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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
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Meclis Reisi Geldi 

Moskova'~a "t .Mayıs,, Rusya seyahati, ırka 
şenlıklen.. miizakeratı, iş kanunu 

ve Meclisin Milyonlarca insanı tahammüle, • • 
mesaısı 

• tevekküle ı:;e 
intizara sevkeden şey nedir? Kazım Pş. Hz.nin bu meseleler 

• 111osKovA inin buradaki akiıleridir. Karı hakkındaki beyanatı •• 
1 • Mayu • lntıbalar111dan.. Radek, lzveııtiya gazeteııinde istaayonunda Vilayet erki.nı Ta 

, Kızıl meyd&nda re.mi ııe- (Napolion'un aulh mücadeleııi) Polia müdürü ile diğer birçok se-
Çı.t. .. Lenin türbesinin damında batlıklı m•kaleııinde diyor kiı vat tarafından iatikbal edilmiıtir. 
bır düzine inaan dikkat ve heye "Franaız imperyalistleri Bolıe- Ki.zmı Pı. rıhtımda rüku1buna 
c iık R • tahaia edilen bir iatimpotla atan• 
•ıı içinde yarattıkları eseri v usya mn mevcudiyetini bula geçmiı Te oradan doğruca 

l>aııarvmayı aeyrediyorlar. BW: Veraailles muahedesile telif ;_ Maçkada Naryanh apartımanm· 
I~~· Yeni Rusya'nm büyük di. demiyorlar. Vakıa V eraaillea daki dairelerine gİlmİftİr. 
l'lJaıılarrdır. Silahlı ve munta- sulhunu müdafaa için Fransız Kazım Pı. nm aeyahab tama· 
~•ııı altmıı bin (60 bin) asker diplomatlan, Klemomonun dü. men huauai bir mahiyeti haizdir. 

dü 'bi Kendileri rahataız bulunan refl-
lfeçti. Toplar, tankllar ve buna ~un ·· ğü gı '• Moekovayı, Le- kalan Hf. nin tedaviaine nezaret 
benzer harp aletleri mütemadi- ningrad'ı zaptetmek lazım gel- ebnek üzre gelmitlerdir. iki gün 
Yeıı akıp geçiyor. Gök yüzü, diğini açık açık söylemiyorlar. ~h.ri~izde kaldıktan aonra ağle· ı 
he.va kartallannın gölgelerile Fakat içleriode yaşayan gizli bı ıbtimal Ankaraya di:.,ecekler· 
'•ııki bulut bag" lamı9 .• Üç yüz emel budur. Biısmark; vaktile dir. 
t F Bir mubarririmiz Kazım Pı. 
~YY re, havada reııim yapıyor. ranaız - Rus ittifakından Hz. ni apartımanlannda ziyaret 

Şıııı .. , amelenin, çocukların, bal çok korkardı; timdi de Al. "'derek kendilerile görütmüttür· 
kın alanı batlıyor. Arkadatlar- man - Rua ittifakı Fransız dip Pata Hz. muharririmizin aordu-
tlan biri dedi: lomatlannm uykularım kaçırı- iu muhtelif auall~re cevap vere-
._ - Bu resmi geçit değil, ma. yor. Franaa, ıulb için çalıııyOI'; rek fU beyanatta bulunmutlardırı 
~ f k V 0

]) - M. Mecliainin mesai tarzmı 1ıı0(kalabalığm) ihtililidirl.. a
1 
~~•- ersaıkiea aulhu için .. Şa. Meclis reisi lsttmpottan değiıtireceği rivayet ediliyordu? 

. oğru: Bu bir ihtilaldir; orııa 11 a ..... fey • ıanayi noktai - Meclia teabit edilen meaal 
llıze, zaptü rabt altında cer&- nuarmdan birinci derecede bir Dolmabahre rıhtımına tarzına devam etmekiedir. Yeni· 
hn eden bir ihtilal... Eaaıea mevkide olmayan Fransa; 40 çıkıyor den bu huauata verilmİ§ bir karar 
Rusyada "normal,, daıı babıet- milyonluk nüfvsile bu politika- yoktur · ..__ 1 u, Büyu"k Millet Mecliai Reı'al it kanununu · t' d ....,zıer. htililin devamını, ın' - ımı oütü.n Avrupaya kabul et- - ır u ıç una ev k Kazım Pt. Hz. dün aab"'1ki eka- Teainde a ot ..,; u!'IAh:. 
İr etmezler. Belki kuv..etleri. tiriyor. Halbuki V ersaille9 sul- preale Ankaradan tehrimize gel- lir mi? 

ilin bir kısmı, beyecanlanrun bir hu için mücadelenin manası; mitlerdir. Kazım P,. Haydarpaf& [Deuamı ikinci aahifede] 
•ebebi de budur. harbe hazulanmaktan batka bir -===-,..,.-==-~~==~~========-===-

. Normala avdet etmek gaye- teY değildir.,, 
dirı fakat bu ııayeye eriımeden • "' "' 
~a kavuıtuiwıu iddia etmek Kahrolsun Kapitalizm 1 Ye. 
1htililin heyecarum, inkılap re batsın harp! .. Halk bir ağız
l>~eııaiplerine olan MWIJİYi ıön· dan bunu bağınyor. Bayrakla· 
duıiir! nnda bu aözler yazılı .• Fakat 

• • • ıreçea topları, uçan tayyarele-
Göiıünde en kuvvetli iman ri, ıililılı askerleri alkıılamak

~l.fıyan komünistler, bilhaaaa t- da geri kalmıyor. Beynel-
1ki feJ'e biç 0-.mazları Allaha milel politikaya emniyeti olma. 
'l>e terki teslihata.. dığı için harbe hazırlaımıe.k lü-

Leninin din aleyhindeki ıörz zummıu bağuan Vorotilof'un 
~ tablo halinde 9urada, bura- ıözleri her tarafta taıvip ve al 
~1. aadı .. Onım nazannda din; kıt topluyor. 
111.lla uyutmağa, uYUfturmağa, Bu tezadın aebepleriııi dü· 
e.aret içinde yaıatmağa yara- tümneğe vakit bulmadan Bol. 
hn bir nevi afyondur •• · ıevik bir yoldaı kulağıruza tun 

.. lntemuyonal n.rfllllD bir lan fısıldıyor: 
tufteainde ıöylıe bir ıöz var: - Biz yalnız tedafüi harp 

Ne Allaha, ne de çara ihti. için bUirlamyoruz! Buna mec. 
hcınıız var! buruz. Çünkü dünyanın giditi· 

Bir kaç ııündür ki, berkee ne emniyetimiz yok. 
~ayıa bayramında bavanm na. JI. "' "' 

•ıl olacağım merak ediyor: Ma. Bugün ıulh bayramı, f':kat 
>'••nı biri, Boltevik Rusya'nın en ziyade harpten bahsedılen 
~ yarattığını bütün dünya- bir &ün oldu .. Aksayı Şark va
Y1. gösteren canlı bir aergi ola· ziyeti fikirleri itgal ediyor• Ruı 
tak.. lar, muhakkak ki harp ietemİ· 

Arkadatlardan biri erkan. yorlar. Büyük bir ite giritmit· 
~an birinin refikası ile zarif bir ler .. Onda muvaffak olmak için 

0 ltevik hanımile h a adan bah her 9eyden ziyade dahilde aulh 
'ediyor, Söz arasında da " İn· ve aiikUn lazım. Bir ecnebi dev 
kltah hava açılır!., diyor. Bol. lelin mümeııaili bana dedi ki : 
!e"ik hanım hemen ablıyor: -" Garip teY, Ruslarla gö-

- Fakat Allah da kim olu. rü9üyorum; harbi iıtemedikle. 
l'or? Siz, hala memleketinizde rinclen bahıediyoı·lar. Japonla
~k tutuyor musunuz? .. O, ar- n dinliyorum; onlar da harp 
Q· bizim memlekette değil.. yapmak niyetinde olmadıklan-
ız onu eksporte ettik (harice m ıöyliyorlar. Fikrimce her iki 

Çıkardık ... ) taraf da hem samimidir,hem ma 
b· Yeni Ruıya, ayni zamanda kuldür. Çünkü Ruslar aleyhin 
ıt nevi tezatlar memleketidir. de harp açmak, Japonların ba· 
tvJ u zarif hanım böyle ıöyliyor. ıına bela açabilir. Harici her 
I eıtılekette onun gibi düşünen hangi bir harp; Bolıevik rejimi 
ber de çok .. Fakat bir realite da nİ tehlikeye dütürebilir.,, 

11 \'ar ki o da gözden kaçını- JI. "' JI. f 0t: lıte bizzat Moıkovada yüz Acaba §U Kızıl meydanda 
erce kilise müfritlerin bu ha- bir düziye akıp gideııı, insan yı. 
~~etine karıı çanlarile istihza ğmlarının kafal\\nnda neler ya
\> 'Y?r; yaradıhtta mütevekkil 9ıyor? Muhakkak ki; bu insan
b e dındar olan halk kalabalığı lann dilekleri ayni değildir; dü 
t 11 mabetleri bir düziye doldu- ıünceleri ayni değildir ve hepsi 

111> bo,altıyor ! de ayni derecede hallerinden 
'i- "' "' memnun, &.tilerinden emin de-

Kaç kiloya kadar 
tütün ekeceğiz? 

Tütün konferansı devam edi. 
yor; murahhaslar 

dün inhisar idaresini gezdiler 
Balkan Tütün konferanaına İf 

tirak eden Yunan ve Bulgar mu
rahhaa heyetlerile Türk murah
haalan refakatlerinde olduğu bal 
de dün aabah tütün inhiaar idare· 
al -1<ezinl ziyaret etmiılerdir. 
Murahhaalar buradan Cihaliye 
gilmİfler ve burada inhiaar idare 
ainin merkez fabrikalarını gez
mitlenılir. Fabrikaların ırezilme-

1 
sini müteakıp Tütün inhiaar u
mum müdür vekili Hüanü Bey 
tarafından murahhaılar §erefine 
fabrika müdiriyet daireıinde bir 
öğle :ııiyafeti verilmiıtir. Murah. 
haalara Türk ılgaralan hediye e
dilmİftİr. 

Konferanı üçüncü içtimamı 
dün öğleden aonra aaat 15 buçuk 
ta Ticaret odaaı meraılnı kabul 
ıalonunda Nemli zade Milat Be
yin riyaaeti albnda yapmıfhr. 

Konferanam bu celaeıinde dün 

lunmanın imtiyazı var. Emre. 
den var. ltaa.t eden var. Tok
lar ve açlar var. Düğün evinin 
yanırula bir aürü aç dolaııyor. 
Halk çalıııyor ve veriyor. Ken 
dine sormadan kendi namına 
diktatörlük yapanların her de
diğini yapıyor. 

Ekaik olan teflerin kabili. 
yeti, hüsnü niyeti değildir. Gi 
ritilen it muazzamdır, mütkül
dür .. Her halde. 

Kızıl bir alevin bir 

kü içtimada müzakeresine baıla
nan maddelere devam edilmiftir, 

Hafi olarak cereyan eden müza 
kerat ta tütün buhranının umumi 
aebepleri hakkındaki ınütaleab 
ihtiva eden ıreçen zabıt olnınnıut 
ve nu:namenln ikinci ınaddeainl 
teıkil eden müatehliklerin kuVTei 
ittiraiyelerinin azalm.....,n bub. 
randaki teıirleri üzerinde ıniiza· 
kere cereyan etmittir. 

"Le Meaaaıer d' Athenea" ıra· 
zeteai latanhulda toplanan bu 
konferansa tahai• ettiği bir bent
te bu konferanım reaml bir ma
hiyeti haiz olmadığmı kaydettik 
ten sonra, ırörüıülecek ıneaelele
rin batında tütün zeriyatının tah. 
didi meaeleainin geldiğini Türki
ye ve Yunanistanda tütün zeriya
tJrun kırkar milyon ve Bulgarla
tanda 20 milyon kiloya indirilme 
ai etrafında müzakerat cereyan 
ebnekte oldufunu yaznıaktadır. 

Dün hu huauata konferana 
reiai Nemli ıı:ade Mitat Bey ken· 
diaile ıörüıen bir mubarririmi•e 
demiıtlr ki: 
"- Meaaaıer d'Atbenea de \il• 

kan bu yazıyı ıörmedim Eaaaen 
konferan11n mahiyeti yazrldığı ,. 
kil dedir. 

Tahdit meaeleıine ırelinceı Bu 
huauıta henüz bir ıey yoktur. 

t 1 ınay11 münasebetile Ruı ğildirler. Çünkü: Rejimin ken
' llıetelerinde tiddetli bir F ran- dil erine vadettiği müıavat cen. 
~~~ al«:yhtarlığı nazan dikkati neti henüz uzak bir hayal ve ü

--~ ti bedı.yor. Bu yazılar; Fransa mit halinde zihinlerinde 
il Bolşn·ik Rusya aleyhinde Bolşevik Rusya'da 

gün olup ta her ocağı aydınlat 
ma11 ümidi; milyonlarca insam 

aevkediyor. lıte akıam güne. 
ti ufuğun gerisine çekilmek üze 
redir. Biraz aonra etrafı sara
cak karanlıktan kaçan küme ktı. 
me insanlar; yaıamak için muh 
taç olduklan kuvvet ve teselli
yi, belki yarın doğacak olan 
kırmızı günqin ziyaaında bul. 
mak ümidile Komünizm tatbi
katının çok daralttığı yuvalan. 
na çekilecekler, çektikleri mah
rumiyetleri oralarda tatlı hayal 
lerle avutmağa çalııacaklar ... 

. .. .. .. . . 

Kontenjan 
Sistemi ve 
Pahalılık 

iktisat Vekili Fır
kada izahat verdi 

ANKARA, 11. A. A. - C.H. 
Fırkası Grupu bugün r.U uekili 
Cemil Beyin riyautinde içtima 
ederek llfJJ'UP azanndan ba:ııı· 
farının kontenjan .atemi sıe 

memleketteki pahalılık m .. •
leleri hakkındaki sualı.rlne 

karıı iktiaat VekUi Bey tara
fından verilen i:sahat üzerine 
atidelıi neticelerl vardmlfhr. 

1 - Kontenjan ı ıuulünün 

dünyanın umumf bu~anlı va· 
ziyeti karıuında memtekefimi. 
:z:İ buhran tulratından imkan 
dereceainde muhala:saya YG

rar bir tedbir olduiu ue ba u
sulıın deuamı lü;ııumunda itti
fak bulundulu ırörülmiııtür. 

Bu uıulden elde edilen neti
celere ıröre tatbikahnın teka
mül ettirilmeli ı•ker ııe kahue 
gibi baıı maddel..-bı takaı 

mukabilinde J.ontenjan haricin 
de bırakılman ııa;ıılyete mata
bılı bir tedbir olaralı mutalea 

1 

olunmuıtur. 
2 - Kontenjan 1Ualünü İnil· 

mar wretile hayat bcıhalılığı 

11 

teulit edecek ihtikar hareket
lerine karfl meucut kanuni hü-
kumlerin alôkadar memurlar 
tarafından daha sürat ue fid
detle tatbikına deuam olunma
sı ve memurların ihtikôrla mü· 
<:adelede daha müeHİr olabil
,neleri için müstehliklerin da
ha büyük bir alaka ile teıriki 
·nesailerinin temini lôzım gö
riilmüıtür. 

Adliye Vekili Yusuf 
Kemal Bey 

Yeni adli 
Teşkilat 

Adliye vekili dün 
ıehrimize geldi 

Mtlnferit hakimlikler, 
irtiıa meselesi, 

istinaf mahkemeleri" 
Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Bey dün mezunen ıehrimize gel 
mittir. Vekil Beyi istasyonda 
9ehrimiz Adliye erkanı ile şahsi 
doetlan ve ailesi efradı ietikbal 
etmiılerdir. Vekil Bey Adliye 
i§leri hakkında vuku bulan be
yanatında yeni teıkilab adliye 
projelerinin meclise verildiğini 
söyledikten aonr~, .m~er!t hi-

Sahip ve Batmuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nqriyu 'ftl y UI MOdthG 
ETEM iZZET 

y 
• • 
1 1 ••• 

Bir mezarlığın iki 
ayrı hikayesi •• 

Ayaspaşada yapılan aparh. 
manların arsaları hala davada" 

SalAhaddin Ef. kim?-Belediye ne istiyor?
Evkafın davaya karışması nasıl oldu? 
Ayaıpafa mezarlığının ba~ka- ı riyeden olduiu için, emlak v .. 

!arma satılarak, Üzerine aparb- zirin evlat Te ahfadı tarafmdaa 
man lnı~aı ıneaeleıi mahkemede muhtelif tarihlerde aatılmıı ve 
yeni yenı ıafhalar arzetmeğe b.. tinıdi Ayazpaıa'ya alt hiç bir di
lamııtır. Son bulunan ha:ı:ı tarihi kili ağaç kalmamııtır. Fakat -

' veaaik ve vakıfnameıer hu mezar ki Alınan aefaretbaneainin lu111-l lıim Ayazpata mezarlığı olmadı- ımda olan, timdi Uatündcı aparb-
ğııu meydana çıkarmıtbr. Verilen manlar kurulan mezarlık Ayaz. 

1 
mali'imata göre hu mezarlık mese pafa mahalleaine çok yalun bulua 
lesinin batlangıcı ve sonu ıudur: duğundan müruru zamanla bu 

l
ı Sultan Süleyman zamanında, mezarlığa da yanlıı olarak Ayaa
A~lonya~ı A~avut A~a~ Pı._ .i•- paıa mezarlığı denilmefe batlaD• 
mmde hır vezır 933 hıcrı tarihın- mıtbr. Halhulı:i bu meaarlığm .,_ 
de Fındıklı üzerinde büyükçe 111 i.ami Karanlık mezarlıktır. 
bir mahalle tutan emlakini Mezarlık meaeleainin birinci 
vakfetmiıtir. Bu, evkafı zÜr· [Deuamı ikinci aahilede} 

.Taksimdeki Facia! 
Adamcağızın 

... sonra çocugu 
kansından 
da· öldü! 

Abbas Ef. anlabyor 
Evvelki gün Takaimde vuku I aı alamadıfım için aileyi fabrik. 

bulan ve dört kitinin yanmaaıyla ya ıretirdinı ve bot odalarda ika• 
neticelenen yangın facia11nı ha- mele baıladım. 
ber vermiıtik. Dün refikam ıaz ocafmda ıu 

Yangında yaralanan ve yanan mtırken naulaa ocak parladı 
fardan Nazile hanımdan sonra yanındaki mukavvalara ıirayeİ 
kızı 10 yaıında Hatçe hanım da etti. Derhal odadan çıkbk, fakat 
ölmüıtür. Beyoğlu Züki'ir haatane çocuk içeride kalımtb· Ben tek· 
sinde tedavi edilmekte olan Ab. rar alevler içine daldım, çocuğu 
~as efendi ile Kazım efendinin kurtarmak latedim, meğer arka· 
ahvali ııhhiyeleri aalah keabet- dan refika da girmİf, o da yandı. 
mektediı. Çocuk benim üveyi kızımdır. O 

zavallının öz baba11 da hundaa 
Yalnız Ahbaa efendi hadiıede 10 sene eVTel Kumkapıda gene 

kanunı ve kızını kaybettiği için bir yangında kalnut. yanarak öl
çok mütee11irdir. Dün kendiıile mÜ§tÜ. 
görüıtüı. Dedi ki: HadiM hakkmdald adli tabiri. 

- Bu fabrika hali taıfiyede- kat ikmal eclilmiı, bu facianın "' 
d.ir. Ben tir~etin katibi idim, taı· lim bir kaH eaeri oldufu anlaııJ. 
fiye dolaymyla 8 aydan beri ma- MJflD'· 

Şimdi hastanede olan Abbas Ef. kaybettiği reflhası 



• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

fşsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Bize yazınız 1 
iT arayanlarla itçi arayanlar a

rasında tava11uta ba!ladığmıııı 
günden beri, serek it arayanlar
dan gerekse itçi anyanlardan pelı 
{ok mektuplar almaktayu. Bu 
mektuplar maksadı teshil edecek 
bir tarzda taınif edilmektedir. 

ze bildirirlerse bize müracaat et 
mit ve adn:ılerini bırakmıt oiar 
itıizleri kendilerine bildireceği, 
Bu •uretle hem itıi:ıı kalan 
m-eleketin neresinde it bulabi 
leceiini bilmediği için bunalar 
valandllflanmıza hizmet elmiş 
beın de m~..mleketin her tarafınr 
bir çok süzjde itçilerin dağılaraL 
müfit hizmetler deruhte etınelerİ· 
ne yardım etmİf olacağız. 

" Milliyet " memlelretta ço· 
ğaldıjuıdan bahsedilen İfaWİğİa, 

işsizlerin ihtiyaç aahalarına daf11-
maôklarnıdan ileri selcliiine ka
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatti vilayetlerde makineci, mo
törcü, teoYiyed, tornacı, iyi lıııir 

dülser, mar~ ilih ziraiye 
lanıircisi; elektrikçi fU veya ba 
ohtisas itsileri n ustaları yoktur. 
Onıın için biz qsizlerle itçi Ü

teyenler araımda tan11utta bu
lunmak iateyoruz. 

Gerek Jıtanbula, ,.ereı. mem
leketin her köı.,.ine tamil olan bu 
lava11ut\m daha müsmir oe fay
dalı olma11C11 isteyoruıı. Onun i
çın 

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diier taraftan beledi
ye "'iıleri, frrka idare heyetleri 
reiıleri; ticaret müdürleri n ala-
kadar idare amirleri bulundukları 
yerindeki ifçİ ihtiyacını (ıekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 

1 ve it fU!ları teıbit edilerek) bi-

Meclis reisi 
Geldi 

Husuıi mü~aeıat sahipleri de 
bu huıuıtalô ibtiyaçW:,nı biz< 
bildirirlerse m-.nuniyetle kayd~ 
edecefiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:ınrz vsri' 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, l stan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartrnız var mı.' 

Bize bildiriniz. 
Memur, !<itip, muhaıip veya 

dii(er hizmet talep edenlerle ihti. 
yııç ıahipleri arasında da bu la· 
vaııutu yapacağız. it isteyenlet 
de, itçi ve memur arayanlar dı 

mektuplarını ~ııtanbul, Milliyet 
gazetesi it tavasıut bürosu" na 
.mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatarı
daşa yapılacak en büyük hiz 
mettir. ____ I 

Yeni adli 
Teşkilat 

[Safi birinci salıileıle] [Bafl birinci salıifede] 
- Bu içtima devresinde yeti- kimliklerin bütün memlekete 

Jebilecefini zannetmiyorum. Mec tetmil edilip edilmeyeceği aua
liı timdi en esash it olarak bütçe line cevap vererek demittir ki: 
müzakerelerile mqguldür. Bu _ Esasen bazı yerler müatea 
devrede icra Te iflas kanunu ta-
dil edilmiı şeklile mutlaka çd<arı- na _olma~ ~zeı:e her tarafta mün 
lacaktır. Tadilatlı kazanç vergisi fent hakimhkler mevcuttur. 
kanunu da bütçe encümeninde- j Münferit hakimleri olmayan ve 
dir. son zamanlarda bu kabil mahke 

Herhalde yeni sen~ bütçesile melerin teşkiline lüzum görülen 
doğrudan dogruya alakadar olan • - 1 · · l b 1 Ank 
. "d t k unl n bütçe müzake- vılayet erımız atan u , ara, 
varı a an a İ . 'b" b . "k .L • 1 · · re i nihayet bulmazdan evvel İn· zmır gı ı i.ıyu şenır erımız. 
taç edilecektir. dir. 

Bütçe müııakerelerinin 15 ha • Vekil B. istinaf mahkemele-
zir na ka~ar devam . edec~ğini ri teşkili h~kkndaki suale de şu 
tahmin ediyorum. lbtımal kı bu b . . • 
tı>.rihten birkaç gün sonraya da ceva ı vermıştır: 

kalır. Meclis bütçe işini bitirdik- - Tetkili mahakim proje
ten sonra tatil devresine girecek- miz bu hususa dair tekliflerimi 

lir:_ 8afvekil Pş. ile Hariciye Ve- zi de ihtiva etmektedir. 
kilimizin Sovyet Rusyaya yaptık- Yuıuf Kemal B. irtişa me
ları son seyahat hakkındaki inti- ıelesiyle ali.kadar bir meb'uı 
balannızı öğrenebilir miyiz 7 hakkında anket parlaman ter ya 

_Seyahat hakkında Baıvekil Adi' k"I · 
Pş. Fırkada mufaıaal izahat ver- pılması için ıye ve a etı va. 
diler. Müzakere e•nasmda fırka aıtasile hükWnet merkezinde 
grubuna riyaset eden Cemil Bey yapılan tqebbüı hakkındaki sü 
de bu beyanata dair ajana Taaıta ale de cevap vermiş ve demiş-
sile tebligatta bulundu. tir ki: 

Bunlara ilave edecek bir teY h 
yoktur. Seyahat, fırka grubu he· - İrtifa iti tamamen ma • 
veti umumiyesinde büı~ü telakki kemeye intikal etmiı bir mese
~dilmi~, memleket halkı da bunu ledir. Vekalet bu meseleyle hiç 
iyi karıılamqtır. Ben de ıabsen bir suretle metğul olmamakta
seyahatın iki dost millet münase- d 
batı Üzerinde çok hayırh tesirler ır. 
yaptığı ve faydalı olduğu kanaa- Vekil B. şehrimizde 15 gün 
tindeyim." kadar kalacaktır. 
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Bir mezarlığın 
Hikayesi 

[Ba1ı birinci ıalıifedeJ 

ıafhası budur. ikinci safha11 da 
şudur: 

Halepli Kevakibizade Molla 
Salahattin B. iıminde bir zat bu 
mezarlığın mütevellisi olduğunu 
ve kendiıinio Ayazpaşa ahfadın
dan bulunduğunu iddia. ederek 
1925 senesinde "Evkaf bütçe ka
nunu" çıkınca buraıını Evkaftan 
arşını 7 li~aya aabn almıştır. Ev
kaf bütçe kanununda "metruk 
mezarlıklar satılır'' diye bir kayıt 
bulunması, Evkaf tarafından bu 
mnarlrğın satılmasını teahil et
miıtir. Bu mezarlık 1271 hicri se
nesinden itibaren metruk olmut
lur. 

Mütevelli bulıınduğunu İddia 
cc!en Satahattin B. bu mezarlıiı 
Evkaft n satm aldıktan sonra ar
şmı 50 - 60 liraya batkalarına 
•atmı§lır. 

Halb • · •on çıkan belediye 
kanunu mucibince bütün •ehir 
mczarlıklan belediyeye ait bulun 
maktadır. Şimdi mulıakeme bele
diyeo ile Salahattin B. arasında 

M. Mac Donald'ın 
sıhhati 

LONDRA, 17 .A. A.- Bugün 
neşredilen ııhbi bülten, Baıvekilin 
11hhi va~yetinin ıayet iyi olduğu
nu, müınaileybin önümüzdeki çar
ıamba günü nakahat devrini ıeçir
mek üzre Louiemoutb'a sidebilece
ğini bildirmektedir. 

Krupp fabrikala .. 
nnda yangın 

ESSEN, 17. A. A.- ~PP f~ 
rikaları binalarından bırınde dun 
gece mühim bir yangın .~hur .. et
miıtir. Feli.ketin teşebbus ve vuoa
tı malum değildir. 

Bir casus kurşuna 
dizildi 

VARŞOVA, 17. A. A.- 23 üncü 
piyade alayı efradından Gregoire Vil 
kosz, bir ecnebi devlet heoabtna ca
•usluk yapmıt olduğundan dolayı i
.ı.,rna m21hkiim edilmiş ve bu gece 
kurıuna dizilmiıtir. 

Jenmektedir. Belediye davayı ka
zansa bile para alamıy.a_caiıru 

Bombay şehri kan 
ve ateş içinde! 

Yolda yanan 
Vapur 

Yolculardan yüz 
kişi meydanda yok 

DAK.i 
Amerika sefiri Halk

evini ziyaret etti 
Mağazalar yanıyor. Ecnebi ku. 

maşları sokaklara yığı. 
larak ateş şenlikleri yapılıyor •• 

ADEN, 17. A. A. - Mahıerd 
telıizi , Philippar vapurunun dün 
aktam geç vakte kadar yanmakta ol 
duğunu bildirmittir. 

Sefir, Türk sanatkarlarının 
Amerikadaki sergiye eser. 

)erini göndermelerini söyledi ' ...... . 
Yeniden ölen ve yaralananlar pek çok 
LONDRA, 17. A. A.- Bombay

dan Times gazetesine bildiriliyor: 
Ölenler, gara/ananlar 

BOMBAY, 17. AA. - Kargaşa
lık kurbanlarının miktan 71 maktul 
ile 700 yaralıdan ibarettir. Bu adet 
son üç buçuk güne aittir. Sükiin ve 
intizamın teıiai emrine İtlirik et
mek üzre Poona'dan bir alay aıker 
gelmiıtir. 

ADEN, 17. A. A.- Georges Phi
lippar gemiıi hali hazırda Guarda
fui burnunun SO mil timalinde bu
lunmaktadır. Geminin baş tarafı ha
la yanmaktadır. Gemi oancak tara
hna 15 derece meyletmiştir. 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Yeni Amerika sefiri bugüıı 
Halkevini ziyaret etti. Halkevi idare heyeti reisi Ziya Gevher B. 
keı:disine Halkevinin teıkilatı hakkında izahat verdi. Sefir Ce
napları vakit geçmit olduğu halde l'U.rk san'atkarlarmm eserle
rinin Los Ancelos'taki cergiye kabul edilmeleri için çalışacağını 
ve san'atki.rların bu sergiye eserlerini göndermelerini Ziya Gev
her Beye söylemiştir. 

Yalnız pazarteoi günün kurbanla
rının adedi 32 ölü ve 286 yaralıdır. 

Zabıta, 20 defa ateş açmağa mec
bu,. olmuıtur. 

Dün gece sokaklar, mağazalardan 
yağma edilen ecnebi kumaşlannın 
yakılması ile yapılan ateş şenlikleri
le adeta donatılmış bir halde bulun
makta idi. , 

Zabıta aciz 
BOMBAY, 17. A. A. - 3 günden 

beri Müslümanlarla Mecüsiler ara· 
11nda devam eden kargaşalıklar art
mış gibi gönmektedir. Dün takriben 
16 ölü ve 200 yaralı sayılınış ve haf 
ta tatili esnasında da 40 kiıi ölmüş 
600 kqi yaralanmıttır. Karanlık ba 
oar baımaz tüfek ate,; haddi gaye
sine varmış bulunmakta idi. Bir çok 
mahalleler adeta muhasara halinde
dir. 

Mecüsi mahallesindeki bir çok 
Müslüman mağazaları alevler içinde 
yanmaktadır. Miktarı pek az olan 
zabıta yağmacıları ve kundakçıları 
tevkif edememektedir. Bombay vali 
si, Sir Frederic Sykes bu oabah tay 

1 
yare ile gelmiştir. 

Vaziyet vahinı · 
LONDRA, 17. (A.A.) Hindistan iş 
leri nezareti tarafından dün akıam 
neşredilmiı olan bir tebliğ, Bombay 
da yeniden kargaşalıklar vuku bul-
muş olduğunu teyit etmektedir. 

Bu tebliğde iıyanın mabetlere ve 
daimlere karşı gruplar tarafından ya 
pılınalı.ta olan bir tokmı tecavüzler 
fddini almakta olduğu ilave edil-
mektedir. . .. 

Vaziyet, vahamet peyda etmı9tir. 
Tebliğ, kundakçıların gitgide da

ha ziyade faaliyete girmekte olduk
larını beyan etmektedir. 

Zabıta, sarfelmit olduğu faaliyet 
dolayisile adeta yorgun bir hale gel 
miştlr. Takviye kıt!lll!ı iıtenilmiıtir. 

Poonadan zrrhlı otomobiller gel
miş olup kargaşalıkların vuku buldu 
ğu mahallerde karakol gezmektet
dir. 
Tebliğ, kargaıalıkların M".."u!İ

lerle Müslümanlar arasında talı bır 
taknn meseleler yüzünden zuhur e
den ihtilaflar neticesi olduğunu kay 
detmektedir. 

Tokyodaki 
Suikast 

Yakalanan bir Fran
sız mühim 

ifsaatta bulundu 
~ 

TOKYO, 17. A. A. - Rahip Nisa 
ho, M. lnouye ile M. Takumadan'm 
katli meselelerinde methaldar olmak 
töhmetile saat 11,30 da tevkif edil-
mittir. . 

Fabrikalar kapa11dı 

ADEN, 17. A. A. Georges 
Philippar gemisinin 129 yolcusun
dan 18'i yaralı olup Contractor is
mindeki 1 ngiliz vapuru ile nakledil
mektedirler. 

PARIS, 17. A. A.- Meuageries 
Maritimeı kumpanyasının memurin 
müdürü Georgeo Philippar posta va 
purundaki yolculardan 412 sinin 
Kaianeft Ruı gemisi tarafından kur 

BOMBAY, 17. A. A.- Mensucat ı tarıldığı zannında bul"nduğunu söy 
imalath:ınelerinin l<iin bulundukları lemiıtir. 
mmtakada kargaşalık sahnesi halini Bu vapurda bulunan 900 yolcu-
almıştır. dan ve tayfadan şimdiye kadar 650 

Otuz mensucat imalatbaneıi ka- kişi kurtarılmışbr. 
panmış ve binnetice 40,000 amele Kumpanya muhtelif iıkelel~rd~n 
işsiz kalmıştır. Hükumet, kargaıa- binen yolcular hakkında ta't1 bır lıs
lıklara nihayet vermek için şiddetli te iıtemiştir. 
tedbi<~r ittlhaz etmek kararını ver-
miş ve akşamdan itibaren ışıkların 100 kişi borjuldu nıu? 
söndürülmesi ve kimsenin dışarı çık .. 
mama11nı İlnÜr olan kanunu esasi ROMA, 17. A. A.- Somali muı-
maddeıini ne,reylemiştir. temlekesinden dün ""8t 1?,15 te Bah 

• •• 1 riye Nezaretine gelen bır telgrafta 
Bir günun billJn{'OSU Philippar poslA vapurundan güç 

BOMBAY, 17. A. A.- Bugün j halde kurtanlanlardan yüz kadar 
maktul düıenlerin miktarı 40 ve mec , kimsenin henüz ortada olmadığı bil-
ruhlann miktarı 250 dir. j dirilmittir. 

Bunlardan betinin yarası ağırdır. 
Mecuıilcrle Müsliim:>nlar araıında Marsilyada heyecan 
zuhur etmİt olan arbedelerde son 
3 gün nrfında maktul düşenlerin ~RSILYA! ~7. A. A. - Geo~.ge 
miktarı bu suretle 64 e ve yarahla-- Pbilipper -~mıu, lokantasını!" muı
rın miktarı 615 e çıknutbr. tahdiıninir. "en ekseriıi Maroılyalı ol 

Sokaklarda zırhlı otomobiller lca- duğur.dan mezkiir vapurun Şap de-
rakol gezmektedir. nizi methalinde yanmıı olma11 h""';-

Bir takviye taburunun Poonau' - ri burada büyük bir heyecan tevlit 
dan gelmesine İntizar edilmektedir. etmittir. . . . . 

Birçok aileler, Meaaıerı Maritım 
siikıitı iade ediliyor mu? kumpanya11 bürolanna müracaat e-

MBAY 17 A A Müılü- derek fazla malumat iıtib.aal e~ 
BO · · · .- k dil 1 bi manların muharrem yevmü ınaluu- İıtemitlerdir. Fakat en er ne r 

su münasebetiyle yeniden kan dö- güna malumat itası mümkün olama
külmüt ve yağmacılık vak'alan ol- mı9tır. 
muttur. Sekiz kiti ölmüt ve 150 ki- Umumi acenta tarahndan Adene 
şi de yaralanmqtır. uzun bir telgraf gönderilerek Geor-

ngiliz askerleri sükun ve emniye- ge Pbilipper'in hemen imdadına koş 
ti yavfl4 yayaş iade ve teoiı etmek- mut olan gemiler tarafından topla
tedir. mlmıı yolcu ve. tayf_alarıı;ı iıi~.erini 

l<allıütada da 
KALKÜ'fA, 17. A. A.- Bu sa

bah müalü.,anlar ile Mecüsiler ııra
ıında çıka!\ arbedeler esnasında 1 n
giliz polis komiıer muavini ile bir 
kaç polis yaralanmıştır. 
Zabıta ehali üzerine ateı açmağa 

mecbur olmuıtur. Sivillerden yinni 
kişi yaralanmıttır. 

Do um er' in 
Katili 

15 senedir frengili 
olduğunu söyledi 
PARIS 17. A. A.- M. Dou

mer'in katili Gorguloff İltintalc lıi
kiminin ııorduğu suallere verdiği ce
vapta bir müddetten~ M; ~
mer'i öldürmek gibi sabit bır fikrin 
tesiri altında bulunduğunu aö:rlenıit 
tir. 

mübeyyin bir lilterun acılen gonde
rilmeai talep edilmiıtir. 

Gemi ıervise girdiği zaman 118 
milyon frank kıymetinde olduğu 
gümrük idaresine bildirilmiş idi. 

Facia hakkıııda yeni 
tafsilat 

ADEN, 17. A. A. - Sovietskaia
neft iımindelri Rus vapuru, George 

. Philipper vapurunun yolcu ve mü
rettebatını hamil olduğu halde çar
şamba günü Adene muvaıalet ede
ceğini telsizle bildirmiıtir. 

Bu telsizde, George Pbilipper'in 
tanamen ateş içinde olduğu ve ter
kedildiği ilave olunmaktadır. 

V aka mahallinde olan Peninıular 
Oriental Copany'in Ka.iser-Hindt is
mindeki vapuru, şu telıizi gönder
miştir: 

Bütün mürettebat ve bütün yolcu
lar Adene gitmektedir. 
Bu telsizde mürettebatın ve yolcu

lann hangi gemilerde olduğu turih 
edilmiyor. 

Mümaileyh, zabıtaya teslimi nef Genıide bir çok rocuk 
bulunuyordu ıetmiş olan 17 delikanlının" Kan ar Gor,.uloff zihnine . ?'uaallilt olan 

kadatlığı" iımindeki gizli cemiy~tin bu fikre mukavemet ıçın bot Yere 
aza1ından olduldannı ve bu cemıye- çalıttığını, bilhuoa. ci~ayet ıün~ LONDRA, 17. A. A.- Adenden 
tin her ne vaaıta ile oluroa olsun ci- kendiıini tevkif ettımıege ve bu cı- Daily El<preoı'e bildiriliyor: 
nayetin ika edildiği gecede nuyona- nayeti yapmaktan kaçınmak malua- George Philipper'in yolculan ara-
1.izme aleyhtar telakki edilen bütün diyle ıarhoş olmağa uğrqtığına be- 11nda elııerisi mezuniyetle avdet e-
bükUınet adamlarırun ve bu fikirde yan etmittir. den bir takım Fransız memur ail&-
bulunan d"ıg"er bütün zevatın izalesi , • d b" hal terine mesısup olmak Üzre birçok ço-GorgulofPi "ipnos ' nevm en ır 
gay.,.ini takip etmtkte bulunduiu- içinde M. Doumer'e ateş attı.~ cuk bulunuyordu. 
nu IO"ylemı"ıtir. .._ d beri f Geminin Kolombodan hareketin-

aöylcmit ve on ~ s~ ~ . •- ak ol Excelsior da bir makale rengı'ye müptela oldugunu ifadesıne den iki gün aonnı Pazar tamı Y -
cular uyumak için kam~anna. çe-

PARIS, 17. A. A. - Excelıior ga.. ilave etmittir. kildikleri sırada gemi zabıtanı bid~ 
zetesi, Tokio'yu kana bulamıı olan yette tehlikeli gibi ıörünmeyen bdil~ 
sui kubn Japonyayi garp medeniye K" •k "f"l"f k yanfl'ının zuhurundan haberdar e 
tine aran ihtiyar müşavirler aleyhi- uçu 1 1 a on- . 1 d' 

,...... ld bu ldı mıt er ır. . 
ne tevcih edilınİ.§ o ıığunu ve fer ansı dağı Hemen 

0 
dakikada iıtimdat ışare-

ıui kastın :ıark güneşi İmperatorlu- ti verilmemiştir. 
ğu aleyhinde bir lngiliz-Amerilcan BELGRA T, 17. A. A.- K~çük yangının etrafı sarılm~~ ~e. te~eı-
hareketini intaç edecek ve bir harp itilaf devletleri konferansı, hitama sü etmemesi için her türlu ıhtıyat 
tehlikesini meydana getirebilecek a- ermiştir. Nazırlar, her devl~tin ikti- tedbirleri alınmıttır. • 
milleri ihtiv" etmekte bulunduğunu sadi ihtiyaçlarında ~enk ".u.c~da ge Vaziyetin vahametini gören gemı 
yazıyor. . . tirecek olan beynelmılel ıtılafların süvarisi Vicq Adene biran e".v~I va-

Bu ıui kaııt aynı zamanda ,hır lüzumuna kail olmak husuıunda mu ııl olmak için ıon ıürat ~rını v~. 
harbin memleketi mali ve iktisadi tabık kalmıtlarclır. mit İse de mevcut ":"'zot. ~ıktan bir 
barabiye ve tam bir tecerrüde sev- tehlike menbaı teşkil etbgınden yan 
kedeceiini bilen bankerler aleyh.ine Mümaileyhim, ite mıntakavi sade gından yolcuları haberdar etmek i-
d 'h d'I · b 1 --'-tad r bir ı"til•' ı"le giri•menin lüzumunu e tevcı e ı mış u un....... ı . = • cap etmittir. 
Cihanın muhtelif noktalarında bu tasdik etmiılerdir. Bu ilk kombine. 

son birkaç gün zarfında zuhur eden zon bilahare yapılacak daha umu- Bütün volcular derhal gÖvertl!ye 
feci hadiseler, siyasi meıelelerin bo- mi bir itilaf ile tevıi olunabilecek- toplanmıılar ve tahlisiye aandallan-

Musanna bir ihtilas mı 
Gemlik FOsta müdürü Celil 

Bey tevkif edildi 
BURSA, 17 (Milliyet) - Gemlik postahanesinin üstünde ilu 

met eden müdür Celal Bey cüretkarane bir tecavüze maruz kaldı 
ğm.ı iddia etmittir. Celil Beyin dün aece saat ikide odasına iki 
bıçaklı adamgirmiş ve kendisinden kasanın anahtarlarmı istemit 
!erdir. Zorla anahtarı alan bu iki adam o gün Ziraat Bankaamca 
kuaya teslim edilmit olan 5000 lira ile idarenin 1178 liraamı alıp 
gitmişler. Vali vekili Şevket Beyle, polis müdürü Mustafa Bey ve 
jandarma kumandanı, posta başmüdürü Gemliğe giderek mahalli 
hükumet erkanı ile birlikte müıtereken yaptıklan tahkikat neti· 
cesinde bu iddiayı tevsik edecek hiç bir delil bulamaımılar ve mll 
dür beyin vak' ayı tasni ederek parayı ihtilas ettiği neticesine var 
mışlardır. Bunun üzerine Celil Bey tevkif edilmittir. Tahkikat 
tamik edilmektedir. 

Sovget sefaretinde çay zigaf eti 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Sovyet sefaretinde maılahat. 

güzar tarafından ismet Paşa Ye Rusyaya giden arkadaılan ıer• 
fine bir çay ziyafeti verilecektir. 

Yunan ressamını ismet Pş. ve 
maarif vekili kabul etti 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Yunan ressamı Matmazel Dib. 
laraku bugün ismet Paıa ve Maarif vekili Eaat Bey tarafmdaa 
kabul edildi. Perıembe günü Halkevinde sergisini açacaktır. 

Kemalettin Sami Pş. iyileşiyor 
VAYMAR, 17 (A.A.) - Türkiye Büyük elçisi Kemaleddin 

Sami Paıamn ahvali sıhhiyesi iyil~mektedir.. Etrafındakilerle 
görüşmeğe batlamıttır. 

Belçika kabinesi istifa etti 
BRÜKSEL 17 (A.A.) - Belçika kabinesi istifa etmittir. 

Ağrı 
Şakileri 

Karann tebliği cu
martesiye kaldı 

ADANA, 17. A. A.- Ağn Şalri
leri baklandaki kararın ne gün ve
rileceği henüz maliim değildir. Mah 
keme evrak üzerindeki tetkikatma 
devam etmektedir. . 
Kararın önümüzdeki cumartesıye 

verilmesi muhtemeldir. 

Tekaüde sevk 
ANKARA, 17 (Telefon) -

Denizli vilayet jandarma ku
mandanı binbaıı Kasım Bey te 
kaüde sevkedilmiştir. Ordu 
mektupçusu İbrahim Bey veka
let emrine almmıştrr. 

'M. Venizelosun 
bir hücumu 

ATINA, 17. A. A.- Niıbi temsi
le ait kanunun müzakereıi eanum
da M. Venizelos halkçı fırka11na hü
cum etmiıtir. 

M. Çaldaris, fırkanın m~affer o
lacağını temin etınek ıuretıle muka
belede bulunmu9tur. 

M. Y oung namzetli
ğini geri aldı 

VASHINGTON, 17. A. A.- M. 

Katili 
Bulacaklar mı? 

Mevkuf serserilerin foto
grafları tetkik ediliyor 

NEVYORK. 17. A. A.- Geml 
mücelılıin.izi M. Curti11, ,,.ı,,1amn 
elinde bulunan sabıkalılar serisinin 
fotojraflarını tetkik etmekte ve kü
çük Lindberg'i iade ettirmek için 
münasebete giriıtiği kaçakçılardan 
bir takımını teşhise çalıtmaktadır. 
Mümaileyh bunlardan bir kısmml 
teıhis edebilmiı olup laruyabilmit ol 
dağu fotcfraf ayni zamanda M. Coo 
don'nn da nazarı tetkikine vnedi· 
lecektir. 

Beynelmilel bir 
konferans 

ROMA. 17. A. A.- Fikriyat sa
hasında mesai iştiraki meselesiyl• 
meıgul 1 tal yan Komisyonunun ve 
cemiyeti akvamın ayni iaimdeki 
müeıle8enin teıebbüıU üzerine bey· 
nelmileJ münasebetlerin ilmi tarzda 
tetkikine memur müesseoelerin bey· 
nelmilel beıinci Konferansı 25-2'1 
mayıs tarihinde Milanoda toplana· 
caktır. • 

Bn Konferansa Avrupa ve Amerı· 
, kadaki yüksek tahsil Enstitüleriyle 
siyaıi ve İçtimai ilimler Fakülteleri
nin bir çok mümessilleri iştirak e
deceklerdir. 

Bir tren kazası 

ğucu bir hava içinde yuvarlanmakta tir. nın etrafını çevirmitlerdir. Bu sıra-
olduldan bu fe'•ketı" zamanlarda fi- 'kt" di t da gemi zabitleri yolcuların tahliıi-ıa Nazırlar, beynelmilel ı ısa ya 1 · · • ı t kıl t kıl kirlerin u"'radıgı" derin kanşıklığı is- . .. · bir akı ı ye kemer erının ıy a ıp a rna-

6 d bub salı~m~ .hercu~ercın •. . t m dığını muayene etmekte idiler. 

Oven Y oung, riyaseti cüınhur inti
habatı için koymut olduğu namzet
liği ıeri aldığını beyan etmiıtir. 

bat etmekte ve mali ve iktisa i - mali muıkilat tevlıt edecegını. v_e ~u Guardafu"ı brununun tam 5 mil 
ranın tam manaaile bükümferma ol- ·· kül' • ki ka betm k ı 

d f 1 k muı . a. tın va t. Y .. e sızın - mesafesinde kaptan Vicq felaketin kı kar•rsında kalmamak için uzak-duğu bir zamana teaa Ü ey eme te- ı '°- ld hede ve ' 
za eı.' """~ o ~gunu muıa teveoıü etmekte olduğunu görerek laşmağa mecbur kalmı9lardır . 

d'T okio faciaıı bütün hükumetlere 1!!te!!b!!y!!ı!!n!!e!!tnı.i!!!!ş!!le!!r!!d!!ır!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 telıizle S. O. S işareti vermeğe mec 67 5 k~i kurtuldu 

BERLlrl, 17. A. A.- Hamburg
Kologne ekıpreoi bugün öğle vakti 
Pet'eme istasyonuna girmeden evvel 
yoldan çıkmıştır. Lokanta vagonu >
le ondan ıonraki iki vagon kısmen 
zedelenmit, bir vagon çukura düt· 
müytür. ikisi ağır olmak üzre on ki· 
ti yaralanmıtbr. 

tekmil milletlerin bilaiıtiına mevcu- 1 ! bur kalnuıtır. . . 
diyet Ye inki--"arı iml<irunı iıtih- Alevler tahlisiye sandallarının de- ROMA, 1~. A. A.- S~e~anı ~.ıan 

""'· . 1 kümferma olduğunu bildirmiıtir. nı"zeı "ndirilmesini haylı İ<lml etmit- 11 tıılya bahnye nezare. t.ının dun. sal için beynelmılel itıtaf esaı annın • Pbil 
biran evvel bulunması lüzumunu İı· Bir tekzip tir. Birçok oandallar tamamen ateş- ' saat 16 da G~rge ıpper gemı-
bat etmektedir. TOKIO, 17. A. A. - Japon bah- lr sonlm .. tır. 3 yolcu ve mürettebat , sinden 675 kitı kurtarılmış olduğu-

. • .. • · · · surette liıi e ameli atının devam 

Dağda facia 
BERLIN, 17. A. A.- Harz dağ 

larında yapılan bir tenez.:riih eın~~ 
smda 30 turisti hamil bir otomobıl 
devrilmiş ve yolculardan dörüü öl· 
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En Çok Hangi Memleketlere ihracat Yapıyoruz? 
Ekono1Ri Başkala.., 

Da var! 
Kahramanlığa nümu-

En ziyade ftalyaya 
ihracat yapıyoruz 

ne olan şehadet .. 
!
Ticaret müdürü dün , • ..... , 
müddeiumumiliğe - • • e • e .. • • 

müracaatta bulundu 
1 
Dahı~y~ vekılını1!° Turk pol~.sıne 

Ondan sonra Amerika, Yuna. 
nistan, Fransa, Holanda geliyor 

lııracat ofioi tarafından ba:ıır
lo.b&ıı Wr utatiotiie nazaran, 
1932 aeneol ilk ÜÇ ayı zarfında 
hltıhtellf memleketlere Türkiye. 
den yapılan ihracat kıyınetlerile 
bu. memleketlerden Türkiyeye va 
le; olan ltbal&t kıymetleri ıu vazİ· 
Yette bulunmaktadır: 

Nlemleketler ithalat 
~!manya 3.397.775 
.,.lçika 933.837 
llıılrariatan 134.658 
ÇeJtoaloYak • 714.381 
Ya 
Franaa 
liolanda 
lnıiltere 
lıpanya 
'•"eç 
lıviçre 
ltatya 
~-nya 
"-Uaya 
Sıırtye 

"'""' "-nerika t tııoolayYa 
!) lllıaalatan 

1.876.126 
368.556 

2.127.025 
33.981 

284.263 
139.257 

2.072.968 
162.130 

1.395.075 
316.938 
350.892 
474.733 
ıs.2111 
38.032 

ihracat 
2.344.521 
1.098.119 

197.171 
727.863 

2.085.656 
856.716 

2.350.872 
307.476 
200.251 
140.676 

5.704.327 
174.216 
540.320 
587.646 
760.526 

3.208.687 
2.969 

2.382.566 
ifwmem· 

lelcetler 2.077.75Z 1.670.881 

16.782.670 25.342.059 

Bu iatatlatiie nazaran, Türki
l'•nln 1931 _ .. i ilk üç ayı zar • 
fındakl ticari muvazenesi 8.559. 
311$ lira fazlalıkla kapanmıttır. 
llu Üç ay zarfında Almanyaya ih 
••catımız ithalltnnıza niabetle 
~ir lrilaur milyon lira, Ruayaya 
~racatmıız 500 lriiaur bin lira ve 
""•ıra da yarım milyon liradan 
fazla nokaandır. 

Buna mukabil ltalyaya ihraca 
hınız ltbalitımıza nazaran 3,5, 
.o\ınenkaya 2,5, Yunaniatana 2 
llıilyon 200 lriiaur bin lira fazla
dır. 

En fa:sla ihracatta buhınduiu 
"ıtız memleketler batında ltalya 
v~ ._ra aıruile Alnerika, Yuna
rııatan, Fransa Ye Holandadrr. 

lngiltere bankası 
iskontosu 

lnciltere bankuı iakoato mik
~~rıllı yü:ııda 3 .ıen yfizde 2,5 a in 
ı'l"ft>i4tir. 

.\vusturya rejisi bir 
heyet gönderiyor 

h AYUaturya rejiai için tütün mü 
d llJ'aa etmek a ..... Atinaya ci-
•ll reji murahhaaı drahminin aJ. 

hı. eııa.amclan ayrılması üzerine 
hu .. _ Yunanistandan tütün mil 
~)'aıumm kabil olamıyaeaiını 

Yan atmittir. 

Aldıfrmız malOmata na:saran 
~vııaturya rejlainden bir heyet 
~•kmda memleketimize ırelecek· 

•• 
·Mala kartı tütün 
\' M. Venizeloaun riyaaeti altında 
tınaniatanda toplanan bir komio 

~Onda Almanyaya tfitün ihracatı-

~eni Şurayı devlet 
teşkilA.h 

A.NKARA, 17 - Devlet ,u 
.,,, teıkilat ve vezaifine ait ye

lli bir kanun layiha11 tamim • 

dilerek Heyeti Vekileye takdim 

l)lıınmuttur. Layihada de"llet 

t~ra11run umum vazife ye sall· 
1Yetlerine müteallik bazı ymi 

~llılarla uli reiılik Ye yeniden 

lbul edilecek fahri azalar hak 
~tnda hükümlw mencuttur. 
~"tvekilin aıll reiı olmaaı yflk& 

I t müıtetar ve umumi müdür. 
~~tinin de'l'let fUT .. I fahri a&a· 
;kıllrına intihabı ihtimali var· 
~ır. 

Madrit ve Paris 
elçilikleri 

A.NKARA, 17 - Hariciye 
;ek&leti büyük elçilerde yaptığı 
d~dülat üzerine hükUmetler
• "'1 yeni elçiler açin muvafakat 
'•temittir. Paria büyük elçiliği
~ tayini takarrür eden Suat B. 
~rimize selmittir. Madrit el. 
~z Yahya Kemal Bey müı
'-fa addolunmu,tur. 

nm arttuılm.aaı çareleri ırörütül· 
müttür. Çareler meyanında Al· 
manyadan yapılacak mubayaata 
mukabil tütün verilmeti de dü~Ü· 
nülmektedir. 

Bulgarlar tayyare ile 
çilek ihrac edecek 

Gelen maliimata nazaran bu 

sene Bulgaristanda çilek pek meb 
zul olacaktır. Bulcar hükiimeti 
Viyana, Berlin, Roma, Pariı ve 
Budapeşteye çilek ihracatını tez· 
yit ve teıhil için yeni bir tayyare 
iatasyonu vücude cetirmektedir ... 
ler. 

Bazı Türk müte,ebbiıleri de 
bu memleketlere çilek ihracı için 
teıebbüae giritmit ve Ofiae müra
caat etmitlerdir. ihracat ofiai tay 
yare ile çilek sevki çarelerini ara 
maktadır. Türk çilekleri lezzet 
itibarile olduğu kadar koku İtİ· 
barile de Bulgar çileklerine faik 
buluıunaktadırlar. 

BORSA 

17 Mayı• 1952 
Aktam Fiatlan 

fıtlkrazlar t T ahYillt 
hı. dahili 95.oıı t 
~11k d. yolları 3.1~ t l':letırlt 5,-
0 Muvıfthtde 42. i Trınıvıy 4,9S 
Giı11rbkler o,.:ıo ı Tü1el 5,-
Saydi mı~ !li,2;:> ı Rıhtınt 16,-
Bısdıt ~.- f Anadolu J U,55 
T .slerlye 5.50 • 1I1 17,~5 

Jım1r Belediye ,.Mümes,ıı tı.-
ıstik.rııı Qt 

Ealıam 

1t Bınkı;ı 9.if) t Terto, 
.ftnıdolu 15,~ t Çlıııento At. 

!6,';'S 

s. 
20,
!.-

Reıı 4,1~ l Oıyoı dey. 
sıı. hıyriyo 14,· Şart dey. 
Trım,·ıy 4T,- Balya 
llnıunıl~iıonı 10,30 Şart nı. eczı 

Romoıti tt.!liO Telefoa 

Çak fiatlan -
Parj ~ li,(b f Prıf 
Loadrıt 7i0,5 ı Vlyıu 
Nlıyort 47.59 Madric 
Mllıoo q,tfi lerlfn 
BrUkıel a,a9,H Vııtova 

Aıln ro,»,11• Peşte 

Clıevre t.•.• llbtr<-1 
So!ya 66,eı BeJırıc 

Aahterdın1 l,17,i9 MoskoY• 

Nukut (satq) 

Kuru~ 

lfl f. Frı1111 170,1/t ı ıilln, A•. 
ı iıterll• 768,50 ı puetı 

1 d.olır ill,5 1 mart 

to liret 219, · ı zoltl 

iO !. Belçitı 112,- ı ı><•ıo 

tıı drıhml 41,-
2Q ley 
i'O dloar 

t O i. lıvlçrc ın. 1 ('ern.o'feç 
tO Jtva u.- ı Altuı 

tO llortı iŞ,- 1 Mecidiye 

~ kur <;ek.) 1115,- l Banknot 

• 

1,70 . 

2.30 
it,-

f D,05 
4,011 
11,()5 

1,99.25 
4,'JJ 

•.ııı 
19,i& 
17,IO 
ıosr,:;ııo 

(uru$ 

ıs.-
16.-
50.-
U,-
ao,-
H.-
1'4,-

9,11-
-4Ş.-

i.Şl-

Nufus 
teftiı 

daireleri 
ediliyor 

Müddei umumilik tarafmdan 
n11fua dairelerinde senelik mutat 
teftitJerin icraaına başlanıhnıt· 
trı. 

Ti.tün inhisarı 
bütçesi 

Ankara'dan avdet eden Tlitün 
lnbiaan umum lllÜdilr vekili HÜ•· 
ni B. y-i inhiaar bütçesinin mii
va:s-i Maliye ancümeninchn 
~ini, seçen seneki bütçeye 

· ten 5 • il ,.-. bin lira abik 
olduiunu, bu seneki nisan, maya, 
ayları ..,btlarman seçen -m 
aatıtlan bulduiunu, aic .... fiatla 
nnıa indiril-•i için tatlo"lıat ya
pıldıtıru, bu takdirde fazla aatıt
la indiril-ek ffat farkmın telafi 
edllac•ll ümit edlldiiini beyaa et 
mittir. 

Yeni bir istatistik 
ANKARA 17 - lıtatiatlk 

umumi müdürlüğü -1ebt 
maliyesinin •on ıenelerdeki u
mumi Ye huauıt aeyri etrafında 
tetkikat yapmakta, devlet Yarİ· 
dahnıo muhtelif rm lere naza
ran tahakkuk ve ıarf eaaaluma. 
müteallik l.ir iııtati.tik hazR"la
maktadır 

Ticaret müdürü Muhıin Bey takdırkar ve hazın tahassusler 
Müddei umumi Kenan Beyi ziya- • 
retle U~Un müd~et gÖrü§mÜ§tÜr. ı·fade eden tazıyet mektubu 

Venlen malumata nazaran, bu •• 
mülakatta kahve ihtikarı meıele
ıi etrafında görüşülmüştür. Muh
sin Bey bu mülakatta kahve ibtİ· 
kirı maznunları hakkında komia 
yon tarafından tahkikat yapılır
ken müdiriyet tarafından verilen 
iıimlerden maada daha bazı bu 
itle alakadar olanlara tesadüf e· 
dilmeai muhtemel olduğunu ileri 
sürmüştür. Muhıin Bey bunların 
da ihbar vaki olmuş gibi telakki 
edilerek ya komisyona havale e .. 
dilmesi veya cümhuriyet müddei 
umumiliği makamı tarafından re• 
men teşmili suretile tahkikat ya
pılmasını temenni etmiştir. 

Bono işinde 
• 
ikilik 

·--
Cemiyette olmıyan 
gayrimübadiller de 
içtimaa çağrıldılar 

Gayrimübadillerden, cemiyete 
muhalif bulunan bir ırrupun hü
kUınet nezdinde bazı te§Cbbüaler 
yaptıjı yazılmıftı. Bu gayrimüba 
diller, bonoların petin faizli, va
deli ve nama muharrer olmaıını, 
azami 5 senede itfa edilmeaini, 
küçük iatihkak sahiplerine müte• 
rakim icar bedellerinden iatihkak 
larrnın derhal verilmesini, 3 bin 
liraya kadar iıtibkak sahiplerinin 
bu alacaklarını kartılıyacak kıy· 
metteki meskenlerle takas yapıl • 
maıını, gayrimübadil olmiyan)a .. 
rın müzayedelere naklen itlirak 
edebilmelerini, 63 numaralı ocak· 
taki nıaıf hiasenin müzayededen 
iıtiınaıile çıkarJlacak hiase senet
lerinin bonolar mukabilinde gay· 
rimübadillere tevziini, emvali ia .. 
deye tabi mübadillerin de ıayri
mübadil emvalinin müzayedeleri
ne iıtirak etmelerini istemekte
dirler. 

Dün bu ayrılık ve cemiyete mu .. 
halif olanlann talepleri hakkın· 
da sayrimübadiller cemiyeti ile 
temaı ettik. Ankara'ya cidip dö· 
~en heyet reiai Eaat Paşa dedi ki: 

"- Vakıa her gayrimübadil, 
cemiyete dahil değildir. Fakat, 
cemiyetin İntacına ça1ıttığı itler ... 
den baıka arzular bealiyen gayri 
mübadiller bulunduğunu ve gayri 
mübadillerin ikiye aynldığını bil
miyorum. Gayri mübadiller, bun· 
dan evvel bir kongre yaptılar; 
bonolann faizli ve vadeli olma11-
n1 temin için Ankara'ya bir he .. 
yet gönderilmeaini kararlqtırdı
lar. Bunun Üzerine cemiyet, kon .. 
gre kararını takip ve intaç için 
heyetimizi Ankara'ya gönderdi. 
Yaptığımız teıebbüaat neticesini 
23 mayıata Halkevinde yapılacak 
içtimada izah edecefiz. 

Bu içtima, Gayri mübadiller 
cemiyeti kongresi değildir, cemi .. 
yet kongreıi, ayın 25 inde ayrıca 
toplanacaktır. 23 mayıa içtimaına 
cemiyete dahil ve gayri dahil bü
tün ırayrimübadiller davetlidir. 
Vereceğimiz izahat üzerine içti
mada ittihaz edilecek kararlara 
gör~ gayrimübadillere ait işlerin 
takip edilmesi tabiidir." 

Filhakika, 23 mayıa içtimaı i
çin Gayri mübadiller cemiyeti 
cemiyete dahil o)ıun olmasın be; 
gayrimübadile şu davetiyeyi' gön
dermittir: 

"Gayri mübadiJlere mahaus em 
val hakkında Ankara'dan avdet 
eden murahhaılarımızın verdikle 
ri izahat Üzerine bir karar ittihaz 
edilmek için Gayri mübadiller 
cemiyetine dahil olan ve olmıyan 
umum gayri mübadillerin latan • 
bul Halkevinde mayııın 23 uncu 
pazartui günü saat 14 te içtimala 
nna lüzum ırörüldüğünden mez
klir sün ve aaatte hazır buluıuna 
nız: rica ve bunun menfaatiniz j ... 
cababndan oldufu beyan olanur 
eı.a.dim.'' 

Gayri mübadiller cemiyeti me
hafilinde, cemiyete muhalif olan
lann temenniyatından bonoların 
faiali ve vadeli olmaır eaaaJnın 
zaten cemiyetçe takip edilmekte 
olduğu, mübadil bonolarile de 
miizayedelere ittirak edilmesi yo
lundaki temennilerin tahakkuku 
iae iti büabütiln kan9tıracafı be
Y•• edilmektedir. 

Katil ve maktul Yülyüa Lüb· 
lik tarafından §ehit edilen Eminö 
nü serkomiıeri Şakir Bey ve dör· 
düncü şU.be paıaport vize memur 
!arından lunail Hakkı efendinin 
şehadetleri dolayıaı ile Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Beyin imzaımı 
taııyan atideki taziyetname dün 
Vilayete gelmiştir. 

Vilayet te bunu poliı müdiriye· 
ti vaaıtaar ile merkez ve mevkile
re tamim edecektir. 

Taziget11a111e sureli 

13 seneden beri zabıta mesle
ğinde kıymetli yararlıklar ve fe· 
dakirlıklar göstererek terefli bir 
hiunet ifa eden ve milli mücade
le esnaaında da vatanı için faide
li bir aurette çalıtan latanbul za· 
bıta ser komiserJerimizden Şakir 
lhsan Bey 28 Niıan 932 perşem· 
be günü lıtanbulda fÜpheli bir 
serserinin takibi esnasında vazi .. 
yetini tehlikede gördütü arkadaş 
lanna yardım gayeaile bindiği 
tramvayı terkederek hadiseye ce· 
ıurane müdahale etmit ve iatik
balde mealeki büyiik hizmetler 
beklenen kahraman maaleaef lıu 
ferlrin kurtununa kurban gide· 
rek fehit olmuttur. 

Nise giden 
Zabitlerimiz 

Parise gidenler de 
avdet ettiler 

Nia'teki beynelmilel binicilik 
müaabakalarına İftiralı: eden za
bitlerimizden Saim ve Kılıç Tev· 
fik Beyler birkaç ıün evvel §Chri 
ınize avdet etmitlerdi. Müaabaka 
lan müteakip Binicilik Mektebi· 
miı: için bir kaç hayvan miibaya 
a•ı için Nia'ten Paria'e sitmit O• 

lan diğer zabitleriıniz yilabaıı 

Cnat ve Ziya B. !erle Binicilik 
Mektebi müdiirü kaymalı: ... Cey. 
det B. va Franaız binicilik mualll
mi M. Taton da dün aahah (An
kor) vapurile fehrimize avdet et. 
mitlerdir. Heyet, Tophane nhtı
mında Binicilik Mektebindeki 30 
kadar atlı zabit tarafından utik • 
bal edllmi• ve hep birlikte Topa· 
ne - Boğazkeaen yokufu • lıtlldil 
caddeıi tarikile mektebe gitmit
lerdir. Heyetin Franaa'dan müba
yaa ettiği 3 cin• hayYan da 4 gün 
sonra dJfer bir vapurla §Chrimi
ze getirilecektir. 

N ia müaabakalarında zabitleri 
lllizin aldıkları neticeden gerek 
mektep müdürii, gerek Franaız 
muallim memnun ıörünmelrte, ce 
lecek seneler müsabakalanna i4tl 
rakimiz halinde daha muvaffaki
yetli neticeler elde edilebilmek il 
zere talimlere devam edilmeai 
mukarrer bulunmaktadır. 

Müaabakalardan birinde 2 
inci ve bir diğerinde 3 üncü selen 
mülizım Saim B. Reiaicuınhur 
Hz. tarafından kendiıine hediye 
edilen tayı ve 2 senelik yem ı..,. 
deli olan 500 lirayı almak Üzere 
Ankara'ya citmittir. Saim B. is
met Pt. Hz. tehrimisden seçer· 
ken mütarunilayh tarafından da
vet ve takdir edilmittir. 

Nis'te muvaffakiyet 
gösteren zabitler 
ANKARA 17 - Millt Mü. 

dafaa Vekaleti de Niı'te IJIQ-

vaffakıyet aöıteren süvari za. 

bitlerimize nakdi mükafat ver

mejie karar vermittir. 

Kasap Osman 
yakalandı 

Dört sün evvel poliı Şefik 
Providence Marsllya Ef. ile çalgıcı Remzi Efendiyi 

da tamir edilecek aiiır sure~te yaralaya~ ve kaçan 

lmroz'da karaya otorup Türk 
Gemi kurtarma tirketi vaaıtaaile 
kurtarılan (Providence) isminde
ki Transatlantik, Çanakkale'den 
Marallyaya ıitmi4tir. Geminin 
kurtarılması ameliyesinde bulun· 
mak Üzere gelen mühendia kapİ· 
ten Ogrel de, diin memleketine 
....,det etmiıtir. 

kaaap Ah Oıman dun sabah 
Solak Sinandaki evinde yak.lan 
mııtır. Busün adliyeye teslim 
edilecektir. Polis Şefik Efendi
nin sıhhati iyidir.Tehlike zail ol 
muştur. Zabıta kaaap Osmanın 
kayıtlarından iki mahkumiyeti. 
ni meydana çıkarmıştır. 

Bu meyanda lamail Hakkı efen 
di iamindeki memurumuz da teaa· 
düfi olarak karıılaıtığı bu hidi
aeyİ derhal ve bili tereddüt mÜ· 
dahale etmiş ve lirar etmekte o
lan katil tarafından •ğır surette 
cerhedilmeaine rağmen serseriyi 
yaralamağa muvaffak olmuttur. 

Şerir aldığı bir yaradan ölmüt 
ve Türk zabitaaına karşı göaterdi 
fi cür'et ve tecavüzün cez:aaını 
bayatı ile ödemittir. Fakat çok 
teeaııüf olunur ki lsmail Hakkı 
efendi bu cesur ve civanmert me
mununuzda hizmet uğrunda te .. 
miz ve klymetli bayatmı kaybet· 
miştir . 

Zabıta mesleğinin ıerefli tari· 
bine vazife ve fedakarlık bialeri
nin arkada4hk ve meılek &§kının 
kudretli bir timaali olarak iaimle· 
rini hakkeden ve hatıralarını va
zife kurbanları arasında layemut 
kılan bu iki kahraman memurun 
hareketlerini cihan muvacehesin
de ve vatandaşlar huzurunda tak· 
dir ederken bu hazin ve elim zi· 
yadan dolayı teessür ve taziyetle 
rimi beyan eylerim. 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Fransız 
Bahriyelileri 

·- -
Fransız sefareti 

şereflerine 
bir ziyafet verdi 
Limanımızda miıafir bulunan 

J-nne D' Arc mektep kruvazörü 
kumandan ve zabitani §Crefine 
dün Franaız aefareti tarafından 
Union Françaiae'de bir :ıiyafet 
nrilmittir. Gemi, dün öileden 
sonra tehrimiz Franaız kolon.isi 
tarafından ziyaret edilmittir. 

Gemi, bucün de aaat 14 tea 
16 ya kadar halktan arzu edan· 
ler tarafından ziyaret edilebile
cektir. KruYasör zabitanı Ya tale
beai dün de birkaç kitilik küçük 
gruplar halinde f'lbrin muhtelif 
mahallerini ırezmitlerdlr. Franaız 
ıenıiai, yann Köıtence'ye müte
Yacciben limanımızdan aynlacak, 
Köatance'den dömifte Vama'yı 
da ziyaret edecektir. 

Kaçakçılar 

Dokuzuncu ihtiaaı mahkemesi 
dün muhtelif kaçakçılık davaları 
nl:ret etnılıtir: 

Kaçak rakı naklederken yaka
lanan 18 Yatında Salamonla llya 
muhakeme edilmitler ve cürümle
ri~bit olmuthlr. Salamon yaıı 
ldlçllk olduiu için 25 sün, Uya 
da bir ay hapse mahkum olmut
lardır. 

Bartmdaki ikametgahında top 
rafa cllmlilii olduğu halde siırara 
klfıdı yapılacak kopya kifıdı 
zuhur eden Muharrem oğlu Hibe 
yinin de muhakemeıi icra edil
mit. cllrmü aabit olarak 6 ay hap 
ae 64 lira 40 kurut para cezaaına 
mahkılnı olmuttur. 

Mülkiye teftişleri 
ANKARA, 16 - Dahiliye Ve

ki.letinden verilen emir üzerine 
mülkiye müfettitleri yakında 
lfl'UP halinde teftitlere batlıya· 
caktır. Gruplar §İmdiden tatkil 
edilmif, llz-selen talimat Yarila 
rek miifettitlerin hareketi tahlif 
olunmuttur . 

Sıfat ameliyesi 
Vilayet Baytar Müdlirlüiü, •· 

!inde bulunan ( 19) cina ayprla 
mayıa iptidaaından beri ( 8) iotan 
aiyonda sıfat ameliyealne batla
bllftır. Sıfat ( 15) temmuza ka
dar deYam edecektir. 

Kadastro mektebi 
Kadaatro mektebinin timdiye 

kadar (Fen) ve (Hukuk) iıimle· 
ri altında iki kıamı Yardı. Kadaı
tro Umum Müdürlüfü bu iki kıa
nun birleıtirilıneıine ve tahail 
müddetinin iki sene olmaaına ka
rar vermiştir. Mektepten çıkan 
talebe hem tapu memuru hem de 
kadaatro fen memuru olabilecek
tir. Bu yeni karar mali aene bat1 
olan hazirandan itibaren tatbika 
başlanacaktır . 

Belediyede 

Vekaletin 
Yedi süali 

İstanbul belediyesi 1 
de cevap gönderdi 

Dahiliye vekaletinden latan 
bul Vilayetine gönderilen bir ta 
mimde iktısadi vaziyet dolayı. 
ıiyle hayatın günden güne paha 
lılaştığı ve belediyenin bu vazi 
yet kartıımda tedbir almakta 
niçin ihmal gösterdikleri sorul 
muş ve bazı süaller sorulmuttu 

Dahiliye vekaletinin havayici 
zanıriyeye ve iktıaadi meıelele 
re dair sorduğu 7 süale lstan· 
bul belediyeai de lazım gelen 
cevaplerı hazırlamış ve dün An 
karaya göndermiıtir. Belediye 
iktısat müdürlüğü aynca yaptı
ğı tetkikatı neticesinde bu yedi 
suale cevap vermiştir. lktısat 
itlerinin hazırladığı cevabi rapo 
ru vali ve belediye reisi Muhit
tin Bey de tetkik ve tasvip et
miştir. vekaletin suallerine ne 
gibi cevaplar verildiği belediye. 
ce mektum tutulmaktadır. 

Belediye memurla
nnın tekaütlükleri 

Belediye reiı muavini Ha
mit Bey dün Ankaradan ,ehri. 
mize gelmittir. Belediye memur 
!arının tekaüdiye meıelesiı B. 
M. Meclisinde İntaç edilmittir. 
Fakat belediye menwrlarmm 
yeni tekaüt kanununa nasaran 
tekaüt edilmeleri talebi redde
dilmiştir. Belediye memurları 
yeni belediye kanunundan ıon
ra eaasen ücretle istihdam edil
mektedir. Fakat kanundan ev
vel belediyede muvazzaf bulu
nanlar gene m•9' almaktadır
lar. Bu suretle maat alan latan· 
bul belediye memurlarının ade. 
di 800 kadardır. Bu 800 memur 
yeni tekaüt kanunundan iıtifa
de edemeyecekler, eski tekaüt 
kanunu ile tekaüt edilecekler
dir. 

Taşdelen suyu 
T atdelen suyunun ıahile İn· 

dirilmeai için k~ilname hazır· 

lanm.ata ba,lanmıttır. Ameliya 

tın münakaauı haziran içinde 

yapılacaktır • 

Başıboş koyun ve 
keçiler 

Son ıünlerde kümeı hayva. 

natı ile koyun, keçi gibi hayvan 

!arın sokaklarda sezdirildiği ve 

ya batıbot bırakıldığı nazarı 
dikkati celbetmi4tir. Belediye 

kaymakamlara tamim söndere

rek bunların men'ini iıtem•ttir. 

Deniz hamamları 
Belediye deniz hamamlannın 

ye plajların ihale.ine ba9lamıt

tır. 

Şinasinin mezar taşı 

Ayazp-.a mzearlığında kab 

ri yıkılarak yrine apartıman ya 

pılaıı Şinui merhumun mezar 

taıının Unkapanmda Çiçekpa

zarındaki Taıçılarda sahlma-k 

üzere olduğu haber verilmfştir. 

Müzeler idaresi tetkikat yap· 

maktadır. 

Ayı balığı istilası 

Aliiyeden yazılıyor : Son 

zamanlard. ıabillerimiıı: ayı ba
lığı deni!- canavar kılıklı de
niıı: mah!Oklarmın iatiluıııa 
uğramııtır. Bu yiiıı:den balıkçı
lar balrk a•ına Çlkamaıı: oldu
lar. Ayı balıklan bilhuıa ağla
ra dü9man keıilmi,lerdir. 

Vilagettt-

Yeni Polis 
Müdürü 

Beyoğlu kaymaka
mı Polis 

müdürü olacak •• 
Birinci umumi müfettqlik bat 

mÜ?-virliğine tayini takarrur e. 
den lıtanbul Vali muavini Fazlı 
Bey hakkında.ki tayin kararuwı 
haziranda tebliğ edilmesi muhte
meldir. 

Fazlı Bey, diğer yerlerdeki ma 
muriyetlerinde olduğu gibi, latan 
bul Vali Muavinliğinde de cidden 
büyük bir liyakat göatermit, ka
nun adamlığı ile idareciliği nef .. 
sinde cemederek iyi hizmet etmit 
ve halka, memurlara kendiıinl 
sevdirmiş. bir zattır. Kendisinin •• 
raınızdan ayrıln1aıı mucibi teeı-. 
sür iae de terfii de tebrike §ayan• 
drr. Yeni memuriyeti müatqarblı 
payeaindedir. Fazlı Beyin bu me
muriyetinde memlekete çok mü
fit o]acağı ~Üphesizdir. 

Vali Muavinliğine tayini karar 
laştırılan Polis Müdürü Ali Rız" 
Bey de müstakim ve dirayetli a• 
mirlerimizdendir. 

Poliı müdürlüğüne de Beyol• 
lu kaymakamı Sedat ve yahut 
Bakırköy kaymakamı Fehmi bey• 
!erden birinin tayin edileceii .Oy 
lenmektedir. Bir rivayete ıöre da 
eaki polla müdürü Şerif B.in ta,.U. 
edilmeıi muhtemeldir. Fakat Se· 
dat Beyin Polis müdürü olmaaı 
daha calip bir ihtimal dahilinde
dir. 

Alınan operatörü 
Şehrimize bir ameliyat yap· 

mak için selen Berlin darülfünu
nu profeaörlerinden M. Lorena, 
dün Alman hastahane.ini ziya4 
ret etmittir. Yarın Berline avdet 
edecektir. 

Fuat Bey Gümülcü
neye gitti 

Gömülcünede'ki Tali Mübade 
le komiayonu Türk murahhaaı 

Fuat ltey diin akfalD Garbi Trak 
ya'ya hareket etmiştir. 

Üçüncü büroda 
Muhtelit Mübadele 

nundaki 3 üncü büro, 
içtima akdedecektir. 

komiayo
yann bir 

Türk edebiyatında 
aşk 

Refik Ahmet Bey tarafmd n 
latanbul radyoıunda edebiyat 
tarihimize dair verilmekte olan 
haftalık konferanslardan dör
düncüıü dün akşam verilmittir. 
Refik Ahmet Bey bu hasbüha
linde edebiyatımızda tasavvuf 
teairile ve dini vecd şeklinde bat 
!ayan, sonraları beşeri sevgi ta
hassüsleri halini alan lirizm'i 
anlatmış, edebiyatımızın on i
kinci asırdan on dokuzuncu ası
ra kadar geçirdiği merhaleleri 
izah etmittir. 

--~·---
Evkafın tavzihi 

lstanbul Evkaf müdürlüğünd<?n 
dün fU m<?ktubu aldık: 

"Haber gazetesinin ( 14 mayıı 
932) Ta: ve (120 No.) nüsbaam0 

da giiya arazi kanununun (32 ci) 
maddeıi mucibince tahail edilen 
mukataalı Vakfiyenin yedi sene 
evvel ilca edilmesine rağmen 
Dairece tahailinde devam edil· 
mekte olduğundan bahsile ahka· 
mı kanuniye ve mevzuatı hukuki· 
ye ile hiç münasebeti olmayan 
bir fıkra dercadllııtfııpdr. Hallmkl 
Evkaf Müdiriyeti Umumiyeainin 
(931) aeneai bütçe kanununu• 
( 3 ncü) maddesine matuf olaa 
(C) cetvelinde aarahaten mubar· 
rer olduğu veçhile iıbu mukata
alar (16, 21 Şubat 328) ve (2) 
Niaan 340) tarihli kanunlar ile 
Tapu harçları kanununun (35 ci) 
maddeıine tevfikan tahsil edil. 
mekte ve icrasına Başvekileti Ce· 
lilenin memur olduğu her seneye 
ait EYkaf bütçe kanunları da i~-
bu mukataatın tahsilini imir bu

l 00 metreden aşağı lunmaktadır. Binaenaleyh vatan· 
daılann mezkiir gazetede derco

ALAlYE - Kaıabamızda lunduğu gibi bilmiyerek ve oku· 
İbrahim hoca oğlu Muıtafanın mayarak değil bu gibi ahkamı 

kanuniyeyi bilerek vecibelerini 
oğlu dört yaşında Kemaleddin ifaya şitaban olduklan aşikardır. 
iıminde bir yavrucak birkaç Memul olm&makla beraber yan· 
gün evvel kalenin üzerinde oy- lış bir zehap tevlit edebilmit ol· 

ması muhtemel olan salifülarz 
~arken yüz metre irtifad.an a~a netriyatın şu suretle tashihine 
gıya yuvarlanmıt ve fecı şekıl- himmet buyurulmaaı ricaaile leyi 
de parçalanarak ölmüttür.. 1 di hünnet olunur efendim" 



boylu bir adama tokat abnak 
istese de: 

- Bana bak efil de sana to. 
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Bugün: M A J İ K'te ~ 
Aarı umdeei "MiLLiYET" t ir. 1 

kat atayım! dese ne tesir yapar .. 
. Gazetelerden biri İstanbulu na. 
sıl İmar et~)i diye bir anket 

' Eyüp sulh icra memurluğundan: Te l 
mamine 2500 lira kıymet takdir e
dilen Bal .. tta Hızır çavuş mahalle
sinde Yeni caddede kiin eski 47 ye
ni 73 numaralı Nim kargir dört kat 
iizerine Mebni derununda Terkos 
suyile bir kuyuyi havi ve her katma 
mezkUr terkoı ıuyu cari ve her kA
tmda kiraci bulunan Akar aparlı- 1 
manın 32 hisse itibarile temaınr. Ve 
Süleymaniye kurhunda katip Şem
settin mahallesinin saatçı sokağında 
eski 23 ve yeni 23 numaralı iki oda 
ve bir ufak mutbak ve bir abdesthan 
ve bağçeyi müştemil ve bağçede acı 1 
ıuyu havi bir kuyu olup temamine 
2500 lira kıymet takdir edilmİJ 320 ı 
hiHe itibarile temamı. Ve Çartuyi 
kebirde yanın t~ handeki Tat han 
sokağında kain eski 21 yeni 23 nu
maralı dükkan maa lıordoromun 32 
hiHe itibarile temamine 500 lira kıy 
met takdir edilmekle bunun de tema 
mi. Ve Un kapanında Haci Halil at
tar ml\hallesinin cami sokağında 

kain esiri 4 yeni 8 numaralı tahmi
nen 50 ar,ln ar.anın 32 hiıse itiba
rile 100 lira kıymet takdir edilip ke- I 
za temamı . Eyüp sulh mahkemesi 
İcrasından şuyuun izalesi zımnında 
"çık l\rttnma •uretile sablacakbr: 

Büyük tenor Alexandre Gray ve methur muganniye ve 
dansöz Marılyn Miller'in temsili büyük renkli operet: 

18 MAYIS 1932 
idarehane: Ankara caddaol, 

100 No. 

Telgraf adresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Ba,mubarrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlütü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Tıirkıye ıç in Hariç içirı 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 .. 14 - 28 -

Gelen evnıl< ıeri verilmez -
Müddeti ıeçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
i,Ier için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlıorın meı'u

liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy askeri rasat merl<e. 

zinden verilen malumata ıröre bu 
gün hava ekseriyetle açık ıreçe

cek rüzırar mütehavvil olarak e
secektir. 

17.$-932 tarihinde hava tazyiki 
762 milimetre en fazla sıcaklık 
17 en az 11caklık 
kaydedilmiştir. 

10 santigrat 

Tebeddülat 
Valiler- araımda tebeddülat 

olduğunu buıün ııazetelerde o. 
kuduk. Dün de, aüfera araunda 
defitiklik haberini almıttık. Bu 
ırün ıerıe öılrendim ki; binalar 
arıumda da tebeddülit varmıt·· 
lıtanbul belediyeei Düyunu u
mumiyeye geçiyor, Cümhuriyet 
Bankası poıtabaneyi alıyor, ge 
ne belediye postahane için bir 
yer anyormuf ... 

Bu bina nakillerini nerenin 
yapıp yakı9tırdığını bilmiyo. 
rum alllJ'.D& lıtanbulun yeıine 
re•mi binası ve ye,ane yaptıgı 
it için yapılmış binası ııfatile 
poıtahanenin oradan kalkmaaı
nı ho, görmedim... Büyük '°" 
birlerde merkez postahaneleri 
tehrin §&yanı dikkat binaların. 
dadır. lstanbulda da poıtahane 
bu vazifeyi görmektedir. Şimdi 
onu da klıldırıp emvali metn:ıke 
den bir yere attık mı geçende 
yazdığnn gibi Maliye tahsil tU· 
helerinin akıbetine uğrar ve ba. 
kımıız, yıkık ve ıahipıiz bir bi
naya iliıir. Bu itte hükUnıetin 
ve memleketin ıerefi mevzuu 
bahiıtir gibime geliyor. Yalnız 
anlayamadığım fey Cümhuri
yet Banka11 İstanbul ~ubesine 1 
yer bu!manm neben latanbul 
belediyesine düttiiğüdür! Gali
ba bu İt poıt haneyi verip Dü
yunu umumiyeyi almak için ya 
pılmıt bir tertip!. 
Eğer postahane de postaha. 

neliğini kaybederse latanbulda 
biç bir resmi bina kalmayacak
tır ki; yaptığı iş için yapılmıt ol 
ıun!. Bu da bir (originalite) 
dir. dai 

Küçültmeli! •. 

açtı ... Esasen anket o kadar İp
tizale uğradı ki; bunu açmakla 
alelade bir kapı açmak arasında 

( 
külfet itibarile &rk kalmadı .. 
Bu ankete bir takım zevat ce
vap verdi.. Son cevap verenler 

1 ara1tnda Güzel San'atlar Aka-

Tatlı ğünahlar 
Çiçek dolu bir park içinde 

küçük bir vila. . 
Panjorları açk. Gotik bir 

İstirahat çayını almak ıçın 
iyi bir köte intihap etmişler
di. 

,,,. 

demisi muallimk:rinden Profe. 
sör Egel isminde bir zat ta ls
tanbulu imar etmek için küçült 
meği tavsiye ediyor. 

çatı. Koyu yeşil sarmaşıklar 
bütün pencereleri sarmıt. 

B h Ertesi giin balkonda gün"! 
a çenin kumlu ince yolla- banyosu yapıyordum. 

n tertemiz. G k d · · hl · K nd "IJ'kl enç a ın yıne sıya ar gı 
. . dapı~~ ya~ı a Yet• ı er yinmit olduğu halde ağır ağır 

Nuıl Nureddin Hoca ayları 
eskiyince kesip kesip yıldız yap 
mayı tavsiye etmişse Profesör 
ele şe!hirler eskiyince kırpıp kır
pıp kasaba yapmayı tavsiye e
diyor. Eğer Hoca merhum sağ 
olsaydı bu fikrin yeni bir şey ol 
mayıp bunu 6 asır evvel kendi
sinin keşfeylediğini ileri sürer. 
di.. Eğer biz İstanbulu imara 
yeti~emiyorsak onu küçültmeye 
değil kendi kudretimizi, vüs'ati 
mizi arttırmağa ve buna mukte 
dir değilsek yerimizi yapabilen
lere vermeye teşebbüs etmeli. 

ıçın e küçuk bır havuz ve de- ı )d' K"I' · d' · 'd · b" bu 1 ' ge ı. ı ıseye gır ı ıçen e 
mır ır run şın şınl su akı- 1 1 ·· ·· d' "kü. f ya sanın onune ız ço p a • 
yorM. , t b' k fını dileyecek. Yahut pasteurün 

es u ır aş yuvası man. · · ·· h · · f ed 
b k .. k (G'- • yanına glnp guna ınl 1tıra e 

zarası veren u o~ eneve) kf 
de (Ploressant) da bir protes- ce 8

1
: k d k 

t k·ı · "d' 1 ıraz sonra genç a ın çı • an ı ısesı ır. tı 

fir~am karşısındaki köşkte mi 1 · Halinde bir sükıinet hatta 
sa ım. • d 

P k
.1. 

1 
. d neş e var ı. 

rotestan ı ıse erın e çan B ·· t.. bo öd" • · k d 1 u un rcunu emış 
se•ı ço uyu maz. Papa& kı- b' t·· "b' h f'fl · ·· .. 

f t ·ı k' .. .. P ır uccar gı ı a ı emış goru-ya e ı e ımse gorunmez. a- · .. d 
b hl 

nuyor u. 
zar sa a an (Paatuer) dua e- V h kk k 1 · ert · ·· 
d bu d 

. .. e mu a a u esı gun 
er ve uaya tehnn en yuk- · t ti b' .. k l b k d "lf" .. yıne a ı ır serguzeştten son-

sed . al a. ası, baru udnokun m
1 

u- ra çay içmek için kuytu bir ye 
errıs erı, meı ur tor ar, · ıt· d kt" of .. 1 d. 1 . re ı ıca e ece ı. 

f.r esor er e ıp er ve saıre ge- Kadınlarla erkekler arasın-

ır. B d b k h f . . d daki fark bu noktada kaldı . 
"b d unt ~ul ~ş a da ta ıçın e Erkekler günahlarından 
ı a e gun en var ır. · 1 ı K d nl 

B ünl. d .. I muztanp o mıyor ar. a ı ar 

A d k u g er e munacatı o an h 1 - d b' çama 1 sa ve yahut pastuer' e kalbini aça· er y~rad maz ıgbın h'sonedu~ a 1 ı-

k d k ! k 1 1 'd 1 raz vıc an aza ı ısa ıyor ar. 
apa 1 ya ca 1~.ah ~; ~

1 er.:;". kil' Fakat bu azap ta onların güna 

ı bi k 
1d ada an ec1"· ıseye hmdn ki lezzetı' arttınyor gali-Evet ! stanbul belediyesi her ~ r a ın evam ıyor. ba 1 

şeye rağmen lstanbula bir tehir Genç bir kadın. · 
Burhan CAHIT 

stadı yapmadı .. Hatta Yenibah Ve güzel bir kadın. 
çe stadını bile yapamadı ... Bu- Uzun bacakları ve lsviçre-
rası göze çarpan bir hakiklıt.. de pek az bulunan iri siyah göz 

B kab·ı eh' d b 1 ı leri var. Öğleye doğru geli-una mu ı , t ır e u u. 
nan ve yegane futbol sahası o- yor. . 
lan Taksim stadını kapattı .. Bil .. ~e~.ırken meyus ve yorııun 
mem ne sebeple! .. Kapamak is. ıoru~.u~_or. 
teyince sebep ve vesile çoktur. Do~utte adımlan daha can-
D .. ·· d'" B d b' al'k lı ve dik. uıun um... u a ır a a- . b' 1 dır diye müteselli oldum ... Stad Ganp ır kadın· 
açmadiyıe kapadı ya! ... Ona da • "" • 
··kü· ı ... Bir salı ııünü ak•amı onu fU r... • 

fELEK sinemada gördüm. Yanında 
yaşlıca bir ukek vardı. 

Teşekkür 

Sevgili kaim pederim Aydmlı Ce
mal Beyin velab münasebetiyle ta
ıı:iyet lutfunda bulunan bütün dost 
ve arkadaflarıma kalbi tetekkiirab 
mı takdim hususunda pek muhterem 
gazetenizin tavassUtünu rica eyle .. 
rim, Efendim. 

Türkiye it Banka11 Afyon Şubesi 
Müdürü 

HAMZA OSMAN 

ZA Yl - lıtanbul Seyrüsefer mer
kezinden almı§ olduğum 0989 N o. lu 
otomobil plakamı kazaen zayi ettiın. 
Y enislni alacafımdan eskisinin bük 
mü yoktur. Muzaffer. 

DOKTOR 

r .~ l N Ş 0 KR 0 
ı: ..ııili haıtalıklar mütehaHısı 

Her gün ötleden sonra lıtanbul 
Türba Babıali Caddeai No. 10 

Bir kadının yanındaki erke. 
ğin kocası, yahut bir erkeğin 
yanındaki kadının kansı oldu
ğunu anlamak pek güç bir ıey 
değildir. Hele bir romancı i
çın .. 

Dikkat ettim. Kocası idi. 
it arkasında yorulmuı, bel

ki de zengin olmuş bir adam ... 
lateksiz, kanıkıaınıt bir hali 
var. Sinemaya genç karıımın 
ısrarile geldiii belli. Hatta i. 
kinci partide hafif bir şekerle
me yaparken kadın dürttü. 

Hafta arası bir gündü. 
Bir çay içmek için (Oldinİla) 

ya ginniıtim. Yukarıda lot bir 
kötede ayni kadını gördüm. 

Yanında meşhur bir dokto
run yanında staj yaptığını biıl
diğim genç bir İtalyan vardı. 

Küçük masaya o kadar ıo
kulmuşlardı ki hemen hemen 

Telefon 2,2622 • dudakları biribirine dokunacak
tı .. 

Doktor 

Körler görecek 
Viyana dan bildiriliyor: Tabi 

iyat ilimlerinden Joaeph 
Gartlgruber ile a'ma doktor 
Fritz Guggi matbuat miimeeıil 
leri önünde yeni bir göz aletini 
tecrübe etmitler-dir. Bu tecrübe 
ileride körlerin de görebileceği 
ümidini kuvvetlendirmektedir. 
Bu tecrübe "görmek ne demek 
olduğunu" da bütün vuzuhu ile 
meydana çıkarmııtır. Gözler 
tabii elektrikle mücehhez bir ne 
vi fotoğraf höcrseindeıı ibaret. 
tir. Tecrübe edilen alet muhte
lif renk ve ziya mevceleri kuv
vetlerinin elektrik tesiri altında 
muhtelif tekilde faaliyete gl'JÇ• 

mektedir. Alet, küçük bir maa· 
keden ibarettir ve bir otomobil 
ıözlüğü gibi bata takılmakta. 
dır. Alet muhtelif ziyalann e
lektriki mevcelerini ahzederek 
aıabı va11tuile dima~a naklet. 
mektedit-. Lakin bu ıun'i göz, 
körlüğün muhtelif sebeplerine 
ııöre imal edilmektedtr. Az bir 
saman evvel kör olmuş ve he
nüz asabı ayniyeai bozulmam•§ 
olanlar, bu gözlüğü daha birin 
ci takışta etrafı gömıktedirler. 
Akıi takdirde evela asabı ayni
yeyi diriltmek İcap etmektedir. 

Satı~ şartnamesi 1 Huiran 932 ta
rihinde Divanhaneye tAlik edilecek· 
tir. 18 haziran !!3?. tarihine müsadif 
pazar günü ıaal 14-16 kadar açık 
artınna ~uretile satılacaktır: Arbr
maya İştirak için yüzde 10 teminat 
akçesi almır. Müterakim vergi, bele 
diye ve vakıf icareıi ve dellaliyyesi 
sahiplerine aittir. Hakları tapo sicil
lerile oabit olmadıkça iııotekli alacak 
lrlarle diğer alakadaranın ve İrtifak 
hakkı sahiplerine ilan tarihinden iti
barllt\ 20 gÜn içinde evrakı müsbite 
)erile bildirmeleri li.zımdır. Aksi hal 
de hakları tapo sicillerile sabit ol
mayanlar satış bedelinin paylaşma

sından hariç kalır. Alakııdarlann ic-
l'a ve ifliia kanununun 119 uncu 
maddeoi hükmüne göre tevfiki ha
reket etmeleri ve daha fazla malu
mat almak İsteyenlerin memuriyeti
ınizde mevcut 932-316 numaralı doı 
yeye müracıoatlan ili.n olunur. 

Osküdarda: lstanbul 6 ıncı ıcra 
memurluğundan: Be§iktatla Tetvi
kiye mahallesinin atik: hamamcı E
min efendi: cedit bahçe ıokafında 
atik 5 mükerrer cedit 3 numerolu 
'8ğ taraf Harbi ye caddesi sol tarafı 
bostan ookaiı arka tarafı yem lriltat 
edilen tarik elyevm mektep ıokaiı 
cephesi bamamcı Emin efendi soka· 
ğilc m"hdut 4495 zıral bir kıt'a ar
eanın yedide bir biuesi: elylSvm 
meıkilr numaralarile muraldmm ve 
ifraz harita11 mucibince bir tarafı 6 
ve bir tarafı 4 ve bir tarafı 7 harita 
numerolu müfrez mahal ve tarafı 
rabii harbiye cadcleaile mahtut 6 if-
n.z numerolu ve 745 arım murab
bağında ve(3500)1i.ra kıymetinde bir 

S A L L y 
Yaz fiatları - Koltuk, birinci ve ikinci 30, 

mevki 55, localar 200 kuruştur. 

Bu akpmdan itibaren 
ELHAMRA ve MELEK sinemalan 

Yaz tarifeai: Birinci mevki 30 kurut 
EL HA M R A'da M E L E K'te 

M AR 1 E BE L'ln FERNAND GRAVEY· 
en güzel eseri SUZY VERNON'un 

T A L ı en fazla sevilen filmi 
FRAKLI ADAM 

Her hafta PARAMOUN'!''un yeni dünya h&vadisleri 
gösterilecektir. Bu programda Fransa Reisicumhuru Mös· 
yö Dumer'in katli ve katilin tevkifi ve yeni Fransa Rei
sicuınhuru Mösyö Albert Lebrun'ün Versay'da intihabı 

gösterilecektir. 

ve 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptrrmrz. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UN YON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan 

Sekiz bin sekiz yüz adet mamQ) yaabk kılıfnun kapalı zarfla 
münal<asaaı 7 Haziran 932 salı günü saat onda yapılacaktır. Ta. 
!il?lerin ~artnameyi ~örmek ü~ere her gün ve münakaaaya iıtirak 
ıçın temın~t ve teklıfnamelerıle mezlrur günde muayyen saate 
kadar komııyonumuza müracaatları. (2088) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan 

Yedi bin beş yüz adet mamul yatak kılıfınm kapalı zarfla mü· 
nakaaası 7 Haziran 932 salı günü saat on birde yapılacaktır. Ta
liplerin ıartnameyi görmek üzere her ıün ve münakaaaya iştirak 
İçin teminat ve teklifnamelerile mezkiir günde ve muayyen saate 
kadar komiıyonumza müracaatları. (2087) 

KURTULUŞ gazozuııu her yerde içiniz) 
ve her yerde onu ara111111z 

l_RA_D_Y_o___,j 
Bugünkü program 

lSTANBUL - (1200 m.) ıs,.. 
molon, 19,6 Cennet Hanım ile Ye
sari Aıım Bey, 20,6 gramofon, 21 
Bedayi musiki heyeti, 22 cubant. 
BOKREŞ (394 m.) 20,10 gramo

fon, 20,40 Çocuk konferan11, 21 pi
yano konseri, 21,50 prkL 

BELCRAT (421 m.) - 20 ıra
mofon, haber, konferaru, 21,45 mil
li ıarkılar. 

PRAC (488 m.) - 20 Milli ti 
yatrodan naklen Fuçlnin Turandot 
operaaı. 

RIZAYI TARAFEYN 
lLE KIYMETLİ 
EŞYA SATIŞI 

Geçen cuma ,ünü Beyoilu'nda 
imam sokağında 9 numeTolu Yazı
ciyan apartmıanında müzayede ile 
sahlan Ali Haydar Mithat Beyin eı
yasmdan kalmıt olan kıymetli par
çalar her ıün öğleden sonra altıy<1 
kadar doğrudan doğruya apartnnan 
da perakende olarak satılmaktadır. 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıklan 

mütehassısı 

Genç İtalyan hafif bir fı11l· 
tı ile anlatıyor. Kadın görderi
nin içine bakarak dinliyor, gü. 
lüyor. 

Bir kadının yanındaki erke
ğin i.tık, bir erkeğin yanındaki 
kadının sevgili olduğunu anla
mak güç bir 9ey değildir. 

kıt'a aroanın tamamı miitevefa Ley
la Firdevs hanımın uhtei tasarrufun 
da olup müınaileyhanın müteveffa 
Hıristaki Nikolaydis efendi veresesi 
ne olan deyninden dolay! ihaleyi .,,.. 
,~etiyesinin icrası zımnında 30 aün 
müddetle müzayedeye vazedilmlt
tir. Meıkilr aroa 22 Mayıs 337 tari
hinde 2000 lira mukabilinde vefaen 
mefrudur. Tafıilat 341-5098 nume
rolu dosyada münderiç olup daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 
doıyaaına müracaat eylemeleri. Mü
zayede Oıküdarda: lotanbul 6 ıru:ı 
icra dairesinde 20 Hazlraa 932 tari
hine müaadif pazartesi ırlnü 14 ten 
16 ya kadar İcra kılınacaktır. Talip 
olanların kıymeti muhammilinln 100 
de yedi buçuk ni.betinde pey akçe
lerini muıtasaben Wzzat ve,a bllve
kale müraca•t eylemeleri ll&n olu-

ViYANA (617 m.) - 20,45 or
kestra, 21,45 musahabe, 22,10 Strin
herg'in bir komedisi, 23,25 konser. 

İstanbul umum kald.,.ımcr, yol 
yapıcı ve mecra temizleyici esnafı
na: 

Cemiyetimiz bu defa müceddedcn 
teıekkül etmit olduğundan Küçuk
pa:ıar'da bahçeli kahvenin fevkinde
kayıt muamelesi yapdmaktadır. Kny 
dolunacak esnafın üç kıt'a fotoğraf. 
larile müracaatları ilin olunur. 

Cumadan maada herıı;ün öğleden 

ıoara saat (2,30 elan 5e) kadar 10-
lanı.ulda Divanyolanda 118 numa
ralı hususi d&Ueıinde dahili haıta-

Sevi9iyorlardı. 
Kimbilir nereden ııeliyorlar 

PEŞTE (550 m.) - 20 konfe
ranı, 20,5 salon orkeatra11. 
VARŞOVA (1411 m.)- 21 Musi

kill muııalıahe, 21,16 dan• havaları, 
22,15 Leh ıınuaikisi. 

Bir kısa boylu adam, uzun lddan muayene ve tedavi eder. Te- dı. 

Muhtelif muvaffakıyetli tec 
rübeler arasında 48 seneden be 
ri tamamile kör olmuş bir kadı 
nın bu aun'i göz aayeainde ziya 
ile karanlığı ayırt edecek kadar 
bir kabiliyet iktiaap ettiği görül 
müıtür. Tecrübe henüz rüıeym 
halinddeir. Viyanada 11rf bu it 
le 1Defgul olacak bir müesıeae 
ihdau dütünülmektedir. Sün'i 
ıözün mucidi ihtira beratı al. 
-k üzere hükiimete müracaat 
etmiıtir. Bu ıebepten ihtiram 
teferrüatı henüz ıizli tutulmak 
tadır. nur. 

BERLIN (1636 m.) - 20,10 
H.U. konterl, 21 Cileonda op...,ı. Cemiyet reisi namına Hasan 

Milliyet'in Romanı: 14 

Eve Düşen Yıldırım! 
- Yaldızı falan yok canım. 

Derhal düğün olmasa bile her 
halde nikah yapılacak! 

Hakikaten en büyük darbeyi 
yeni indirmiıti. Rengi hep mos 
mor, Namık ayakta duramıya. 
~ak çöktü. Muazzeze a9k1İım bu 
dercede büyük olduğunu Şayes 
te de tasavvur edememişti. Ve 
Namık hiddetli degi)d:. Kan
sının üzerine yürümüyordu. Za 
yıf ve aciz olmuştu. Karısının 
üstüne yürümek şöyle dunun, 
bir çocuk zaafı ve teslimiyetile 
onu yanına çağırdı. Elleflııi tu
tarak kendiıile yalvarır gibi ko 
nuılu: 

- Sabahleyin erkenden her 
§ey 1 azır olsun. Derhal bir yer 
bulup buradarr çıkarız. Şayet 
hemen bir yer bulamazsam, ak
rabalardan birinin ~·inde bir 

.'Vahit Sırrı 
kat bu evde kalamam. Hayrr, 
bu evde kalamam. 

Ve ıonra, Şayestenin iki eli 
üzerine batını koyarak hıçkıra 
hıçkıra, uzun uzım, boğuk bo
ğuk ağladı. 

Genç kadın hiç bir şey söy. 
!emeksizin, hiç bir hareket et
meden onun sükUn bulmasını 
bekledi. Kalbinde dütmanlık, 
hüzün, ümit, merhamet, hiddet 
karıtıp kaynamıyordu. Ayni za 
manda bu kadar yakininde du-
ran kocaıının teneffüs 
ettigi kokusu, vücudünü 
arzu ve ihtiraıla dol-
duruyordu. On beş yirmi 
gün evvel ikindiye doğru bir ke 
re eve gelerek Muazzezle Saidi 
bulmadığı için kendisini tokat
layalı hep dargın yatamışlar, 
hiç aevİ.fmemitJerdi.. Kocası. 

'nince onu bir 

tırdı. 
-13-

Namık sabahleyin pek erkeo 
uyandı. Bir ölü gibi renıi sa· 
rıydı. Kanımı kendinden ev. 
ve) uyanıp kalknut buldu • 

- Etyayı toplamağa batla
madın mı? Emine kadm daha 
gelmedi mi? 

- Onun gelmesine hacet 
yok. Ben derhal batlanm. 

- Oo, saat altı buçuk ol
muı. Daha evvel batlamalıy. 
dın. Kalktıkları zaman bizi ha
zırlanmıt bulmalıydılar. 

- Belki vaz ıeçeraio diye dil 
tünmüştüm de. 

Hiddetsiz, fakat kat'i bir ses 
le cevap verdi: 

- Ne münasebet! haydi, bü· 
tün eıyamızı toplamağa batla!. 

- lıtersen ilk ÖllCe kahval 
tıyı hazırlaymı. 

- Ben hiç bir şey iıtemem. 
Şimdi ııiyinip gideceğim. Ken
di kahvaltılarını da yeni ııelin 
hanım hazırlasın!. 

- Peki Namık Bey. 
Artık sükun bulmu9, müıte 

rih bir nazarla kocasına baktı. 

yıkamadan ev aramağa kota
caktı. Ne iıe, bir yer bulmak i
çin en münaıip mevıimde idi
ler. Bağlara çıkanlar iki üç ay 
evvel çıkmıf, latanbula gidm
lerin çoğu da yeni gibnitti. Na
mık giyinmesiru bitinniı, ıidi
yordu. 

- Haydi, Allaha ımıarladık, 
dedi. 

- Güle güle. 
Şayeste ona: "-Nerede tu

tacaksın?" "- Şu kadar oda ol 
ıun.", ''- Şu yeri istemem", 
"Falan yeri severim." gibi bir 
ıey söylemedi Nerede oluna 
olsun makbulü idi. Nihayet Ah 
met Şükrü Efendinin tahakkü
münden kurtuluyordu!. 

Fakat 1011ra, kaynata11 ile 
kat't ve tam bir dargnlık olma. 
ma11 için elinden geleni yap
mak icap ettiğini dütündü. 
Yatlı adamın Namığı mirasın· 
tan mahrum bıralımamaauıa bir 
yolllflu bulup evi Saidin üstüne 
etmemesine çalıımak lizımdı. 
Kahvaltının hazırlanmaıını, 
Namığın biraz evvel demiş ol
duğu gibi "yeni gelin hanıma" 

ni ıelin hanım" uykudan kim 
bilir ne vakit kalkacaktı! llk it 
olarak Ahmet Şükrü Ef-dinin 
çayını, peynirini, reçelini hazır. 
ladı, odaema götürdü. 

Hemen ııünctin doğmasile 
beraber daima uykudan uyanan 
Ahmet Şükrü Efendi, dudakla
rını oynata oynata yatakta dün 
kü ııazeteyl okuyordu. Şayeete 
dedi ki: 

- Ah efendi babacıjlım, ııe
ceden beri gözlerime uyku ıir
medi. Ağlaya ağlaya harap ol. 
dum. 

Yatlı adanı batını kaldınp 
baktı ve gelinin gözlerinde hiç 
bir kızartı görmedi. Bilakis her 
zamankindeo daha dinlenmit 
ve memnun bir yüzü vardı. Bir 
tef söylemeden, katlan çatık, 
bekledi. 

- Nanıık ayn bir eve çıkma 
ğa karar verdi. Şimdi bir yer a
ramağa gitti. Ben de müsaade
nizle eıyamızı toplayacağım. 

Şükrü Efendi muhakkak bu 
neticeyi beklemekle beraber sap 
ıan olmuştu. Getirilen kahval
tıya el ıürmekıizin yataktan 

- Ben ıiyinip defolaynn da le o eski sohbetlerinh bile ta. 
ondan ıonra ne iıteraen alm ıö mamen terketmitti. Saitle genç 
türün! kızın daima batbafa kalmaları

Ve birden eeai boğaı:mda dü nı da münasip ııömıediği için 
ğümlenerek ilive etti: evde daimi surette bir hizmetçi 

- Evimin damıadağm olma bulunmasına lüzum hissetmiş, 
ıını gözlerimle ıönniyeyim! eakiden ancak sabahları gelip 

- Ah efendi baba, ben aize ıiden Emine kadını tamamen 
ilk günlsden demedim miydi? eve almıth. Saidin maatı kendi 
Hatti, bütün bunları o zaman. aylığına ilive edilince, eve he
dan dütünereık latanbula gitme men eakiıi kadar para giriyor
nize itiraz etmiıtim. du. Fakat bütün hizmet dıtarı-

Fakat Ahmet Şükrü Efen- Wdı ve ihtiyarca bir kadının 111 

dinin zaafı ıeçmitti· Dik tına yükleneli, Şayeıtenin ter. 
dik gelininin yüzüne baktı. O da tibi ve hamaratlığı bütün bütün 
Muazzez gibi güzel oiıaydı ve meydana çıkmıttı. Ev i9lerile 
kocasına keodiıİllİ tiddetle sev daimi surette meşgul olmağa 
cliraeydi, bu eve bu felaketler azmetse bile, bu hususta Muaz 
ırelmez oğlundan böyle ayrılma zez pek müstait ve kabiliyetli 
i• ömrünün belki son senelerin değildi. Annesi gibi ıedirlere u 
de mecbur olmazdı! zanıp aynada yüzünü ıeyret-

Şayeate kayııatasının naza- mek onun en sevdiği şeydi. Bir 
nndaki tezyifi ve ittihamı anla de giyinmeği ve gezmelere git 
mıttı. Odada daha fazla kalma meği seviyoı·du. Evlerinin yaki 
dı. Zaten yatlı adam, hiç bir nindeki musiki muallim mekte· 
yardım kabul etmeden gıyın- binin davetiye ile gidilen ve te
mek üzere elbiselerinin başına miz bir halkın rağbetine maz-
gitmit bulunuyordu. ı har olan cuma konserlerine bir 

- 14 - defa Sait bilet bulamadıgı için, 
• ~h!°et Ştikrü Efendi çok sü l fena halde canı sıkılmı •• iki 

D ·am " r) 
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Günlük taze yumurta, nefis taze tere
yağ, yoğurt, şişelerde (pastörize) süt 

Edirne viliyeti 
~ncüıneni ~aimisin~en 
Edime San'atlar mektebine muktazi olan malzeme cins ve 

ınikdannı gösterir liste ve ıartnamesi mucibince mü~yaa edil
ınek üzere kapalı zarf uıulile ve iki ay müddetle münakasaya çı• 
~arıl~ıttır. ~9-6-932 çarflllllba günü ibaleei yapılacaimdan ta. 
lıplenn teklıfnamelerini o sün saat 16 te kadar Vilayet Daimi 
'lllcüınenine tevdi etmele• 

Cinsi 
Maranıoz tezgahı 
Kösele tqı bir metre kutrunda maa dlllUll 
Kabalık tezgahı maa dinamo. 
Pres tezgahı 
Tutkal sobası 
Büyük itkence 
Ditli rende 
Bileme yağ tqı 
Bıçık bileme makinesi 
Demir aaç 14 lük 50 kilodan 20 demeL 
Demir saç 4 lük 50 kilodan 8 demet. 
Galvaniz saç 10 luk 54 kilodan IS demet. 
Galvaniz saç 6 lık 54 kilodan 10 demet. 
Galvaniz tel 10 luk SO kilodan 50 demet. 
Civatalık demi!' 200 kilodan 6 milim. · 
Silme demiri 100 kilodan 2 santim. 
Taraklık çember 100 kilodan 2,S san.tim. 
Onluk çinko 80 kilo 25 tane 
Tuz ruhu 10 kilo 
Kalay 10 kilo 
Üç sandık teneke 51x72 
Balar bir milimı 20 kilo 
Mengene 2 adet 21 kilo 
Tenekeci maka11. 
Gönye ki>Jebent 20x20 
Gönye köşebent 30x30 
T. Köşebent o/o 75, 30x30 
T. kötebent % 25, ·50x25 
Muhtelif saç levha 4 demet 
Tak11D çeliği 20x25 ' 
Demir destereai 
Muhtelif perçin çivisi 
Muhtelif makap 
Deınir destere kolu 
V antilitör ayaklı seyyar demirci oe&lfl 
Pens 
Kaynak çeliği 
Lama demiri Sx30, 3x20 

Mikdan 
12 tane 

1 " 
1 .. 

1 " 
1 " 
8 " 

30 " 
20 " • 

1 .. 

13 " 
500 kilo 
500 " 
750 " 
250 " 

300 " 
lSdüzine 

50 kilo 
500m/ m 

2 tane 

1 " 
4 " 
~o kilo 

Boru bükme makinesi 1 tane 
Destere Barantor verkzeng G. M. K. H. 47 250 " Demirci örsü 90 kiloluk. 4 
1. m/m den 20 mı/m ye kadar 1/10 m/ m farklı muhtelif " 
makap 5000 tane 
1 m / m çelik saç 1 levha 50x50 

2,S m i m çelik saç 1 levha 50x60 
Muhtelif N. O. 3. S zımpara kiiiıdı 600 ,, 
Alman.çekici 330 ,, 
Vitvort dit tarağı S ,, 
~~~ta~~ s .. 
P\eyt 2 ,, 
T oma tezgahı ı " Motörlü zımpara tezgahı ı ,, 
Motörlü zımpara tezgilı.ı .büyük) 1 ,, 
Çelik destere barantow verkzeng G. M. K. H. 47 250 ,, 
Motöre merbut ufak vantilatör 1/z bevgir 1 ,, 
Kaminato. 1 " T oma katarları iJe çelik uçlar. · 100 ,, 
SOG N. H. K. Markalı ınikrometre 1 ,, 
50 N, H. K. markalı trapez dit mastan. 1 ,, 
460 N. H. K. markalı kıl cedveli 5 " Ayaklı ve taksimatlı mihengir 1 ,, 
Muhtelif cins kaplama 300 yaprak muhtelif renk Kök 2m2 

Edirne mıntaka san'at mektebi marangoz 
atelyesi ihtiyaç listesi şartnamesi 

12 adet Planya: Cilalı, boy 60 santim, Tığ genitliği 6 ı/2 san
tim: Markası Scbutz, Vien Nien veya bu ayarda bir markalı ola 
':4k; altı zikzaklı abanoz parça yapıtık olacak. 

1! - adet çifte tığlı rende; ayni fabrika malı olacak; tığ ge
nifliği S2 m/m tığın üst aynası ayarh olacak. Altına geçme par 
ça abanoz olacak. 

12 - adet tek tığlı rende: ayni mal ve ayni cinsten olacak: 
Tığ gen.itliği S2 m fm 

12 - adet düz taban rende: Tığ ıenitlifi iki santim olacak ve 
ayni fabrika malı olacak. 

12 - Kaba rende: ayni fabrika malı olacak. 
12 - Çekiç: Dövme olacak. Yarım kilo olacak. Ve saplı ola-

cak. 
12 - Alominyon metre: 1,5 santim genitliğinde olarak. 
12 -..Ayarlı fare kuyruğu zemin desteresi. Göz marka olacak. 
12 -Tornavida: En iyi cinsten olacak. Tuli 2S ili 30 santim 

J\acakbr. 
12 - Orta boy kerpeten. 20 santim; göz marka olacak. 
12 - Delik demiri. 1 santim kalmlığında; göz marka olacakve 

ıaph olacak. 
12 - İki santim genişliğinde İskarpela: İki yanlan pahlı ola

cak. Göz marka veya bu ayarda saplı olacak. 
12 - 1,S santim genişliğinde İskorpelo aöz marka veya bira

yarda yanlan pahlı; saplı olacak. 
12 - 1 santim genişliğinde iskarpela; Göz marka veya bu a. 

yarda yanları pahlı saplı olacak. 
12 - adet delik delmek için ağır tokmak. Dıtbudak ağacından 

2 kiloluk. 
8 - Demir işkence: 2,25 metre tulünde it bağlayacak; 21 kilo 

&ikletinde; T demirinden mamul Hahn und kolb veya bu ayarda 
bir marka olacak. 

30 - Dişli rende: Arslan marka; S2 m/m bğ genitliği. 
20 - Bileme yağ taşı: Bir kutu içinde tat mustatilüuekil o\a. 

<:aktır. Tatm üzeri düz ve yumuşak dölane tat olacaktır. 
12 - Gönye. ağaç saph iyi cinsten cililr; çelik kenarlı 90 dere 

~elik marangoz gönyesi. Tulü 20 santim. 
12 - İyi cinsten nışangeç; Hahn und kolb veya bu ayarda bir 

marka olacak. 
24 - Sistira: Arslan marka. 

it maki\ kolu· Hahn und kolb veva bu ayarda bir 

~. . 

MİLLİYET ÇARŞAMBA Hs MAYIS 1!132 
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YALOVA MİLLET ve BALTACI çiftlikl~ri HASAN 
mamulab 

Ecza 
deposunda 

2.4 - tane makap burgusu, 3 tanesi S mı/m kalınlığmda; 3 ta wergzeug G. M. B. H. Wandsbeck Hamburg markası olmaaı şart 1 nesı 6 m.lm kalınlığında 3 tanesi 7 m m · 3 tanesi 8 m m· 2 ta- tır. ..-.. Bebek'te •--
nesi 9 m/ m 2 tanesi 10 m/m; 2 tanesi i2 mı m; 2 tane:ıi 14 6 - Muhtelif perçin çivisi: 5 kilo 6x25 m m 5 kilo Sx30 m m 1 Mobilyalı 6 odalı 
m/ m; 2 tanesi 15 m/ m; 2 tanesi 16 m i m kalınlığında olacak. s. kilo 3x_IO ~/ m S kilo 4x1S m m Sx2S m im S kilo 6. 5x50. 5 

12 - adet ince di,li ağaç eğesi: 30 santim tulünde balık sırtı. kılo 6x6ô m /m. S kilo 7xSO m i m. S kilo lxS S kilo 2xl0 m m.': Aparhman kiralıktır 
12 - adet balık sırtı ağaç törpü. n:ecmuu 50 kilo olacaktır. Çivilerin biribirine karıtmış olmamas~ Bebek'te Arslanlı ko:-ıağa 
12 - adet sırtlı Sığaço; düz saplı , ince dişli; Hahn und kofb lazımdır. veya bu rd b' k ı 2 ·ı· 5 müracaat. Tel Bebek 86 

12 
aya a ır mar a ı,. ? ı a 2 santim ~eski mesafesi. 7 - M~ htelif makap: 4 m m 25 adet 5 m m 20 adet 6 m m 

k a.dkebt -~~vşa açmak ıçın makap ; Konık, zaviyesi 45 dere 17 adet 6,3 m i m 15 adet 7 m i m 14 adet; avandanlık çeliği ol. lstanbul mahkemei aıliye b<rinci 
ticaret dairesinden: Kostanten Se

olacak, 2 
1 

denko Efendinin hamil bulunduğu 
Seyriıefain ic:!nresinin Karadeniz va. 

ce ve o~ı uyuk kutru lS m m olacak H:lhn und kolb veya bu meaı lazım. 
ayarda bır marka olacak. . . .s-. adet çifte ayarh ağızlı nitangeç; sapmdan kelebekli olacak 1 8 - Demır destere kolu: 300 ını fm kirişi yekpare 
ıyı cılilr. adet .. 
.. ı .-. -.adet 70 sa? tim tulünde bıçak bilemeye mahsus elektro mo 

1 
9 - Ayakla müteharrik seyyar demirci ocağı: Fotoğrafına 

~orlu.~ıleme.tezgahı, taş elektro motorla müteharrik ve bıçak el muvafık olacak. genişliği SSOxSSO m/ m olacak, boyu 900 m m 
ıle muteharrık olacak; elektro motor lbeygir kuvvetinde 220/ 380 olacak. 
Volt mütenavip cereyanlı olacak 10 p d , · 1 adet kösele ta~. y k d."km t 

1 
k - ense: 4 a et 114 ıla 3 4 boru tutabilecek boru pensesi. 

. Tı. umuşa o e aşoaca ; motoruveava 11-Ka k ı · -··B"hl ı···30k'l 20 2 ·1· 
ra tertıbatr ayarlı olacak. Taşm kulru ı metre · r-· l2 san yna çe ıgı. o er çe ıgı ı o; x O ı a lSxl~ 
tim olacak. ve genış ıgı m/nı 

. 1 - adet kabalık makinesi; genişliği 70 santim. Elektro moto l2 - Lama demiri: Sx30 dan 300 kilo 3x20 den 300 kilo ola-
nl.e beraber; motor 4 beygir, 220 1380 volt mütenavip cereyanlı cak. 
Kırşner veya bu ayarda en son rearkadan olacak. 13 - Boru bükme makinesi: 1 adet fotoğrafına muvafık Hahn 

1 - adet Pres tezgahı: Nümuneye göre 3xl 20 metre eb'a. d k lb b dında ve Kirşner veya bu ayarda markadan ola~k. un ° veya u ayarda bir markada umum teferrüatı beraber . 
1 - Tutkal soba•ı: Tulü iki metre arzı 1,50 mdre eb'admda 

14 
- Demirci örsü: 90 kilo fotoğrafına göre oJacak. 

olacak, yan tarafından üç göz tutkal .koyma kovası olacaktır. Edirne mıntaka san'at mektebi 
. 12 - el bıçkısı: ince dişli tulü 60 santim, arslan marka; 10 san 

puruna tahmil edilen mall~ra ait 
29-8-931 tarih ve 3641 nUlllı\l'ah 

konşimentoyu zayi eylediğinden ba
hisle iptaline kar~r ita•ı talep edil
mi, olmakla mezkür koo.Jİmentonun 
kimin yedinde İse 45 gün zarfında 
mahkem.,ye ibrazt lüzumu ve ibraz 
edilmediği takdirde bu müddetin hi. 
tamında kon,imentonun İptalinr. ktıt

rar verileceği gazete ilanına malı. 
kemece karar verilmiş olduğundan 

bermucibi karar keyfiyet T. K. nun 
maddei mahsusası mucib!nce 118.n o
lunur 

SATILIK OTOMOBİL 
5 - Tahta çinko 77 kilo 14 no. LASTİGİ 
ıo -- Tahta çinko 121 kilo 12 ne KAYNAK MAKİN ASI 

tımde 40 diş olacak; ve kolların boyu 36 santim olacak; ve dışbu tenekeci atelyesi şartnamesi 
de.k ağacından olacaktır. 

12 - Kol bıçkısı: 10 santimde 27 diş olacak. Ve kol uzunluğu 
40 santim olacak dış budak olacak. 

12-Zemin bıçk1S1: Genişliği 1,S santim, boyu 45 santim; Ars 
lan marka olacak. Kollar dıtbudak olacak. 

Edirne mıntaka sanat mektebi tesviye 
· atelyesi ihtiyaç Jistesi şaı·tname:si 
1 - Amerikan makap hava çeliğinden Diek: Stock marka ve 

ya bu ayarda olacak beherinden eb'at ve mikdarı merb~t fotoğraf 
taki listede ı::öslerilen şekilde olacak. 

2 - Çelik saçlar : 1 levha 1 miliırelre ve 50x50 eb'adında ta. 
kım çeliğinden; bir levha iki buc;uk milimetre SOx60 santim eb' · 
admda takım çel iğ inden. 

3 - İyi Cİl!sten bezli zımpara kıi.ğıdı 000 dan 50 adet 00 dan 
100 adet O dan 100 adet 1 den 100 adet 1,5 dan 50 adet, 2 den 
50 adet 2,S da~ SO adet 3 den 50 adet. 3,5 dan 50 adet mecmuu 
600 adet. 

4- Çekiçler. Alman çekici clacak 30 acfot: 15 adedi bir kiloluk 
15 adedi O, 700 kiloluk. iyi çelikten. Ve ağızları iyi sulanmış ola· 
cak. Sapları beraber olacak. 

S - Diş tarakları. 10 adet. 5 adedi Witvort 5 adedi Seller Siste 
mi olacak. Ve çakı şeklinde olacak. 

6 - Pleyt: İki adet. Biri 60x40 eb'admda ve 53 kilo sikletinde 
diğeri 30x40 eb'adında 3S kilo sildetinde bulunacaktır. Markası 
Hahn und kolb veya bu ayarda bir marka olacaktır. 

7 - Torna tezgahı: Bir adet ele-ktro motorlu ve Löve veya bu 
ayarda bir markalı, 500 kilo ağırlığında; Punta irtifaı 18 santim. 
Boşluk İrtifaı 25 santim . Punta mesafesi lSO cm. çift prizmalı 
fener yatakları konik ayarh fener mili delik anahtarları avara ter 
tıba~ı tam~m: Dört ayaklı; düz, Amerikan; punta ve lmvan ayna. 
larııle sabıt (orta), Seyyar (Baş) yatakları tahvil dişlileri ve pun 
tala.rı beraber olacaklar; Motoru 220. 380 volt; 50 pe-ryot; müte 
navıp cereyanı. torna Norton sistem! olmayacak. Kayıştan bera. 
ber bulunacaktır. 

. ~ -.- Motor\~ z~para taşı tezgahı 2 adet; biri yarım beygirlik, 
dıgen 1,5 beygırlı~ motoru havi olacak, milleri motorlara merbut 
bulunacak ve tezgahlar yapışık fotoğraftaki nümune veçhile ola
cak. ~?t~rlar 22_0 1380 volt SO peryot mütenavip cereyanlı ola. 
cak;_ buyuk tezgaha takılacak .taşların kutru 30 santim olacak, 
-ve bır tarafa takılacak; taşm No 20 ili 30 O.P. diğer tarafına takı 
lacak taşın No 36 ili 60 G. L. <.ıarkalı olacak. 

Küçü.k zımpara tezgahı takılacak taşların kutru 18 santim ola 
cak ve bır tarafın taşı No 64 i!a 60 M. P. diğer tarafına takılacak 
taşın No 46 ili 80 G. K. olacaktır. Ayrıca bir adet 16 ilii 30 No. 
taş alınacaktır. P. Ç. taşlar umumiyetle alondum taşlarından ola 
caktır. 

9 - Çelik destereler: 250 adet 30 santim boyunda ve Ham. 
burgla G. M. B. H. Wandıbeck No 47 de Barsonator mamulatın 
dan olacak. 

10 - Torna çakı saplan ve çakıları: Çakı sapları 10 adet olup 
resimdeki nümuneye göre D. 2 den iki adet, D. :.: 1 den iki adet. 
M 1 den iki adet, B 2 den iki adet: A 1 den iki adet olacak her bi 
rine ait 10 ar adet sulanmıı hava çeliğinden mamul Yedek çakı
lan be,aber bulunacak. Markası Kornet veya bu ayarda markalı 
olacaktır. 

11 - Bir adet mikrometre iyi çelikten mam<ıl gayet husu bir 
milimetrenin 100 de birini gösterecek ve O ili 30 milimetre kut 
runda bir çubuğu ölçebilecektir. Markası: Stock; Humbold veya 
Hahn und kolb veya bu ayarda markalı olacak. 

12 - Bir adet Trapez diş mastan; iy• çelikten gayet hanu 
dit zaviyesi 29 derece olacak ve markası Hahn und kolb veya bu 
ayarda olacak ı . 

13 - Bir adet motorlu Vantilatör akkuple: 1/ 2 beygir kuvve
tinde 220 /380 volt 50 peryot mütenavip cereyanlı A. E. G. Si
mens; Marelli markalı olacaktır. 

14 - 5 adet marka kıl cedveli: 15 santim boyunda 3 santim 
genişliğmde gayet düzgün ve hassas ağızlı iyi su verilmit olacak. 

IS - Bir adet ayaklı ve taksimatlı mihengir. 2S santim ölçme 
boyu; ve 33 santim bütün tulü olacaktır. Çelik şapkalı kaidesi ve 
bütün teferrüatmın emniyetli olması şarttır. Buının için yapıtık 
bir nümune kartı gönderilmittir. Markası Hahn und kolb veya 
bu ayardn bir marka olacaktır. 

16 - Bir adet kaminato iki litre petrol istiap edebilecek cesa. 
mette olacak ve markası Max Sivert; lsveç veya bu ayarda mar. 
kadan olacaktır. 

1 - İşbu malzeme 3 ay zarfında mektebe tamamen teslim edil 
miş bulunacaktır. 

11 -Teslim edilecek yer mektep binası olup şeraite uygun ol. 
mazaa mal iade edilir. 

Edirne mıntaka san'at mektebi demir 
atelyesi ihtiyaç listesi şartnamesi 

1 - Gönye köşebent: 20x20 m im SOO kilo ( 
" " : 30x30 m'/ m SOO ,, (Yum uşak Alman 

2 - T. kötebent : 30x30 m.lm 7SO " (demirinden ola-
" " : SOx2S m ' m 2SO " (cak 

3 - Muhtelif saç levha: 4 demet, bir demet onluk, biı· demet 
14 lük 2 demet 12 lik, 

4 - Takrm çeliği: 20x25 m / m 300 kilo Böhler ekstra. Zah 

hart. 

10 - Tahta çinko 77 kilo 10 no. Altı silindirli, Yeni, Hava Gazı, 
Yerli mah alaturka tenekeci makası 13 adet keski ağzı 10 san gaz, kömür ve odunla mrur çok mü 

tim, bütün boy 28 santim. kemmel tertibatlı, kullanması kolay 
. . . . , bir lastik kaynak makinası aablık-

Demır s~ç: 69 santtm genışlık 180 santım uzunluk. 14 lük 101 tır. Meccanen öğTetilir. 
demet SO kılo. Gal t Y"k··'- kald d'b" d a a; u 64:11 ırım ı ın e 

Demir saç: 69 santim gnişlik 180 santim uzunluk 12 lik 10 de. ! lastikçi Gebzeli Ali Rize mağazası. 
met 50 kilo, na müracaat. 

Demir saç: 69 santim genislik 180 santim uzunluk 4 luk 8 de-
met SO kilo. · 

Galvaniz saç: 69 santim geni.şlik 180 santim uzunluk 10 hık 10 
df:met 54 kilo. 

Galvaniz saç: 90 santim gı-.nişlik 180 santim uzunluk 6 hk 10 
demet 54 kilo. 

Galvaniz saç: 90 santim genişlik 180 santim uzunluk. 4 lük S 
demet 54 kilo. 

Galvaniz tel: 50 demet. Beher demedin ağırlığı bir okka no. 
10 
· Civatalık demir. kalınlık 8 m m 6 demet. Silme demir iki san. 
tim genİ§lik 4 m nı kalınlık 6 demet. 

Taraklık çember: 2,5 santim ıteni,lik. S demet. 
Tuz ruhu 10 kilo. 
Kalay 10 kilo. 
Teneke: 3 sandık, 51 santim genişlik 72 santim uzunluk. beher 

sandık S6 adet tenekeyi muhtevi. 
Bakır: Bir tahta, bir m /m kalınlık bir metre ırenitlik; 2 metre 

uzunluk. 
Mengene: 2 adet 21 er kiloluk Fransız malı. 

Marangozluk atelyesi 
şartnamesi 

Zeytin kaplamaH 30 metre murabbaı. 
Limon kaplaması 30 metre murabbaı 
Beyaz dışbudak 30 metre murabbaı. 
Mete kaplaması. 30 metre murabbar 
Ceviz kaplamaS1 30 me't'e murabbaJ 
Çizgili mavun 30 metre murabbaı, 
Düz mavun 30 metre murabbaı 

Muhtelifrenklerde boyanmıt kaplamalar 
metre murabbaı 

Ceviz kökü 1 metre murabbaı. 
Dışbudak kökü bir metre murabba. 
Hareli kaplamalar, muhtelif renklerden 

bu. 
Kaplama kalınlığı bir milimetre 

Zon~nl~ak Bele~iJesin~en 

kaplama 

beher cinsten üçer 

be§er metre murab. 

Zonguldak Belediyesinin 1932 senesi haziranından biliti. 
bar (17,50) lira maa§ mukabili (56) lira ücreti ıehriyeli Zabı· 
tai belediye memurluklan münhaldir. Belediye işlerine vakıf 
ve evsafı lizimeyi haiz olanlar tercihan tayin edileceklerdir. Bu 
maatlarla talip olanların Zonguldak Belediye Riyasetine müra 
caatlan ilin olunur. (2070) 

KARON ALMAN K1TAPHANES1 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

GÖRÜLMEMİŞ TENZİLAT 
Sultanhamamın'da 

BALCILAR 
MAGAZASINDA 

Mevcut Avrupa Mallan 

YOK BAHASINA 
elden çıkarılıyor. 

Bu 15 Günlük 
Fırsatı kaçırmayınız· 

Müddeti 1_16 hazir na kadardır 

Osküclarda: lıtanbul 6 ıncı icra 
memurluğundan: Betiktaşta Sinan 
paıayı atik mahalleıinde atik köpril 
başı: cedit Hayrettin i•kelesi soka· 
imda atik (33) mükerrer cedit (23) 

numerolu ma bahçe aahil hane Hacet 
ve Kaniye Hanımlarla Şükrü Beyin 
uhteyi tasarrufunda iken mümailey· 
himanın iıtikraz eyledikleri 1300 ı: . 

ra mukabilinde müteveffa Hıristaki 

efendiye vefaen mefruğ olup mefru· 
ğun leh vereıesine olan meıkür 

deyinlerinden dolayi ihaleyi evveli-
yesinin icrası mnmında 30 gün müd 

detle müzayedeye vıuedilmiştir. 

Kıymeti muhammineıi 4850 liradır. 

Meskür aahil hane zemin katile be· 
raber 5 kat olup iki kat kiğir diğer 
katlar ahfllp yan dıvarları kiğir iç 
duvarları kısmen ahftlp diier aksa
mı ahşaptır. Haricen boyalı ve 4 ka
tın barlcen tahta ile mestur ve en 
üst katta bir balkon ve balkonun al
tındaki katta şahniş vardır. Alt ka· 
tın pencereler demir parmaklıktır. 

Kapıdan girildilrte sağda bir oda ve 
tahtında odunluk ; kömürlük ve bu 
odanın yanında merdivenle çıkılır di 
ğer bir oda menner taşlık ve mus
luk bir ayak yolu, Kapıdan girildik
te malta döşeli bir mutbak ve kebir 
bir küp. Derununda menneT mu lulı 
ve gömülü küpü olan harap çama· 
,ırhk (2 kmm olup ikinci kısımda 
ıabit tekne vardır) ittiııalinde demir 
ocağı (yıkılmış) olan zemini malta 
döşeli ve sakat olmayan harap mut
bak mahalli, Tahta merdivenle çıkıl -

' 

tur. hane mühtacı tamirdir Daha 
fazla malümat almak İsteyenlerin 

341 ·5220 dosya numercsunu müsta 
saben daireye müracaatları ihaleyi 
e"7eliyesi 20 Haziran 932 tarihine 
müsadif pazartesi gilnü ...,.t 14 ten 
16 ya kadar Oıküdarda: lstanbul, 
altıncı icra dairesinde icra edilecek· 
tir. Talip olanlann yüzde yedi bu· 
cuk niıhetinde (kıymeti muhammİ• 
;:..nin) pe akçesi venneleri icap e· 

1 

der ol i;u ilan olunur. 

SATILIK P1Y ANO 
Mükemmel Maundan bir Amerİ· 

kan piyanosu satılıktır. Görmek v• 
almak isteyenlerin Nitanta,ında in· 
giliz mektebi yanındaki hanede Eğll 
Beye müracaat etmeleri ınercudur 
Telefon: B. O. 4117. 

MlLLİYET MATBAASI 



Oeldiclarclaı fetanbal altmeı icra 1 
~ı Bilyük Adada, Bil 
ylik ada cami mahııllednde atik y&
nl lıalıp, Çalar cedit Çalm çslc,, _ 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi eokafmcla atllı: 12 cedit 4 ı 4-1 nu

merolu ma behııe Ye alur (Ahır müa 
bedimdlr) .... 1 1 .. __ mütenf-
fa ı.e,1a Pirden ,,_ __ ubtei ta

~ ... latllmı:ır eylediji 
1600 lira mulaılııllinde mGteveffa Hı
rletald Nikolaydle efmdlye vefaen 
mefrül olup mefrutan leh veTMe
einla matluba olan melılai makCı

run ına faiz ve mıuarif fantayı mü
feveffa nreeeelnden talıeili :mnnnı

da ihaleyi evveliye.ı lcrau için 30 
ırün mlldcletle müzayedeye vazedil
mittir. Meeldlr mahal 353 metro mu 
rabbağı aruıcı- tabm"-ı 124 met
ro murabbafı üzerine ahp.p olarak 
iki kat üzerine inta edilmittir• Ay
nca ittiaalinde 22 metro murabbafı 
88 clesimetro murabbalı üzerinebir 
kat olarak lata edilınlt ve üstti da
nca ve etrafı demir parmaklıklı 
mutbak mevcuttur. Meeklir bıuıe 

mermer merdivenle camakanlı kapı . 
dan girildikte zemini çini taşlık. Ki 
ler ı apteehane.. Oç oda, ve aht"P 
merdivenle çıkıldıkta bir sofa üstün
de bir apteehane 4 oclayi muhtevi
dir. Oatü alıılıranta kiremitle örtü
lüdür. Kapıler tavan dateme ve mer 
diTen Ye harlcaan Y1'lfı boyalıdır. 

Haııenln lttiııalincle aynca üıtli çııu 
kaplı n etnılı demir pannaldıklı va l 
bahçeye kapuı olan ve lıalıçeden ay
nca demir parmaklıkla çıkılan z• 
mini ~ clôtemeli muthak olup do
rununda ocak mevcut loede harap ve 
tamire mühtaçtır. Bahçede bir mik
tar e,can müamlre 1MVC:Uttur. Ha
nenin pencerelerinde panjur vardır. 
Müayedeye lttlrak ecleceklft'İn kıy
meti ınuhııınmi.ne.nin yibde vedi bu
çuk nhbetincle pey akçeel venneleri 
İcap eder. Kıymeti muhammlneel 
3750 llra<br. Daha fazla mal\ımat al 
malı late,.enlerln 341-5099 nllll*'o-
lu doıyadaki harita ve sair evrakına 
mÜr&C0\9t eylemeleri " ihaleyi .....,,._ 
lyeel 20 Haziran 932 tarihine mü
saclif pazarteei ırünü saat 14 ten 16 
ya lı:adar Oıküdarda latanbul 6 mcı 
icra dalnalnde icra edileceği ilin o-
lunur. 

iLAN 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE. 

NEV'İLE MEVKi VE MÜŞ. 
TEMILATI 

4liQ 7893 Betiktaıta T etvfklye Hacıemlnelendi mahallesin. 
de eski 6,6 ve yeni 44, 46/1, 44, 46; 31 maklup nu
marah bet yüz dokaan yedi &l'fm arsa üzerinde ar
ka dıvarı lasmen yıkılmıt aakafaız natamam bir 
garajın tamamı. Süleyman Sudi B. 

2000 '918 Babicaferide Ahıçelebi mahallesinde eski Yoğurt- 1 
çu ve Çardak yeni yağ iskelesi sokağında eski 35, 
35 Mü. 133, 135, 135 Mü. ve yeni 7 ili. 11,27,29 nu 
maralı yüz otuz dört artın arsa üzerinde kargir bir 
buçuk katta üstünde bir yazıhanyi havi mağazanın 1 
tamamı. Yuvakim Ef. 

420 8906 Boğaziçinde, Sarıyerde Fındıksuyu caddesinde 11 
No. lı yüz dört erşın arsa üzerinde kargir iki katta 
~.:min katı bir kömürlük etrafı camekanlı haricen , 
koridor şeklinde bir antre yirmi beş arşın arsa üze
rinde bir mutfak, bir hala zemini malta döşeli bir 
taşlık iki oda ikinci kat bir sofa dört oda bir balkon 
(korkuluğu yoktur.) kargir bir ahır mahalli (ahı
rın sakafı yoktur binanın üst katı tamamen antre 
dahilen ve haricen sıvasızdır) iki kuyuyu ve on ye
di dönüm bin dört yüz yetmiş bir arşın araziyi ha
vi mukaddama fundalık elyevm natamam bir hane 
nin tamamı. Ali Sami B. 

BOCi 8259 Çemberlitaşta, Mollafenari mahallesinde Camiişe
rif avlusu sokağında, eski 7 ve yeni 13 numaralı 
doksan dört arım ana üzerinde kargir üç buçuk 
katta beş oda, iki aofa, bir mutfak, bir bodrum, bir 
tatlık; bir balkon; bir kuyu, bir sarnıç, bir çatı altı 
ve çinko döşeli daraçayı havi bir hanenin ta
mamı. Zeliha Pakize H. 

80 h45 BoğaziçKıde Anadolukavağında T aşiskele sokağın 
da eski 13-1 yeni 42 numaralı ve doksan yedi arşın 
arsa üzerinde cepheden bir arkadan iki katta (bir 
kat kargir bir kat ahtap) bir antre, bir koridor, beş 
oda, bir tatlık, iki hali, iki methal, hariçt~ otuz ar
tın üzerinde bir mutfak yirmi dört arşın 
arsa üzerinde bir ahır (üstü galvanizli saçla 
mesturdur) ve yedi yüz altı artın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Satu H. varisleri Hanife 
Süreyya Hanımlar ve Fahri, A. Nuri, Sadık Beyler 

100 7778 Kadıköyünde Tuğlacıbaıı mahallesinde: eski Ça
murluoğlu, yeni Yaverağa sokağında eski 1,1 ve 
yeni 35, 35 numaralı ikiyüz yirmi beş aqm arsa ü
ıı:erinde yarım katı kargir, iki buçuk katı ahşap ol
mak üzere üç katta on iki oda, küçük ve büyük beş 
çatı odası, iki ıofa, üç balkon, üç methal, bir malta 
tatlık; diğer bir tatlık; iki kuyu, otuz beş artın ar
aa üzerinde bir mutfak, ve altı dönüm bin üç yüz 
kırk arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
Ali Nihat ve Abdullah Adnan B. !erle Dürrüser H. 

Yukanda ciıu ve nev'ile mevki ve müttemilatı yazılı emvali 
ıayrimenkulenin icra kılman aleni müzayede neticesinde hizala
rmda ıröaterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmit ise 
de mezkiir bedeller haddi liyıkında görülmediğinden tekrar yir
mi gün ınüd<letle ilin edilmelerine karar verilmiş ve 13 Haziran 
932 tarihine müaadif pazartesi günü arttırma bedelleri haddi la. 
yılanda görüldüğü takdirde kat'i kararların çekilmesi takarrür 
eylemit olduğundan yevmi mezkurda saat on dörtten on bet bu
çuğa kadar Sandık İdaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin 
olunur. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Günü Tarihi Mahallesi 

letanbulda Emlnönlinde 100 nu· 

ınaralı malazada kundura ve ppb 

ticaretlle lftlpl eden Karabet Boy .. 

ciyan Efendinin konkordato akdi i

çin mlihlet ltau :mnnmdıı vaki olan 

mliracaab 1 stanbul len relaliğl ta
rafından kabal edilerek koınloerlik 

vazifednl ifa etmeklilhn talaırrür 

ebnlt oldufunclan icra ve 

iflia kanununun 283 lncü maddeel 

mücibince 1 - Kanııbet Boyaclyan 

Efendide alacalı olanlann alacakla

rmı mlbplt veeikalarla beo ber 19 
mayıı 932 t.riblnden il haziran 932 
tarihine kadar eaat 17-18 araeında 

Galatada Nordat.rn hanında ~ nu
maralı yazıhaneye ..W-t ederelı 
alacalılamu bydettinnelerl ve bu 
müddet uıfmda alacaldarını lıaydet 
lirmemlı olanlann konkordato mü
zakeresinden hariç kalacaldan, 2 -
Alacaldılann 7 haziran 932 tarihin
den 16 haziran 932 tarihine kadar 
ıaat 17-18 anamda ınezldlr yazıha
neye müracaatla alacak veoikalannı 
tetkik edebilecekleri, 3 - Alacakla
nnı bydetti.rmit olanlann 21 hazi
ran 932 ealı ailnü eaat 15 te mez-
1.tür yazıhanede vukubulacak ala
caklılar toplanmasına selmeleri l-
1.fın olunur. 

Çartamba 1 Haziran 932 Göksu Cami avlusu 

Konkordato Komiseri: Kemal 

3 üncü Kolordu 
lllnlerı 

K. O. nun ve birinci fırka
:ı.ın Çatalca müstahkem mev
ki ve haatahanelerin koyun, ku 
zu ve sığır etlerine verilen fiat
leri pahalı görüldüğünden tek. 
rar pazarlıkla alınacaktır. İha
lesi 19-5-932 pertembe günü, 
ihale saatleri aşağıda yazılıdır. 
r aliplerin t•rtnameaini almak 
üzere her gün ve pazarlığa itti. 
rak edeceklerin de vakti muay
yende komisyonumuza müraca-
atlan. (317) (2108) 

İhale Saatleri 
K. O. nunki 16 da 
1. F. nınki 16,30 da 
ç. Ma. Mv. ninki 17 da 
Haatahanelerinki 17 ,30 da 

Sekizinci icradan: Bir borçtan do
layi tahtı hacze alınıp aatıtı takar
rür eden bir adet pantatif 19..S-932 
tarihinde saat 13 ten itibaren resmi 
oandal bedestanında paraya çevrile
ceii ve taliplerin hazır bufunmaoı 

ilin olunur. 

Perteınbe 2 " " " 
Cumartesi 4 " " Hisar Sabık Belediye kulubesi 
Pazar 6 " " " 
Pazartesi 6 " " Kanlıca Sabık Lelediye mevkii 
Salı 7 " " " 
Çarıamba 8 " " Çubuklu ilk mektep medhali 
Perıembe 9 " " " 
Cumartesi 11 " " Paıabahçe İhtiyar heyeti odaımda 
Pazar 12 " " " 
Pazartesi 13 " " lncirköy cami avlusunda 
Salı 14 " " " 
ÇartldDba 15 " " Beyk<ız Belediye binasında 
Perıembe 16 " " " 
Cumartesi 18 " " Yalıköy ihtiyar heyeti odasında 
Pazar 19 " " " 
Pazarte•İ 20 " " Kavak İhtiyar heyeti odaamda 
Salı 21 " " " 

Beykoz Belediye Şubesi Müdürlüğünden bilılmum ölçü, tartı 
ve terazi ve dirhemlerin 932 ıenei maliyesi muayene ve damga 
muamelatı yukarda yazılı günlerde mahallerinde memuru mah
sus marifetile icra kılınacağından keyfiyet malum olmak üzere 
umuma ilin olunur. (2119) 

Aksarayda tramvay caddesinde 124 No. 5 odalı hane: Teminat 
21 lira. 

Aksarayda tramvay caddesinde 126 No. 3 odalı hane: Teminat 
13,5 lira. 
Yukarıda yazılı haneler kiraya verilmek üzere müzayedeye 

konmlJ!tur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Levazmı 
müdürlüğüne ve ihale günü olan 9-6-932 pertembe günü de temi
nat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi encüme. 
ne müracaat etmelidirler. (2117) 

Fatih Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Yedikule kapısı ha
ricinde veKazlıçetmede veMerkezefendide bulunan mezarlıkların 
otları pazarlık suretile satılacağında.o taliplerin May11m 23 üncü 
pazartesi günü saat 14 te Daire encümenine müracaatları. (2118) 

Beyoğlu Belediyesinden: Hasköyde keçici piri mahallesinde 
Camcı çıkmiı.zında 8 No. lı Eyüpağa mektebi binası daire heyeti 
fenniyesinde rnevcut şartnamesi mucibince alenen müzayede ile 
aatılacağından talip olanlar 8 Haziran 932 saat 10 da mahallinde 
hzır bulunmalrı ilin olunur. (2115) 

Ankara 
Büv~ük 

Milli Sanayi 
Muvaff akivet 

Sergisinde 
Kazanan 

Sil 1111 

!stanbul ve Ankara 
Satış Mağazaları 21 Mayıs Cumartesi 

•• •• 
guntı 

açılıyor 

Naim Vapur İdareai 
l:r.mir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
Her 

hafta 

vapuru 

Perşembe 
ıünleri Galata nhtmundan saat 

tam 18 de hareketle doğru 

1ZM1R 'e 
ve pazar giinleri lzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle latanbul'a av 
~et eder. 

T afıilat için Galata, Gümrük 
""'1111nda Site Franoez Han No. 

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

D. ANAGNOSTOPOULOS 
ve C. SISKIDI 

Milli Yunan Vapur Kumpanyaeı 

ANDROS 
poıta vapuru 1 7Mayıe aalı aünli li-
manımıza miivaıalat ve 18 mayı' 

çar9amba günü Galata nhtımından 

hareketle her eıruf yolcu ve eıyayi ti 
cariye alarak <MlDlLLl, TlNOS, 
PiRE, ve ISKENDERIYE) ye azi
met edecektir. Tafsilit için Galatada 
Çinili Rıhtım Hanında acentalan D. 
Anagnoatopouloı ve C. Siıkidl E
fendilere müracaat. Tel. B. O. 2612. 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo 

1144000 Ekmek kapalı zarfla münakasaaı: 26/5/ 932 
Saat 

· 3120 Kuzu eti) " • " 

21140 Koyun ") " ,, 
" 

pertembe günü 10 
: 28/5/932 

cumartesi " 10 
: 28/5; 932 

cumartesi " 1 O 

1 

İstanbul'da bulunan Deniz Efradi için yukarda yazılı erzakı 
. hizalarındaki gün ve saatlerde münakasaları icra olunacağmda 
j tartnamelerini görmek için her gün ve vermeğe talip olanlarıl 
hizalarında yazılı münakaaa gün ve saatlerinde latanbul Deftel 
darlığı veznesine yatıracaklan muvakkat teminat makbuzlaril 
birlikte Kaaımpata'da Deniz Levazım Satınalma komiıyonunııı 
müracaatlan. (1757 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilinla~ 
İzmit büfesi aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Müze 

yede 26. 5. 932 tarihine mUaadif perıembe ırünü aaat 15 te y~ 
pılacaktır. 

Bu hususta fazla malfunat almak istiyenler Haydarp 
gar ve İzmit iııtasyoo müdürlüklerine müracaatla buna müteal 
lilf ıartnamelere 15 ter kuru§luk pul yap19tınp imza etmele 
ve 150 lira teminat akçe= ile müzayede gününde İzmit lstaayo:l 
nunda hazır bulunmaları ilin olunur. (1983) 

Büyük Tayyare Piyangosu 

memurluğundan: Büyük Adada Bü
yük ada <am: mruıaUesinde atik ye
ni bahçe: çakır cedit ıervili ıokağtn 
da· atik 12 cedit 1-3 numerolu malü- ) 
mu hudut rna bahçe bir bap hane- · 
nin tamamı Ayte Vildan hanımın \ 
uhteyi ta•arrufunda olup istikraz 
eylediği 2500 lira muk:ıbilinde mü
teveffa Hıristak; Nikolaydis efendi
ve vefa~n mefruğ olup mefruğun- 1 

İ -eh ,·ereseıine olan mebli.ğ mesla'"'ı- 1 

run ma faiz ve ma~arif tahıi]i zım

mında ihaleyi evveliycsi icraıı için 
30 gün müddetle müzayedeye vaz- 1 
edilmi,tir. Meıkür mahal dosyada , 
mevcut ifra7. harite:ıı mücihince 458 ' 
nıetro murabbağı 50 desimetre mu
r"bbağı araziden tahminen 129 met
ro murabbağı üzerine alt katı ld
ğir olmak iizre 3 kE'ıt üzerine İll§a 
edilmiş hane ve bahçede 20 metro 
murabbağı üzerine inta edilmiı sah
nnç ve bahçede kuyuyu havi olup 
ma!Umül hudut olan meskür hane 
alt kat !Jencereleri demir parmaklık 
lı pencereleri panjorlu ve alt kattan 
bahçeye 3 kapısı vardır. Camlı kapı
dan girlldikte tatlık eağ tarafta do
labı lıavi bir oda ve yanındaki odaya 
kirilir bir kapı; ıolda matbah ve de
rununde dolap ve bir ocnk kömür
lük mevcut olup 7.emini taıtır. Ufak 
bir aralıkla bahçeye çıkılır kapı ve 
bir apleıhane mevcuttur. Ahıap mer 
divenle ~ıkrldıkta büyük bir sofa üs
tünde sağda bir od" bir apteıhane ~!!l••••••••••••I. 12 d TERTİP Sel KEŞİDE 

11 Haziran 1932 dedir. 
keza dolaplı bir oda ve bir büyük o
da ve bir ııanclık odası keza merdi
venle cıkıldıklr. camakô.nla bölürt- 1 
m\i• bir wfa üstünde iki oda bir ap 
te•hane iki büyük ve bir küçük ••n
dık odaıı mevcuttur. Meıkiir hane I 
ikinci kat.odan itibaren Ön "'.•mm· 

1 
da §ahniti vardır. Oıt katta bır bel
kon vardır. Tavanlar merdiven ka 

1 pılar yağlı boyalıdır. Hari~en~e bo-

1 yalıdır. Kıymeti muharnınıneoı be,
bin befyüz türk lira11dır. Bahçey~ ı 
demir kapıdan girildikte merdiven
le çıkdır demir kapı üzerinde ve bah 

ç.eıinin caddeye na.zır duvan üzerin

de demir parmaklık mevcuttur. Bah 

ede kuyu ve ufak bir havuz ve üı

;ü dört bir rtrafı demir parmaklıklı 
ıabnnç ve bir manolya ve büyük bir 

çam ve müteaddit eıcar mevcuttur. 

Meıkür hane kısının tamire muhtaç

tır. ihaleyi evveliyeei 20 Haziran 

S32 tarihine ınüıadif pazartesi gü
nü oaat 14 ten 16 ya kadar Oskii

darda: lstanbul 6 ıncı icra memur

luğunda icra edilecektir. Fazla ma

lümat almak iıteyen 341-5097 dos

ya numeroıuna müıteaeben daireye 

müraraat <'ylemeleri ve meeklir dos

yada mevcut harita -ve sair evrakı 
müsbiteden malümat almaları İcap 
eder. Müzadeye ittirak edenleri~ 
yüzde yedi buçuk teminat akç~erı 
vermeleri lazım olduğu (kıymeb mu 
hammineıi üzerinden) ilan olunur. 

lstanbul 2 inci icra memurluğundan: 
Bir deyinden dolayi mahcuz ve a
çık artırma ıuretile paraya çevirll
meai mukarrer bir adet Alman N. R. 
marka ve No 7973 filim makina11 
31-5-932 tarihine müeadif salı gÜnü 
oaat 10 dan itibaren 12 ye kadar 
lıtanbul Asma altında Yaldız hamn 
da No 69 mağaza önünde bilmüza
yede açık artırma ıuretile satılaca
ğından talip olanlar yevm ve saati 
mezkürde mahallinde hazır buluna
cak memuruna 930-2917 dosya nu
marasile müracaat eylemeleri ilin o
lunur. 

SEYRISEF AlN 
M~rkez acenta: Galata KllprU 

"'J' B. 2362. Şube A. Sirkeci 
YlilhUN!arzade han 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 
( CUMHURiYET ) 18 

mayıı çarıamba 18 de Ca
lata rıhtımından kalkar. 

MERSiN POST ASI 
(ANAF ARTA) 20 mayıs 

cuma 10 da idare rıhtı
mından kalkar. 

idarece aıağıda İsmi ya
zılı dükkan ve gazino ar· 
ııaaı müzayede ile kirala
nacaktır. Teminat % lOdır. 
ihale 21/5/1932 uat 16. 
Büyiikada iskelesindeki 4 
No. lı dükkan. Samııtyada 
vapur is1<elesi arsası. 

Norşke Orient 
Linie 

ELİE 
vapuru limanmıızda olup ANVERS 

ve HAMBURG li-nlan için 8fY•
yi ticariye tahmil etmektedir. Tafai

lat için Galatada, Frenkyan luuu 
2 inci kat THEO. REPPEN acen

teliiine müracaat. Tel. B. O. 2214. 

lıtanbul 6 inci icra memurlufun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi
ne karar verilen (100) adet mektep 
f&PWı 28 Mayu 932 tarihine aı6-
eadif cumarteei günü saat 12 den i
tibaren Beyoğlunda Tünel cıvarm

da tekke sokağında 432 No. lu pp
kacı dükkiııı önünde açık arttrıma 
ile eatılacağmdan talip olanlarm ına 
hallinde hazır bulunacak memoınına 
müracaataln ilan olunur. 

1 BDJOk ikraıniJe 50000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 llrahk büyük 

ikramiyeler ve 20.000 lirahk 
müklfat vardır. 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma komisyonundan: 

Dört bin dört yüz otuz yedi çift yemeninin kapalı zarfla müıı 
k.uaaı 2 haziran 932 pertembe günü aaat on beşte yapılacaktı 
Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya itt' 
rak için teminat ve teklifnameleri mezkur günde muayyen aaat 
kadar komıiıyonumuza müracaatlan (2006 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma komisyonundan: 

Yirmi bet bin çift yün çorabın kapalı zarfla münakasası 2 Hs 
ziran 932 pertembe günü saat on birde yapılacaktır. Talipleri 
niimune ve ıartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya i 
tirak için mezkUr günde muayyen saate kadar teminat ve teki 
nameleri ile komiayona müracaatları. (200 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo Saat 
41680 Ekmek Açık münakaaaaı: 26/5/932 pertembe günü 14 

3200 Kuzu eti) " " ı :28/ " cume.rtai " 14 
6400 Koyun '' ) " '' '' " " ,, 14 

11000 Süt " " : 29/ " Pazar " 16 
12500 Yat ıebze " " ı 29/ " " " 14 

Kilo Saat 
24000 Yatıebze.Açık müne.kaaaaı: 29;5/932 pazar günü 10 

İıtanbul'da bulunan Deniz Efradı ve Heybeliada Deniz Ha 
mektebi ve liaesi için yukarda yazılı erzakın hizalanndaki gün 
saatlerde mUnakaaaları icra olunacağından ıartnamelerini gö 
mek için her ırün ve vermeğe talip olanların hizalarında yaz 
mUnaka•a ırün ve saatlerinde İatanbul Defterdarlığı vezneıı· 
yatıracaklan muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpa 
da Deniz Levazım Satmalma komiayonuna müracaatları (17 


