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. F,...n11z intihabatınm ilk defte
'' diin yapılmııbr. Bu dakikaya b
~ henüz neticeler ı..ı.kında bir 
d "her celmemffle benıber. bu ilk 

rm 
bilinde 

~~~~~~~~~~~~~--'~~~~~··· == 

Beş numaralı paramızı koruma kararnamesi bugün ilin edildi 1 
1 -h• h-k.. 1 ° "ht• d" •Iı•ı 0 d d •• 0 b 1 1 b ki 1 

evre.ıe altı yüzden fazla meb'u•un 
~~talı:-~çte bir niılı;eti intih!"' edil::
t.ı.~' tahmin edılmektedır Mu
r -~ Üçt< iki niıbeti de bu dev
~ •iltihap edilebilmek için inti
nılı.. t kanununca lizım eden rey 
"l>c:a lannı temin edemiyeceklerinden 
ol ~ ~elecek pazar ıünü yapılacak 

~ yeni kararname mu ım u um en ı ıva e ıyor; e erın e ovız u unan ar eyanname verece er ~ 
Eli ANKARA 1 (Telefon) - celrtir. Ehemmiyetli ahkamı ölkesine Türkeyeden idhsl e ketlerin Türkiyeye vaki id- pılacak müracaatlar mukabi Madde 2- Türkiyeye mal ~ 
Si! Beş numaralı Türk parasının ihtiva eden bu kararnameyi dilen Türkiye eşyasına ait halltı için talep edilen dö li Türk lirası olarak Merkez idhal eden tacirlerden tica .
§i kıymetini korun:a kararna: aynen bildiriyorum: dövizler tedarik ve ihracına vizler itası talep tarihinden Bankasına yatırılmış olmak ret bilançolarıTürkiyeye kar 

lnkl •kinci de .... ede intihap edile
ce erd' 

ır . 

ı.., F.....,ıanın dahili idaretıi kadar da 

8 ri ~elınilel ıiyaaet noktuınclan bi
i ~ derecede ehemmiyetli olan bu 

5 mesi yarm (bugün) sabahkı Madde 1- Döviz müraka müsaade etmeyen veya mü- itibaren bir sene müddetle şartile tarih sırasile nazarı şı alacaklı olup ta Türkiye 
§ Resmi Gazetede intişar ede- besi ikame etmiş olup ta saadeyi tehir eden memle- tehir olunur. Bu hususta ya itibara alınır. (Deva.mı 4 üncü sahifede) 9 
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Milli sanayi sergisi 1 
Moskova 

1 ~~re~giz Tek göz canavar bula-

lllıhaLt b 1 .. .. 
d~ ~ ua .. aı ıca uç zumı:e araıın-

b.,. ınucadele ıeklinı almıştır. 

"'t' 1 - Batvekil Tardieu'nün riya-
ı.ndeki şimdi iktidarda bulunan 

'le ınilli blok namını alan sağ ve 

dün açıldı.. Sefaretimizde am _ar şıkçı Lublik'tir ı 
Ziyafet Sıhhiye vekilinin 

va.at fırkalannın temerküzü. 

So 2 - Herriot'nun riyasetinde olan 
•yaliıt Radikaller. 

~ 1
.3 - Blum'un riyaaetindeki Soa-

)a 11tJ.,. ii . 
ile· İntihabat mücadeleıi de baıhca 

&J 1 -.eıe etrafında temerlrilz ecli
fl'' Yor. 

l - İktuadi ve mali meseleler. 

2 - Harici ıiyaıet. 
ı.; .4~~ ekseriya bu iki meseleyi 
g;~l_Mrinden tefrik etmek kolay d• 

Çok zengin olan sergide her sınıf 
sanayiin kat'i 

tekamülü iftiharla seyredilmiştir 
.dır, Haftalardan beri devam eden 

u~ '.:'.~cadelede bu meseleler birçok mü R h • B • t ki J kı• 
y• r"4alara zemin olmuttur. Ve Jktıaat vekilinin ve a mı .ID nu U an• pe Ş 
111 1 •ıuı.ız harici ıiyaoetinin - ..-- d •• l l CI kumaf kestirdiler k h_edefi. Almanya olduğundan he~- pavyonun a yuz erce a 1 

eaın alaka ile sorduğu •ual, bu ... ANKARA, 1 (Telefonla) -
hsetin intihabat tan ne derece mü- Üçilncü Milli aa. nayi sere. iıi b.u 
ı.,. . -,,,_ . lıi 
l :..sır olacağıdır. izah. euauu~sı - gün açıldı. Sergı her aenekıne nıa 
~ !azını gelmiyen bir hakıkattrr betle çok zencin ve muntazamdır. 

ki!. &ola gittikçe Franıız siyaoeti de Elbiselik, cömleklik, çamaıırlık. 
~ulir~ı.,.iyor. Tar~ieu ,ı';'rupu mensucatın aailamlığı kadar ze-
! ,meliki oiyaaetin ıdameoını t"':- rafeinin de ıünden cüne en son 
~•ç. etınektedir. Şimdiki ~v~I, modaya ve zevki •elime uygun 

01ncare'nin bRleli vaziyetindedir. olarak ha:urlanmıı bulunma.,, 
>-nc..ı. bu &İyasetin devam edip etmi ıtriyatın memleketin lülu ihtiyacına 
Yeceğj blokun intihabattaki mu- natamamile cevap verecek mü
Vllffaluyet derecesine bajhdlJ'. kemmel bir hal alı,ı, müskiratm, 

)) ali R d 'kal mücevheratın mobilyeciliğin, deri 
l 

iğer taraftan Sosy si a 1 1 ki · 
d~ daha m:ıtedildirler, Gerçi 1930 i~lerinin velhaoı a a bir dütiıniif 
-i Grenoble konııreııinde bunlar te gelmeyen her smıf sanayim 

r. -'
1
. lrnanya'da aağlann kuv,.etle mec- kat'i tekamülü insanı iftihara ..,. 

,'•t temsil edilmelen1e neticelenen kedecek kadar barizdi. Bilhaua 
'!''!lıabatın ~kıülameli olmak üzere "İpek it" paviyonu büyük bir ali ' 
"oııı · · ·-'-·- bir "d ka ile sezildi. Burada tethir edi-d care sıyasetıne 7~ tı - 1 •t siyaseti kabul etm~lerdi. Fakat len kuma,Jann Avrupa kwnaf •-
'<> .. • nru aratmayacak derecede zarif n zamanlarda itidale doğru yuriı-

1
"'•.ktc idiler. Ve intihabat mücade- ve mükemmel oluıu cöğÜıleri ka
• bartan bir hadise olarak zikre fB 
••nele elkarlannı terviç eden ba-~1 yandır. Sercide satıtın yarın baı 
llazetelerin neşriyatı ela ümit ver laması mukarrer olduiu halde 

("ktedir. Mesela La Volonte va "ipek it" paviyonunda bugünden 
y o .Republique cazeteleri, Alm~n yÜzlerce alıcı yarın tesellüm et
tıı'.4,le devamlı bir itilaf aktedebil- mek üzere kumat ke•tinnekte te 
, İçin Versailleo ıulhundan halilk göaterdiler. Salabattin Re
/•• bir eaas aramak icap ettiğini 

Sergiyi küşat ed<!n İktısat 
vekili Mustafa Şeref Bey r aa....ı.ıadrrlar. Bu gazetelere gö- [Devamı dördüncü sahifede] 

"• ... , la fU olabilir: ---------=-~-=---~====••==--=--

T aksimdeyapılan apar 
bmanlar tehlikede mi? 

İlci 'f ahdidi teslihat meoelesinde her 
ıni tarafın bütçesine de tasarruf te
l ? eden bir itilBf ve tamirat meae 
:•ınde Amerika ile teşriki mesai 
ıı,._••ııa İıtinat eden bir anlaşma. 
ı, llnlar müphem olmakla beraber, 
..:., halde Sosyaliat Radikallerin Al
t Ya ile anlatmak için ciddi bir 
ı.,"telıbüı yapmak arzusunda olduk
li,7ı'". göstermektedir. Ve Soaya
~ "'in ne yalnız hatlarına hükfı
b · kletkil edecek, ne de her hangi 
~ '!"liıyon teşkiline önayak ola-
bı .. hır ekseriyet temin etmeleri 

llmkün ı d - - b"" )\ik .. . o ma ıgına gore, en u-
d' umıt te So•yalist Radikallerde
ır. 

ı. __ Sosyali~t . Radikallerin de yalnız vlanna ıklidlU'a geçmeleri müm
L~ değildir. Bunlar ya vasat fır 
~~ k~iıyon.una girecekler, y; 
bıa .zumreyı koalııyonlan içine ala
caklar, yahut ta Soıyaliıtlerle te
"'erküz kabineır tetkil edecek!.,. 
ll.inaenaleyh ihtimaller ~öyle hüli...; 
edilebilir: 

1 
ı. •• 1 - Şimdiki sağ ve vaııat fır. 
-arı tarafından teıkil edilen te
bı ...... ü.z kabinesinin devamı . 

ı j ~ - Vaoat fırk~!arile ~oı~aliat 
' llııdıkaJJerin temerkaz kabinesı. 

3 - Sooyaliat Radikallerle vasat 
ti lli.alarının temerküz kabinesi. 

1 .4 - Sosyalist Radikall~le Soo-
:Jalıstlenn temerküz kabinesi. 

Her zümre içinde Azarım aai 
l,i aoı t-ayüllerine göre,, bu. kom-

"'2onun bir veya diğerıne ta-
~lar olanlar vardır. Mesela Tar
d'ku ııağlarclan ziyade Soıyaliıt Ra-

dı allerle teıriki mesaiye taraltar
ır, 

li Soıyaliıt Radikallerin lideri 
, errioı da Sosyaliıtlerle birleımek
~ll Zlyade vasat cenahlarla anlq-

1!: meyyaldir. Fakat vasat ce
nahı 
ol ar arasında aağa -!edenler 

d11 cu cibi, Sosyalist Radikaller 
;ra.ında da Sosyalistlere meyled-
•r çoktur. Bütün bu karqılı vazi
~etı kıaınen dunkü ve nihai olarak 

gelecek P• zar aünkü intihabat la • ., • 
-.ıve edecektir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Belediye Fen heyeti müdürü 
bu hususta ne diyor? 

Halk aparhmanının bitişiğindeki apartımandan 
ayrıldığı doğru mu? 

Hallı v.ı Ardemis apartımanları ile Taksimdt>lu yeni inşaat 

Son zamanlarda Taksimde, ea 
ki talimhane meydanında bir çok 
yeni apartnnanlar yapılmaktadır. 
Burası adeta genİf ve muazzam 

bir mahalle haline gelmiftir. Yapı 
lan apartımanlar 5, 6, 7, katlıdır. 
Son zamanlarda ortaya bir iddia 
[Devamı dördüncü sahifede] 

Halk, ismet Paşayı 
şiddetle alkııladı 
MOSKOV A, 1 (A.A.) - Bu 

alqam Türkiye Büyük elçililin 
de Bat,.ekil l•met PafB Hazret 
!erile Hariciye vekili Tevfik 
Riiftd Bey ve Türk miaafirleri 
,.....ııne bir aktBm ziyafeti ve
rihnitttr.Ziyafette Sovyet olyaai 
ricali ve hiiküınet erkanı hazır 
bulunmutlardrr. Ziyafeti müte 
akıp ..-erilen siivarede de Sov· 
yet erkanı, bütün heyeti ıüfera 
So'!J'J'et edebiyat, fikriyat, Mali 
ye ,,. ticaret alemine mensup 
yüksek şahsiyetler i.ı.ab vücut 
etmi9lerdir. 

Moskova'da 1 Mayıs 
MOSKOVA· 1 (A.A.) 

Daha bir Mayıı gününün arife 
ıinde Mookova 4ehri bayram 
manzara!ım alın - Şehrin bar 
tarah teffaf bay aı: •• ~ e aa
liyet haline celen f11brika lar Ye 
imalathanelerin küçük mikyas 
ta nümuneleri ve müceuem fe 
killeriyle donatılmıftı. Tiyatro 
meydanında Dnieproetroi au 
bendinin ve yatak bilyaları fab 
rikaamın muaz:ıaın birer mo
delleri yapılmı,tır. Geceleyin 
şehir zengin bir tekilde dona
tılmıt bulunmakta idi. 

Sabahın saat dokuzunda 
Kızıl meydanda a•keri ceçit 
reUDİ baflamıştır. M. Stalin ile 
M. Molotof ve Sovyet hükiiıne
ti aiyaai büroau erkiinının Lenin 
İn mezarı önünde yiilueltilmi~ 
olan tribünde görülmeleri, mey 
danda toplu bulunan halk tara 
fından gök gürültülerine benze 
yen alkıtlarla kartılanmıtlır. 

Bütün sefaretler heyeti ceçit 
ı ·euninde hazır bulunmutlardır. 

Hususi olarak inta edilen tri. 
bünde batla lamel PafB Hz. ol 
mak üzere bütün Türk miaafir 
leri ahzi meTki etmitler ve ke
za meydandaki halk tarafın. 
dan tiddetle alkıflanmıtlardır. 

(Deııamı 4 üncü -ltifede) 

itilaf name 
Mecliste! 

Bitaraf azalık ve 
hakemlik meseleıi •• 

Muhtelit Mübadele komiıyo
nunda Türk ve Yunan murahhaa 
heyetleri arumda ihtilih mucip 
olduiundan dolayı bi~af azanın 
hakemliğine havai~ ed~e'.' ~esele 
lerde iki hükiimetın, iki bıtaraf 
aza..:.. reyi ile ikti~a e~~eklerine 
dair Hariciye Vekaletı ıle Yunan 
sefiri M. Polihronyadi• arasında 
birer mektup teati edilmittir. Bu 
mektuplar Türk ve _Yuna~ ~eclia 
)eri tarafından taadık edıldıkten 
aonra katiyet keıbedeceğinden He 
yeti vekile geçen günkü içtimaın
da mektııbu tasdik ederek B. M. 
Mecliaine sevketmittir. 

Celal Bey 
lıkenderiyeden avdet eden it 

Bankası umumi müdürü Celiıl Bey, 
dün alqam Ankaraya hareket et
mit n birçok doıtları tarafından 
iıtaıyonda teni edilmittir. 

beyanatı 

Çocuk vefiyah 

ANKARA, 1 (Telefonla) -
Sıhhat ve Muaveneti içtimaiye Ve 
kili Dr. Refik Bey Himayeietfal 
Cemiyeti tarafmdan ahiren neıre 
dilen ''Da-vamız,, iaimli kitabin 

Nihayet Galata merkezi caninin 
kim olduğunu tespit etti!. 

Hunhar adam Estonyabdır, Rua muhaciridir, 
Romanya'ya gidecekti. Cinayetini niçin yaph? 

Bahçekapı faciau failinin ha· 
kiki hüviyetini ihata eden .... ar 
perdeai, nihayet dün kat'i surette 
çözülmilt ve bu sefer tahminlere 
müatenit olmayarak f"rİrİn kim ol 
duğu tamamile anlatılmıttır. 

Morcda ceııedini cörenler için 
de buJunan bir eski zabıta memu 
runun koydutu teıbla doğru çık _ _.....,._~.,, 
mamı,tır. Bir ıözü cam olmau yü 
zünden kendisi. ·• methur BuJıar 
cani ve hırsızlarından Solon Mar l 
oelyoaa benzetilmişti. Ecnebi ika- ı.:.-.-----~"'.""~~:"'.":"fı 
met tezkereleri üzerinde yapılan 
ıon tetkikat, ,eririn hakiki hüviye ı..----.. 
tini teıbit etmiftir. iki kıymetli za 
bıta memurumuzun hayatına mal 
olan akurane taarruzun faili, 
Yulius Lublik iuninde biridir. Ken 
dUi Eatonya tebeaaındandrr. &
bumın adı Y orgi, anneıinin adr 
Maria'dU'. Komdiıi 1895 Mın<!ainde 

Sıhhiye vekfli Rttik Bey Estonya'nın Kodok ıehrinde dol-
muf ve E•tonya tabüyetini iktiaap 

ihtiva etıiii yanlıt eaaılar ve ettikten aonra 1340 sene•inde l•
memleketimizdeki çocuk vefiyatı tanbula gelmitıir. Merkum, bun
na dair eaauız rakamlara itBret dan bet sene eTVel, bir aralık Bey 
ederek bana buııün mufaıaal be- oilunda Turkuaz lokanta11nda 
yanatta bulundu. Muhterem Ve- bulB!ıkçılık etmekte idi. 
kil ezcümle dedi ki: Türkuaz müıtahdemininden, 

- Umumi vefiyata, yani bir Yuliua Lublik'i tanıyan pek çok 
YBfmclan yukan olanlardaki ölüm kimseler çıkmıttrr. Bunlar, terirln 
nisbetine ıelince; memleketimi:<- lokantada çalıtlıiı ıünler-
de bu niıbet binde on dokuzu te- deki tarzı hayatı hakkın 
cavüııı etmemektedir. Yani senede ~a , malUınat verirken :Vu Canavar baJ•ııkçının Oalatada 
1000 berhayat insandan vaaati o l~ı ~ dıayet hırçın, ceç-- birkaç gece :ubehlad1f1 Jtalıvebane •• 
!arak 19 u ölüyor demektir. Şehir 11z uır a am olduğunu söyleınit-
ve köylerimizde tevellüdatm vaaa lerdir. Şeririn, bundan iki sene ev ı lata merkezı, teririn reami yaplf 
ti binde 30 olduğuna cöre her ... vel, Amerikaya kadar bir seyabat. m .. olan ikamet tezkere•inl bul-

' ne binde on bir ni•betinde bir t• yaparak avdet ettiği, aon günler- muttur. Merkum,evvelce Türkuaz 

1 

zayüt olduğu pek itikardrr. Bü- de de Romanyaya ıitmek tetebbu lokantasında hulatıkçılık yapan 
tün ııbhi iıtatiıtiklerimiz ve dev ıünde bulunduğu tc$bit edilmiştir. bir tahııtır. Kendisi Eatonyalıdır . 
Jetin ıair teşkilatı tarafından elde . _ _ .. . Türkuazda çalıfBn bazı kimseler, 
edilen neticeler bunu müeyyettir Polıs muduru ne dıyor? celbedilerek merkumun naıı ken 

1 

Görülüyor ki "Davamız,, isimli ki- Polis müdürü Ali Rıza Bey de d.il~rine gö.teı:il~iıtir. Bunlar, ıe 
tabın hakikat olarak ıöıterdiği hu haberi teyit ederek demittir nrm yaz mevıımınde bazı plajlar 
neticeler bir takım yanlış yapıl ki: da çalııan, Turkuazda bulatıkçı

' mıı hesapların indi ve hakikatten _ Şerir katilin hüviyeti kat'i lık eden Yuliuı Lublik isminde 
çok uzak iddialarından ibarettir.. surette teıbit edilmiştir. Bütün po biri oldutunu aöylemitlerdir. Şeri 
Çok nazik olan bu cibi ilmi ve içti lis merkezleri, bir kaç ıünd~n be rin bir müddetten beri açıkta kal 
mai tetkikler yapılırken e•a•larm ri ecnebi tabiiyetinde olan eşha- dığı ve bir İf tutamadıiı anlatıl· 
çok aağlam olmaaına ve neticele- Oln ikamet tezkereleri Üzerinde mıftır. Tahkikatı tamik ecliyo
rin hiue ve hayale deiil çok miU tetkikat yapıyorlardı. Nihayet Ca ruz." 

bet bir bilgiye daya-aım dik- 1..,======-====--===----------=-=kat etmek lazım olduğu kadar ef 1 

[Devamı dördüncü sa hilede] 

Kim kazandı? 
Ticaret mektebinde evvelki ciin 

yapılan iat~nografi imtihanı neti~ 
ceıi dün anlqıl
mı9trr. imtihana 
ittirak eden 11 ki 
tiden dokuzu mu 
vaffak olmuıtur. 
Birinciliği 4 yan
lıtla İltenoğrafi 
kurou müdavimle 
rinden F eyziye H 
kazanmıttır. ikin 
ciliği sekiz bati 
ile lbrahim Efen 
di kazannutbr. 
Muvaffak olama-

FEYZIYE H. yan iki kitinin ik 
mal imtihanlan 

on bet gün sonra yapılacaktır. 

Yarın 
Milliyet'te 

"Münferit hakimliğe 
doğru giderken .. ,, 

Sıddık Sami Beyin 
makaleai .. 

Piyasaya 240 bin kilo 
limon birden çıkarıldı 
Limon kralının davasına da dün 

bakıldı, karar ne zaman? 

Yapılan suiiıtimal ile alakadar üç memura 
da iıten el çektirildi .. 

Cünırilkler ,,. lnlıiaarlar nki 
Jetinden l•tanbul sfunrükleri hat 
müdirlüiüne tel..-afla deniz Ü.
tünde ithal için bekleyen 240000 

kilo limonun .. rveti milliyenin za 
rardan vikayeoi için bir defaya 
mahaıu olarak ilave tabıiaatile 
İt~a~ine müııaade edildiii bildiri) 
m_lftir; Bu emir telırafla celince 
cwıınık bat müdürlütü derhal li 
mon beyannamelerine ldhal vizeu 
yapmıı ve limonlar bir gün içinde 
ldhal edilmiftir. Bu Mbeple dün il 
mon fiyatları sür'atle ucuzlamıt
lır. 

Limon kralının 
muhakemesi 

Umon Kralı Diyamandi Yana
kaki Ef. nin mubakemeaine dün 
cümrükte faaliyette balunan 8 ia 
ci fhtiıaı mahkemf>ainde koridora 

[Devamı dördüncü 5ahilede] 
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Mısır mektupları HfARRCl HABJERILIE:R 
Mısırla ticaretimizi da

ha çok arttırabiliriz 
iş Bankasının Iskenderiye şubesi 

ve yeni ticaret odamız 
tüccarımıza yardıma amadedirler 

Mısır'la Türkiye arasında bilhassa ambalaj meselesi çok 
ki münasebatı ticariyelllİn ü- şayanı ehemmiyettir. 
zerinde işlenmiş bir eserimiz Tacirlerimiz buna ehemmi. 
varını dır? Bilmiyorum! .. Sene yet vermelidir. Zeytin tanesi, 
lerdenberi devam eden iktısadi kereste, maden kömürü başlıca 
münasebatın şekli kendi kendi ithalatımızdandır. 
ne husule gelmiş bir hadisedir. Afyonkarahisar maden su
B';1nun ~trafında li.z~~ gelen il- I ywnuz ayarında nefis ve leziz 
mı tetkik ve teşekkul yoktur. madeni sulara burada tesadüf 
Burada vazife almış zevatın 1 edilmez .Fakat Karahisar ma
yazdıkları raporlarda okunma- den suyundan eser göremezsi
mak uzere sepete atımıştır ! niz. Hili.liahmer mızın idareıi-

Bu hükmü verirken vicda. ne tevdi edilen bu maden suyu 
nımda br eza duydum. Acaba muz behemehal burada ajanını 
herkesin işittiği bu sese ben mi temin etmelidir. Hatta tayyare 
kulak vermedim! Y oba alaka biletlerimizi de burada satmak 
dar olması lazım gelenlerde iyi imkanı vardır. Bunu İş Banka 
bir maliimat alamamı' mıdır? mızın İskenderiye 'ubeıi mü. 
Her ne ise bunu kiritik edecek kemmelen ifa eder. 
değiliz. Mısır bir efsane gibi L" .. t h d (S 
hayalimizde uçan bir ülke, eh. d"L_ı.ma)nkmdun e asın an . ke~ 

1 b
.. .. ·· bed • ı~ıre a ar uzanan şerıt a 

ram ara urunmuş evı !ey- ·ı ( ı · ") d Pi"· · t 
h

. · b d" ed mı en p aJ ır. aJ tesısa ı 
ının a ıy e yaşayış tarzını ı b"lh (S d"be · ) d k" 

ifade eden manada tarihin malı vl e ı assa ey 1 şır e 1
• 

1 b . d" 1 k ı·kki er şayanı nazardır Muazzam 
o mus ır ıyar o ara te a il · ·ı b k 1 

t kt ki h t b ·ık ote en vı laları, ara a ara va-
edme e , a ayı u~aya .1 rıncaya kadar her Jey temin 
a ım attıgım zaman hıssettım. 1 d"l · t" y M • h 
E f 1. M '1 rt d .1. e ı mıs ır. azın ıar ın er 

ger ea ı ısır ı o a an sı ın f ·d b"lh K h" • 
h kk k k di . B 1. d 1 tara ın an ı assa a ıre den 

se mu a a en mı er ın e k k ı· ·ı d"k··ı b Ik 
ed d . p 1 · 1 I b 1 a ın a ın p aJ ara o u en a 

zann r ım. a mıye er e e- . b d · · · · 
. f l il . k ı ura a yaz mevsımını geçır-

•enmış, as at yo arına, çıçe • kt d" T öb .. 
ferle donanmış villi.larına ba- mek elıır. brlamvay, ot . us, 

k k d
. . . c - t d' • te at ara a ar. otomobıller 

arsanız en mızı o e ajur b f it il ı· ·ı · 
d 

. • u as a yo u p aı ara ınsan 
zanne ersınız. . k 

, a ınına vasıta olmaktadır. 
Şark ve Garp metaı satan 1 (F"l ) ı· · h · 1 • 1 .. .. . p . ı orya p aJına angı yo • 

rr.agaza arını gorursenız ans- d ı G"d"l" ?l 
t ı · ı d . k 1 d • an. ı ı ır .... e.u er en gerı a ma ıgını an-

11 Buçuk milyon Fran
sız reylerini verdi 

Terki teslihat 
Konferansı 

M. Stimson ümitlerini 
izhar ediyor . 

Fransa' da intihabat; 615 mebusluk CENEVRE, 1 (A.A.) - M. Stiın 
sonun Amerika matbuatına vukubu· 
lan beyanatında Cenevreye yapbiı 
ziyaretten memnunen avdet ettiği-

için 3600 namzet var 
PARIS, 1 (A.A.) - Fransız 

İntihabatı teşriiyeıi bu sabah saat 
~ekizden itibaren Paris ve bütün 
vilayetlerde başlamış ve şimdiye 
kadar tam bir sükün içinde cere
yan etmit,ir. 

Fırkalar iktıı;atla hareket 
ediyorlar .. 

PARlS, 1 {A.A. )- Almanya 
ve lngilterede yapılan ve büyük 
abidelerin bütün cephelerinin pro 
paganda ilinlan altında kaybol
masını İntaç eden müthiş maıraf 
lara kıyasen Fransız siyasi fırka 
lan büyük bir iktraa tla hareket et 
melr:tedirfer. 

Bilhaua Pariıte intihabat ilan 
ları sokaklarda sıralanan nizama 
ta uygun çerçeveleri itcal etmek 
te veyahut ağaçlar Üzerinde sırt 
sırta veya meydanlarnı dört köte 
!erine konulmut bulunmaktadır. 
Muhtelif fırkalann meslekleri iti 
harile yapılan propagandalar çok 
nezih ve pek az küfür ve hakaret 
leri ihtiva etmektedir. 

M. Blum'den: Buhrandan yal ni beyan ve devlet adamlarının biri 
nı.z geçen hükUmetJer mes'ul 0 J.. birleri araıında şahsi noktai nazar 
duklarından soıyaliıtlere rey veri teatilerile karı,ık muadeleleri hal 
niz ! icabında hatta cebir ile bile için gayret aarfetmeleri haaebile ter 
her feY değİfecektir. ki teslihat konferansının nihai mu 

Komünistlere gelince bunlar, vaffakıyelerine ait itimadını izhar 
kendi akide arkadaşları için bir eylemiştir . 
emir tetkil eden kadim "sınıflar Mumaileyh, Cemahiri müttehide 
arasında mücadele0 akideıinde tu ye ve biJhaııa uzak şarka ait me
tunmak istiyorlar. Fakat bu akide ıelelerle konferanaı alakadar eden 
aralarından bir çoklarının istifa meselelerin biribirlerile olan irtiba
de ettikleri haıımları için de gay lar1 hakkında hükUmet reiılerile 
ri kabili inkar bir taaviye mahiye· münakata etmİ! olduj!"unu da ilave 
tini almaktadır. etmittir. 

M. Tardieu'nün radikallere Heyeti murahhasa !lef/erinin 
yapmıt olduğu davet milli ittiha- kararı 
dın an'aneleri dahilindedir. B~tve 1 CENEVRE, 1 (A.A.) _ M. Hen 
kil, M. Poincare'nin siyaıetınin deı-son, Politis Benea, Drumınand 
muakıp ve halefidir. ile Cemiyei Akvamın terki teslihat 

Kim kazanacak? 

PARIS, 1 tA.A.) Buııün 
Fransada intihabat yapılmakta
dır. Aceba "S.igaralı" ını, (Tardi
eu); «Pipolu• mu (Herriot); 
"Tütün içmeyen° mi (Plum) kaza 
nacak?. 

tubeıi müdürü M. Aquideı, Beasin
ges mülPkatında ittihaz edilen mu· 
karreratın netayicini tetkik makaa. 
dile dün İçtima temitler ve hava, 
deniz, kara ve bütçe encümenlerile 
bunların tali komitelerinin bilainkita 1 
toplanmalarına ve müzakerelerine 
devam edeceklerine karar vermişler 
dir On hir buçuk milyon Fransız 

Bir çok çerçeveler ekseriya ke bugün intihap sandıklarına gide 
mali maharetle yapılmıt mütead cektir. Her ne kadar intihabatın 
dit renkli reıimleri taşımaktadır. reyyi im usulile icra edilmekte ol 
SulhperverlPr, altında "Harbi me duğu söylenmekte ise de hakikati 
netmek litzımdır.,, cümleıi bulu- halde ahalinin ancak üçte birin
nan bir çerçeveye bir top namlu- den daha az bir mikdarı intihaba 
aunun Üzerine istinat ettirilmi, ta iştirak. etmekte ve reyini İıti
temıili bir el reami koymuşlardır. mal eylemektedir. 

- -----· --
Avrupa'da 
1 mayıs 

Top atetlendiği zaman bu biçare 615 meb'usluk için 3600 nam 
parçalanmıt küçük el delik deşik zet vardır. Vasati olarak beher 
olacak ve topun endaht mahreci mcb'usluğa beş namzet llabet edi 
ni şaşırtmayacaktır. ı yor. Maamafih bazı iatisnalar var 

Bazı yerlerde ihtiyati 1 

tevkifat yapıldı 
Soıyalistler, yaptıkları ilanla dır. Meseli, ciimhuri_Ye~ için M. , ~O~, 1 (A.A.) _ Amele nü-

hazırol vaziyetinde duran ve elin Volf, M?.~el_ de rakıpaız olarak 1 mayıtlerı menedilmiştir. ı mayıs 
de kırmızı büyük bir bayrak ta namzetlıgını koyınuttur. Ona mu · günü yapılmakta olan meaai ba r • 
§ıyan ameleye "Soıyalistler topla k:"bil Sainf · Gir?~ meb'uılu~u. i: mı 21 niaanda icra edilmi,tir. ~..:. 
nınız !" diye bağırttırmıtlardır. çın seksen beş k-.ı nam~etliğını mafih, büyük tehirlerin kısmı aza. 
Sosyalist olmalarına rağmen bu koy~uttur. Bu .rakam bır rekor mında taraııut tedbirleri ahnmıttır. 
timıal sulhperverler için iyi bir teşkil etmektedır T 
tutamak olacaktır. B h ld · .. d 1 . • d ayyareler vaaıtasile beyannameler 

. azı a .va e" muca e enut fi •tdmaıını menetmek üzere Romanın 

larsınız. Belki de bir (Prin. İskenderiye'de bu defa teşek 
te.mps) bir(Lafayette)ve yahut kül eden Türk ticaret odası se 
Berlindeki (Werthaim) yoksa vinçli bir hadisedir. Türk tica
da küçük olmakla beraber zarif ret odasına riyaset eden aslen 
ve kibardır. Türk olan ve bugün Mısır par! Harici siyaset 

de~ı r1;ylenn dagıl~ .. 1~1 • v.e mulı havadan hirnayeoi dikkatle temin 
telıf kımselere verılmeaını ıntaç e ediİmiıti G el 1 · 
decektir. Binaenaleyh ilk intihap •u""nu·· .. kr., eçe? t" •en er mal yık• 

Ş h ide b" h 1 mentosu izaıından Anamorlu Pari• efkan umumiye.i t.,.rii 
u a ızim mu ayye e- A 1 B d" A 1 d 1 utqarenin kat'i imilinin ne olaca d · d ld d"I k lr ,.. • ıu un ve ın ızam nonna ,e 

evreaın e e e e ı ece at ı ne li muhafaza t · f 
tleelerln 250 den fazla olamaya- e mıı '· mizde yaşayan Mısır efsaneai rs an. ey ır. za arı a ~- iını kendi kendine aonnaktadır. 

pek biçare bir telakkidir Bu 1 kenderıye İş Bankası §Ubemı. Halihaınrda efkarın yekdiierine 
··n ı k d · ı· · d zin müdürü Sait B. ve lskende-

cağı tahmin olunın_aktadır. Fransada 
1 gu s en enye ımanın an . k .. d hulwe çalıttıfı bir devredeyiz, 

bah<et k ı·· h' ed" rıye ereste tuccarın an çok Fran11z müntahibinin harici ıiya • me uzumunu ıu ı . . 
l k d 

· 1. muhterem ve necıp bır vatanda setin bazı ahk&mını nazarı itiba-
yorum. ı en erıye ımanının l An I I Al" B r d" ra alacağı tabiidir. Fakat bu ecne 
azametini anlamak için liman. §ımız 0 -? ta ya 1 1 e .1 1 bi nüfuzunu mübalifalı gönneme 
da'·i rihtimların mecmu tulü on Beyefendı vardır. l~kenderıye lidir. 
allı kilometre olduğunu derhal konsolosumuzun hımmet ve Buhranı hazır dolayıaile iJçi 
söylemek lazımdır. Limandaki gafr~ti~e bu teşekkül vücude kütlelerinin reylerile hotnutauz
tqkili.tı birer birer gezdik ve ge mıştır. luklarını izhar etmelerine fazla e 
gördük .. Bunların umumi çer- Bugün konsolos Beyefendi hemmiyet verilebilir. Bu itibarla 

itıiıdiğin kendini daha fazla his 
çıvesini çizebilmek için hiç ol. konsoloshanemizde verdiği zi settirmekte olduğu dokumacılık 
rraz3a biraz bilgiye, ihtisasa ih yafette bu vatandaşlarla bera. ve madencilik muhitlerinin daha · 
tiyaç •·ardır. Ben bunu sade şu b 1 timdiden "krnnızı" reyler verecek 
suretle hülasa edebilirim. Mıs- er A manya konsolosuda bu- .leri kayda ıayandır. Esasen heye 
rın ıthalat ve ihracatını en mü. lundu. İş Bankasının lskenderi canlı tebeddüller beklenilmiyor· 

k h 
ye ,ubesi burada bulunan va- muydu? Bilmukabele buhranın 

emme bir surette İ tiyacını so•yaliıt nazariyatına temayül et 
temin eden bütün vesaite malik tandaşlarımızı çok alakadar et mek isteyen efkar üzerinde itidal 
tir. mi~ ve kendilerine adeta istinat ve ihtiyatı &mil bulunacaiı şüphe 

İskendeı-iye limanı hakkın. k •İzdir. no tası ad ve telakki etmişer- M. Tardieu'den tunu: Dahilde 
da 1930 senesinin istatistik yıl dir. (Elbelağ) (Lareform) ve ikbaadi ihya hareketine ve hariç 
lıg" ı biııe au fikri verdi. t ·· ı· t · · d lh · " Borurs Ejipsiyen gazetesiAnka e emnu ae ame ıçın e ıu esen 

gemi adedi ton İ ne devam etmek için aklı selimin Giren 
1925 ele 
1926 da 
i927 de 
1928 de 
1929 da 

ra' daki § Bankası binasile Ce hikiın olduğu ,ey, sosyalizme kar 
2102 4,781,305 lal B. in re~imlerini koyarak İş tı rey vermektir. 
2001 4,643,717 Bankası hakkında ve Celil Be M. Herriot'dan fU cümleyi: E 
2125 4,805,845 . . . ğer Radikal frrkaaı hükumet tetki 
2175 4,959,988 yın şahsıyetı etrafında ve Ka. line memur edilseydi 

0

924 sene.in 
2286 5,420,026 hire' de heyetimizi M11ır Kralı d<; ka.bul e~~f olduiu ao~yaliz 

B
. . . F H f d , mın hımayesmı reddedecektı. 
ınncı uat z. tara ın an sa 

Birtnetice S )l•yıa İntihabı bu 
gÜnkÜ intihaptan daha mühim o 
lacaktır. 

M. Tardieu, iyileşiyor. 

PARIS, 1 (A.A.) - Ba,vekil 
M. Tardieu rahat ve mükemmel 
bir gece geçirmittir. Sıhhi vaziye 
ti aalih bulmakta devam etmekte 
dir. 

Müntahiplerinı ı takribi adedi 

PARIS, 1 (A.A.) - Excelıior 
z-azetesine söre F ransada intihap 
için mukayyet müntehiplerin ade 
di takriben Franıanın mecmuu nü 
fusunun üçte birini tetkil eden 11 
milyon 500 hin kişiye baliğ olmak 
ta ve yüzde on ili on bet kadar da 
müstenkif bulunacağı zannedil
mektedir. 

Bu rakam ııeçen İntihabat eı 
na•rnda bazan yüzde yinni bq, 
otuza kadar yükıoelmittir. Dahili 
ye nezareti birinci devre neticesi 
nin 200 ili 220 den fazla olmaya 
cağını tahmin etmektedir. 

Bu itibarla takdbcn dört yüz 
kadar sandalyanın lüzumlu ekae 
riyeti kazanamamış olarak tekrar 
İntihap icraat için sekiz Mayıı l'Ü 
nüne kalacağı da söylenmektedir. 

Çıkan 
1925 de 
1926 da 
1297 de 
1928 de 
1929 da 

gemi adedi ton 
2106 4,800,655 

mi mi kabul edi 1 eli ğ ine d a i r mu ~!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

2004 4,671,861 
2114 4,851,468 
2180 4,965,987 
2283 5,394,973 

Seyrisefain idaremizin en 
iyi bir hareketi varsa o da mu. 
hakkak lskenderiye seferini ih 
das etmesidir. 

fassal malumat vermiştir. Mu
sevi vatandatlanmız bankamız 
la yakından ali.kadar olmakta
dırlar • 

Celil Bey Kahire'de bulun
duğu günler içinde (Süveyş) 
de maden kömürünün piyasası 
hakkında tetkikatta bulunmak 
üzere Portsaide gitmittir. Bi
raz evvel bahsettiğim istatistik 
yıllığı hakkında şu malumatı. 
vermektedir. 

Gelip geçe.ıı gemilerin adedi ton 

1925 de 5237 26,489,072 

Spor 

Yunan takımı 
Geliyor 

13 Mayısta Ecosis'le 

Ecnebi gruplarla 
müzakere 

ANKARA, 1 - Alacaklı Al
man tirket ve gruptan namma ha 
reket eden Alman bankaları mü
meaaili ile Maliye vek&leti araaın· 
da 932 takıitlerinin tecili için ce
reyan eden müzakeratta alacaklı 
lar mümea.aili mevcut mukavele 

maç var.. ahkimmın aynen tatbikı ile tecil 

ISTANBUL, 1 (A.A.) _ Fener edilecek tabitlerin yüzde sekiz 
bahçe - Galatasaray _ Enoıis mü faiz ve iki komiayon ki ceman yüz 
aabakaları heyeti tertibiyeıinden de on Üzerinden muamele ıönne 
tebliğ edilmi§tİr: sini teklif etmittir. Hükumetin fa 

PARIS, 1 (A.A.) - Zabıta, 
1 mayıs günü münaaebetile tiddetli 
tedbirler almıttır. Bazı ihtiyati tev
kifat icra edilmi,tir. 

Portekiz' de 

LIZBON, 1 (A.A.) - 1 mayıs 
günü miınaıebetile hadi•eler çıkma
ımı menetmek icin iıtiınai tedbir
ler ittihaz edilmi~tir. 

Almanya'da 

BERLIN, 1 {A.A.) - z .. brta, 
bugün için husuıi ihtiyat tedbirleri 
almı4br. Muhafız kıt'alar• sokak
larda dolaımaktadır. Emniyeti u-

1 

n1umiye idaresi, günün sükUnetle ı 
geçeceğini teyit emektedir 

İspanya' da 

MADRIT, J (A.A.) - Hüku· 
met makamatc, bugün için fevkala
de ihtiyat tedbirleri ittihaz eylemit
tir. Bircck şehirlerde karga~alık 

anaıınnı mütehasıiı e~mek makıadi 

t: 1. mal'.'" günü arefesinde aktam 1 

uıtu 'ehır ıokaklarında a•keri kıt'a 1 
lar geçit resmi yapmışlardır. 

H~beş~ ;t:: veliahtı 1 

evleniyor 
ADIS ABEEBA, 1 {A.A.) -1 

Veliaht prens A•faou Woueosen, I 
8 mayısta Kaz Savoun'un kızı pren 
·~· Weleteerarael ile izdivaç edecek ı 
tir. 

Sokağa düşen tayyare i 
CHICAGO, 1 (A.A.) - Dün 

alqam Üzeri müthi, bir tayyare ka
:ıaaı vuku bulmuıtur. Şehrin en i'
lek ve bel kemiği meaabeıinde olan 
caddelerinden birine bir tayyare düt 
mü,tür. O sırada pek kesif bir ka 
labalık te§kil eden halle, tayyareci. 

Türkiye Mısır münasebeti 

ticariyesini temin ve inkişafa 

en mükemmel surette vasıta ol 

muştur. Bu temiz ve güzel ha. 

reketi idameye çaı§mak lazım

dır. Elde ettiğim bir istatistiğe 

nazaran (28 teşrinisani 1931 
den 14 1932 marta kadar 

( Seyriıefain) 271: Servis Ma. 

ritim Romen 388: ( Dielentik 

foestlin) 196 yolcu nakletmiş 

tir. Türkiye ile Mısır arasında 
!şya ve yolcu nakliyatında Sey 
risefain birinciliği alnıı!tır. Bu 
rada her görüştüğüm M111rlı 
Seyrisefaioden memnundur. 
8u aylardan sonra yaş meyva 
ve bilhassa İzmir' den taze Ü

ıüm, kavun, lzmir'in meşhur 
sarı şeftalisi buraya sevkedile

bilir. 

1926 da 4879 25,769,267 
1927 de 5422 28,525,507 

13 mayısta Fenerbahçe ve Cal•· iz ve komi•yon mukarreratmın 
tasaray takımlarile birer müsabaka tenzilini iıtemittir. nin cenİJ kaldırım üzerine inebil-
yapmak üzere Atina'nın birinci sı- _ • ....-. _ mek için sarfetıniı olduğu canıipe-

Yalnız bu gibi meyvalar icin 

1928 de 5977 31,586,784 
1929 da 6206 33,247,078 

Kanalın transit u: ürüriyesi 
yüklü gemiler için ton başına 
6,65 F'l'anıız frangı, boş gemi
ler için iıe 3,32,5 Fransız fran
sız frangıdır. Bu hesaba naza
ran Süveyt kanalı varidatının 
azamet ve dehteti tamamile gö 
rünmektedir. 

1932 da dolu ve boş gemile 
re nazaran varidatı 1,189, 958, 
439 frank tutmu!lur. 

Oaır an zade 
Ahmet H A.M 1) İ 

nrf kulüplerinden En<>11İ1 tehrimize rane gayretleri hiç bir mwıvenete 
cetecektir. Otomatik telef on muktedir olmaksızın ııeyretmi,tir. 

Enosiı futbolcüleri ile birlikte Bir Alman grubu müme11illeri Tayyare, caddeye dütmÜf, parçala-
bir de atlet kafileıi ııelecek bu mü- Adana • Tanuı - Merıin araaında narak ate, almıttır. 
nasebetle tehrimizdeki birinci sınıf otomatik telefon teıiub yapmak 
bütün atletlere kütade müsabakalar için mahallinde tetkikat yapmak Tayyarenin her iki rakibi kö-
tertip edilecektir. tadrrlar. mür haline gelmitlerdir. 

Bu müıabakaların secıneleri 6 M M C D ld P • 't .. .. · ı ···--·--·-····-·-···-··········--ı . a ona , arıs e 
mayıs cuma ııunu sabahı Fenerbah- saat 10 da baflıyacaktır. 
çe stadında yaprlacaktrr. Kulüplerin PARIS, 1 (A.A.) - M. Mac 

b ·· · · · K ı ·· / · t it· · Donald, bu sahalı ıaat 7 de Cenev 
U muıabakıJara lfhrak edebılecek U Up erın e iŞi d D • sal • • re en -. arııe muva at entl!tir 

kıymeti haiz •tletlerinin eaamiıini ISTANBUL, 1 (A.A.) _ 1•- S ı :. -
çarşamb agünü akıınruna kadar he- tanbuı m•ntaka .. reisliğinden teblit orbon da Goethe gunu 
yetimize kaydettirmeleri, kaydettir- olunmuttur: PARIS, 1 (A.A.) - Goethe'nin 
mcyenlerin nihai müsabakalara du- !Jmumi merkezimlz tarafından j yÜzÜncü yıldönümü müna.sebetile 
hul hakkını h.,i= olamıyacakları teb tayın kılınınıt olan müfetti' Burha- Sorbon darülfünunu tarafından ter· 
liğ olunur. nettin ve Mahmut Beylerin pek ya- tip edilen merasim diin öileden ..,.. 

kında kulüplerimizi de teftiı edecek ra reisi cümhur M. Doumer'in 
Seçme ınüı:.bakzı.laı·ı sab:ııhlcyin leri lxrayi. malünu\t tebliğ olunur. huzurilc icra ptfilmi.tir. 

, ..... DAl'.i~ 
Fransız intihabatının 

neticeleri 
Cümhuriyetçiler kazandılar 

PARIS, 1 (A.A.) - Başvekil Möayö Tardieu Belforttan intihap edil· 
miştir. Möıyö Herriot Liondan intihap editmi,tlr. 

Tardieu kabinesinin milli müdafaa · müsteşarı môıyö Richet tekrar 
intihap edilmiştir. • 

Tardieu kabinesi nazırlarından möıyô Reyno ile mösyö Rollin Pariıte 
intihap edilmi,lerdir. Mösyö 'renlo da yeniden intihap edilmiştiı· 

Saat 23 buçuğa kadar alınan neticeye göre, bugün 15 cümhuriyctçi, 
6 sol cenah cümburiyetçisi, 4 Radikal cümhuriyetçi ve 9 Radikal So•yalist 
4 cümhuriyetçi Sosyalist ve beş Sosyaliıt intihap edilmiılerdir. 

Paris Osmanlı bankası müdürü 
Maliye vekilile görüştü -

ANKARA, 1 (Telefonla) - Dün !ehrinUze gelen Osmanlı Bankuı 

Paris müdürü ile lstanbul umum müdür muavini Mösyö Rid Maliye vekili 
hlrafmdan kabul edilmişler ve akşam lstanbula hareket etmiılerdir. 

Bulgar muallimleri Bursa' da 
BURSA, 1 (Milliyet) - Bulgarisan!. miaafirler, yiJiyet namına mek· 

tupçu Şevket, belediye reiıi Muhiddin Beylerle Maarif ve lise müdürleri 
Mudanyadan muallimler Çekirgeden istikbal etmitlerdir. ikametlerin• 
Çckirgepalas tahsis edilmiştir. Misafirler yarın ıehrin muhtelif yerle.-ini 
gczeceklPrdir. 

iki şerir daha gaka/andı 
ADANA, 1 (A.A.) - Kadirli bavaliıinde ıekavet eden Kurt Şaban 

ve kör Hasan namındaki iki şerir jandarmalarımız tarafından silih ve cep~ 
hanelerilc birlikte yakalanarak adliyeye verilmi§lerdir. 

• 
.işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

r, arayıuılarla İfçi arayanlar a. 
raaında tavaasula baıladıittum 

güoden beTi, gerek it arayanlar
:lan gerdne İ!çİ anyanlardan pelıı 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
nektuplar makaadı teshil edecek 
bir tarzda taınif edilmektedir. 

•· Milliyet " memlekette ço· 
ğaldığından bahsedilen i,ıizlilin, 
qsizlerin ihtiyaç sahalanna dağıl
:ıaôklarrudan ile.-i geldiğine ka
E'!İdir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
u~tta vilayetlerde makineci, mo
:örcü, teıviyeci, tornacı, iyi bir 
dülger. maı-angoz, alitı ziraiye 
tamircisi; elektrikçi '" veya bu 
'htisaı itç.iJeri ve uıtalan yoktur. 

Cnun iı;in biz itıizlerle itçi İ•· 
teyenl~r araıında tavaııutta bu
funınık iıteyoruz. 

Gerek lıtanbula, gereli: mem
?eketin heı· kötesine ıamil olan bu 
tavasıutun daha müımir ve fay
dalı olmaıı,ı iıteyoruz. Onun i-

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

.nıidurleri; diğer taraftan beledi
;e reıaleri, hrka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri n ala
kadar idare iınirleri bıılunrİ11klan 
yerl~rdelU itçi ihtiyacını (,ekil, 
mahiyet, evanf, verilecek ücret 
ve İt ıartları teıbit edilerek) bi-

Bize yazınız! 
ze bildirirlerse bi~c ınuracaa.t et 
.Ut ve adreslerini liiriıkiiiiı oiaı 
iııizleri kendilerine lıildireceği7. 
Bu suretle h- iııiz kalan vı 
memelelı:etin neresinde i, bulal>i 
lecefini bilmediii için buaalnn 
vatandatlarımıza lıi:ınıet etmiı, 

h- de memleketin her tarafınI 
bir çok cilzide i,çilerin daiılara~ 
müfit hizmetler dttııhte etmeleri 
ne yardou etnı4 olacağız. 

Huıuıi mü~ıeaat ıahiplt:ri d< 
bu huıuıtaki ihtiyaçlıırmı biZ< 
bildirirlerse m-nuniyetle kayd 
edecetiz. 

1 - Kime ve nasıl i.~çiye 
ihtiyacınız var? 

2 - Nasıl i~ istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhaıı.ip veys 

diğ.,.. hizmet talep edenlerle ih ti 
yaç ..tıipleri araoında da bu ta· 
nı11utu yapacaiız. ı, İıteyenleı 

de, itçi ve memur arayanlar dı 
mektuplarını "latanbul, Milliyeı 
ıazeteai it tavaaıut büroıu" na 
muuı göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatan· 
daşa rapılacak en büyük biz 
mettir. 

• • • iş ve işçi istigenler 
işçi istlyenler 

24 - Birinci arruf tesviyeci, 

ve dökümhane modelcilerine ihti

yaç vardır. Bu ehliyeti haiz olan

lar veaailderi Ye hüınühal Yaraka

ları ile hımten Milliyet i' büroıü

na müracaat eylemeleri. 

tane caddeoi No 6 lzak Kohcn 
19 yıqındııdır. Memuriyet fran
sız~a, türkçe lisanları bilir, 30 lira 
maaı istiyor. 

335 - Pancalti F eı~köy Erge· 
nekon caddesi No 68 A K. katip 
lik, muhasebecilik, franıızça, in· 
gilizçe lisanları bilen Ye daktilo. 
Ticarette 5 aene tecrübeei vardır 

•••••••••••••• I Z6 yatındadR", tafraya gider 

iş lstlyenler 
332 - Sultanahmet Alemdar 

ıU.-11 karfı•mda Bakkal Y orgi 
el. hanesinde Rüıtli ef. lmndura
cdık ve teni çıraklıimda çalıt
auıbr. 100 kurut yevmiye iıti
yor. 

333 - Oıküdar P-1iman de
iinnen arb sokak No U Meh
met Emin ef. Radyo taınirciıidir. 
İf anyor. 

334 - Galata Azaplıapu kea. 

336. - Sultan Ahmet civarın· 

da dızdariye mahallesinde kitip 
Sınan aokak No 28 Mehmet 20 
yaıındadır, çorap ıuakiniıtliii bİ· 

lir, 2 lira yevmiye istiyor. Tatra· 
ya 4 liraya ııider 

337 - Milliyet it bürosuna M. 
B. rumuzuna müracaat, türlı:çe 

franıızça, İspanyolca liaanlıırı, u· 
sıılu muhaaebe ve muhabereye, 
mükemmel daktiloirafi re banka 
muamelatına tecrubell bir ııenç 
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Mas onlar nederi ikiye bö Üİldü? 
Ekonomi 

Ekmek narhı için yeni 
bir şekil bulmalı .• 

Bugünkü pahalılık usulün eski
liğinden ileri geliyor .. 

Ekmek fiyatları yÜkHlmekte 
devam ederken bir taraftan da ek 
mek narhı için yeni bir formül a• 
ranıyor. Buıün ekmek narhı teı· 
bit için elde bulunuı fonnill bun· 
dan üıı "ne e•vel yapılmııtır. O 

, 'Vakit lktıaal mildörii bulunan Ke 
mal Ömer Bey merhumun riya" 
tinde yapılan bir içtimada unun 
defirmeod- ekmek halin• ıelia 
c:eye kadar olan mulıtellf maaraf 
ları 211 kurut olarak teabit edjl 
mitti. Tam maaraf olan bu 215 ku 
l"llf bir çu•al unwı yaoatl fiyatına 
ilave edlldlkt- -· elde edilen 
mikdar bir çuval undan çıkan 92 
ekmeie takalm edilmekle ve bun 
dan bir kilo ekmelin narhı bulun 
makta idi. Bu çok iptidai formül 
dört seneden beri lstanbul halkı· 
nın ekmeflne narh eaaaı olmakta 
dır. Son :ııamanlarda fmncıların 
bulduktan muhtelif vesilelerle bu 
215 rakkamı kabarmıt ve tabii ek 
lrıek narhı da ytlkMlmefe batla· 
rru~tır. Ekmek narhında eaa• ol
rnaaı llzım ırelen bir çuval unun 
fiyatı iae bu müddet zarfında biç 
değitmemittlr. Halbuki, biltiin me 
deni memleketlerde ekmek narhı 
bizimkine hiç te benzemeyen hu· 
ıuıi bir uıulle teabit edilmekte· 
dir. Bunun için yapılan ~arh ~are 
rni salim ve yanılmaz bır ..,ı.ılde 
narh teabiti imklnını vermekte· 
dir. 

Çiroz ihracata 

Son zamanlarda ıehrimizde çi 
roz fa:ıılaılle bolla9mıtlrr. Çiroz o 
kadar boldur ki taneıi l O • 20 pa 
radan ıatdmaktadır. Maamafih 
diğer taraftan çiroz ihracatı da 
'>a,ladıfından fiyatların yükoele
ceği tahmin edilmektedir. Bilhas
sa Yunaniatan ve Bulgariıtan çi
rozlarımıza rajbet ırö.tennekte· 
dir. 

Bir hafta daha 
Niıan sonunda kapanmaaı 1i.

zımgelen Filiatindeki Tel · avin 
Panayıra bir hafta daha temdit e• 
dilmi,tir. Memleketimizden bu 
•era-iye ittirak eden firmalar hiç 
bir istifade temin edememitlerdir. 
Buna ıebep Araplarla Yahudiler 
b.,ynindeki buaumetten dolayı ser 
niye hiç bir Arap selmemesidir. 

ipek sahtı 
Japon hükumeti 1930 aeneain 

~e İpek fiyatlannı sukuttan lı:ur
armak için l 08.000 balya ipek 
•&tın almıfb. Gelen malıiınata ıro 

re bu ipekleri yarı fiyatına 
Aınerikalı •rup alnuttır. 

f zmirde tütün 

bir 

Gelen nıalü.mata nazaran ınem 
tekelin hemen her tarafında, bil
haaaa lsmir mıntakaaında tütün 
aeriyatı batlamıttrr. Mmnleketi
mizde tütün zeriyatının bu sene 
seçen senelere nazaran az olaca 
iı anlatılmaktadır. Buna başlıca 
sebep olarak müıtahailin elinde e 
lan aeçen aene mahaulünden satıl 
mayan tütün bulunmuı olması ıı-ö• 
terilmektedir. Maamafih bu hu· 
suata ıimdiden kat'i bir tahmin 
yapılmamaktadır. 

Balıkçılık 

Yunan hükUmeti yeni bir emir 
name ile balık avı cemiyetleri ve 
birlikleri tarafından idhal edile· 
cek her nevi veaaiti gümrük reı• 
minden muaf tutmutlur. ihtiyacı 
olan balığı kendi sularında temin 
edemiyen Yunanistan balıklarımı 
zın bathca mütterHerinden bulun 
maktadır. Yunan hükumeti balık 
.. ydının taammümü için böyle 
bir tedbire ha, vurmaktadır. 

Cihan pamuk vaziyeti 
MILANO, 1 (A.A.) - 13 ün 

cü Milano panayırının kapanmaıı 
münaaeebtile sergi reisi M. Pierre 
Puric:elli, Düçe'ye bir telgraf ırön 
dererek l ,956,000 kitinin serıriyi 
ziyaret etmi' olduklarını ve sergi 
de mal te,hir edenlerin kaydedil
mif olan i' adedi rakamlarımn e
hemmiyetli bir yekuna baliğ oldu 
ğunu müttefikan teyit eylemekte 
bulunduklarını iblağ eylemittir. 

Milano panayırı 
VAŞiNGTON, 1 (A.A.) -Te 

vazün ve istikrarı muhafaza için 
elde bulundurulan pamuk mevcu 
dunun ıatılmaaı aiyasetinin takibi 
ne ait tavsiyeleri muhtevi olan 
yerli ve cihan pamuk vaziyeti hak 
kındaki tetkik eser, iatitari pa
muk komiıyonu tarafından tica
ret nezaretine gönderilmi9tir. Mev 
zu.u bahiı tetkik eeeri, lüzumlu o 
lan kredilerin itaaı kongre tarafın 
dan tasvip edildiği takdirde serde 
dilen mübayaa taleplerinin mil
yondan milyona bütün pamuk bal 
yelerinin harice sevk ve ihraç e· 
dilebilmeleri imkanının mevcudi
yetini isbat etmekte olduğunu gös 
termektedir. 

Romen seyyahlar abi
deye çelenk koydular 
Romenler lstanbul seyahatinden 

pek memnundurlar .. 

Gelmek, gitmek, 6 gün oturmak 135 lira!. 
·- Şehrimiz~e bulun."."n Ronıanya j Oaküdarda, öileedn oonra Çar,ı

ntunevverlerı~den murekkep aey· da bir sezinti yapacaklardır. 
Yah kafileıi dün aabah Takaim 
Cümhuriyet ibideaine bir çelenk 
koymu,lardır. Seyyahlar aabah o
tomobillerle Tolı:aıliyan otelinden 
hareketle Takıime ıritmifler, ora 
da otomobillerden inerek abide
nin etrafında hürmetle ahzi mev 
si etmi,lerdir. içlerinden Roman
~· Mahye nezareti sabılc umumi 
ki.tibi ve e)yevm nezaret miifavir 
lerinden M. Dimopuloı çelenıi a
bidenin üzerine koyarak fU aö:ale 

ti aöylemi,tir: 

- Romanya münenerleri 
Türk Cümhuriyetini hürmetle ıe: 
li.rnlayarak Cümhuriyetin aaadeti 
n.i ve Büyük Reia Gazinin ömrü a· 
fıyetinin devamını temenRİ eder· 
ler. 

Çelengin Üzerinde fU cümle ya 
.ı:ılıdır: ''Romen mümeasillerinin 
l'ürkiyeye tazim ve hünnetleri,, 

Seyyahlar bundan ıonra oto
ınobillere binerek ıurları, Kariye 
"e .. Sül~ymaniye cam.ilerini, Evkaf 
lnuzeaıni, Sultanahmet carniini 
r-eznıiılerdir. Öğle yemeği Tokat 
•Yan otelinde yenildikten aonra 
Ayaıofya camii, Yerebatan ıara
)'ı! Aıarıatika müzeai ziyaret edil 

~ . . - .. . 

Bu seyahat, Romanyada mÜ· 
hendiı Erdeı'in idareai altında bu 
lunan ,. Romanya 111emurin ve mü 

nevverleri Myabat ıirketi" tara
fından tertip edilmiıtir. Bu seya 
hate iftirak edenler birinci aıev· 
k' • 1 tren vapur, latanbul'da kalacak 
ları altı CÜ• zarfında otel ücreti 
Ye her türlü maaarif dahil olduiu 
lııalde adam batma 135 lira t · 

tml 1 d
, eavı 

1'• e f •r ır. Seyabatı tertip e
d~l~rd!n M. Borıı-oa, dlin bize de 
•19tır in: 

- Romanyada dünyanın her 
tarafmda olduju gibi, ıiddetli ik
tıaadl buhran hüküm •iirmelı:ıe. 
dir. Her ••ne bu Myahata daha 
fazla halk ittirak ederdi, bu aene 
ittirak edenler kıamen daha az 
dır. Romanya'da Paskalya yortu
aunda seyahat etmek bir an'ane
dir, bu ıene de bu an'aneyi yerine 
«•tİrmit bulunuyoruz. 

Türkiyeye ırelen, yüksek rüt
bede memurlar , sanayi erbabı, 
bankerler, avukatlar ve profesör 
terden mürekkep bu ıeyyah kafi 
leai bu seyahatten pek memnun ol 
mutlar, lstanbulun tarihi ibidele 
rini görmekle oek :ziyade iıtifade 

' -. - . 
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Vlllyette 

Umumi 
Maaş 

Dün verildi. Eytam 
maaşı 

haziranda verilecek 
Mayıı umumi maafı dün veril 

mittir. Ücretli memurlar da Nisan 
maafını almışlardır. Eytam, era .. 
mil ve mütekaitlerin üçer aylık 
ınaatları haziranda verilecektir. 

Ziraat odaaı ve sergi 
Ziraat odası dün toplanmıttır. 

Oda meyvecilik ve kümea hayva
natı sera-iai hakkında müzakerat 
cereyan etmittir. Serıi seceleri de 
açık bulunacak ve tehir bandosu 
çalacaktır. 

Müsakkafatın tahriri 
Fatih kazası malmüdürü Tev

fik Beyin riyasetinde dün Maliye 
tahsil ,ubeleri tetkik memurlarile 
tahakkuk memurları içtima etmit 
lerdir. Bu içtimada tahriri müaak 
kafatın tatbikına müteallik mua 
melit görüşülmüş ve mayıaın on 
betine kadar tahrire ait bütün i!· 
!erin ikmali auretile tahrir tatbikı 
na mütedair kararnamenin ne~ri 
takarrür ettirilmittir. 

Fatihte 11 bin kişi 

Fatih malmüdürlüğünden ma· 
•t alan l l bin eytam, eramil ve 
mütekaidinin haziran Üç aylık bor 
drolan tanzim edilmittir. 

Sayım vergiıi 

Malmüdürlüklerince Mıyım ver 
a-iai yoklamalarına devam edil· 
mektedir. Yoklamalar bu ayın oa 
betinde nihayet bulacaktır. Hay
vanlarını kaydettirmeyenlerden 
iki miıli vergi alınacaktır. 

Mütekaitlere kolayhk 
Mütekajdin, eytam ve eramilin 

maat nakil ve tahvil muamelele
rinin mayıs ayında yapılması için 
Maliye vekaletinden malmüdürlük 
!erine bir emir tebliğ edilmittir. 
Bu emre göre malmüdürliikleri ha 
ziranda maaf sahiplerini ikamet 
ettikleri malmüdürlüklerine nakil 
ve tahvil etmeyeceklerdir. Bu na 
kil ve tahvil muameleleri arzuya 
bırakılmıttır. Yani maaf aahibi ar 
zu ettiği takdirde ikamet etti.- - en 
yakın malmüdürlüfüne nakk-obi 
lecektir. Nakil muamelelerini yap 
tırmak iıteyenler bir istida ile 
menıup oldukları malmüdürlükle 
rine müracaat edecekler ve mayıı 
nihayetine kadar tahvillerini yap 
tmnıt olacaklardır. 

Poliste 

Bir amele 
Ezildi 

Bir araba da bir adama 
çarptı ve yaraladı 
Dün saat 13,10 da Haydarpa

f& ıreçidinden iıtaayona ırelmekte 
olan Makiniat Ali Rıza ve atetÇİ 
Hikmet Efendilerin idaresinde bu 
lunan tren, Haydarpafa geçidine 
ırelince burada a-eçmekte olan a
mele çavu'u Murat Efendiye çarp 
mıştır. Murat Efendi birden bire 
kaçamamı,tır. Aldığı yaralardan 
ölmüttür. Vak'aya müddeiumumi 
lik vaz'1yet etmittir. 

Sirkati er 
Fmdıkhda Hayriye Hanımın 

evine geçende bir hırıız girerek 
bazı efyaıını çalmıttı. Hırıtz olan 
oabıkalı Ali yakalanmıtbr. Bwıun 
Üaküdardaki hıraızlarla da alaka 
11 olduiu anla,ılmıttır. 

Balatta Leblebiciler içinde S3 
numaralı dükkinın kapıaını, sabı 
kalı Cemil ba4ka bir anahtar uy
durmak auretile kırmıt 150 lira 
çalmııtır. Cemil yakalanmı9tır. 

Araba çarpmış 
Dün Kuruçeınıeden ırelmekte 

olan 13 Y•tmdalı:; Oaınanın idare 
sinde bulunan ylik arab .. ı fınncı 
çıraiı lbıana çarpmıf ve yarala• 
mııt1r. 

Ağır yaralı 
Eyüpte oturan çiftçi Süleyman 

ile Ha,im ve karde!i Salih arala
rında bir kav&'• çıkarak biribirle 
rini aopalarla yaralamıılardır. Hi 
tim bir aralık labancaaıru çekerek 
Hüaeyini tehlikeli ıurette yarala-
mıtlır. • 

Valde hanında çuvalcı Abbas 
ayni handa oturan Haydann od~ 
alD• taarruz etmi' bunu haber a
lan Haydarın kardeşi Hüaeyin ta 
banca ile Aba$ı tehlikeli surette 

Masonlar ikiye ayrıldı; 
yeni teşkilat yaptılar 
Bu ayrılık neden icap etti, eski 

masonlar ne diyarlar? 
•••••••• 

Yeni teıkilabn küşat resmi yakında yapılacak .. 
Türkiye Maırıkıazam Mason 

t~,kilitına menıup Türk ve müı .. 
!uman masonlardan bir kıaau, 
aralarına gayrinıüalim hiç bir aza 
almamak fartile müatakil bir mah 
fii kurmutlar, müoaadeıini de al
mıılardır. Bu yeni mahfilin ünva
nı (Müatakjl Türk Maaonlufu Bü 
yük Azim) Mahfilidir. Yeni mah 
fil müeaaisleri yarın Beyofluada 
merkez ittihazına karar verd.ikle 
ri binada toplanacaklar, intihap
lannı yapacaklar ve müteakıben 
mahfil in küta t reımini icra ede
rek _f~al!yete &'eçeceklerdir. Dün 
bu ıkıncı maaon te..,klı:ülü etrafm 
da tan•nmı, eski maaonlarla ıö
~~tük. Bu ayrılaiın neden icap et 
tığı tamamen ıizlenmekle bera 
b_~r, bu~un, sebep ve mahi?'eti 
soylenmıyen bir darırınlık eaerı ve 
n~ticeai olduiu anl .. ılmıştrr. Eski 
bır maaon deıniıtir ki: 

- "Masonluk milliyete müna 
fi olmayan inıanl bir tet-kkül
dür. Masonluk, yalnız taaa•u.bu 
sevme:ıı. Masonluk Yicdan hürnye 
tine de hiinnetki.rdır. Kimseye 
aen neden filin dindesin, diye mü 
dahale etmez. Edince maaonl:.ık 
hududu tecavüıı: edilmit olur.Bina 
enaleyh, Türkiye'de bu eaaalara 
Nıdık olarak ve (Türk yükaelme 
cemiyeti) namile mlles .. s bulu-

Memlekette 

Hapisancde 
Cinayet! 

--· .. --
Diyanbekir hapisane
sinde bir cinayet oldu 

Diyarıbekir hapiıhaneainde 
feci bir c:inayet olmu,tur. Gelen 
maliimata nazaran cinayetin mahi 
yeti ,udur: 

Bir adamı öldürmekle maznun 
ve mevkuf bulunan Sivereiin Ti
verek köyünden Ramazan oilu 
Abdullah isminde biri, mahkilm
lardan gene Sinreğin Til köyün
den Sefer oğlu Mehmede dütman 
lık bealiyormuı. Mehmet ıabahle 
yin namaza çıktılı zaman Abdul 
lah pefine düımüt 'Ve ucunu efe 
ve taıa aürterek aivrilttifi uzun 
bir pencere demirini Mehmedin 
kalbine oaplamıfbr. Mehmet der 
hal dÜfüp ölmiiıtilr. ikinci defa 
katil olan Abdullah, evYelce Si
vereke ...... 'uau Mahmut Beyin 
oilu Mehmet Emin Beyi öldüren 
ve elyenn yakalaamamı, bulunan 
Ramazanın loardetidir. Hi.diae 
hakk•ada ciddi tahkikat yapıl
maktadır. 

Bir sahtekirhk mı? 
IZMIR, - lakin müdürliiiündc: 

bir dosyanın muamele.si üzerind<' 
ıarip ~~kilde biı· sahtckftrl,ia te.a 
düf "H!diği ileri aiirülmüıtür. Bıı 
husu.ta etraflı tahkikat yapılmakta
dır. 5ahtekirlıiın kimin tarafından 
yap•ltlığı henüz belli değildir. 

Görülmemiş şeyi 

lskenderiyede misli görülme
mit garabette bir airkat vuku bul 
mu,tur. Zengin tü~carlardan Ali 
İbrahim •ttar, maıazaaını kapat 
bktan ıonra lakenderiyenin umu .. 
mi bahçelerind~n biri~e h~va al
maia ıitmif. Bır palmıyenın altın 
da açık ağızla uykuya dalımı, u
yandığında ağzındaki on albn di 
.;o çalındıiını hayretle ıı-örmiit· 
tlir. Zabıta bu mahirane ıirkatin 
failini ele 3eçirmek için lıkenderi 
ye ditçileri araaında taharriyat ve 
takibatta bulunmaktadır. 

Şeker ihtikan yapanlar 
Trabzon kontenjanına dahil f" 

lı:er, çay, kahvelerde'! batka piya 
aalarda daha fula kar bulup mu 
tal haricine oalıt 'Ve ihraç yapan 
ve bu yüzden piyaıada ..,ker, kah 
ve, çay fiyatla~ının. >:ük~l~eıine 
sebebiyet verdıklerı ıddıaaıle do
kuz tüccar hakkında kanuni tak; 
bat icrasına alikadar makamca 
baılanınııtır. 

Bir idam 
Geçen sene biçare bir ihtiyarı 

parasına tamah ederek yeni ha
mam arkasındaki arsada baıınr 
taşla parçalamak ouı·ctile öldü~en 
Mihahççıgın Doğan oğ-lu karyeain 
den Ahmet oğlu Malik hakkınd" 

nan haki.ki maaonluk, bu esaslar 
haricinde kurulacak ba9ka bir le 
f"kkülü maaonluk hudut ve ma
hiyetleri dahilinde sayamaz.,. 

Eabak Türkiye üstadı i.nmı 
Noter Servet Yeoari Bey de ken
diaile söriifen muharririmize de
•İttir ki: 

- "Bizim, yeni mahfilden ma 
himatımız yoktur; böyle bir ma
sonluk ta yoktur ve bilmiyoruz.,, 

Bu aırada Servet Y egri Beyin 
nezdinde bulunan ve mason olan 
Darülfünun müderrialerinden avu 
kat Miton Venluro Boy de bu ifa 
deyi taadik etmiıtir. Maıonlar ara 
unda, aon zamanlarda ba21 anlata 
mamazhklar oldufu ve bunun ne 
tlceai olarak Dr. Mim. Kemal Be
yin Üstadıazamlıktan istifa ettiiti 
yazılmıfb. Mim. Kemal Bey tama 
men husuai sebeplerle çekildiğini 
aöylemi9ti. Servet Y eaari Bey de 
hakiki bir mason olan Mim. Ke
mal Beyin tamamen tahıi ve hu
OIUİ aebeplerle liatadıi.zamhktan 
çekildifini, yeni mahfilin teıekkü 
!ünden onun da mal\lmah olmadı 
ğmı ve onun da böyle bir mason
luk olmayacağı fikrinde bulundu 
itunu aöylemittir. Mim. Kemal B. 
in yerine Fen Fakülteai Reiai Mus 
tafa Hakkı Bey ilatadıi.zam inti
hap edilmltlir. 

Mahkemelerde 

Yaşı tesbit 
Edilecek 

Kaçakçılık maznunları 

hakkında 
verilen kararlar 

Üzerlerinde altmlf varakla dok
ıan delter cİ&'•ra kiğıdı ile 698 ır· 
ram kaçak deara ve yarmı lıilo tü
tün zuhur ettiği iddiaaile mahkeme 
ye verilen Ka11mpa1ah lbrahilnle 
oğlu Faikin muhakemesine dün 
9 uncu ihtlıas mahkemesinde devam 
edildi. 

Müddeiumumi lb.-ahimin beraeti 
ni ve oflu Faik'in cezalandmlmaaı
nı iıtedi. Fakat 332 dofumlu olan 
Faik'in ıinni riitl• vasıl olup olma
dıfı anlatılmak iisere muayeneye .... 
ki ;çin muhakeme buırüne IMralı:ılmıt 
tır. 

Sekiz ay hapislik 
Gal.atada, ltir ..._..ı,il itinde 

38 kilo eararla yakalanan laüpan 
ve Panayolun MUhakemeleri dlln 
aiır cezada ırörüldü. 

lıtlpanın cünnü sabit olumya
rak kendisinin beraetine karar ve
rildi. Panayot iıe 8 ay bapiı ve 180 
lira cezayi nakliye mahküm edildi. 

Beş sene ceza yedi 
Bekir isminde birini katil mak

.. dile yaralayan Ahmet Rüatemin 
dün ağır cezada son muhakemesi 
yapıldı. Ve Rüatemin 15 sene ola
rak kabul edilen cezalı Y•!ı dolayı
sile bet seneye indirildi. 

Burhan Cahit B. davası 
Bürhan Cahil Beyin Peyami Safa 

Bey aleyhine açtığı davaya dün de 
üçüncü cezada devaın edildi. Bür
han Cahil Beyin avukatı müekkili 
hakkında aarfedilen aözlerin aiır ol 
daiundan Peyami Safa Beyden on 
bin lira zararı manevi istedi. 

Peyami Safa Beyin avukatı mü
dafaaaını yaptı . Muhakeme, karar 
için önümüzdeki çar,amlaa rününe 
kaldı. 

Fransız sefiri 
Fransız sefiri Conte de Cham

brun dün Ankaradan ıehrimize 
ırelmi,tir. 

Mecliainde taıdik e.di_l,diğinden 
merkum çarıamba eunu aabahı 
köprübatı meydanında ıilben i
dam edilmittir. 

Bağlarda bir kaç saat 
Orbanıazide mütbit yağmur

lar yağmıt ve seller bir nıanda ile 
20: 30 kadar keçiyi sürükleyip 
bogmuıtu~. O sıralarda bir it zım 
nmda Selamet köyüne a-iden kay 
makam Bey de derelerin oereyanı 
na kapılmamak için o müthlş yağ 
mur altında dağlarda bir kaç aa
al~ doliı~nlak mecburiyetinde_ kal-

Befedfyede 

Yasak 
Şeyler 

-- · 
Bunlann bir listesi 
çıkarılıp basılacak 

Belediyenin sık aık viıcude ıre 
tirdiği yeni beyannamelerin ve ni 
zamnamelerin icra memur ve i.
mirleri tarafından tamamen öğre 
nilmediği anlaşılmı,ıır. Belediye, 
kolay:ık olmak için, yaaak mad
delerini bir muhtıra halinde ve al 
fabe sıraaile baatırmağa karar ver 
mittir. Bu muhtıralar her memu· 
ra verilecek ve icabında istifadesi 
teıhil edilmi, olcaktır. 

Çocuk bahçeıl • 
Yaz mevsiminin hulülü dolayı 

aile Gülhane parkındaki çocuk 
bahçeai yen.iden tanzim edilmeie 
batlanmıtbr. Edimekapıdaki ço
cuk bakım evindeki çocuk bahçe 
ıinin kütat reımi de bu ıene ya .. 
pılacaktır. 

Kadıköy kaymakamlıiı iskele 
meydanındaki kumluktan bir kıa 
mını çocuk bahçeıi olarak tefrit 
ve tanzim etmit, etrafına çam fi
danlan diktirmi,tir. 

Şehir meclisi toplanıyor 
lstanbul umumi meclia bugün 

saat 14 le İçtima edecektir. 

Zeynep Kamil 
hastanesi 

Uaküdarda Zeynep Kamil haa 
tahanesinin önümüzdeki aene kü 
tadı için la•ım ırelen tahıioat bilt 
çeye konmuştur. Bu para elli bin 
liradır. Haatahane için lazım ••· 
len tadili.t ve tamirat yapılmıt
tır. 

istimlak yapılacak 
Belediye önümüzdeki aene Fa 

tihden Beyazıla ırelen 25 metre
lik cadde için mühim iatinalikit 
yapacaktır. Bundan ba4ka Akaa
raydan Beyazıta cadde ü:ı;erinde 
ve Beyazıt medresesi etrafında iı 
timlikat yapılacaktır. Bu medre
seler meydana çıkarllmıt olacak .. 
t1r. 

Yeni tarif eler 
Elektrik ve ha va ırazı tarife 

müddetleri hitam buldufundan 
yeni tarifelerin tanzimi için tetkll 
edilmit komiıyona belediye tara
fından Ziya ve Şefik Beyler inli· 
hap edilmi9lerdir. Yeni tarifeler 
bu ayın on be,ine kadar teabit e
dilmiş olacaktır. 

Polonyanın milli 
bayramı 

Yarın Polonya'run milli bayra 
mı oldujundan aabah oaat 10 da 
Beyoflunda Herro Çanto lı:iliaeain 
de ruhani bir i.yin icra edHecek
tir. 

-----"··-····--·---
... ı _K_u_~_tt_k_H_a_be_r_ı_e_r_j 

Türk cerrahlan 
Türk Cerrahin cemiyeti din 

saat 16 da Halkevinde bir içtima 
yaparak bazı meılelr.i meıeleleri 
müzakere etmitlerdir. 

• içtimai yardım ıubeai - Hal 
kevi içtimai muavenet tubeai komi 
tesi dün belediye daimi encümen 
azaaından Avni Beyin riyasetinde 
içtima etmittir. içtimada daimi ni 

zamname meaeleıi ıörü,ülmü,tür. 

* Kütüphane açıldı _ Halkevi 
kütüphaneıi dünden itibaren umu 
ma açılmııtır. Kütüphaneye yeni 
den bir çok kitap ve mecmualar 
almmıttır. Okumalı: arzu edenler 
khaplardan kütüphane içinde .iatJ 
fade edebilecekler, harice kitap 
verilmeyecektir. 

* Lloan kursları - Halkevi li
aan kuralan tedriaatı hitam bul
muıtur. On b., ırün sonra imtihan 
lara batlanacaktır. 

Verem unatoryomu - lataa 
bul Verem mücad•leai cemiyetinin 
Erenköyündeki &aaatoryonıu cu .. 
ma ıünü açılacaktır. 

Yeni bir cemjyet - Merkezi 
Edirnede olmak Üzere Trakya kı 
vırcı~ korunu l'.etiıtirme cemiyeti 
namıle bır cemıyet teşkil edilmit
~· Darul v~ hariçte büyük bir 
tohr-;te malık olan nefiı Trakya 
peynırleri_n!n ~üdünii ve et piyaaa 
l~r~nda bırınCJ derecede bir mev
kı 1fgal eden kıvırcık etini temin 
eden Trakya koyunlarının ıslab 
ve teksirile ittiırale ba,lamıt olan 
bu ıe,ekkülün memleket iktıaadi 
yatına müfit olmaıınt çok temen
ni ederi:r.:. 

* At yarıtları - 29 Temmuzda 
Veliefendi çayırında yaz al l'.."JLTI~ . 

Doktorlar 

J Ne diy~r?_ 
Otelcilerle bazı doktor 

lar anlaşmış mıdır? 
Doktorların &'eçen cuma günü 

yaptıkları İçtimada operatör Mim 
Kemal B. bir takım otelcilerin ha 
zı dok~o_rlardan aldıkları aylık 
mukabılınde tatrarlan otell.,rine 
gelen hastaları o doktorlara gön. 
derdiklerinden şikayet etmişti. 
Bu hususta otelciler cemiyeti reisi 
lbrahim Beyle ırörüıtük. lbrahim 
Bey demiştir ki: 

- ueu .aözler, cemiyetimizin 
de nazarı dikkatini celbetmiştir 
idare heyeti toplanarak buna ve: 
ri!ecek cevabı teabit edecektir. 
~ız, bu telı:jlde bazı doktorlara 
ucret mu~abilinde ıimMrhk ya
pan otelCJ bulunduğunu bilmiyo
ru~. Şayet b~yle bir tey vana, ev 
•eli. daha m.unevver olmaları iti
bar~• ,bu ıibi otelcilerden ziyade 
o J'IM • doktorların mualıp tutul. 
~aları ıcap edeeeii kanaatinde .. 
yız. Sonra, otel mü,ıerilerinden 
ke~dilerini tedavi ettirmek iatiyen 
lenn de mutlaka otelcilerin tavai 
r-: ettikleri doktorlara gitmeleri 
ıçın onlara bir mecburiyet tahmil 
edildiği de varit olamaz. Bu haata 
müıterilerin de akılları vardır ve 
kendilerine tavıiye edilen bir dok 
tora sidip &'ilmemekte tÜpheaiz ı.. 
mamen sel"'beıttirler. " 

Bina 
Vergileri! 

Y ~ni zamlar ne şekildt 
yaptlacak? 

Nakliye vergiai 
gibi kalacak 

olduğ11 
mı? 

ANKARA, l - Muvakkat ruii 
vazene verciıi kanun liyihaıile 
diğer verıri kanunlarında yapıl
maaı mukarrer tadilleri muhtevı 
kanun liyihaları on gün zarfında 
ve bütçeden evvel mecliı heyeti 
umumiyeıinde müzakereye vazo· 
lu~aca~trr. Bina vereiıine de tet 
mıl edılecek olan iktıaadi buhran 
ver.-iıine göre halen alınmakta o 
lan bina verl'İıine münzam kesir. 
ler halinde •••iıda yazılı zamlar 
yapılacaktır. 

1 - Bina versiıine matrah 
olan senelik iratları 2,000 liraya 
kadar olan binalarda yüzde otuz • 

2 - Senelik iratları 2001 lira. 
dan 10,000 liraya kadar binalar· 
da 2,000 liradan fazla kıamın ver 
giaine yüzde kırk. 

3 - Senelik İratları 10,000 ıı. 
radan yukan iratlı binalarda fa~ 
laya ait vera-iye yüzde elll. 

A - Şayian hiueli binaların 
verplerine icra edilecek zamlar 
her biaaedann hiaseaine iaabet e
den irat mikdarına ıore heaap 
.. ıunacaktır. 

B - Mutaaarnflaran lamamm 
da aalı:in oldukları, mesken bina
lardan yukanda yazılı zamların 
yaruı almacaktır. 

C - Bir tabaın ayru tahakkuk 
d.a.in;ai dahilind~ meıkenden bq 
ka bmalan var ıae meıkeru bu hil 
kiiıaden istifade ederniyecektir. 

D - Bir tahaın bir mahalle ve 
köy dahllinde müteaddit binaları 
bulunur ite zammm icraıında bun 
lann İratları tevhit olunacaktır. 

E - Bina verıiıi kanunu mu
cibince bina verıiıiaden muaf o
lan binalar, bu zamlardan da ınu 
af olacaktır. 

F - Devlet bütçesi açığına yar 
dım mahiyetinde bulunan bu ver 
ıiden mahalli idareler için hine 
tefrik edilmiyecektir. 

Maliye encümeni bugün müva
:aene ve nakliyat veraiıi li.yihala 
n ile diier vercilere buhran ver
gisi zammı hakkındaki l&yihaları 
tetkik ve intaç etmittir. Liyihalar 
Bütçe encümenine tevdi olunmuş. 
tur. 

Maliye encümeni nakil vasıl& 
l~nda ~•!en la~bik edilen verri 
nıabetlenru haddı layıkında bul
mut, bu. niıbetlere zam icraıını 
muvafık ıörmemi,tir. 

Nisteki 
Zabitlerimiz .. 

Niı'teki Beynelmilel Birincilik 
miiaabakalarına İtlirak eden ıüva 
ri 2;abitlerlmizin Nia'ten hareket 
ettiklerine dair tehrinıi2e mallia 
mat gelmittir. Zabitlerimizden bir 
laamı Marıilya'dan doğruca latan 
bula avdet etmektedir. Bir kısmı 
da, refakatlerindeki Fransız mu· 
allimi ile birlikte hayvan mübaya 
aıı için Parite gidecekl~rinden a·· 
yın ortalarında ş,ehrin1izc dönebi 
le<"eklerdir. Zabitlerimiz, ilk defıı 
İftİrak ettikleri bu beyn~fmifcl 
müaabakalarda i.yi sayılacak net; 
celer almıflar ve gelecek seneler 
deki müaabakala.-da daha ınuvaf 
fa_l<:u-etle it._tırak edf"bıl CPklf'"rİ k• . 
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Milli sanayi j Beş numara ı 
1 Sergisi açıldı 1 Kararname 
1 [Baıı ı ım:i sııllil~dd j 

fik fabrikuınuı mohilyeleri ince 
bir zHkin ve bilginin mütekamil 
ltir eıeri olarak sergiyi ıüolüyor

(Ba~ı Birinci sahifede) 

1 Limon kralının 

J M~B~,ı8ı~!:~~~!ı 
Servet ve refah içinde 

-bir köy: Ulaşlı ! 
Tel&raf adıreM: 1et. lıllllly.t 

Telefou N-ıüırs: 
Bqmuhanir w Madik lMS11 
Yan itleri Mlderlctttl 24319 

1 dan n MatlıM 24510 

du. 

Mu~t•I• Şeref ve Rahmi B. 
/erin nutuk/an 

ile ticaret muahedeıi yapmamı§ 

olan memleketler mah getiren· 
ler idhal ettikleri emtia eamaaı· 
aı Cüınhuriyet Merkez Bankası 
emrine yatırırlar. Merkez Banka 
arnda bu memleketlerin her biri 
için ayrı ayrı heaabı cariler açılır. 
l,bu heoaplara yatınlan paralar a 
lakadar memleketlerin memleke· 
timizdeki eahabı matlüba yapa
cakları tediyat nisbetinde ve tarih 
aırasile müatalıaklarma verilir. 
Birinci fıkra mucibince mal id 
hal etmek iateyen tacirlerden mal 
lann esrnarunı Cümburiyet Mer• 
kez Bankasına yabrmayanlann 
malları memlekete idha.1 olun-

kadar tafan kalabalık bir samiin 
kütleıi müvacehesinde devam e
dilmittir. Dünkü celeede, Sardun 
ya Tilpuruaun 4434 aandıktan iba 
ret hamuleainden 145 aandık limo 
nun, ilk tahkikatı yapan ırümrük 
müfettiıinin feıdekesinde Feda va 
puru hamuleai sösterilmeoi itiba
rile bu cihetin teıbiti için tetkikat 
yapılmııtır. Bu meyanda ırümrük 
teflif beyatinden celbedilen hadi 
Mye ait aupalan defterile Sardm
ya vapurunun tahliyesini teabit e· 
den mavnalann it kiiıtlan ve Sar 
dınya ve Feda vapurlarmın oriji 
aal manifeato1arırun auret1eri tel 
kik edilmiqir. Bundan oonra ııüm 
riik müfettifi Retat B. den, mani 
featolar ve it kaiıtlannm münde 
recatile kendi tablr:ikab neticeai 
araunda görülen farkların Mhebi 
aonılmUflur. Retat B. bu oua.llere 
ceyap vermiştir. Bundan sonra Di 
yamandi Efendiden haıııri vapur· 
dan hangi mavnalara kaç 1&Ddılr: 
mal tahliye ettiğine dair bazı mal 
ler aonılmuf; aldıkları malı nere 
den alıp nereye cötürdülderi n 
mikdarları hakkında iki a&Tn&CI 
dinlemnittir. 

Bütün müşkilit ve daha çok ka
zanmayı meneden yolsuzluk! 

l ı 
ANKARA, 1 (A.A.) - Milli 

ABONE OCRETLERl 11r:baet ... Tuamıf C...Vyeti tarafın 
: 1 elan tertip edilen uçuncü milli 

Tlirki7e ifia HIWi§ ipn oanayi -.;.i louırin saat 15 te lıü-
L. iL t. ıı:. yük evkaf aparlınmm saloalarmcla 

S aylıtt 
G .. 

4 - 1 - açılmqtır. Küfllt reaminde Sıhhiye 
7 '° l4 - vekili Refik S..,., Jlrtroat vekili Mu• 

ı a tala Ş.W Bey, Maarif vekili Esat 12 • 4 - _/ - Bey, Dalılliye vekili Şükrü ldya --------="--- Bey, Gümrük Ye lnlıisarlar vekili 
Gelen evrak &Uİ 9WilııDea - Ali Rana Beylerle meb'uslar ve ve. 

Müddeti ıeçen nlle"* 10 ku· kiletler erlcinı haz:ır bulunmutlar-
ruıtur. Gaute ft ..ttıa.&ya alı clrr. 
İfler için mil.diri,- müraı:&at ·ıı; iktıaat ve tasarruf cemiyeti 
:iilir. Gazetemiz Ulnlarm nıcı'ı» 

1
; um mi katibi lzmir meb'usu Mus· 

.ini k.ıbuJ etmez. ta.fa Rahmi Bey bu münasebetle 

BUGO Ü HAVA 
Y e,ilköy aakeıri ruat -

kezinden aldrSı-a ıaalU-ta 

maz. 

Madde 3 - Geçen iki madde 
nin hükümleri Türkiye ile Elea
ring mukaveleai yapmrf olan deT 
leıl .. r müverridatına tatbik olun
maz. 

nuaran 
riyetle 

bııırün 

bulutlu 

irat ettiği nutukta üçüncü defa açıl
makta olan Milli sanayi sergisi ile 
istihdaf edilen malssat ve gayeleri 
izah ederek milli ımmulata kart• 
bailmrıı:t tarafından ıröıterilrnekte 
olan dikbt ve rağbetin milli sana
yimizin ilerleme•inde mühim bir 
ilınil olduğunu söylemiı ve milli 
sanayi erbabının sergiye iştirak hu
ıuıunda ırösterdiği alakayı kaydede 
rek sözlerine nihayet vermiıtir. 

Madde 4 - Cümhuriyet Mer
kez Bankaar Türkiye ile münase
batta olan ecnebi devletlerle veya 
bunların miiaaadelerini haiz ol
mak tartile ihraç bankaları Yeya 
diğer mali miieaaeaelerle iki mem 
leket arasındaki nakit muamellb 
nı Cleninır uaulile tanzim edecek 
itili.flar akit ve icra •ekilleri 
heyetinin tasdikına arzedilmeie 
mezundur. 

Neticede, sümriilr:ten mart ayı 
kontenjanında Diyamandi Efendi 
ile cliier limon tacirlerine aynlan 
hiuelerin .omlmp••ne karar •eril 
•it - bir ıu.- tetlı:ilı:attn llona.li 
için mubak- yarınki oalı ırfuıii 
.. at ıs e talik edilmittlr. Muhake 
- aon1111a felmlt oldulundan iki 
celM ıonra karar •erilebil-ktir. 

Karamur alda Bağcılar ve Bah~·evanlar Cemiyeti tarafında11 ( 15,Q()()) 
Amerikan asma çubuğu v~ (J0,000) koklü dut fidanının ~canen tevzii 

rak dev""' edec:dıôr. 
1 - 5 - ~12 taribiade "'2yik 

762, hart1ttt azami 18 aapri 
1 santigrattır 

lfm:LE~ 
Polislerin ölümü 

Hüviyeti hi.la anlatılamayan 
bir haydut, bir kaç gün evvel 

lktuıat vekili Muıtafa Şeref Bey 
üçüncü defa olarak Ankaracla açma 
ia muvaffak olduğu milli aanayi 
sereisinden dolııyı Milli lktıaat ve 
Tasarruf Cemiyetine teıekkür ebniş 
n milli sanayi ıcrgİıİ lavbJ\lmm 
delilet ettiği yüksek manaya i,aret 
edettk yabancs memleketlerin istis
mar sahası olmamak İçin mılli sana 
yie verilmeıi lazım ırelcn ehemmi
yet ve dikkate nazarı dikkati celbet 
mittir. 

Madde 1 - Dördüncü •adde 
mucibince bir memlekette Clea
ring itilafı yapıldıtı takdirde iti
lafnaıne hükümlerinin tesbit etti
ği tediyat itilafııa.mell.İn meriyete 
ırirdiği tarihten itibaren bu hü
kümlere ıröre yapılır. 

Madde 6 - 1 numaralı karar 
namenin 14 üncii maddeol muci
bince bankalann muamele vergi
si makbuzu mukabilinde döviz 
satmaar memnu olup alelümum id 

iki polis memurumuzun canına ı Muıta.fa Şeref Bey milli aanayü- balata müteallik döviz ihtiyaçlan 
laydı ve bunu hemen orada mizin son zamanlardaki ileri ham- için esbabı tarafından kambiyo 
iıayatile ödedi 1~1...-ini ve yüksek inkişııfrru tak- münıkıplığına müracaat -.e meauni-

•• dirle kııydeı!erek gösterilecek müşte . yet istihsal edilir. Maliye vekBleti lü 
Polis, insanların sulh eana. rek alaka ve dü•tur halinde kabul : zum gördüğÜ takdirde bu memnu 

sındaki düımanlarile daima ha. edilec k milli iktu at preıuiplerile iyeti redde aalahiyeltardır. 
l" h t bul ku f d" milli sarıayiimbn beklenilen gayeye Madde 7 - Türkiyede mukim 

Bı . adrp "ı· . unand vvfeedı ıkr:· m•ec-""-den emin bulundugu" nu 1 - • •ıs~ hakiki ve hükmi ıahıalar e lerin-
ız po ıs.ın ne erece a ar ı söylemış ve bunun için yerli mah de bulunan dövizleri i,bu karama 

oldugunu böyle kanlı vak'alar- kullanmanın halkımızca ıuurlanmıt menin netri tarihinden ve bade
dan ziyade onun daima maruz 1 bir düstur halinde benimaenmesini ma ellerine ıreçecek dövizleri bun 

ld tehl"kel af tavsiye eyliycnk serginin kordela- la.nn ellerine geçtikleri ırfuıden i-
o ugu ı er, muvaz.z 0 " smı kesmiştir. tibııren 15 gün zarfında bir be
dugu agır iJlere mukabil, aldı. Mutcakibeıı oerıri hazirun tan- yanname ile Ciimhuriyet Merkez 
iı nimetin mütevazılığında fıadan ziyaret edilıniıtir. Sergiye Bankasına bildinneğe mecburdur 
aramalıyız. Ekserisi meslek 14- 70 den fazla firma iştirak etmiı !ar. 

kil • b el · bulunmaktadır • Madde 8 - Ecnebi '-Jllleket e geçmen u pervan enn er 
geç bu uğurda hayat veya sıh- -·- !ere efya ihracında elyevm ırüm-

T k • d k" rüğe verilen beya.nnameler bun 
hatlerini verdiklerini haziıı ha- a Sim c 1 dan böyle malların nev'ini, mik-
zin görüyoruz. dannı kıymetini ihraç olunacakla 

Apa t 1 rımemleketleri ve mal sahibinin 
Bu ıon hadise üzerine dütün r iman ar ismini vazihan ırösterir ıekilde 

düm ve kendi kendime sor- [Başı 1 inci sahifede] tanzim ve mal .. hibi veya vekili 
dum: Acaba biz poliılerimizi atılmıştır: Meydanın, Taksimden tarafından hakikate mütabakati
toptan bir hayat aigortuına ko Harbiyeye giden cadde tarafına ni teyiden imza edilir. 

? yapılan apartımanlar sağlamdır. ltbu beyannameler dört niiaha 
yamaz mıyız.... F k k k d d a at ar a mm aonra ıın ol olacakhr. Bunlardan biri gümrük 

Avrupada sporcuları, spor durma olduğundan, buraya yapı- çe ta•vip olunarak hıh:eclilmek 
kazalarına kartı ıigortaya ko- lan apartımanlar meyil peyda et- üzere aahibine iade edilir. Ve di-

meğe başlamıştır. Bu kuım inıa- ğerleri keza tasdikli olarak lktı
)'Uyorlar.. Bizde de polisleri ah yapan mimar ve mühendisler sat vekaletine veya bildireceii ma 
meslek kazalarına kartı sigorta temel için toprağı fazla kazmadık kame gönderilir. 
etmek pek güç 'ey mi?. !arından, yapılan apartımanlar a

ğrr gelmeğe baılamrı ve takuli iı 

Esrarengiz 
Rakamlar 

Sakaliı kadınlar tikametlerini değiştirmişlerdir. ı.a 
Martin caddesindeki Halk aparlı 
manının, Ardemis isminde yanın
odaki diğer bir apartımandan 15 
santimetre kadar ayrıldığı iddia e 

Fransanın bilmem hangi kö 
ıesindtki kadınların sakallı ve 
bıyıklı olduğuna dair reaimler 
ve yazılar gördüm .• 

Bizde erkekler sakallarını, 
bıyıklarını trat ederken, orada 
kadınlann sakal bırakmaları 
ıarip bir tezattır. insanın ak. 
lına garip 1eyler geliyor •• Aca
ba oradaki kadınlar kocalarına 
aöz dinletebilmek için mi sa
kal koyveriyorlar. 

dilmrktedir. Dün bu meseleyi be- [Başı birinci sahifede] 
lediye heyeti fenniye müdürü Zi karı umumiyeyi teessüre sevkede
~~~~ye aorduk. Ziya Bey bize de . cek, dahile ve barice kartı ırülünç 

· olacak iddialar yapmaktan sakın 
- iddia edildiği gibi bir apartı mak ve bilhaıısa ilme hürmet gö. 

man üıt kıamından on bet aanti- lermek hepimizin vazifeaidir." 
metre kadar, yanındaki ap.uiı· 
mandan aynlmıf olaa, bu aparlı 
manın yıkılmaıı Ji.zım gelirdi. Söy 
lenen şey doğru değildir. Bütün in 
ta•lı belediye daimi kontrol altın 
da bulundurur. Apartıman infllalı 
gibi büyük itlerde mühedislerimiz 
daimi surette hali mürakabededir 
ler. Maamafih bu iddianın dere
cei tümulünü tahkik ettireceğim. 
Mahalline mühendialer ıröndere
rek yeniden fenni tetkikat yaptı 
nlacaktsr. Fakat dediiim gibi böy 
le bir ihtimal varit değildir" ----

Yeni n•trlyat 

Neşet Halil Bey ne diyor?. 

Çocuk vefiyatı hakkında tayanı 
dikalrt bir kitap n~ir ve çocuk -
lannuzın yüzde kırlı: üç buçuktan 
fazlaaırun öldüğünü bu eaerinde ifa 1 
de eden Ne,•et Halil Beyden dün ıu 1 

mektubu aldık. Aynen n.,..:ediyo
ruz: 

"'Milliyet,, gazeteıi ne,riyat mü
dürlüğüne, 

~Davamız,, ela intiıaı· eden ra
lıamlara aİt fU İzahınun lütfen ga
:oıttenİzde nqrini rica ve hiinnet
Jerimi takdim eylerim efendim.. 

Limon kaçakçıhj'ı 
Feda .... puruadan miiblm bir 

kasak limon otokunu mamlekete 
ldhal ettifi ha.bor alIM.D bir limon 
taciri hakkmda tahkikata duam 
edilmektedir. Aldsfrmız mal6ma· 
ta cöre, .... meoeleden dolayı üç 
gümrük memaruna itten el çekti· 
rilmiftir. 

Moskovada 
Ziyafet 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

ULAŞLI: Ulqlı köyü Kara 
mursala tabi ve deniz kenarın
da tirin bir iskeledir ve Ereğli 
köyüne yarım saatlik bir meaa 
fededir. Yirmi sene evvel bura 
da dört mağaza ve iki viran ev 
,,ar iken Mehmet bayraktar oğ 
lu Hüayin ağa yukarı Ulaşlı'· 
dan buraya inerek yerletmiş 
ve etrafınıda teşvik ederek bir 
çoklarmın buraya gelmesine 
ıebep olmuştur. Yunan sürüle 
ri Ulaılıyıda yakıp kül etmİ§ 
olduklarmdan tekrar ve yeni 
battan evler yapbrılmıtbr, 
Şimdi burada (22) hane ve 
150 nüfusluk mea'ut bir köy 
"Viicde gelıni§ ve bir aile efradı 
manzarasını iktisap eylemi9tir. 

Misafirlik 
Geçit resmi 

Deniz ve kara harp komiseri · Hüseyin ağa bu köyün ile-
M. Vor<>filof'un i'i"t ettiği nutuk- ri gelenlerindendir ve mücadele 
tan ve K=I ordunun genç muha- de çok hizmeti geç.mittir. Bu
riplerinin yemin raıin;ıesinden son- raya gelenler Hüscy ağanın 
ra piyade, ıüvan,. opçu, tanklar ve b · d • fi ed'I ek ' 
nıotörlıi bölüklerin büyük b'rintizam anesın e mı&a r ı er ızaz 
içinde yaptıkhırı geçit resmi görül ve ikram olunurlar .. Ben hay
müttür. Bu sırada muntazam kolla 'fandan inerken Hüseyin ağa 
ra ayrılarak uçmakta olan tayyare elinde bir süğlün. avı olduğu 
gurupları meydanın üzerinden ıreç- halde koşarak yanıma geldi ve 
mitlerdir • 1 b 

Bunu mütekıııp tayyare cemiyeti "tetrif edeceğinizi evve ce a-
kiınyrvi müdafaa, kidemli muharip· ber almıttım da çocukları ava 
ler, komünist ıren~liii ve talebe teı göndenni' idim ne iıe bir ıüğ
kitatı bölükleri de M. Voroıilof'un lün vurmutlar., dedi ve beni 
kwnanda11 altında diğer bir geçit konağına götürerek iatirabati
remsi icra elmitlerdir. Bundan son mi temin etti 

Hava ve :su ve maişet 
ra da itcilerin Kml meydandan 
ıreı;itleri batlamıtbr. Bütün aokak
lar bayramlık elbiselerile ve ellerin
de 5oyYet sınai t~ebbüalerile be, Köyün suyu, havası pek en 
senelik p!İt.nm ve ikinci bet ıenelik festir. Cesim ve asır dide çınar 
proırramm iktısaden muvaffakıyet. ağaçlarının gölgelediği mey
lerini ııösteren grafikleri lafıyan danlıg• ın ortasında bir mektep, 
nümayİfçİ halk kütlelerile doludur. 
Siılhün muhılfazası ve bütün müda ve birde kargir ve güzel bir 
hale teıebbüslerinin reddini talep gümrük binası vardır. Mektep 
eden cümleleri muhtevi çen;eveler hocası köylü tarafından ücretle 
her tarafta uılnut bulunmaktadır. k be 
Nümayiıl..- hararetle akıama kadar hıtulmuştur. 3 Oçocuk me te 
devam etmiştir. devam eylemektedir. Arazi. 

lzvestiya ırazeeııi batmakaleain- nin kvveti iyidir. Burası ziraat 
ele Sovyet iıçilerinin bir mayıs gü- ten ziyade bir meyva memleke 
nünü sulh için mücadele ve Sosya- tidir. Kendilerine yetecek ka. 
~ İhyası işareti ~tında teı'it dar ekin de yaparlar. Kirazlan 
etmit olduklarını lıa;ydedıyor. 1 kı ' ki • k h 'fe rmızı en erı pe met ur 

Falih Rıfkı Beyin 
eaerleri 

1 - Denizıı§ırı 
Cenubi Amerikayı anlatan ye

gane türkçe kitap: Yeni yazı ile 
buılmrı kitapların en nefisi. 
Papyekuıe üzerine tabedilmi§ 
:nüteaddit resimler. ~ 

2 - Faşist Roma 
Kemalist Tinn 

İtiraf etmeliyiz ki; bizde ko
calar sakal ve bıyıklarını kesti

ler keseli kadınlarına ıöz dinle
temez oldular •• Hatta bazıları
na nazaran çoğunun sakalını 
lrat etmesine sebep te kanları
a.. söz geçiremez olmaları imif. 
Evli olmadıgrm için bu tasam 
,.ok!. 

Bizim hanımlardan birine 
bu sakallı kadınlardan bahıet. 
tim bana dedi ki; 

- Söı dinletmek için Hkala 
lnyır" hacet yok!.. 

lıtanbul ve Abideleri 
Fuat Cemil Bey tarafındau '"la 

tanbul Ye abideleri., isimli franaıı 
ca bir eMr, ve Ayuofya camii 
hakkında keza fran11zca bir bro
ıür ne§!'edilmittir. Bu eierler lı· 
tanbalun abideleri hakkında iati 
fadeli maliimatı ve ıüzel resimle 
ri ihtiva etmektedir. Memleketimi 
zi ecnebi Myyahla.ra tanıtmak hu 
msunda mühim yardımı olan bu e 
oerden dolayı muharririni tebrik 
ederiz. 

1 - "Duamız,. da bir Y&flB& 
kadar çocuk ölüm aiabeti. Maıeario
tan mikyasile b.in canlı doiumcla 
(179) yüzde (17Ş) olarak hesap 1 
adilrnittir. (Sahife 43) 

2 - Yüzde ( 43,96) ölüm niabe 
ti 1 - 19 y"' araomdaki T.fİyat
tr. (Sahife 53) 

ve 

Kaybolnıuı 
Makedonya 
Faşist İtalyadan, ınırıl.lpı;ı Ar· 

navutlulrtan ve bizden sonraki 
Makedonyada.n bahseden ycgiı:ı.c 

~ürkçe kitap. 

dur. Bunları lıtanbul'a sevke. 
derler. Köylerini yeniden yap
tıkları için ahali hala kendileri
ni toplayamadıklanndan kendi 

yağlarile kavrulmakta iseler de 
hükfunete olan borçlarını ver
mektedirler. Bu köy ahaliıi a· 

lı.lisi adeta bir hane balkı gibi 
çok iyi geçinirler. Kavga gürül 
tü itret,kumar ve fuh§iyat nedir 
bilmezler. Çok çalıtkan ve na
maz niyazarna çA>k müda,,im in 
aanardır. Bu - bahçelerine 
50.000 fid.n dikmitlerdir • 

Melıtep çocukları 

Yuek olmalı yürek! .• O da 
bizde vardır •. 

Bu aöz beni müaterih etti. 
Pemek ki; mernleketiınizde aa. 
IWlı kadm görm~k gibi çirkin 
manzaralar gözlerimize çarpmı 
J'&eak. 

3 - O - 12 y-. aruındalri ço
cuk ölümleri bu yüzde 43,96 111111 

yüzde 63,4ı i olınak Üzere 7:7,87 
dir, (Sahife 53) 

1 
4 - Bir yaşına kadar y-yan j 

çocuk nisbeti 1,000 kadında 207,9 ! 
dur. (Sahife 44, 45) ı 

--3 - Yeni Rusya 
Rus inkdibmdan, bol!je'l"İkle

rin terbiye ve telkin metotlarm
.ian, RIM inkılibmın buıünkü 

<aziyetinden babsr<!en yefanc 
ürkçe kitap. ----

Gaziayıntap hapishaae
sirıdeki kariimize 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
ı Bu eserlerin hem san'at, hem 
'Hindistanda yaralanan fikir kıymetleri vardır. Yeni ya-

hakim , ., ile herkesin hem lezzet, hem 

kerek yazılar yazdırdım. Göı. 
terdikleri zeka vekudrete hay
ran oldum.Bunlar banamilliman 
zumeler okudular bilhassa tah 
ıil çağma girmemi§ ve kardq
lerine refakat ederek mektebe 
gelmiş olan çok küçük yattaki 
yavru arm manzume- okuyuıla 
rı beni hayretler içinde bırak. 
mıştır. Bunlar henüz okumak 
ve yazmak bilmedikleri halde 
bu manzumeleri diğer talebele 
rin ağzından kapma ıuretile ez 
berlemişlerdir ! 

Köyün manzarası 

Ulath köyü bağ ve bahçeler 
içinde temiz bir sahil ve laciver 
di bir denizin kenarında sevim 
li bir yerdir. Meyva ağaçlannm 
açtıkları rengarenk çiçeklerle 
muattar bir hava, denizden e

sen serin ve hafif bir rüzgar, 
iki tarafmdan akan küçük dere 
ciker, parlak ve sıcak bir günet 

bu köyün birer vasfı mümeyyi
zidir. Yazın bir çok mektepler 
sıraıile tenezzühler tertip ede
rek talebelerini buraya getirir

ler ve ak§ama kadar baharın le 
tafetinden istifade ederek çok 
eğlenceli bir vakit geçirirleı·. 

Köyün yegane derdi 

Ulaşlının her şeyi tamamdrr 
ve hükümet sayesinde mes'ut 
yatamaktadırlar. Y alruz bir 
dertleri var ise oda yolsuzluk
tur. Gerek Merkezi kazaya ve 
gerekse İzmite yolları olmadı. 
ğından mahaullerini mutlaka 
htanbul'a ıevkeylemek mecbu 

.riyetindedirler. Eğerki kara 
yollan da olsa Bursaya ve 1zmi 
te de sevkiyat yaparak para ka 
zanacaklanlır .Deniz küçük ol. 
duğu zamanlarda sahili takiben 
bir yere gitmek kabil ise de dal 
galarm cotgun zamanlarında 
yollar kesilmekte olduğundan 
mahsur bir halde kalmaktadır
lar.Eğerki amdei mükellefeden 
yol parası ahnmayıpta borçları 
na mukabil yol yaptırılmış olsa 
bu dediğim yolların iki ıenede 
ikmal olunabileceğini ıöylüyor 
lar ve halk ta bunu çok rica e
diyorlar. 

Kara günlerimizde 

Ulatlı ahalisi vatanın kara 
günlerinde ıililhlanarak Y uoan 
sürülerine kartı senelerce har
betmitlerdir. Hwm Beyin Bur 
ıa valiliği zamanına tesadüf e. 
den o ııralarda Buna te,kilitı 
nı idare eden Finuı Beye Ha. 
san ağa tarafından Kasım ça
"IUJ la dört nefer gönderilerek 
Karamunalda teıkilat yapılma 
ıı rica olunmuştur. Bunun üze
rine Karamursalda Cemal ve 
Salahattin Beylerle hakim lı
mail Efendi ve şekerci Hakkı, 
mahkeme kitiplerirıdeo Bekir 

SİGORTA 

Maarifte 

Kıraatlarda 
Değişiklik 

Vekalet yeni kitaplar 
için tetkikat yapıyor 

Maarif vekaleti ırelecek senedea 
itibaren mekteplerde yeni kiraat ki 
taplan olmbnai;a batlıyacaktır. Bu 
kitaplarlll hazırlanması için tqekkül 
eden komisyon mesaisine baıJa. 
mqtır. Komisyon ltalya, Rusya gi
bi yeni rejim hareketleri olan mem 
leketlerin lciraat kitaplarını bilhas
sa tetkik etmektedir. Tetlökatta bil 
haasa çocuklara yeni fikirlerin na
aıl telkin edildiii ve ba husustaki 
metodlar nazan dikkate alınmakta
dır . 

Büyükada'da tetkikat 
Yükaek Orman mektebi talebeai 

muallimlerile birlikte çam, haıera, 
ve nebatat bııklonda tatbikatta bu· 
lunmak üzere Büyükadaya gitmiı
lerdir. 

Bulgar profesörleri 
Şehrimizde ı.ulunmak.ta olan 

Bulgar profesör ve muallimleri diiil 
sabah Bursaya gitmi~ ... dir. Misa
firler Bunacla bir gün kalacaklar 
ve oradan Y alon.ya seçeceklerdir. 
Profesörlerin ulı ırünü tehriıni:oe 
avdetleri beklenmektedir. 

Paraşütle inecek 
Resııam Ömer Nazım Bey iımin 

de bir zat Tayyare Cemiyetine mü
racaatla parıqüt tecrübeıi yapacags
nı ve Vecihi Beyle anlaıtığmı bil
dirmiıtir. Cemiyet Müdürü Hasan 
Fehmi Bey bunu heyeti idareye ar
zelmittir. Nazmi Beyden bazı ma
ı· a istenmittir. Nazmi Bey bu 
malümatı verdiği takdirde l>Br&!Ül
la Hürriyet ebediye tepesine inme
sine müsaade verilec:ektir. 

Aaheri tebligat 

Beyoğlu ıubeainden: 
Kua hizmetli ve ( D) frkra1Jna 

tabi bilumum efendiler ihtiyat zabit 
mektebine sevk edileceklerinden 
heınan şubeye müracaatlıın lüzumu 
ilan olunur. 

Büyük öprü bitti 
ANKARA, 1 - Nafia Vek le 

tine gelen aon malümata gor , 
Malatyada Fırat üzerindeki m -
bur Kömürban köpruaünün in ~ 

b bitnıiıtir. Bundan ba ka Balrke 
sir - Çanakkale ıoeesi üzerindeki 
üç büyük köprü ile lzmirde Bakır 
çayı köprüaünün inıaatr da niha 
yet bulmuştur. 

Devlet Bankası hissesi 
kesilmiyecek 

ANKARA, 1- Memurlar niaan 
aylıklarından yapbklan tediyatla 
almış oldukları Cümburiyet Mer
kez bankft.ll hiaoelerinin yüzde yet 
mitini ödemit bulunuyorlar. Bu 
mikdar tabailat ıimdilik kafi ıro
rüPmektedir. lt'arı ahire kadıu· 
mayıs aylıklanndan ve müteakıp 
aylıklardan mezkür banka için 
hiç bir tevkifat yapılmama11 la
zımgelenlere tebliğ edilmittir. 

ilk kadın mürakıp! 
ANKARA, 1 - Divanı Muha 

Mbat tubelerinde otaj gören F ik
riye Hanun mürakıp muavinliğine 
tayin olunmuıtur. Fikriye Hanım 
Türle maliyeıiıade ilk kadın müra 
kıpbr. Kendiai eVTelce Kütahyada 
llkmektep muallimi idi. Sonra An 
karada Maliye mektebine girmi~, 
mektebi muvaffa.kıyetle bitnnit
tir. 

'ft terzi Oıman ve daha bazı es 
naflardan mürekkep bir Müda 
faai hukuk tetkilatı yapılmıt 
,,e buauretle kazanın nıüdafu 
tqkilatına baılanmıştır. Terzi 
Me'flut tarafından teıkil edilen 
bir çete Kızderbend, Kürtköyü 
ve Aktoprak taraflarında, Po
mak Hasan çetesi de Çavu§çift 
lik ve Tavtanlı cephesinde ve 
Hüsnü Beyde KaramurHldan 
bili dereye kadar Hhil boyun 
ele cephe alnııtlardır. 

Kaza kaymakamile ıube rei 
Iİ -.e Camiikebir imamı Damat 
Ferit taraftan oldukları ve hal 
kı hilafet ve aaltanat cihetine 
ikna için çalıttıkları cihetle 
-bfuzen Buraa'ya ıevk ve ora 
da idam olunmu,lardır • 

Ragıp KEMAL 

ŞİRKETİ 

Mektubunuzu alôım. T elDen 

ainize tetekkür ederim. Şiirleri 
aizi bilmem den:ettirebilecek j 
miyim! 

Beyoğlu, lstikUJ caddeoi Bü

yük Parmak kapu, Afrika hanı

na lıiti•il< Aparbman N o. 21.

T el. Beyo~lu 2797. Saat: 14-18. 

ıstiladc ile okuyacağı en iyi ki-
KALKÜTA, 1 (A.A.) - Yara- b nJ d 

!anan biıkimin iımi Doaglas'tır. •"i'lar u ar ır. 

Cümburiyetin açbiı kitabı 
ınedeiyet köylerde bile muvaf. 
fakiyet göaterınei• bqlamıt
tır. Hükiimt yukarı Ulaşb'da 
bir mektep açtıjı cihetle bittabi 
hurrada da açamazdı. Köylüler 
ilim ve irfan nurlannın yıkmeti 
ni anlamıt olduklarından der. 
hal bir mektep yaptırmııtlar ve 
birde muallim tutarak çocukla 
nru okutmaia baılamışlardır. 
Ben bu mektebi ziyaret ederek 
bir müddet çocuklarla mqrul 
oldum. Bu yavrucukların üst 
ve başlan, elleri yü:ıleri ter te
miz, kızların Hçlan tanuunıt Tl'fkilitı tamamen Türktür Müessisi ı, Bankasıdır 

Telgraf: 
Mumaileyhin i.ızerine üc kuf1un 

l 11kdmııtır. Üzerinde bir tabanca 
bulu- Baıgoıleli bir ge~ tevkif 

Hepsi Muallim Halit küt\lpha· 
-ıesinde bulunur. 

. ipek kurdelelet'le boiullDU! hep 
: ıi çiçek gibi medmi bir tekil 'fe 
1 kıyafete ıinnithrdi. Çoculdan . . 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncii Vakıf 1Jan 20531 İmtiyaz 



MiLLi YET .t"AZARTES{ 2 MAYIS 193% 

- . 

Londrada 
Toplanıyorlar! 

-··· ....--..-
Abdülmecit te Londra· 

ya ııidiyor .. 

Askert fabrika· 
lar llinları 

Kilo 
225 
ıııs 
425 

1286 
890 

90 
1360 

Taze bakla 
Saku kabalı 
Çalı faaulyes 
Patates 
Kuru sovan 
Tue aovan 

:.:s uncü Kolordu 
lllnlerı 

K. O. merkez kıtaatı ve mü
essesatı için 223.000 kilo sığır 

! eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. lbaleti 7.5.932 cu
marteai saat 15.30 da komisyo
numuzda yapılacaktır. Talip
lerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve münakasaya ittirak 
edeceklerin teminat ve teklif 
mektuplarile vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

Ankara Sergisinde lpekiş 
kumaşları 

~//_,,,.,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,,,,,,.,,.,.,.,.,,,, .. 
1 
~ 
~ 

----
Sakıt halife inslltered• mi 

yerl•tecek? Taze aytekadm fa- 1932 ilkbahar 
Yeni Gün refikimiıcle iatif;u" e

den bir habere na:r.aran birçolı is
li>m hükümdar ve ümenaile salat 
lıalife vakmda Londrada oplanacak
lardır. -

2110 
775 
995 

IS20 
1120 

sulyesi 

Patlıcan 
Dolmalık biber 
Taze bamya 
Kırmızı domates 
Taze barbunya fa-

(194) ( 1442) 
1 ve yaz mevsi-
~ minin ince krep modası .. • * * 

Bunların ba,ında Haydaralıal 
Ni•aınınm .eliahtı olan pren• A
•am Cah bulunacak. Azam Cah 
biı· kar. ay evvel evlendiii Diirrü
\Ph,.ar Hannnı da birlikte ıretirerek 
onu Hindiotan imparatoru sıfatile 
ln.,iJt<re kralına takdim edecek
tir. 

H .. vdarabat Veliabtı lnalfter• 
nin e,; mubte.em otellerinin birin· 
den bir kaç daire kiralanu§ bulun~
Yoı·. Rivayet olunduğuna aöre, Dilr 
l"Ü•chvar baba•ı Abdülmecit le ku:ı 

360 
90 
80 

İapanak 
Dere otu 
Maydano• 

sulye.i 

ıs ek ......... 

Birinci fırka ile Anadolu ci
hetinde ve K. O. kurulu,u da. 
bilinde bulunan kıt'at ve mües 
seaat için 150 bin kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon
muttur. İhalesi 7-S-932 cumar
temi günü saat ıs te komisyonu 
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartnamesini almak üzere her 
gün ve münakasaya ittirak ede 
cekleri teminat ve teklifnamele 
rile vakti muayyende komisyo
numuza müracaatları. (193) 

~ dır. Bir krep ki7 hiç bir hanımefendi, 
~ bununla yeni bir elbise yapmak zev
~ kinden, kendini asla mahrum edemez. 

~111111111-'-'-'-'-'-'1-'lll-'111-'111-'1111111-''1'1-'A 

ve· damadı ile birlikte Londn.ya 
ırelecelı:, o da kızile birlitke 
lnııiltere kralma takdim olunacak
tır. 

Bll7< Londra mahafilinin aldığı 
haberlere nazaran Irak Kralı fay
sal ve Mıaır Kralı Ahmet Fuat;J/·en 
cebur Sultam, v~ ona benzer bel<if"' 
baz, ıimoranm da Londrada - cıı 
diklerini ifade ediyor ebe 

Askeri San'atlar M tcvı ı. 
çin Haziran 932 iptidasında~ 
itib.ren T eıriniHni 932 gayeeı 
ne kadar altı aylık yukarda ya
zılı on bet kalem yeıil sebzenin 
bilmünakasa itasına talip olan
lar tartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gi~ 
için de 23 Mayıs 932 pazartesı 
ırünü zevalden sonra T opbane
de Satın Alma komisyonuna 
gelmeleri ilin olunur. (1659} 

* * * Rütün ziyaret ve ic;timaa :l p 
ufarak vöoterilen bııhane, Blo.: Ter 
fo,.d Hol 'ele inta olunan caMnn re• Et İlinı: 
ıni kütadıdn-. . . . Askeri San'atlar mektebi için 

(1441) 

* * * 
Çatalca müstahk~ me-:'.ki 

Kumaş kenarında 

İPEKİŞ Markası 
Güzellik ve 
Sağlamlık garantisidir. 
OPUS kreoinde de bu ma • avar 1 

1 

Bir müddetten bcrı •nta e~ılm~ Haziran 932 iptidasından Ma
te ola~ bu camiin yakında bıtmeoı I yıs 932 gayesine kadar bir se
bcklenıyor. . . . 

1 

l"k (8780) kilo et münakasa-Bizat Abdülmecıdın bu resm• ne ı . 
kütadı yapacağı söylenmektedir. ya konul~uftur ... Şartna~eyı 

Hindistan mü•lümanlarınm lıd<;' ı· .. nnek içm her gun ve muna-
1 ı• go · k ·· 18 !erinden sayılan ve a tını4ı !'eçi ' kasaya ittırak etme uzere 

olduğu halde otuz yatında bır n- · Mayıs çar,amba günü zevalden 
giliz kızı ile evlenerek vatan_da, . ve ı T h d t alma ko 

kıtaatı için (50.000) kilo aıgır 
eti kapalı zarfla müınakaı.aya 
konmuftur. !halesi 7-S-932 cu 
martesi günü saat ı4.30 da ko 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta 
tiplerin ,artnamesini almak _ü
zere her gün ve münakasaya lf· 
tirak edeceklerin teminat ve 
teklifnamelerile vakti muayyen 
de komisyonumuza müracaatla 
rı. (192) (1440) 

Şile asliye Hukuk mahkemesin· 
den: 

İstanbul ve Ankara 
satış mağazaları 21 Mayıs Cumar es· 

.. 
gunu 

açılıyor 
· · t"h hıddetıle sonra op ane e ıa ın 

dındaş1arının ıs 1 za v,. • · t l l 
kar4ılanan Mevlana Şevk<;t A,:i; misyonuna miıracaa ey eme e-
Behubal Nevabı ve daha bir ç ı ri. (1660) 
kimoelcr de bu ictimada hazır bulu 1 '' * * 
nacaklardD". . . rkada E K M E K 

Bilhassa Şevket Alı ıle a Ş-
ia AL•··ımecidin (Nis) ten çıka- Askeri San'atlar Mektebi i-

Şilenin Şl - yıplı kariyeoinden j 
Sündüs Han•mın kocaSl mukaddema 
ayrıi kariyede sakin iken 15 sene 
evvel ask re aidip balen avdet et
miyeıa ve elyevm ikameqıilıı meçhul 
bulunan Muotafa bin lsmail aley
hine ikame eylediği feshi nikih dava 

Jandarına satlnalına koınisıonundro:. . 
1 

250: 320 hayvan çulu pazarlıkla alınacaktı.-. Talıple~n S 
mayıs 932 pertembe günü saat dokuzdan ona kadar komısyo ra~' L.:';rada ikamet etmesini ~- çin Haziran 932 İptidasından i

tiyor bunun için çalı,ıyorlar, bu u tibaren Tetrinisani 932 gayeıi
•usı.: kendioine laz•m ola~k _para ne kadar (19440) kilo ekmek 

d . deceklerini soyhyor-
na müraca11tları. 

oınm cari muhakemesinde müddei "" :ı- ,. 
Y ı a temm e alıııacag-ından fartnameyi gör-
lar ·· • 

aleyhe ilinen tebliaat ifa edildiği 3000: 3200 adet hayvan yem torbası pazarlıkla alınacak-
balde aelmeditinden hakkında mab tır. Taliplerin 5 mayıı 932 perteme günü saat ondan on buçuğa 
kemece ıııyap kararı ittihaz edil- kadar komisyona müracaatları. 

, bdülmecidin Londra camıını mek için hergün ve münakasa-
'<ütııt fırsatından istifade ederek ya girmek üzere 21 Mayıs392 cu · 
Londraıla yerlO§me•İ ve bu ou~- martesi günü zevalden sonra 
le alttan alta bir çok clo~l~r çen-

tnİ§ olduğundan tarihi ilandu iti- "" '<· 'f. 

haren 8 gün zarfm<la mezkur CJY8P 1200: 1500 adet maasikke Tavla halatı pazarlıtda alınacak. •·en lnıriliz Entellicen• servısme yak Tophanede satm alma komisyo 
ıa,ma•• pek muhtemel ııörülmekte- nuna müracaatları. (1661) 
dir 

Diğer taraftan gel~n malumata 

kararına itiraz ile yenni muallik tır. Taliplerin 5 mayıs 392 perşembe günü saat oa. buçuktan on 
muhakeme olan 17 - 5 - 932 ealı aü bire kadar komisyona müracaatları. 
nü mahkemeye aelmediği .. eya ,,. • "" " 

nauraa, • 
V ahdettinin oğlu, yanında Sun

yeli Cemal Pqa ile ".-z• hüvi~eti 
meçhul adamlar oldug~ halde _Hm-· 
di,tana gitmittir. Sakıt Padi,-tun 
oğlu Londrada lngiliz l?tellicen• 
servisilc ternasdadD". Delhıdcn. "".?
ra Kalküta ve Kiraciye gideceği soy 

Devredilecek ihtira beratı kil ııöndermediii takdirde haldmı- 950: 1000 adet ip kolan pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 5 
""Tekmil afyon tertibatını ibti- da ryaben muamele icra olunacağı mayıs 932 pertembe günü saat on birden on bir buçuğa kadar 

va eden bir maddeyi vücuda getir- ilıin olunur. kom;ayona müracaatları. 
melı: ameliyesi,. hakkında lotanbul " '1- • 

Sinai müdüriyetinden İ•tihsal edil- Denedilecek ihtira herati 1000: 1200 adet zincirli kayıf yular batlığı pazarlıklbia abulı. 
984 1 k "k k" nacaktır. Taliplerin 5 mayıs 932 per.....,be günü saat on r • mİ! olan 3 mayıs 1930 tarih ve _ •· (Tutya kuqun) e e ln a •· r-·-

numaralı ihtira berati bu kere ferag müli.törlerini çalıttırmağa mahsus u çuktan on ikiye kadar komisyona müracaatları • lenm idedir. 

1 1 

ve yahut ica .. a verileceğinden sul,, hakkında Sinai müdüriyeti 
4 

.\'=-
4 

RAD~o · k umum"ıy-ı"nden ı"ıtı"h•al edilmi• o- Mevcut nümunesine göre 20 saraç takımı par:arlıkla alına-mezkUr ihtirayi iabcar etme ve ya ,.;-o .,. 

1 lan 5 May•• 1930 tarih ve 1276 caktır. Taliplerin 5 mayıs 932 perşembe günü saat on üçten 
hut satın almak arzusunda bu unan d ti L.----------- numarah berati bu kere ferağ ve on dörde ka ar komisyona müracaa arı · 

B k " m 7~vatın İstanbul Bahçekap• TA§ Han ,,. • • ugün U progra,.. yahut icara verileceğinden mez· 
ISTANBUL 

0200 
m 5 k.) _ No. 43 - 48 de mukim vekili H. W. kur ihtirayı ioticar etınelı: ve yahut 135: 175 adet tevhit semeri pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 

1
8 

Gramofon, 19.30 Vedia Rıza Ha lstok Efendiye müracaatları. satrn almak arzusunda bulunan ze- 5 mayıs 932 perşembe günü saat on dörtten on he!e kadar ko. 
nını, 20,30 Opera, 21 Zeki Bey Bel- vatın htanbul Bahçekapı TA§ Han misyona müracaatları. 
kis Ha mm heyeti 22 Orkestra. F I R S A T No. 43 _ 48 de mukim vekili H, W • • " " 

Bl!"~GRAT (429,8 m.) - 21.ı.o Yeşilköy'de (Ayoıtefano•) is- lstok Ef-diye müracaatlar<. 40: 50 adet eğer takımı pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
musikili komedi, 23 Avrupada bır 1 ta.yona pek yakın bir mevkide bü 5 mayıs 932 perşembe günü saat on be,ten on altıya kadar ko-
tenezzüh. yük bahçeoi, sebze bahçe•i, A- 0 0 K T o R misyona müracaatlan. 

BUDAPEŞTE (550,S ?1;>. - merikan yeldeğirmeni, iki tulum- .r ,v'f İ N Ş Ü K R Ü 1 "' "" "" 
~0,40 kon- 24 ringene muoıkioı. balı büyük sarnıcı. müteferrik ga- 250 kilo siyah kösele, 250 kilo sarı kösele, 10 kilo balmumu 

• .., .,.. ı:...Jıih butahklar mütehaoaıaı pak • l"k 200 1 • t 20 k tu ba•lık toka 
20 40 raı"ı ve her tarafta elektrik teoi- 100 et ıp ı , metre leye tı as arı, u ~ • 

BOKREŞ (394,2 m.) - • Her gün öileden sonra lotanbul ku k" k '--- 200 d t ht )"f eb' tt s ç ' laganni, ?l mu••hnbe,· mu>ikiye, satı bavi müceddet güzel bir sı, 20 tu ter ı ayıtı to1<aa1, a e mu e ı a a ara 
- Türbe Bablıili Caddesi No. 10 k"I · · 20 kil · · 300 d t t tı k z 1 k 22,50 konferP.ns, 23,05 şarlu, 23,25 , villa •atıhkbr. Ziyaret için köyün bizi 20 ı o çıvı, o çırış ve a e ar ayıtı pa ar 1 -

Romen mu•ikisi. eczanesine müracaat olunmau. lll..•••T•e•lef•o•n•
2
•,2•

6
•
22
•••• la a'lınacaktır. Taliplerin 5 ttayıs 932 perfembe günü saat on 

• .. altıdan on yediye kadar birer nümune ile komisyona müracaat-
PRAC (2488,6 m.) - 20,20 

Brunn'dan nakil, 22 Rus musikiai, 1 ları · 

~!ı.';:.vacKo, 23.20 Brantiolavadan Balıkçılık müfettişliğinden: ,,. .. 
ViYANA (517,2 m.) - 21 or- . .. l n lOO lira ücrteli tercüman ve 

te•!ra, 23 havadis. 23, 15 dans mu- Dairemızde munhal bu .un~ rpnbe günü saat 10 buçukta 
•ikiıi. daktiloluk için Mayısın ? ın1cı '?1~ ceden Türkçeye ve türkçe.-

.. b k . edilecektır ngı ız 

SÜREYYA OPERETl musa a a ıcra · makinesinde yazmag" a muk-
d · T t ümeye ve yazı 

2 mayi. Pazarte.i ve uh aktamı en mgı ızceye ere d k" "k ve hüviyetlerini müstashiben 
~ t d" ı· ) · ti in e ı vesaı Kadıköy Süreyya Sinemasmda e ır ta ıp erın ye er . ırul Balık ılık enstitüsü müfettif-

ÇARDAŞ yevmi mezkUrda Baltahman a ç (1 734) 
Operet 3 Perde liğine müracaatları ilin olunur. 

-~~~~~~~~:....::::::.::.::::.:..:=:. . .:.:...:...~~~--:::--~~~~ 
Erdek Malmüdürlüğünden: 

Kıymeti 
Mikdan Adedi muhammineai 

Nevi Mevkii D6. E. efCArı lira K. 
Zeytin dut Ayandıra altı 1 2 lS 45 00 

Zeytin Tut ilyas 
" Ramna 

.. Ramna Virsala 

" Kanava 

Harap Mesavile 
dut Zeytin 

2 2 
3 o 

1 2 

1 1 

32 
78 

35 

34 

ıs 

150 00 
200 00 

150 00 

120 00 

45 00 

Kimden 
metkur 
olduğu 

Yunanlı 
Kondiko 
Japon zevcesi 
Vangiladan 

Bulunduğu 
mahal 

Erdek hududu 
dahilindt 

.. " 
Yunanlı Apuatol 
Selinaden 
Yunanlı 
Paratkova 
Yunanlı 
Koatanti 
Maçuryani 
Yunanlı 
Yani Mihalopoloz 
zen:esi Maryeden 

" .. 
.. 
.. 
.. 

Sureti 
furuhtu 

T eınliken ve 
bedeli delateıı 

ve gayri müba 
dil bonosu ile. 

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

... 

Balada cins ve . evsafı muharrer altı kıt'a emlildn bedeli defaten Te gayri~übadil 
bonosu olarak tesviye edilmek üzere müzayedeye konulmuıtur. 2/5/932 

1 
paz(~~~)ı ırünü 

ır. lstiyenlerin Erds Malmüdürlüğüne müracaat an 

500 kilo yerli eğer sabunu pazarlıkla alınacaktır. Tal iplerin 
7 mayıs 932 cumartesi günü saat dokuzdan ona kadar komisyo 
na müracaatları . 

Mevcut numunesine göre 3000 kilo vazelin pazarlıkla alına 
caktır. Taliplerin 7 mayıs 932 cumartesi günü saat ondan on bi 
re kadar komisyona müracaatları. ,,. ,. "" 

Altlı, üstlü 200: 250 adet demir karyola pazarlıkla alına. 
caktır. Taliplerin 7 mayıs 932 cumartesi günü saat on birden 
on ikiye kadar komisyona müracaatları. 

... "' "" 
500: 520 adet efrat batt"niyesi pazarlıkla alrnacaktır. Talip 

)erin 7 mayıs 932 cumartesi gunü saat on dörtten on beşe kadar 
komisyona müracaatları. 

* * * 
250: 32S adet hayvan veleosesi pazarlıkla alınacaktır. Ta. 

!iplerin 7 mayıs 932 cumartesi günü saat on betten on altıya 
kadar komisyona müracaatları. (1741) 

!stanbul Gümrük 
Muhafaza müdürlüğünden: 

ı _ Gümrük muhafaza alayı revirlf'ri için aleni münakasa 
ile iliç ve sıhhi malzeme alınacaktır. 

2 _ tliçlann ve sıhhi levaz1111&bn mikdar ve evsafını gösteren 
ıartnamelerin ·sureli musaddakası müdiriyet kaleminden alına • 
caktır. 

3 - Münakasa 11 Mayıs çar,amba günü 14 te Muhafaza 
müdiriyetinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ıartnameaini tetkikiyle ve o/o 7,5 teminatlari· 
le birlikte tesbit edilen eün ve saatte hazı~ bulunmaları. (1553) 

~u rü unataza ~UIUllt 
Kumandanlık satınalma komisyonundan: 

Gümrıik Muhafaza kıtaatı ihtiyacı için (15,000) metre yazlık 
haki elbiselik kumaş ile 700 metre astarlık bez kapalı zarf usulilııı 
satın alınacaktır. 

Şerait ve evsafını anlamak isteyen taliplerin Ankarada Evkaf 
Apartımanında Gümrük Umum Muhafaza Kumandanlık satın 
alma komisyonu ile latanbulda Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne 
müracaatları. 

İhalesi 4 Mayıs Çarşamba günü saat 14 te intaç edilecektir. 
(1490} 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Kumatı dairede mahfuz ve memhur nümuneaine tevfikan i

rae edilecek fabrikadan alınmak üzere idare müstahdemini iç.in 
220 ili 240 takım yazlık elbiıe imali aleni surette münakasaya 
konulmuıtur. 12 Mayıs 932 tarihine müsadif Per,embe günün
at 14 de ihale.i icra kılınacağından taliplerin bu baptaki tartna
meyi görmek üzere Galatada Rıhtım caddesindeki ldarei merke 
ziyeye müracaatları ilin olunur. (1584) 

1 Devlet Oemiryol arı idaresi i - n arı 1 
--------------------------------------------------Samsunda bulunan bir deniz motörü, 6 duba, 1 salapurya, 1 ça 

par, 1 sandal ve Hirenin aleni müzayedesi 14 Mayıs 1932 Cumar 
tesi eünü saat ı4 te Samsunda mağaza müdürlüğümüzde yapı
lacaktır. Tafsilat Ankarada Malz~ dairesinde, İstanbulda 
Haydarpata mağazasında meccanen verilen tartnamelerde yazı. 
lıdır. (1675) 

Tem.sil ve müsamere vermek üzere asgart bet kitilik grup
lar halinde seyahat etmek veya bet kişi ücreti vermek tartile 
Devlet Demiryollarında seyahat edecek tiyatro Ye musiki he
yetlerine mahaHi belediye reisliklerinin vesikaları mukabilin
de tren ücretlerinden <1<' 50 tenzilat icrasına dair D.D.159 nu. 
maralı bir tarife ihdas edilmistir. 

Fazla tafsilat için iatasyo~lara mİİTacaat edilmelidir. (1733) 

1 lstanbul Belediyesi Hinlar1 1 
Keıif bedeli 2187 liı·a 8 kurut olan Bakırköy Litro.s mekte 

bi tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuttur. Talip olanlar 
tafsilat almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün Levazım 
Müdürlüğüne ve ihale günü olan 23-5-932 pazartesi günü de 
164 liralık teminat makbuz veya mktubile teklif mektuplarını 
saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (1752) 

Kadıköy Dairesinden: Ba!ı bot olarak bir reis kuzu bulunmuı 
tur. Sahibi muracaat etmezse satılacağı ilin olunur. (1751) 

Kuzguncukta çeşme tamiri: Teminat 24 lira 
Galatada 25,65 metre kulei zemin mahalli: Teminat 10 lire 
Fatih yangın yerinde 11,13 metro murabbaı arsa: ,, 2,50 ' 
Hasköy 52 numaralı dükkan icarı: " 1,50 ' 
Kadıköy halinde 33 numaralı dükkan icarı: " 9 " 
Kadıköy halinde 51 numaralı dükki.n icarı: " 9 " 

Yukarda yazılı itler 25-5-937 ..,azartesi günü ihale edilmeL 
üzere müzayedeye konmuıtur. Talip olanlar tafsilat almak için 
her gün Levazan müdürlüğüne ve ihale günü ise teminat makbus 
veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene mıira. 
caat etmelidirler. (1747) 

Divanyolunda Darüssüade ağası Mehmet ağa medresesi: 
Teminat 21 lira. Çakmakçılarda Valde hanında 67 No. odaı 
Teminat 3 lira. 

Yukarda yazılı emlik kiraya verilecektir. Talip ?!anlar}~! 
silit almak için her gün Levazım Miıdürlüğüne ve ıhale gunu 
olan 23-5-932 pazaı-tesi günü de temirat makbuz veya mektu. 
bile saat on beşe kadar müracaat etmelidirlrr. (1748) 
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Sinek, tahta kuru. u ve bütün haşaratı 

yumurtalarile kat'iyyen imha eden 
ve yan yarıya ucuz olan Yerli Tü k alı FAY A Kokusu latif olup kat'iyycn leke y<..prnaz 

san'at ve rekabet sahasında naziri 
yoktur. Hasan Ecza deposu 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

J 
lllO 

ISOO 

ııs 

lllO 

100 

1883 

500 

350 

J300 

100 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 

NEV'ILE MEVKİ VE MÜŞ
TEMİLATI 

405 Anatpuannda Hobyar mahallesinde mki Şey
hülharem 't'e yeni Tulumba ıokağmda eaki 17 
müluınw 't'e yeni 28 numaralı seksen artın arsa 
tizerinde ahpp üç buçuk katta biri çatı odası 
-ır üzen yedi oda, iki sofa bir sarnıç, bir 
mutfak, bir çini koridor, bir tahnit, bir balkon, 
clokaan 81'fm bahçeyi havi bir banenin tamamı. , 

lbrahiıı. Efendi fOOO 
1888 Kocamuttafapaf8 mahalle ve sokağında eski 

75.341.343 ve yeni 295.295-lnumaralı ikiyüzkır ar 
fm ana üzerinde birinci katı kirgir diğerleri 
ahf&P olmak üzere kııımen iki ve kıımen üç kat 
ta bir bölüklü yedi oda, iki sofa, (biri ufaktır) 
bir tqbk biri odunluk bir mutfak diğer bölüğü 
üç oda, bir ıola, bir tatlık ( üçünc:il katın pence 
releri haraptır.) Bir tulumbalı kuyu, bir ıarnıç 
't'e altmıt arım ana üzerinde kirgir bir katta 
bir dükkinı ve hariçte iki odunluiu ve seneden 
altı yüz elli ıekiz ve mahallen üç yüz doksan ar 
ım bahçeyi havi iki bölüklü bir hanenin tamamı. 

Mhmet Vasıf, Mehmet Feysullab, Fuat !20() 
B.lerla Hatice Cudiye H. 

GlOICachköytincle Oam-ta mahallesinde eski Yazıcı 
oğlu 't'e yeni Vipıe sokağında eski 6 ve yeni 26 
aumaralı altmıt arım arsa üzerine ahtap iki kat 
ta üç oda, bir sofa bir mutfak, bir tahnit bir kö
mürlük, bir bodrum, harap bir tatlık bir kuyu 
't'e otuz arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Dündü H. Vekili Saim Efendi. 
tllı Hırkaiterifte Akseki mahallesinde 't'e sokağın 

da eski 36 ve yeni 36.36.36/l numeralı yüz yir 
mi arım ana üzerinde ahıap iki katta iki oda ve 
altında iki dükkanı ve ilç yüz yir bir arım bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. Hacı Mustafa Ef. 

1122 Anadoluhiaarda eski Hisar ve yeni Körfez cad. 
desinde eski 2ve yeni 61 numaralı ve iki yüz dok 
san arım anıa üzerinde ahıap üç katta ikisi san. 
dıkodaaı olmak üzere on üç oda ve biri büyük ola 
•k üç aofa,bir kiler,iki taılık, ıu depoeu, iki kuma 
lı M-m iki çıkma bir balkon, yüz arım arıa üze 
rinde Kayıkhane, tulumbalı kuyu, odımluk 
ve yüz arım arsa üzerinde mutfak ve ahın ve 
bet yüz artın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

8100 Numan Ef. 
1S08 Beyoğlunda Hıı.cımimi mahallesinde eski 

Kuyucu Ye yeni camcı sokağında eski 8 
't'e yeni 2 numaralı yü:ıı yetmiı a11m araa üze
rinde kirgir Uç katta bodnnn kah bir oda, bir 
mutfak, bir kuyu, dört kömürlük, birinci kat l 
dört oda, bir sofa ikinci kat, dört oda, bir so
fa, üçilncti kat liç oda, bir ıofa, sakaflı bir da
raça, bacaaı:ıı bir mutfak, bir çıkma (alt kat de. 
mir parmaklıklı olup bahçenin sokağa ayn. 
ca methali 't'ardır.) ve dört yüz otuz arım bah. a&OO 
~ havi bir hanenin yirmi dört hiıae itiba-
rile aekiz hiaaeal. F etbi B. 

7292 Balmköyde Sakızağacı mahalleainde T qban 
sokağında t:8ki yeni 8 numaralı yüz otuz alh ar 
tın arsa üzrinde ahşap üç katta dokuz oda üç 
sofa bir çini antre bir daraça bir tahnit bir 
balkon bir sarnıç bir tulumbalı kuyu odun ve 
kömürlük ve otuz artın arsa üzerinde bir mut
•k ve yüz sekiz arım bahçeyi havi içi dışı yağlı bo 
yalı bir hanenin tamamı. 

Serpuhi ve Hayganut H. lar 
7698 Azaplarda Elvanzade mahallesinde Y eşiltu. 

lumba caddesinde eski 54 ve yeni 52 numaralı 
yüz altı artın arsa üzerinde kirgir üç katta 
sekiz oda, üç sofa bir mutfak bir tulumbalı 
kuyu bir daraça bir b-:ıdrum ve altmıt dört ar- 30000 
tın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. (Sokağa 
methali vardır ve birinci kattan itibaren çıkması 
vardır.) Mehmt B. 

1?79 Vefada eaki Mollahüsrev ve yeni Süleymaniye 
Elmaruf mahallesinde Kirazlı mesçit sokağın. 
da eaki ve yeni 16 numaralı yüz artm arsa üze
rinde maabodrum üç buçuk katta bet oda, iki 
sofa, bir mutfak, bir taşlık, bir kuyu; bir çıkma 
ve yüz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Zeynep H. 
7902 Avratpazarıncla Keçihatun mahallesinde eıki 

Taştekneler ve yeni Küçükmühendia sokağında 
eski 17,17 mükerrer 19 ve yeni 19,21,23 numa
ralı iki yüz yetmiş arım arsa üzrinde bodrum 
katı kirgir diğerleri ahşap olmak üzere üç 
katta bir bölüğü on üç oda (üçü çatı odasnfır). 
bir ıalon, üç sofa bir tatlık, bir mutfak diğer 
bölüğü beş oda, bir sofa, bir mutfak, bir taş
lık (her ikisinin harici birer mermer anrtesi ve 
altlarında dört göz bodrum vardır.) Yüz on 
arım arsa üzerinde kargir bir buçuk katta iki 
oda, bir taşlık, bir mutfak, bir sarnıç (harici sı. 
vaıızdır. Altında bodrum vardır.) Ve yirmi bet 
arşm arsa üzerinde ahtap bir katta bir mutfak 
ve iki bin dokaan bet arşın bahçeyi havi mu. 

kaddema bir hane bir bostan ve bir kıt'a arsa el. 
yevm maabahçe iki hanenin tamamı. 
Mehmet Şerif, Ahmet Ziya, Enver ve lımail 

Hakkı, B. !erle Hesna H. 
8069 Yakacıkta Kariye caddesinde eski 83 - 33 

numaralı yüz altı arşm arsa üzerinde ahtap iki 
katta beş oda, iki sofa bir çini •ntre, bir çık
ma ve seksen yedi artın bahçeyi havi bir hane
nin tamamı. Ümmügül H. 

6480 Beyoğlunda atik Şitli cedit Meşrutiyet mahal. 
lesinde ve atik Büyükdere caddesi ve cedit Meh 

tap sokağında atik 127 mükerrer ve cedit 21 j 
numaralı ve iki yüz arşın arsa üzerinde kirgir 
(üzeri tahta kaplı) üç buçuk kattan ibaret ve bod 
nımda çiai koridor, çamqırlık bir çini döteli o. 
da bir hali üç kömürlük, bir merdiven altı el. 
yevm Müze olarak müstamel diğer bir oda ve 
birinci katta bir numaralı dairede mermer an
tre: Bet oda bir mutfak bir banyo odası bir ki
ler bir hali bir ıofayı ve llı:inci kat ilri numaralı 

dairede dört oda bir hali bir ıofa bir mut
fak bir banyo ve odası biri içinde ufak camekan. 
lı diler bir odayı ve bir tahnit ile bir balkonu 
havi üçüncli kat üç numaralı dairede bet oda 
(odaların ikiıi tevhit edilmittir.) odanın biri 
içinde ufak -diler oda, bir sofa, bir hali bir mut. 
fak bir banyo mahalli ufak kiler bir balkon her 
katta elektrik ve terkos havagazı tertibatını 
havi 't'e birinci kattan bodruma inen ahşllf) mer. 
diveni ve diğer katlarda ınozayık merdivenleri 
ve yetmit bet artın bahçeyi havi üç daireli bir 
apartımanm tamamı. Güzide H. 

15497 Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde eski Mum 
hane ve Rıhtım caddesi ve yeni Mumhane ve 
Karamustafapaşa sokağında eski 16 üç defa 16 
mükerrer 96 16 mükerrer ve yeni 20-22-24-26-28 
133 numaralı üç yüz otuz arşın arsa üzerinde 
kirgir yedi katta bir methal, bir merdiven al • . 
tı, kahve ocağı, birinci kattan dördüncü kata 
kadar dokuz oda, bir gezinti mahalli, beşinci 
kat on oda bir koridor, altıncı katta on oda bir I 

koridor, yedinci kat ta daracadan ibaret olup 

1 
altmda bet dükkanı havi Arapyan hanı namile 
maruf bir hanın nısıf hisui. 

Hanife H. vekili Esedullah B. 
IOll8 Beyoğlunda Cihangir mahallesinde Cihangir yo 

kntu ıokağında eaki 17.18.21.23 ve yeni 17.19.21 
numaralı yüz sek.en arşın arsa üzerinde kargir 
dahili ahtap dört kattan on alh oda, (odanın 
üçü tat ve biri çatı odasıdır.) iki tatlık, üç sofa, 
üç koridor, bir çamatırlık, bir gusülhane, iki kö 
mürlük, iki sarnıç, bir kuyu, bir daraça, dört 

pkma yirmi arıın arsa üzerinde bir oda bir mutfak 
ve bet yüz elli artın bahçeyi havi harici sıva. 

es tamire mühtaç harem ve selamlıklı bir hane
, nin tamamı. Hakkı, Seyfettin, Ahmet 

Rakım B. vekili Ahmet Tarık B. 
6726 Şebzadebaşında Kalenderhane mahallesinde ı 

Kemeraltı caddesinde eski 5 mükerrer ve ye-
' ni 37 numaralı yüz on dört arşm arsa üzrinde · 

birinci katı kirgir diğerleri ahıap olmak üze- · 
re maaçatı üç buçuk katta dokuz oda (odanın j 
biri taş ve biri çatı odasıdır.) bir antre, bir mut 

1 
fak, bir kömürlük ve odunluk, iki salon, ikin. 
ci kattan itibaren iki tarafa çıkması vardır. Ve 
yüz otuz dokuz artın bahçeyi lıavi bir hanenin 
tamemı. Fatma Zehra H. 

7160 Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde Caddeikebir 
de eski 592.592 mükerrer 59? mükerrer yeni 
562 ila 566 numaralı yirmi bet artın arsa üzerin 
de kirgir ilç buçuk katta üç oda ve altında bir 
dükkan ve bodrumu havi bir hanenin tamamı. 
Fatma Virdinaz H., İbrahim Lütfi, Ali Rauf, 
Hüseyin Turhan, Yusuf Nezih Beyler. 

HiZMET 
Müe11eaesinin iskonto usulü sayesinde masrafınıza mü-

him mikdarda bir tenzilat temin edeceksiniz. 
Muhtelif bakkallar, kasaplar, lokantalcr, birahaneler, 
kumaş mağazaları, terziler, tuhafiyeciler, kunduracılar, 
eczaneler, doktorlar, sinemalar ve saire nezdinde 

mukarrer fiatlar üzerinde 

0/
0 5 İLA 20 

nispetinde bir kir kazandıracaktır. 
Her bir aboneye verilen cüzdan, 

HiZMET 

1 
MUıssC8eıinin kataloğunda gösterilmiş muhtelif mıp;azılıra ibraz edil 

dikte ba!Adı me1.kOr hakiki mulıasenarıan istifade edebilir. 
( Senelik ) cüzdanın !ian 3 liradır. 

,... Galata'da Voyvoda Han No 3 ~ 

,... Beyoğlu'nda İstiklil caddesinde 
Sent Antuvan karıısında Olivo paslljında 

''R E G EN C E 
Kahve, lokanta ve çiçekli bahçe~' 

mayıs çarşamba glinil öğle vakti A Ç 1 L I Y O R 
Perseml:e; Suvar• ela• sant - Her gün çay z'yafeti . 

• 
1 

Turkiyeııin ve bü:ün yakın ıarkın en müKemmel, 
büyük ( 80 sayfa ), resimli aile mecmuası 

AMERIKAYA 
Tabaia edilen fevkalide nlishaaını 

mutlak" görünüz 

FIAT AYNIDIR 
Abonelerine nüshası 

15 kuruşa gelir 

OTELi 

~umum:y<!, iş.ehaı..z, .. , \e kuvvetsızıik 
1 , büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

ı· u11anınız. 

Istanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğünden: 8171Büyükderede Büyükdere caddesinde eski 416 ve ye 

ni 379 numaralı yinni sekiz arıın arsa üzerinde 
ahtaP bir dükkanın tamamı. Diınitraki Veçi Ef. 1 - Merakibin ihtiyacı için 9 kalem pazarlıkla yerli malzeme 

alınacaktır. 
2 - isteklilerin müfredat listesini tetkik etmek üzere müdiri. 

yete müracaatları. 
3 - Pazarlık 4 Mayıs çarıamba günü saat 14 te R:ra edilece. 

ğinden taliplerin o/o 7,S teminatlarile tayin edilen günde hazır 
bulunmaları. (1700) 

.... -YALOVA-m111 
Millet ve Ba~tacı 

çiftlikleri 
satış mağaza~ın .l an: 

lsıanbul halkının en mı , ;m 
ihtiyacı olan 

Pastorize süt 
Nefis tereyağ 
Günlük yu,..,urta 
Gün.lük yoğurt 
Pangalu'da '>llŞ ma~aza nııdın, 
Eminünü'nde llasan ~:eza Depo 
sundan, Beşiktaş·ıı \"idin ecza 

ne$inden, Kadıkö,_.ündc <anş 
şubemizden 

tedarik edebilirsiniz. 
\'alovada yapılan ve \'alma vo 
jturda nımilc piı·•s3''a çıkarılan 
vo~urtlar vardır. llu )O~urılar"l 
çiftlikte yapılmadığı \e aldanma· 
mak içın bilh ıss. \ aiO\·a .'\filler 
ve Baltacı çiftlikleri kavdını hın 

t:tikrrlı:rimıze dikkat e<~i' e"i 

·--- rica olunw .,. __ .. 

Dr. 
BAKTERiYOLOG 
IHSAN SAMİ 

Bakteriyoloji Liboratuvan 
Umum kan tahlilatı. Frenıri noktııİ 

. nazarından (Waaaerman teamülü) 
lam küreyvatı ıayılmaaı, tifo ye ı-

1 
sıtma bastalıklan teşbiıi idrar, bal· 
111111, carabati, kazurat ve ıu tabii· 
lib Oltra mikroskopi busuıi aşı• 

1 Lor latihzan. Kanda üre miktannıfl 
· tayfni ve kanin ıedimantaıion sür'•· 
ti. Divanyolunda Sultan Mabınut 
türbesi No. 189. Telefon: 20981. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

"Münaaip yivli bir parça il&vesı1• 

top nunluaunun uzatmağa mahsıı• 

tertibat" hakkındaki icat iç.in Sinııİ 
Müdiriyeti umumiyesinılen iatihsnl 
eclilmiı olan 20 Mayıı 930 tarih v• 
1026 numa.ralı ihtira beratı bu lıer• 
feral veyahut icara verileceğiııdeıı 
mezkU. ihtirayı aabn al.-k nya· 
but iıticar etmek lll"Zuıunda bulu• 
""" zevatın lıtanbul, BabçeJıapı• 
Tq Han No 43-48 de mülôm velıİ· 
li ISTOK EFENDiYE müracaatla· 
.... 

8483 Galatada Y enicami mahallesinde Kürekçiler 
ve Mahmudiye caddesinde eski 10.11.12.13 ve 
yeni 10.11.12.13. numaralı iki yüz altmıt dört 
arım ana üzerinde kirgir olup birinci kat bü
yük bir mağaza Kürekçiler kapısından girildik
te bir antre altında tulumbalı kuyu, asma bir 
oda bununı üstünde bir sahanlık üç oda bir ko
ridor ikinci kat bir saha.nlık üstünde üç oda 
bir hala, bir koridar üçüncli kat, bir sofa, yedi 
oda, bir efya, ve vinç mahalli Mahmudiye ta. 
rafında iki balkon; Kürekçiler tarafında bir bal 

Dr. H O R H O R U N 1 ~ı 
ve Zührevi hastalıkları muayenehane · 

Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 
!!!!mm=llll!l!!!!!!l!!l!l!!!l!!!!!!!ll!l!l!!!!!!!!!!l!!l!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!l!!l!l!!!!!ll l kon Mahmudiye caddesinde 15 - 13 Kü. 

rekçiler tarafında 12 - 10 numara görülmekte 
tedir. (Kapılar demir pekenkli mağaza örıü iı
torludur.) bir mağazanın on bet hisse itibarile 
dokuz hisaesi. Ali Rıza P,. Mehmet Affan B. 

18016 Tafıtakalede Demirtat Mahallesinde Kan. 
tarcılar caddesi ve T ahtakale HamllJill sokağın 
da eski 5.7.7 mükener 4.12.14.9 ve yeni 
5, 7, 7/1.6.8.12, 14,3.9 numaralı Kantarçılar 
caddesinde eski 12 numaralı maahava odunluk 
ve külhan kapısile ve müıtemilitmda 14 ve 
T ahtakale Hamamı caddesinde· 5 numaralı ar
salarnı ve 7 numaralı erkek hamamı ile Kan
tarcılar caddesinde 4 numaralı kadRl· hamaım. 
nın ve T ahtakale hamamı caddesinde 9 numara. 
lı arsa elyevm bir kıt'a iratsız ve iki kıt'a irat. 
lı arsa ve ahşap depoyu müştemil kirgir Buz 
fabrikası ve soğuk bava mahzenlerinin tasarruf 
aenedfode muharrer hudutta mahdut ve üç satıh 
lı soğuk hava tertibatını ve makine dairesini ve 
buz imal havuzlarını muhtevi bulunan kısım se 
kiz yüz elli dört metre murabbaı mukaddema 
hamamın yıkanma mahalli ve elyevm bir büyük 
ve müteaddit küçük kubbeleri havi soğuk ha. 
va tertibatını muhtevi olmıyan ardıya ve atelye 
halinde müstamel mahallin dört yüz dört met
re murabbaı ve garajın yüz yirmi altı metre mu 
rabbaı kuyu mahallile üstündeki odaların yüz 
yirmi üç metre murabbaı esas methalin (girer. 
ken) soluna müsadif arsanın sekiz metre murab 
baı sağındaki elyevm üzerinde elektrik Şirke
tine ait bina bulunan araanm yirmi metre murab 
baı odunluk mahallinin doksan dokuz metre mu 
rabbı ve yanındaki boru tertibatını havi botlu. 
ğun otuz metre terbiinde olduğu ve Tabtakale 
caddesindeki kapıdan girince (kapı demir ve 
çifte kanatlıdır.) zemini çimento bir koridor 
üzerinde cam ile bölünmüş ve sokağa kapısı o
lan bir yazıhane, zemini çimento bir et mahze. 
ni, bir makine dairesi, ve buz incimat mahalli 
buz havuzu (deposu) ve koridordan dahile giril 
dikte zemini malta bir oda, bir aralık mahalli 
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ve birinin üstü açık olmak üzere üç bala, zemi- 1 
ni çimento ıoğuk bava tqlığı ve bir numaralı 
cesim bir soğuk hava mahzeni, bet numaralı 
diğer soğuk hava mahzeni, (bu mahzenlerin 
yanlarına mozaik iki merdivenle yukarı katlara 
çıkılır.), bet numarab mahzenin yanmd iri mer
divendea çıkılınca ufak bir koridor üzerinde ye. 
di numaralı soğuk bava mahzeni ve taılığm üs. 
tüne müsadif altı No. lu mahzen ve taf merdi. 
venle çıkılır. Diğer bir koridor üzerinde 8-9-
10.11 numaralı (4) mahzen, bir numaralı 
mahzenin yanındaki merdivenden çıkınca bir 
sahanlık ve iki numaralı soğuk hava mahzeni, 
onun üıtünde üç numaralı mahzen (buradan ze 
mine mozayik koridordan ııeçilince dört numara 
lıdepoya girilir.) mahzen taılığından dahile doğ 
ru ııirildikte evvelce yıkanma mahalli olan mü. 
aemmen teklinde tavanı kubbeli depo mevcut 
olup burada ara deposu ile iki kubbeli bir de
mirhane, depodan bilahara açılan methalden çı 1 
kıldıkta üstü kısmen ahtap sakaflı ve kısmen 
üstünde ahıap iki odayı muhtevi elektrikle mü 
telıarrik bir kuyu (buradan zemini çimento tize- 1 

ri galvanizli saçla mestur garaja ııeçilebilir.) 1 
Odunluk mahallinin altmda evvelce kapı olan j 
bodrum teklinde tonos bir dükkan (esas mıetha
lin sağına müsadif borçlu tirkete ait arsa üzerin 
deki elektrik tirketinin binası, dahilen üç katlı 
ve kirgir olup muhavvile merkezi olarak müı. 
tameldir. Milli Bira ve Metrnbat Türk Ano- gilnleri Galata rıhtımından aao• 

nim Şirketi. tam 18 de hareketle doğru 

Yukarda cins ,.. nev'ile mevki 't'e müştemilatı yazılı emvali J ve pazar !~·~:..ı~'den ..,.ı 
gayrimenkulenin icra kılman aleni müzayede neticeainde hiza. , 
lannda göaterilen bedellerle müşterileri üzerine tekarriir etmit l4 1/2 da hareketle latanbura •" 

iae de mezkUr bedeller haddi liyılmıda ııöriilmedi~-den tekrar det eder. 15~ Tafıil&t Ha Galata, Gümni1' yirmi gün müddetle ilin edilmelerine karar verilmlt ve 26 ma. • 
yıı 932 •rihine müsadif perıbme giinil arttırma bedelleri had. karııaında Site ~ram~ Han )'la· 

di liyıkmda görüldüğü takdirde kat'I kararların çekilmesi tekar l2 yazıbaneaıne muracaat. 
rür eylemit olduğundan yemv11J1e2:kGrda saat on dörtten on beş Tel, B.O. l04l, .... 
buçuğa kadar Sandık idareaine müracaat eylemeleri lüzumu ı .............. ,.,.,_.,.,_, __ ,,, ........ .. 
ilin olunur. MiLLiYET MATBAASl 


