malzeme dairesine, İstanbulda Haydarpaşa İnşaat Tesel 
ve muayene memurluğuna müracaat edebilirler. (153) 


