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NUSRASI 5 KURUŞ 

Türkiye için istikraz ve 
sırıtan kirli emeller •. 

Fransadan niçin istikraz yap
ınıyoruz ve niçin onlann 

J>olitikasına yanaşmıyoruz? •• 
Biz,.k ·· F 'd ıı.ı· ,.o emınıs: raaıa a 

_. 1P olan mantıkbr aklı ıelinı 
"ır F-•- • · b· b-ı -at he.- yerele olduiu ıı 
~ l'llcla da aklım, mantığım 
iii~~it mecnunlar eklik de
ld ır. Asıl ıaıılacak fey; bazı 
1 llnlann bili deli ıaçmuı din 
l'!tntten zevk almalandır. 
Ek llndan birkaç gün evvel 
ki 0 ~~ Pari gazetesinde "Tü~
ııı yk ıçıo istikraz,, batlıklı bır 
t ' •le çıkmı,.. Makalenin al
ll\dııki . b" h . y ımza, maruf ır ıa ıı-

ıı ~ değildir. Eacıen ı:azete
ıı~ll d~ iktidar mevkimde ~lu-
1\( il zuınrelerle münaıebetı yok 
~:· Muhalefet safında bir ga. 

e ••. 
d Makalenin bir yerinde töyle 
r 'lliliyor: "Türkiy-İn artık pa 
1t''1 kalmadı. Halk, açtır. Her
ııı t:c, Yalnız medeni bir millete 
)' llrıaubum, ve artık ppka tatı· 
,~111, diye kuru kuruya müte 
r lı olabilir. T ürkiye'yi, fak-
'· zarurete götüren J91, Ke

llıııliaın'd" ı ır .,, 
fııı. Makalenin alt tarafındaki 
lıı r11larda sırıtan bınlar, 
~karıçlıklar olmasa idi, bu ıös 

de zaman zaımon bası M!*'· 

~~~lerden itittiğimiz herzeler 
ki 1 bir kenara atardık. J:Ialbu 

l'naluat atikir: Mubarnr, lı
lrıet Paıanın Lauıuıne'deki 
:U•affakıyetini hatırlatıy~
I u ınuvaffakıyeti de müttefık-
1 ti' ~ra~ında o zaman mevcut o
'ıı ıhtıli.flara atfediyor. Ve 
~ilki on sene evvel kaçırılan 
Lir fırsatın acııile timdi: "Fa
"llt İfte zamanı geldi; Türkler 
hra için bize çan.ak açmağa 
teliyorlar!,, denıek iıtiyor. 

Anlatılıyor ki, dünyada m~ 
t~effa Görzon'un Lamanne'de 
' 0Ylecliji ıözleri unutmıyanlar 
~e o ıünün ıelec:eiiini ,.nanlar 
Qili mevcuttur. lhtiraalırmı 
~'Yali.tla muhalitla, betleaıek 
ltt' , 1Yenlere ne denir? •• 

F ranıa ile niçin bir istik· 
'•:ı: Yapmıyoruz? Niçin Fran11z 
Jloli :ı__ . ? il t....,ına yanafmıyo~ • •• 

11 •orauları kendi kendilerine ;:•il ve düıünen vatandatlar 
t" t~r. Y anlıı hiikümler, ekae 
1
11' .ıılerin iç yüzünü bilmemek Fil ılerj gelir. Vakıa resmi 
Ek"n'~!' temsil etmiyor; fa~at 
. o do Pari'deki makalede ile-

tı •iirülen mütalealan dütünün 

I~ hu sebepler daha kolay an
lltıl uh .. )" ır. Makalenin m arnn 
llkaek perdeden yüksek bir 

kllf\ırl .. 1 b ~ a toy e agırıyor: 

' 
"Efendiler para mı iıtiyor-

llrı\lz? ö , ı_ el • yle iıe ıartlarıınız fUD 
r •r: 

ıı:ı·-:--- Türkiye'deki mektepleri-
~. hiınaye ediniz. 

ll:ı - Türkiye' de FraDllZ ıer
rıı:~e ve teıebbüalerioi kayın• 

'eh - Moakova ile olan oıüna-
llhnızı kesiniz. 

.ı.. k Berlinin boyundunıiun
ıı endinizi kurtarınız. 

1111 - Vereceğimiz altınları to
Ve tüfenge vermeyiniz. 

\11 - Boğazın bitaraf mmtaka
't l'tıu tealihteo civarında &ili.h 
e lech· , . 

llb;, ızat yığmaktan vazıeçı-

lli - Eıki borçlannızı veri
:ı: .. v . · e ıaıre ... 
~uharrir ilive ediyor: 

l>ll Fakat Türkler bu §artlara 
r, 11.atınazlar. Şimdi bizden pa
lllQ flla~lar bile onları düyunu 
it )ınıyeye değil; Almanların, 

8 )anların, lsv~li!erin şimdi-

lik tecil edilen borçlarmı v~ 
cekier... O halde paramızı An
kara tarikile Berline, Romaya 
ve Stokholm'e niçin verelim? 
Kemaliıt Türkiye'ye para ver
mek, volkanlarda bina yapmak 
gibidir!,, 

Şüphe yok ki, bu yazılar, 
çirkin bir iftiradır. Türkiye, 
ba§kalanna çanak açmadığı, pa 
ra iıtemediji içindir ki, berke
ıin hiddetini, uabiyetini tahrik 
ediyor. Türkiye'niıı katlandıiiı 
fedaki.rlıklar böyle bir zillete , ec1· 
düımemek içindir. On ıen ır, 
kurulan tuzaklara düımedi. Şüp 
be yok ki bundan sonra da ~ 
cudiyetini, istiklalini böyle bir 
akıbete maruz bırakmamanm 
yolunu bilecektir. Kıımaliıı~'in 
bize öirettiği en büyük fazılet; 
eııarete katlanmamak, iıtikli.li
mizi para mukabilinde ~atma
maktır. Şu da var ki, çok cid. 
eli bir sanıret hiHedene, Tür. 
kiye, iatikru etmenin yolunu 
ela bulmaktan i.ciz değildir. Fa 
kat bu istikraz biç bir vakit 
mali ye iktıaadi bir esaret baha 
ıma olmıyacaktır. 

Aleyhimizde fenalık, garu 
ve tahkir yağdırmanın bir ıebe 
bi de, Kemaliıım'in esaslı um
delerinden birini teıkil eden bu 
hakikatin her tarafta anlatıl· 
mıı olma11dır. 

Eko dö Pari'nin muharriri
ne ıöre, lımet Paıamn Türk 
paraımm ıağlanılığı hakkında. 
ki bir .özüne kartı, Oımanh 
Bankalı reiti demit ki: "Bü
tün ıayretlere rağmen Türk pa 
ruı bir türlü Hğ lam paralar> 
ıır .. ma ıiremedil,, Bu reiı kim 
dir, bu ıözü kimlere ıöylemİıf •• 
Belli değildir. Fakat böyle bir 
ıilziln Oımanlı Bankuı mi.
nmdan çıkmuına ihtimal vermi 
yoruz. Çünkü owtadaki fili va
siyet tamamen bunun akıidir. 
Türk paruı ıağlamlığmı muha 
faza ediyor. 

Makalede Türkiye' deki Fran 
ııs sefirine, Franıız ateıemili
terine de atılmıt tatlar , yapıl
mq tarizler vardır. Bizim bil
diğimize göre, bu zatların. Ek~ 
dö Parice kabahat telikki edı
len hareketleri, Yeni Türkiye 
hakkındaki hakikatleri oldukla. 
n ıilıi vatandaılarma ve bükii· 
metlerine bildirmekten ibaret
tir. Kont dö Şambrönün Türk 
muhibbi olma11, nedeme bazı
lannm sinirlerine çok dokunu
yor. Hakikatte muhterem se
fir; yalnız Türk muhibbi değil, 
kendi memleketinin, kendi mem 
leketi menafiinin de muhibbi· 
dir. Çünkü Türk dostluğun
dan Fransaya yalnız fayda ge. 
lir. Bereket venin ki, bu haki
kati bilenler, Türkiyede olduğu 
gibi, Fransada da pek çok
tur. 

Yeni Türkiye'nin aleyhinde 
bulunanlar, daima ayn• ıili.bı 
kullanıyorlar: Rus dostluğu, 
harp taraftarlığı .• Halbuki Türk 
Rus d~tluju, harbi bazırlıyan 
bir sebep değil, ıulbu kuvvet
lendiren en mühim bir imildir. 
Ankarada yaıayan telikki, bu 
idi itin içindeyiz.. Moakovada 
ya;ayan mana bundan batka 
bir teY değildir. Bunu da son 
ıeyahatimizde Rus. d~tlarım~
zm içinde ve muhıtlennde bız· 
zat gördük ve duyduk. 

Eğer Fransa'da, Türkiye ve 
Türkiye'nin vaziyeti hakkında 
mühim mevki ve vaziyet sahibi 

ar· 
Fırka grupu bugün 
içtimaa davete ildi 
Başvekil bu içtimada mali, 

iktısadi vaziyeti ve 
Rusya seyahatini izah edecek 

ltalya seyahati 22 mayıs pazar günü 
başlıyor, heyet salıya Komada bulunacak 

ANKARA, 14. (Tele· 
fonla). - Fırka grupu ya
rın on beşte içtima& davet 
edilmiştir. Bu İçti11:1alla is
met Paşa Rusya ıeyahatı 
hakkında Fırka J<aUna 
mufassal maliima•. verecek 
tir. lımet Paşa b içtima· 
dan İstifade ederek, Türki
yenin bugiinkü iktııadi ve 
mali vaziyeti hakkında da 
icap eden maliima ı verdik
ten sonra önümüz.ti.eki ıene 
içinde yapılması tasav-
vur ettiği iılere grup 

( Devamı ikinci ııabifecle) 

Fransız sefiri ve ataşemlllteri gemiyi :ıiyaret ediyorlar 

Jeanne d' Arc süvarisi 
makamatı ziyaret etti 
Öğleden sonra Vali ve Kolordu 
kumandanı ziyareti iade ettiler 

Vail Muhiddin Beg süvari 
tarafından karşılanıyor 

Limanurnza gelmi' olan Fran
•ız mektep aeıniıi Jeanne d' Arc 
kruvazörü kumandanı Marquis, 
dün sabah aaat 10,30 ta Vilayete 
aiderek vali Muhittin B. i ziyaret 
ebniıtir. Fransız kumandanı 20 
dakika kadar Muhittin B. in nez. 
dinde kalmıt ve aaat 11 de Kolor
du kararıahına aiderelr Şükrü 
Naili Pf. yi %iyaret etmiıtir. 

Öğleden aoı>ff Muhittin B. ve 
Şükrü Naili Pı. a.yrı a)'J'ı Jeanne 
d' Arc knıvazörüne giderek ku
mandana iadei •İyaret ebnitler
dir. Muhittin B. ve Şükrü Naili 
Pı. top atilmak ıuretile aelimlan 
ınıılardır, aynca bir müfre:ı:t1 bab 
riye efradı reomi ..,ı&m; ifa elmit 
tir. 

Kruvazör Köatenc.,-e gidecelr, 
dönütte V ama'yı da ziyaret ede
rek orada iki gÜn kalacaktır. 

birkaç düziaa adamın Eko 
0

dö Ne iyi ki hakiki .. v.~ziyet; 
Pari'nin muharriri gibi dütün· kısa görenlere, kısa du9unenle-
düğüne kani olsa idik; in- re cesa~et verecek bir manz.~ 
safın, mantığın, ve haki- ı a~zetmıy?r: B~ • ı~ık~. h~ _ıçm 
k t muhabbetinin ekseriyet üze bır teaellı, ati ıçm bır umıttır. 

a s·· Meb' rindeki hakimiyetinden mutla· ıırt usu 
ka §Üphe ederdik.... MAHMUT 

Kontenjan 
Usulü 

Hükumet bu usulü 
daha sıkı esas

lara bağlıyacak •• 

• .. 
ve 

Umumi Nefriyat ve Yuı 

ETEM İZ'ZET 

---

• ti lar? 
Sıra masraf bütçesinin 
münakaşasına geldi •• 

• 
·~~ilerin ve küçük esnafın mu. 
ayenesi için alınacak tedbirler 

ANKARA, 14. (Telelonla) -
Flflca grupu.nda ve dijer bazı 
mabalilıde lı:omenjantmazı liııte

minin tatbibttald mü§lcDlltın· 

dan babsedilmelctedir. Bazı ze
vat bu usulün biraz daha tahlif 
edilmesi memleket menıtl//ne da
ha muvahk olacağı fjlcrlndedir
ler. 

/ Bütçe bu sabah görüfiilecek; sokaklar
daki köpeklerin acilen itlafı isteniyor •• 

Haber aldığıma g6re hük{Jme
tin tetkikatı bunun alısi . bir ne
tice vermiştir. Hük(Jmet bu sjs
temi tabi il değil biJjJds açık 

lı-alan taraflarını da doldwwralc bu 
usula daha srkı esaslara bağla
mak brarındadır. 

Her halde bir taraftan mihtth
liklerin tasarrulu, diler taraltan 
hül:(Jmetçe yapılacal: tal:yidat sa
yesinde memleket ithalatının as
gari hadde indiril-si hllkOmet 
için esaslJ bir noktai azime-t o
IPcalctır. 

Balkan tütün 
Konferansı 

Bulgar ve Yunan 
murahhaslannın 
iştira.kile bugün 

toplanıyor 
Balkan tütün konferansı bupn 

ıebriınizde ilk resmi içtimamı ya
pacaktır. 

Konferansa itti 
rak edecek olan 
Yunan ve Bul· 
gar murabbaa 
heyetleri ,ehri· 
mize gelmit • 
!erdir. Yunan 
murahhaalan ...., 
tardır: Sabık na· 
zır ye meb'ua M. 
Manolldea; Ziraat 
umum müdürii 
Karamano&, lktı
aat ne:ııareti aabılr. Nemli -"• 
umum katibi Ru- Mitot 11.,, 
dopuloa ve Selanik tütün ofi&i lllÜ 

dürü M. Pronokia. 
Bulgar heyetinde, Bulgar Zi

raat Bankası müdürü ve Bulcar 
Sanayi kooperatifleri Merkez 
Banlr.aaı müdürü bulunmaktadır. 

Türk heyeti Ofia müdürü Ce
mal Beyin riyasetinde olmak Üze 
re reis vekilleri Nemli zade Mi· 
tat 'ile Tütün lnbiaan müdürü 
Hüanö Beylerle Hüseyin Sabri, 
Hüseyin, Hal\ık 'ile Hakkı Nezihi 
Beylerden mürekkeptir. 

Türk heyetinden müderris Hak 
kı Nezihi ve Ofia tütün raportörü 
HalUk Beyler dün otelde Yunan 
ve Bulgar heyetlerini ziyaret ede
rek 44 Hot geldiniz" demitler ve 
ilk teması yapmışlardn. 

( Devamı ikinci sahifede) 

Ölenler 
Yaşıyorlar 

1 

Mı?\ 
Romlln üııtadı HilSEYIN 
RAHMİ Beyin •on e•eri 

MiLLiYET 
sütunlannda 

Pek yakında tefrllıaaına 
başlıyacağımız bu roman 

HÜSEYİN RAHMi 
Beg tarafından bllyiJJı 

bir emek ve uzun bir aSy 
ile MiLLiYET için ha

zırlanmıştır. 

latanbul Umumi Meclisi dün 
aaat 14,30 da birinci reis vekili 
Sadettin Ferit Beyin riyasetinde 
toplandı. Geçen celseye ait zabıt
lar okunup tas'llip edildikten son· 
ra müzakerat ruznamealne geç.ı1· 
di. Bu eınada Galip Bahtiyar B. 
aeçen celsede kooperatiflere dair 
aöyledili bazı sözlerin yanhı zap 
tedildifinden bahsetti ve beyana· 
tı bu auretle taabib edileli. 

Bundan sonra Mezat meınurla 
nnm aidatı hakkında beaap itle
ri müdiriyetinin müzekkereai o .. 
lrundu. 

Müteakıben Yariclatm noluan· 
hlı yüzünden tediye edilemiyen 
ihtlyat akç.e&i karıılıiı bakkmda 

Nakiye v' Refika H. B. 
Hanımlar 

kar&r İttihaz olunınaama dair dai 
mi encümeninn ve Belediye hizmet 
ve müeueıatında müatahdem o
lanlardan kimlere elbise bedeli 
verilmesi hakkındaki teklife dair 

içtimadan bir klJşe •• 

bütçe encümeninin m twtalen o
kundu ve kabul edildi. 

Çok ealr.i senelere ait tanzifat 
,,., tenYİnlt reımi bekayuınıa 
kaydı terkin edilmesine dair bilt
çe encümeni ma,.batau da ayni 
suretle itirazsız kabul edildi. 

Kartal, Maltepe Ye Pendik be-
1.diyeleri İç.İn aynca ebe ,..atı 
'llerilemlyecelin• dair olan ma•
bata ela "kabul!" aeslerile kal'fl• 
landı. Belediye hizmetine yeni· 
den almacak memurlara Yerile
cek ücrete dair olan mazbata lıa
unla encümenine hanle edildi. 

Bundan sonra iı ... aan'at er
babının tanı muayeneleri haklına 
da sıhhiye encümenince hazırla .. 
nan talimatname okundu. 

Bu talimatnameye göre toför
ler, Yalmanlar, arabacılar, motör· 
lü ve motöraüz küçük deniz mera
kibi kaptan ve çarkçılan ilk defa 

( Devamı ikinci sahifede) 

Umumi merkez dün 
kararını ilan etti 

Federasyonun karan haklı 
ve yerinde bulundu .. 

Soe defa Ankarada içtima e
d- merkezi umumi latanbul mm 
takaUle Futbol Federasyonu ara
smda tahadiia. eden malUm ve 
mabut ihtilafı da tetkik etrnittir. 
Bu sem.in üzerine bir çok müna
ka§alar olmut ve merkezi umumi 
eou itibarile F ederaayonu haldı 
bulmuıtur. 

Ancak ceza üzerinde bir a:ı: te
reddüt basıl olmuı 'ile o da şöyle 
bir karara raptedilmİftİr. 

Mesele teknik olmayıp idari 
bir mesele olduğu için merkezi u
mumi, ıazetelerle ilin yapan 
mıntakanın o gün içtimaında bu· 
lunmuı olan azalarına bir taniye 
tekli teabit ederek imzalayip net 
retmelerini telılif ed, oektir. 

Eier bu vaki olursa F ederu. 
yonca kendilerine verilen ceza kaJ.. 
dınlacaktır. Aksi halde eöylendi· 
ğine göre bu :ııevat altıtar ay boy
kotle tecziye edileceklerdir. 

Merkezi umuminin Anadolu 
Ajanaile yaptsiı tebliğ ıudur: 

ANKARA, 13 A.A. - idman 
Cemiyetleri ittifakı Umum Merka 
zinden tebliğ olunmuıtur: 

Nisan 1932 zarfında latanbula 
gelen Macar futbol takımının Ma 
car milli B. takımı olmaclıiı ve 
bu takımla latanbulcla yapılan 
maçlan latanbul mıntakı.., mer
kez heyetinin milli kabul etmedi
ği Ye futbol federasyon riyaseti· 
nin fazla baaılit ıetinnek malı-

( Devamı ikinci sahifede) 

DiJn i11tanbulda iki feci cinayet oldu. iki kardeş 
birlik olup ağabeylerini ağırca yaraladılar. Bir ha.~ap 
ta bir polisi ııurdu. Resmimiz, agır .11aralı afjabt•yi 
ile polial giJsterigor. Tafsilat oolis siifı11ıl11rımad11dır. 



Balkan tütün 
Konferansı 

[B•ıı J inci sahifede] 

Sıra masraf 
Bütçesinde 

[Ba1ı birinci sahifede] 
ve mütealop her sene için miite· 
hauia doktorlar tarafından mua· 
yene edilir. 

Sütniae ve mÜTebbiyeler altı 
ayda bir muay-ye tabidirler. 

HA 
PAZAR ts MAYIS 

net IHIABE LER 
Okyan osu 
Geçerken 

-• 
Pamuklu mensucat 

Yunan muralaluularmdan lk
tısat Vekaleti sabık k&tıl>i uma· 
misi Rudopuloı ile diin bir muhar 
ririmiz söriipniiftür. Diyar ki: 
"- Balkan konferanamda tiitiia 
i•tihaal eden Türkiye, Yunan .. taa 
ve Bulgariıtan araaında tiitiin 
buhranının izaleıi için bir konfe
nnı toplanma11 temenniai izhar 
edilmilti. 

işte bu temenni üzerine konfe 
ransa ittirak için geldik. Konf•· 
ransta müzakere edilecek m-le 
ler üç memleket tütiincülerini 
muatarip eden tütün maluulüniln 
satıl•--amdan mütevellit bala 
randır. 

Yeniden İfe alman berberler, 
ve halkla temasta bulunan bilet· 
çi, hizmetçi, ça1111qm:ı, bakkal, 
umumi ve huocui ahçılarda çalı· 
f"Jl müıtahdeıain, Banka ve Otel 
hademesi ilk defa ve müteakiben 
her ...,. dört defa muayene edi
leceklerdir. 

M. Brüning'in vaziyeti 
· müşkilleşiyor mu? 

••D•• 
Bir Fransız gazetesine göre 

Bitler imperatorluğu 
ihya etmek için çalışıyormuş 

Bir tayyareci deni
ze düştü, kurtanldı 

HARBOUR GRACE, 14. A. A.-

fabrikaları açılıyor 

Fabrikalar doğrudan doğruya 
hükumetin elinde bulunacak 

Binaenaleyh derdimi& müıte
ı ektir. Ancak miifterelı: alınacak 
tedbirlerle izale edilebilir. 

- Tiitün iıtibaalitmm tahdidi. 
ne taraftar mııtDJ.z? 

- latihaalitın tahdidl ı...kkın· 
da henüz tebellür etmif bir fikir 
yoktur. Konferanata tahdidin bir 
fayde tevlit edeeefi kanaati hi· 
aıl oluraa bittabi buna taraftar o
luruz. Netlcefi konferana mü:ı:ake 
ratı gö.-ektir. 

Talimatname hakkındaki aıh· 
hiye encümeni ma:ı:bata11 okun
duktan sonra bunun etrafında 
lh ... n Arif Bey bazı izahat verdi. 
Ve ezcümle eınafın muayeneleri· 
nin aathi surette yapılmayarak 
ahlaki ve ruhi sicillerinin de tu· 
tulması lazım pldiiini, bazı ciz· 
li hastalılrlarm en mütehaaai• dok 
torlar tarafından bile kat'E ıuret· 
te te,hiı edilemediğini, haatalığm 
ani tezahürlerle birden bire mey 
dana çıktığını söyledi. 

BERLIN, 14. A. A.- Jeneral 
Groener'in iıtifaaile açılmış bulunan 
buhran. ancak perıembe günü Ber
lin'e avdet edecek olan mareJa1 Hin 
denbourıun muvasalitile resmen hi 
tam bulmuı olacaktır . 

Jeneral Groener Almanya milli 
miidafaa nezaretinden vukubulan iı
tifası kabul edildikten •onra dalıil.i
ye nezaretine tayin edilecektir. Çün 
ki mu.-ileyh ıindiye kadar bu ne
zaret itlerini de tedvire memur edil 

Hitlercilerin mütemadiyen artmakta 
olan nufuzlannın tesiri ile ceneral 
Groener'in i.atifası yüzünden badiı 
olan vaziyet hakkında oldukça endi
şeli mütalealar aerdetınektedirler. 

Matin gazetesi, Hitlercilerin ileri 
hareketlerinin neticelerinin kendini 
göıtermekte geçirmiyeceği mütalea 
gındadır. 

ECHO DE PARlS, Hitlerin, or
dunun alelade bir ~kmı olduğunu ye 
ordunun eski imperatoı·lufu ihya et 
mek niyetinde bulundufunu yazmak 
tadır. 

, Atla• Okyanoaunu geçmek üzere 
dün aaat 8,29 da bavalanmıt olan 
tayyareci Lou Reicheu hareketin
den evvel, 3 ili 4 bin metreye kadar 
yüluelerek arbdan ıelen riizıirlar
dan istifade etmek i&tiyeceğİnİ be
yan etmiştir. 

Nevyorkile Harbour-Grace ara
sında teaadüf etmİf olduiu sis Ye 
yukarı rüzgilrlann kendisini saatte 
297 kilometreden fazla lıir sür'at te 
mininden men'ebnit olması muhte
meldir. Bu itibar ile ıaat 2,30 dan 
evvel Dublin, evaıd olması da muh .. 
temel değildir. 

ANKARA, 14 Telefonla) - Memlekette pamuk mensu· 
catı fabrikaları tesis etmek ve her aene memlekete ithal edilen 
40 - 50 milyon liralık bu nevi mensucat bedelini memleket 
dahilinde bırakmak fikri hükilmetin eskiden beri takip ettiği 
bir gaye idi. Hükümet bu kararının biran evvel tahakkuk ettiril 
mesine gayret etmektedir. 

Ruayadarı alınacak makinelerle bu işin mühim bir kısroı 
balledilmi§ olacaktır. 

Bu sanayi için icap eden tesis sermayesi şimdiden temiıı Mehmet Ali B. "eanafın bir NEVYORK, 14 .A. A.- Dün ken 
diainden bahaed.ilmiş olan tayyareci 
Reicherı lrlancla sabilleri açığmda 
mecburi aurette denize inmif ve 
Preaident Reaevelt vapuru tarafın

druı almnıııtn. 

Murahhaılar heyeti nli Be,.i 
ziyaret etmiıtjr. 

Nemli :ude Mi tat Bey de Lon
dra oteline giderek murabhaalar 
la görüşmüttür. 

mitti. 
Milli müdaiaa nezaretinin en ki

demli yiiluelı: memuru bulu...-aı ha 
sabile harbiye nazrrlıiı vazifeaine a
miral Raeder memur edilecektir. 

Ragiftagdaki Mdise 
1 •••••• · ---

edilmiJ bulunuyor. Fabrikalar doğrudan doğruya hükümetio 
elinde bulunacak, efrat hisaedar olmıyacaktrr. Bu suretle fab
rikaların bütün menafii hazineye kalacaktır. 

Umumi merkez 
Dünkarannı 
İlan etti 

tek mütehaNİ• tarafmdan muaye 
neleri muvafık olamaz ve malua· 
eh temine üfi ıelmez! eledi. Ca
lip Bahtiyar B. esnafın muayene 
leri "yni günde yapıldığı için iti
nalı olmadığını, it Ye zanaat er
babının .. atlerce bekliyerek bu 
yüzden itlerinden olduklannı aöy 
ledi ve muayenenin ayni günde 
yapılmamasını teklif etti. 

Nazmi Nuri Bey, it ve sanat er· 
babı tabirine ilİferek ~unun kü
çük it ve aanat erbabı olarak taa
rih edilmeai fikrini müdafaa etti. 
ve bu ıuretle birtakım suitefeh
hümlerin önü almmıı olacağını 
aöyledi. Nakiye H. ilk muayenele 
rin çok büyük itina ile yapdması 
lüzumundan bahsetti ve mümkün 
ae m i.! tehaaais encümenlerin ço· 
ğaltılm 11nı teklif etti. 

Nihayet, Leip&ig belediye reisi 
M. Goerdeler de müatafe iktiaat ne
zırı M. Varmbold'un yerine bu ne
zaret('! tayin olunacakt.rı 

BERLIN, 14. A. A.- Evvelkiıün 
Rayiıtağda gazeteci Klot:ı:i tahkir e
den milli sosyalist meb'uslarclan 
M. Steırmann, Heinoı ve V eitzel., 
üçer ay hapse mahkum olmutlardır. 
Meb'uı Strasze beraat etmittir. 

M. Lebrun, bir katili 
affetti 

Kemalettin Sami Pş. nın sıhhi 
vaziyeti iyileşiyor 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Berlinden alınan aon malii· 
mata göre, Kemalettin Sami Patanın sıhhi vaziyeti memnuni,
te şayandır. 

(Bqı 1 inci sahifede) 
aadile bu maçları Olimpiyat gazete
sine devrettifi ifadeıini haYi la· 
tanbul mmtaka merkez heyeti 
birinci Reis Orhan imauiyle ıaze 
telerde intfar eden beyanname 

Üzerine meseleyi • tki.lr.e umumi 
merkezce memur edilen azadan 
Mahmut ve atletizm federaayon<t 
reisi. Burlı&nettin Bey tarafmdan 
ibraz olunan Teaikalar ve lıtan· 
bul nuntak.uı merkez heyetinin 
izahnamai Türkiye İdman Cemi
yetleri ittifakı umumi merkez he
yetinin aon içtimaında tetkik olun 
muş ve bu maçlarm Macar pro
fe&yonel B. milli taknzu ile Türk 
milli takmu ara11nda niza..U te
kilde yar.ılmlt beynelmilel maç 
oldufu atanbul muataka merkez 
heyetinin futbol federaayoa reİli· 
nin hayaiyet ve aalilıiyetine Ye 
te~kilatta cliaiplin ruhuna tec:a· 
vüz ettlti bu ....... ıede birinci d.
recede alikadar futbol federas
yonunun umumi merkezin iatina .. 
fen tetkikine tabi ve inzibati ka· 
rarlu ittihazına aalihiyeti bulun
duğu miifahede ve taadik edilmit 
tir. 

Rıh hm 
Hesapları 

fzmir nhtım suüsti
mali kon

trölü ne oldu. 
I zmir nhtım tirketindeki sa! 

ia timal meseleıinde kontrol heye
tinin iti tekemmül elmİftİr. M._ 
lenin ceza mahkemeaine ait olan 
kı&mı devam etmektedir. Hesap 
kısmı hükUmetle ıirlcet marahb.aa 
ları arannda müzakere veya mah 
kemeye miiracaat tarik.le yapıla· 
caktır. 

Çiçek 
Sergisi 

Hamdi Bey: 
- Bu it için çok para i.ater. E

aaaen muayeneleri belediye be .. 
kimleri yapıyor. Lüzum görülürae 
mütehaıaıılarca da muayene edi
lir. Kanun, senede dört defa mu
ayen .. emrediyor. Bunun tatbiki
ne imkan yoksa tadiline te~ebbüs 
edilmelidir." dedi. 

Refika Hulüai Behçet H. Ham 
di Beyin teklifini tasvip ettiğini 
aöyledi. Neticede talinatnamey .. 
dair ı:ı:har edilen temennilerin 
makama havaleaine karar verile· 
rek birinci celseye nihayet veril· 
di. 

ikinci celsede kuduz köpekle· 
rin aon ıünlerde çoğaldığından 
balueden bir ta!a-ir verildi. Tak· 
rirde, buna meydan verilmemesi 
ve aokaklarda ajızlıkaız teaadüf 
edileeek kÖpeklerin itlafı temen· 
ni ediliyordu. Takrir ehemmiyetle 
makama havale edilerek bu sa
bah aaat onda içtima edilmek ü 
zere celseye nihayet verildi. ...... ·---
Fırkgrupu 
Bugün 
Toplanacak 

[Ba ı ı ;~i :ıahifedej 

azaamı tenvir edecektir. 

ismet Pş. nın İtalya 
seyahab 

ANKARA, 14 (Telefonla) 
- halyaya gidecek olan heye
timiz cumarteai aqamı bura
dan hareket edecek ve pazar gü 
nü 1atanbuldan kalkacak vapu· 
ra rakip olacakbr. Heyetimiz 
salı günü Romada bulunacak
tır. 

Fırka umumi kitibi Recep 
Beyle Afyon meb'uau Ali Bey 
heyete dahil bulunmaktadır. 

Seyahat nasd cere-
yan edecek? 

Ziraat odası azası 
tetkikat yapıyor 
MeyYacılık, ehli kümes hayva 

natı serıiai iatihzaratı ıün ıeçtik 
çe ilerlemektedir. 

Dün Ziraat odaaı aa- -si 
mahalli ittihaz edilen Viliyet bala 
çesini ıezmitlerdir. Bahçeo.ia tan 
zimine Vilayet daire müdiirii Ali 
Rı:ı:a Bey nezaret etmektedir. 

Yeni Giresun valisi 
Mufla Valilijinden Cireaun 

valilii:ine tayin edilen Salih C.. 
mal Bey tehrim.iı:e ıelmif Ye dGa 
Vali muavini Fazlı Beyi ziyaret 
etmiıtir. 

lamet Pı. Hz. ve Hariciye ve
kili Tevfik Riiftii B. in Roma ae
yahatlerini 22 mayrıtan 24 ma• 
yıa'a tehir ettiklerine dair olan 
haber doğnı değildir. lımet Pı. 
evvelce de mukarrer olduğu üze 
re 22 mayıa pazar ıünü Loit Tri
yeatino kumpanyaaınm Tevere 
np<trile lıtanbal'dan Brindizi'ye 
hareket edeeektir. Bqvekı1 Pt. 
ile Hariciye vekili B. 24 mayıate 
Brindiziye v&ıııl olacaklar ve be. 
men Roma'ya hareketle ertesi gii 
nü ... bah Roma'ya muvaaalat ede 
-.:eklerdir. 

Mukataa vergisi 
ahnacak mı? 

Hükiimet 1 mart 341 taribU 
bir kanunle &tarı tiivettiii &a• 
man ifara müatenit olan mub. 
~aa versiainin de alınm•me•• li. 
rım ıelmekte idi. Ancak baaı yf!tr 
lerde meseli Adalarda mukataa 
verıiai iatenmiftir . 

Adalar malmüdürü Niyazı Be
yin bu cihet nazarı dikkatini cel· 
betmiı ve Defterdarlık vaaıtaaile 
Maliye vekaletine müracaat et· 
mit ve Vekalet malmüdürlüğiinün 
müracatını kanuni bulmuıtur. 

Sefir bugün. 
gidiyor 

lamel Pı. ve Tevfik Riiftü B. in 
aiyaretleri eaıuwnda Roma'da 
bulunacak olan ltalya sefiri Ba· 
ron Aloiai, buıün Stella d'ltalia 
npurile .., Brindizi tarikile Ro
ma'ya cidecektir. Sefire Mm A· 
loiıi de refakat etmektedir. 

Sefirin avdetine kadar eefaret 
m~tetan M. Koch, kendi.aine ve· 
katet edecektir. 

Paganini'nin 
kemanları 

LONDRA, 14 A.A. - Paıani· 
ni'ye ait birçok keman ve viyolon. 
seller burada 2500 lngiliz lirası• 
ıaa aatılmı,tır. 

Fakat boıluldarın bu suretle dol
d<trulmasına rağmen hiçbir ıey hal
ledilmit olmıyacak ve baı•ekil M. 
Brüning çok vahim bir aiyaii vazi
yetle kartı kartıya kalmq buluna
caktı.r . 

Goebbels'i şikiiyet 
BERLIN, 14. A. A.- Berlin po· 

liı müdür muavini . M. Veiss, Reichs· 
tag'ın dünkü celsesi eanaaında ken
di&ine kartı küfrederek tahsını tah
kir etmi, bWunan M. Goebbelı a
leyhinde \;:_..,.ette bulunmuıtur. 

Gnıe (Brpıştılar 

PARIS, 14 A. A. - M. Dou· 
mer'in vefatına müaadif gecede 
idam edilmeıi icap eden katil 
Bouyer yeni rei&icümhur M. Leb
run tarafından affedilmittir. 

Bir Yunan vapuru 
hatb 

ASASSARI 'Sandenya" 14 A. 

Her ne denirse denıin . M. Croe~ 
ner Alman efkin umumiyeeine an
latılmak ve inandmlmak İstenildiği 
gibi ihtiyarile harbiye nezaretinden 
çekilm4 değildir ve dahiliye nezare 
tini de yalnız ve bilbaua harici ai
yaaet itibarile muhafaza etmektedir. 
24 mayıs tarihinde diyetin içtimaın 
dan sonra Prusyada tahaddüı eden 
vak'alar bu hercü merci tacil et:ınit· 
ti ... Müfrit mi!liyetperverlerden biri
ıi diye reiıliğine intihap ol<tn.acak
tır. Hitlercilerin Pruıya parlamen
tosu üzerindeki tazyiki okadar kuv
vetli olacaktn ki M. Braun'un bir 
iki günden fazla bir rol oynamaa 
şüphelidir. 

BERLIN, 14. A. A.- Evvelki ıe 
ce Berlinde Müfritlerle Komüniıt· 
ler arasında kanlı arbedeler V<tkubul 
muttur. Her iki taraf arasında teati 
edilen kur,unlardan iki müfrit öl
mü, Ye dördü de tehlikeli ıurette 
yaralanmıttır. • 

A. - Bir Yunan ıemiai Bonofa· 
c:io boğazı yakınında batmıtt.nTay
fuı kurtarılmtttır. 

Fransız Visamirali 
Kahire'de 

KAHiRE, 14 A.A. - Via ami· 
ral Robert, refakatinde erki.nı 
harbiyesi olduğu halde Kahire'ye 
muvasalat etmiftir. Mumaileyhi· 
ma burada 3 ıün kalmak niyetin 
dedirler. 

Fran•ız gazeteleri ne diyor? 
PARIS, 14. A. A.- Gazeteler, 

Berfin havalisinde Litchenberg'de 
Hitler taraftarlarırun içtime mahal
line birdenbire komünistler ıirerek 
at"t etınişlerdir. Bu alet neticesinde 
bir ihtiyar ölmüş ve dört kiti de a
ğırca yaralarunıtbr 

Katiller muta vassıtlık 
yapanlar mı? 

Küçük Lindberg'in cesedi bu_ 
lunduğu zaman katiller ikinci 

bir fidyeinecat daha istemişler 
NEVYORK, 14. A. A. - Ne 

Llndberı ne de karm halihazırda 
cenaze ıılaymı tertip eden müteahhi
din ııaad.inde buluıınud<ta olan yay. 
rulıınmn küçük natmı g()rmek iıtw>
memekte ve cenae alayı için yapıla. 
cak t.tiboıtı beldeınelı:tedirler. Bü
tün Amerika büyük bir infial içlnd&
dir. M. Hoover, Federal polise katil
lerin tevkifi için bütün lruvvetile faa 
liyete ıeçmeılni ve adalet bakir.ile ye 
rine ııetirilmedik~e meaai&inden fa. 
riğ olmaına.anu emretmiıtir. 

NEV JERSEY, 14. A. A.- Lind
berg'ia çocuğunun cesedinin yakıl· 
maaı için icap eden müıaade veril
miştir. 

Cesetle karşı karşıya 
NEV JERSEY, 14. A. A. - Şq. 

lan ve clalcıa ve fakat sakin bir Lal. 
de bulunan Lindberc, buraya ıelmit 
m. Mwnaileh tabutun kapağı kat'i 
surette Lapanmedan evvel çocuğu. 
nuo nqını cörmek arzusunu izhar 
elmİftİr. 

Kefen küçük kadavranm bir kıs
mını örtmÜf idi..Fakat, Lindberg, ha 
n<t kaldırtmıt ve odada yalnız kala. 
rak çocuğunun parça parça olmut YÜ 
cuclu b.rşuntda bir iki dakika iıtig
rak içinde durmuıtur. 

Bir müddet aonra cenaze otomo
bili Linden' de kiin ölüleri yalr:maia 
mahsus olan ınaballe doiru hareket 
etmittir. 

Ceset yakıldı 

nefyedilınesini be' Jemekte ota. Re.ı 
Johnaon, Linclberıı'in çocuiumnumi 
rebbiyesini ziyaret ettiği eanada ek
seriya çocukla oynamtf olduğunu 
söylemittir . 

Halihazırda sabık ıoror halı:kmcla 
hiçbir fiiphe yoktur. Mümaileyh, ço 
cufun öldüğünü öğrendiği zaman ağ 
lamqtır. 

Cesedi göınmek ı.~lenıişler 
LONDRA, 14. A. A.- Evening 

N"s gazeteıi, yeni Jeraey polis za. 
biti mülizmn Valter Gouıblin'nin te
lefonla kendi•ine vaki olan atideki 
beyanatruı nqrebnektedir. 

" Tahkikat neticesinde, çocuğun 
büyük çapta bir tabanca ile öldü
rüldiif'i tezahür etmiftir. Çocufan 
cesedi otomobille yolun kenarından 
60 metre kadar ileride olan Ye ket· 
fedilmİf bulunduğu çalılık çukura 
ııakledilmittir. 

Katiller cesedi gömmeğe t.,.ebbüa 
etm.itlel', fakat prüniifa ıöre naci
hani olarak bu fikirlerinden sarfı. 
nazar eylemitlenlir. z.ıı.ta kuvvet •. 
leri bu şayanı nefret cinayetin faille
rini ketfiçin İcap eden her türlü ıay 
reti aarfetmelı:ten ıeri d<trmamttlar
dır. 

Bir iz üzerinde bulunuld<tğu :zan 
nediliyor. 3 giin içinde katiUerin tev 
kif edileceği tahmin olunuyor. Efka
n ..mumiyenin bu kabil kaçırma ha
diseleri faı11eri haldonda pek r.edit 
ce:ı:elar tatbik edilmesini talep etti
ii Nev-Y orl<'ta M. Hooftr, katiller 

Franaa elçisi ile Kahire Fran&ız 
cemaati mümeuili amirali, ista· 
aiyonda kartılamıılardrı. Mifli 
matem haaebile hiçbir merasim 
yapılmıyacaktn. Mısır luah, ba
cün Franaız amiralini huzuruna 
kabul edecektir . 

Los Angeles balonu 
bozuluyor 

WASHiNGTON, 14 A.A. -
Loa Angel• iamindeki Amerikan 
kabiliaevk balonu 30 Ha:ıiranda 
kadro harici yapılacaktır. 

Paristen bir nefeste. 
Bükreşe 

LEBURJE, 14 A.A. - Miralay 
Bouacat ile yiizbatı Tavera tema· 
men çelikten mamul •e Coatea'un 
tayyareaine miişabih bir tayyare 
ile aaat altıyı yedi ıeçe Biikrete 
hareket etmişlerdir. 

Mumaileyhima, Bineaco kupa· 
aıru kazanmak için bu seferi mer 
haleaiz olarak yapacaklardır. 

Şarlo Japonyada 
KOBE, 14 A.A. - Methur 

komik Cbarlie Cbaplin buraya 
gelmit ve karaya çıkmıttı.r. 

Fevkalade şevk ve galeyan ile 
kendisini kartılamaia gelen ce
aim halk kütlelerini daiıtmak İ· 
çin 300 poliain çalıtma&ına mec
buriyet biati olmllftur. 

Abonman 
Memuru nerd.e? 

&gri•ef ain milfetliflerl 
ihtilAsmı buldular 

Seyrisefain müfettifleri aoo 
ıünlerde iakele kqeleri lıaaabab 
Üzerinde teftifat yapmaktadırlar. 
Bu teftit •naamda köprü abo-
man memuru Seyfi efendinin ih
tilu yaptığı meydana çıkardlDtf 
tır. Fakat vaaiyeti hi.ueclen Seyfi 
efendi meydandan kaybolmllf
tur. idare Seyfi efendinin bulun
ınau için zabıtaya müraceat et· 
mittir . 

NEV JERSEY, 14. A. A. - Llnd 
bergin çocufunun natı yakılmııtır. 

aleyhinde çok ıeni, takibat icraa01J j !!!!!•l!ll•!!l!m!!!!!!!!ll!!!!!!l!!!!•
emreyfemİf t.İr. 

Ceset yakılclıjı esnada yalnız Lind 
berg ile NeY Jeraey poliı müdiri "" 
clifel' lıir zabit hazır bulunmuıt<tr. 

Çocuğun külleri, yann ebenyni. 
ne tealim edilecektir. 

M. Hoover, Madam Llndberg'e 
bir tazİyetname ıöndermiı ve :zabc
tanın aefil katilleri mahkemeye ıev
ketıneclilc.;e rahat etmiyeceğini ve 
mahkemenin bu ıefiller hakJanda •· 
claletin bülmıüaii fİddetle tatbik ve 
icra edeceiini beyan etmiıtir • 

Natra bulunmuf oldufu mab•llin 
etrafında ufak bir divar vücuda cı>
tirilmiftir. Orada bulunması muhte
mel izleri muhafaza için aakerler nö
bet beklemektedir. 

Federııl hükiimet ve yeni Jeraey 
eyalet erkinı bu bapta İcap eden ted 
birleri ittihaz için toplanDUflanlır. 

K.açalı:çdıfı yaptddan annedilen
ler ile miralay Lindberch araauıcla 
tavauut etmİf olan ıemi mücebhizi 
Curti11 ile cloktclr Coudon zabıta ta
rafından İ&tİçvap oluıımutlar. fakat 
tevkif edilmemitlerdir. Çocuk yarın 
defnolunacaktır. 

Gerek M. Lindlıercb ıerelı: zevc&
ıi çocuğun büviyetiniıı te.biti için 
icraaı lüzwnlu olan huin raaimecı. 
bulunmak istemeınitlerdir. 

Katillerin ıeııaatleri 

duvar çeYrİlmİftİr. 
Çocuju kaçıranlar, tam ba feci 

keıfin yapıldığı ıırada ikinci ve 
200.000 dolardan ibaret yeni lıir fid
yei necat daba talep -k iizeo:e i
diler. 

TREUTON, (Y.U Jersey), 14. 
A. A.- Lindberıh'in çocnfur\. kur 
tarmak makaadile müzakerata girq. 
mit olduğu etbaam iaim ve etkili ta 
YBH<tt vazifesini ifa etınit olan Ama 
rikalı milyarder M. c .. ~u. tanıflll. 
dan zabıtaya bildirilrnittir. 
Mümaı1eyhe nazaran çocufun ka

tilleri bizzat b.. inaanlardır. 

WElMAR, 14 (A.A.) -Türkiye Büyük Elçisi Kemalettiıı 
Sami Pa,anın sıhhi vaziyeti mahsua bir salah göstermi,tir. 

ismet Pş. ga Roma seyahatinde 
kimler re/ akat edecek 

ANKARA, 14 (Telefonla) - İsmet Paşaya refakat ede-
cek olan zevat arasında fırka katibi umumisi Recep, Afyon 
meb'usu Ali, Erzurum meb'usu Saffet, Siirt meb'uıu Mahmut 
Aydın meb'uıu Reşit Galip, Falih Rıfkı, Ruşen Eşref, Yakuıı 
Kadri , Yunus Nadi ve Asım Beyler vardır. 

Mecidiye köyü nihayet beledi
ye hududu dahiline alındı 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Mecidiye köyünün 
belediye hududu dahiline alınması hakkındaki teklif 
vekileı:e kabul edilmittir. 

İstanbul 
heyeti 

Yeni Amerika sefiri Ankara'da 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Y i Amerika aefui bup 

geldi. Bu hafta içinde itimatnamesini Reiaicümhur Hazretlerin• 
takdim edecektir. 

Adana valisi Ankara' da 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Adana valiai Vabbi Bey m& 

zunen şehrimize gelmittir. 

Bursa' da bir hırsız şebekesi 
gaka/andı. Eşyalar bulundu 

BURSA, 14 (Milliyet) - Bir müddetten beri zabıtaca ta
kip edilen hırllz ıebeke1i yakalandı. Bunl.rm muhtelif zaman· 
!arda 14 evden sirkat ettikleri eşyaların bir kısmı meydana çaka· 
nlmı§trr. Hırsızlar müddeiumumiliğe teslim edildiler. 

Matbuat kanununun 38 inci 
maddesinin tefsiri 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Giresun meb'uau Halda T ... 
rık Bey Millet Mecliaine tevdi ettiii bir takrirde matbuat ka· 
nununun 38 inci maddesinin adliye ve dahiliye eru:ümenlerindeıı 
mürekkep bir encümende tefsirini talep etmiı ve atideki tefair 
fdcrumm kabulünü teklif eylemi!tİt": 

"Matbuat kanununun 38 inci maddesi: Memnuiyetim~ 
Türkiye hududu dahilindeki Yak'alara dair resen yapılan netri· 
yata matuf bulunduğu, ııerek Yak'amn olduğu ve gerek ~at• 
buamn idare edildiği veya çıktığı yerin en büyü't zabıta memu
runduı alınacak mezuniyetle de bu memnuiyetin kalkacağını 
g&terir. 

Türkiye haricindeki vak'alara Yeya dahilde naklen yapı• 
lan netriyata te,mili tadiline bağladır. Madde sarih olduğun• 
dan tefaire mahal g~İftir • ., 

Dünkü meclis müzakeratı 
ANKARA, 14. A. A. - B. M. Mecliai buıün reiıi vekili Refet BeyU 

riyaıetinde toplanmııtır. Devlet demir yollan i,letme Umum MüdürliiğÜ 

1931 senesi bütçe kanunwıa miizeyyel kanan liyihaa müzakere Ye kabul 

eılilmittir. Bu kanuna ıöre devlet demiryollan iılebne Umum Müdürlüğii 

1931 aeneai bütçesinin muhtelif faaıl •e maddelerine 655 bin lira nwnzaDI 

tahııiaat verilmittir. 1931 lıütçeaini.a fasılları ara11nda 170 bin 287 lira mü· 

nakııle yapdmaaı ve malill ıukerlere verilecek 4600 lira para müküatuuo 

dti,,Una uımuniye lıütçeainin zati -tat fulına mevzu tahaiaattan teaviye• 

sine dair kanun kab..I olulllllllftar. 
Miiteakı.ben Traktör taaminatına ait kanun muaddel liyibayı kanuniye 

ile ... tbuat kanun<tnun 51 inci maddesine bir fıkra iliıveaine tayİnat ,,., 
yem luınauu,. bazı maddelerin tezyiline Ye umumi hıh1111hha kanunu· 
nan 288 inci maddeainin tadiline ait lıanun l&yihalannın ikinci müzakerele
ri yapılarak kabul eclilmit ve pazartesi günü toplanılmak üzere içtimaa 11i 
hayet verilmittir. 

Maarif müsteşan 
Ankara da 

Sadullah B. geliyor 
ŞofiJrün söyledikleri 

NEVYORK, 14. A. A. - Lind
berı'in aabık toförü olup haliha
zırda Ellis adasında bulunmakta ve 

NEVYORK. 14 .A. A. - Küçük 
Linhersfı'in ceaedinln keşfedildiği 
malıal, a&ker tarafından m<tbafa:ı:a o
lunmaktadır. Tahkikabn lcraarna in
tizaren biç bir tebeddülit yapılma
ması için bu mahallin etrafına bir 

Cinayete aahne olan Buat.ton 
Kontlufu Müddei Uı:nwnisi itimleri
ni ele ııeçirdifi bu adaınlarnı cleriW 
zan altına alırurıumı büyük Jury he 
yetinden iatemeai için Vali M. Moo
re'un. bu huauata muvafakatini la· 
lep edec•ktir 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Maarif müateşarı Salih Zeki B. 
bugün avdet etmiıtir . 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Seyriaefain umum miidüni Sadul· 
lah B. bugiin lstanbal'a dönmiiı· 
•iir. 



1'ULLlfET PAZAR 15 MAYIS 1932 
3 

Eylül Nihayetinde Şehrimizde Su Bollanacak Mı? 
--~~~~~----------------------------~~~~~--~--~ 

Ekonom~ 

Buğday ihracatımız 
gittikçe artıyor 

•••••••• 
Martta 7 miylon kiloyu buldu 

Bu' da old ~ Y İhracatımız son aylarda 

1~ •rtnıaı.ıadrr. 
olan ı!, ~enes~ martında 10,000 kilo 
lı .ı . gday ihracatımız 1932 mu--

n..,., 7 ınilyon kiloya çık.mqtır. 
d ~ 1931 ve 1932 seneleri bui
ı.:;; ıhr~calımız baklanda aylık id
B !e bir iıtatiıtik hazırlanmıttır• 
~ .~•bıtiıtikte buğday ihracatımız 

rorulınet.tedir. 

iHRACAT 

de 55 ten 60 a çıkarmqtrr. Bu su
retle Franaaya buğday ithali daha 
sehil bir telde girmiıtir. 

Sun'i ipek 
Dünya ıun'i ipek istihaalall 930 

senesine niıhetle 1931 de yüzde 15 
artıruttır. Fakat yapılan istatiıtilcle
re nazaran buna mükabil İstihli.k 
yüzde 15 azalmıtlır. 

Aylar Sene Miktar 
<Kilo) 
17.892 
85.403 
10.660 

Kıymet L b •. 
(Liral em erg sergısı 

1931 

" 
" .. 133.216 

290.529 

~·~~ 1 Lehistanm Lemberg ,ehrinde 18 

1 "395 Hazirandan 30 Hazirana kadar ~e-
13 ·

665 
vanı etmek üzere 12 İnci beynelmılel 

2ı;:766 terk panayın açılacakbr . .. 
" • 
" 

135.710 12.043 
261.294 17.986 
369.499 17. 754 

" .. 
" 

1.042.256 51.215 
3.296.931 171.444 
4.395.502 213.943 

.. 2.943.630 135.132 
1932 4.312.464 203.483 

5.796.861 261.186 
7.180.613 339.385 
4.7111.515 273.577 

" • 
" 

8alkanlılarla eıya 
mübadelesi 

il Menıtebtimizle Y unaniıtan ve 
~l_gariıtan araaında iktiaadi mütuı

'~ualın İnllİl«fı ve "fYa mubadelesi
n~~ lwnin.i için hükumetçe intihap 
• ılen komiteler dün Ticaret oda
••nda mü9terek olarak ilk içtimala
''nı YapnuıJardır. 

rı ıı .. içtimada meaai tanının leıpi
. ı e ll>efgul olmu,lardır. Komiteler 
•cap eden mal6matm Ticaret oda-
11 .lar-ahncle.n topla-ma karar .. er 
lıııılerdir. 

~omanya Bulgarlar
dan t6tün alıyor 
<>fiıe selen maliimata nazaran Ro 

:"•nya tütün rejiıi Bulcariıtandan 
"" •ene külliyetli rmktarda tütün 
~ııboıyaaıına karar vennİJbr. Satın 
1 ınacak tütün mıkları 200 milyon 
eva tahmin edilmektedir. Romen 
;eiiıi timdiye kadar tütün mübayaa
•nı laıınen bizden y-rdı. 

Itusya ve Almanya 
iktisadi yatı 

R.uaya ile Almanya .,.,ıoda iktı
ladi ınünuebabn te,ı.ili İçi• 12 Ki.
~ııııulAllicle akteclilen itilif,.._ h.
İl<i tanılp tattik edilerek ıneırkii 
ltıeriyeta sinnİ9tir. 

Fransaya buğday 
idhalatı 

F ranıa hii.kWneti un imalinde kul-
1.nıtan ecnebi buğday miktarını yüz 

- BORSA 

14 Mayı• 1952 
Alqam Fiatları 

, fatikrazlar t T ahrillt 
' dıhttt '3,011 

~ lr k d yollan 3,15 I l:l ektrı k Ş,-
() llluvah~td• 4._ Tr1mn• 4,95 
Cu ,. rül ter o.50 Tll•I 5,-
~.a~ d i mahl 5,15 R ı htım 16,-

l&dat s,- A•ıdol• l 11,-t "lcr ı .. ;,sn $ • m i7. ~5 
znıır BcledJye f .wa .. cıstl tf, -

1 'i'rıı.ı q_.. S 
Eıbam 

' 8.ı ntı .; ı 9 1~ f Terko5 
~llaıJnı u ıs, • Çimcıto Ar. 
•ıi 4, 15 1 Uıyo• d•Y· 

15,7.5 
8,

to,
!.JO 
1,70 

i,85 
ı s.-

~r. hayrtyc ı .c., - Şark dcy. 
l '•ntvıy 4:",- Salya 

8 
~ unıı t ı orr a 10.JO ~ırk • et'Zı 
Drn<•• tl n ,50 Tclcfoa 

Çelı: fiıatlan 

i ?.ıt> t Prır 
76o.3/4 • V iyı•ı 

f • ri 
l.l'}•dr.a. 
~ . 

ı., '"'' 4 7.5~ 1 \lıdrit 
~ llıoo t,18,t/ı Beril• 
l\·~ ~ cı :l,~),t8 VırfoYı 
l " •• 70.3J,J/4 Pctt• 
~• nevre !,4J , 16 lhilr:ref 
~ 01

\ • b6,fl t lctır1t 
hı hterd1.• ı , ı j' .. ,!i J MostoY"• 

·--
)(urtıf • 

! --· 
1

1 

f fr.1•11ı: 110,1/tS f ~ill•, ,Ay. 
1 

l t f h. , "·~' • I 1 pes.ta 1 dolar tt ı.j ı •ırt 
io lı re t 1l9 - ı aolu 

ih '. Be!çot. 112: .. 

1 

1 pcoe• 
l<ı ~rob tO ley 

Dit •ı -
to i r~ ~ı re an' - .. ~l••r 
to l ç • ı ~ crao•cç: 
~ f;Y.1. tS, - 1 Altın 
• orı a il',-- 1 Mccidi~c 

1 
L.u r Çrk .) !:!3, - ı Rınkrınc 

16.06 
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•.os 
ı,M,Ş 

•ıt• 
•,Ol 

7',7• .,,., .. 
J017,5G 

lturuı 
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ıi,,.._ 
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30,

~ .. -
14,-
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Trabzon piyasası 
TRABZON, 13 - Geçen haf

ta yüz otuz kurufa aatılan yağ 
bu hafta yüz on kuruta indi. Fın· 
dık içi 62, mısır 4,50 ve yumurta 
nın çifti yüz paradır. Yeni mab -
sul fındığın vaziyeti alikadarlar
ca tetkik ediliyor. 

Kütahya ticaret 
odasında 

KÜTAHYA, 14 A.A. - Mm· 
taka ticaret ve sanayi odası kon
sresi toplanarak müzakeratına 
batlamıttır. 

Kongre kontenjan tarifeleri ve 
diğer bazı meaeleler hakkın~& 
temenni mahiyetinde kararlar ıt
tihaz etmit ve Berlin Büyük El
çimiz Kemalettin Sami Patanın 
seçirdiii müessif kaza~n. dolayı 
teeaaüratını izhar eylemı,tır. 

Kongre teeaaürJerinin Hariciye 
Vekileti vaaıtaaile mü,arünileyhe 
iblağını kararla,tırnu9tır. 

Sinopta yerli 
mallar sergisi 

SiNOP, 14 A.A. - Şehrimiz 
milli iktıaat ve tasarruf cemiyeti 
tarafından tertip olunan yerli 
mallar aerci.ai dün C. H. Fırkası 
salonunda Vali Bey tarafından 
açılmıştır. 

Serginin kütadı münasebetile 
tezahürat yapılmı9tır. Halk oersi 
ye büyük bir alaka göıtennekte 
ve yerli mamulatı tehalükle be· 
nimaemektedir. 

Şeker az mı kalacak 
Gümrük ve inhisarlar ırek&Je

ti mayıs ayına mahaus kontenjan 
harici 1, 700,000 kilo rkerden ı .. 
tanbul sümrüklerine' 460,800 ki
lo Yermittir. 

Bu miktar, İstanbul ırümrükle 
rine Mayıı kontenjanile verilen 
miktarla beraber lıtanbulun te
ker ihtiyacını temin edecek bir 
derecededir. Yalnız, alakadarlar 
bugünkü ter-.it içinde bu mikta· 
rın dahi kifayet ebniyeceği kana 
atindedirler. Çünkü tüccar fstan
bulda Ticaret müdürlüğünün mü
rakaba11 altında iıtedikleri fiati 
bulamadıklarından lıtanbul ırüm 
rüklerinden çıkan şekeri derhal 
taşraya sevketmektedirler. 

Bu itibarla şehirde gene şeker 
bulunmamasından endişe edil-
mektedir. 

Kanadadan buğday 
ihracatı 

OTTOVA, 14 A.A. - Şimen
diferler nazın, bu mevaim zarfın-
da 12,000,000 bu9el bujdaym 
Hudaon körfezindeki Churchill 
limanından nakil ve ihraç edilme 
ai için Winnipeg ihracat evlerin .. 
den biriaile icap eden anlatmanın 
yapdmıt olduiunu beyan etmi~-
tir . . 

Geçen aene açılmıt bulunan 
Churchill limanı lngiltere'ye yapı 
lan buiday ihracatı yollarını 
1600 kilometre kıaaltmaktadır. 

İtalyan 
İftira 

parasının 

kuvveti 
ROMA, 14 A.A. - Geçen Ni

,.n'da ltalya'nın her tarafında 
toptan satış fiyatlarında seçen 
aenenin ayni ayınft nazaran 34 
puvanlık bir tenezzül kaydedil
miftir. 

Bundan dolayı liretin İtlira kuv 
nti 30,04 den 31.37 ye yükael
mlttir. 

Bu nialtetin bu kadar yilkıelme 
oi 1921 mayı11ndan beri ilk defa 
Taki olmaktaclır • 

Patrik vekili gidiyor 
lıtanbul Ennani patrik vekili 

Simpal Kazazyan efendi bir haf
ta evvel Kudü. ruhani meclisi ka
rarile Kudüa Ermeni patrikliğine 

G. Mübadiller 
Kongresi 

Ayın yirmi üçünde 
Halk 

evinde toplanı ... -
Gayri mübadiller konsreti a• 

yın23 üncü pazarteai günü Hal
kevinde toplanacaktır. Bu içtima 
da, Ankaradan avdet eden heyet 
tarafından, Maliye vekaletinin Jİ 
lahen vaki olan teklifi hakkında 
izahat verilecektir. Cemiyet idare 
heyeti, bu teklifatı tetkik etmit 
ve kat'i krı. rar ittihazını heyeti u 
ınumiyeye bırakmayı muvafık 
gÖnnÜftÜr. 

Vekalet heyete, Yunan emla
kini, müzayedelerden sarfı nazar 
la, kamilen sayrimübadillere dev 
retmek teklifinde bulunmutlur. 
Bu emlakin devri mukabilinde 
gayrimübadillerin de bütün istih
kaklarından ve hükiiınetten ola
cak iddialanndan vazseçmeleri 
istenilmektedir. Bu teklin ne de
receye kadar gayrimübadillerin 
lehine olduğu, kongrece seçile
cek 8 - 10 kitilik tali bir komis
yonca tetkik edilecek ve netjce .. 
sine göre heyeti umumiyece kat'i 
karar verilecektir. Teklife muva
fakat edildiği takdirde devralma 
cak Yunan emlakinin ne tekilde 
idaresi muvafık olacaiı, bir ban .. 
kaya mJ verilmesi, teıkil edilecek 
bir anonim firketçe m.i idare edil
mesi daha fayda setireceği ayrı
ca kararlaıtırılacalrtır. 

Diğer taraftan aktam ırazetele 
rinden biri dünkü nüshasında 
neırettiği bir Ankara telefonu ba 
berinde, sayrimübadil bonoları
nın kıymetlendirilmesi için bir 
mıatakadaki emlakin müteaddit 
yerlerde müzayedeye çıkarılmaıı 
na ve latanbul, Ayvalık, İzmir si
bi yerlerde pek yakında ve ayni 
ıründe 20 ter sün müddetle müza 
yedelere batlanacafına Maliye 
Vekaletince karar verildiği bildi
rilmittir. 

Gayri mübadiller cemiyeti 2 in
ci Reiıi Celal Galip B. bu huıus· 
ta kendisile görüten muharririmi
ze demittir ki: 

"- Bizim Maliye Vekaletin
den rjcamız, bir mıntakada müza 
yedeler bitmeden diğer mıntaka
da aatıfa ba,lanmaması içindi. 
Çünkü, muhtelif mıntakalardaki 
ııatıılara iıtirak etmek istiyen 
.-ayrimiibadillerin, aynj zamanda 
iki yerde de bulunamıyacaklan 
tabiidir. Vekiletçe bu ricamız hi .. 
lifına her mıntakada ayni günde 
müzayedelere ba~lanmasına ka· 
rar verildiğine dair cemiyete res
m\ bir it'ar vaki değildir. Bir mın 
takadaki emlakin müteaddit yer 
lerde satıt• çıkarılmaaına relin .. 
ce, bunu müteaddit merkezlerde 
müzayedelerin ilin edilmeıi ıure 
tinde anlıyorum. Bunun için de 
bize bir teblii yoktur.'' 

Difer taraftan öirendiiinıize 
SÖre, lıtanbul cn.arındaki Y Unan 
emlakinin müzayedelerine bqlan 
aa11 için hazırlıklann ıür'atle 
ikmali emredilmittir. Bakırköy 
Pendik ve diter cİ•ar yerlerdeki 
bu kabil Yunan emlakinin 15 - 20 
süne kadar bilfiil müzayedeleri
ne batlanacaktır. 

inkılabımız 
Ve Çinliler 

• 

Çinin şehrimizde bu 
lunan Stokholm 

sefiri ne diyor? 
Şehrimize ıreldiğini yazdığımız 

Çin hükiimetinin Stokbolm sefiri M. 
Chu Chang Nien bugün Ankaraya 
gidecektir. M. Chu Chang Nien 
dün kendisile görüşen bir muharriri 
mize demi,tir ki: 

- Mezuniyet müddetimden isti
fade ederek tenezzüh rtuıksadile ı,. 
tanbula geldim Çindek.i Türkler a
rasıra eserler ve broşürler neır.i su
retile Türk inkilibı haklanda pro
paganda yapmaktadırlar. lnkili.bı
nız Çinde eaasen iyi bir surette kar 
şılanmıı olduiu için ben de memle
ketinizi görmek ve inlnlibınızı ya
kından tetkik etmek maksadile ls
tanbula geldim. 

Çin, Türkiyedeki sarplılatmak 
cereyanını yakından takip ediyor ve 
ayni 'eyleri yapmak istiyor. Yeni 
Türkiye lstanbulu terkederek Anka 
rada yeni hükumet merkezi tetkil 
etmittir. Biz de ayni 9eyi yaptık. 

Pekin'i bırakarak Nankin'de mil. 
li bir hükumet te•İs ettik. Bu sebep 
le Ankarayı &'Örmek istiyorum. 

Çin'in Türkiye ile münaaelNıtı 
do.tanedir. Çin - Japon ihtilihnın 
bir sureti halle raptı kariptir: Çün
kü bu meıele dünya tulhunu tehdit 
etmektedir. 

Tuz inhisar 
başmüdürlüğü 

lstanbul Tuz inhisarı başmü
dürlüğüne tayin edilen mezkllr 
inhisar idaresi umumi müfetti~i 
Ati B. lzmir'den tehrimize gel-

Mahkemelerde 

Mahkemeyi velveleye 
1 veren bir adam ....... ' 
Oğlunun katilleri hakkında 

verilen cezayı az bulmuş! 
Bundan birkaç ay evvel Şehrcma 

neti civannda Pieı-re Loti caddesin
de Bahriyeli lbrahim isminde birisi 
le kavga eden ve onu iıldürmekle 
maznun bulunan Agop. Camcı Ke
rtuıl ve Eşkıya Kemal hakkındaki 
ağır ceza nmhkemesi laırarı dün a
ğır ceza mahkemesi salonunda ma~
nunlara tefhim edilmiıtir. 

Kanıra nazaran Camcı Kemalin 
hadisede alaka" teıbit edilememiı 
yalruz bu kavıraya itliraki anlatıldı 
ğı için, bu cihetten 2 ay 15 gün hap 
se mabkiim olunmuştur. 

Agop 3 sen.- 9 ay hapse mahkum 
olunmuştur. Eıkıya Kemal 7 aenc 
11 ay hapıe mahktiın olunmuş
tur. 

Ay .. ıca Eılnya Kemalle Aırop 
rnaktülün vereaeaine 500 lira tazmi
nat itasına m~hkum olunmuşlardrr . 

Camcı Kemal müddeti mahkiimi 
yetini tevkifhanede ikmal ettiği için 
tıdıliye edilmi,tir . 

Hüküm tefhim ve rtuıznunlar sa
londan çıktıktan sonra. samÜn tara 
fmdan bir çığlık kopmut ve aamiler 
meyanında bulunan rtuıktülün anne
si bülanü beierunediğini oöyliy...etc 
bı.imp çağınnağa baJlamııtır. 

Mübaıirler ve aamiler her ne k.a 
dar kendisine temyiz baklana malik 
bulunduğunu aöylemişlerse de kadın 
IÖz anlar takımından olmadıfı için 
11nmamı4, bu vaziyette de diier 
mahkemelere devanı imkanı buluna
mamı4, bizzarure kadın , ırürültüye 
iftiralı: eden koca11 ve diier oilu ile 
polis vasıtasile salondan çıkarıluu•
lardır . 

Neşriyat davaları 

Prens Ayadın Niste intiharını 
Pariı gazetelerinden nııklen neı· 

Poliste 
•• 

rettiği için CümhuriJet gazetesi 
nefriyal müdürü Abidin Daver B. 
aleyhine ikame edilen muhalifi 
kanun netriyat davasına dün ikin 
ci ceza mahkemesinde devam e
dildi. 

Polis müdürlüğünden geçen 
celaede sorulan suale cevap sel
mediği anlatıldı. Bu cevabın sel
mesi için muhakeme bugün ıaat 
on d örde talik edildi. 

Bir komünist 4 sene 
ye mahkum oldu 
Şehrimizde komüniıt propa

iandaıı yapmaktan, bir ınayıs ve 
bir ağustos tarihlerinde beyanname 
dağıtmaktan, Kızıl lstanbul İs· 
minde bir komünist razeteai neı

retmekten maznun Aiırceza mah 
kemeıinde muhakeme edilmekte 
olan tayyare makinisti Mahmul 
Celilettin efendi hakkındaki hü
küm dün Aiırccza salonunda ken 
disine tefhim edilmiıtir. Mahmut 
Celalettin efendi 4 aene ajır hap
ae mahkiim olmuştur. 

Eroin sattığı 
anlaşıldı 

F eridiyedeki la hdide ta iti ec
zanesinde sizlice eroin aatmalda 
maznun Aron efendinin muhake· 
meai dün Ağırceza mabkemeıİn· 

de intaç edilmittir. 

Aron efendi cürmü aabit oldu
ğundan 6 ay hapae mahkiiın edil
ınİ! ve cezası tecil edilmemiftir. 

Usküdar ve Şehremi-
ninde iki kanlı vak'a 

---·· ....•. 
SO sabıkalı kasap; polisle bir 

çalgıcıyı ağırca yaraladı 

İki kardet te ağabeylerini vurdular 
EvYelki sece Üsküdarda kanlı 

bir facia olmuş ve 50 )'e yakın ıa
bıka11 bulunan bir kaaap, hir po· 
Jis memurile: bir çaltıcıyı ağır su
rette yaralarnıf, kendiai de yaralı 
olduğu halde kaçmağa muvaffak 

o da bir iki bıçak darbesi ile ya
ralanıyor. 

Ka11/ı vak'adan so11ra •. 
Osman, bu şekilde iki kitiyİ 

yere serdikten aonra alabildi.ğine 
kaçır.ağa koyuluyor, ve hakika-olmuştur. 

D .. b' h rı'rı'm· · k' ten ortadan sırroluyor. un ır mu a ızın va a 
mahallinde yaptığı tetkikata na- Şimdi bu iki yaralı Tıp fakülte 
zaran hadiıenin tafsilatı şudur: ! sinde t!'htı tedavide bulunmakta, 

İlk eglellti Osman da şiddetle aranmaktadır. 

Selamsızda Çolaluinan mahal 
lesinde Çavutdere aokağında 2 
numaralı evde oturan kasap Ali 
Osman, kasap Kimi), Veli ve di .. 
ğer bir arkadaşı daha, kasap Oa
manın evvelce aral~rında bir hi.
diae geçtiği kahv~ı Sadık ef. nin 
evinin karıııındakı boatanda otu
rarak içki içmeie başlamıt1ar ve 
bu içki, gece saat 20 ye kadar 
devam etmittir. Bu faaıl böylece 
bittikten sonra hep Lirden kalk
mıılar ve Sadık e~. ile ~al~c .. Rem 
zi ef. nin oturdugu evın onunde 
bağırıp çairftnağa bqlamıtlar
dır. Evde bulunan Sadık ef. Oa -
man ile aralarındaki münafereti 
bildiği cihetle, no":ta bulunan po
lis Şefik ef. ye mufacaatla tika
yele bulunmu,tU> • 

Hadise başlıyor 
Poliı Şefik ef. vak'a mahalline 

ıelince, evde bulunan ça1iıcı 
Remzi ef. de dıtarı çıkmı,tır. 

KaaaP Osman bir elinde bıçak, 
öbür elinde tahanca olduğu hal -
d•> sağa aola aaldı~ağa ba,la
mıt. Şefik ef. de elınden almaia 
çalıımıtlr. 

Kasap Osman kim? 
Kasap Osman, muayyen bir 

dükkan •ahibi olmayıp, •eyyar 
ıurette kaçak et satmakla geçin
mektedir. Bundan dolayı, earar 
satJtından ve mükerrer cerh vak' 
alarmdan dolayı 50 ye yakın sa
bıkası vardır. 

Karısı111 da ı•uraca/ıtı .. 
Kasap Oıman evlidir ve 6 tane 

de çocuğu vardır. 

Geçende kıskançlık saikaaile 
tabanca ile karııının Üzerine yÜ
rümÜl ve kadıncağız pencereden 
kaçmak suretile hayatını kurtar
mıtbr. 

Vak'aıu11 a.~ıl sebebi 
Bu hadiııenin Oıman tarafın • 

dan kahveci Sadık'ın evinin önün 
de çıkarılmaaına "'bep ıudur: 

Oaman, çalğıcı Remzi'nin kar 
deti Sadık'm kahveıinde bir ırün 
oturmakta iken ka .. sa çıkannıı 
ve bu kavga neticeıinde batından 
yaralanmı,tır. 

itte bu yaranın acıımı bir tür 
lü unutamiyan kasap; bu kanlı 
bi.diıe ile intikam almı9tır. 

Bu da bir facia! Bu aırada Oaman sili.hla at~ 
başlıyor ve daha nerelerden atıl
dığı anlafılamayan ailihların en- Gene evvelki sece Şehreminin 
daht adedi 50 yi buluyor. Bu sıra de de bir aile facia11 olmuıtur. 

· · d b ' Aptal Sinanp&f& mahalleıinde da Şerafettin ısmın e ır polia 1 
memuru de tesadüfen vak'a ma- zzetbey aokaiında 7 numarada 
halline seliyor. Şefik ef. ye yar - Murat, Muzaffer ve Vehbi ef. ler 
dım etmek isteyorsa' da buna ta - iıimlerinde üç kardeı oturmakta-

dırlar. 
mamen muvaffak olamıyor. E b " " ki . 

. . , n uyu erı olan Murat ef. 
işte bu sırada O>man elmdekı ! diğer iki karde•İnin her ~ 

b ki S f 'k f · b ' .ece eve. 
ıça a . e ı ~ . Y.' omuz aşı":: .... ar hoş gelmelerinin doğru olmadı 

dan yaralıyor, Şefık ef. oraya du · ii ını bunlara ihtar etmit, fakat 

Maarifte 

• 
imtihan 
Hazırlıkları 

\
ilk.mekteplerde ders 

ler 9 hazi
randa kesiliyor 
Bütün mekteplerde imtihan ha

zırlıklarına ba~lannuıtır. Darülfü
nun fakültelerinde imtihanlara 25 
mayıata ve bazı yüktek mektepler
de 1 haziranda hqlanacaktrr. Yük
sek tedrisat İmtihanları bir ay süre 
cektir. 

Lise ve orta mekteplerde 1 hazi
randa derslere nihayet verilecektir. 
Birinci ve ikinci devre ,on sınıf ba
kalorya imtihanlantuı 11 haziranda 
hqlanacak ve ay sonunda bitecek
tir. 

Bakaloryada ilk imtihan tarih ve 
coğrafya zümresinden yapılacaktır. 

Bu sene tabüye zümresine ait 
sualler kapalı zarfla vekaletten s.,. 
lecek ve memleketin her tarafında 
tahriri olarak ayni günde imtihanı 
yapılacaktır. 

Şehir d•hilindeki ilk mekteplerde 
tedriaat.ı 9 haziranda nihayet verile 
celıı: ve beşinci sıruflann imtihanı 11 
haziranda baJlıyaralc bir bafta sü
recektir. Üç n bet sınıAı köy mek 
teplerinin tedrisatına 1 haziranda 
nihayet verilecek ve 11 haziranda 
imtihanları baJlıyarak hir hafta d&
vam edecektir. 

Bu sene İstanbul mıntakası ilk 
mektepleri tedriııatı bu •uretle 10 
gÜn temdit edilmi, olmaktadır. 

Bu d• kııın baıtalık dolayuile 
yapılan on sün tatili telifi etmekte 
dir. 

Dilsizler mektebin
de gece kurslan 
Dilsizler mektebinin sece kurala 

rı imtibanlarma mayısm 16 tında 
haJlanacalrtır. Dilıizler Cemiyeti 
imtihanlar için maariften mümeyyiz 
iıtemi9tir. 

Maarif müsteşarı 
Ankaraya döndü 
Bir müddetten beri !ebrimizde 

bulunmakta olan rtuıarif müstetan 
Salih Zeki Bey, Ankaraya avdet et 
mİ.ftir • 

Senelik tenezzühler 
l ıtanbul kaz orta mektebi talebe 

si dün muallimleri ile birlikte sen&
lik tenezziihlerini yapmıılardır. 

Sabahleyin huıuti bir vapurla 
Beykoza sidilmif ıre ak'am avdet 
edilmi9tir. 

Mülkiye mektebi talebeti önümüz 
deki cuma pnü Beykou bir sezin
ti yapacaklardır. Bu teneu:iihe lıir 
çok zevat la davet edilmittir . 

Muallimlere 
konferans 

Yüksek muallim mektebi usulü 
tedriı muallimi Sadrettin Celil Bey 
P"'1embe ırünü darülfünun konfe
rans salonunda muallimlere mahıua 
bir konferanı verecektir. 

Seyrisefaindeki 
tedkikat 

Dün bir aktam cazeteıi cörü
len lüzum Üzerine Seyriaefain ida 
reıinde başta Musa Kizım Bey 
olmak Üzere bazı meb'uılarmıı
zın idarenin bütçeıi etrafında tet 
kikat yapmıf olduklarını yazıyor
du. 

Dün bu huauıta kendisile görü 
fen bir muharririmize umum mü
dür muavini Tabir B. demiıtir ki: 

- Meb'uslarımız idarede her 
zaman tetkikat yaparlar. Sadul
lah Bey Ankarada bütçe mesaili. 
le meşgul olmaktadır. 

-·-·-·--- ------
eve gelinince Murat ef. kapıyı aç 
mamıttrı. 

Diğer iki kardet kapıyı kıra
rak İçeri &'İrmek iıtemitler, Murat 
ef. bunun önüne geçmek için ken 
diıi kapıya inmit ve daha kapıyı 
açar açmaz Muzaffer ve Vehhi, 
aiabeylerinin Üzerine atılarak. bı· 
çalıda müteaddit yerlerinden yara 
lamıtlardır. 

Vak'a yeri11e selen poliıler, 
her iki kardeti yakalamıtlar, Mu 
rat ef. yi de Curaba haataneıine 
yatırmıılardır. 

Earar 
Ev ... lki sece Balatta aarhot bir 

halde ahçı Tanaım önüne çıkıp 
taarruz eden ve karakola setiri. 
len Cemilin Üzerinde 11J dirhem 
esrar bulunmuştur. 

Denizde hırsızlar 
Ayvansarayda Ali kaptanın 

Şeref ismindeki motöründan üç 
halat ye9il bir muaamba ve lbra
hin1 kaptanın Cümhuriyet motö
ründen bir halat çalınmıttır. 

Yapılan tahkikatta hırsızların 
Kürtün Ahmet ve gene Ahmet it 

Yeni Terkos 
Tesisab 

Eylülden sonra 
şehre 

mebzul su gelecek 
Terkoa şirketinin fehre ki.fi 

d~recede au verilmeıini temin &. 
çm !erkoı gölündeki ıifonları 
takvıye edecejini yazmıştık. Şir
ketten verilen habere göre bı 
mak .. tla sipariş edilmit olan 'mal 
z~me henüz gelmemekle beraber 
Jırket göl ile terşih havuzlan ar~ 
sında ana hattı letkil eden Uzun. 
~ova ve Mang lova aras1nda tea. 
vıyei türabiye ameliyatına baıla
mıttır. Buraya 900 milimetre kut
~nda bir ana boru vazedilecek
tır. Malzemenin vürudtAnU mütea .. 
kıp borulann konmasına ve aifon
la~ takviyeıine baılanacaktır. 
Nıhayet Eylül ay:na kadar ıehrin 
her tarafına mebzu l su verilme 
meıine batlanacaktır. -----·---

Beledi gede 

Ayazpaşa 
Mezarlığı 

Mahkeme eski vesi
kalan tetkik edecek 
. Ayazpatada vaktile mezarlık 
ıken aon zamanda araaya kalbolu 
narak Üzerine bir ııra apartmıan 
lar İnfaedilen yere belediye sahip 
çıkmıt ve burasının müte•ellileri 
bulunan Salahattin B. ve rüfeka11 
aleyhine dava ikame etmİfli. Bir 
s~zetenin yazdığı sibi Evkaf aley 
hine dava açılmıt değildir. 

Yeni Belediye kanunu mucibin~ 
ce tehir dahilinde bütün mezarlık 
lar belediyeye ait bulunmaktadır 
Bu kıymetli mezarlık mütevelli: 
ler tarafından apartrman inta e ... 
denlere yüksek fiyatla aatılmıt
br. Bu mezarlık 50 bin metre mu 
rabbaı tubnaktadır. 

Müverrih Ahmet Refik B. bura 
lf~ın !>e!ediyeye ait olduğunu ea. 
kı t~n.hı kayıtlara iatinaden iıpal 
etmıştır. Muhakeme kuvveyi kari 
b~ye ırelmif bulunmaktadır. Bele 
dıye davayı kazandığı takdirde 
yanm milyon lira kadar bir para 
alacaktır. 

Nişantaşı Beyoğlu
na bağlanacak 
~ yaprl_an lıtanbulun milli 

t<;tkilatı ban!atında Nitantatınu 
bır kıamı Beşıktaş kazaaına rapt. 
dilmi§ti. Niııantaşının tekrar Bey. 
o~lu. kazaaına ilhakı tekarrür et 
mıttır. 

Tarife müdürlüğü 
lımail Hakkı Beyden inhilal 6 

den Gümrük ve lnhiaarlar vekile 
ti tarife müdürlüğüne Ba9müfet
tİJ Raif Bey tayin edilmittir. 

Tayin keyfiyeti dün Raif Beye 
bildirilmiştir. Raif Bey hafta içia 
de Ankaraya hareket edecektir. 

Nis'ten Parise giden 
zabitlerimiz 

Nia'teki beynelmilel binicilik 
müsabakalarından sonra Paria'e 
giden Binicilik Mektebi Müdürü 
Cevdet B. le diğer zabitlerimizia 
Marıilya'dan hareket ettiklerine 
ve salı aabahı şehrimizde buluna• 
c_aklarma dair ma!iiınat gelınit· 
tır. Heyet, Franaa'dan Binicilik 
mektebi için bir kaç hayvan d• 
mübayaa ebnİftİr. 

Otomobilli 
seyyahlar 

Otomobille aeyahat etmekte 
olan Amerikalı M. Stam refikaıi
le birlikte tehrimize selmi9tir. 

M. Stam Trabluıgarp, Cezayir 
Tuf!U• ve _M_ısır'a &'itmit, orada.' 
Sunye tankıle ıehrimize selmit
t?': bur~dan Sofya, Bükr~ ve Pa 
na e sıdecelderdir. Otnmobili 
Mm Stam idare etmektedir. 

Lehistan konsolosu 
mezuniyet aldı 
Lebiıtan konaolosu ve ticaret 

al&Jüi M. Valerine Sopatto men. 
nen memleketine citmittir; a•cle
tiae kadar sefaret katiplerindew 
M. Gruya kendisine vekilet ede
cektir. 

Boğazlar komisyo
nunda 

Boğazlar Komisyonu Romany .. 
murahhaalığına, Romen konaolo -
ft.U M. Anastaıyu tayin edilmit ve 
mumaileyh komiayonun aon cebe 
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Oelen eYTak &eri veri!mez -
Milddeti geçe.: nııaı.aı.r 10 Jru. 
rııftur. Gaute "" metbu ya ai ı 
ışler için müdiriy- mllracaaı 

dil!r. 0.-wmiz iaıılaruı meı'u· 

ıyetini bbu1 etmez: 

nedip çocukları iğne ipliğe çeYi mi 
1 renler olurdu ... 

Umulurdu k ; bu sistem, 
zamanımızda değişmit olsun .... 

Dün matbaaya giderken o 
civarda bir terbiye sahnesine 
ıahit oldum .... Anladım ki; ha· 
li. terbiye için "Eti senin kemi. 

• ği benim., diyenlerin haleti ru
j hiyelerine sahip olanlar var. 

Damla kadar bir kız cocu
ğu ... Bir köşede ağlıyor .. . Sor

l dum: 
- Ne ağlıyorsun kızım?. 
Cevap vermedi .. O sırada 

· be• on metre ileride bir adamın 
bana dik dik baktığını gördüm 
ve anladım ki; çocukla bir mü 
nasebeti var. Zaten kız da sua· 

, lime cevap vermedi .. Ben de 
yürüdüm .. O adam arkamdan 

1 geldi .. Çocuga yeti§ti elinden 
çeke çeke götürmeğe başladı. 

j Kız hem ağlıyor hem de gidi
yor .. Beriki de hem: 

- Sus ağlama diyorum .. . 

Yaz ve boğaz 
Bahar ıeçiyor. 
latanbul kaldırımlan 

ğa ba9ladı • 

j aile yapılmıftı. İbrahim Pata 
kızma nın iki ayda cennet bahçelerine 

çevirdiği (Sadi.bit) ı Patrona 
Halilin yamakları bir günde Denizden serin karpuz ko. 

kusu geldi. 
Lodos yeşeren ağaçlan ka-

vuruyor . 
Ve rüzgar Muhiddin Beyi 

yeni bir beyanata mecbur ede
cek kadar esiyor, lstanbulu to. 
za, dumana boğuyor. 

Eski adet yine başladı. 
yaylak ve kşlak adeti . 
Aylıkları azalmasına ve iş-

lerin durgun git mesine rağmen 
hemen her gün köhne talikala. 
rın şehir haricine kırık dökük 
eşya taşıdıkları göze çarpıyor. 

hi.k ile yekaan ettiler. 
Türk İstanbulu yangınlar, 

güzel Boğazı da fırtınalar sildi, 
süpürdü. 

Çocukluğumda hatırlarım. 
Boğazın Anadolu kısmına bü 
yük bir rağbet vardı . Anadolu 
hisarının Göksu arkalarına, 
Beykozun İshakağa sırtlarına, 
Pqabahçesine yüzlerce kö§k
ler yapıldı. Kanlıca kıyılarında 
bir çok güzel yalılar peyda ol
du. 

Buradahilt•r Mı.~ırdakini 

fuzuli v11ı·is addediyor/11r 

Emirhanynn iuninde lıir Erme 
ninin e • hnış sene evve) Hindistan 
da vefat ederek mühim bir &er• 
vet bıraktığını ve buradaki varja .. 
lerinin hüktimete geçenlerde mü .. 
racaat ederek Mısır'da Madam 
Cankyan iaıninde bir kadının ken 
diaini fuzuli varia gösterdiğini 
bildirdiklerini yazmıtbk. 

Alınan maJiimata göre, Emir
hanyan Kayse«idir. Bundan dok
san sene evvel ailesine darıl~rak 
Hindiatana gİtmit, orada zengin 
olmuş ve nihayet ölmü,tür . 

Buradaki varisleri bu servetin 
36 milyon lira olduğunu aöyliyor
lar. 

Varisler, bu Madam, Canikyan 
değil, kendilerinin varis oldukla -
rına dair Hariciye V eki.Jetine ba
zı vesikalar göndereceklerdir. 

Canlı manken sey
yahları korkuttu 

ANKARA, 13. - Müaabaka 
imtihanında i balı ehliyet edip de 
münhal olmamasından terfileri ic r· 
ra ediferniyen ikinci komiserler 
bu kere açılan münhallere terfian 
tayin edilmi,lerdir. Terfi eden i
kinci komiserler §unlardır: 

Isparta komiseri Abdünnebi 
Bey Aluaray •ilayeti aerkomİ.aer· 
liğine, Edirne komiseri Tahir B. 
Tekirdaiı aerkoıniserliğine, Yoz· 
gat komiseri Sait bey mahallinde 
•erkomiaerliie, 1 zmir komiseri 

Dr. Celal Tevfik . 
lührcvi ve idrar yolu hastalıldat ı 
rnütch"ı•ısı : Sirktti Muradiye 

caddeei No. 35. 
Her ııün saat 14-19. 

3 üne - Kolordu 
il nlerı 

~emal bo;.y Maniaa serkomioerli- K. O. ve birinci fır -a kıt'aı. 
ırıne, Mugla aerkomiseri Abdül. h 'h · · 
kadir bey Aydın serkomiserliği- ayvanatı ı tıyacı ıçın arpa ay 
ne, lstanbul komiserlerinden Meh 1 rı ayrı şaı·tnamelerlc ve kapalı 
met Ali bey l•tanbul ııerkomiaer- zarfla münakasaya konmustur. 
liğine terfi etmitl~rdi~. • . İhalesi 6 6 932 pazartesi günü 

Yozgat serko~ıserı Katıf B. K. O. nunki saat 15 te ve fır
Çankkın. ae~koz~aerblğine,d ATykdın kanınki saat 16 da komıayonu. 
aer omııerı ıya ey e o ıtt d 1 . . 
serkomiserliğine tayin edilmi,ler- muz a yapı acaktır. Talıplerın 
dir. ıartnamesini almak üzere her 

__ ..__ gün ve münakasalarına İftiralı 

1 
fzmirde dün sabah edeceklerin de vakti muayyen

de teminat ve teklifnamelerile 
bir zelzele oldu komisyonumuza müracaatları 

(297) (2046) 
~ 4- JI. 

· diyor, hem de kızı tokatlıyor .. . 
BUGONKO HAVA Şatılacak şey! .• Nasıl oldu 
Y.,.llkay uken ,.....1 merke- da ııidip herife bir sille aıket· 

zinden verilen maJGmata söre bu- medim ve; 
giin bava elueriyetle ı..Jutlu de- ' - Ne vuruyorsun diye sor. 

Şura1t muhakkak ki latan
bul halkının yüzde sekseni kira 
cıdır. 

Ve (göç) bizim tarihi ih
tiyacımızdır. 

Mevsim mevsim seferber ol. 
mağa alışkınız. 

Geçen gün baktım. Bütün 
o şen yuvalar harabe haline gel 
miş. Tabiat çalışmış, her taraf 
ağaçlık, çiçek olmu,. Fakat ta· 
biatin bu feyzi ve gençliği için
de daha on bet yirmi yıl evvel 
yapılan bu köşkler kararmış ei 
rilmit, ç..-pılmı,, iskelet haline 

Viyana seferinde Ve1:iriizam 
Kara Mustafa P,. nın Harp Met -
veret Meclüıinin Askeri Müzece 
iç içe 3 çadır derununda temsil 
edildifi yazılmtfb. Bu meyanda 
Yeniçeri kıyafetindeki manken
ler, meyanında ayni kıyafette bir 
iki canh adam da bulunmaktadır. 

!ZMIR, 14 A.A. - Bu aabab 
~aat 5 ,4\.. ta bir zelzele olmuttur. 
Hasarat ·, 1i:tur. --

ferans 

Tıbbiye Mp. de mevcut 41 
kalem köhne eıya aleni müzayt: 
deye konmuttur. İhalesi 21-5. 
932 cumartesi günü saat 15 te 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Etyayı görmek iatiyenlerin mez 
kılr Mp. mudürlüğüne ve §art
nameyi alacakların komisyonu
muza her gün ve ihaleye işti. 
rak edeceklerin de vakti muay
yeninde komisyonumuza mü· 
racaatları. (238) (1718) 

vam edecek, riiqir ,imod iıtika- du ğu zaman: 
metlerden esecektir. - Sen aldırma yurumene 

14-5-832 tariJJouk bava wyiki bak! Cevabını vermedim .. Bil. 

Etya toplamak ve ev yerlet 
tirmek eski Türk kadınının sa· 
yılı marifetlerindendi. Ani bir 
misafir gelince bir saat içinde 
tatlısından tuzlusuna kadar 
tepsi donatıp çıkaran eski ka
dınlar bir gcede bir evi seferber 
eeecek kadaı· da mahirdiler. 

gelmiş. 
Arzın en güzel bir geçidi hiç 

şüphe yok ki Boğaziçidir. Ki
barlarımız Adaya gider, dar bir 
toprak parçası üstünde kendile 
rine eğlence ararlar. Hele tehir 
le alikaaı olan bir adamın Ada 
da oturması bir işkencedir. 

Geçen gün, bu çadırlan bazı 
seyyahlar ziyaret ederken, bu 
canlı adamlardan biri, hançerini 
kınından çıkarır sibi bir hareket· 
te bulunmuttur. Bu hareket, o• 
nun canlt oldufunun farkına var 
mamıf olan aeyyah)ar arasında 
panik tevlit etnıi,, neden aonra. 
itin farkına varan ecnebil!:lr, gü. 
le güle canlı mankenin yanma 
dönerek onun ellerini sıkmrtlar -
dır. 

r. Kadıköy kaza idare be
>' u"den: 20 Mayıa 932 tarih;
müsadif cuma günü öifeclan ev· 
vel aaat on birde iktiaa müderria .. 
!erinden Zühtü Beyefendi tarafın 
dan Kadıköy Belediyesi ci•arında 
ki kaza merkezinde umuma mah
suı bir konferana -verile<:ektir. Ar 
zu eden zevatın yevm ve saab 
mezkürda kaza merkezini te9rif
Jeri rica olunur. 

763 milimetre en fazla ıicaldık 
16 en az aıcaı.ı. 

lıaydedilmittir. 

mem. 
Ne modern terbiye usulü •.. 

Hem çocuğun canını yak! Hem 
de aglamamasmı iste!... 

(Lindberg) in çocuğu 

LE··i.S~ Okyanusu uçarak geçen 
Ve lstanbullu olup ta göç et 

memiş, yangın geçirmemiş aile 
olmadığım iddia etmek mÜm· 
kündür. 

Halbuki Boğaz her adımda 
değişen manzarası, her mevsim 
için oturmağa elverişli tepeleri 
ve koyları, uzun otomobil ve 

İL.AN 
Fenerhahçe 
Stadı 

(Lindberc) talili bir adam de
ğildir... 18 aylık yavrusunu 
haydutlara kaptırmakla kalma. 
dı, nihayet çocuğu kafa tası 
çatlamıt ve ölmüt olarak bulun 

Cuma ıünü İstanbul sporu için du .. 
birkaç ecnebi maçı kazanmak Gazetelere nazaran Amerika 
lan çok daha mühim, daha ha- infial içinde imi9... Ben burada 
yati bir spor hadisesi oldu. Ka münfeil olduktan sonra Ameri
dıköyünde (Fener atadı) ismi· kanın infial etmemesi mümkün 
ni alan eski (Ünyon kulüp) sa. mü? ... 
hası yepyeni bir tekilde mun- yalnız sinirime dokunan 

bo
tazlamhbir piatbi! katembi~ birki f'.ul.tk- ~ey bilmem nere polis müdürü 

ıa a11 ve ır ç ın '' ı .. .. - oldu·. Bu zat dı'yor 
'b·· 1 ·ı h lk ldı nun sozu in un erı e a a açı ... l ki: 

~~-ba~ndım_ Macarlılara . _Çocuğu bulduk!. Şimdi 
yeoıldıgımız zaman utancın. • h d ı b ı • k ld 
da ed

. 
1 

• . lf ay ut an u maga a ı .... 
n yere aeçen ıp en, yıne N f . ..... l"f Anı · 

o zaman bütün teakilit adam- e ecı ve gu unç a ... erı. 
ları turfa ilin ~uharrirleri ka polisi için çocuğun ölüsünü 
hep aradım. Bulamadım .. Bdkl bulmak bilmem ne dereceye ka 
dedim ••• Ben göremedim .. Şura dar şerefli bir hizmettir! .. 
!arda bir yerdedirler.. Elbette 
yarın yazılarını okurum .. 

Ertesi günü aradım, tara. 
ıbm •••• Bu bahse dair bir tek 
elimelerine tesadüf etmedim ••• 

Ve o zaman anladım ki; bu zat 
lar sporla, sporun hayriyle cid. 
den me1guldürler!! ..• 

Resmi kü§adın intizamı, 
gençlerin resmi geçitleri, çayır 
da daha başka zevkle oynanan 
ve seyredilen futbolün heyeca
nı hepsi bana karışık ız bir spor 
günü hediye etti .... 

Bu yeni saha bir taraftan 
gençlere temiz ve (modem) yer 
bir spor yeri olmakla kalma. 
ıh, daha resmi kütadında vali· 
mize de bir atad resmi küşadrn 
da nutuk ıöylemek fırsatını ver 
di. Umalım ki; mumaileyh bu 
zevkin tetirile olsun Jehir stadı 
hakkında müıbet tasa"VVUrlar 
lıeslemeie ba,lar. 

Çocuk terbiyesi 
- Eti ıtenin kemi;i benimi 

derlerdi... Ve bocaya yahut 

FELEK 

İrtihal 
Vakit ı·efikimizde mukaddema 

tahrir hizmetinde bulunan Gebze 
ınÜ•tantiii Talat Tuğrul Bey dün 
ıabah Cerrahpata hastahanesin
de vefat etmiştir. Cenazesi bu .... 
bab sa.at on birde mezkur baııta
haneden kaldırılacaktır. Efradı 
aileai.ne bev nr taziyet ederjz. 

A K 1 T 
Sabit Pata Zade Suphi Sabit Be

yefendinin kerimesi, Sami Sabit Pa
ta Hazretlerinin ve merhum Nüz
het Sabit Beyefendinin yeğenleri 

Fazilet Hf. ile Filibe "'rafından La
tif Bf. nin alıitleri J2 Mayıs peTfem 

be ıünü Kadıköy Belediyesinde ic
ra lolınmttlır. 

Merasimde, Mütir Ahmet izzet, 
Rüttü, Eoat, Galip ,Ziya Pıqalar ha 
zerab ve Maarif müfettitlerinden 
Harun, Beıim ve Lise Müdürü Ma
hir Beyefendiler n zevatı saire ha
:ar bulunmutfardrr. Tarafeyne saa
det dileriz. 

Milliyet'in Romanı: 11 

Eve Düsen Yıldırım! 
- Sen bir ' kaç ıün :. · nra im 

tibanlarını venaİf olıu:akam, 
değil ıni7 

Genç bafile tasdik etti. 
- Yani mektebi bitirecek, 

lise mezunu olacakaın? 
- Evet. 
- Şu halde hemen bir it bu-

lup ta Muazzezi babandan iste 
remez misin? 
Saadet bu kadar yakininde, e

ıe geçmesi bu dercede kolay 
bir şey miydi? 

Nahit Sırrı 
- Her halde Muazzezi iıte. 

7en bu mühendisle bir haftadan 
ene! ıöı kesilemez. Eğer o 
vakte kadar bu iti temin edebi 
lirsen, baban kızı sana vermeği 
zaten tercih edecektir. Muazze 
zi ne kadar sevdiğini biliyor· 
ıun. Bu sayede hep yanında 
kalacağını düşünerek, sana 
memnuniyetle vereceiinden e
mınım. 

Sait bir çocuk sevinci içinde 
eğildi, yengeeinin iki elinden 
ayn ayrı öptü. Sonra kasketini 
başına geçirdi: - Vakit geçir 
meden o muhasiplik meselesini 
takip edeceğim dedi. 

"" ~ ~ tenezzüh yolları, bir batında MI Diplaraku bu 
akşam gidiyor Yaz geliyor . ) Karadenizin en güzel plajı (Kil 

Boğaziçi iki taraflı bir çi- yoa) sahili, bir köşesinde en 
çek sergiıi gibi renk ve koku I! zengin _av sahası Bel~rat onna 
içinde. Güzel boğazın, boğazı- nı ve nıhayet her tekılde olan 
na kene gibi yapışan kömür de sıkı teması ile 1stanbulun en ta 

Yunan res1a111i Mel Diplaraku 
ismet Pt. Hz. nin daveti üzerine 
bugün Ankara'ya aidecektir. Mel 
Diplaraku eserlerini Ankara'da 
da tethir edecek ve avdette Vali 
Muhittin B in bir portresini yapa 
caktır. Vali 8 . bu resmi ~ehre he· 

poları olma .. frenklerin yaptık bii bir sayfiye yeridir. 

diye edecektir . . ---
lan, romanlar, hikayeler yaz· 1 Ne y~:rık ki yeni §airlerimiz 
dıkları Boğaziçi yine eski şen Adaya meftundurlar ressamla
ve mamur Boğaziçi. ol~cak. rımız Heybeli üzeri~deki guru
Y_apmakta ne kadar ııteksız v~ ba aşıktırlar. Ve geçenlerde yi- Ba.11.d t h 
agı~~ak, yıkmakta o ka~a~ se~ı ı · ne bu sütunlarda iddia ettiğim 5 a ayvan sağ-
ve usta~ız: ~arp, . • ~ehırlı . bı_r. gibi genç ressamlarımız mem- lı.k kongresi 
sam y~lı. ~~bı. g~tıgı_ y~I~ ço leketlerinin rengini görmez, gi ANKARA, 13 - Hudut ve hay 
le çevırdıgı gıbı. Bogazıçım de der Hollanda değirmenlerinin van •atlık zabıtası hakkında Bağ 

kt bara ettı datta toplanmıf olan kongreye 
yı 1

• P • kanatlarından ilham alırlar. hükumetimizi temsilen ittirak e-
Çok fena bir görenekle baş. B' 1 · l' Al '1 · • k den murahhas baktP.•iyolog· Şe-

1 h d ı ır ıvıçre ı p erın aşı ı 
ayan a §&P ev mo ası atan- d L .. 1 .. b' 1 . 1. fik Bey tehrimizc gelmiştir. Kon-

b 1 kı k il . d b' ır. eman go u ır svıçre ı . u u r e ı sene e ır yenı· . . d"" .. I b' .. 1.. areye aıt raporuı .u ve ittihaz edi-
d k · · b' · • b l ıçın unyanın en auze ır go u len kararları ziraat vekaletine 

en yapma ıçın ızı ıc ar e • d. . F k t be 'dd' d · k' . ti ur. a a n ı ıa e enm ı arzetmiştir. 

mış r. bizim (Eğerdir) gölü faviçre ____ , .... - .... ·--···--.... ·-···-
Giizel Boğaz da bu derdin gölünden çok güzeldir, 

kurbanıdır. 
Daha bet on yıl evvel Boğa 

zın yeşil yamaçlarına serpilen 
güzel villalar, yalılar bugün en 
kaz halindedir. 

Babalarımızın tahta sevdası 
bizi içine aıfnuıcak bir yuva· 
dan mahrum bırakmı§tır. Öm
rümüz ya taşınmak ve yahut 
tamir yapmakla geçiyor. 

Türk İstanbul asırlarca yan 
dı, kül oldu. Fakat bu illetin 
mikrobu ölmedi. Bugün bile 
tahta ev yapanlar var. 

Ahmedi saliain kibar ve 
zevk ehli sadrazamı Nevtefıir
li İbrahim Pata (Sadi.bat) ı 
iki ay içinde yaptı. iki Yetil 
dağ arasında iki abide lalezar 
oldu. Her adım ba,ında bir za
rif köşk yapıldı. 

Devrin erkim bu göreneğe 
kapılarak Boğaz sahillerini de 
yalılar, kötklerle donattılar. 

Fakat bütün bu aayret o 
müzmin (tahta) illetin hümme 

da görüyoruz. 
Boğaz için dünyanın yalnız Boğaziçini ae"elim. Asya ile 

çoğrafya üleması değil, Esthe. Avrupayı ayıran bu ince li.ci
tique ülemaaı da tabiatın şahe- vert kanal bütün dünyanın sev-
.-eri demekte müttefiktirler. gilisidir. 

Onun bedii ve liayati güzel- !lir kaç yıl evvel Boğazı altı 
liğini biz nasıl göremiyoruz bil yüz metre yüksekten, tayyare 
mem. (Nedim) için (Sadi.bat) ile Bükreşe giderken doya doya 
derin bir ilham membaı olmuş. seyretmiıtim. 
Fakat hiç bir şairimiz Boğazın Boğaz arzın en li.lif bir par 
y~il köşelerini, nefti koylarını çası .. Muhterem edibimiz Ru· 
meseli (Pierre Loti) kadar, 'en Eşref Bey bir zaman yine 
hatta Claude F arere kadar sev· gazecemizin şu sahifelerinde gü 

· d ··ıd· F zların şöy zel üslubu ile Boğaz hakkında 
mış egı ır. ransı • k' h .. 1 · · ·· ı 'f 
le böyle bir romancıları olan 1 ta a~s~s erını ne guze ı a. 
(H · M ı· ) b'I Bog" azicinı· 1 de etmıştı. 

eorı y es ı e - I y · 1 B • d' 
b• d d h · · tmış bı' enı nes e ogazı aev ıre. 
ız en a a ıyı yaşa r I' 
rom~nmı orada ya,atmıştır. : ım. Burhan CAHlT 
(Claır de lune sus Boıphore) 
bir şark macerasının Bo~aziçin 
de gecen akialeridir. 

Bo~azın ve Kahtanenin man 
zaralarile Ahmedi salis devrin. 
deki hayatımızin levhalarını Av 
rupa müzelerinde, res .. m 
(Van Mor) un yaptığı tablolar 

- . Şitlide Ziya Balcı Beye
fendiye; 

lltifatnamenizi aldım. Be
yan buyurduğunuz isabetli fi. 
kirleri yakında bir makale ile 
yazacağım efendim. 

B. C. 

Stereometrie 
kongresi 

Tapu ve kadastro heyeti fen
niye müdürü Halit Ziya B. Viya
nada toplanacak beynelmilel Ste
reometrie kongresine iıtirak ede
cektir. Mumaileyh bir hafta aon
ra ,ehrimizden hareket edecek
tir. 

Şinasinin mezarı 
Evkaf idareıi heyeti fenniyeıi 

Ayazpaşada Şinaainin mezarliği 
Üzerine yapılan aparlıman hak
kında tetkikat yapmaktadır. 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 
İSTANBUL - (1200 m. 5 k.) 

10 gramofon. 19,30 Bedayii musi
kiye heyeti, 20,30 Opera, 21 Ke • 
mal Niyazi Bey heyeti, 22 tongo. 

Türkiye Cümhuriyet Met 
kez Bankası hisse senet
lerinin ikinci. taksitini leı· 
kil eden o/c 30 bedellerinin 
1715 numaralı kanun ve ni. 
zamnamei esasinin 23 üncü 
maddesine tevfikan 1 ıubat 
1932 tarihinden itibam 1 Mart 
1932 akşamına kadar tediyesı 
lüzumu ilin edilmitti. İ•bu ikin 
ci taksit bedellerinin tahsil müd 
deti bu kere mezkur maddei ke 
nuniyenin son fıkrasınıı tevfi
kan 1 Haziran 1932 akşamına 
tecil edilmiş olduğundan keyfi-
yet ilin olunur. (528) 

ZA Yl - lstanbul Mlıallim mekte
binden 1332 senesinde aldığım eha
detname kaybolup yenisini alaca
ğmıdan hükmü yoktur. 814 Mu 
fer. 

Kaz ve 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınnu:. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci T"frİn 330 tarihli kanunun mülga ikinci faalı hiikiiınlm 

dairesinde Hayat Siıorta muamelatile ittigal eylemek üzre tes.cil cdilmit 
iken 928 seneııinde taafiye muamelatını ifa etmeden memleketimfaden gi
den lngiliz talıiiyetini haiz (Zi Cre!am Layf) Hayat Sisorta şirketi bu k<>
re müracaatla Türkiyedeki muamelibnın tasfiyesine karaı· verdiğini ve 
tMfiye muamelesinin ifası için lstanbul avukatlanndan Ferit Eskinazi 
Efendiyi vekil tayin eylediğini bildirmiş olmakla mezk.;r tirlcet alaka11 

bulunanların mümaileyb Ferit Eıkinazi Beye ve icabında lstanbul mınla
kaoı Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur 

ler. 
- Sabi yenge. Doğru dütü

nüyorsun. 

Temmuz günetile kaynayan 
ağaçların altında kendi dudak· 
larile birleşen kıpkızıl dudakla. 
n yeni çıkmağa baılayan bı
ydc ve sakaldan usturanın hiç 
bir iz bırakmadığı pembeyaz 
yüzü, ve bir temmuz kadar atq 
ve ihtirasla dolu büyük kesta. 
ne rengi gözleı; mi dütündü? 
Yetil ve çekik gözlerinden hafif 
bir esef bulutu geçti. 

bir haberi olduğunu anladı. Namık, dili ağzmda birden yir, Ahmet Şükrü Efendi om 
Kendisini bir köteye çekerek bire kuruyarak, boğukça bir dinliyordu. Namığı hiç daha 
tordu: sesle ve anlamanuı cibi sonlu: böyle sert ve böyle pervas12 

Elinde kasket, Şayeste içeri 
koftu ve gümüti rengindeki bir 
foter §apka ile geri geldi. Mem 
nundu. lşler İstediği gibi ola. 
caktı. 

-9-
Sait gittikten yarım saat 

aonra Muazzez a,ağıya in-di. 
Rengi biraz soluktu. T atlıktaŞa 
yesteye seslendi: - Abla! 

O miaafir odaunda bir itle 
mqguldü: - Buradayım, gel! 
dedi. 

Muazzez İçeri girdi. Kendi
sini bir kere klüp sinemasında, 
bir kere de Y enişehide T a,han 
anamda otobüste görüp tutula 
rak isteyen ruüheodis Halil Be 
yin büyük fotoğrafı masanın ü 
zerinde duruyordu. Şayeste bu 
nu göstererek dedi ki: 

- Benim kocamdan bile bir 
hayli büyük. Ben olsam varmaz 
dım! 

Muazzez mütereddit duru
yor, kendisini sevmediğini ilk 
günden hissettiği bu kadına 
kartı ne cevap vereceğini tayin 
edemiyordu. Dedi ki: 

- Efendi amcam münaaip 
görüyorsa ben bir tey diye. 
mem. 

- Ne yaptın? - Ne iti bu efendim? görmemi,ti. Gelinin sesi, ge. 
- Oldu bile. Son imtihanım -Canım, fU Halil B. mesele. linin temennisi kulaklarında bir 

salı günü. Çarıambaya ba9hyo aı. daha çınladı. Onun gözleri a· 
nım. - Ha, o kart herif mi? Evet, te,lenerek ve sesi hırçınlaşa. 

- Babana söyledin mi? bugün ıelip si>ıinle konutmut• rak, "- Allah veuin de bu ev 
- Hayır, tam başladııtım Tesadüfen öğrendim. den biran evvel gelin gitsin!,, 

gün ıöyleyeceğim. - Namık, niçin kart herif di diye mukabele editini sanki tel. 
Fakat Saidin yüzünün çok yonun? Evet, toy bir çocuk de rar duydu. 

neş'eli olmasına mukabil, Na- ·ı. Fakat pek genç iıteyince Nefsine tamamile hi.kim ol
mığın rengi uçuk ve katları ça. de ~ parasız birini kabul et~ mağa çalışarak, ve hakiki vazi 
tıktı. Bütün yemek müddetince mek lizım. Kızı ne ile geçindi- yeti hiç anlamamış gibi dedi 
ağzından tek laf çıkmadı. recek? ki: 

Yemekten biraz sonra, da- - Böyle bir gencin Muazze - Semin bu adam aleyhin· 
ha kahvesinin aon yudumlannı zi hemaı ayn bir eve çıkarma. de bir bildiğin vana onu söy. 
içerken Ahmet Şükrü Efendi ıı tart değildi ya! Bizimle be· le. Şimdiye kadar isteyenleri 
dedi ki: raber otunır, kudretlerine gö. reddetmek için makul sebep· 

- İş bulabilirim. Elimde li
•e şehadetnamesi olduktan son 
ra her hangi bir daireye pek ili. 
alırlar. Hem batka bir ~ey da
ba var. İt Bankasının Üitünde· 
ıci yazıhıınelerin birinden bir 

uhasip arıyorlarmış. "- la. 
tersen deliilet edeyim." diye bi 
risi teklifte bulundu. Yetmi§ 

- Elinde kitaplarla mı? 
- Hayır, onları biı- yere bıra 

kırım. 

- Bu beyle evlenmeni peder 
adeta aklına koymuş. Sen ne 
dersin? 

Ve sonra, bu bahsin burada 
kalmasını isteyen bir eda ile ili 
ve etti: 

- Sizde mavi bır İpek vardı. 
Ondan bana birazıçık verebilir 
misiniz? 

- Sait, yengenle Muazzezi re masrafa kanıırlardı! Hem ler gÖlterdin. Ben de bunları 
mümeyyiz Sadrettin Beylere ıö eaaaen Muaı:zez.in demal koca- kabul ederek kızı vermedim. 
tür. Hanıma gündüz çartıda ya verilmsei tart mı? Biraz bek Şimdi bir büyük adamın, bilir. 
rast geldim de, "- Hiç gelmi. lemesinde ne mahzur var? miyim ben, bir müdürü umu
yorsunuz!" diye sitemler etti. Muazzezin kocasını her gün minin, bir meb'usun da kendisi 
Sizden biraz sonra biz de geli. görmenin, Muazzezin bir başka ne damat etmekte tereddüt el· 
riz. sile mes'ut olduğunu her gün miyeceği ~ >ı· talip karşımıza 

Büyük oğlu ile yalnız kal. &örmenin nasıl bir felaket ola.! çıktı. Asıl ve nesebi belli. Tah 
dıkları zaman, ihtiyar adam: - cağını hiç bilmiyor gibi, bunu sili mükemmel. Hi~ evlenme· 
ı, bugün kat'i bir şekil aldı. gi- . tabminden tamamen aciz gibi mı~. Gç yüz liraya yakın aylı-

- Mektep kasketini giyme 
de öie!~ı fapkanı getireyim. Ba 

- Ne diyeyim, bilmem ki! 
- Biraz yatlı değil mi? O. Akşamleyin erkekler eve 
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SATIUKEV 
S .. taaahmet lıetinci ulb hulı:ıık 

ınahlt-inden: 

iLAN 
1932 Mayıamm 16 nıcı Puarteü gününden itibaren 

gelecek 15 Eylwe kadar zirde muharrer Bankalar ııiıe
lerinin saat 9,30 tan 15,30 a kadar umuma kütade ol

duğu ilan olunur: 
American Express Cy, Banca Commen:We ltaliana, 

Banco di Roma, Türkiye Ziraat Bankuı, Türkiye it 
Bankası, S. S. C. 1. Ticareti Hariciye Bankası, Umum· 
Ticareti Hariciye Bankası, Felemenk Bahri Sefil Ban
kası, Osmanlı Bankası, Seli.nik Bankası, Deutache 
Bank, Deutsche Orientbank, Şarlakarip Ticaret n· 
kası, Credit Lyonnais, Banque Franco-Aıiatique. 

]atanlıufda labakı>ata mahalle.in 1-------------------------
d~ ... ı.;,. iken yefat edea ve tenıke i L A N 
11ne t11abkenwnizce nz'iyet olunan 
ku!Ç\t M...tafa Efendi)'e ait SalWı· 
ahınt.tte lıhak1>aıa mahalle.inde sa 
••çlıan • dal • aokagmda 24 numaralı 4 o· 
, 1 ev rnİralÇllann talebiyle satılı-
ıta çakanı t Tali 1 · "-'- ' lnlf ır. p ena UUDCI 

'":ltırtna tarihi olan 19/ 6/1932 tari 
1'•rıe lftÜ1adif pazar ıiiaii ... t 16 
le ınubanun kıymet' lan .__ .. l' en ıo ~yuz 

•raııuı 7Ü2de onu niıbetinde pey pa 
ra.ı~le ınahkememize müracaatları. 

Sullanııbmet ikinci ıulh hukuk bi· 
kiını·...: ı,.,ııden: Mahmut Beyle Riza ve 
N~deı Ye Zeki Beylerin taJ'İan mü 
l~ılafttf elduldarı Vefada Şemset
tin Molla Gürani ınalıalleoincle bi
rinci Yeni sokakta yeni 9 ve eski 19 
lllo. lar ile miinokkam kiğir ve laatİ· 
re ınühtaç iki oda iki halii, bir bod
tııın "e bir mutfak ve bir kuyu ve 
~~ak bir bahçeyi havi harapça bir 
""'!> '--in izalei ıuyuu zımnında 
frııbtu tabrnir ederek mevkii mü
~Yede,e vaz'edilerek 750 lirada ta
ıı.; nlıteaiade olup kıymeti muham
ınine.ıea ntı görülmeoinden ikinci 
artı.r.ı-a karar verilmiı ve 28 
!'fa%iran 932 salı günü saat 16 te 
ilaftc:i •ttl !'tm icrası D"1 b ıa IMı 
~•ıunu, oldtaifundan talip olanların 
'Yınet; -hammeneıi olan 1000 li

~•nın yüzde niıpetinde pey akçesini 
. 'atnilen Sultanabınet Sulh Hukuk 
•kin · ınah'- · . cı aemeune 932-31 numero 
•le ıniiracaat eylemeleri ilan olunur. 

Beyoğlu Tapu Bat Memurluğun· 
dan; Beyoifu Mülga Mukaveli.t mu 

ha.rnrt;iinden 10 Tetrini""el 308 ta 
••hı· ı leıduıreıile Mabcuz bulunan ve 
l:rıı:İrili bakkal Y orgi veledi Simon' 
"" tasarrufunda olan Beyoğlunda 
Jclllner Hatun mahallesinde Aynalı 
Çctıne ııokağmda 3 ve S numerolu 
Q .. LL• • 0-UUı hane bu kere Ahara tefiz 
~dilrneı. üzre bulunduğundan hacaz
f a a.likadar bulunanların bir ay zar
ında Sultanahmette deherlıane bi
"•sında Beyoilu Tapu 1ıatmeınurlu 
ltana müracaatları ilin olunur. 

tLAN 
ICaıhkO,.ünde pazar yolunda 158 

11 Uınet'Oda ve hali taıfiyede Kemal 
~İfıat ec:zan""i namile maruf eczane-
1\İq içinde bulunan eczayi tıbbiye ve 
denıirbııt etfaaile birlikte ve açık 
lrttınna ıuretile 15 Mayı• 932 ta· 
rihine müsadif pıuar pnü satılmaaı 
"'ukarrer iken bazı meraoimini kanu 
lıiyenin ikmal edilememesinden do-
1•Yı itbu sabıın tehirine mecburiyet 
lı11aıı oldufunu ilin olunur. 

Tasfiye memurlan 
Avukat Ahmet Raıniz,Hilmi Riza 

Osmanlı Bankası gişeleri 1932 Mayıımm 16 ıncı pa
zartesi gününden itibaren gelecek 15 Eylule kadar ~r
de muharrer saatlerde açık bulunacaktır: 
1.- GALATA MERKEZi 1DARES1: 
Eyyamı adiyede : saat 9,30 tan 15,30 a kadar. 
Pazar giinleri : saat 9,30 tan 12 ye kadar. 

2.-YENICAMI SURESi: 
Eyyamı adiyede.: saat 9,30 tan 15,30 a kadar. 
Pazar günleri : saat 9,30 tan 12 ye kadar. 

3.- BEYOGLU ŞUBESi: 
Eyyamı adiyede: saat 9,30 tan 12 ye kadar 

saat 13,30 tan 15,30 a kadar. 
saat 9,30 tan 12 ye kadar. Pazar giinleri : 

BEYOOLU 3 ONCO HUKUK 
HAKIMLICINDEN: Müddei Tür
kiye Sanayi Ye M.ıadin Bankasının 

müddeialeyba Madam Pegof aleyhi
ne açbiı alacak davasmın cari mu
hakemesinde müddeaaleyhanın ika· 
metgalu meçhu 1 olma11na mebni 
ilinen tebligat icrasına karar verile~ 
rek vuku bulan tebligata rağmen 
müddeaaleybanın mahkemeye gelme 
meıi hasebile müddei vekili iki kıt' 
a senet ibraz etmit ve miiddeaaley
haıun inkin halinde tatbikat ve iı
tiktaben sa.bit olmana uıulün (337) 
inci maddeti mucibinu yemin teklif 
ettiğinden bahisle, muameleli gıyap 
kararı ittihaz ve ili.nen tebliğini ta
lep eylemiı olduğundan ber mucibi 
talep muameleli gıyap kararmın 
on gün müddetle tebliğine 25-4-932 
tarihli muhakeme celsesinde karar 
verilerek muhakeme 26-5-932 tarihi 
ne müsadif Perıembe saat on buçu- ı 
i• talik olunduğundan yevmi mez- 1 

kurda bilitiru mahkemeye ıelmedi- 1 

ği takdirde usulün (402) ve (405) 1 
inci maddeleri mucibince bilabara 
mahkemeye kabul edilmiyeceği ve 
müddeinin iddia11nı kabul ve ikrar 
etmit addolunac:ağı ilin olunur. 

ZA Yl - Dit tababeti ıu&e.in
den aldıiun hüviyet varakaımı za. 
yettiğim cihetle yenisini alacağım· 

dan eıkiıinin hükmü yoktur. 
No. S77 Svetan 

Zayi mühür - Şahııma ait tat 
lıik mübürümü kaybettim. Y mıisini 
ı.aklıettirdiiimden zuhurunda hük· 
mü yoktur. lstanbul Meyvafıot 
26 No. da Kabzımal Üsküdarlı Hil
ıeyin. 

lıtanbul icra riyasetinden: 
latanbulcla Eminönünde ( 100) 

No. lı mağazada Kundura ve Şapka 
ticaretile iıtipl eden Karabet Boya 
ciyan Ef•dinin Konkordato talebi
le vuku bulan müracaatı üzerine 
icra kılman tetkikat neticesinde kon 
kordato talebinia na7arı itibara alta 

D. ANAGNOSTOPOULOS 
ve C. SISK1Dl 

Milli Yunan Vapur Kumpanya11 

ANDROS 
poıta vapuru 1 7Mayıı salı cünii li-
manımna miivasalat ve 18 mayıs 

c;ıırtamba günü Galata rıhbmlndan 
hareketle her ıınıf yolcu ve eıyayi ti 
cariye alarak <MiDiLLi, TINOS, 
PiRE, ve ISKENDERIYE) ye azi
met edecektir. Tafsilat için Galatada 
Çinili Rıhtım Hanında acentalan O. 
Anagno•topoulos ve C. Siskidi E· 
fendilere müracaat. Tel. B. O. 2612. 1 

.Sı:. YR1SEF AIN 
Merkez accnta: Galata Köprc 

:atı B. 2352. Şube A. Sirkec1 

·ıiihürdarzadc hon 2. 3740. 

lzmir - Pire - fskeoderiye 
p=slası 

( IZMİR) 17 Mnyıs Salı l ldc 
Galata nhtımından kalkar 

Pazarlık ile ıatın alına-

caktır. 

Teminat ~o 10 dur. 
bıale 16-5-1932 saat 17 
22 çeşit 1,200,000 tane 

karton bi1eti. 

CENUBi ANADOLU 
Maden Türk Anonim 

Sirketinden: 
30 N İ1&11 932 cumarteoi günü saat 

15 te İnikat etmek üzre adi ıurette 
içtimaa davet edilen Şirketimiz u
mum h..,.eıine menıap bi11edaran 
bu kere de davete icabet e-.ıit 

bulunduklarından ayni rüznameyi 
müzakere etmek üzre, ıirket esas 
mukavelenameoinin rT maddesine 
tevfikan 30 Mayıı 932 pazartesi gÜ· 

nü ıaat tS ıe ıirketin 4 cil V alof 
Hanındaki dairetinde ıureti adiyede 
akdedilecek içtimada hazır hulumna 
lan ve hiıse senedatını yeYIDİ mez. 
kilrdan bir hafta evveline-kadar tir· 
ket merkezine tevdi eylemeleri ilin 
olunur. 

Rüznamei Müzakerat: 

ıı.., A R A N 1 Y O R _,1na ve icra ve iflia kanununun 
Y eniköy ile Bebek aruında ve- 278 ve 7:19 uncu maddeleri aıucibin-

1 - 931 ıenesi muamelit ve he
sahatuıa ait idare Mec:liıi ve Mura
kıp raporlannın kıraati. 

:Ya Y eıilkörde yaz ve kıt için lııii ce borçlllya iki ay mühlet Yerilmesi 

kıkOJ Malmldirlitin~eo: 
icar müzayedesi 

Nev'i Karyesi 
Otel maabahçe KalitaryaPlorya 

Gazino 
Hane maabahçe 
Hane 
Hane 

.. .. 
" 
" 

Hane " 
Dükkan " 
Hane " 
Hane " 

.. 
1 .. 

" .. 
.. .. 
" 
" 

No. 
90 

3 
4 

15 
19 

17 
1 

1!6 
117 

İcar müddeti 
317/932 den mart 934 
sonuna kadar 21 ay 

" " .. " 
" " 

Tarihi tealimindeo 
1934 tonuna kad r 

., " 
" " ,, 

" 
" " 

.. 
" 
" 

Mart 

" 
" 
" 
" l 

Hane maababçe n ,, '' H tt 

Hane maabahçe " " '' '' " 
Bağ yeri " Bailar EylQ} 932 iptidumdan i

tibaren üç sene müddetle 
Florya çiftliği hududu dahilinde numara ve evsafı yukarıda 

yazılı emlak ve arazi bizalannda gösterilen müddetJerle icara vo. 
rileceğindcn talip olanlann ihale günü olan 25 Mayıs 932 tarihi
ne te•adü' eden Çarşamba günü saat 13 le ve fazla izahat almak 
isteyenlerin de her gün Bakırköy Malmüdürlüğüne müracaat ey. 
lemeleri ilin olunur. (1706) 

_ Joz~at ~. Mü~~muınumiliğin~en: 

-~-- - ~---

latanbul Tram~a;-Şirketi Evkat Tarife~i 
1932 ıeneai Mayısın 16 1ncı cününden itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

No Hudut il \RFı..t :T ('1 , .,3 ilk ~rııı 
~artkcc hare e 

10 Şiıli - Tünel 

' 

Şiflidea - Tü..de 
-------- Tünelden . Şitliye 

1 1 _K_u_rt_..ı_ .. _ı_-_F_a_tih_· __ , 

: 12 Harbiye - Fatih ı 

: 14 Maçka. Tünel ı 

:!, 15 Taksim-Sirkeci ı 

~ 16 Maçka -Beyazıt' 

;. • Maçka • E. önü ı 

Kurtuluıtan · Tünele 
Tünelden • Kurtuluta 

Ha.rbi,.eden • Fatihe 
F atibten . Harbiyeye 

Maçkadan • Tünele 
Tündden - M çlcaya 

Taksimden - Sirkeciye 
Sirkeciden · Takıirne 

Maçkadan • Beyazıta 
Beyazıttan • Maçkaya 

Maçkadan - E. Onüne 
E. öıaiinden . Maçkaya 

Şitliılea . Sirkec:i,.e 
Sirkeciden • Şitli)'e 

Takı imden - Fatihe 
F ati.hten . Takı ime 

Kurtuluıtan Beyazıta 
Beyazıttan . Kurtulu,a 

Kurtulıqtan . E. Oaüne 

36 
10 

S.30 24.15' 
s.so 24.35 

15 23.07 23.31 
30 23.30 24.00 

56 
10 

S.38 ux. 
S.40 1.00 

15 20.34 23.5( 
30 21.00 24.00 

4 5 
10 

7 
14 

8 
14 

8 
16 

7.26 21 Of 
7.48 21.3(ı 

6.23 24.07 
6.04 23.2!) 

6.18 20.08 
6.46 20.36 

647 19.51 
7.19 20.23 

lS 7.56 19.22 
25 8.34 20.00 

9 6.00 22.37 
ıs 6.45 23.22 

9 

17 Şişli • Sirkeci ı 

18 Taksim - Fatihi 

19 Kurtulut · Beyazıt 1 

- Kurtuluı • E. önü 1 
E. önünden • Kurtuluıa 16 

7.17 19.44 
6.45 20.lS 

1 - Yozgat hapsanesinio 1-6-932 tarihinden mayıs 933 ni- <;j 
hayetine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile mü- ~ 
nakaıaya konulmu,tur. l.ıl 

2 - Şartnamenin muaaddak sureti hapsane müdürlüğünden ı:l 
alınacaktır. "" 

22 Bebek • E.önü 

B. tqtan . Bebeğe 
,, E. önüne 

Bebekten. .. 
E. önünden · Bebei< 

• B. Tata 

5 
10 
15 

S.36 -.-
5.42 -.-
6.00 24.36 
6.00 24.43 

30 -.- 1.16 
-.- 1.24 3 -Teklifnameler 30-5-932 pazartesi günü saat 16 ya kadar '! 

komiıyon reiıine verilmit bulunacak ve bu auretle verilecek tek- ~ 
lifnameler ayni aaatte C. M. umumiliği makamında açılacaktır. İ3' 

4 - Ekmek yerli ununun birinci nevinden olacakbr. Mu. a:ı 
hamınen bedel 9450 liradır. 

Bebekten - ,. 

23 Ortaköy - Aksaray 

1 
Ortaköyden - Aksaraya 10 

-------- Aksaraydan. Ortaköye 16 

34 Bqiktaş - Fatih 1 Beıiktqtan • Fatihe 
Fatihten B. Ta§& 

9 
17 

S.40 21.10 
6.25 21.55 

6.00 22.05 
6.42 22.47 

S - Münakaaaya ittirak edeceklerin 710 lira muvakkat te. 
minat venneleri lazım geleceği illn olunur. (1814) 

Beyoğlu kazası 
defterdarlığından 

- 1 

Akoaraydan . T oplmpıya 
32 T.kapı. Sirkeci Topkapıdan . Sirkeciye 10 

-------- Sirkeciden• Topkapıya 18 
Topkapıdan. Aksaraya 

5.12 -.
S.30 23.SS 
6.04 24.30 
-.- 1.06 

Emlaki milliyeden F eriköyünde Baruthane caddesinde cedit ~ 
1, 3, S, 9, 11 No. lı dükan ve kulübeler 1600 lira muhamm- be- ı.ıı 
del ile füruhtu için aleni olarak 20 gün müddetle müzayedeye va- .,,. 
zedilmiştir. Tal:p olanların 28 Maylı 932 cumartesi günü aaat ...ı 
15 te Beyoğlu Kazası Defterdarlığına müracaatları ilan olunur. :ı 

Şehremini • Sirkeci ı Şebiremininden - Sirkeciye 
Sirkeciden • Şebireminine 10 

Akoaraydan · Y edilruleye 
33 Y.kule - Sirkeci Yedikuleden-Sirkeciye 18 

• Samatya - Sirkeci ı 

Sirkeciden· Y edikuleye 
Y edikuleden -Aksaraya 

Samatyadan-Sirkeciye 
Sirkeciden-Samatyaya 

6.39 19.59 
7.09 20.09 

S.16 - .-
5.34 24.06 
608 24.40 
-.- 1.16 

6.33 20.03 
7.03 20.33 

(1834) 

Beyoğlu kazası 
defterdarlığından 

Beyaz Ruslardan metnlk Tophanede Sultan Beyazıt mahalle
sinin kılıçali pa,a Caddesinde kain 149/ 151 No. lı hanın 1620 lira 
ve yeni ,ehirli sokağında kain 27-29 No. 1ı banın 3236 lira ki 
cem'an senevi 4836 lira muhammen icar ile bir sene için aleni 
olarak 20 gün müddetle müzayedeye vazedilmittir. Talip olanla
rın 21 Maya 932 cumartesi günü aaat 3 te Beyoğlu Defterdarlığı. 
na müracaatları ilin olunur. (1766). 

Gedikkaşa Jandarma 
Sabnalma komisyonundan 

Yirmi üç bin üç yüz on metre yerli yün kıtlık elbiselik kumaım 
kapalı zarfla münakasası 4 Haziran 932 cumartesi günü saat on 
beşte yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi gör:nek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için mezkiir günde muayyen saate kadar 
teminat ve teklifnamelerile komisyonumuza müracaatları.(2004) 

Gedikpaşa Jandarma 
Sabnalma komisyonundan 

Yirmi beş bin yedi yüz seksen bir metre yerli yazlık elbiıelik 
haki kumaşın kapalı zarfla münakasuı 4 Haziran 932 cumartesi 
günü aaat on birde yapılacaktır. Taliplerin ıartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya ittirak için teminat ve teklifname
lerile mezkUr ıünıie muanen aaate kadar komMyonumuza mü
racaatları. (2005). 

37 E.kapı -Sirkeci 

- Ati~ . Sirkeci 1 

10 
Aksaraydan-Edirnekapıya 

Edirnebpıdan-Sirkeciye 10 
Sirkec.iden-Edirnelcapıya 20 
Edimd.apıdan -Aksaraya 

Alıkalipaf"dan-Sirkec:iye 

Sirkeciden-Atıkalipapya 10 

1 lstanbut l:Selediyesj ı•anıarı 

5.08 -.
S.31 24.16 
6.01 24.46 

- .- 1.16 

6.31 2001 
7.06 20.26 

' Emrazı Zühreviye hastane ve diıpanserleri için pazarlıkla alat 
ve ed~vatı tıbbiye almacaktır. Talip olanlar tafsilat almak · · 
her . 1 "dü l" ~.. ıçın gun evazım mu r ugune ve pazarlık için de 19-5-932 . 
fembe günü 4~ liralık teminat makbuz veya mektubu ile saar:: 
beşe kadar Damıi Encümene müracaat etmelidirler. (2055) 

• Amavu~öyünde Liitfiye mahallesinde 12-25 numaralı hane 
ki~ya venlmek üzere açık müzayedeye konmuıtur. Talip olan
lar ıhale günü olan 6..6-932 pazartesi günü 6 ,5 liralık teminat 
m~kbuz veya m~~tubu ile aaat on beşe kadar Daimi Encümene 
muracaat etmelıdırler. (2057) 

F~!ihte _T~phane medreaeai sokağında 2 No. hanenin müzaye
de ~!'d~etı bır hafta temdit edilerek 23-5-932 pazartesi günü iba. 
lesının ~craaı mukarrer bulunmut olduğundan talip olanlar 9 lira 
Irk temınat makbuz veya mektubu ile ıaat on be.,. k d D • • 
E 

.. .. ,..- a ar aımı 
ncumene muracaat etmelidirler. (2056) 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan doıayi haciz it 
alın~. Mehmet efendiye ait Rabi markalı ve 1751 numarah :: 
mobılı 19 Mayıs 1932 perfembe ıünü saat 11 de T oph cd M 
k kum d 1 • b' an e er. 

ez an an ıgı ınaaı önünde bilmüzayede ıatıla - ·ı · 1 
nur. ( 2058) 

cagı ı an o U• 

:iin ltonfonı fMJlİ1 kiralık bir ,... ae ve Ga)atada Nordeateren hanın· 
1 

.......,.,... Teklifatm (Yala) na- .ı. avubt Abdülhak Kemal Beyin 
11\uaile lııtanlıul 176 No. lu pcMta komiser tayinine ve iflıu mühletin 

btu1W1a gönderilmesi. ili.ile beraber icra ve ifW daireleri 

2 - Bilinço ve kir ve zarar ı... 
saplannın tetkik ve idare meclisinin 
ibran. 

3 - Murakıp intihap ve ücretiniu 
tayiııile idare Mecliai azuının hak,. 
kı buzurlannın tesbiti. 

Satılık hurda kalorifer aksamı 
Eminönü Malmüdürlüğündem 

Ç~çır yantm yerinde 29,60 metro murabbaı araa: Teminat 
13,S !ıra. 

~ihangir yangn yerinde 23,69 metro murabbaı arsa: Teminat 
18 !ıra. 

1 

Ye tapu sicil memurluldanna bildi· 

~ Y eniköy ile Bebek •aoıuda 
49 

rilmesine karar verilnıit olduğu 
deniz sahilinde küçük bir ,.Iınt11 ilin olunur • 

intaıı için 

ARSA ARANIYOR 
~ a.r..,) nımuzile lstanbul 176 

o. lu po•ta kutusuna tah
ri.-en müracaatlan. 

htanbul 3 iincil icra daireain· 

den : 
Bir borç için mahcuz ve paraya 

snrilmeai mukarrer muhtelif tablo -------------! ve saire l8/may11/932 tarih.inde 

~Ali TASFiYEDE BULUNAN 

() ANDIRA HALK 

öğleden sonra ikinci aç.ık uttırma 

İle ıablacaktır. Taliplerin mahallin· 
de mamuruna müracaatlan. 

l'tnan işletme T .A.Şirketi 
ı...~ec:liai idlll'e riyasetinden: Şir
i 'llukavelenamei esaaiyeainin 9Z latanhul: S inci icra Memurlu-
~~hc~ maddesine tevfikan 4.5.932 ta- iundan: Mahcuz ve satılmasına lca-

ınd F d ki •- rar verilen masa, Ye sandalye, Ye la.b e rn ı ıda A .. tar zade Sada! 
f ~e türeki.11 beyler depoaunda sair hane eıyaaı 17 /mayu/932 tari-
11\~de olarak akdedilen heyeti u hine müsadif oalı giinü ,..t 12 den 

1
• uııı.ye içt.ima.ıncla ittifakı ira ile itibaren Beyoğ!unda Pamwkkap•da 
~rı.etin tasfiyesine karar verildi- Afrika hanı içinde açık arttırma ile 

1 
"den ıirkette matlup ve aliikası bu satılacaimdan talip olanlann mahal 

~ ..... z•vat t f' rla lan !inde hazır bulunacak memuruna mü l ~ ın ai ıye memu rı o 
lı 1"ııhuıda Fındıklıda Hamam ar- 1 racaatlan ilin olıınur .• 
&aında 12 numero Aktar zade Ma
~tırlı Sadullah ve Kandırada Tüc· 
~rd~ Revfik Bey zade Hurtit B. 
°"" muddeti kanuniyesi zaı·fında mü 
t•caat etmeleri 11iln olunur • 

Zayi - 4114 numaralı arabacı· 
tık ehliyetnamemi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan hükmii yoktur. 

~har· 1 smail 

Sultanahmet betinci ıulh hukuk 
mafıkemeaİnden: 

Bir terekeye ait (10) parça lay. 

mettar Iran halısı ve bir Alınan ma
mulitından piyano 19/mayıa/1932 
tarihine müıadif parşembe günü sa
at 14 te belediye mezat dairesinde 
f-atılacaktır. Arzu edenlerin 12/S/ 
1932 tarihinden beri teıhir edilmek
te olan i,bu emvali mezat daireıine 
bifmüracaa görmeleri ilan olunur. 

htanbul 8 inci icra memurluiun 

dan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa 

raya çevrilmesi mukarrer komot, ay 
na .-e bnape Ye saire et1• 22.S-932 
pazar cünü saat 9 dan 10 na kadar 
Beyoğlunda Aynalı çeıınede Emin 
<.amii ııofotiuıda Abdullah Bey _.. 
tı.-nında 2 numarada mukim Vaail 
Kolovoo Efendinin daireıinde açu. 
arttırma suretile satılacağından ta· 
tiplerinin yevm ve ıaati mezkiirda 
mahallinde hazır bulunacak memu
runa raü:r,.t:aatlar• =1in ol1.1aur .. 

Asarı atika müzesinde mevcut hurda kalorifer akaamile de 
mirler 75 lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma uıuJile 
sablacaktır. ihalesi 23 Mayıs 932 pazartesi saat il de Eminönü 
Mal Müdürlüğünde yapılacaktır. (1708) 

Satılık Müstamel otomobiller 
Eminönü Malmüdürlüğünden 

Bulunduğu mevki Markası 

Vilayet konağında Üatüdü beyker 
,, Berliye 

Defterdarlık dairesinde Benz 
,, Mencdetı 

Rusumat müdürlüğünde Rızel 
Abrkapıda nakliye garajmda Fıyat 

" .. 
,, .. 
,, " 
" " ,, 

fort 
.. .. 

No. sı 

4130428 
4102069 
.4102007 
4102062 
4136246 
4129878 

Mub.ammtn b7metı 

Lira 
500 
400 

lSt 
200 
500 
400 
300 
300 
300 
200 
300 
300 
50 

l. ukarda marka ve numaralı gösterilen 13 adet müstamel oto. 
mobil hizalannda yazılı muhammen bedeller üzerinden ayn ayrı 
açık arttırma usulile satılacaktır. lhalsi 23 Mayıs 932 pazartesi 
günü saat 11 de yapılacağmdan görmek istiyenlerin Eminönü 
Malmüdürlüğüne müracaatları. ( 1711). 

. Yukarda yazılı analarn müzayede müddeti bir hafta temdit e
dılerck 23·5-932 pazartesi ıüoü ihalelerinin icrası mukarrer bu
lunmuş olduğundan talip olanlann ihale ııünü teminat makbuz 
veya mektubu ile saat on bete kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelidirler. (2054). 

Toton in~isarı umumi ınü~irli~in~en: 
1.- (500) kilo matbaa mürekkebi: (21-S..932) cumartesi 

ıaat 10 da pazarlıkla. 
2.- (30,500) kilo kağıt ve karton: (23.S-932) pazartesi 

1 saat 1~ da ~eni mün~kua ile mübayaa olunacaktır. 

1 

Tahplenn lda.remızde mevcut nümune ve ıartnameleri gör· 
dükten.sonra tayın ol~.an ııün ve saatlerde (o/o 7,S) teminatları
nı hamılen Galatada Mubayaa komisyonuna mün:aatlan. (1920} 

1 

TOIDo inhisarı nnıuını oıOdirlilinden: 
1. - Azapkapıaı Levazım ambarında müterakim (31) parça 

köhne otomobil laı~iğile hurda levazımı saire. 
2.- (52) adedi bütün ve (16) adedi yarım olmak üzere ce. 

m'an (68) adet müstamel oluklu saç. 
Mezkiir köhne levazım müzayede ile satılacaktır. Taliplerin 

o/v 10 teminatlannı hamilen 28-5-932 cumarteei günü aaat (10) 
da C.alatada Mübaya Komisvonuna müracaatları. (1811) 



Zafiye • umumiye, lştihasızlıli 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen 

Ankara 
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lstanbul ve Ankara 
Satış Mağazaları 21 Mayls Cumartesi 

•• •• g·unu 
açı1ıyor 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNA TIN CİNS VE 

NEV'ILE MEVKİ VE MÜŞ
TEMİLATI 
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JOO llS Balatta Hamamcı Muhittin mahallesinde Tam. 
buracı sokağında eski 19 Mü. ve yeni 33 numara
lı altmıt bet arım araa üzerinde, kirııir üç katta 
dört oda üç sofa, bir kuyu, bir sarnıç, bir şahnit, 
bw daraça, bir balkon, ve altı arım an.lığı havi 
bir hanenin nısıf hiıae.i. Mehmet Halit B. 

150 1571 Fatihte haraççı Muhittin mahallesinde eski Şi-
__ ...... •e elynm Türbe sokağında eski 21 ve ye. 
ni 7 numaralı altmıı bet artın arsa üzerinde kir· 
air bir katta, zemini çimento altı kıunen bodrum, 
tavam potrdli - çab albnı ve elektrik tertiba. 
tmı baYi (önünde uatör kepenk ve camekan var
da.) Bir clükkinın tamamı. Abdullah Ef. 

300 8321 Büyükadada Aoernkötkü ıobğmda e.ki 25 Mü. 
. numaralı yils .UI a11m ana üzerinde kirgir, ze. 

mln katta bir oda, bir mutfak, bir hali, bir toprak 
ev ahı, tavanı noksan bir methal, birinci kat, bir 
\Ofa, cl&t oda, bir bala, bw methal, üzeri çab ara 
ıı (merdi•eal 7olmıır.) Harici aıvaıız ve üıtü 
ıaçla örtülü Te d&rt )'ÜS Mıkım bir arım bahçeyi 
bavi ıenedea ana eh nm natamam bir hanenin 
tamamı. Ahmet Hidayet B. 

300 15382 Beyoğlunda Tozkoparan mahallesinde Cami soka. 
ğınd. eski 6 Mü. ve yeni 19 numaralı elli iki artın 
ana üzerinde klrılr dört buçuk katta yedi oda Uç 
ıofa bir bodrum bir mutfak, bir antre, iki çıkına, 
bir daraçayı havi bir hanenin tamamı. Edip Ke. 
mal. 

30 ·ıoS2 Haaköyde Abdüaad&m mahallesinde eski Ciksalın 
-Ye yeni Tekke aokağmda eıki 7 ve yeni 23 No. lı 
yetmit artın ana üzerinde ahtap iki katta dört o
da ( oclalann birinde yük birinde yük ve dolap 
vardır bir ııusülhane iki ıofa (odanın biri ufak 
tır). bir gusülhane bir avlu odun ve kömürlük o
larak müstamel bodrum ve seksen artın bahçeyi 
havi (hariçte11 iki methali vardır ve barici kıımı 
tahta ve kısmen çinko kaplıdır) bir hanenin ta-

uaşağrılarında derhal 1 - 2 

Aspirin tableti alınız . Ağrı I ar 

sür'atle ve muhakkak zail olur 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ! 

Sin. 
bozukluk-
larından 
mütevellit 

lstau~ul tiseler ınnba1aat ~onıisyonun~an: 
Komisyonumuza merbut Muallim mektepleri, Liae ve Orta 

mekteplerle mülhak pansiyonlarının 1 6 932 tarihinden 1, 6/ 933 
tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mahrukat ve saire ihti
yaçları kapalı zarf usulile münakasaya ve ekmek kınntdarile ye. 
mek artıklan müzayedeye konulmuttur. 

• 

Kullanı~· 
Her eczane
de sabbr· 

inşaat Sahipleri 1 
Paranızın Kıymetini Biliniz 1 

• 

Sekiz kuruşa yerli kiremidi varken, dört ay evvel 
11 kuruşa satdan ecnebi kiremidini bugün 16 kuruşa 
almakta zarardan başka bir fayda yoktur. · 

Zira Kütahya kiremitlerile ecnebi kiremitleri ara
sında metanet ve sair evsafça hiç fark olmadığı, hatta 
K ··ta hya kiremidinin bir iki noktadan Marsilva ki
remidine faik bile olduğu feniAi tahlil raporlarile 
sabit olnıuştur. 

Utahya Kiremidi 927 se-
• 

nesi 9 eylül lzmir sergisinde 
altın madalya almıştır. 

nstanbul satış deposu: Galata kalafat 
yeri No. 74 Telefon; Beyoğlu 4298 

Istanbul Evkaf müdiriyetinden: 
Mahalle ve Mevkii 

Beyoğlu, Kuloğlu 

Şişli 
Babıili Nallımescit 

" ,, 
Akaaray Çalarağa 
Beyazıt Y ahnikapan 
Üsküdar Durbali 
Saraçane Mimarayu 
Üsküdar Atikvalde 

Anadoluhiaan Y enima· 
halle. 
Kasımpa9a 8üyUkpiya
lepa9a 
Eyüp vezirtekkeai 

yeıi. 

" 
" 

Çarıı Bedeatan ' Şehremini lbrahimça. 
VUf. 

" 
" 

Eminönü Şeyhmehmet 
geylini. 
Beyoğlu Kuloğlu 

Sokağt 

Ağahamamı 3 r.cü 
kıf han. 
Büyükdere C. ai 
Cağaloğlu 

" 
Namıkkemal C 
Cami 
Şairruhi 
Haydarhane 
o 

Gökıu 

Zincirlikuyu 

o 

lstanbul C. • 

Çmar C. ai 
Tramvay C. ı 

Kulekapıaı 
o 

o 
o 
Şerif ağa 
Mektep 

Cami 
" 

o 

Ai• hamamı 3 nen • 
laf han. 

No. aı 

2 

351 
8 

6,23 
30 
16 
3 
2 
o 

7 

k72-272 

17-19 

81..Q 

8-12 
95 

46Z-524 
2 

60 
86-"4-62 

lt 
o 

12 
14-16 

12 
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Cinai Müddeti Ecrimi•l1 

icarı Lira 
Dairesi 1 •ene 40 

HaıN " 52 
" " 28 
" " 30 
" " 20 
" .. 25 
" " 2 

Tat mııı-ep " 1,5 
Tekkenin .. •• 22 
ilmik kısmı 
Hane .. 2 

Cami a.la- .. 4 
aunda hane. 
Vesir telıke- .. ıo 
ıl 
Hane•ıdü• .. 20 
kin 
Hane .. 7 
Dtildı:b " 5 

" .. 21 

" " 6 

" .. 3 
" .. 6 

Dolap .. 0,sa 
Ana .. o,!ii' 

" " o,ır 
" .. 1 

Hidayet ei- " 12 
mii avluea 
Dairesi 2 oen 70 

mamı. Süleyman Servet Halit B. 
380 ,Ş)54 Fatihte Mağniaalı Mehmetpaıa mahallesinde Bü

yükkaraman caddesinde eski 14,14 Mü. ve yeni 
17.19 numaralı yüz arım arsa üzerinde kirgir üç 
katta dokuz oda, bir antre, iki çini koridor, iki 
ocak bir bodrum, ve altında bir dükkanı ve on bet 
artın aralığı havi bir hanenin tamamı. Ömer Hu-

Fiatlar mutedil görüldüğü takdirde bunlardan (sebze, et, ek. 
mek, aüt, yoğurt, sabun, odun; reangal kömürü ile hayvan yem. 
leri 31 5 932). (Sadeyağı, zeytinyağı, zeytin tanesi, un, irmik; 
makarna; kuıkus; §ehriye; 7, 6 932). (teker, ka9ar peyniri, be
yu peyniri, yumurta, salça, patates; aovan 14 6 932) • (pirinç, 
nohut; mercimek; börülce; bezelye; kuru fasulye, kuru meyva 
21 6 932) • (kok ve maden kömürleri, vakum, mazot yağları, Hobyar 
gaz, benzin ile ekmek kırıntıları ve yemek artıkları 28 6 932). 1 

Y enipoetabane C. al 2-1 2. han• • ıs 
46 

tarihlerine müsadif salı günleri saat 15 te ihale edilecektir. Şart Edirnekapı Dervı9al• Nureddin tekkesi. 25 Canfedaha. •• 4 
tun mektebi 

lusi ef. Sabiha H. 
~400 ..-~76 Beyazıtta Sekbanbaıı Y akupağa mahallesinde es

ki Haıanpaşa Karakolu yeni Gülhane sokağında 

namelerini görmek istiyenlerin lataııbul E. lisesindeki kaleme ve 
münakasaya ittirak edeceklerin de bu baptaki teminatı muvakka 
lelerini Liseler Muhasipliği veznesine yatırdıktan sonra makbuz 
larile birlikte Cağaloğlunda kiin Maarif dairesindeki komisyonu 
muza müracaatları. (1822) 
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ı::r~~d~·04< !u~:'::::a ~~~ TOtı·:n ı·uııı·sgrı unıumı~ nı"dı·r11· 111·udeu mamın soyunma mahalli iken ifraz ec!ilerek depo n u uu 9 u 
haline getirilmiştir.) kargir bir katlı iki kubbeli Şartname ve nümunesine tevfikan 98,500 kilo Sellüloz ve bi. 
zemini menner dö,eli (içinde bir havuz vardır)· rinci hamur kağıdı ile ince parıömen kağıdı kapalı zarf uıulile 
müfrez bir deponun tamamı. Osman Fahrettin B. münakr.saya konulmuttur. Taliplerin teklif mektuplarile o/o 7,S 

B kırk .... d C . ı·k hoğlllu ~hdmeHt Hboamdi B. teminatlarını hamilen 16 5 932 Pazartesi günü saat 10 da Ga· 
i250 6081 a oyun e evız ı ma a eıın e at yu ve 1 d M .. b K · Ü 1 (1508) 

h ok d k. 
53 

55 34 32 57 . ata a u ayaa omuyonuna m racaat arı. 
amam • ağın a eı ı , , , , ve yem , 

24, 26, 39 numaralı 1 06 arı ın ara a üzerin de ah. 1 "l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!-!!l!!!!!!!!!!!!!!l!m 

ıap iki buçuk katta biri yemek odası olmak üzere manlıoğlu sokağında eski ve yeni 5 numara!. on 
yedi oda, iki ıofa, bir bodrum, bir mutfak, büyük üç arım arsa üzerinde bir aathı tonoa kirııir, zemi 
çatı altı, bir balkon, bir tulumbalı kuyu, altında ni taş kıımen tahta döteli, yarım kemer üıtünde 
bir dükkin ve elli arım ana üzerinde keu biı aydınlık, ittiaalindeki dükkandan tahta perde ile 
dükkan ve altmıt dört artın bahçeyi havi (dük- ayrılmıt bir dükkanın tamamı. Aynifer ve Hatice 
kanlardan birinin üstünde bir oda vardır) bir hanır Hanımlar 
nin tamamı. Şükrü B. Yukarıda cinı ve nev'ili mevki ve müftemilitı yazılı emvali 

Galata Mehmetalipa,a 
Şehremini Ereyli 
Eyüp Camıiikebir 

Davutpa9a Beyazıt 

Kadıköy Oımanağa 

Sütlüce 

Galata ArasıcamJI 
Galata 

Mahmutpa9a 

Hasköy TurfUCU 

Atikalipap 

Nunı 

hanı deniz tarafında 
Saraymeydanı 
Bostan lakeleal 

Tramvay C. ıi 

Hasırcıbatı 

Tekke çıkmuı 

Kalafatçılar 
Yükseldı:alclmm C. al 

oamaniye 
aunda 
Ayaz-

27 Mağaza. 
7 Ana 
o Mihritah ı. 

ret mahalli 
o Sadi tekkesi 

selimlık kıı. 
mı 

&12-1} 2 • hane 
9-4) 

O Tekke 
bahçe 

161-179 Baraka 

ve 

O Cami aralık 
mahalli 

O imaret ma
halli 
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49 Dükkan ve a 
yazma mahalli 

" O Bayrampafa 
cami yeri 

31' 
5 

ıso 

6 

81 

2 

6 
10 

ı,S 

12 

Balida mevkileıile cinıleri 7uıh ol- •akıl emllk hizalarındalri müddetlerle kiraya veri1 

mek üzere müzayedeye konmuıtur. ihaleleri may11m 23 tincU puarteai gilnü saat 15 te yapı• 
lacaktır. Taliplerin y9'1'm •• saati mezkara kadar Çemberlitat'ta Evkaf Müdiriyetind., Akar•1 

kalemine müracaatları. ( 1761 1 

-~~~-----~~----------~~~~~~--~~~~~~,,..,. 

KARON Dr. A. KUTIEL 

460 6022 Be~iktaf T eşvikiye m.ahalleai Hamamcıemineferı. gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiza. 
di sokağında eski 1 ve yeni 15 numaralı üç yüz o- larmda gösterilen bedellerle mUtterileri üzerine takarrür etmit i
tuz arşın arsa l• ~rinde arıap üç katta on altı ıede mezkur bedeller haddi liyıkında görülmediğinden tekrv 
oda iki sofa bir taşlık bir mermer antre bir mut- yirmi gün müddetle ilin edilmelerine karar verilmit ve 9 Hazi
fak bir güsülhane bir merdiven altı iki kiler bir ran 932 tarihine müsadif perıembe günü arttırma bedelleri haddi 
kuyu laklı havuz ve kırk arşın arsa üzerine bir lyıkında görüldüğü takdirde kat'i kararlarının çekilmesi takarriil' Cilt ve zührevi haılalıklar teda~ih•' 
mutfak ve bin yüz kırk arşın bahçeyi havi bir hane eylemit olduğundan yevmi mezkurda aaat on dörtten on bet bu. KAPPS Alman kitapçı, Alman kitaplan nesi. Karaköy Börekçi fırını sıro•'~ 

ALMAN KlTAPHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

120 
nin tamamı. Ahmet Cevdet Mükerrem B. çuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu il&n en ucuı Atar, Beyoğlu. İstildil da 34• 
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