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HiikUmet deniz nakliyab-

.... ııın tanzimi yolunda geç kaldı
iı bir adımı nihayet a!tı: ~~yü.k 
Millet Meclisine tevdı ettıği bir 
layiha yolcu, emtia v~ bayYan 
nakli için bir anonim şı~et ~e
ıisüıi istilzam etmektedır. Şır. 
ketin 2 milyon 500 bin liraya 
balii olan sermayesi. şu. yol~a 

Başvekil Brendizi. e ecanl Karşılandı.. ~ 
a ! 

3 
temin edilecek: Seyrıse~aı?e aıt 

· posta vapurlarile huıusı şırket
rıt lerin ve 1!1hasın vapurlarına kıy 

met takdir edilecek ve bunlar 

~ Başvekil İsmet Pş. nın yeni beyanatı: "Dostluk münasebahnda dirijanlann karşı_ s 
~ lıklı itimadı en büyük amildir. İtalyan _ Türk dostluğu bu tecrübeyi geçirdi .. " i 

-3 ' devredilen kıymet niıbetinde 
at !İrketin hissedarları olacaklar-

e j dır. Yani yeni ıirket Seyrisefa
inin ve hususi şirketlerin posta 
vapurlarını satın ıı:Ja~ ve ı;n°· 
kabilinde de ıahiplet'ıne bısae 
ıenedi verecek demektir. Sonra 
hükUmet kabotaj hakkını bu şir 
kete devredecek. Münhasıran 
yük taşıyan şilepler inhisardan 
ınüstesnadır. Bunlar hususi ida 
re altında faaliyetlerine devam 

= Tevere vapunı, 24 (Telsizle: yeai tarafından Lımet Pı. "tere- ı - Roma :ııiyaretinin gayesi ettirdiği muvaflakiyetleri gör- batında dirijanlarm karıdıklı her do•tluk bizimdir; aziz ola- ji! 
- Baımuharririmizden) - Vapu fine bir ziyafet verilecektir. iki millet arasındaki do•tluğun mek bana zel)k "erir. itimadı en büyük amildir. ltal- rak muhafa- olunur. Türk • B 
~ nımuz lıalyan aularına dahil Baıvekil lamet Pı. Roma aeya- bir te-hürü "e dirijanlarla N. Mu.solininin hatır1UUU yan - Türk doatluiu bu tecru- ltalyan doatluğu bu :ııilıniyetle = 

oldu. Saat dörtte Brendizide batı hakkında ıu beyanatta bu yakından ırörüı,...Jıtir. F"fİz- Lauşanne'danberi Mklanm. 1- beyi 11•çirdi. Siyaaetimi:ııin bir telil .Jilebiliyor. § = bulunacağız. Brendizi beledi· lunmuıtur: min büyük reisinin tehakkuk ki memleketin do&tluAı müncue- husıuiyeti """ Teeaii• eden (Devamı .f üncü sahife-de-) = 

"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nıı ınıı 11111111111111111ııın11nı11nnııııııııuı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 wwıuuıııııınıu u ııuııu . 
Tütün ve Müskirat Faz!1' Ber • De~!et sanayi 
• h. I b .. t I • lzmıre gıtti Ofısı ·· edebilecekleri gibi, inhisar lz

ınir ve lstanbul limanlarındaki 
yakın sahillerin nakliyatına da 
!&mil değildir. Yani ~eıyrisef~

)0 ISar arı U çe eri Yeni muavı"n Ali H --k angi fahri aların 

i inin ıevahili mütecavıre .naklı
ıarlı yatı Şirketi Hayriye ve Haliç 
akt Şirketi ile İzmir ~ima.n ve .~ör; 
uı fez tirketinin faalıyeh eskısı gı 
osj bi devam edecektir. 

Asıl tensikatın idarelerin tev _ 
hidinde yapılması kararlaşh 

.j HükUmet tarafından tanzim 
tler edilen kanun layihasının bazı 

el~ ınahafilde hüsnü telakki edilme 
e1:

1 

yeceği tahmin edil~il!r· .Nasıl 
el ki buna mani olmak ıçın bır he
elı yetin Ankaraya gittiği bildiril

Bütçeler meclise verildi, çıkarılan memur
lar tekrar 'hüı:mete alınırsa ne yapılacak? 

i ınektedir. Türk vapurculuğu 
meselesini birkaç ay evvel bu ıü 

nı• tunlarda tetkik ederken, kabu
elı taj hakkı bize intikal edeU de. 

kol~ 'Vam eden anarşiye kartı yegane 
del çare hükı'.imetin şimdi müracaat 

del' ettiği tedbir olduğunu yazmıt
'hi~ tık. O zaman da bu mütaleamız 
ı ka alakadarların itirazına hedef ol. 
in A ınuştu. Şunu hatırlamak liizı~
aeli~ dır ki, gerek bırkaç ay evv~l bı; 
üı;I ze itiraz edenler ve _gerek şımdı 

bütçesi Meclisin pertembe ini
kadında müzakere edilecektir. 
Bu idarenin yeni masraf bütçe
si 5,312,903 lira ve varidat büt 
çesi 25 buçuk milyon lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

idarenin senelerden beri net 
varjı yapımamış bulunan am 
barlar mevcudunun evsaf, kemi 
yet ve kıymet itibarile tesbiti
ne başlanmıştır. Bu iş 932 sene 
si zarfında intaç edilecek ve ne 
ticesi 933 bütçe tekliAerile Mec 
liae arzedilecektir. Yeni bütçe 
ile tütün mübayaasında bulu
nan eksperlere verilmekte olan 
nakdi mükafat usulü kaldırıl-

nı~ı layihaya karşı vazıyet al~n!ar 
43) deniz nakliyatının tanzımın

den ziyade hususi menafi müla
hazasile hareket edenlerdir. Fil
hakika hususi menafi teminine 
çalqmak ayıp değildir. Bu, ni
hayet her vatandaşın en sarih 

maktadrr. Zira eksperlerin ikra 
Müskirat inhisarı müdürü miyeye istihkak kr )Dabilmek 

Asım Bey için mübayaatta müstahsillerin 

irat bir hakkıdır. Fakat hususi men 
·satı' faal deniz nakliyatı gibi hide

ı' ınatı umumiyeden bir itin anar-

ANKARA, 24 (Telefon) -ı zararına hareket ettikleri ve bu 
Tütün inhisar idaresinin 932 [Devamı 4 üncü sahifede] 

ay. . • • d d ebep 1 ıı~ tı ıçın e evamına s o uraa 
a t•· Ve binaenaleyh menafii umumi. 
.. ş ye ile tearuz ederse o zaman 
::c1ı ınenafii umuıniyenin t~c-~h :c1il 
. ,ı ıneai lazımdır. Kaldı ki hukume 
1;3f tin layihası umumi menafi ka

""' dar da hususi menafii korumak sa, 
ı tadır. 

1 Şimdiye kadar hükı'.imetin de 
ı ııiz nakliyatı itinde müsbet bir 

aiyaseti yoktu. Bir taraftan hü
a b'1 kfunet sermayesile tesis edilen, 

Jirad bükı'.imet tarafından idare edilen 
badıli ve zararı hükı'.imet tarafından 

kapablan bir Seyrisefain şirke-
per ti vardı. Buna bakılınca hükôme 

ıe ~ tin deniz nakliyatını tainamile 
\e tf kendi eline almış gibi görünü
•aaıt• Yordu. Diğer taraftan bir çok 

. ıuıuai şirketler ve eşhas hiç bir 
tnemlekette emsaline tesadüf 

deıı edilmeyen bir serbesti içinde 
takditl Vapur itletiyorlardı. Bu vaz)ye

aJI<' le de bakılınca deniz nakliya
·ırııl' lınm tamamile hususi teşebbüs 
g tııof lere terkedildiği zannediliyor

Balkanlı misafirler 
Beykoz fabrikasında .. 

çe' 1 du. Bu, deniz nakliyatı siyase
e j tinde bir tezat teşkil ediyordu. 
ihİ r Sonra bir taraftan Seyrisefain 
a 8-o- bu vapurlarla, diğer taraftan hu 
msW &usi vapurlar Seyrisefainle ve 

Bugün de müzeleri gezecekler 

;ırıiı' diğer taraftan da kendi araların 

Balkan haftaaı münaoebetile şeh
rimizde bulunan Balkan murrahhas· 
lan dün öğleden ıonra vapu.!a Bo
ğaz.içinde bir gezinti yapmıı ve 
Beykozda karaya çıkarak Sanayi ve 
Maadin Bankası Debagat ve kundu 
ra fabrikalarını ziyaret etmiılerdir. 

itti da mücadele halinde idiler. Bu 
öıl.,r ötııar§ik vaziyetin neticesi şu ol
l " tnuştu ki bazı limanlara lüzu
rai<l tnundan fazla seferler yapılı- şimdiye kadar nasıl razı olduğu 
tıif Yor. Bazı limanlara hiç sefer na bala aklımız ermiyor. Kabu

d•'' )apılmayor. Nakliyat ücretleri taj hakkı bize intikal ettiği gün 
tırı.r· kah iniyor, kah çıkıyor. Sefer. yapılması lazım gelen bir iş ni. 

11ıı•' ler muntazam yapılamıyor. Yol ha yet şimdi yapılıyor demektir. 
uJd" tu ve tüccar ne zaman hangi va Memnuniyetle görüyoruz ki hü 
.• 1~~ llurun hareket edeceğinden e- kumet inhisarı tamamile kendi 

•"'' tnin değil. Seyrisefain hiç şüp- uhdesine almış bulunmayor .Bu, 
.,;ıeP hesiz zararına seferlerin intiza- vapurcuların da iştirak edecek. 
'hiıı' lnını bir dereceye kadar temin leri bir şirkete devredilecektir. 

1511 etmemiş olsaydı, Lausanne'da Binaenaleyh bu hususi teşebbüs 
e b't" lt.ıbutaj hakkını bu kadar mü- sahipleri sermayelerinden isti-

tadele ile aldığımıza peş iman o 'fade edecekleri gibi, tecrübele
~ lacağımız gelecekti. Bu anarşik rinden ve ihtisaslarından da şir 
~ASI 'l>aziyetin devamına hükumetin keti istifade ettireceklerdir. Bv 

Murahhaslar, Balkan birliği cemiye
ti lstanbul şubesi müdürii Tahir B. 
le Balkan birliğinden Mithat ve ti
caret odası umumj kitibi Vehbi, o
da azasından Hasan Vafi, Gani ve 
Şerafeddin Beylerin refakatinde Şir-

[Devamı 4 üncü sahil ede] 

kabotaj hakkının ellerimize in. 
tikalinden beri Türk vapurculu 
ğunun tarihinde en mühim bir 
hadisedir. Herhalde prensibin 
çok sağlam olduğuna kaniiz. 
Ve eğer tatbikatında da prensi
bin ruhuna sadakat gösterilirse, 
Türk vapurculuğunun hususi 
sermayeyi memnun etmekle be
ı·aber, ayni zamanda da memle. 
ketin ihtiyacatını tatmin ede
cek bir intizam ve mükemmeli
yete varmaması için ortada bir 
sebep yoktur. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Rıza Bey idaresi 
vazifesine başladı ile meşgul olacak? 

Fazlı Bey rı!ıfr.rv. '"' t~ş.yi ,.,. . 
edilirken .. 

Birinci umumi müfetti,lik Batmü 
tavirliğine tayini milli iradeye ikti
ran eden lstanbul Vali muavini Faz 
lı Bey dün saat 11 de Eğe vapunı i
le lzmire hareket etıniıtir. 

Fazlı Bey orada bazı hususi itle
rini tesviye ettikten sonra, buraya 
gelecek ve müteakiben Ankara ve 
Diyarbekir' e hareket edecektir. Çok 
kıymetli bir idare amiri olan Fazlı 
Bey bir çok arkadqları ve kendisi
ni seven gazeteciler tarafından sa
mimi surette tqyi edilınittir. Bu 
meyanda yeni Vali muavini ve polis 
müdürii Ali Rıza, mülkiye batmüfet 
tiıi Hacı Hüsnü, Samsun valisi M.ıs 
tafa Arif, Mektupçu Osman Beyler 
ve diğer müfeltİ§ Beyler ile vilayet 
erkanı kaza kaymakamları bulun· 
muılardır. Fazlı Beyi yeni vazifesin
den dolayı tebrik ederiz. 

Yeni muavin iş başında 
Yeni Vali muavini Ali Rıza Bey 

de dün ite bqlamııtır. Ali Rıza Be
ye de muvaffakiyet temenni ve teb
rik ederiz,. 

Vali Muhiddin Bey de dün vila
yette bir müddet Ali Rıza Beyle gÖ· 
rüımüıtür. Polis iılerine de timdi. 
lik Ali Rıza Bey bakacaktır. Ba
kırköy ı.ayn.ı. .. ııu Fehmi beyin Po
lis müdürlüğüne tayini çok kuvvet
lidir. ---------
Bir aylık 
Bütçe 

ANKARA, 24 (Telefon) -
Hükumet bir aylık bütçe kanun 
layihasını bugün Millet Meclisi 
ne tevdi etmiştir. Bu bütçe 14 
milyon küsur lira üzerinden tan 
zim edilmiştir. Layiha derhal 
bütçe encümeninde müzakere 
edilmeye batlanmıştır. 

Amerika sefiri 
ANKARA, 24 (Telefon) -

Amerika sefiri İ stanbula hare 
ket etti. 

Kontenjan 
Harici mevat 

Haziran, temmuz, ağus
tos aylarında gümriikten 
kontenjan harici olarak 
memlekete girebilecelı 

maddelerin listesi 5 inci 
sahi/ enıizdedir. 

Uzun müddetten beri üzerin 
de tetkikat yapılmakta olan 
Devlet sermayesile kurulmuş 
ve kurulacak olan fabrikalara 
ait yeni hazırlanan layiha Bü 
yük Millet Meclisine verilmiş 
tir. Yeni kanun layihasına naza 
ran devlete ait fabrikalar devlet 
sermayesile kurulacak fabrika 
lar ve devlet tarafından kurul 
ması müsaadeye tabi tutulmu, 
fabrikalar tesis edilecek bir dev 
let sanayi ofisi tarafından idare 
ve mürakabe edilecektir. 

Bu nevi devlet fabrikalarının 
bugün ekserisi Sanayi ve Maa 
din bankasının idaresi altında 
tutulmaktadır. Bu fabrikalar 
dır: 

1 Utak şeker, Kayseri iplik, Is 
parla iplik, Maraş Çeltik, Tosya 
çeltik, Yalvaç dabagat, Aksa 
ray un, Malatya elektrik, Fes 
hane mensucat, Beykoz deba 
gat, Bakırköy bez ve Hereke 
fabrikaları. Bunun haricinde ge 
ne devlet sermayesile kurulmut 
tütün, Barut ve Müskirat inhi 
sarlarına ait fabrikalar vardır. 
Yeni idarenin bu fabrikalar için 
de timi) olup olmayacağı ma 
lôm değildir. 

Küçük san'atlar 
layihası 

ANKARA, 24 - lktıaat encü
meni küçük aan'atlar liyihaıını 
yeniden tetkike baılamıttır. Encü 
menin bugünkü içtimaında harici 
ye vekaleti vekili ve dahiliye ve
kili Şükrü Kaya Beyin huzurile 
müzakereye devam olunacaktır. 

Hüseyin 
Rahmi 

Bey 
MiLLiYET için yazdığı 
romanında tahlil ve 
izah ediyor: 

insanlar IJlürlerlıen giJz
lerini yeni ve bllmedi
gimiz bir aleme mi açı
yorlar? 

İçimizde t1e.. aramızda 
yaşayan IJliUer mi ı•ar? 

Ruh var mı? 

Yaşıyor mu? .. 

Ebedi nıi? 

Romanm ismi: 

Ölenler 
Yaşıyorlar mı? 

dır. Büyük roman üstadı 
bu eserini uzun bir say 
ve tetkik mahsulü ola· 
rak MİUİYET iç .. ha
zırlam19tar. 

Pek Yakında 

Otomobil sür' at yarışı 
nasıl ya ılacak? 

Tertip heyeti dün toplandı ve 
talimatnameyi tesbit etti •• 

Müsabıklar için kayıt bugün başlıyor 
Tertip ettiğimiz otomobil yarı

l' her tarafta merak ve alaka u
yandırmakta devam ediyor. Dün 
Tııring Klüpte tertip heyeti de iç 
tiına etti ve müıabakanın ~klini, 

• 

teferruat ve esaslanru kararlaş. 
tırdı. 

Dünkü içtimada Belediye reiı 
muuini HUnit Beyle Belediye feı 

[Del)omı ikinci ıahifede) 

Iskenderiye şubesi işe başlıyor 
iş Bankasımn lskenderiye şubesi müdürü 

ve memurları dün hareket ettiler 

iş Bankası lskenderlye şubesi binası ve bina 
dahilinden bir ınanzara .. 

İ§ Bankası İskenderiye şube
si müdürü Sait Bey dün Ege 
vapuru ile ve ailesile beraber 
lıkenderiyeye gitmiştir. Sait 
B. i Banka müdürü umumisi Ce 
lal Bey, İstanbul şubesi müdü
rü Muammer Bey ve bankanın 
diğer erkanı teşyi etmişlerdir. 
Sait Bey, beraberinde şube me
murlarını da l!"Ötürmektedir. 

Bir kısım memurlar da İzmir. 
den iltihak edecektir. İıkende. 

riye şubesi için lskenderiyenin 
en mutena bir yerinde bir bina 
kiralanmıştır. Şubenin açılman 

Türk bankacılığının tarihinde 
çok ehemmiyetli bir hadise tl!1-
kil etmektedir. Bu vesile ile it 
Bankasını tebrik ederiz. 
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Otomobil sür' at yarışı 
nasıl yapılacak 

[Bap biTinci sahifede] 
heyeti ve aeyrüıefer ıubeaini tem 
ıil eden zevat ta hazır bulundu
lar. 

Bu içtimada aür'at müsabaka
ıına ait talimatnamenin tetkik ve 
kabulü ile beraber bir de teknik 
heyet teşkil edilmi§tir. Teknik he
yetine jntibap olunan zevat §UD

lardır: 
Belediye heyeti fenniyesinden 

Nuıret B. ceneral Motorı acente
si Haydar Bey, Ford şirketi 
ilin müdürü M. Mulany, Şev
role acentesi M. Heck, ıoförler 
cemiyeti reisi Nihat B., Fikri B., 
M. Aynacioğlu. 

Bu heyet yarışın bilümum tek
nik i~leri ile meuul olacaktır. 

Taliınatname 

Dünkü ictimada tespit olunan 
talimatnaro""e berveçhi itidir: 

lstanbul Valisi ve Belediye 
Reiıi Muhittin Beyfendinin hima
yelerinde olmak üzere Türkiye 
Turing ve Otomobil ldiibü ile 
Milliyet gazeteıi tarafından bir 
Otomobil sür'at müsabakası ter
tip C,.tUDmUftur. 

1 - Bu yarıı 932 senesi hazi
ranının on yedinci cuma cünü sa
at 10 da baılayacakhr. 

2 - Yanı lstinye köprüsü üze 
rinden baflayarak Zincirli Kuyu
daki karakolun önünde bitecek
tir. Bu noktadan itibaren Otomo
biller yollanna Balmumcu iıtlka
metinde devam edeceklerdir. 

3 - Yan§& üç sınıf Otomobil 
atideki sıra ile iıtirak edebilecek 
!eridir. 

A • Sahibi olan amatörler tara
fından aevkolunacak hususi oto
mobiller. 

B • Sahiplerinden ııayri kimse
ler veya ıoförler tarafından idare 
olunacak huauıi otomobiller. 

C • Taksi otomobilleri 

4 - Her üç sınıftan birinci ııe· 
lenlere birer mükifat verilecek
tir. Ayrıca her üç ııruf dahilinde 
aynı mesafeyi en kısa bir 
zamanda katedecek otomobi -
le T uring ve Otomobil 
Klöb tarafmdan bir mükafat ve
rilecektir. Milliyet gazeteai de a
mateur aınıfmdan birinci gelene 
bir kupa hediye edecektir. 

5 - Ayrıca her Marka dahölin 
de birinci gelen Otomobillere ait 
~ldukları Acentalar tarafmdan 
mükiıfatlar verilmesi için tetebbü 
satta bulunulacaktır. Ford vtomo 
aa Şirketi her sınıftan birinci ge
len Ford'a birer mükafat vermeyi 
kabul etmittir. Ceneral Motora 
mükifat vadetmittir. "Coıtrol 
Oil" ya.ilan acenteıi birinci ge. 
len otomohile bir kupa vermeği 
vadettifi gibi her aıruftan birinci 
gelecek otomobile yirmiter kilo 
yağ verecektir . 

6 - Yanıa i9tirak edecek olan 
Otomobillerin kayıt muameleıi 
25 mayıata batlayacak ve 9 hazi· 
ran pertembe günü saat 18 de hi
tam bulacaktır. 

Bu maksatla tertip edilen du-

huliye varakalan Milliyet gazete 
sinden kesilerek doldurulduktan 
ve imza edildikten sonra yu-
karda tesbit edilen zaman 
zarfında Turing ve Otomobil Klö 
büne her otomobil için 3 lira kay 
diye Ücreti ile beraber tevdi olu
nacaktır. Bu tarihten sonra vuku 
bulacak müracaatlar nazarı itiba 
re a11nmıyacaktır. 

Duhuliyf" .lrakaaına kayıt o
lunacak malümat hakikate mu
vafık çıkmadığı taktirde o otomo 
bil müsabakaya iştirak hakkını 
gaip eder, ve verdiği duhuliye üc 
reti iade olunmaz. 

7 - Yarıtta arabalar muay
yen fasılalarla ve birer birer ha
reket ettirilecek: ve zaman k:rono· 
metre ile teshil olunacaktır. Yarış 
programında tesbit edilen zaman 
da hareket hattında hazrr bulun
mayan otomobil itlirak ve hakkı
nı zayi eder. 

8 - Yarış günü yarıf yolunda 
sabahleyin saat dokuzdan itiba
ren seyrüsefer tatil olunacaktır. 

9 - Yanta ştirak edecek oto
mobillere her sınıf dahilinde kur' 
a çekilmek suretile birer numero 
verilecek ve otomobiller yarıta 

bu sıra numeroau ile ııirecekler

dir. Her otomobil verilecek olan 
numeroyu sol kapot üzerine aeyir 
eınasında temamen okunacak veç 
hile takacakhr. 

10 - Her tiirlü kaza ve hasar
dan dolayı Türk.iye Turing ve O
tomobil Klöbü ve Milliyet guete
ıi ve tertip heyeti hiç bir mes'ulİ· 
yet kabul etmez. 

11 - Emniyet tertibatı latan
bul Belediyesi Beyoğlu Jandarma 
Kumandanlığı ve Polis Altıncı 
Şube müdiriyeti tarafından mÜt· 
tereken temin ve tanzim oluna· 
caktır. 

12 - Yanı yolu üzerinde tele 
fon tesisatı yapılacaktır. 

13 - Muhterem Ahali yarışı 

Zincirlikuyuda yarıfın muvaa.ali.t 
hattında ve giizergihm mühim 
noktalarında 10 kurut bir duhu
liye mukabilinde yarıfı yakından 
seyir edebileceklerdir. Yanı gü
zerııihı Üzerinde Heyeti tertibiye 
tarafından tahdit olunan mahal· 
ler haricindeki sahalarda yarış 

halk tarafından duhuliyesiz seyir 
olunacaktır. 

14 - Y anşı seyir etmek için 
celecek zevatın. otomobilleri an
cak aşağıda yazılı olan yerlerde 
park teıkil edebilirler. 

A) Küçük Maali.kta Uluköy
den lstinye • Masli.k şosesine mün 
tehi yol Üzerinde. 

B) Maslakta Belediyenin Tami 
rati mütemadiye lıtaıyonu yanın 
da ve Hacıosman Bayırına &İden 
yol üzerinde, 

C) Ayazağa Köşkü yolu Üzerin 
de, 

D) Zincirlikuyuda 
yolu. 

Nisbetiye 

15 - Heyeti tertibiye ve resmi 
zevat için Zincirlikuyu Jandarma 
karakolu Vilayetçe ihzar oluna
caktır. 
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MILLıYEf A.KŞAMHA t5 MA'° IS 1932 

Japon yadaki 
Buhran 

Yeni başvekilin şah
siyeti hadisata 

hakim olacak mı? 
LONDRA. 24. A.A. - Yeni Ja

pon kabinesinin te,kil vazifesinin 
Amiral Saitonun uhdeıine tevcih ~ 
dilmit bulunduğuna dair Tokyadan 
gelen telgraflar, gazeteler tarafın
dan ırizlenmeğe lüzum görülıniyen 
bir mer~nuniyetle dercedilmektedir. 

Efki.n umumiyenin büyük bir kıs 
mı Japonyada olduğu kadar lngil
terenin de bu kritik dakikalarda fır
kalann fevkinda kalmış bir idare
den menfaat göreceğinde tabiatiyle 
mütfik bulunmaktadır. 

LONDRA, 24. A. A.- Vikont 
Saitonun iktidar mevkiine gelmesi
ni buraya Japon ma.hafili müu.it bir 
surette karşılannuştır. 

Mezkür mahafil, Core valii umu
miliğini yapmıf, Cemiyeti Ahamda 
memleketini temsil etmiş olan sabılı: 
amiralin mütedil fikirlere aahip bir 
adam olduğunu ve donanma ile or-' 
du üzerinde pek büyük bir nufuzu 
bulunduğunu beyan etmektedir. 

TOKIO, 24. A. A.- Hali hazır
da Çinde hulunmakta olan ceneral 
Senjuro llayayashi Tokioya davet e 
dilmittir. 

Mumaileyhin son kabinede harbi
ye nazırı olan ceneral Orakiye halef 
olacağı tahmin edilmektedir. 

M. Herriot 
Elysee'de 

Yunan 
Buhranı - -

Kabine hakkında 
bazı gaze

telerin mütaleaları 

Bir milli ittihat 
kabinesi 

teşkiline çalışılıyor 

PARIS, 24. A. A.- Gazeteler, ATINA, 24. A. A.- Kabine buh-
bugün M. J .. ebrun'ün huzurunda ce- ranı meselesi tabii seyrini takip et
reyan edecek olan Heriot-Tardieu- mektedir. Reisicümhur dün akşam 
Flandin mülakatı hakkında tefsirat- fırka reislerini davet ederek milli it
ta bulunmaktadırlar. 1 tihat kabinesinin teşkiline çalışmış-

Le Journal, 1924 intihabatından tır. 
sonra M. Poincare ile M. Heriot a - M. Venizelos, kendisi olmasa bi
rasında böyle bir mülakat vuku bul- le fırkaaının bükümete yardan edc
muş olduğunu hatırlattıktan sonra ceğini söylemiş ve cevabını bugüne 
diyor ki: talik etmiştir. 
iktidar mevkii salahiyetlerinin dev- İstif adan evvel 

ri müşkülata uğramaksızın icra e- Ati d 21 tarih"( bild" T 
dilmek icap eder. . na a~ 1 ~ 1~1 ıyor: 

M H · , be F Bır kaç gunden berı meclııte Çal-
. erıot nun son yanatı, ran d . .1 M V · 1 daki hi 

h · · · · · · d d ans ı e . enıze oı arasın 
sanın ancı sıyasetını ı are e en L. d .. il • b" '"-- ·ı · ı · d ·· kt tauet ue osu umumı ır a1aK.a ı e 
prensıp erın evamıru gosterme e- taki d"I" d v ~ ı ek d" p e ı ıyor u. ...~,..amet ge ec 

ır. intihapta tatbik edilecek usul ile 
Petit Journal, kabinenın süratle matbuatın serbestisi etrahnda kop

teşkili lüzumundan bahseylemekte- tu. 
dir. 

Meselede rejimin 
Zira bazı me~eleler. masalihi cari- şüp düımemeıi gibi 

yeyi tem§İyete memur kabinenin .,. mevzu vardı. 

tehlikeye dü
ehemiyetli bir 

labiyetleri haricinde bulunmaktadu. M. Venizelos, kraliyetçiler intiha-
Echo de Paris gazetesi, Lebrun'ün batta tek ba,ına kabine te9kll ede

M. Heriot'yu acilen kabineyi teıkile 1 bilecek kadar rey kazandıkları tak
d~vet -~!~esine ihti.mal veı:memekte 

1 

dirde hükümetin ,eklini değittirme-
dır. Çunku M. Herıot, radikal kong 1 

· · ·· k ·· ı · ii-e kalkışmıyacaklarını ve bu suret e 
resının muza ere ve muşavere en~ • 
nin neticesine intizar etmektedir. memleketi dahili bir harbe sürükle-

t M T d. ·ı M i miyecelderini resmen taahhüt ettik-Bu gaze e, , ar ıeu ı e . ... 
Flandin'in M. Heriot'tan iki dost leri taktirde layıhayı geri alacagrnı, 

Cemiyeti akvam komisyonu millete yapılmı, olan avanslar hak- yeni intihabatın ekseriyeti mutlaka 
TOKIO, 24. A. A.- Tsitaikardan kında bir güna teahhütte bulunma- usulile yapılmasına muvafakat ede

bilhdkii~k·ıdkiğin~ göre, Cetahmiyeti akvam
1 

ı,J l srru talep .edec~erine ~ir olankiıda- ceğini kaydeylemiş, M. Çaldarisi, a-
ta omısyonu mu assıs ar a yiayi tekzip edebilecek bH' mev e . . . d . . 
P?n k".ns".losu ~- Shimizu'nün nez- bulunduğunu yazmaktadır. J çıkç 6krı.nt beyan~ a~et etmıştır; 
dıne gıtmışlerdır. 

1 

Çaldarıa de atqın bır nutukla fık-
rini anlatmıf. fakat ortaya atılan 

Mümaileyh kendilerine son hadi- Cenevre mevhum endiıelerden hiç birinin 
selerdenberi Tsitsikar'ın vaziyeti varit olmadığuu söylemiştir. 
hakkında lngilizce bir rapor venniı K f 
tir. on eransı Son zamanlarda yalnız kraliyetçi 

gazete1er değil, muhalif cümhuriyet 
Mutahaasıslar, Cemiyeti akvam 

komisyonuna iltihak etmek Üzere 
yann Moukden'e ırideceklerdir. 

Tien-Tsin'de bir bomba! 
TOKIO, 24. A. A.- Tien-Tıin 

den bildirildiğine göre, Japon aleyh 
tart bir tqekküle mensup olduğu 
zannolunan meçhul bir tahıa. dün 
ak.fB.m Japon imtiyazh m1ntakasın

da Aaobi caddesinde bir Japon ti
yatro salonu Önüne bir bomba at
rnqtır. Bu bombanın infilakından 

birkaç Çinli yaralannu,tır. 

1 ...... .. 

Philippar felaketin
den kurtulanlar 

KAHiRE, 24. A. A.- "Bourse 
Egyptienne" Philippar felaketinden 
kurtulan 20 kişinin anlattıklarını 

yazmaktadır. 

Bu gazete, bilhassa Hong Kong
daki Fransa kon•ülü M. Renner'in 
tahlis edilmeden evvel köp•k balık
ları ile dolu olan denizde 20 dakika 
kadar yÜzmüş olduğunu yazmakta

dır. 

P ARiS, 24. A. A.- Le Journal, 
Adendeki muhabirinden almıı oldu
ğu bir telıırafı netretmektedir. Bu 
telgrafta bir vapurun techizatı ye
rinde ve fakat bombot bir tahlisiye 
sandalı bulmuf olduğunu bildirmek-
tedir. 

Mısır tayyare fırkası 
Bourget'de 

Gelecek sonbahara 
talik edilecek mi? 

çi matbuat da çok şiddetli ne§riyat
ta bulunuyorlar. Bütün bu ne§riyat, 
memlekette, ihtilal var zannını uyan 

dırmıştır. Neıriyat bilha11a M. Ve-

CENEVRE, 24. A. A.- Terki tes nizeloıun ,.hsına kartıdrr.. . . 

'

.ha k nl tek "k k · Matbuat layihasının tadıhnde, btr 
1 t o eransının ru omısyon .. . . f kal kr 

kısım cumhurıyetçı ır ann, a-
larının konferanstan almıı olduldan ( )iyetçilerle birlikte hareket etmesi, 
vekaletin ifaıı makıadile yani kendi kabinenin mevküni fena halde sars.
lerine ıorhlmuş olan suallere tama- mııt1r. 

men ce•a: ~-• ...ıc için daha 15 gün Bu buhranlı zamanlarda, ve pa
kadar içtiıtıaa devam edecekleri der- ı rasızlık devrinde, akıl ve hayale gel 
Pİ! edilmektedir. miyecek bin bir ~ü,külat ile ~Ü~-

. . dele eden M. Venızeloa. artık ınki-
M~~telıf. raporları_n ıtmamı . ~e sara uğramıttır. Bu sebeple iktıdar 

yekdıgerlerile olan munasebetlennın mevkiinden çekilecektir. 
tanzimi için bir 3 üncü hafta daha 
içtima etmek lüzumu haaıl olacak

tır. 

Binaenaleyh tahdidi te•lihat kon
feransı ancak haziran ortalanna doğ 
ru heyeti umumiye içtimalar1nı tek 
rar aktedebilecek ve şimdiye kadar 

Gorgulof'un 
Kanları 

talik edilmiş bulunan batlıca siyasi Suikastçı ilk ÜÇ 
meselelerle teknik fikirlere temas et ı ka 

bul b·ı kt" nsının mek fırsatını a ı ece ır. 

Bu itibarla şimdiden ozamana ka- drahumalarını yemiş 
dar terki teslihat konferansının Lau 
sanne konferansı ile ayni zamanda 

toplanıp toplanmryacağı keyfiyeti 
bazı hük\ımetler için mevzuubahis 
olabileceği gibi Cenevre konferansı
nın bazı esbabı siyasiye dolayisile 
gelecek sonbahara talik edilip edil
miyeceği de ayni derecede suale ta· 
yan bulunabilecektir. 

~~~··------~-

P ARiS, 24. A. A.- Katil Gor
ııuloff, dün öfleden sonra istintak 
lıikimine vaki olM ifadatında kendi 
si için aerahaten al.eyhtar olan be
yanatta bulunmaıtur. 

Merkum, ilk 3 zevcesinin draha
malarıru israf etmiftir. Kendisi öte 
den, beriden tedarik ettiği paralar
la yqamak.t ııidi. Elaliyetaiz ve liya
katsiz bir talıip olarak telildô edil-

iş f acialan miı ve eaaaen ÇekosloY&k,.a adliye-

:'! ı- ...... . ~>; 1. ' 

p •KAi 
• 
lzmir Rıhtım şirketi 

Dünkü celsede maznunlar eh 
vukuf raporunu beğenmedile· 

IZMIR 24 (Milliyet) - Rıhtmı 1 ki imzalan hiç bir maznun o 
şirketindeki suiistimal davasına yamadı. 
bugün de devam edildi. Salon çok M".dd · • J 
k 1 bal ki u eıumumı maznun ar 

a a ı ı. f d d" 1 . . a ın an ın enmesı ıstenen m 
Avukat M. Gad Franko ile di-

dafaa şahitlerinin bir kısmın 
ğer maznunlar ve vekilleri yerle- Pariste olduğunu ileri sürer 
·inde idiler. Tercüman gelmemiş bunların dinlenmesinden sar 
ti. Tüccardan Salüm efendinin nazar edilmesini istedi. Mah 
tercümanlığı, mumaileyhin M. 
G"d Franko'nun akrabası olduğu me bu ciheti ilerideki celse 
anlaşıldığından, mahkemece ka- tetkik edecektir. Bundan son 
bul edilmedi. Müteakıben batka M. Gifre haiz olduğu salahiy 
bir tercüman bulundu. Evvela eh- hakkında JUnları söyledi· 
livukuf tarafından şirket muame- 1 Pede · h tt "k

0 

b 
latmın tedkiki hakkında verilen - . rım a!a. a 1 en • 
rapor okundu. Bu raporda şirke- çok kımselere salahıyet verm 
tin bir çok itlerinin yolsuzluğu ti. Benim salahiyetim de ay 
gösteriliyor, varidatın temamen kabildendir. Dosyalarda para 
şirket defterlerine kaydedilmedi- dığıma dair fişler varsa göste 
ği bildiriliyor. M. Ernest müstear 
namına 67993 lira verilıni, oldu
ğu gösteriliyordu. Maznunlar ra
porun yanlı' olduğunu iddia et
tiler. Nafia vekili Hilmi B. de da
hil olduğu halde 15 müdafaa ta· 
hidinin dinlenmesini iatediler. 
Bunlardan sekizi Franaada tirke 
tin hissedarlanndandırla.r. Ayni 
zamanda yeni bir ehli vulnıf mari 
f etile muameli.tın tekrar tedkiki· 
ni istediler. Öğleden sonraki ceİ
sede iddianamenin ,erdi muhte .. 
meldir. 

İkinci celse 
Öğleden sonra akt-.dilen cel 

sede şirket namna yapılana mas 
raflar hakkındaki evrak okun. 
du. Masraf puslaları üç bin altı 
yüz franklı idi. Puslalar altında 

sın. 

Bunun üzerine otuz bin fra 
Irk bir fiş kendisine gösterild 
Bu fiş Marailyaya gidip gelm 
masrafı olarak yazılmı,tı. 

Halbuki Marsilyaya kad 
100 lira \le gidilip gelineceğ" 
müddeiumumi iddia etti. Bun 
müteakıp maznunlar tarafında 
yapıla~ şüpheli muhaberat ev 
rakı okundu. Bu ev:· .. kta An 
rada. Ankara~ :;sta katibi 
Rafaelden İ>ahsediliyordu. M 
nunlar M. Rafailin ihbar mes 
lesini söylediğini bildirdiler. N 
hayet komiser Emin Beye ve 
ğer maznunlara ait muhaber 
evrakı okundu. Muhakeme sa 
güniine talik edilmiştir. 

lzmirde tezgahtarlar öğle tatili 
yapınak istegorlar 

1ZM1R 24 (Milliyet) - Manifaturacılarda çalışan tezgaht 
lar belediyeye müracaat ederek medeni tehirlerde olduğu g" 
burada da öğle tatili yapılması için patronlar nezdinde teşebb 
satta bulunulmasını talep etmitlerdir. 

Yeni Yunan kabinesini acaba 
kim teşkil edecek? 

ATlNA, 24. (Hususi) - Çaldaris'in kabine teşkilini kabul et 
memesi üzerine yeniden bazı isimler mevzuu bahs olmaktadı 
Bunlar sabık cenerallerden M. Paraskevas ile sabık Paris sefi 
M. Romanos ve M. Rahtivan'dır. Bunların üçü de Venizelist'dir. 

AT1NA, 24 (A.A.) - Bir milli ittihat hükumeti teşkili içi 
yapılan tetebbüsün M. Çaldaris'in ademi muvafakati neticesin 
akamete uğradığı görünmektedir. Şimdiki halde neticenin b 
Papanastassiou kabinesinin teşkiline miincer olacağı zannedi 
mektedir. 

Kreuger'in kasasındaki bonola 
ANKARA, 24 (A.A.) - Bazı gazetelerde müteveffa Greug 

in kasasında takriben l 7 buçuk milyon dolarlık Türk hazine 
noları zuhur ettiği ve bunların sahte olması ihtimali yazılmıtt 
Y aptığunız tahkikata göre kibrit tirketinden istikraz edilen 1 
milyon dolar ve faize mukabil her sene 800 küsur bin dolar ted" 
yesine teminen hazinece tanzim edilen uzun vadeli bonolard 
elyevm kibrit şirketinde 17 buçuk milyon dolarlık bono vardı 
Greuger'in bu tirketle olan kuvvetli alakalarına binaen zuhur 
tiği söylenen bonoların bunlar olması melhuzdur. Çünkü hazin 
nio batkaca Greuger'le münasebettar bonosu mevcut değildir. 

Asabiyet ve s~nir fırtı 
nası nihayet buluyor •• ----

17 Hazin.n 1932 tarih.inde Türkiye T arinc Ye Otomoı.il Klöbii 
n Milliyet ııuete.i tarahnclan tertip edil"'İf olan BiRiNCi OTO
MOBiL SÜRAT KOŞUSUNA tarifatı benechi ati oı-bilim 
a. istirak ediyorum: 

----

JOHANNESBOURG, '!4. A. A.- si tarafından dolandıncdık töbmeti
Robinson Deep madeninde toprak al le adli takibata maruz kalmıftı. Bu
tmda ıömülü kalmış olan 7 amele nun üzerine orasını lerketmefe ve 
kurtarılmıtlar~. Diğer be§i topr~ Fransaya gelmeğe mecbuı- olmuştur. 

LE BOURGET, 24. A. A.- Bin- altında ölmüıtur. Ameleden •kaık istintak hi.kimi ayni zamanda 1 

ba,ı Stock'm kumandasında bulu- ol~~ iki kiti hi.li. aranılmaktadır. . ' I -----------------------------------------------

Markası. 

Motör num•rası ~ . 
Modeli. 
Menşe -mld:eti . .. 
Silindir kutru . • . 
Strok (piston tulu ~yri) 
Silİndir adedi . 
Hacmi istiabisi . .. 
Hangi srnı( yarışa girueği. 

m/m 
m/m 

t,.bu musabakaya iftİrak için tediy,.si meşrut J (üç) lira Turing 
ve Otom<>bil Klöbü veznesine tevdi edilmiştir. 

Y arq tertip bey'etince yapdan nizamname Ye hey' etin ittihaz 
edeceii her türlü tedabiri kabul ettim. 

Otomobil Yarıştan Beynelmilel nizamnamesinin maddei mab--= susası mucibjnce yarıılara ittirak eden arabaları ıevk ve idare -= edenlerle bunlarır içinde bulunan qhaaa ııerel< yarıt eınasında -= ve gerekse yarışa hazırlık talimlerinde veya bu yarı, dolayısile -= her hangi surette olursa olsun vaki olacak kaza; zarar ve ziyan -5i ile bu arabaların sebehiyet vermeleri muhtemel bulunan her han-
$ ııi kaza, zarar ve ziyandan dolayı Türkiye Turinıı ve Otomobil 
§ Klöbü ve Milliyet Gazetesi ve tertip hey'eti hiç bir mes'uliyet 
- kabul etmez. Yukardaki hususatın bütün meı'uliyeti yarı§& iJti
::!! rak edenlere ait ve racidir. -- laıza • • --= 

• • -a Adres 

'1ıı1111HIUllllllllllllUllUWIUUIUWlllllllWWUUBUllll1JlJJlll1 

-----------------------

nan Mllrr tayyare fırkaaı dün saat 1 Tarbes cıvarında kazak van Laza-
16,30 da Bourget'ye vasıl olmuı- 1 reff"i iıtintak için ııönderilmit bulu-
tur. . IVJ. Curfius Rusyada nan polis müfettişini de kabul et-

Pr. Picard gene 16 
bin metreye çıkacak 

MOSKOVA 24. A. A.- Alman- miştir. 

= BRÜKSEL, 24. A. A.- Profea-

ya sabık hariJye na~rn v~ şimdi Kazak lvan, katili l~l ıe.nea.inde 
merkezi Avrupa'ya aıt tetkıkat ce- Rostovda görmüş oldugunu ıddıa et 
miyeti reisi bulunan M. Curtius, mektc idi. Mamafih kendisine göste 
Moıkovaya vaaıl o!muştur. Mü!""!.- j rilen müteaddit fo~o~rafiler! _ıam
leyh Sovyet. ~u~ya nın başlıc~ ılmı 1 makta izh~n a~et°!ıftır. -~~ ıtıbar-
müesseselerını zıyaret edecektır. l la '.ahadetı calıbı alaka gonılmemek = seur Picard, ı.uiran ayı nihayetin· = de balonla semanın Stratosphere ---- tedu·. -= mıntakasında yeni bir keşif uçmaıı k• f l•h t ·---= yapmak üzere Zurich'de havalana- Tam ter 1 es 1 a 

i: <aktır. CENEVRE, 24. A. A.- Matbuat Dc-X Bahrimuhiti = - - mümessilleri tarafından sorulan süal • 
~ İ 1 lere cevaben Lord Ponsonby ile pro ~eçtı = Sofyada bir talyan fesöı· Einstein, t"m terki teslihat LONDRA, 24. A. A.- DO-X =: lehinde beyanı mütalea etmi,ıer ve Southampton'a muvasaletinde mü-= nazırı M. Litvinoff tarafından Sovyet kemmel surette denize inmi,tir. Fa-= so-YA 24 A A it l . . Rusya ruımına verilmiş olan projeyi • kat, seyriaefer zabitlerinden biriıi -1 t · • - a ya zı- j ühl k l 1 d · ak · · "ld"" · = raal nazır; M. Acerbo, Bulgar zi- tcve~.c ·ıc h~şı am1bş .. atü~. ır , l"h l bır palaman lu1?1. kaıçınbeedyı kıgıdza: = ı· h kk d h il t tk.k l Mumaı ey ıma . u n es ı a ve ~ ınan muvazenesmı y ere enı _ raa ı a ın a ma a en e ı a .. . f b "k~ ı. k 1 1 .• • d d h k - . k ·· b ı · muhımmnt ft r. a.ıarının apa 1 ma- ze düşmuş ve 1m a ma emen o-- ıcra etme uzere uraya gc nuı • . . · d. = tir. Nazır ltalya ziraati hakkmda aını ıltızam etmıtler ır. şulmu,tur. . . 
- b" k fe kt"r - Bu esnada kuvvetlı bır met dalga = ır on rans verece ı • DO X'" Cal h d ı k - k sı - ı ı ot aga ıranına = Amerikada uru doğru itiyordu. Son dakikada mo-= Bir lngiliz tayyaresi •• törlerden birisinin denize inclirilme-E re Jım sine ve bu sureue büyük tayyarenin 

duş- tu·· = VASHINGTON, 24. A. A.- Mü- tehlikeden teblis edilmesine muvaf-
5 meısiller meclisi evvelce iyan mec- 1 fakiyet hasıl olunmuıtur. = KAHiRE, 24. A. A.- Bir İngiliz lisi tarllfmdan reddedilmif olan ve , Müteakiben 00-X sıkı sıkıya bağ 
- askeri tayyaresi Filistinde Gaze ya- bira imal ve furuhtuna müteallik bu lanm:ş olup bu sabah Freidrichıha-

kınında düşmü,tür. iki ki~i ölmüş luoan kanun layihasını ı·eddetmiş- fen'e müteveccihen hareket edecek-

Gayrimübadiller içtimaı 15 
gün sonraya tehir edildi 

••••••• 1 

Cemiyet haricinde olanların da cemiyet 
kaydedilmeleri kararlaş~; 

muarızlar bugün tekrar toplanacaklar. 
Gayrimübadillerin evvelki 1 tur. Bugünkü İçtima netices 

günkü hararetli içtimaında ha de, cemiyete dahil Gayrimüb 
zırlanan 20 imzalı beyanname dillerin de cemiyete girerek 
Vilayete verilmiş; yeni Vali mu hazirana tehir edilen kongreyı 
avini Ali Rıza B. beyanname u iştirak ve mevcut meseleleri 
sulen 48 saat evvel verildiği i miyet azası sıfatile orada mün· 
çin bu içtimaın yapılmasına ma ka,a ve tenkit edebilmeleri -
ni bulunmadığını söylemittir. kim hasıl olacağı ümit edilm 

Buna mukabil, bugün Halke ~dir. 
vindı: inik•?• muka~er • olan Cemiyetin tebliği 
Gayrımübadiller cemıyetı kon 
gresi 8 hazirana tehir edilmiş Gayrimiibadiller cemiyetiı 
tir. Cemiyet idare heyetine mu den: 
arız bulunan Gayrimübadiller, Gayrimübadiller cemiyetini 
bugün Darülfünun konferans sa bugün Halkevinde akti muka 
loqunda toplanarak Gayrimüba rer olan ser.elik kongresi 8 haz 
dillerin itlerine ait müdavelei 1 ran 932 çartamba günü saat 11 
efkarda bulunacaklardır. Evvel e talik edildiği ilin ve yevnı 
ki gün kü içtimada hasıl olan a mezkôrda azanın Halkevine a:e 
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Türk Vapurları lnh·sarı s luyor? 
Ekonomi 

Afyon piyasasında 
tebeddül olmadı 

t ••••••• 

Tüccar elindeki malı bir seneye 
kadar satabileceğine kanidir 
Tür kiye a fyon yetiştirenler sa

bt kooperatifi teıkiline ait layiha 
nın B. M. Mecliıine ıelmit olması 
haberi dün piyasada ve borsada 
hiç bir ttıair yapmamııtır. Layiha
ya nazaran kooperatifin 1933 
mahsul aeneıinden sonra faaliye
te batlıyacak olmaaı tüccara her 
türlü hareketlerine sahip olabil
mek için bir aenelik imkan ver
mit olmaktadrr. Dün bu haberin 
şuynu fiatlere de teıir yapmamış 
tır. 

Alakadarlar buıiin lstanbulda 
mevcut 2000 vtı lzmirde bin san• 
dıktan ibaret olan 3000 sandık 
atokun ve bu aenen.in pek az ola· 
cağı tahmin adilen afyon mahıu
lünün naaı1 olaa bu bir sene zar· 
fında ıatılabileceğini muhakkak 
addetmektedirler. 

Avrupaya giden 
takas heyeti 

Gelen mütemmim malUmata 
nazaran, Avnıpada takaı muka -
veleleri aktile me11ul olan Türk 
heyeti Londrada bulunmaktadır. 
Heyetin busünlerde ftalyaya mil
teveccihen hareketi lazım ıelmek 
te idi. Heyet Romaya da uğraya
rak şehrimize avdet edecektir. 

Tayyare ile ihracat 
Cidna hava seferleri kumpan

yaaı ihraç mallarrmız için ,ayanı 
dikkat bir teklifte bulunmuıtur. 

Cidna tirket halı, ıül yağı, tü
tün ve afyon ıibi kıymetli ihraç 
maddelerimizi tayyare ile ihraç 
ve nakletmek teklifinde bulun
muttur. Cidna kumpanyası nakli
ye masrafının pek az olacağını 
ve bu tarik tercih edildiği taktir
de rakiplerle daha kolay rekab et 
imkanları bulunabileceğini temin 
etmektedir. 

Ticaret odası verilen emir Üze
r ine tayyare ile ihracat yapddağı 
takdirde ihraç etyanw:ın fiatleri 
ü2erinde ve sürüm imkinlarında 
ne ıibi teıirler husule gelecefini 
tetkik etmektedirler. 

Buğday fiatları 

Buğday fiatleri düımekte de
vam etmektedir. 

Dün borsaya gelen telıraflara 
nazaran Amerika fiatleri 5,5 ku
ruttandır. latanbul boraaaı fiatle
ri biraz daha yük.ektir. En iyi 
cins yumuıak buğdaylar 6,5 ku
<uştan 7 kuru~ 5 paraya kadar
dır. Evvelki sün ecnebi memleket 
!ere 2500 çuval buğday ihraç e
d ilmiıtir. 

Paris borsası 
PARIS, 24 A.A. - Piyasanın 

dünkü istikameti pek az memnu
niyeti mucipti. Maamafih zaif 
bir açıhıtan sonra borsa oldukça 
mukavemet ıöstermiştir. Bidayet 
te fiyat tenezzülleri kapanıt es
nasında mahıua derecede hafifle
mittir. Fransız rantları ekseriyeti 
itibarile tutulmaktadır. 

Nakit vaziyeti değiımemiıtir. 

Almanyada 
Tahdidat 

BERLIN, 24 A.A. - Almanya 
da mukim aıhas tarafından ecne 
biler lehine mark olarak yapıla
cak her türlü tediyatm bir mezu
niyete tabi tutulması ıuretile dö
viz murakabesi daha fazla t9§dit 
edilmittir. 

\_ BORSA 

24 Mayı• t '32 
Alqam Fiatlan 

latikrazlar ı Tah•illt 
h ı da hili 94,SU 
~ı r l tl.)olları 3.l:'S 
D . I\1uvahtıı id e 4'!,0(1 

Gti mriJ kler 7 ,-
Sıyd i mahl !5 ,25 
Bagd11 5,50 

T. asktriye 5,50 

Elektrik 
T r&ru\'IY 
Ttiocl 

5,-
4,95 
5,-

Rıh tını 16.-
Aoadolu 1 H ,40 

" nı 2:;ıs 
.Mumeıısil 20,so lzmlr Belediye 

hUkrızı Q4 

Esham '! 
1~ Bankası 9,20 Terko.:; 21>, -
Anadolu 15,- Çimento Ar. 8.-

Reji 4, f(l Ünynn dey. 20.-
sır . hay rı~· 14,SO Şart dey. 2,JO 
Trınl \ y 46.- Balya l ,RO 
l'mum i~l ıo rtı 10.30 Şark. m. ecza 2,40 

Bomootl 2Y,- Telefon ıs,-

Çek fiatlan 

Pırf.~ ı ~ .r o Pr.J 16,05 

1 .ondra 774,75 \'i)·ına 4,47 
Nüyork 47,60 Madrl t S,133,i !ii 

Mllano 9,3-0 IScrJin 2,- , -
Rrüt~el 3,3Q Vırfovı 4,UU 
Atlaı 71,25 ,5 Peşte 3,951,35 
Clacvrt: !,4S,2:'1i Bütrcş 79,67,S 

So•ya 6i' ,J~ Betım !6,94,73 
A 1nht c ı dant 1, 17~ Mo•kora 1087,50 

Nukut (ıabt) 

Kuruf Kuru' 
! ( f . frı•SI& 170 l/i 1 ~ilin, Av. 2t>,-

ı i'tcrli• 774,7 ;; 1 pC7.Cl .J. Jfiı,-

1 dolar 21 1.5 1 mı rlıi: 50,-

!O liret !119,- 1 r.oh l ~.-

~o r. 8clç i tı i l!,- ı ptnıo 3-0.-

2.0 drıbnıi 4j,-
2Q ley 2.4,-

tf t. lsvlı r• 8'.!2,-
2C dinar 74,-
1 Çcrnovtç 

!O l t va. 25.- ı Altın 9,U-
il llorla n.- ı Mecidiye 45,-
ıu kur ( ü) 125, ı 6ın ı.: not 2,SI-

Nakliyat vergisi 
' ...... . 

Meclise verilen yeni liyihadaki 
esaslı noktalar hangileridir? 

ANKARA, 24 - Perşe_mbe gü \ ması hükiimetçe teklif edilen 25 
nü Millet Meclisinde nakhyat ver kuruıu 50 kuruta çıkarmıf ve da
gisi kanun lftyihaaı müzakere ... e~i- ha ziyad.~ hal~ .nakil vasıtaıı. o
lecektir. Bütçe encümeni bu layı· lan otobusler ıçın oturma yerı a· 
ha üzerinde bazı tadiller yapmıı dedine ıöre teklif edilen ıenevi 
tır. 15, 20, 25, 30 liralık resimleri de 

Encümende, nakliyat vergiıi 12, 15, 20, 25 liraya indirmittir. 
zatülhareke vesaite tetmil edilir- Diğer taraftan encümen demir 
ken matrahın tatbikatta büyük yollarına muvazi yollarda itleyen 
mütkilatı davet edecek ve bazı zatülhareke vesait için teklif olu
ahvalde zararlı olabilecek derece nan yüzde elli zammı, bunların 
de ıenİf tutulduğu kanaatı haaıl ika eyledikleri ve edebilecekleri 
olmuıtur. zararları bertaraf etmeie kafi 

Bilhaaaa verıinin alelumum ıönnemit ve bunlardan alınacak 
deniz ve kara nakliyatına teımil varılnin aıhna iki mialinin zam-

Mahlıemelerdf 

• 
ihtikar 
Davaları 

Üç tüccann daha 
. • k 
ısını o-

misyona bildirildi 
Ticaret müdürlüğü Saporta, 

Dimitri Mütevelli efendilerle di
ğer bir tüccarın kahve fiatların
da ihtikar yaptıklarını Cumhuri
yet müddei umumiliğine bildinniı 
tir. Müddei umumilik bu husuıta 
tahkikat yapılmaaı için ihban 
Vilayet ihtikar komiıyonuna ha
vale etmiştir. 

Şeker tiiccaruıın evrakı 

Vilayet ihtikar komiıyonunun 
10 tektır tüccan hakkında yapıl
maaı icap eden tahkikata kendisi
ni salahiyettar görmiyerek evra
kı müddei umumliie iade ettiği 
yazılmıştı. Bu evrak henüz miid· 
dei umumiliğe gelmemittir. Ev
rak gelince keyfiyet teemmül e
dilecektir. 

Kahve ihtihArı davası 

Sultanahmet Sulh Birinci ceza 
mahkemesinde kahve ihtikan 
yaptıklanndan dolayı muhakeme 
edilmekte olan Y orgi Teodoridiı, 

Manoel, Teofil lstironkilos e
fendilerin muhakemelerine düıı 
devam tıdilmittir. Dün celbedilen 
iki muhaıip bu üç tüccarın def· 
terlerini ve heıaplarını tetkika 
batlamıtlardır. Tetkikat uzun 
müddet devam etmit fakat bitme 
mittir. Bu tetkikata pazar siinü
ne kadar devam edilecek, pazar 
günü de üç tüccann muhakeme· 
sine devam olunacaktır. 

Bakır köydeki 
suiistimal 

Bakırköy malmüdürlüğünde 
malul gazilerin 10 aenelik maat
lanrun tediyesi tıınaaında 117 bin 
lira ihtilas etmekle maznun Ba
kırköy malmüdürü Nail Beyle 
sarraf Mehmet Salih Bayin Ya di
ğer 11 arkadatlarmın muhakeme 
sine dün ağırceza mahkemesinde 
devam edilmlttir. 

Celbi mukarrer 20 tahit bulu
namadığı için dün bunlarm ifade 
leri okunnıuf, neticede bazıları· 
run celbi lüzumlu görülmüt, mu
hakeme bunlann celbi, evrak 
meyanında bulunan bazı mektup· 
!arla defterlerin de tetkiki için 
batka güne bırakılmıttır. 

Yeni kaçakçılık 
davaları 

Dün Dokuzuncu ihtiaaı mah
kemeıinde yeni iki kaçakçılık da
vaaı rüyet edilmİftİr. Bunlardan 
biriıinin maznunu Gümüt ıuyun· 
da oturan inekçi lamaildir. lamai
lin evinde 76 kilo cibre buluun
muıtur. lamail bu cbrtılerle rakı 
deiil, ıirke yaptığını iddia etmek 
tedir. Muhakeme lsmailin aabıka 
tarının aorulmaıı için baıka gÜne 
bırakılmıttır. Difer davanın maz 
nunu Şark Demiryollarında ateı
çi Y atardir. Elinde 455 yaprak 
aiıara kağıdı ile tutulmuttur. Ya
tar bu sigara klğıtlarını merhu
me zevceıinden kendiıine miras 
olarak İntikal eden bir miktar tü 
tünü içmek için aatın aldığını aöy 
lemi,, hakimde de bu suretle ka
naat ha11I olmuf, kaçakçılık cür
~ünden beraetine karar verilmİf· 
tır. 

Taşla yarılan baş: 
Kadıköyde Hamam sokağında 

8 numaralı evde obıran eskici 
Ahmet, arkadatı Haaan'ı batına 
tat atarak yaralamııtır. Yaralı 
Tıp fakülteaine kaldırılmıf, Ah
met yakalanıruıtır. 

Yangın 

Dün sabah saat 10 da Kadır
gada Doğramacı çıkmazında Fik
riye ve Rukiye H. ların müteaar· 
rif oldukları evin üat katından 
yanıın çılr.mıf, bir kısun yandık
tan sonra söndürülmüıtür. edilmtııi ve Türkiye hudutlan mile tahıilini kabul eylemiıtir. 

dahilinde icra, edilen eıya nakil- Encümen lıtanbul ıoförler ce -----·--·-·----·--~· 
yatının da verıinin sirayet daire- miyatinin arsuhalini tetkik ve mü rı dikkate alabilmek için encü
si içine ahnmaaı, nimetine teka- sak_.. etmiıtir. Bu arzuhalde za mende tarife tadilatına dair bir 
bul edemiyecek dertıeede külfet- tOlhareke veıaitln makine takati teklif olmadığını ıörmüt ve tari
leri davet vtı iktısadi faallyeti ha nin nakliyat verıiıine matrah itti felerde yapılabilecek tadilat gü
leldar, hayat pahalılıiını de az haz edilmeıi bu veıaitin çahflDa- nün bu vadideki iktısadi ve mali 
çok tezyit edecek mahiyette ıırll· kabiliyeti ve imkanlanm ihata a- ihtiyaçları dolayısle çok ıeıit bir 
rülmiittür. demiytıeefi için adlllne olamıya- mahiyet arzettiğine nazaran esaa 

Bu aebeple bütçe encümeni h11· cafmdan otomobil, otobib ve lı tetkikata mütevakkıf olduğunu 
len mer't nakliyat verıisi kanunu kamyonlar makinelerinin takat- miifahede eylemiıtir. 
hükümlerini ipka etmiı ve vergi- lerlntı ve oturma yarlerlnin ade- Bu noktai nazardan arzuhal 
nin yalnız zatülhareke Teaaite dine ıönı versi tarhetmektenae mündarecatı kabul edilememiıtir. 
teıınilile iktifa ederek layihayı bunlardan her birinin çalıttıkla- Otomobil nakil vaaıtalarının 
mevcut kanuna zeylen yeniden rı nlıbeOe müteesıir etmek Üzarp ıon senelerde bir çok yerlerde ih 
tanzim etmittir . benzin liserlnden alman fümrilk tiyaçların fevkine çıkacak dere-

Encümen husuıi otomobllltırden reamine aam lcraımın daha mu- cede çoğalmıt bulunduğu encü
beher beyfİr kuvveti batına alın- vafrk olacafmdan bahiıle bu esa men mazbataaında işaret edilmek 
nıaaı teklif edilen 100 kurut llikı 11n kabulü temenni edilmittlr. te ve milli aervetimizin iaraf edil 
mahiyetinde olan bu vasıtalar i- Encllmence bu mütalaa tatb- mekte olduğu mütaleasile otomo
çin kafi ıörmemit ve bu nisbeti kat tibarile daha kolay görülmüt billerin çoğalmasını her vesile ile 
200 kuru ve taksiler i İn beher İae de Ümrük tarifelerinin tadi- tahdit etmenin fa dalı olacaö-ı 

• 
ispanya ve 
Türkler 

••••• 
Vatandaşlarımız 

ispanyaya 
alınmıyorlar mı? 

Belediyede 

Yeni bina 
Meselesi 

Düyunu umumiye 
binası işi halledildi 

Gayet ıarip ve §&yanı hayret Düyunu umumiye binasının 
bir haber aldık: belediyeye devri tekarrür etmit. 

N is' te bulunan bir vatandaıı- maliye ile cereyan eden müzake
mız lspanya'ya ıitmek için paaa- rat bitmiıtir. Vali ve Belediye 
portunu vize ettirmek Üzere Niı'- reiıi Muhittin B. bir kaç süne ka
teki İspanya konsoloıuna müra- dar Ankaraya giderek bu iti kat' 
caat etmi4. Konsoloıhaneden ken İ surette halledecektir. Bu yaz i
diıine ~u cevap verilmiş: çinde belediyeni~ ye~i ~~n.~aına 

taımmaaı çok mumkun ıorulmek 
"Türkler Asyai bir millet ol- l tedir. 

dukları için lspanya'ya ıiremez- Belediye buna mukabil Eminö
ler, Asya milletleri içinde yalnız niinde emlak bankaıma ait bina
Japonlar lıpanya'ya ıirebilir- !ardan birini aatın alarak maliye 
ler!" ye verecektir. Maliye bu binayı 

Türklerin lapanya'ya kabul e- poıtahane ittihaz edecek ve tim
dilmemesi hakkında bir memnui- diki büyük poıtahane binuı da 
yet mevcut olduğundan haberdar Devlet Bankası olacaktır. 
olmadığımız için Tatandaırmıza Muhittin B. Ankarada Beledi
yapılan muamele bizi hayrette hı- ye bütçesi ve Gazi köprüsü iti i
raktı; bilhaııa bu memnuiyeti i· çİn de temular yapacaktır. 
zah için aerdedilen ıebep hayreti
mizi bir kat daha artırdı. Dün bu 
meseleyi tahkik etmek üzere is
panya konıoloahaneaine müraca· 
at ettik; bizi nezdine kabul eden 
viı konıül M. Saron ziyaretimizin 
aebebini öğrenince gülerek dedi 
ki: 

"- Türklerin lıpanya'ya ka
bul edilmiyeceklerine dair hüku
metimizce vazedilmiı bir memnu· 
iyet yoktur; Nlı'te bu memnuiyeti 
izah İ<(in atırdedilen aebep iae ma 
naaızdır, sülünçtür. Nia'teki lı
panya konıolosu meılekten yetit· 
mit bir konaoloatur, böyle mana
sız bir ıey aöyliyeceğini tahmin 
etmiyorum. Konaoloaaneye müra· 
caat eden zat ya maksadını İyi 
ifade edememit, veya ve~ilen ce· 
vabı iyi anlamamı,br. Bence me
sele ıundan ıalat olsa ıerektir: 

Ruıya'ya hemhudut olan mem 
leketler halkı, lıpanyaya kabul e
dilebilmek için,lspanyol :zabıtaaın 
dan bir müaaadei mahsuaa istih
sal edebilmeleri lazımdır; bu da 
ancak lspanya'da bulunan ve ken 
diılni tanıyan biri tarafmdan za
bıtaya referans verilmeıile kabil 
olur. Türkiye Ruaya ile hemhudut 
olduğundan lıpanra'ya gitmek 
isteyen Türklerin lapanyalciaki ta· 
nıdılr.larmdan birinden bir. refe
raaa almalan İcap eder. au mem 
ltıketler ahallaindtın olup ta lapan 
ya'da tanıdığı olmıyanlar lıpan
ya'ya airemezlar, paaaportlan da 
vize edilmes. Bazı ihtilllcilerin 
ek.aeriya, Ruaya'dan konııu mem· 
le~etlar~ {~~ ·~~til~ . lıpan
ya ya ıırdiklerı ıoruldugiinden 
bu tedbir ittihaz edllmiıtir· mak
sat, arzu edilmiyen ~nsur· 
larm lapanya'ya ıirmemeaini te
mindir. Yokaa Türkleri hedef it
tihaz eden bir tedbir yoktur. 

latanbul'dan lapanya'ya ıit
mek isteyen ve iatenilen referanıı 
verebilen Türklerin paıaportlan
ın vize ediyoruz. lı adamı olan 
bir çok Türkler lıpanya'ya gidi
yorlar. Aıyalı milletlerin lapanya 
ya kabul edilmeoi de memnu de
lildir. Ruıya'ya mucavir olmayan 
Aıyalılar'dan Japonlar Hintliler 
Siyamlılann aerbeıtçe ıinneleri
ne müsaade edilmektedir. Size ev 
velce de aöylediiim aibi ıneaele -
de bir sui tefehhüm olsa gerek
tir. 
"- Aıyai millet" tabirinden 

ıiz ne anlıyoraunu.a 7 
- Mtııele ıayet baıittir. Bu 

tabirden herkes ne anlıyoraa ben 
de onu anb:~9nım. Avrupalı, Av
rupa'da oturan demek olduğu ıi
bi Asyalı da Asya kıtaaında 0 • 

turan demektir. Türkler iae hem 
Aıyalı, hem de Avrupalıdırlar. 
Fakat "Aayai" tabirile Türklerin 
geride kalmıf bir millet olduğu 
kastedilmek iıteniyor!" 

Üç aylıklar 
Eytam, Eramil ve mütekaidinin 

haziran, temmuz, aiustoı üç ay
lıklarının itaaı için lizım. celen 
bordrolar mafmüdürlüklerince ih 
zar edilmiıtir. Yalnız müvazene 
verıiai hakkında emir beklenmek 
tedir. Bu emir tebellGğ edilir e
dilmez derhal haziran birde ma
aılar verilecektir. 

Giıelerdeki tehacümiin iinü a
lınmak için de icap eden tedbir 
ittihaz edilmiıtir. 

iki lsviçre tayyare
cisi geldi 

Genç laviçre tayyareciJerinden 
Alphonae Bretenbach ile kardeti 
Charlcs Milin - Belırat - Sofya 
tarikile tehrimize gelmitlerdir. 
Bir kaç sün tebrimizde kalacak olan 
tayyareciler Avusturalyaya hareket 
edeceklerdi., 

Hilaliahmer haftası 

Fazla yük yükleten 
arabacılar 

Son zamanlarda yük arabala
rının iti azaldıiı için aralarında 
büyük bir rekabet baılamııtır. 
Rekabet neticc olarak arabala
ra haddinden fazla yük yükletil
mekte ve hayvanlara eziyet yapıl 
maktadrr. Belediye bu meaeleyi 
nazarı dikkate alarak kaymakam 
hklara bir tamim ıöndenniıtir. 
Fazla yük yükleten arabacılar 
tecziye olunacaktır. 

Ada elektriği 
Adalarda evlere henüz elek

trik verilmtıdifi hakkındaki tika
yetler üzerine, belediye tetkikata 
batlamıf ve bu meaeleyi tirketle 
bir neticeye raptetmi4tir. Elektrik 
ıebekeaini genişletmek için l&zım 
gelen malzeme vesaire yakında 
sümrükten çıkacaktır. Malzeme 
teslim almır alınmaz Adada der
hal faaliyete geçilecektir. Tem
ınuz ayı içinde bütün evlere elek
trik verilebileceği ümit edilmekte 
dir. 

Temiz süt 
Yalova MiUet çiftliii aüthane

al lıtanbulda Taai mikyaıta aatıf 
yapmağa ve buranın ihtiyacını da 
mümkün olduğu kadar temine 
karar vermİ9tir. Bu huNı için lı
tanbulun muhtelif ytıl'lerinde ıü$ 
ıatıt yerleri açılacak, aynca u
zak yarlere huıuıf ve aıhhi otomo 
billerle evltırtı kadar iyi aüt tevzi 
edilecektir. Bu iti YaloTa çiftliii 
doğrudan doğruya yapbfından 
lıtanbul belediyeıinin alakaaı 
yoktur. 

Vllayett~ 

Vergi 
Tahsilatı 

Bakayada bırakıl
maması 

tamim edildi .• 
Defterdarlık verıi işi hakkın

da mühim bir tamim yapmııtır. 
Bu tamime ıöre ellerinde bir kaç 
seneden beri tahsil edilmemit ver
ıi mükellefleri varsa bunlara ver 
ginin müruru zamana uğramama 
sı için 1 hazirana kadar tebligat 
yapılacaktır. Memurlar icap eder 
se gece de çalıtacaklardır. 

Vilayetteki sergi 
Vilayetteki aerıi yarın Vali 

Muhiddin Bey tarafından mera
simle açılacaktır. Dünden itiba
ren tıtya taıınmağa başlanmıttır. 
Bahçenin temizliii bitmek Üzere· 
dir. 

Bir çok zevata ve tehrimizdeki 
konsoloslara davetiyeler ıllnderil 
mittir. 

Bir apartıman 
hakkında ihbar 

Fındıklı da ki.in Fındıklı apar
tımanının emvali metrukeden ol
duğuna dair Defterdarlığa bir 
ihbar vaki olmuftur. ihbara na
zaran bu apartımanm sahibi Tak 
vuryan iaminde bir firaridir. A· 
partımana mukaddema vaziyet 
edilmiş, fakat bilahare sahibinin 
muntazam pasaportla memleket .. 
ten çıktıiı iddia ve sa~te veaaikle 
iabat edilerek bina geri almmıt
tır. Defterdar Multafa B. böyle 
bir ihbar yapıldığını, doğru olup 
olmadığı tahkikat neticeıinde an
latılabileceğin söylemittir. 

Avusturya sefiri 
Avusturya sefiri M. Ocüst 

Kral. dün Ankaradan şehrimize 

Gemi 
Kurtarma 

Şimdiki vaziyet na
sıldır, yeni kanunla 
ne şekil alacak? 
Hülcıimetin, lıtanbul ve Çanak 

kale boğazları araımda ve civa
rında tahlisiye itlerinin inhisar 
alhna almıya karar Yerdiiini ve 
(Türk Gemi Kurtarma Anonim 
Şirketi ) unvanile bir tir ket tesisi 
için meclise bir layiha verildiğini 
yazmııtık . Halen tahliıiye itleriltı 
meuul olmak Üzere (Türk Gemi 
Kurtarma Limited Şirketi) ile 
tahlisiyecilik te yapmakta olan 
Kalkavanzadeler vardır. Limanı
mız hudutları dahilinde Liman 
,irketine mevdu tahliıiye inhisarı 
yeni layiha ile kaldınlmaktadır. 

Türk Gemi Kurtarma Limited 
şirketinin aennayeainde o/o 45 niı 
betinde Seyriaefain it!areai mÜf· 
terektir. Bu tirketin Lanina, La
valet, Sezar, Kleopatra iaminde 
4 ve ayrıca Seyriaefain'in malı A· 
dalet tahliaiye vapurlan vardır. 
KalkaTan zad<ıllerin de (Adalet) 
isminde gemi cerrinde ite yariyan 
bir tahlisiye geıniai bulunmakta
dır. 

Türk Gemi Kurtarma Limited 
trketinin 3 55 hisaelerine de A
miral Vaaıf Pata ile lstanbul me
buıu Hamdi B. maliktirler. La
yiha kesbi kanuniyet edince, bu 
tahliıiye vaaıtaJarma Loit kum
panyası mühendiıinin riyasetinde 
ikisi hükıimet ve ikisi vapur sa
hiplerinden mllrekkepp bir he
yet tarafından kıymet konula
cak, yeni anonim firkatin ilk aer
mayeıini bunlar tetkil edecek, 
hükıimetin hiıaeıi 3 70 olmak 
ilzere difer hiaaedarlara itihkak
lan kadar 500 bn lira ıennayeye 
mukabil çıkarılacak hiaae aenet
leri veriltıeektir. Şirketin aennaye 
ıi !SOO bin lira olacafına ıöre, eı
lr..I tahliaiyecilerin hlaaei ittiraki 
l!SO bin lira olacaktır. 

Şimdiki tahliaiye vapurlan sa
hipleri, takdir edilecek kıymetle
ri kabul etme:ıılerae, vapurlarını 
bqka itlerde kullanabilecekleri 
ıibi, dahil ve hariçte satabilecek 
!erdir. 

Spor 

Cuma 
Müsabakaları _ .. __ _ 
Lig maçları ve Gü

reıı federas
yonunun bir tebliği 

ISTANBUL, 24 A.A. - Güret 
F ederaıyonundan teblii olunmuı
tur. 

Milli takım Gürq seçme müsa 
bakaaının aon maç•nda aeçilen ve 
10, 3 932 tarih ve 376 No. lı 
(Anadolu Ajan11 vaaıtaıiyle inti
ıar eden) tam imimiz veçhile mü
sabaka talebinde bulunan ve iıim 
leri atağıda yazılı olan ıüretçile
rin 27 nıayıa cuma aünü son mü .. 
sabakalarını yapmak üzere tam 
saat 11 de Beyoğlu C. H. F. bi
nasında bulunmaları ehemmiyet
le tebliğ olunur. 
Esat B. Betiktat Saim B. V.b 

Şeref B. Haliç, Eaat B. Beıik
taf, Bedri B. V. Kumkapı, Hik
met B. Anadolu, Necip B. Harbi
ye, M . Ali B. V . Kumkapı, Ser
vet B. Haliç, Yaşar B. V. Kumka
pı, Münir B. Harbiye, Vefik B. V. 
Kumkapı, Abbas B. Betiktaş, Ra
ııp B. Anadolu, Saim B. V. Kum
kapı, Yuıuf Arılan B. Haliç, Şe
fik B. Ankara M., Nuri B. Haliç, 
Faik B. Haliç, Mehmet B. Haliç, 
Betir B. Haliç, Himmet B. Haliç, 
Mustafa B. V. Kumkapı, Necmi 
B. Ankara M. 

Bütün siklet ıınıflan için yarım 
kilo toleranı vardır. 

Ahmet F etgeri B. ( Güret F e
deraayonu Reisi), Bürhanettin B. 
(Atletizm Federaıyonu reiai) Mu 
allim Mazhar B., Sadullah B. (Gll 
ret F tıderaıyonu U. Katibi) lama
il Hakkı B. ( Mıntaka aiirtıt heye
ti reiıi) Kemal B. (Eıki pmpiyon 
!ardan) Seyfi B. (Mıntaka Gürtıf 
heyeti azaıından) S..ip B. keza. 

F enerbahçe müesse
san heyeti içtimaı 

1STANBUL, 24 A.A. - Fener
bahçe ıpor kllibü katibi umumili
finden teblit edilmiftir: K.lübün 
müeaaeıan heyeti 27 mayıs cuma 
siinü ıaat 13,30 da mliıtacelen 
içtima edeceğinden mlieaaiı aza
nın lutfen klüpte ispatı vücut et
meleri rica olunur. 

Kadıköyünde cuma 
maç lan 

lST ANBUL, 24 A.A. - lıtan
bul Futbol Heyetinden teblii edil 
mittir: 27 mayıs 932 cuma giinü 
Fenerbahçe sahaaında icra edile
cek Lik maçları: Geçen hafta ya 
pıhp berabere kalmıt olan, Süley 
maniye - lstanbulspor saat 17 

Maarifte 
• 
idman 
Şenlikleri 

5 bin talebe, 10 bin 
seyirci bulunacak 
Beşinci idman şenlikleri için 

bütün haz•rlıklar ikmal edilmiı 
tir. Bu sene şenlikler diğer se• 
nelerden daha mükemmel ola
caktır. Hareki.ta cuma sabahı 
tam onda başlanacak , on bire 
kadar devam edecetkir. Hareki 
tı erkek muallim mektebi cim. 
nastik muallimi Nizameddin B. 
idare edecek, ba9müfettiş Selim 
Sırr• Bey de umumi nezaret va 
zifesini ifa edecektir. Şenliklere 
10 bin kişi davet edilecektir. 
Harekat yapacak talebenin ade 
di 5 bindir. Yapılan umumi pro 
valar çok takdir edilmiştir. Bil. 
haua Erkek muallim mektebi 
ve sanayi mektebi talebesi na. 
zarı dikkati celbetmi9lerdir. Be 
9İnci idman ıenlikleri münase.. 
betile perşembe günü aktamı 
saat 8,30 da Selim Sırrı Bey rad 
yoda beden terbiyesi, tarihi hak 
kında bir konferans verecektir. 

Talebenin bir sene
lik elişleri 

İstanbul Maarif müdürlüğü 
ilk mekteplerdeki kız ve erkek 
talebenin bir senede yaptıkları 
elitlerini teşhir maksadile elit 
leri sergisi açmaktasavvurunda 
dır. Bu hususta bazı esuatı tes 
bit etmek üzere önümüzdeki 
hafta ilk tedrisat müfetti,leri 
bir içtima yapacaklardır. Sergi 
nin bir yerde olmayıp, tehrin 
birkaç mmtakasnda ayrı ayn a 
çılması daha muvafık görülmek 
tedir. 

Hususi mekteple
rin imtihanları 

Dün Maarif ilk tedrisat mü 
fettitleri bir İçtima yaparak bu 
suai mekteplerin imtihanlarına 
ait bazı mukarrerat ittihaz et 
mi!lerdir. 

Litvanya sefiri 
Litvanya ıefiri M. Yorıiç Bal

tro Şaytis dün ltalyan vapurile 
ve Odeıa tarik.ile Moıkovaya git· 
mittir . 

Bir bataklık daha 
kurutuldu 

IZMIR, 24 A.A. - F oç.o. kaza-
11nın büyÜk bir sahayı 14gal eden 
Aykırıçay namındaki bataklık ıu
lannın köylülerin yardimile açı· 
lan kanallara Gediz nehrine akı
tılmasına muvaffakiyet haaıl ol
muş.tur. 

Bu suretle bataklık civarında 

bulunan köyler halkı aenelerden 
beri kendilerini müteessir eden 
sıtma afetinden kurtulmuş ola
caklardır. 

---·---
Konya valisinin 

• 
cenazesı 

KONYA, 22 - Sektei kalpten 
vefat eden vali izzet Beyin cena• 
zeıi bugün meraıimle k.aldırılmı, 
tır. Cenazede halk, mektepliler, 
jandarma, poli~ erki.nı hükUmet 
hazrr bulunmuılardrr. izzet Be
yin vefatı burada umumi bir te
euür uyandırmıttır. 

Kilçlik Haberler 

* Saraçhane batındaki Fatih 
malmüdürlüiü Beyazıtta mülğa 
zat maaıları binası üıt kıammaı 
nakledilmi§tir. 

Dünden itibaren bu dairede İ· 
fayi Tazifeye baılamııtır. 

Taafiyei heaap muhasipliiin• 
ait doıyalar Ankaraya nakledil
mittir. Mevcut memurlar Ankar• 
ya gideceklerdir. 

* Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. 
in riyaıetindeki mübayaa kohisyo 
nu dün İçtima ederek hastanelere 
ait eıya ve iliçların mübayaasile 
m91gul olmuıtur. 

* Verem mücadele cemiyetiniı 
Erenköydeki Sanatoryomü 3 ha
ziran cuma günü açılacaktn. 

* Eminönü Varidat mümeyizl 
Cemil B F ~ tih tetkik oıemurluğı 
na, Fatih ı.,tkik memunı Abdul
kadir fol Je Eminönü Vardat mü-
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Telcraf adresiz lıt. Milliyet 
Telefon Namaralan: 

Baımuharrir n Müıliir: !4318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türiciye için Hariç için 

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

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti ceçen nüshalar 10 ku 
ruf tur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.nların meı'u
liyetini kabul etınez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y 8'ilköy askeri raaat merlı:e

zindeo verilen malUmata göre bu 
gÜn hava bulutlu deYam edecek 
rüzgir miiteha~il olarak esecek

tir. 
24-6-32 tarihinde hava tazyiki 

757 milimetre - fazla sıcaklık 
21 en az 9 aanticrat lmydedilmq

tir. 

Yol parası ve 
Beş çocuklu 
Bir baba 

Balkanlı 
Misafirler 

[S.,ı birinci aahifaJa] 
keti Ha)'l"i)'llllİn 72 nwnaralı vapu
runa ıelmi,lerclir. Mu..hbaılann 
tereline bayraklarla dal-en vapur 
eaat 14,30 da Boiaza açılmıt .e Ru
meli aahilini takip ederek Y enikö,. 
üzerinden Beyko:aı t-eccüh etmit 
ve fabrika önündeki iıkeleye yanaş
truthr. 

Murahhaılar iıkelede Beykoz 
fabrikası müdürü Sabit, ıennühen
diı Dr. Nuri, mühendis Kemal Bey
lerle fabrika idare erkanından Hak
kı Hak•erdi ve Faruk izzet Beyler 
tarafından karşılRnmış ve kendileri
ne fabrikaların her tarafı gezdiril
mittir. 

Evvela kireçlik, dairesinde bam 
derilerin yıkanması, müteakiben !!il- 1 
rasile debagat dairesinde derilerin ı 
tanenJe ıerbeıı:tlenmesi muaınele5i 
takip edilmİ§ ve nihayet dolap krom I 
debagat, kösele perdah kısımları ge
ziJmittir. 

Beykoz debacat ve kundura fab
ri.ka.ları en e.sri tesisatı haizdir. 

Fabrikanın kazan ve kuvvei mu
harTİke dairelerinde beter yüz kilo
vatlık elektrik istihsal eden iki tür
bin konulmuştur . Turbinle-rin tec
rübeleri yapılmaktadır. Faaliyete 
geçmeleri için yeni İnşa edilen bina .. t 

ların tesisatı ikm<11 edilmesi bek
lenmektedir. 

• 
Debagat kısmında günde şimdilik 

300 deri itlenmektedir. T esiaat bit- . 
tikten sonra iatihsal günde 1000 
deriye çık:ıcaktır. 

Kundura fabrikasında gÜnde 1500 ı 
çift kundura imal edilmektedir. Bal
kan murahhasları gerek debagat, 
ıerek kundura fabrİka$1nı çok be- 1 
,ienmişler, otomatik çivi, çakan, ta
ban muhlayan, dikiş diken makine
lerle alakadar olarak fabrikadaki me 

• 
ismet Pş. 
Bu sabah 
Roma'da 
Başı 1 inci sahi/ede 
Noktaı nazar/arda tam bir 

mutabakat var/1 

Brendiziden uçan ta)'yareler 
heyetimizi açıklardan iatikbal 
etmiştir. Tayyare filoları va
purumuz etrafnıda uçmaktadır 
lar. Mahmut 

BRENDIZI, 24. (Bapnuhar
ririmizden) - Heyetimiz bu
rada çok parlak ve hararetli 
bir aurette kaTŞılanınıttır. Bin
lerce faşist Gazi'yi, Duce'yi al

ln,l:ıyorlar. 

Çartamba günü saat dokuz 
bucukta Romada bulunacatız. 
ismet P,. ve Hariciye Vekili 
garda bizzat M. Musolini tara
fından istikbal edilecektir. 

Kral Hz. tarafından lmıet 
P,. ,erefine bir öğle ziyafeti 
verilecektir. Bundan maada 
M. Musolini ve M. Grandi ta
rafından da ayn ayrı ziyafet
ler verilecektir. 

Program dolgundur. Roma
da dört gün kalacağız. Hazi
ran birde lstanbulda buluna-
cağız. Mahmut 

Tütün ve Müs_ 
kirat inhisar_ 
ları bütçeleri 

aaiyi takdir etmiılerdir .. F~~rika [Ba.!ı birinci sahile.dl!] 
bahçeainde murahhaslara bıskü~ ve 
limonata ikram edilmiş, ve fabrika- na ise mini olmanın müşkül ol 
)'ı ziyaretlerinin bir hatırası olmak duğu tebeyyün etmiştir. Yalnız 
üzre kii<;ük para çantaları hediye e- . ..1• k 1 · d 
dihnittir. Murahhaslar ayni vapurla mf ankulp"udas_y?n e sper e~ı.n .. ~ 
fstanbula avdet etmişlerdir. ev a a e ıtına ve gayretı goru 

Balkan murahhasları bugün mü- 1 lenlere tevzi edilmek üzere büt 
zel~ gezecek, akşam ~ buçu~tft 'çenin mükafat faslına bin lira 

Cümlece malum olıun ki; b~ zahıre Bonaoında tereflenne venle- lık tahsisat konmuştur. 
çocuğu olan bir baba yol para- cek çayda, gece d~ ticaret od~1ı ta- Tütün inhisarırun 932 bütçe 

f Ned 1 Ç k rafından Tokatli,.anda tertıp e- .. 1 b'k ed"I k 1 k d 
sın dan mua tır. en· · ocu dilen ziyafette bulunııcak, P"'lembe sı ı e tat ı ı ec~ ~ an. a ro 
lar sokakta oynayarak caddele- günü Yalovaya gideceklerdir. su muvakkat mahıyetı haız ola-

Yeni vapur 
Şirketi 

Hususi vapurcular 
Ankaradaki 

heyeti bekliyorlar 
Türk Po•ta Vapurculujiu Ano 

nim Şirketi layihasının Meclise 
verildiğini ya~mıftık. Bu layiha 
ile Türk limanlan arasında yal
nız emtia nakleden şileplerle ls
tanbul Jimanınılaki Se,.riaefain 
Şirketibayriye, Haliç tirketi •'<; 
fzmir Körfez vapurlan sefer1en 
ile buharlı buharsız küçük bahri 
merakip inhisara tabi tutulma
maktadır. 

Seyrisefain'in yeni fİrkete dev
redilecek vapurlarına bir buçuk 
milyon, huausi vapurlara da 700 
bin lira kıymet tahmin edilmekte 
dir. Vapurcular fİrketi teşekkül 
ettikten sonra Seyriıefain müte· 
ka.idin ve eytamı eramil maaılan 
seva.hi1i mütecavire idareaine ka
lacaktır 

Seyrisefaine ait havuzlar ve 
fabrika aevahili mütecavire kıs· 
mı.nda kalacak, )'alnız yeni tirke
te lıi.zım olan merkez ve bazı me
bani, Seyriaefainden almacaktrr. 

Yeni tirketin memurin kadro
su ayrıca tesbit edilecektir. Bu
nun için iti sevahili mütecavirenin 
idaresine inhisar edecek olan Sey
riaefain tqkilitma dahil olup ih
tİ)'açtan fazla kalan memurlar
dan istifade olunacaktır. 

Hususi vapurcular, Ankara'da
ki heyetlerinin tema.alan netice
sini beklemektedirler. Heyetle 
birlikte giden bir avukatla 3 va
purcu iki gün eTirel avdet etmİ§· 
!erdir. Ankarada kalan heyet ev
velki gün lktıaat Vekili tarafın
dan kabul edilmit ve selen haber 
lere göre, yeni Şirket hakkında 
Vekil B. in İzahatı Vapurculan 
memnun birakmrıtır. Heyetin bu
gün avdeti muhtemeldir. 

Şehrimizde bulunan hususi va
purcu1ar, liyihanın encümenler
de daha ziyade lehlerine tadil e
dileceğini ümit ebnektedirler. 

Sigorta 
Ekspertizi 

ri bozarlar diye mi!!. Yoksa ço- caktır. Asıl tensikat inhisarla-
Trirk heyetine ziyafet t h.d. s a yapılacak Masrafı kimin ve-

cuklara bakmaktan yol parası ~en b~:ı~~st:i:~nhisar idareleri ğ• 
k d t . k 1 dı"ye Balkan tütün konferansındaki Yu- -rece ı vermeye u re 1 a maz kadrolannda lüzumu tahakkuk 

b km k ....,. heyeti murahhaaası dün akşam • ' ed"l d" 
mi? •. yoksa~ çocuğa a a Türk heyeti terefine Londra otelin- edecek olan tebeddüllerin icrası tayın l eme l 
için evde kapanıp dışan çıkmaz de bir ziyafet vermi,tir. husu•unda Gümrükler ve lnhi- , 
diye mi? •• yahut alemin yolu- Ziyafet çok samimi olmustur. sarlar vekaletine ayni bütçe li Şehrimız sigorta şirketleri 
na bakacağı yerde beş çocuğu yihası ile mezuniyet ve salihi - nin, tütünferin sigorta muamele 

ile kendi işini yoluna koysun di mı?. Nüfus tezkereleri var! Gel yet verilecektir. Tazminat ola sine devam etmekle beraber, 

h ed it •u ı'nattan vazg,.... ı. Bu vesika- rak idareden ayrılacak olan me sigorta edilmek istenen malları, ye mi? .• Ve ya ut, sen e a ı ~ ..., 
k !arla iktifa et te beni yorma!.. murlar devlet teşkilatında ve kıymet takdir ettirdikten sonra 

lira para vermekten kurtulma bel d' ı d b' 'f t · dikl · Ben bu işin peşinde on gün koş . e ıye er e ır ~azı eye ayın ı sigorta etmeğe kara~ ver ~rı 
için beş çocuk yaparak nüfusu sam yevmiye ikişer liradan yir- edılerek veyahut ıdarece tekrar ni yazmıştık. Bu ıekılde, 10 bın 
arttırsın diye mi?!. Onu bil- mi lira kaybederim.. tavzif olundukları takdirde a~- liraya sigorta edilen bir tütün 
mem!. Yalnız muhakkak bildi- l ... 1.. 1 y· . dıkları tazminatın muayyen bır partisinin sigorta ücreti olarak 
diğim bir şey var: Beş çocuklu . - yı soy uyo~~n. ya· ır~ı kısmını idareye iade edecekler- şirketler 15 lira aldıkları 

l~ra kaybetmeme ıçın ver a tı dir. Yaprak tütün ambar ve ima halde ekspertiz masrafı 25, 30 bir baba yol parası vermez... 1 k t ı ı 
ırayı ur u · ı li.thanesi olarak kullanılmak ü- lira tutmaktadır. Bu mesele i 

Benim tandıklarımdan mütc _ Eh! Madem ki; istida la- zer~ bed~li ~e ş~raiti fenniye ~ti çin, c!ün sigortacılar heyeti mer 
kaidini askeriveden bir zat var- zım. Verelim de bakalım ayinei bani~ rrnisa.t bına bu.lundl!_gl! keziyesinde bir içtima yapılmıt 
dır. Ağır kani;, neşeli, uysal; fi- 0 .

1
_ ta.kdır.de sat. ın_almak. uzere ın- tır. İçtimada, An. adolu, Şark, 

devran ne suret gösterir?! - d ı 
Iosof; aceleyi sevmez bir adam hısar ıdaresı mute avı sermaye ittihadı Milli ve Istanbul umum 

yip kısa kesiyor ve ertesi günü 1 d d' kt'" 1 ·ı 1 olmasına rağmen kırk yaşına sinden 250 bin iraya ka ar sar sigorta şirketleri ıre or erı e 
gelinceye kadar tam beş çocuk ya~i 26 kanunuevve_I 931 de be- fiyat icrasına dair inhisarlar ve Osmanlı, Selanik, Ziraat, Fele 
yetiştinniştir ve elyevm beş ço 

1 
led'.yeye bu ~n~attıg'.m. ~arzda kaletine mezuniyet verilecektir. mcnk, Banque Belge; Banco ~i 

cuk babasıdır. vesıkalarla bırlıkte hır ıstıda ve İspirto ve ispirtolu içkiler in- Roma, Derutche Bank, Amerı-
931 senesi için yol parası iste riyor. Şimdi dinleyin bu istida. hisarı umum müdürlüğünün kan Express, Banca Commerçi 

mek üz~re !-lelen tahsildara bu nın devri alem seyahatini! Bu ı' 932 bütç~si de son ş_ekli~i ~1- ale müdür ve mümessilleri bu I 
tat demış kı: meshur istida belediyeye veril- mış , meb uılara tevzı edılmtt· lunmuşlardır. 

- Azizim! Ben beş ~~cuk dikien bi.r müddet sonra müsted tir. Bu idarenin masraf bütçesi Sigortalar müdürleri, 15 lira 
babasıyım! Kanun mucıbmce ı 720 939 lira varidat bütçesi sigorta ücreti alırken 25, 30 li 

1 k inin oturduğu yer olan Kadıköy • • 
yol parası vermem.. şte çocu - de 7 009 700 lira olarak tesbit ra ekspertiz masrafını sigorta 

1 "f --'- 1 · ı nüfus memurluğuna havale olu ' ' lar... şte nu us t=ı<ere en·· edilmiştir. şirketleı·inin veremeyeceklerini 
T hs.lda pı"şkin zattır Öy nuyor .•. Kadıköy nüfus memu-

a 1 r ··· • ileri sünnüşler, bu paranın ya 
le kolay kolay adamın yakasını ru evrakı tetkik ediyor. Esas Kadrola~ tatbik 
bırakmaz.. Tah.l·ıdarın ve tut- miişteri ile bankalarca yarıyarı 

kaydının Kasımpaşa nüfusun- edilı"yor ba k 1 
kalın makbulü tutunca bırakma ya tesviyesini, yahut n a ano 

da olduğunu görerek oraya gön d" 
Yanıdır. Avrupada meşhur bir Tütün inhisarı umum mü • müşterilerden tahsile ıp verme 

k 1 deriyor... Kasımpaşa başka bir ı d 
tutkal fabrikası yaptığı tut a a dür vekili Hüsnü Bey dün ak- sini istemişlerdir. Bankacı ar a 
(Tahsildar) ismini koymuş ••. O incelik ke~fediyor: Müsted'i ev şamki trenle Ankaraya hareket ekspertiz masrafını müşteriden 
da ayrı bahis!. Tahsildar der ki: velce Ankara nüfusuna misafir etmiştir. İdarenin yeni bütçesi tahsil edemeyeceklerini, bunun 

- Efendi birader! Ben orası olarak kaydedilmiş imiş. Evrak yarın Meclis heyeti umumiye. sigortaya ait olması tabii bulun 
nı bilmem! Çocuklar sizin mi? oraya gidiyor! .• Kimbilir ne za- sinde müzakere ediecek ve Hüs duğunu beyan etmişlerdir. Neti 
Değil mi?. Ne bileyim ben!. Nü man gelecek?.. Bu seyahat ola nü Bey cuma veya cumartesi gü k"k 
fu. tezkereleri. falan fı'laAn tetkı" - d d k . cede, meselenin ayrı ayrı tet ı dursun vakti geliyor ve tahsil- nü av et e ece tır. 
ki.ne s~la"hı"yetı·m yok.' Benı"m a. 1 (d d 1 H · d "t'b edilerek kat'i karar verilmek ü ~ dar tekrar beş çocuklu babanın are e azıran an ı ı a 
dım üstümde. Tahsildarım. Ben yakasına yapışıyor: ren tatbik edilmek üzere hazır- zere önümüzdeki hafta içinde 
parayı isterim. Eğer siz yol pa- !anan yeni kadrolar Hüsnü Be- bir içtima daha yapılmasına ka 

d kurt 1 k · t. _ Yol parası da yol parası!. · d · · · k b nsın an n ma ıs ıyorsa- yın av etını ınutea ıp ay aşın rar verilmiştir. 
ruz bu söylediğiniz şeyleri bele Beş çocuklu baba gösteriyor: dan evvel tebliğ edilecektir. Ba -------------
!!iyeye (baistidaoame!) müraca _ İşte istida numarası, işte zı kısımlara ve fabrikalara yeni FEYZIATI LiSESi 
atla bildirirsiniz! Amirimiz bize 1 y k~drol rı · ,. d t bl" • ed"ıl Bu seneki tatil devr<"sini lstan-

evrakın dig" er numar arı.. t- y. • a şım•H en e •g. -
sizden para alınmamasını söyle I t B d h d bul'da geçirmek mecburiyetinde 

d 1 rın öbür gün benim müstesna o mış ır. u meyan a. a~ıran a bulunan mektep talebeleri için 
yinceye ka ar ben yo parasını duğum meydana çıkacak! 1 açıkta kalacak olan hır rıvayete Aı navutköyünde her türlü sıhhi 
isterim... _ Sen hele şu altı lirayı ver göre 286 ve di "er bir habere gö ,.e terbiyevi v~aaiti _c_:ı.mi ol.'.'n hi

Beş çocuklu zat tahsildara, de! Soma beş çocuklu baba ol- re 178 memura da tebligat yapı nas!nd'.' ı.msusı teı~~at ~u~ude 

mez: 

dert anlatılmayacağını derhal • . 1 I k B ) l!etırmıştır.Bu teşkılattan ıstıfade 
1 dugunu ısbat ""-~·sen paranı · aca tır. u memur ar gayet " k . 1 b 1 kt kavrar .•• Fakat tekrar §U söz e. . . . 

1 
• • A . _ . . ttm" ısteyen ta e e er me ep 

ri söylemekten nefsini menede- gerı 15lersın .. Dıyor.. bıtıırafane v adılane tetkıkat ı- idaresine müracaat ederek izahat 
Parayı alıp almadığını bilmi le tesbit edilmektedir. 1 alabilirler. 

- İyi amma azizim! Ben te
kaut maaşı i.:;in yoklama yaptır 
dığım :zaman mahalle ilmü ha. 
ben kafi geliyor .• lşte size ma. 
halleden de ilmühaber!. Çocuk
lar da meydanda! Bak hepsi 
baba diye bağmyorlar •. Bunla

yorum, amma hazirandan evvel ; Müskirat inhisarnda da yeni 
1
!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

herhalde alacaktrr ... Saşmaz mı ı drolann haziranda tatbikına 
sınız? .. Bir adam be~ ayda kaç ,-b<a I k M" k' 

- ld " • b t d · aş anaca tır. us ırat umum çocugu o ugunu ıs a e em•- .. .. .. .. 
yor!. Halbuki istediği zaman muduru Asım Bey ı;:eçen gun 
bir adamın bütün ecdadını nü- Ankaradan avdet etmiş, idare 
fus kaydına nazaran ortaya dö- kadrolarının ihtiyaca göre oldu 
ken ustalar vardır.. ğunu söylemiştir. Yeni mali se 

kısımlan peyderpey tevhit edi. 
leceğinden bu tevhit esnasında 

bir kısım memurların kadro açı 

ğında kalacakları anlaşılmakta
dır. 

İnhisarlar umum müdürü de . ' 

"Süpersimanlar " 
Şimdi Tiirkiyede imal 

edilmektedir 
Yerli çimento fabrikalarının 

Avruparun en maruf markalarile 
rekabet edebilecek ve nev'i itiba
rile fevkalade olan sun'i bir Port 
land çimentosu imal ettikleri her 
keaçe malumdur. 

Şehrimizin başlıca çimento fab
rikalarının süpersiman imalini de 
kararlaştırdıklarını iJittiğimiz veç 
hile, bu bapta izahat almak Üze
re en mühim yerli, çimento fabri
kaları müdürlerinden birile müli 
katta bulunan bir muharririmize 
mumaileyh tarafından zirdeki i
zahat verilmittir: 

Filvaki bir müddetten beri bir 
"Süpersiman'' imal etmekteyiz ve 
mezkiir "Süperıiman" §İmdiden 
müıterilerimizin emrine amade 
bulundurulmaktadır. 

Nev'i fevkalade olan işbu "Sü
persiman" mukaddema Türkiye
de sahlan ecnebi süpenimanlan
na rekabet edebilecek mahiyette
dir. 

"Süpersiman" imaline aarfolu 
nan hususi itina ve ihtimam ıaye
ainde evaafı matlubesi aon derece 
inki,af eden sun'i bir Portland çi
mentosudur. 

"Süperaiman" ın seri kabiliye
ti taaallubu ve yüluek mukaveıne 
ti dolayısile düııa)'anm her tarafın 
da istimali taammüm etmittir. 

Henüz imarat ..-e inıaatı ceai
me mebdeinde bulunan Türki)'e
nin bu cibi yerli bir malzemeye 
ihtiyacı olduğundan, mezkiir mal 
zemenin iatibsalini her türlü feda 
kirlıklan iktiham ederek temin 
eyledik. 

Terkibatın ve muhtelif aksa
mın haddi ascariye tenzili, kalıp
tan daha çabuk çıkanlması ve İn 
,aatın serian ikmali gibi netayiç
ten naıi "Süperaiman" ın iıtimali 
mimarlara, müteahhitlere, inşaat 
mühendislerine, velhasıl itlerinde 
çimento kullananlara umumiyetle 
büyük bir tasarruf temin edecek
tir. 

imdi "Süpcrsiman" ımızın bi
lümum inşaat mütehaıııaları tara 
fından hüsnü kabul ve takdir 
göreceğini kaviyen ümit eylemek
teyiz. 

Gülhane 
Müsamereleri 

Gülhane müaamerelerinin on 
birincisi 22/ 5/932 pazar gunu 
Gülhane konferana ıalonunda ya
pılmrftır. 

Nisaiye mua.,.ini Dr. Şükrü Bey 
tarafından (rahimde metastatik 
kanser), Dr. Ihsan B. tarafmdan 
koffi usulu ameliyesi ile eyileımit 
bir meaa.ne ektopiai, dahiliye mu
avini Dr. Salih B. tarafmdan bat 
lenfoit lösemi, niaaiye muavini 
Dr. Ziya B. tarafından meaani 
mibbeli bir fiıtül, hariciye mua
vini Dr. Nevzat B. tarafından ko
lon tefemmümü, Dr. Fahri B. ta
rafından adisson haıtalığı vak'a
lan taktim edilmiı. Muallim Ze
ki Faik B. tarafından "suyun 
klorlanması için orduda istimale 
layik sade bir usul", Muallim 
Burbanettin Osman B. tarafından 
'•glüsidemi uıulleri ve glisemi 
mesahası hakkında iki tebliğ ya
pılmııtır; miınaka,alara Muallim 
Abdülkadir Lütfi, Esat, Kemal 
Hü•eyİn, Nazim Şakir Beylerle 
Dr. Şükrü B. istirak etmiılerdir. 

SATILIK ve KİRALIK 
HANE 

Beşiktaşta Kılıç Alide Alem 
Kadın aokağrnda 12 No. bane (6 
oda mutbah, bahçe, kuyu ve tu · 
lumbası, terkos ve elektriği havı) 
aatılık ve kiralıktır. Görmek iste. 
yenler yanındaki haneden veya 
bekçiden anahtan alabilirler. Gö
rü,mek için de Milliyet matbaası
na Nihat ve Nuri Beylere müra
•aat edebilirler. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hercün öğleden 
sonra aaat (2,30 dan Se) kadar ls
tanbulıla Divanyolunda 118 numa
ralı hususi dairesinde d~hili hasta
lıklan muayene ve tedavi eder. Te
lefon: lıtanbul 22398. 

DOKTOR 

V ,~İN ŞÜKRÜ 
ı:: ..hili luutalıldar mütehauısı 

Her gün öğleden sonra 1atanbul 
Türbe Babıali Caddeli No. 10 

Telefon 2,2622 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, istiklal caddesi Bü

yük Parmak kapu, Afrilra hanı

na bitişik Apartıman No. 21.

f cL Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

-- Bu aktamdan itibaren 

MELEK'te ELHAMRA' da 

Son Hatıra 
MADY CHRİSTİANS 

HENRY GARAT tarafından 

Gel boşanalı 
İlave olarak: PARAMOUNT JURNAL. Fransa Reisi

cümburu Dumer'in cenaze merasimi, Tardieu'nün nutku 

ve merasimde bulunan yeni Reisicümhur, Belçika kralı 

ve İngiltere Veliahtı, Duc D' Aost cenapları vesaire. 

KADIKÖY OPERETi 
26 mayıs pertembe •ktamı 

Kadıköy Kutdili Tiyatrosunda 
Halk temailleri 

MEÇHUL SERSERl 
Operet 3 perde 

KADIKÖY SOREYY A 
SiNEMASINDA 

2!S mayıs çarf'l1'lll>a cünü aktamı 
saat 21,45 te Rapı Riza 

Tiyatroıu 

CEZA KANUNU 
vodvil 3 perde muharriri lbnirrefik 

Ahmet Nuri B. Otobüs temin 
edilmiştir. 

ERTU~UL SADETTiN 
VE ARKADAŞLAR! 

Şehzadebatı Millet Tiyatrosunda 
P,,..,.,ınbe günü akşamı ve cuma 

gündüz ve aece matbuatın ve mii.
nevverlerin davetJi bulunduğu 

Büyük haile 
HAMLET 

Her yer 50, talebeye 25 kuru4tur. 

lıtanbul ikinci iflas memurluğun

dan: Adres: lstanbul Çakmakçılar

da manifatracı llya Gormezaııo ef. 
Balada iımi ve adreoi yazılı olan 
:aıbn iflası açılıp tasfiyenin adi ıe
kilde yapılmasına karıır verlimş ol
duğundan: 1 - Müflisden alacağı o 
lan veya mallerinde istihkak iddia-
11nda bulunanlann alacak ve iddia
lanıu itbu ilandan bir ay içinde ey
yamı resmiye müstesna olmak üze
re her gün saat 13 den 18 e kadar 
Sultanabmette vaki adliye binasın
da icrayı vazife eden ikinci if1iı 

dairesinden gelerek alacaklarını 

lmyt ettirmeleri, ve senet ve defter 
ıPbi delilleri her ne ise bunların a
sıl veya muıaddak suretlerini verme 
leri. 2-- Müfliıe borcu olanların yu 

karıda gösterilen müddet içinde borç 
lannın miktarını yazdırmalan. Hi
lifma hareketin ceza kanunu mu
cibince takibat ve mesuliyeti mii
cip olacağmı bilmeleri. 3 - Müfli
sin maUarını nakit ve tahvilitı hu
na mümasil kıymetli evrikıru her 
ne suretle oluna olsun ellerinde bu
lunanlar İster şahs ister banka ve
sair müessese olsun bunlann üzerin
deki haklarr mobfuz kalmak şartile 
o "'allan ayni müddet icinde daire
ye vermeleri, vermezlerse cezayİ 

tatbikat ve mesuliyette uğrayacak

larını ve mazeret bulunmadıkça rüç 
han haklarından mahrum kalacaklı

ların bilinmesi. 4 - 2 6-932 per
~embe günü ııaat 14 te yukarıda ya
zrlı iflas dairesinde alacaklılann ilk 
toplanmalan ve müflisin müşterek 

borçlularıyle kefillerinin ve borcu 
tekeffül eden '8İr kimselerin içti
mada hazır bulunmağa haklan oldu 
iu ilan olunur: 

SATILIK MATBAA 
Büyük ve küçük makineler, mo-

tör, transmiıyon., kitap ve gazete i
çin muhtelif yerli ve Avrupa yazı
lan, çizgi, çiçek, tekne v. s. takım
larla hali faaliyette muntazam bir 
matbaa yolculuk dolayısile acele 
3000 liraya aatılılcbr. lstıınlıul, Vi
liyet konağr ka11ısında Nümune 
matbaa11 vasıtasile S. Tevfik Beye 
müracaat. 

ZA YI - 2632 sicil nwnerolu araba 
cılık elıliyetnamemi kaybettim. Ye
ni sini alacağımdan zayiin hükmü 
yoktur, Arabacı lsmail. 

Askeri tebligat 

Emin Önü askerlik ,ubesinden: 
1 - Mülğa Süleymaniye, Aksa

ray, ve Sultanahmet şubesinde mu

kayyet ve halen Emin Önü kazası 
mıntıkasında bulunan taşra şubele

rinde mukayyet bulunan ihtiyat er
kin, Ümera ve zabitanın 1076 No. 
Ju kanun mucibince yoklamalaı·ını 
yaptırmak üzere şubeye bilzat veya 
bil".•aııta müracaatları. 

2 - Yoklamaya 1-6-932 de bat
lanacak ve 30-6-932 de nihayet ·e
rilecektir. 

3 - Müracaat gUnleri cumartesi, 
pazarerteıi ve çarşambadır. 

4 - ihtiyat zabitanı askeri vesi
kalarını ve nufus cüzdanlannı var

sa sıhhat raporlarım ve iki.ıer adet
te vesika fotoğrafilerini hamilen a
tideki tarihlerde müracaat edecekler 
dir. 

A - Erkanı harb ve piyadeler 1 
ila 9 haziran. 

B - Sıvari ve topçular l ila 9 ha
ziran. 

D - istihkam kıtaatı fenniye 11 
ili 16 haziran. 

C-- Levazım, Jandarma ve deniz 
11 iliı 16 haziran. 

H - Etibba Eczacı baytaı· ve 
~çiler 18 ila 23 haziran. 

V - Nakliye zabitanı, Memurini 
Askeriye, Askeri san'atkiırlar mü
zika ve imamlar 25 ila 29 haziran. 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
1932 Mayısın 27 İnci cuma günü 

sabah saat 10 da 

Klariç Otelinin 
Bu kere mevkii fruhta vazoluna

cak etY• timdiye kadar satılan etY• 
dan bile daha nefis olduğu halde ba 
hafta aahtm son haftası olduğundan 
ehven fiatla aatdacaiı emri bedihi
dir. Miitterilerin kıymettar vakitle
ri zayi olmaması için tışta bervec 
hizir proğnun takip edilecektir.Saat 
10 sofra takımı, mütenevvi biblolar. 
parke elektrik makinası veaaire. 
Saat 11 de müteaddit salon takımla
rı. fevkalade nefia marketiriden ma

sa ve bahü; Paria mamuli\tından pi
rinç kıymettar avize, şömine takımı 
(saat elektrikli ıamdan) kadın yazı
haneleri. Saat 12 müteaddit yatak 
odaları, dolap, bronz ve lake karyo
lalar, ....,t 13 le komple yazıhane n 
kütüphane müteaddit yazıhaneler, 

müteaddit yazıhane takımları, ay
nalar. Saat 14 te halis keten patia
ka çarşaf, fııneli örtii, yastık, şilte, 

saat 15 te Franaızça kitaplar, gü
müş ve kıymettar biblo, •edefli ne· 
fis kutu. Müşterinin 100 de ?.5 i pe 
şinen tediyesi lizımdır. 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
1932 Mayısın 27 inci cuma günü 

sabah uat 10 da Bogaziçi Y enikö
yünde Avusturya sefarethanesinde 
mevcut müzeyyen cıyalar müzayede 

suretile satılacaktır. Som mavundan 
mamul büfe, hayli biblolar, muhte
lif stil salonlar, Hezaren koltuklar, 
Som mavundan mamul fnailiz Vit
rinleı·i ,maroken kanape ve koltuk 
takımı, Şam iti mükemmel mozayık 
maoa, hakiki Paris iti gayet güzel 
mavundan mamul Amerikan yazıha
ne, yemek oda sandaliyeleri, etajer
ler, bronz ve demir karyolalar vesair 
hayli lüzumlu eıyaiar. Mükemmel 
Isparta vesair halıları. Nefi• bir kuy 
ruklu piyano, çapraz telli demir çer 
çeveli. Pey •Ürenlerden 100 de 25 
tenıinat alınır. 

(

Belediye klmgahanesi KURTUL U Ş 
ve doktor raporlarile 
gazozu şekerden mamul en sıhlıi ııe leziz gazozdur. 

Harik Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galata-da Ünyon h~md:ı kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınruz. 

Türkiyede bilafastla icrayı _muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 



•• 
Uç aylık kontenjan 

harici maddeler 
Haziran, Temmuz ve Ağustosta 
kontenjanatabitutulınayacak 

olan maddeler han~leridir? 
11940 Numaralı kararnameye dör- 1 Tarife No 

düncü zeyil olarak neıredilen !Ute- 661 
ler meyanında Haziran, Temmuz ve 663 

Ağustos aylarında gümrük kapda- 664 
•ından kontenjana tabi tutulmadan 

665 
lirecek mevat A. B. C. D. E . F. G. 

666 
b d 

H. listelerile neşredilmi~tir. Konten- 1 a. · c. · 
jan harici ııirecek mevaddı ğöste- h. v. 
ren bu listel.,,-in tarife numara ve 669 a. c. 
Cıkralarınr avnen neırediyoruz: 

A 
Taı·ife No 
23 c. 
25 
29 
43 
44 
45 

Tarife No 
330 a. b. el h 
ssı 

Sb3 b. 
SM a. b. 
sa5 .. ı. n. 
586 L b. 
654 L b. 
ö94 c. il. 
69S .. 
695 b. c.el 
695 b.v. 
697 
698 
i02 

671 
677 
681 a. b.c. d .• 

D 
288 a. 
290 a. 1 
S'24 a. c. 
327 .. 
327 b. 
334 
337 
34) c. 

343 

E 

Tarife No 
357 a. 
361 b. 
391 
414 a . b. 
415 a. 
417 a. 
417 b. 
494 a. b. 1. 
527 
528 a. 
545 b. 
551 a. b. 
552 b. 
682 a. b. 1. c.h, 
682 v. 

683 a.b.l.c.h. 
687 
688 ... 
689 
690 
693 

47 •. \ 
48 a .... 

51 a. 
54 a. 1 
64 L 

65 h. 
66 a. 

66 b. 
66 el 
66 h. 
67 

703 a 
70'l 

Memleketimizin sıhhi ve ıinai ihti

yacı dolayısile ithalatı takyit edil-

'\ 

706 a. b. i;. d. 
707 
761 

meyen tıbbi Ye sınai mevat ve eıya 

listesidiı· 

Tarife No 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 25 MAYIS 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 m.) - 18 
ııramofon, 19,6 Cennet Hanım, Ye
sari Aaun Bey, 20,6 opera parçaları, 
21 Bedayi musiki heyeti tarafından 
alaturka saz, 22 cazbant. 

BÜKREŞ (394 m.)- 20 Viyon
sel refakatinde şarkı, 20,S konferans, 
20,45 piyano ile Beethovenin 78 Op. 
numaralı sunalı, 21,15 keman kon-
seri 

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

1ST AFlLOKOK AŞISI 
Stafilokoklardan mütevellit (er
genlik. kan çıbanr, koltuk altı 

çı~nı,arpacık) ve bütün cilt has
talıklarına karşı pek tesirli bir 
ı. aşıdır. Divanyolu No. 189. 4 

lstanbul S İnci icra dairesinden: 1 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer kol- ı 

tuk, l[anepe, karyola, •e gardrop ve 
1 

sair eşya 29-5-932 tarihine müsadif 1 
pazar günü saat 12 den itibaren Tar 
labaşında Kilit sokağında 4 No. lu : 
hane derununda satılacağı ilin olu-

nulr. b 1 ı· · 4 ·· .. 1 

1932 

• Naim Vapur idaresi .. 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
Her 

hafta 

vapuru 

Perşembe 
günleri Galata rıhtımından saat 

tam 18 de hareketle doğnı 

1ZM1R 'e 
ve pazar g ünleri lzmir'den saat 

14 1/ 2 dil hareketle lıtanbul'a av 
det eder. 

T afsilit için Galata, Giimrük 
karşnında Site Fransez Han No. 

BELGRAT (429 m.)- 20 Al
manca ders, 20.5 Çigan orkestrasıt 
51 Milli Sırp şarkıları, 22.10 akşam 
konseri. stan u as ıye m~hkcmesı uncu , 

hukuk dairesinden: Manisa meb'u- ~ 12 yazıhaneıine müracaat. 

f 
ROkMA <44

2
1
1 

m
15

->d-k ?.l g1ra'?o· su Mustafa Fevzi bey ,-ekili avukat : ı===-~T~e~l.-=B~.0~-~1;04;1~ .• 
on, onser, , o torun avııye 

1 

H"I . B l ı 
!eri, 21,45 Puccini konseri. Hasan ı mı Bey tarafından ey-

oğlunda Pangaltıda Yedi kuyularda 1 
PRAC (488 m.) - 20 gazete 40 numaralı hanede mükimun Bur- ı 

haberleri, 20.20 bir operanın uver- . . . E . i 
türü, 20,35 Prağ Alman tiyah'?~un: lıan~ttın Bey~~ . hemşırelerı mıne . 
dan naklen Şatoda bir oyun ısimlı Nasıb:? ve Murşıde Hanmılar aley
komedi. hine ikame olunan ebniye kal'i ve 

ViYANA, (517 m.) - 19,SS Dos 
tovskinin "Karamaz af biraderler 
mahkemesi huzurunda" ismindeki 
piyes 20.40 Straviskinin eserleri. 

PEŞTE (550 m.) -19,40 orkest 
ra, 21 Stutyoda temsil. 

VARSOVA (1411 m.) - 20.35 
konfera.:ıs, gramofon, 21,15 Kora he 
yeli tarafından tarlalar. 

ecri misil davasının cereyan eden 
mubakeınesi neticesinde 3?10 lira 34 
kurutun davacı tarafından müddaa
leyblere tesviye edildiği takdirde 
müdclaaleyhlerin müddMbih arsaya 
vakı müdahalelerinin men'ine ve eb 
niyenin tahliyesiyle davacıya tesli
mine dair mahkemece 1 Temmuz 
931 tarihinde verilen kara"l"ı havi 

29-11-931 tarih ve 31-?58 "detli İ· 
1 1 L A N lamın müddaaleyhlerden Mürıide 

Biz zirde vaziülimza Hristaki Ha (Ne§ide) hnnımın mahalli ikameti
cıyosif ve lliya Makropulos efendi- nin meçhul olması hasebiyle kendi
ler beyninde mevcut ve (H. Ha~o- , sine tehi'.!~ kabil o~amadığından ila
sif ve 1. Makropulos) unvanile nen teblıgı karar gır olmuş ve mez
muanven kolektif Şirketi buhranı kur ilİlmln bir •ureti mahallesi muh-
hazırı sebebile muamelatıınıza de· tarına teb.1iğ edildiği ııibi bir nusha
vam edemeyeceğimiz cihetle biJriza sıda mahkeme divanhanesine talik 

SEYRISEF AlN 

M~rkez acenta: Galata Köprü 
başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühürdarzade han 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 

(KARADENiZ) 25 mayıs 
çarşamba 18de Galata rıh· 
bmından. 

MERSiN POST ASI 

(KONYA) 25 mayıs çar· 

ş • mba 1 O da İdare rıhtı· 
mın ·an kalkarlar. 

idarece qağıda ismi ya

zılı emlak pazarlık ile ki
ralanacaktır. 

'i 

• 
lzmir Ziraat 

Bankasından: 
Mevkii Sokağı 
Kar§ıyaka Alay bey yalı 

Cinsi No. Muhammen K. 
Hane 137 7500 

" Naldöken tramvay C. si Hane 12116 6000 
u " ,, Hane 12S.t19 12000 

1 " Muradiye Hane S7-St , l 7500 
" Zafer Hane 40 150 6000 

ı l - Yukarıda evsafı yazılı emval 25 Mayıs 932 tarihinden iti· 
: baren kapalı zarfla ve peşin para ile müzayedeye çıkarılmıştır. 
ı Mezkur emval 25 Haziran 932 cumartesi günü ihale edilecektir. 
İsteyenlerin mezkur günde saat onda Ziraat Bankasının Gazi 
Bulvarındaki İzmir Şubesinde müteşekkil satış komisyonuna mü. 
racaatları lazımdır. 

2 - Müzayedeye iştirak edecekler teklifnamelerini muayyen 
vakte kadar makbuz mukabilinde müzayedeye memur heyetin 
riyasetine teslim edeceklerdir. 

3 - Talipler . teklifnamelerini bir zarf ic;ine koyup mezkur 
zarfı mühürleyecekler ve üzerine yalnız isimlerini yazacaklar 
Ancak teklifnameyi havi olacak olan işbu mühürlü zarfı teminat 
akçesine ait makbuz ilmühaberi veya banka kefaletnamesile bera 
ber diğer bir zarf içine koyup işbu ikinci zarfı da mühürleyecek
ler ve üzerine teklifnamenin hangi iıe ait olduğunu yazacaklar
dır. 

4-Yüzde yedi buc;uk teminat akçesi ve mezkur emval hakkın 
da daha ziyade malumat almak isteyenler lzmir'de mezkur banka 
şubesine müracaat edebilirler. 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Galatada ithalat gümrüğü altında şerbetçilik mahalli müddeti 

icarı: bir sene. Senelik muhammen icarı 300 lira. 
Merkez kumandanlığı altında 381/ 371 No. lı dükki.n müddeti 

icarı : bir sene. Senelik muhammen ican 240 lira. 
Ömer Avni Hacı Betir mahallesinde 2 No. lı dükki.n müddeti 

icarı : Bir sene. Senelik muhammen icarı 120 lira. 
Kağıthane mahallesinde İmrahor kö,kü müddeti icarı üç sene. 

Senelik muhammen İcarı 800 lira. 

68 
69 
71 c. 

73 c. 1. il. 
97 ... b. 

785 
812 a. b.c.d. 

h. v. 
813 a. b. 
853 c. 

33 a. 
66 c. 
169 a. b. 
170 b. 
228 

Tarife No 
739 a. b. c. 
740 a. b. 
741 a. b.c. 
742 a b. c. 
743 

d. fesb ve tasfiyesine 6 Ki.nunsanİ 

1 

kılınıı~ış olduğu~.dan tebli~ makamı-
1932 tar'.hinde karar verilmit ve na kaim olmak uzere keyfiyet gaze
münferiden ifayı vazifeye memur ol 

1 
telerlede ilan olunur . 

Teminat % 10 dur. 

Havuı zabitan mahfeli 

depo olarak, Tophanede 

Seyyahin salonunda 6 ve 
11 No. lı vitrinler, Moda 

iskelesi üzeriddeki gamıo 

1 -3 sene için kiralanacak· 

br. Talip1erin her zaman 

mübayaa komisyonuna mü

racaatları. 

Bali.da evsafı yazılı emlaki miltiyeden olan emlakin icarı için 
aleni olarak 20 gün müddetle müzayedeye konulmuıtur. Talip 
olanların yüzde 7,S teminat akçelerile bir haziran 932 çarşamba 
günü saat onda Beyoğlu Defterdarlığına müracaatları. (2068) 

98 a. b.c. d. 
99 

100 
102 ... b. c. 
105 b. 
126 
127 •. b. 
133 c. 
159 el 
165 
173 
203 c. 
208 .. 
211 a. 
223 c. 
227 
231 
250 
272 b. 
272 c. 
27<1 
275 
~76 b. 
~77 L 

277 c. 
277 ... 
277 t. 
281 .. 
2:ıs a. 

302 
305 a. ı.. 

315 a. 
328 .. 
332 
:.><12 L 6, 

366 ..... 
J67 .. b ... 
~63 

371 
373 
387 
388 

a. ... c. ..... 

409 a. ... 
~12 L lo. 
413 
411) 

<141 
442 
444 
•ISG 
<167 c. 
471 
<177 a. b 
477 d. 

47~ a. 
<182 a. 

516 
517 
51!' 
521 
523 

L l.. 
a. ı. il. 
... il. 
•. l. 11.111 524 

52!' .. 
52<1 b. 
530 
554 
555 
569 

a.b.~ 

a. b. 
a.b.c.d. 

~70 b. 
574 b. 
~74 el 
574 h. 
575 
659 
658 
577 
677 

a.b.c 
b. 
el 

31 
32 

B 

72 c. 1. 11 · 
129 b. 
132 L 

132 b. 
181 b. ili. 
188 

.. b. 

.. il. 
a. ı. il. 

234 

239 .. 
248 
271 a. b.c.d. 
277 h. 
277 v. 

277 "' 
279 a. lı 

281 c. 
301 
305 el 
443 

233 
26.1 

266 
276 
281 
284 

c, d. 448 
a. 468 
c. 1.11.111.1489 a. b. c; 

iV ) 490 

323 ... 
370 b. c. 
S20 .. 
556 
558 
586 c. 

L b. 
a. ... 

694 b. 
698 
709 •. 

o 
79 
89 

112 
295 
300 
307 ... 
307 c. 
346 c. 
355 
375 
389 
393 • 
424 
445 a. 
462 
463 a. 

476 a. 

477 b. 
b. I 477 

479 • 
481 c. 
482 ... 
490 
sıo • 
SiS b.c.d. 
S21 
529 d. il. 
531 
53S b. 1. 
S38 a. b. c.el 

d. h. V. 

545 a. 
5S2 b. c. 
!i63 
565 b. 
5~,7 

5'.>t 
a. b. c. 

ıP4 a. b. 
634 

506 
508 
510 a 
513 
Sl4 
515 
523 b. 
ı.52 b. 
569 h2 
573 •. b. 
676 •. b. 

a. b. 679 
613 
614 
620 
621 
6".13 .. 
62~ ı.. 

a.b.~ 

E26 

1127 
628 
623 
632 a. 
h7S 
110 a. ı.. c. d. 

"· z. 
711 a. ı.. c. el. 

712 
713 
714 
71& 
716 

h. Y. 

a.b.c.d. 
a. b. c. 
a.b.c.d. 
•. b.c. d. 
•. b.c. d. 
h. 

717 a. b. ·c. d. 
h. 

J 7·i a. b.c.d. 
719 a. b. c. d. 
720 
721 

.. b.c. d. 

722 ..... e.. 
n3 .. b . • :. .ı. 

h. 
':l4 a. b. 
725 a. b. c. d. 

h. 
726 a. b. c. 
7"i.7 

728 a .... c. 
729 a. b.c.d. 

648 L 

649 L b. 
650 

1 730 
c. d. ı 731 

732 

b.c. ç. d.e. 1 733 

a. b.c.ç.d.e ı 734 
73S 
736 

651 
652 
655 
656 
657 
660 

a. b. 
a. b. 

a. b. c. 
a. b. 

1
737 
738 

a. b. c. d. 
a. b. 

744 
745 a. b. 
746 a. b. 
747 a. b. 
748 •• b. c. 
749 a. b. c. d. 
750 a. b. 
7Sl a. b. 
752 
753 
754 L b. c. d. 

755 

h. v. z. h. 
t. y. k. 1.m. 

756 a. b. c. el 
757 a. b. c. 
758 .. b. 
7S9 
760 
762 
763 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
784 
786 
78R 
789 
7911 
791 
792 
794 
796 
798 

• o. 

et. o.-
799 a z. 
801 ,.. b. 
802 a. b. 
803 
805 a .b. c. el 

806 
İl 

a.bc.d. 
h. 

810 ... b. 
811 a. 
81S a. b. 
816 a ... c. 
817 a. .. c. 
818 
819 
820 
821 
824 
825 
826 
827 
8211 
829 a. -
830 
831 •. b. 
83? 

mM< Üzre Avukat Mehmet Bebram Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Galatada Arapcamii mahallesinde Kalafat sokağında 64 2 ka. 

pu No. lı iratlı arsa muhammen senevi bedeli ican 360 lira. 
Müddeti bir senedir. 60113 hissesi 

ve Vasiliki Zahariyadis ve tüccar· latanbul ikinci iflis memurluğun
dan Hacı lbrabim zade Sıtkı Bey· dan: Adı-es Beyoğlunda latikliı.1 cad 
lerle şürekidan ve zirde imzaoı j deoinde (282) numaralı mağazada 

mevzu olanlardan Hristaki efendiyi şapkacı Madam Kokin: Balada is
lasfiye memuru tayin ve keyfiyet mi ve hüviyeti. yazılı olan zatın ifli
uıulen sicilli Ticarete kayıt ve ilan ar açılıp tasfiyenin adi şekilde ya-

.. -- Behek'te --.. , Kemerburga:ı mahallesinde Ağaçlı kariyesi sokağında 4 kapı. 

Mobl"lyalı 6 odalı No.lı 80 dönüm tarla, 500 dönüm orman 2 bap hane muhammen 
eylemi,tir. pılmasına karar verilmiş olduğun

Bazı esbabı makbulei kanuniyeye dan: 1 - Mliflisden alacağı olan 
binaen muamelatı ıirketin tasfiyesi- veya mallarindc iıtihkak iddiasında 
ne mütedair kararımtzın f~h ve İp- bulunanların alacak ve iddialarını iş 
taline ve ıirketimizi tecditle hali sa- bu ili.ndan bir ay içinde eyyamı re& 

btka iadesine ve mukaddema tayin mi ye mü" ·~esna olmak üzer~ her gün l 
eylediğimiz balada isimleri muhar- saat 13 ten 18 e kadar Sultanahmet 
rer tasfiye memurlarının vazifeleri- te adliye binasmda icrayı vazife e
nin hitamına tasfiye memurlarile den ikinci ifli.s memurluğuna gele

Apartıman kiralıkbr 

Bebek'te Arslanlı konağa 
• müracaat. Tel Bebek 86 • 

senevi bedeli icarı 394 lira. Müddeti üc sene. 
Bali.da evsafı yazılı BeyazRuslarda;, metruk olan emlakin icarı 

için aleni olarak 20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Ta. 

1
, lip olanların yüzde 7,S teminat akçelerile bir Haziran 932 çar,am 
ba günü saat onda Beyoğlu Defterdarlığına müracaatları. (2066) 

Askeri fabrika· 
lar llinları 

müıtereken vukubulan müzakera- rck alaceklanm kayıt ettirmeleri ve As. Sn. Mp. i talebesinin 1 
tımız neticeunde bilittifak karar oenet ve defatir gibi delilleri her ne Haziran 932 den 31 T eırinisa-
verdiilimizi ilan eyleriz. ise asıl veya sureti muaaddakalarını ni 932 gayesine kadar temini ih 

9 Mayıs 1932 vermeleri. 2 - Müflise bon;lu olan· tiyacı için •!ağıda muharrer 15 
H. HACIYOSIF ve !arın yukarıcla P,"Österilen müddet i- kalem yeşil sepze 23 Mayıs 932 

l.MAKROPULOS tirketi cinde bordannı l<ayit ettirmeleri de münakasaya konulmu§ idi. 
lstanbul Balrkpazar 49 ;.,üflise tediyatla bulunmamaları hi- Verilen fiyat haddi itidalde ~Ö

numerolu yazıhanzde i lafında hareketin ceza-kanunu mü- rülmediğinden 1 Haziran 932 
______________ 1 cibince takibat ve mesuliyeti mucip de tekrar münakasaaı icra edile 

olacağmı bilmeleri :l - Müflisin em ceğinden taliplerin yevmi mez-
ZA Yl - '"Fatma" namına mahkük ,·alları ve nukut ve tahvilat ve bu- kurda As. Sn. Mp. inde Satın 
tatbik mühürümü zayi ettim. Yenisi 
ni yaptn·dım. Hükmü olmadığını i
lan ederim. Merhum lbrabim Pata 
zevcesi Fatma. 

Tarife No. 
833 
834 • b. 
835 
836 
837 a. b. c. 
838 a. .... 

839 
_ 840 

841 
842 

843 
•. b. 

Tarife No. 
844 a. lı 

845 
847 
84f 
849 
850 
851 
852 
85% 
853 

ltbalib ancak Sıhhiye V eületinin 
müaaacleaile tahdidat haricinde te
min edilecek olan ecza ve müstalı-

zaratı tıbbiye listesidir. 

Tarife No 
234 ( 

783 
787 
793 
800 
807 a. b. c. 

G 

Tarife No. 
814 a. b. 
822 a. b 
823 
853 b. 
854 

Bilcümle tohumluklar ,meynb mey-
vasız ağaç fidanları asma çubuklan 

ve her nevi ıoebze, çiçek tohum, 
fide ve soianları: 

Tarife No. 
2S6 
258 
259 

Tarife No. 
348-351 
354 b. 
461 
546 
607 

c. 
L b 
d. ı. 

H 

Tarife No. 
622 
631 
846 

Tarife No. 
616 
617 a. 
617 b. 
625 

na benzer kıymetli evrakını her ne alma komisyonuna müracaat ey 
suretle olursa ol•un ellerinde bulun lemeleri. (2227) 
duran e§hH ve banka ve sair mües- Kilo: Cinsi 
sesenin üzerindeki hakları mahfuz 223 Taze bakla 
kalmak şartile olmallan ayni müd- 425 Taze çalı fasulyesi 
det zarfında daireye tesliın etmele- 890 Kuru sovan 
ri aksi takdirde cezai takibat ve me • 1550 Ay§e kadm fasulyesi 
suliyete uğrayacakları ve mazeret 77S Dolmalık biber 
buluıunadıkı;a rüchan haklarından 1120 T a:ıe barbunya " 
mabnun kalacaklarrnı bilmeleri. 4- 360 İıpanak 
4-6-932 tarihinde cumartesi ııünü 1 t tS Sakız kabağı 
saat 14 te yukarda yazılı olan iflas 1280 Patates 
dairetinde alacaklılarm ilk toplan- 90 Taze sovan 
muma yapılrnaaı kararl&fmq oldu- 2110 Patlıcan 
ii:undan alacaklıların hazır bulllnma- 995 Taze bamya 
lan ve Müfliain müıterek borçlu- 1520 KnlDIZI domater 
lan ile kefillerinin ve borcu tekel- 90 Dere otu 
fül eden sair kimselerin içtimada 80 Maydanoz 
bulunmaia hakları olduğu ilan olu- 1--...,,-----------

İstanbul Birinci nur. 

Konya asliye 
dairesinden: 

İflas Memurluğun
rnahkerneai hukuı. dan: Müflis Mehmet 

Konyacla KiritÇi :ı.ııde Mustafa 
Sabri efendinin alacaldılarına kartı 
teklif edilip korniserlikce usulen tan
zim ve berayı tasdik Konya asliye 
bukuk dairesine tevdi kılınan kon
kurtatonun yevmi tetkiki olarak ta
yin edilen 11 Haziran 932 cüınarte
ıi gÜnü alacakldarın mezkür kon
kurtatoya kartı bir gÖna itirazları 
olduğu takdirde mabkeıneye müra
caat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

21-S-932 

latanbul Birinci iflas memunu
ğundan: Müflis un tüccarı ve fırıncı 
Y abya Kemal beyin kayıt müddeti 
>itıni.; ve tahkiki düyunu yapılarak 
tanzim olunan sıra defteri Sllretİ a
lacaklıların irsali vaz'ı berayı tetkik 
bulundurulmaktadır. Alacaklara kıs
men veya tamamen kabul olunan a
lacaklıların ikinci toplaıuna için ta
yin olunan 15 haziran 932 Ç&rf&lll· 

' ba ııünü saat 13 te Sultanahmette 
Adliye sarayında vaki birinci ifli.s 

1 
daimi toplanma salonunda hazır 
buluNn11ları ilan olunur. 

Ziya Efendiden ala
cakları olanların 2 
Haziran 9 3 2 Per
şembe günü birinci 
toplanmada hazır 
bulunmaları evelce 
ilan edilmiş ise de 
ahiren masanın 
mevzuubahs olan 
menfaati toplan
manın daha evel 
icrasım icap ettir
miş olduğundan a
lacaklıların 28 Ma
yıs 9 3 2 Cumartesi 
günü öğleden eve) 
saat 11 de dairede 
toplanmalan ehem
mive t le ilan olunur. 

Sahlık İnek Sütü 
Halkalı Ziraat mektebi çiftlik ineklerinden yevmi hasıl olan 

elli kıyye süt pazarlıkla satılacaktır. Talip olanlar Mayısın 26 

ıncı perşembe günü saat on beşte mezkUr mektepte çiftlik idare 

heyetine müracaat etsinler. (2202) 

Emniyet sandığı müdirliğinden 
Mehmet ve Hüseyin Beylerin (S779) hesap numaralı borç se

nedi mucibince istikraz eyledikleri iki bin beı yüz liraya mukabil 
Sandığımız namına merhun bulunan Beyoğlunda, Feriköy mahal 
lesinde atik Büyükdere, cedit Fransızmezarlığı sokağında eski 
40 ve yeni 83 numaralı bir hanenin tamamı, borcun vadesinde Ö· 

denmediğinden dolayı 26 Mayıs 932 tarihinde satılacağına dair 
olan ilin varakasile ihbarnamenin tebliği için yapdan tahkikat 
neticesinde borçlulardan Mehmet Efendinin vefat ettiği ve hisse. 
dar Hüseyin Ef. bemıireai. Fatma H. dan b&fka mirasçısı olup ol 
madığı meçhul bulunduğundan tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

zere ili.n olunur. 

Gedikpaşada Jandarma Sabnalma 
Komisyonundan: 

932 modeli 20 adet maa teferrüat tartu marka masa telefonu 
26 Mayıs 932 perıembe günü saat 14 ten IS e kadar pazarlıkla a. 
lınacaktır. Taliplerin mezkUr gün ve saatte komisyona müracaat 
ları. (2241) 

ikinci tflis memurlupndan: Ta 
mamnıa (3000) lira kıymet takdir 
olunan Kadıköyünde Moda caddeain 
de 179-181 numaralı maa diikki.n 
hanenin Üç hiHesi itibarile bir hiı
seoine blrinG arttırmada (400) lira 
talip zuhur etmiıtir. Yine temamma 
(3600) lira kıymet takdir olunan ay· 
ni mahal ve caddede (145) numara
lı bane ve dükki.nın 12 hine itiba
rile ( 40) hinesioin 3 de bir biue
sine (100) lira talip zuhur etmittir. 
Yukanda yazdı olan ve müflis inek 
çi Anaslat efendiye pederi Kosti e

fendiden intikal eden emli.k.daki bis 
seleri birinci arttırmada takdir edi
len kıymetleri bulmadığından ikin· 
ci arttırmanın S temmuz 932 salı 
gÜnÜ saat 14 ten 16 ya kadar Sultan 
abmette Adliye sarayında ikinci if. 
IU dairesinde yapılmasına karar ve
rilmittir. Bu emlake ait tanzim kı
hrunıt olan şartname dairede müt
teıilerin h.,,- sün tetkiklerine hazır 
bulundurulmuttur. Artbrrnaya itti
rak edecekler yüzde yedi buçuk ku
rut teminat Tereceklerdlr .Sahı pe

tinclir ferağ harci vergi ve icare ve 

belediye resmi temamile mütteriye 

aittir. Talip olanlarm ve fazla ma· 

liimat almak isteyenlerin 931.JS 

dosya numanısile 

caatlan ilin olunur. 

dıüremize müra. 

Osküclarda lstanbul altıncı icra 
mmnurluğundan: Tamamın 1500 li
ra kıymet takdir edilen Osküclards 
Selman aia mahallesinin atlama tat• 
sokağında 2 atik 14-16-18 cedit nu· 
maralarla murakkam bir bap dükka 
ıwı 12 de bir bissc•i birinci arttır· 
madır. Satış pqindir . Mütterilerin 
yüzde yedi buçuk pey akçaları ver· 
meleri lazımdır. Arttırma Üsküda~
da Jstanbul altını.'! icra dairesind• 
27-6-932 tarihine mü8&dif pazartesi 
günü saat on dörtten on altıya. ka· 
dar icra edilecektir. Satıa JU'tname
si 2-5-932 tarihinde divanhaneye ta 
lik edilecektir. Haklan tapo senet
leriyle sabit olmıyan İpotek alacak
lılarla diğer alakadaranın ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 

hu.suıiyle faiz ve masarife dair olan 

iddialannı tarihten itibaren nihayel 

yirmi gün zarfında ve evrakı müsbİ· 

teleriyle birlikte bildirmeleri aksi 

takdirde lapo ıiciliyle sabit olmı· 

yanların satıı bedelinin paylatma

smdan hariç kalırlar .Alikadaranın 

icra ve ifliı kanununun 119 uncu 

maddesine göre tevfiki hareket et

meleri icap eder. Daha fazla malü

mat almak istiyenlerin 930-1007 nu

maralı dosyaya müracaat etmeleri İ· 

li.n olunur. 

. 



TahtakUJ'WJu, sinek ve bütün hatarab bir 
aaniyede imha eden ve emsaline nazaran 
daha m6essir; daha öldürücü olan yerli malı FAYDA Yarı Yarıya Daha Ucuzdur 

Stlt 
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt Hül&sası Kullanınız sütünüzü arttınr 
Çocuklann kemiklerini 

Kuvvetlendirir 

Görülmemiş Tenzilat 
Sultanhamamın'da 

BALCILAR 
MAGAZASINDA 

Mevcut Avrupa Mallan 

YOK BAHASINA 
Elden çıkarılıyor. 

Bu ıs günlük 
Fırsab kaçırmayınız. 

Müddeti 1_16 hazirana kadardır 

Sıhhatinizi muhafaza ediniz! 

Asipin-Kenan 
Grip, SoiuJı algmhjuun, 
bat. dit airılanmn en 

birinci il&cubr. 

Z~MRIT Yalova KlPtl~itJHI 
Büyük Otel - Büyük Lokanta -

Büyük Gazino 
1 Haziranda açılacakhr. 
Radyoterapi - Fizyoterapi - Elekl roterapi 

_ Hususi banyolar _ 
lstanbul'un en iyi orkestra ve cazbandı 

Otel v• yemek fiatlarında bllyük tenzilat yapı'mıştır. 

Yemek mecburi değildir. 

I Emlak ve Eytam Bankası ilanlan J 
Bankamızın tahtı taaarrufuııda ohıp ahiren ifraz edilen 

Beyoğlun' da T etvikİye mahallesinde Harbiye caddesinde kro
kisi aıağıda mevcut arsalardan cepheleri Harbiye caddesine 
miisadif ı, 9 ve 8 pe.rsel numaralı analar kapalı zarf uaulile sa
lılığa çıkanhmtbr. 

Teklif edilecek bedelin bette biri petİn olmak üzere müte
bakisi dört sene ve dört müsavi talı:aitte ve senevi yüzde on bu
çuk faize tibi olmak tartile ödenilecektir. 

ihale 30 Mayıa 932 tarihine müsadif Puartesi günü Anka• 
:-a'da idare Mecliıi huzuru ile icra edilecektir. 

(1) numaralı ananın teminatı (1.118) , (8) numaralı ar-
sanın teminab (1.240) ve (9) numaralı arsanın teminab da 
(1.262) liradır. 

Talip olanlar mufaaaal 98rtnamemizi ıönnek üzere latan
bul Şubemize veya Merkezde Emlik aerviaine müracaat edebi-
lirler. (2078) 

o 
> 

-

OjeratOr 
M. Ktmıl S.r · 

' apartma"' 

• .. 
" Harbi)'• Nıpntatı tramvay caıddni 

, 

lstanbul Deniz Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo Saat 
11680 Ekmek Açık münakasaaı: 26/5/932 perıeınbe günü ı4 te 
3200 Kuzu eti) " " ::28/ " cumartsi" ı4 ., 
6400 Koyun " ) '' '' '' " " ,, 14 ,, 

1 ıooo Süt " " 29/ " Pazar " 16 " 
ı2500 Y •t sebze " " : 29/ " " " ı4 " 

Kilo Saat 
24000 Yaş aebze Açık münakasası: 29/ S/932 pazar günü ıo da 

lstanbul'da bulunan Deniz Efradı ve Heybeliada Deniz Harp 
mektebi ve lisesi için yukarda yazılı erzakın hizalanndaki gün ve 
saatlerde münakaaaları icra olunacağından ıartnamelerini gör
mek için her gün ve vermeğe talip olanların hizalarında yazılı 
münakasa gün ve saatlerinde latanbul Defterdarlığı veznesine 

teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşa 

BEBEK SARAYINDAKİ 
Müzayedeye 27 Mayı• Cuma GiinG dahi Devam 01-acakbr. 

Meıkfir aarayda bulutıan biUimum kıymetli ve mllıeyyen etya ve billaaua laakiki kri1-
tofl ıofra, dondurma, pmpanya ve çay takımları, Herelı.e ve Lion ipekli kumaflan, el 
i~lemeli çarfaf ve çay takımları. Piyano, Piyaaola, perdeler, ipekli Hereke Mısır ve 

Acem halılan, nadide Hlon takımlan veHİre .. 

BAKTERiYOLOG 

Dr. 1 H SAN SAM 1 
Bakteriyoloji UboratuvllJ'I 

Umum kan tablilitı. Frenıri noktai 
nazarından (Wasserman Kahn tea-

1 mülleri) kan küreyvatı oayılması,tifo 

1 

ve ısıtma baıtalıklan teıbiıi idrar, 
balgam, carabat,kazurat ve ıu tabli-

1 

litı Oltra mikroıkopi huauıi atı
lar iıtihzan. Kanda üre miktarının 

j tayini Ye bnia ıedinantaıion ıür'a· 

1 
t'.: Di".anyolunda Sultan Mahmut 
türbeaı No. 189. Telefon: 20981. 

' ~~~~~~~~~~~~-
! 

3 uncü Kolordu ı 
lllnlerı 

* 

K. O. ve birinci fırka ve Ça
talca müstahkem mevki ve has , 
tabanelerin koyun ve sığır ede
rine verilen fiyatları pahalı gö
rüldüğünden tekrar pazarlıkla 
almacalcbr. lhaleai 28-5-932 cu 
martesi günü aaatleri a9ağıda 
yazılı taliplerin tartnamesini al 
mak üzere her gün ve pazarlı- , 
ğa ittirak edeceklerin de vakti 

EN KUVVETLi,. 

- EN MOTECANIS 

ÇİMENTO 
Bıkırkör Çimento T. A. Ş: .. 'lllr.1 Çimentolu,. 

4 uncu Vakıf hlı, .4 uncu kat • İstanbul 

Telef.: 21788 - Ttlgr.: Çiıııtınlo· lstanbul 
muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (336) (2205) 

İhale Saatleri 
K. O. nunki ı4,30 da 

1 ı.F.nınki ıs de 
f Çatalca Ms. Mv. ninki ıS,30 da 
Haatabanelerinki 16 da 

,,. ,,. ,,. 
K. O. kıattatı hayvanatı ihti

yacı için ot kapalı zarf uıulile 
münakasaya konmuftur. İhale

! •i ıS-6-932 çarşamba günü sa-

l 
at 15 te komisyonumuzda yapı 
lacaktır. Taliplerin fartnamesi
ni almak üzere her gün ve mü
nakasaya iftirak edeceklerin de 
vakti muayyende teminat ve 
teklil mektuplarile komisyonu. 
muza müracaatları. (344) 

(2233) 

K. O. ve mekez kıtaatı ve mü 
esıeaatı hayvanatı ihtiya-
cı için saman kapalı 
zarfla münakasaya kon -
mu9tur. ihalesi ıS-6-932 çar
tamba günü ıaat ı&,30 da ko
miayonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin tartnamesini almak 
üzere her gün ve münakasaya 
ittirak edeceklerin de vakti mu 
ayyeninde komisyonumuzı mü. 
racaatları. (3SO) (2239) 

Birinci fırka kıtaatı hayva
natı ihtiyacı için aleni münaka
sa ile ot alınacaktır. İhalesi 
ıS-6-932 çarşamba günü saat 
ı5,30 da komisyonumuzda ya. 
pılacaktır. Tal iplerin şartname
sini almak üzere her gün ve mü 
nakasaya iıtirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonu
muza müracaatları. 

(343) (2232) ,,. ,,. ,,. 
Birinci fırka ihtiyacı için 

9ı,200 kilo saman pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi ı5-6-932 

Davit.;tı; KlEJmıryol •arı id ares5 i!anları 

Bilecik deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasasr 11 Haziran; 932 cumartesi günü saat ı5 te idare 
merkezinde yapılacaktır 

Tafsilat Ankara ve H:ıydarpaşa veznelerile Bilecik istasyon 
müdürlüğünde birer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazı
lıdır. (2150) 

ı - E&kişehir - Ankara battı üzerinde Beylikköprü istasyonu 
civarında 479 - 200 Km. ocağından 7000 M 3 

2 - Kütahya . Balıkesir hattı üzerinde köprünün civarında 
28 . 300 Km. ocağından 3000 M 3 

3 - Kütahya - Balıkesir battı üzerinde Değirmisaz istasyonu 
civarında 97 ve 99 kilometreler arasındaki ocaktan 5000 M 3 

4- Eskişehir. Konya hattı üzerinde Meydan - Pmarba9ı istas 
yonları arasında 397 - 400 Km. Bozdağ ocağından 4000 M 3 

Balada mevakii ve mikdarları gösterilen balastların kapalı 
zarfla münakasalan ayrı ayrı olarak ı4 Haziran 932 salı günü 
1aat ıs ten itibaren idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beheri beter li-
raya satılmakta olan tartnamelerde yazılrdır. (2243) 

On hin ton Lave maden kömürü kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Münakasa on dört Haziran salı günü saat on altı bu
çukta Ankarada Umum Müdürlük binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat almak isteyenler beıer liraya satılmakta olan 
tartnameleri Haydarpafa ve Ankara veznelerinden tedarik edebi 
lirler. (2245) 

Darülf Onun Ml~aJaat Koınisıonun~an: 
Tıp Fakültesile Eczacı ve Dişçi mektepleri ve idarei merkezi

ye ile diğer fakültelerin ı-6-932 tarihine kadar yalnız yat sebze 
ve kuru meyve altı aylık diğer bilumum ihtiyaçları bir senelik o
larak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Fiatlar mute 
dil görüldüğü takdirde birlikte ve yahut tefrik olunarak ayn ay. 
rı ihale edilebilecektir. Bunlardan ı Haziran 932 taribi.ntr. aelne 
yaş ve kuru meyve, süt; yoğurt; tereyağı; 

Muhtelif kuru erzak 2 Haziran 932 
Sade yağı ve zeytin yağlarile sabun, et; ekmek 4 Haziran 932 
Eczaı Tıbbiye ve kimyeviye ve laboratuvarlar malzemesi 

6 Haziran 932 
ça!9amba günü saat 16 da ko- Hayvan yemleri envaı bezler ve sair ihtiyaçlar 8 Haziran 932 
mısyonumuzda yapılacaktır. Ta ı l k k d k.. ·· ·· 
1. 1 · t · · 1 k ·· Odun mıanga ; o ; ve envaı ma en omuru gaz ve envaı ma 
ıp erın şar namesını a ma uze • . 

re her gün ve pazarlığa iştirak kine yağları. 9 Hazıran 932 
edeceklerin de vakti muayyen- ldarei merkeziye ile diğerlerini.n her nevi mahrukat ve sair ih 
de komisyonumuza müracaatla tiyaçları da ı ı Haziran ı932 tarihine müsadif günlerde saat ı5 
rı. (34S) (2234) te ihale edilecektir. Bunlann her birerleri için ayn ayn mevcut 

Devredilecek ihtira 
Berab 

" Mukavva kutularda tekemmü-
lat~ hakkında sinai Müdüriyeti U
mumiyeıinden istihsal edilmit olan 
27 Mayıs 1930 tarih ve 1099 nume
l"O!u ihtira beratı bu kere ferağ ve
yahut icara verileceğinden mezkür 
lhtirayi iaticar etmek veyahut oatın 
almak arzusunda bulunan zevabn 
lıtanbul, Babçekapı Taı Han 43-48 
de mükim vekili H. W. !STOK E
FENDiYE müracaatlllJ'I. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviba
nesi Karaköy Börekçi fırıru sırasın 

ıartname ve ihtiyaç liıstelerini gönnek ve fazlaca malumat al
mak isteyenlerin mülga Harbiye nezareti binasında Darülfünun 
Mübayaat komisyonu kitabetme ve münakasaya ittirak edecek. 
!erin de bu baptaki teminatı muvakkatelerini bir giin evvel mu
hasebe veznesine yatırdıktan sonra makbuz ve teklifnamelerile 
birlikte komisyonumuza müracaatları. 0966) 

KARON ALMAN KlTAPHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Gedikpaşa Jandarma 
Satınalma komisyonundan 

Yinni üç bin üç yüz on metre yerli yün kıtlık elbiıelik kumatm 
kapalı zarfla münakasası 4 Haziran 932 cumarteai günü saat OD 

beşte yapılacaktır. Taliplerin fartnameyi görmek lisere her llihı 
ve münakasaya iştirak için mezkur günde muayyen saate kadar 

· · ·· caatlan. 

• • 
IPEKIŞ nerededir?. 
Mağazamn yerini en iyi tarif edene, 
beğeneceği en güzel kumaştan bir 

elbiselik hediye edecektir 

lpekit muvakkat satıt mağazasının yeri: 
1 - Tünel ile Galatasaray arasındadır. 
2 - İngiliz kız mektebinin altındadır. 
3 - Türkuvaz'ın kartıamdadır, 
4 - lstiklil caddesinde 355 numaralı mağazadadır. 
S - Beyoğlu'nun en tık mağazasıdır, 
•••• ilah teklinde tarif edilebilir. Fakat bunlardan hiç 

hiriai veciz değildir. (lpekiı) in bulunduğu yer en kısa 
ve en az kelime ile yani en veciz tekilde nasıl tarif edil
meli, biç bilmiyen birisine nasıl anlatılmalrdır?. 

lpekiş müessesesi, muvakkat sattı mağazasının bu
lunduğu yerin en güzel ve en kolay taifini arıyor. Bunu 
en iyi tarif edene mağazada beğeneceği en güzel kumaş 
tan bir elbiselik ve eğer erkek ise bir gömleklik hediye 
edilecektir. 

Cevaplar 1 O Haziran akşamına kadaı 
IPEKIŞ mağazası müdüriyetine gön

derilmelidir. Netice 12 Haziranda 
ilan edilecektir. 

' ':..~· ··< ,. ~· '_...ı: • ..•• ~ . , .... .,, .. ··~ ...... 

Bursa Tayyare· şubesi Sinema 
ve Gazinosunun müzayede 

müddeti temdit edildi 
Bursa Tayyare şubesi reisliğinden: 

10 Nisan 932 tarihinden itibaren bir ay müddetle müzayedeye 
konulan Bursa Tayyare Şubesi Sinema ve gazinoau için verileıı 
fiyatlar tube idare heyeti tarafından kabule ıayan görülmediğin• 
elen, müzayede müddeti ı Haziran 932 tarihine kadar temdit edil 
mittir. Müzayede aleni yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyen• 
ler, Ankara, Tayyare Cemiyeti merkezile İstanbul, Buna ıubele· 
rine müracaat etmelidirler, (2120) 

lstanbul Deniz Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Saat Kilo 
144000 Elanek kapalı zarfla münakaaası: 26/ S/ 932 

3120 Kuzu eti) " .. .. 
21140 Koyun ") " " " 

perfembe günü ıo 
: 28/5/932 

cumartesi .. 
ıo 

: 28/ 5 932 
cumartesi " 1 O 

İstanbul' da bulunan Deniz Efradi için yukarda yazılı erza 
hizalanndaki gün ve saatlerde münaka1alan icra olunacağmda 
tartnamelerini görmek için her gün ve vermeğe talip olanları 
hizalarında yazılı münakaaa gün ve saatlerinde İstanbul Deft 
darlığı veznesine yatıracakları muvakkat teminat makbuzlaril 
birlikte Kasımpata'da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna 
müracaatları. ( ı 757) 

Gedikpaşa Jandarma 
Satınalma komisyonundan 

Yirmi bet bin yedi yüz sekıeo lı.iT metre yerli yazlık elbiser 
baki kumatm kapalı zarfla münakasaaı 4 Haziran 932 cumartet' 
günü saat oo birde yapılacaktır. Taliplerin ıartnameyi gö 
üzere her gün ve münakasaya ittirak için teminat ve teklifnam 
!erile mezkUr günde muayyen saate kadar komisyonumuza m<i 
racaatlan. (200S) ._ 

Deniz Harp Mektebi ve 
Lisesi Müdürlüğünden: 

Deniz lisesine ıirmek arzu eden orta mektep tahadetnamefİ 
ni haiz veya orta mektep son smrf derecesinden imtihana tali 
talebelerin temmuzun on betine kadar Heybeliada'da (DENi 
HARP MEKTEBi ve LiSESi müdürlüğüne) müracaat etınt 
leri. (Tafaillt isteyenlere mufassal kayıt ve kabul teraiti gönd 
rillr.) 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Şartname ve nümuneleri veçhile 500.000 adet muhtelif c· 
evlenme evrakı tabettirileceğinden taba talip olanlann pey akı; 
leri ile birlikte 28 Mayıa 932 cumartesi günü saat ıs te piyan 
müdiirlütünde milteıekkil Tayyare cemiyeti mübayaat kom~ 
nuna müracaatları. ( 

MiLLiYET MATBAASl 


