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NUIHAll 5 KURUŞTUR 

Cenevre' de 
Ne yapılıyor? 

--- -
Tahdidi tulibat konferansının 

1 ilk içtima ıeçen şubatta açı an . _ 
de-n:-eai iki aya yakm hır muddet 
devam eden mü~akerattan ~ 
kapandığı zaman, ilk. de~4:nın 
m.era&ime ait huauaat ile ıt~al 
ettiği ve müzakerata ancak ikın• 
d devrede baılanac.aiı bildiril
miJt.i. ikinci devre de açılalı bir 
aya yaklaştığı halde henüz müs
bct bir neticeye doğru adım atıl
mak ıöyle durıun, Cenevrede ne 
yapıldığı hakkında sarih bir fikir 
edinmek bile mümkün değildir. 
Filhakika tahdidi teslihat mesele 

. ıi muazzam bir ıiyaaet meselesidir 
Binaenaleyh kolay kolay mü.bet 
bir netice elde etmek beklenemez. 
Ancak Cenevreden ııelen haber
lerde meıeleye hangi cepheden 
yaklaşılacağı bile henüz kararla.' 
mamıı olduju anlatılıyor. Tahd•: 
di teslihat işinin beş senede~ b~~ 
ihzari konferanalarda ııeçırdıııı 
safhaları takip edenler, konferan 
aın içtimaından beri ~~ri. doğ~ ~ 
dmı atılacağı yerde bilakı• gc;n gı 
dildiğini takdir etmektedırler • 
Çünkü ihzari tahdidi tesllhat kon 
feranslan bet senelik meaaid~n 
aoııra nihayet müzakerata 2emın 
olacak bir rapor hazırlann~l~r~ı. 
Bu rapor şimdi unutulmu§ gıbıdır. 
Ve tahdidi teslihat konferansı, 
beı senelik ihzari konferansların 
mesaisi yokmuş gibi iıe yeni bq· 
tan başlamıı görünüyor. 

Şimdiye kadar müıbet bir ka: 
rar olarak kaydedilebilece~ yeıı~ 
ne netice _ eğer buna da bır netı 
ce denebilirse - tahdidi teslihatın 
tedrici olarak yapılacağı noktası· 
dır. Hatırlardadır ki ikinci devı:_e
nin ilk içtimalarında Ruaya batta 
olınak üzere bir takım heyetler 
•ilahların tahdidinde radika! ha· 
reket edilmesini iltizam etmııl:;· 
di. Bunun üzerine Çekoalovak a 

d .• dev 
riciye Nazın M. Denet, ıge~ 
!etlerin k,.mı kül.lisine t.erc';""~n 
olarak konferanaın, CeınıYe1;i • 
vamm 8 inci maddesini tatbık et· 
mek için toplandığını hatırlatn:>:•t 
ve bu noktai nazar da kabul edıl· 
mitti. 

Bundan sonra içinden ~·~1-
maz bir müzakere baıladı. Silah: 
lar "keyfiyet" itibarile mi, yanı 
bazı nevi ailihların ilgaın ve tah 

·ı · k "k ·yet" didi auretı e mı, yo sa emı 

itibarile mi, yani heyeti umumiye 
&İni tenkis şeklinde mi tahdit edi 
lecekti ?Geçen hafta müzakereler 
1'mu"akkat" kaydile tatil edilmez 
den evvc:, lngiliz Haric:iy~ ~azın 
nın bir teklifi kabul edıldı kı, me 
seleyi halletmekten ~iylld.~ ~aha 
ziyada ii;lak eder gibı gorunuyor. 

Is • 

Moslr.ovada 1 Mayıs resmi geçidi"" tezahiirat 

Türk milliyetperverle- 1 

ri evvelce ne idilerse, 
bugün de öyledirler •. 
Başvekil Moskova belediyesinde 
iki memleketin imar ve inkişafı 

bahsinde yapılan işi mukayese et!!\ 
Çok mühim bir nutuk ı 

MOSKOVA, 3. A. A. - Bir Ma· Ali ve Recep Beyefendiler, Harici 
yıı ııünü Moakova belediye dairesin· ticaret komiseri muavini ve Sovyet 
de Türk ıniaafirleri ıer«ine Sovyet Rusya t~caret od.a11 reiai M Eliva, 
Roıya ticaret oda11 tarafından bir SoYJ'~ ıle "?'ebı. memleketler "."""" 
kabul resmi tertip edilmiıtir. sınclaki har11 munasebetler ~y~-

Türk miıafirlerle Türkiye sefare.. I ti reiai M. Petrov, Ruıyanın Turld
ti erkim, Sovyet bÜkümeti erlıanı, ye sefiri Souritz yol~llf· Türkiyede
aanayi ve harici ticaret zimamdar- ki Rua !i~et ata.şeaı .~· Khod~rov~ 
lan, Halk komiıerlikleri erkanı, "!•. H~ncıye komıaerl~ . ~ ıılen 
Sovyet matbuatı ile umumi tqek- birincı depaı:t~nı m~dın M .. Paı-· 
küller murahhasları bu reami kabul- tookbov bu ıçbmaın rıyaaet divanı 
de hazır bulunmuılardır. a~"'1ğına i t.ilıap edilmqlerdir. 

! M. Eliva, içtim.,, küıat etmİf ve 
lmıet PafA Hazretlerile Tevfik j . . . . 

Rüttii Beyefendi, Hüseyin Raıııp, [Devamı_ beşıncı ~ahıfede] 

Yeni kararname dün 
devaire tebliğ edildi 

Bundan sonra eşya ihraç edilirken 

ilişikli 
Emval 
Devlet şurası 

hacir le 
mu-

lehine karar V ..... . -
ANKARA, 3 (Telefon

la) - Devlet şurası muha
cirlere tahsis edilmiş olup 
ta hazine ile ilitiği bulunan 
emval hakkında bir karar it 
tihaz temiıtir. Şimdiye ka
dar muhacirlere tahsis olu. 
nan Rum ve Ermeni emla. 
ki metrukesinden bir kısım 
malların sahibi evvellerinin 
atar iltizamından veya kefa 
Jetten mütevellit borçlarına 
mukabil bu mallar hazinece 
istirdat edilerek icra marife
tile satılmakta idi. Dahiliye 
Vekaleti bu muıunelenin 
mevcut iskan kanunlarile te 
aruz teşkil ettiğini ileri sü
rerek itiraz etmit ve Şurayİ 
".!evlet me.eleyi tetkike bat· 
lamıth. Verilen karara göre 
hükumet tarafından kanu
nen tefviz edilen bu euıval
den hükUmet hukukunun ta 
lep olunmasına kıyam edil. 
meei muvafıkı ınadelet ola. 
mayacağı ve binaenaleyh bu 
kabil emval üzerinde hazine 
hukukunun muayyen olan 
ahval ve usul dairesillde ter 
kini kaydının icrası ve mu
hacirlerin yedindeki mallara 
dokunulmaması teabit olun
muştur. 

Hazirand ki 
Tasfiye 

... 

1 Kraliçeler 
I Geliy_or_ 

1 
Romen ve YugoslayYa 

kraliçeleri 
bugün lstanbuldalar .. 

Kraliçeler şehrimizde bir 
halta kalacaklar 

1 ANKARA, 3 A.A. - Romanya 
ve Yugoılavya kraliçeleri Ha:ura
h Çarıamba günü saat 12 de eka
prule latanbul'a muV<Ualet ed•· ı 
ceklerdir. Gerek utikballeri ve 
gerek lstanbul'da bir halta ftire
cek olan ikametleri için hükıimet
çe lci.;un gelen tedabir itıihaz o· 
lunmuıtur. Edirne valüi kendile
rini Bulgar hududunda aclômlıya
cak ve latanbul hududuna kadar 
refakatlerinde bulunacakhr. 

Harici··e vekaleti tarafından 

Kraliıe Mari Hz. 

Melek Şeııkct Fuat ve Nermin 
Muvallak Hanımlar kraliçe Hcu.e 
rc;tının ikametleri müddetince re
fakatlerine memur edilmİflerdir. 

Romanya kraliçeai Mari Haz· 
retleri ile kerimeai olan Yugoslav 

ip ve Uaımu arrır ı 

eb'usu MAHMUT 

Ummnl Nof'İyat ve Yazı Ml\dürit 

TEM İZ7.ET 

Cam gô~Ju cana•·arı;ı olünı halindeki lotoğrafısi ile ikamet vesikasındald 
resmi biribirine benziyor mu> 

Mesele sarpa sarmıya 
başladı: atil kim? 

Lubliği iyi tanıyanlar onun gözü 
camlı değildi .. diyorlar 

Türkuvaz sahibi ile karısı arasında da ihtilaf 
var. Birisi evet .. 

Öbürü hayır .• diyor. George'u dinlemek lazım 

llaalak yolundaki cinayet ve Bebek aahillerine 
aüriiklenen naaı ile cam gözlü haydudun alikaaı 
var mı; cam göz canavar bulatıkçı Lublik değil mi? 

Ceset 
Mezardan 
Çıkarılacak niı 

• 

Çıkanl cak memur!ara, 
ay sonunda 

ya krali~esi Mari Hazretleri Sir- Yuliua Lublikin esrarını L.endi
keci istaıyonunda Vali Muhiddôn aile birlikte me:ı;ara ııötürdiiiünü 
Bey ile Romanya ve Yuııoalavya tahmin etmek yanlış olmaz. Yapc 
aefaret ve konao)oahaneleri erki· lan tahkikat, bu adamın hüviyeti· 
nı taraflarından karıılanacaklar- nin teshil edildiği noktaaında bile 
dır. Kendileri Belıırat'tan gelmek fÜpheler uyandıracak mahiyette-teb igat yapılacak 

hıhiaa>· idal'elerinde, tevhit do
laYJOile haziran bidayetinde a~ık

tedir. dir. 
Burada Robert Kollej'de ıka- Türkuva" ıokanuuında bula-

rnet edeceklerdir. ikametleri ell\a ta kalacak m 
murlara ay aonu 
ela tebliııat y< 
ıoılacakbr 

sında kendilerine c-vre tehben fl~lık eden Lublik acaba, morg 
deri Şevket Beyin refikuı Melek ta ee~:"di. günlerce lef:ir edill!n 
Şevket vo Anadol~ Aja!'•ı ~üdü • tıık goslu adam mıdır. 

Geaurge cesedi me:ııardan fı1:arsın
Iar hemen söylerim... diyor 

ccktik. Benim bildiğim Yuliua 
Lublik, camgöz deiildi." 

Keyfiyet itiLıtrile lahdi~; tek· 
lifini eaa en ilk devrede bır çok 
murııhha•lar ileri sürmüşlerdi. Fa 
kat ikinci devrede müsbet bir !ek 
lif halinde ileri aüren Amerıka 
nıurahhaıı olmuftur. Amerika ~~ 
rahhaaının teklifine göre, tecavu .. 
2i ailahlar külliyen ilga edilecek
ti. Uzun müzakerelerden sonra 
konferans, lngiliz Hariciye na~•J? 
nın yukarıda mevzuu .bahsetti~· 
ıniz teklifini kabul ettı. Bu teklı
fe göre "bazı tecavüzi •ilihlar y~ 
ilga edilecek, yahut ta beynelmı
lelleıtirilecetkir." 

Tütün lulıi•a• 

gümrüğe 4 beyanname verilecek 1 ~:'kili Hü~~~~:~ 
·-' d .. · ky.d t ·ı .,_,,ur taafiye• 

rii '-tuvaffak Beyın kenmes.ı Ner- f Lublik'i yakından tanıyanlar 
min Muvaff•" Hanımlar refakat kendiıi::ıin bir gözü camdan olma 
edeceklerdir. dıiiın' söylemekt .. dirler. Lublik camgöz değildi! 

Lublik'in arkadAf)armdan Jorj 

Tecavüze mi, müdafaaya mı 
Yaradığını tayin etmek mümk~n 
olamayacağı gittikçe anlaıılmag!' 
baılayan bu silahların beynelmı
lellettirilm"•i fıkri, Franıanm 
noktai nazarını bir dereceye ka· 
dar tatmin etmek ar:ıuıundan doğ 
muştur. Çünkü malfundur ki 
Frans ıığır silahlann Cemiyeti 
Akvam emrine verilmeaini, yani 
beynelmilc! bir askeri kuvvet vü .. 
cude 1telirilmeaini iltizam. ebnifti. 
Binaenaleyh 'imdi "tecavüz ailih 
lan" namı verilen bu ıi1i.lılann 
ilııası yerine beynelmilelleıtirilme 
ıi yani Cemiyeti Akvamın emrine 
veriJmeai f'ranaanın noktai nazarı 
na uygun bir tedbir oluyor. 

Ancak ilga ile beynelmilelleı
tinnek ~ekilleri ara11nda gece ile 
ııündüz kadar büyük bir fark var 
dır. Silahlann beynelmilelleştiril
ıneai, yani Ce!11iyeti A:,k':aınn~, 
devletlerin fevkınde ve bakını bır 
tqekkül olarak kabul .edilmeıi 
tahdidi teılihat meaelesınden de 
daha çetin bir meşel~d~r: Bu, b?': 
nisbe mütkül olan bır ıfın hallmı 
daha mÜ§kül bir meselenin halli· 
ne bağlamağa benzer. . 

Şimdi de teknik komısyonları 
hangi silahın tecavüz ıilahı, han
gi ıilahın müdafaa ıiliihı olduğu
nu tetkikle meşguldür: Ve it siya 
&et ıahnesinden ihtisaa ıahaaına 
İntikal edince filhakika bunlan 
biribirindcn tefrik • etmek müm
kün olmadığı anlatılıyor. Asker
ler diyorlar ki, hazan taarruz•. ~a 
.:<ırlanan kuvvetleri c!afıbnak ıç•n 
de en müthiş tecavüz ıiliihı olan ·• 
iır bombardıman tayyarelerini 
dahi kullanmak lazımdır. Bir a · 
don daha ileri giderek Napolyon ' 
muharebelerinden beri methur O· 
•an ••keri düıtur da ileri aürülebl 
lir: En iyi müdafaa tecavüııe geç 
inektir. 

Velhasıl tahdidi teslihat konfe 
)~" bir fa.it daire içinde görü
Uyor. Geçen hafta Cenevrede top 

lanan büyük devletlerin konferan 
11 da Fransız Ba,vekili Tardieu' 

Türk paraıının kıymetini koru· mı vazettıgı ovız ta ı a ı ı e nl 
T .. k ·h t tım hakkında fU aı Q "( d J • ma hakkındaki 5 numaralı karar· ur 1 raca eıyaaının sa ına .. . . ç mı yon o ar zıyl\n 

name dün alakad;:.r devaire tebliğ mani olmakta veya itkili etmekte "°!!em;!ır: CHICOUTINI 3 A.A. - Dün 
· · · · et bulunan memleketlere kartı mem - ız eaaıt .. 

edılmııtır. Bu kararnamenın m · 1 k t' . k. I k .th 1 • ., ~ifeaiai yapa zuhur eden yangın 3 milyon dolar . . . h.f . d d. 5 e e nnıze va ı o aca ı a e •• ;ı. - • il 
nı 5 mcı sa ı emJZ e ır. numa· . . h .. --;;-) ınıyan veya suı- kıymetinde olduılu tahmin ed en 
ralı kararnamenin en mühim kı•· (Devamı 5 ıncı sa ıte_ ' L:.imal yapan mc büyü!< miktarda ağaç hamurunun 

~ •• :.ırlann tetrini· '" u.snü Bey ı yanmaıına aebep olmuıtur. 
ı~den beri taıfiye~ine baıladık 1 

-····-··· ........ -·----

Sultan diyor ki da bunu teyit ederek Lublik'in iki 
Loıblikle birlikte Turkuvazda gözü de Hğlaın oldujunu ve g .... 

çallf&n Sultan dün bir muharriri· lede ııördüiü fotoıırafa heD>1eme• 
mize demittir ki: diğini aöylemektedir. Diler taraf 

ve buııüne kadar da merkez ve 
mülhakalta 70 kadar memur çı
kardık. 

- Lublik'in bakıtlan biraz tu- lan Eatonya konaoloau da paıa• 
haftı. Bu da katı ile gözlerinin portunun müddetini temdit için 
biribirine pek yakın olmaaından kendisine müracaat eden Eatonya 
ileri ııeliyordu. Gözünün bir tane hnm morııtaki adam olmadığını 

, YENİ \ =";.i=c.am==d=a=n=o=l=ıa=y=d=ı=e=l=b=e=tt=e==ıı=ö=re=-~====(=D=e=v=a=m~ı=-5.,i•n .. c"'i•s•a•h•i .. Je•d .. e•)• 

tefrikalarımız.. Neden yeni bir Mason 

'Ankara IMIJllyi Sftr/IİSJnden ilr.i intiba: iktisat Vekili Mu tala Şeref B. 
SH6İnin lr.tlşat re.mini yapıyor. Sergide lpckı'< m:ımıılatı kumaşlar 

te~hfr ediliyor 

nün intihabat dolayısile müzake· 
rata icabet edememeai yüzünden 
bir netice vermemiıtir. itin en za 
yif taraflarından biri de çok dağı 
nık olan mesai uaulüdür. Konfe· 
ranı açılalı tam üç ay iki gün ol· 

du. Bu zaman zarfında Öğrendik 
ki &ilihlara taarruz için iyi bir 
cephe intihap edilmemittir ve hü
cum da ahenk dairesinde yapıl
maktan çok uzaktır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Bu suretle çıkan memurlara 
1 kanunen hakla~ı varsa bi~ niabet 

dahilinde tazınınat ta verılmekte 
dir." 

Hüsnü B. idareye ait diıier me
ıeleler hakkında da demi~tir ki: 

"Tüccarların b._,nkalara mer 
hun tütünlerinin timdiye kadar 
muamelesi bitmiyenlerin muame
leleri de yakında ikmal edilerek 

1 
mübayaata nihayet verilecektir. 

lzmir, lıtanbul ve Samsun mm 
takalarında bulunan merhun tü· 
tünlerden henüz mübayaa edilmi
ven kıınn çok azdır. 
• "- Suriyedeki Kalan fİrketi e• 
ki reji ,irketinin iıtimal ettiği i 
markaları kendisine devrettiiini 
ve Türk tütünlerinin müteahhitli· 1 

ğini yapan fabrikanın da bu isim 
de aigara satmakta olduğunu id
dia ederek müteahhitlerimiz aley , 
hine bir daYa açmıtlır. 1 

Davanın ilk aafhuı müteahhit 
!erimizin lehine olarak neticelen· 

mittir. k .. .. . ı Jngiliz • Amerı an tutun fırke· 
tile idare araaında aktedilen mu
kavelenin tntbikatına pek yakın· ı 
da geçilecek. 

Şirket b~günlerde ~aaliyete ıı• ı 
c;ecektir. Şırket Amenka ve ln
gilterede mühim miktarda Türk ' 
ıigaraıı .atacaktır.'' 

Bir ha va faciası 
CANYULS, 3 A. A. - Büyük 

bir deniz tayyareainin lapanya sa 
bilinde denize dü9tüğii haber ve· 
ril nıiş tir. 

Bir çok balıkçı ııemileri kaza 
yerine ııitmek Üzere hareket et- • 
mitlerdir, 

•• 
Ol enler 
va,ıyoriar mı? 

Hüseyin Ralımi - . ----
Eve Dliş 
Ylldırımı 

n 

Nahit Sırrı 

MiLLiYET pel< yakında bü
yük roman üsta lı HÜSEYiN 
RAHMİ Beyin •·oıcnı ... yqıyor
lar iDi'' iıimli felı4'fi ve edebi bir 
romanmı netre batlıyac:aktır. Üa
tadmı bu büyük eaerini tefrikaya 
lıllflaymcaya kadar da NAHiT 
SIRRI Beyin EVE DOŞEN 
YILDIRIMI iıimll kıaa bir roma
nını dercedecelctir. 

EVE DÜŞEN YILDJRIM ya

rmdan itibaren Milliyet'ta bqlı
yac:aktır. Çok heyecanlı bir qk 
hik&y.,.; olan bu eaer ANKARA' 
da ııeç..n•kte ve hükümet merke
zini pek canlı bir liaanla tasvir e
den aahifeleri ihtiva eylemokt• 
dir. 
Okuyucularımıun. 

Eve düıen yıldırım! 
romanmı lezzetle okuyacaldamı.. 

dan eminiz. 

teşekkülü yapılıyor? 
Eskilere göre böyle bir teşekkül 

yöktur. Fakat 
yeniler başk~ türlü düşünüyorlar 

Yeni Maıon Mahfelini teais İ• 
çin müsaade alan mütqebbi•ler 

j tetekkülün faaliyete geçmeıi içiı 

1 
hazırlıklarma devam ediyorlar. 
Yeni mahfelin dün akf'UDBeyoğlu 

1 nda küşat resmi yapılmııtır. Es~I 

1 
maaonlar iaa, bu yeni mahfelm 
maaonlukla alakaamı ııörmemek· 

1 te iırar etmektedirler. Bu huıusta 
yeni üatadi azam Fen Fakülte.!i 
reiıi Mustafa Hakkı B. le de go

l riiftük. Muatafa Hakkı B. demif-

1 
tirki: 

- "Yeni bir mahfel teıiıine le· 
şebbüa edildiğini gazetelerde oku 

! yoruz. Bizim bundan malumatı
[ ınız yoktur ve böyle bir maaon te-

§ekkülü de bilemiyoruz. Bütün me 
1 sele ıudur: Te,kilatımıza evvelce 

mensup olan 5 kiti, maaonluk ka· 
vaidile kabili telif olmıyan ve hü
kfunetçe muıaddak bulunan ni· 
zamnamemiz ahk&mma uymayan 
bazı harekatta bulunmut olduk
lanndan ihraç edilmitlerdir. Ye -
ni tetekkfil için de kanunen aığa
ri 5 kiti lbnn imif. itte bu 5 zat 
tarafından yapılmakta olduju an 
latıliyor. Blnuı ..nal de IÖyledi-

ıJ.tadıazam J.1 ı tala /laJ:~ı 
ğim gibi, biz boyl bir maaon le• 
,ekkülü bilmiyoı-uz." 

Diğer tar fto.n öğrcndigimize 
göre, nizamnameye ve maaonluk 

(Devamı 5 inci sahifede) 



Gizli evrakı nasıl 
imha etmişler? 

lzmirdeki rıbbm suiistimali davası 
mühim safhaya girdi 

Şahitler ne diyorlar? 

IZMIR 3 (Milli,.at) - Busfia 
Rıhtım Şirkatiacleki aul iatimal da
vaa.na dena edildi. 

Mahkeme; ...U Ramaa- ve a•a 
Fahri Ya HiiM,-ia S.,.lerden mü· 
teft!kkildi. iddia makamında baı
muavin Ali Rıza B. bulunuyordu. 

Evvell tabii marangoz Orman 
Ef. dinlendi. Şirket batki.tibi ta• 
rafından keadiaine iki defada ya
di büyük sandık imal ettirildiiini, 
içine ne konacağından malllmatı 
olmadığını, fakat aandıkların, şe· 
killerine cöre, kitap koymaia mü
aait olduklannı, bunları yaptıktan 
sonra, gö•terilen yere götürdüğü
nü söyledi. 

Bundan aonra rıhtım firketi bat 
katibi M. Bonici dinlendi. M. Bo
nici direktör Gifre'ain emri üze .. 
rine ç.artıdaa dört valiz aabn aldı· 
iını, bilahare muhtelif bilyükliik· 
te yedi sandık İMal ettirdiiini OÖJ" 
ledi. 

ıniye içtimalannda da biner ıı. 
ra, tramvay heHbatında görü. 
len 20 bin liralık açığın kapatıl 
ması için de 4000 lira verildiği· 
ni beyan etmiıtir. 

Hükumetin zarau 

Müddeiumumi hükUmetin 
zararı ne olduğunu sordu. Şa
hit: 

- Atı, yedi yüz bin lira, ce
vabını verdi. 

Hulusi Bey "Emest" ünva. 
nının Emin Beyin muvasalah 
tarihinden beri kullanıldığım 
ilave etti. 

Nafia komiserlerinin isimleri 

Diier ıahit M. Arman soru 
lan suallere cevaben , yirmi bir 
seneden beri ıirkette çahthilDI 
katibi umumi olduğunu, 1931 

Veli ağa ne diyor!' senesinde lv Gifre tarafından 
Müteakiben kavaa Veli aia itten çıkarıldığını çifte defter 

dinlendi. Veli aianm ifadesi çok tutulduğunu, hükumetten giz. 
mühimdi. Veli ağa şirket müdürü lenmek istenen paranın ve hisse 
M. Gifre ile muhasebeci M. Per· daram ali.kadar eden sarfiyatın 
ret'nin kanunuevvel ve aani ayla· bu mülhak deftere yazıldtğını, 
rmda dört defa ıreceleri otomobil- Emeııt Emin Bey olduğunu, Na 
le geldilıtlerini, iki çuvalla muhte- fia komiserlerinin hepsine böy. 
lif paketler halinde mukavvalar• le denildiğini, Emin Bey ile El 
sarılı evrak ıetirdiklerini, huauai zear Gifrenin bir itilaf yaptıkla 
bir oda iatediklerini, fakat boş o- nnı, Emin Beye edeceği yar· 
da bulunmadı(ından bunları bir dımlara mukabil elli bin lira al. 
koridora koyduklarını, bilahare ması takarrür ettiğini , son sene 
ı:elerek ırunlerce bunları tedkik lerde Emin Beyin her ay tirket 
ettıklerini, bir k11mını tefrik ede· ten iki yüz elli lira aldığmı söy 
rek dört valize doldurduklanru, !emiş ve Hulusi Beyin saydığı 
diier kıamını sandıklara yerleıti- rakamları tekrar etmiştir. 
rerek, kalorifer oea(mda yakıl-

Pa raları kim verdi? mak üzore kendiıine verdiklerini, 
dört rece bir buçuk, iki aaat aÜr· Şahit M. Jurdan zamanında 
mek üzere bunları yaktığını, hat· da t::min B. ye 11600 lira ve. 
ti. otuz kadar defterin yanmadı- rildiğini Emin Beye ilk defa 
~ından bunları kopardıklannı söy 8000 lirayı kendisinin verdiğini, 
!emiştir. müteakıben Emin Beyin vasıta 

M. Perret bunların elli aene ev- kabul etmemesinden Elzear 
velki kağıtlar olduğunu sôylemiş. Gifrenin parayı bizzat verdiğini 

Bir kelime tiirkçe 927 de hükUmete düşen hisse. 
bilmiyor mu!' nin 30000 lira olmasına rağ-

men yalnız 10000 lira verildiği 
M. Perret iae, hiç türkçe bilme· ni, Yunan hükumetinin tirkete 

diğinden böyle bir aôz söylemesi-
ne imkan olmadığını ifade etti. tazminat vermediğini, yalnız 

Müddeiumumi ise Türkiyede Rıhtım resminin yarısını verme 
doiup büyüyen bir Fran.aızm bir · ğe mahkum olduğunu, FranılZ 
kelime bile türkçe bilmemesine hükUmetinden yalnız 900,000 
imkan olmadığı mülahazaaını aer- frank alındığını ve bu paranın 
~etti. 930 da almdığını esas deftere 

M. Perret iae ancak "ıel, ırit" geçirilmediğini söyledi. 
gibi baait bazı kelimeleri bildii'i t Haftaya salı günü isticvap. 
cevabını verdi. lara devam edilecektir. 

Hasan Et . ne diyor!' 

Bundan aonra rıhtım şirketi ka· 
vaalarından Hasan Ef. fahit ola· 
rak dinlendi. Huan Ef. MaliJ"C 
müfetti,leri ,irkette tetkikat J"&• 
p r larken M. Perret'nin şirketin 
lıuauai daireaindeki aobada bazı 
evrakı yaktığını giirnıü, olduğu· 
nu, bir buçuk okka ağırlığında o
lan bu evrakın ne olduğunu aorun 
ca, eşki ki.i ıtlar olduğu cevabını 
aldığını, bir ıün ak,am üzeri ken 
disine verilen emir üzerine, paket 
hAlinde aanlnuş bir çok defter ve 
evrakı M. Gifre'nin huıuai otomo
biline naklettiğini, diğer bir JÜn 
M. PeTJ"et'nin koltuğu altında ba
zı evrakı bir paket halinde ıötür 
düiünü ve bir daha getirmediğini 
aöyledi. 

70,000 lira rÜ!!vet 

.Şahit Maliye müfettitlerinden 
Hulüsi B. tirket muamelatını na-
111 teftiı ettiklerini anlatarak, şir 
ketin reami defterlerinden batka 
husuai ve Rizli heaabatı olduğunu 
ve Nafia komiıeri Emin Beye Er
neat müatear namı altmda şimdi
ye kadar 70,000 küsur lira rüıvet 
verildiği anlaşıldığını, aui istimal 
ve sah!ekirlıiın çok ıenit mikyas 
ta yapılmıt olduğunu anladığını 
sövleyerek, evvelce ve aon zaman 
!arda yapılın~ olan muhtelif yol· 
•u2luklar hakkında izahat verdi. 

Saat 12 yi ıec;tiğinden Huliiai 
Beyin isticvabına devam edilmek 
Üzere, celse öğleden aonraya ta
lik edildi. 

ikinci celse 
Öğleden ıonra Hulusi Be

yin isticvabına devam edildi. 
Hulüsi Bey Emin Beye birkaç 
defa verilen ev kiralarından bah 
setti, resmi kaza defterinde 
25000 gösteTilirken hakiki kaaa 
mevcudunda ise 5, 6 bin lira ka 
yıtar gorülc!üğünü söyledi. 

Emin Beye verilen paralar 

Hulusi Bey bundan maada 
En:in Beye her üç ayda bir ye. 
di yüz dlişer lira, heyeti umu-

Gümüş para 
--· 

\'eni para ihracı esa• 
it ibarile kabul edildi 

ANKARA, 3 - Gümü9 cüm 
huriyet parası ihracı eaash bir 
prensip olarak kararlattırılmıt· 
tır. Bu münasebetle revaçta bu 
lunan nikel ve bronz paraların 
değittirilmesi mevzuu bahistir. 
Bu suretle arap harfli ufaklık. 
lar ortadan kalkmı, olacağı gi 
bi yeni paralara ihtiyaca daha 
uyııun bir tekil verilecektir. Me 
seli bet paralıklar ortadan kal 
dırılacak, yeni para serisinde 
bet paralık bulunmayacaktır. 
Esasen hi.li piyasada sürülen 
bu beş paralıklar kıymetinden 
ziyade nikeli ihtiva ettiğinden 
günden güne ortadan kaybol
maktadır. Yeni bet ve on kuruş 
luk bronz paralann kıt' alan bir 
mikdar küçülecektir. Yirmi beş 
kurutluk nikel paraların kıt'a
aından az daha küçük 9ekilde 
gümüş birer liralık ihracı ihti
mali de vardır. 

Abdülhamit varisleri
. nin davası 

Beruttan bildiriliyor: AbdüJ. 
bamidin varisleri tarafından Re· 
sülaynclaki çiftliklerin kendilerine 
verilm.,.i için (Lübnan) hüküme 
ti aleyhine Sayda mahkemesinde 
bir dava ikame edilmitti. Son gün 
!erde muhakemeye devem edildi. 

Vamlerin vekilleri, elyevm 
çiftliği qi'al edenler araaında bir 
de Fransız bulunduiu için dava· 
nın Berut muhtelit mahkemeai
ne nakledilmesini iatemişlerdir. 
Heyeti hakime bu talebi kabul 
ettiii için dava Beruta nakleclil
~tir. Sakıt şehzade Selimin em 
lak iılerinde avukathğını sabık 
Fransa Reiıicüınhüru M. Milran 
deruhte etmiştir. 

Mac Donald 
Çekilecek mi? 

Difer gözüne de ame
liyat yapılacak 

Havada en 
l Tecavüzi si1ah 

1 
Fransızlar sorulan 

suale cevap verdiler 

Fransız 
intihabatı 

M. Herriot'nun vaziyet 
hakkında beyanatı 

LONDRA, 3. A. A. - Matbuat CENEVRE, 3. A. A.- Terki tea- PARIS, 3 • A. A.- Vaziyet hak 
mahafili ile aiyaai mahafil. haata- lihat konferansı muhtelif heyeti mu ı kında mutaleatı sorulan M. Herriot, 
lığı da,..m ettiii takdirde M. Mac 1 rahaaalardan tayyarecilik aahasında atideki beyanatta bulunmuttur: 
Donald'm pek yalanda deruhte et- 1 en tecavüzkar eılihanın hanıileri ol Bütün gün, beeldiye daireainde ça· 
mi, olduğu umumi va'zueteri terke duğunu aormuştu . lııtım. Binaenaleyh yalnız Pariateki 
mecbur olup olm.ıyacajrnı ıormakta- ı Franıız heyeti murahhaıaıı, en ı radikal fırkası servisinin vermit oldu 
dırlar . Bu mutaleat çok yapılnut bu tecavüzkar kabiliaevk balonların ha- ğu haberlttden malunıattanm. Yapı 
lunmakta ve umumiyetle mümailey- cim itibarile en ağırı ve aahayi hare lan taanifata ıöre ıimdiye kadar 63 
hi iatihlif etmek üzere M. Runci- ket itibarile en büyüğü olduğu ka- radikal aosyaliıt intihap edildiği ıri
man'ın iami öne aürülmektedir. naatinde bulunduğunu söylemittir. bi 88 İntihap dairesinde de arkadq
Çünkü M. Baldvin'in ekseriyet fır- Franaa, bu cevabında kendisinin larmuz balotaj liatelerinin bat tara
kaaı reiıi olarak hükumet riyasetini ağır toni!atoda tayyareleri olmadığı fında bulunmaktadırlar. 
uhdeaine almak hakkı olmasına rağ- 1 ıibi büyük hacimde kabiliaevk ha- Müttehit aoayaliatlerin 40 mebu
men şimdilik bu vazifeyi kabul et- !onlara da malik bulunmadığını su intihap edilmit ve 70 intihap dai-
mek iatemiyeceği zannolunmaktadw. kaydetmektedir. resindeki balotaj liatelerinin bqında 

Mürnalleyhin basımları, muhafaza. kendi namzetlerinin iaimleri mevcut· 
l Deniz silahları karlar liderinin ancak nıilterenin bulunmu,tur. 

Cemabiri müttehideye olan harp CENEVRE, 3 .A. A.- Tahdidi 
borçları meaeleai halledildiği zaman Teılihat Konferanaı bahri komiayo
iktidar mevkiini kabule hazır bulu- nunıla murahhaslardan bir çoi'u bü 
nacaiını iddia etmektedirler. yükaaffıharp ıemilerinin konferana 

Ameliyat tarafından iptibdaf edilen bilhaaaa 
' taarruzi silihla sınıfına kat'i ıu.rette 

LONDRA, 3. A. A.- M. Mac dahil olduğu mutaleasında bulun
Donald, •ai aözüne p ... ıembe ırünü maktadır. 
Glaveomeda ameli,.at yapılacaktır. Sovyetltt Birlii'i mümesaili aaffı 
Bu sabah netredilen bültende eYYel harp ıemilerinin ırerelı: iatiap hacim 
ce ameliyat edilmi, olan sol gözün !erinin ve ırerek tealihatınm müt~ 
vaziyetinin ,ayanı memnuniyet ve I diyen artmakta olduğunu ehemmı
mümaile,.hin umumi ıuhlıi vıız.iyeti- ı yetle kaydetmiıtir. 
nin mükemmel olduğu beyan edil- ı Leh murahhaa h.eyeti d~iz aş~•. 
mektedir. memleketlerde muatemlekit salubi 

M. Mac Donald yann lubinenin olan memleketlere ait ıaffı harp ge 
içtimaına riyaset edecek, öileden milerinin bilbaua müdafaa nıaksadı
aonra kralı eördükten aonrıı lnlini· na müstenit olduiunu kabule hazır 
ğe ıirecektir. Bqvekil, 6 balta mild bulunduğunu söylemiıtir. 
det faaliyeti tatil edecektir. Anca!' Tayyare ıemilerine ırelince Fran· 
Lozan konferanamdan evvel aıbhatı- aız murabhaa heyeti bombardnnan 
ni iade ~tmİf bu!una~tır. E'.•as~ tayyareleri kaldırıldığı takdirde laJ"· 
~ ameliyatın a~en ı~ra edilmeu- yare gemilerinin filolarda birer ta· 
run aebebi milmaıleyhm bu konfe- raaaut ve keşif tayyareleri iiuü ha
ra111ta hazır bulunmaia karar ver· rekeai olarak mevkilerini muhafa
mit ~lmaaıdır. M. Mac Donald'm za edecekleri zanında bulunduğu
C~~':9ye ıritmekten •azııec;ec:eii nu beyan etmiştir. • 
tabudır. 

Doktorların fikri .. 
LONDRA, 3 .A .A.- Dün alqam 

resmi mahafilde, M. Mac Doaald'ın 
pek yalanda "" hatta bazılannın d .. 
diklerine ,öre yarın yeni bir cer
rnhi müdaheleye maruz kalmıuınrn 
mümkün oldufu aöylenmekte idi. 

Bu ameli,..t Glaucome hastalığı
nm terakkilerine nihayet vermek 
makaadile ıeçen dela aol ıöze ya
pdanm a:rnl olacak ve bu dela saf 
ıözüne yapdacaktn-. 

M Mac Donald'ın tabibi miidHİ
ai olan Sir Thomaa Hcınler'de bu 
.. bab ıöz tabibi doktör Duke ile 
Y•PllUf olduiu t.ibbl mÜf&'l'ere neti
ceıinde hiçbir bülten ""tndilmemiı 
tir. Yalnız, muayenenin iki saat de
vam ettiği ve bir üçüncü mutabasaı
aın daYet edilmesi ihtlmalı bulun.' 
duğu söylenmektedir. 

Mutabaamlar, haıtalıfm teairin.I, 
haatanm büyüle ve devamlı mesai

Amerikan mümeaaili bu meaelenin 
heyeti umumiyesi itibariyle tetkiki 
li.z.ım ıreldiğini, çilnkil filolan tahtel 
bahir hücum!anna ka111 muhafaza 1 
çin hava tarikiyle bombardıman 
yapmanın fa,.dalr olduiunu aöyle
mittiT. 

Almanya ve Soryetler Bi.rliii mü 
meHilleri tayyare ıremilerinin taar
ru:ııi bir aiWı miıJıl,.etinde addet· 
tiklerini beyan eylemitlerdir. 

Dantzip'i 
işgal mi? 

Ortaya böyle bir ha
ber çıktı, 

Lehler tekzip ediyorlar 
ainden ileri ıeldiiinl ve bunun için VARŞOV A, 3 A. A. - Daiı,. 
cebri bir iatiraluıt tavaiyeainden fe- E:ııpreu ve Daily Herald ırazet .. t
raiat edilmiyecefi fikrinin galip nin muhabiri mabsuau M. Green
olduiunu söylüyorlar. vald, Cemi1eti akvam Dantzig iJi 

Bu ihtimal, M, Mac Donald'in komiaeri kont Gravınanm,Lebiıtamn 
tıbbi mü,avoreden aonra M BaJd. aerbeat tehri itsal için hazırlan-
vin ile yapmıt olduiu uzun. müJ&. j ~kta ol~uğuna dair kendisine ver- ı 
katla rabıtadar ıörülmektedir. nuş olduıı;u beyanatı telefonla gaze

telerine bildirmiştir . 

Talih kuşu 
ROMA, 3 A.A . - Gina Tachi

na iaminde Ponteatura'lı bir köy
lü kadın, ltalya'nın Loa Angelea 
Olimpiyat oyunlarına ittirakini 
temin için lüzumlu mebaliği vücu 
de eetinnek makaadile yapılan 
bir piyangonun 300,000 liretlik 
büyük mükafatını kazanmı,tn. 

Yol facialan 
LONDRA, 3 A.A. - Londra'

da aenenin ilk 3 ayı z:.rfmda vu
ku bulan yol kazalarının adedi ge 
çen senenin ayni müddeti içinde 
289 ölü ve 9324 yaralmna muka
bil 314 ölü ve 10,685 J"&ralıdan i
barettir. 

Pat ajansı Lehistan hükumetince 
kont Gravina tarafından bu kadar 
bayalpereatane beyanat verilmeainin 
mümkün olmadığının dütünüldüi'ü· 
nü reamen haber aldığını bildiriyor. 
Mamafih Lehistan büki'ımeti bizzat 
konttan bu bapta izahat istemittir. 
Dün aileden biraz aonra Lelıiıtanın 
Dantziı umumi komiıeri Daily Exp 
ress'in kont Graviayı ortaya ıüren 
iatihbaratı hakkında mümaileyble 
görütmefe ıibnittir. 

Bu haberlerde ili komiaerin C... 
mİyeti akYam komiserliğine, Sir E
ric Drumond' a telefon ederek aer
beat tebrin itırallne dair olan Leh 
projeainden haberdar etmiı olduğu 
taarih edilmekte idi. 

Kont Gravia, yukanda zikri , .. 
~en lngiliz ıazeteaine bö,.le bir ha. 
n.diı vermemit olduğunu kat'i au-

Y unanhlar boyuna rette beyan etmittir. 

kuzu alıyorlar Almanlar teyit ediyorlar 

ı . . BERLIN, 3 .A. A.- Lehiıtan hü 
MAN SA, 2. - Hnabyanların kiimetinin Danzig'e vazıyet etmeii 

paakalye bayramı münaab-;tile bi derpit ettiğine dair Daily Expreaa 
r~z durırun olan. kuzu ~·y~ı ıazeteıinin ve diğer lngili;ı: mat
bır haftadan ben hararet •• nmış- b t · t hakkında Volf A 

Bu poİntaja ıröre 115-120 aoaya
liat ve 145-150 radikal aoaaliatin in
tihabı bekleniyordu. Siyaai vuiretf 
tetkik için bu aktam veyahut J"&nn 
Pariae hareket ediyorum. Yarm,saat 
15 te radikal fırkasının icra komita 
sinin içtimaı yapılacaktır. 

Fransn gazetelerinin 
mütaleaları 

PARIS, 3 .A . A.- Dünkü alqam 
gazeteleri intihabat hakkında uzun 
uzadıya mütaleat beyan etmekte fa. 
kat netice hakkında tahminlerde 
buluıunaktan istinkaf ile Fran· 
sa abaliainin aükUn içinde ray
lttini istimal etınit olduklarını mj(t
tefikan müplıecle eylemektedir. 

Mütahiplerin adedi bilhassa ehem 
miyetli olmuttur. 

L' Ami du Peuple gazeteai, İsta· 
tistilderde endişe Yerecek ye cesare
ti kıracak hiçbir İt ırörmemelrtedir. 

L'lntranıiıeant ıazetesi da ba
zılamun göatenniş olduldan veçhi
le aola doı}ru bir kayma hareketi mü 
plıede etmemektedir. 

T empa pzeteai - ise, birind lntl 
hap devreainln radikal- aoayallstle· 
rin kendi mevki ve vui,.etlerinln 
tahkimi buıuaunda göaterdilderl 
temayülü lu,.detmı, olduiu kanaa· 
tini izhar ediyor. 

Bu terakkiler, radikal-aotyallst 
fırkaıının batlıca tellerinin vazı,.et
lerinin beynelmilel ... akaülamell 
ııibi ıörünmekte ,,. bütiln m...ı.. 
kette aoa,..Jizme karı• rieut bulan 
bu akıülamelin bir lıbikaaı ıilıi kay 
dedilınektedir 

M. Tsrdieu lyiced/r 

PARIS, 3. A. A.- M. Tardieu 
dün de oılumd&n çıkmamıtbr.Fakat 
biraz daha lylcedir. Bat nlW intiha
bat netayicinl her bir dairei intiba~ 
lıiyede ayn ayrı takip auretile tetkik 
eylemİftİr. 

Changhai' da 
Hadiseler 

Çinliler Japon müfre
zelerine hücum ettiler 

TOKlO 3 (A.A.) - Chang 
hai'dan Rengo ajansma bildiri. 
liyor: 

Bu Hbah Chappei nahiye.in 
de bir Japon bahriye silahendaz 
devriyesi ahalinin taarruzuna 
uğramıı ve ric'atc. mecbur ol
muıtur. 

Vaziyetin vahametine rağ. 
men Japon bahriye erkim, 70 1 
kitilik bir müfreze karaya çıkar I 
mııhr. Bunlara yoklamada mev 
cut bulunmayan bir bahriyeli j 
bulmalan için •on derece faali. 
yet sarfetmeleri zımnında tali
mat verilmittir. 

ŞANGHAY, 3 (A.A.) -
Çin avcı askerleri, bir Japon nö 
betçisini öldürmüıler ve diğer 
bir nöbetçiyi de kaldırmıtlar. 
dır. 400 Japon bahriye silihm
dazı kaçırılan nöbetçiyi aramak 1 
tadır. 

. A" d l . I y uamınnqnyaı • 
tır. tına an zmıre ge en 7 u · ı•L: ttar mahafilden · 

ı tü 30 b · k ı Janaı •e ...,.ye ıu 1
•· Çinli talebelerin taarruzu 

nB~nhı ftcc".r. d ıMn ı'.zu aSnul~hit'.rl: tihbaratta bulunmuştur: 
ır a a ıçın e arusa, a ı ı H · · t• · "tahed ı CHANGHAİ ( 

ve diğer küçük istasyonlardan 70 . arıcıye nezareLeh. taıru? mure • e e- , 3 A.A.) -
• k 1 . k d·ı-:. . nne nazaran u n ın •mı ma- ç· J •t•l•f hk• vagon uzu zmıre aev e •~..,tir. hafit" bö' 1 b" . t L-.1 kt d" ın • apon ı ı a ı a amma mu 
M fib ·· 1 d j 1 y e ır nıye """eme e ır h lif 1 100 kad ç· l" 1 1 aama son gun er e arz .._•amaf"b L h" tan'd L-- a · a o an ar ın ı ta e - ld ~ · · · b" d . ,..,.. ı e ıı a PtUr natll"lll çora ıgı ıçın pıyaaa ır en bıre bö 1 b · t d b ı ku be, Çinin bat M. Quota lchi'nin 

düşmüt, ve lzmire aevkedilen bir yl e ıelrbaıadvvur s"- u _unmamah •• afiı·.,, 
k ku ı · d k 1 vet e m uz ur. ıyaaı ın ikametgahına taarruz etmi9ler-

ço zu zmır e a m~tır. k . .. bö' 1 b" ebb"" d" M ·1 h l l s · ·-· k hi 1 . anaatıne sore ye ır teş ua ır. umu ey yara anmıı o. 
ır taoum uzu .. p en malla bal" d Alın h"'k. ti r d 

rını lzmirde aatamadıkları ın e an u ume e ın e duğundan mukarrer olduğu veç ı 
Atinaya götürmeğe çalışıyorİ':.':. mevcut. bütün Yautalarla mudabale hile perıembe günü itilafname. 
Fiatler okka batına 36 kuruştan edAeclektır.h " k . . . . .nki yi imza edip edemiyeceği ma-
27 kuruşa düşmüştür nıan u umeb vazıyetın ı ıa- l 

· fını azami teyakkuzla takip etmekte liim deği dir. 

1 

Kontenjan listesine ilave edilen 
tıbbi maddeler 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Sıhhi ve tıbbf ihtiyaca binadl 
kontenjan kararnamesine merbut E listesine atideki etYanm ili· 
vesi Heyeti Vekilede takarrür etmittir. Jelatinden mamiil ve yal 
nız edviye vaz'na mahaus kapaiiller, yalnm tababette müatamel 
ve kodekse uygun tıbbi toz sabun, tıbbi miistab:ı:arata ait yazdı, 
boyalı, boyasız kapsüller, darçm, nebati katran, yalmz Gamnir 
ve san sabır. 

Lehistan sefarethanesinde 
ANKARA, 3 (A.A.) - Polonya milli bayramı münasebetile 

bu akşam Polonya sefarethanesinde büyük bir müaamere veril· 
miştir. Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü Kaya Beyle diğer vekil· 
ler, Ankarada bulunan sefirler, Hariciye vekaleti erkanı ve mu 
teber bir çok zevat bulunmutlardu. 

Müsamerede evvela Ekrem Zeki Bey kemanla b~ altı parç• 
çalm~t ve pek ziyade alkıtlanmııtır. Bundan ıonra Mlle. Çekou 
voıka ve Çekotavoaki ve Mlle. Bozar tarafından bir çok Polony• 
şarkılan taganni edilmiştir. Musiki bittikten sonra gece geç vak• 
le kadar damedilmittir. 

Amerikanın bütçe açığı 
VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - Mali senenin ilk on ayı nihayetiıı 

de bütçede 2,334, 105, 142 dolar açık zuhur edeceği zannolunmak 
tadır. , 

• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tevassut ediyor 

it arayanlarla iıçi arayanlar a
rıumda taY&aauta baıladığmıız 
günden beri, ıerek it arayanlar
dan ıerekM ltçi anyan}ardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
mektuplar maksadı teshil edecek 
bir tarzda taanif edilmektedir. 

~ Milliyet " memlekette ç<>
ialchiından bahsedilen itaizliiin, 
itaizlerin ihtiyaç aabalanna dağrl

;nac!ıklarnıclan ileri ıelditine kaı
nidir. 

Birçok kaza 
batti vilayetlerde 

merlrezlerinda, 
makineci. mo-

töreli, teıvİJecİ, tornacı, iyi bir 
düJırer, maranıoz, i.li.tı ziraiye 
tamircisiı elektrikçi tu Yeya bu 
ihtisu itGileri ve uatalan ,.oktur. 

Orıun için biz iıaizlerle itçi ia
te,.enler araaında tııvasaulta bu· 
lunmak iateyoruz. 

Gerelı: latanbula, ırerek mem
leketin her köıeaine tamil olan bu 
tavasautun daha müsmir ve faJ"
dalı olmaıoı iıteyoruz. Onun i
çin 

Ricamız ıudur: 
Valiler, luymakamlar, nabi,.e 

müdürleri; diğer taraftan beledi. 
ye reialeri, nrka idcre heyetleri 
reiıleri; ticaret müdürleri ve ali.
kadar idare imirleri bulunduklan 
yerlerdeki itç.İ ibtiyacmı ( ıekil, 
mahi,.et, evaal, verilecek ücret 
ve İf tartlan teabit edilerek) bi-

Bize yazınız! 
ze bildirirler&e bıze müracaat et~ 

mit ve adrealerini bırakmıt olar 
iıaizleıi kendilerine bildireceğiz. 
Bu auretle hem it•İz kalan v< 
memeleketin neresinde iı bulabi 
leeeğini bilmediği için bunalan 
vatandatlarmııza hizmet ctmit 
hem de memleketin her tarafın< 
bir çok ırüzide iıçileria dağdaralı 
müfit hizmetler denıhtP etm 1 •• 
ne yardım etmit olacağız. 

Huauai müaııseaat sahipleri d< 
bu huauataki ihtiyaflilnnı biz< 
bilılirirlerae memnuniyetle kayd
edeceğiz. 

1 - Kime ve nuıl işçiyı• 
ihtiyacınız var? 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip , muhasip veya 

dii'er hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri arasında da bu ta· 
vaaautu yapacaiız. it iıteyenloı 
de, itçi ve m~mur arayanlar d, 
mektuplarını "lıtanbul, Milliyet 
gazeteıi it lavaaıut hüro,şu" na 
mına ıöndermelidirler !. 

Bu, memlekete ve vatan
da!ia yapılacak en büyük biz 
mettir. 

• • 
iş ve işçi 

• 
istigenler 

ı, lstlyenler 
347 - lzmir kiğıthane cadde

si bakkal Dursun ef. vaaıtaaile 
Mauaun laboratovar muatahzirli
ğı Ye otopai itlerinden anlar, 
herbanıi bir vilayete ırider. 

348 - Samatya Sancaktar Ha,. 
rettin maballeai inekçi aokak No 
13 Hari muhasiplik, katiplik, me
murluk yapar. 35-40 lira mut iati 
yor, dülğerlik, duvarcılık, beton 
iılerinden anlar, reaim ve kroki 
dahi tanzim edebilir. 

349 - Sirkeci Hacı apartıman 
No 5 Jak Türk ve Fransız liııan
lan bilir , memuriyet ariyor. 

350 - Galata Emekyemez ka
ramolla aoluk No 17 Anet Türk
çe ,,. F ra111ızça atenoırafi Ye dak 
tilo mükemmelce bilen ıenç bir 

1 hannn cüz'i bir nıaqla müeaaeae-

terde it ariyor. 
351 - Kuımpaşa Yahya Kih· 

ya orta mektep aokak No 27 Ah
met Muatafa 25 Y•t•ndadır. Mü
cellittir, orta tabaili her hangi iş 
olursa yapar 150 kurut ,.evmiye 
iatiyor, taıraya ıider. 

352 - Beyoi'lu Asmali Mescit 
N o 36 Y osef Yani ıeceleri ıar· 
aonluk yapmak iatiyor, aaat 6 dan 
12 ye kadar, 31 yatmdadır, 15 
lira maq iıtiyor. 

353 - Galata Y ağkapan Ye
meniciler caddeai No 25 M. Sa-
dık. Okaijeo kaynakçılığı bilen 
bir uata it arıJ'Or, tafraya gider. 

354 - 20 ya,larında orta mel< 
tep mezunu bir ıenç aan'atkir 
yetitmek arzusundadır. malı iye 
cüz'i bir maaıla çalııacaktır. la
tanbul 406 Poata kutusu adreaile 

----1 h • 1 k · dir. Cemiyeti Akvam komis-
n ısar ar mer ez Lehler tekzip ediyorlar yonunuıı raporları 

kadrosu ı LONDRA, 3. A .A.- L<ıhi•tan ae 1 CENEVRE 3 (A.A.) - Ce 
. ANKARA~ 3 :--; Gümrük ve in fare~. Le~~~ Dan~.~ hakk~nda mi eti Akvam Man uri tetkik 

hisarlar vek&letının merkez teş- tecavuz fıkirlerı bealedıgıne d~ır o Y . Ç 
kili.tına ait kadro esasları meclise l larak bazı Londra gazetelerinde in- komısyonu,. kartı karşıy~ bu~u
sevkedilmittir. Vekaletin aekiz ki- tiıar etmit olan haberlerin tamamen nln muhasım klwvetlerm mık
şilik bir teftit heyeti bulunacaktır. asılsız olduğunu beyan etmektedir. danna ait Japon menabiinden 

almıt olduğu malumat ile iktifa 
eden iptidai raporunu Cenevre 
ye göndermiştir. Şimdiki halde 
Mançuride karşı kar§ıya bulu. 
nan kuvvetlerin ır.ikdarı 1unlar 
dır: 

202,000 Japon muntazam at 
keri. 

85,000 Yeni Mançuri devleti 
askeri. 

Kuvveterden yeni Mançuri 
devletine ait olanlar hali hazır· 
da Japonya tarafından takiJII• 
teılih ve techiz edilmiştir. 

l 10,000 Gayrimuntazam Çin 
li askeri 
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Kahve satıslarında ... _ yapıyorlar1 
JE~kLo:n::0~.,,.:------------------\IBhe~le~d~ly~e~d!ee~--ı-AAfı~a~hk~em::e~1:er~J"-:i;.·--~-:-----~-!{!-;;.~~~~~~~~~~---

hi le 
ıı ue ~aarltte -

Hususi hastaneler 
kaydiye ücretleri 

Narh C J Dayak 
Formülü ~o ak Hayri eskiden "d a İsesi 

de birini öldürmüş 
_......,.-

1 
~.~ ...... ~-

hbar Ve.r ise de • 
Bir nevi fatura suiisti

mali mi vapıhyor? Eski usulün değiştiril
mesi kararlaştı alına .. netice 

nııftır Ticaret müdürü Mubain B. 

Oda meclisi bugün toplanarak 
bu meseleyi müzakere edecek 

Ekmek narhı ıçin dain1i encümen 
tetkikat yapmaktadır. Narh vazı ı
çin 1928 senesinrle bulunan formü~ 
lün değiştirilmesi tekan-Ür etmi,tir. 
Encümen tetkik.alnı bitirdikten son· 

Diğer sabıkalarının da hapisane
dcn sorulmasına karar verildi 

ra··'d~~~ -~~as ol~ca~ foıi:'_Ulü iktıaat Alemdar caddesindeki evinde 
muMauhr u,,gu te,ıpıt ed ece ır. b 1 bir gece alemi esnaaında Şükrü 

. _Dünkü_ akta."'. ! .. ~ .. t .. ı.,r· 1 dün per~kende kahve aataa ._ 
hırı Beyoglu bınncı •ıı. '"den naftan hır kısmını ı daha •..&&:-
b. d k h" d" ' d "'"'ktept k · • .._..., ır aya a 11esın en b,.ı, ~ ve ontrol etmı§tır. Kah,,. İti. 
yordu. Maarif idareıind .. ., .. ;:dı. rinde tüccarla perakende.; ... 

ı · .. fi k' •fı • ~ız ma, u~ata ıor<;, ı. v~ • bö:rı., rasında büyük bir fatura 8ai İa-
Ticaret odaıı meclı'ıı' b .. 

b
• . . ugun 
ır ıçtima yapacaktır Od ı· .. b. · a.mecı 

aının u ıçtirnamda husuıi hasta· 
h_an~!erin Odaya kayıtları mesele 
11 rnuzakere edilecektir. Ticaret 
kanununda bu huausta sarahat ol 
dutu halde Oda idare heyeti bu 
~·••leyi blr lı:ere de mecliıten ıre 
çırmek liizunaunu hiı .. tmittir. 

Martta yiyecek fiat
lan yükseldi 

• 
Ticaret oclall mart ayına mah 

•ıu lıtanbul ıeçiıııne endekıini 
R"fr•tmi9tir. Endekse nazaran 
Mart ayı -.ıfmda htanbulda ha
Yat hiHedilir derecede ucuzlamıf 
tır. Bu ucualayıf yiizde yanm ka 
dardır. Yalnıa t 932 seD<lsİ bidaye 
tinden beri ~luelen yiyecek ve i
çecek maddeleri Mart ayında da 
bi Yiiluelmeie devam etmittir. 
~abrukat fiyatlarındaki tenezzül 
•Yalı luımen ucuzlatmıttır. Gi

Y~C4tk etY~ ve ev kiraları eaki se
"'1Yeıini muhafaza etmektedir. 

l<uru üzüm hakkında 
tahminler 

t ihracat ofisine ıelen maliima
ha nazaran kuru üzüm mahıulü 
akkında yapılan ilk tahminler 

f~ lnerkezdedir: Kıtın fazla ve 
•urekli olmaıı ha,erat ve muzır 
htlkn mahvetmiştir. Yeni rekolte 
. a !undaki tahminler mahıulün 
kdr .. k~ne kadar tehlikeden masun 
~ dıırı takdirde bir milyon iki 

Yu;ı: bin kantarı ıeçeceii tahmin 
~~ılınelı:tedir. Geçen senenin 30 
k'';,~ olan üxüm mahıulüne mu 
ta ıl bu sene 85 bin tonu bulaca 

ı tahmin edilmektedir. 

ftalyanlail' Bulgariatan
dan tütün alıyorlar 

V~~i~e~ malumat• göre, ltal 
~~ reıııının mümeHilleri mü-
ım mikdarda tütün mitbayaa· 

tında bulunmak maksadile Bul 
~~riatana muvasalat etoıi9ler
d ır .. Mümeaailler elyevm Filibe 
. edır. Oradan Bulgariatanın di
g~r mühim tütün merkezlerine 
gıdecekler ve mübayaata batla 
~~cakl~dır. Bu mübay~atın üç 

Ort mılyon kilo raddesınde ola 
cağı tahmin edilmektedir. 

Bulgar köylüsünün 

Banka Bulgaristanın bu sen.ek~ 
b "t"n konza mahsulünü daımı 

u u k" l"d bir fiyat üzerinde~ . oy u en 
almajtı taahhüt etmıştır. Banka 
beyaz kozaların kilosunu , 35 
levadan ve sarı kozaların kılo. 
sunu da 30 levadan alacaktır. 
Banka bu son kararı ile cenubi 
Bulgaristanda köylünün mü
him maitetlerinden birini te~
kil eden kozanın fiyatım bir 
kampanya için garanti etmit o 

luyor. 

Amerikan pamukları 

a e ara arın a ıatı4 yapan la l çavuc iım" d k" k d 1 ··ı 1 k. 1 k ld 1 bah ' ın e ı ar a af arını o. 
€ ar aı-ın a ırı maıı me~·zuu ti dürmf>kle maznun arabacılar kih 
olmuşsa da bunun, veıeııye ekmek yası çolak H · ·ı s b · 
la ık · ı ı ayrı ı e manav a rı 

a n ha tn aleyhıne olduğu an aşı a- 1 nin muhakem ı · d.. -
k rf d·ı · · e erıne un agırceza 

ra sa ı nazar e ı mıttır. mahkemesind d d'I · t' .. .. e evam e ı mıı ır. 

Şehircilik müzesi 
Dunku celsede iddia makamını 
iş.ll'al ede_n Cemil Bey çok şayanı 
dıkk.at bır noktanın tenvirini iıte 

Bayazıttaki büyük medre.-yi be- miştir. Çolak Hayrinin muhakeme 
tediye bir ıehircilik kütüphane V.! sıne başlanıldığı zaman kendisine 
müzeıi hftlinc cetirmeğe karar ver· mahkWniyeti aabıkası olup olma· 
miıtir. Medresenin içinde bazı tadi· dıiı sorulduğu zaman: ''Yok" ce· 
lal ve tamirat yapılacaktır. B~ hu· 1 v~bı alıı:ı~ı,tı. Cemil Bey Hayri
sus için 350 lira tıı1.hsis edilmiştır. 1 nın mazıaını tetkik et:ıniş ve bu 

adamın 337 aeneıinde ufak bir pa 
Ahırlar teftiş ediliyor ra rneseıe•inden bir rüsumat mu

ı halaza meınurunun öldürdüğünü, 
_ · · · bu h f mevkufen muhakemesi cereyan 

BeJedıye ahırlRrın teftı,ını a etmekte iken b' .. hk 
VAŞiNGTON, 3 A. A. - Pa· 

muk fiatlerinde iıtikra • "TIİnı İ· 
d 

· · k · ~· d' k ır ııun ma emeye 
çin Farm Board'ın elinde bulunan la sonun a bıtn·ece tır. ~ım ıye ... sevki e.snaıı d · d \ 
ı300 milyon balya stok " la dar yapılan teftiılerde ahırların he- tinden kaçıpn Ka Jan. a~ll~ ann ~I· 

· • · • • L: kld ı h uvayı mı ıyeye ı • 
rın nısfı retecek 8 ağuıto..... . .. ı~ . men ekserııının asrı 0tr ~e ı e ıa " tihak ettiğini b "I'" h b tan'" 

1 k l d
'ld' · · 1 ı t , ı a ara u va ı 

baren piyasaya çıkarı aca tır. ·~ e ı ıg• an aşı ını~ ır. hizmetinden ~olayı af ve t~ci.le 
Farm Board bu kararı teblıg O • h J mazhar oldugunu teıbit etmıttır. 

ederken "Coton Stablisation Cor· enız amam arı Gene çolak Hayrinin 1926 sene-
poration,, müeaseteıinin satışları 1 · •İnde Muharrem isminde bir adam 
bütün mevsim imtidadınca taksi~ Havaların ısınınası üzerine denız cağızı katle te~ebbüs etmekten 

Ve Pı'yasalarda pamuk fiyatı sevı.. hamamları açmak üzeı-e müracaat e· ~ 
1 

" 
d B l ma:znunen agır ceza mahkemesin 

Yelerı.nde karıtıklık zuhuruna denlerin adedi çoğa ma ta ır. e e- d h k · ·•- ı e mu a eme edildiıı· ini v~ 6 ay 
meydan vermemek i_çin. b.ü~n ıraY diye bu huıustaki tartnameyı ı""'" h 
retlerini ıarfedeceğını bıldırmek- etmittir. lıtanbulun bütun deniz ha _aps.~ mahküm oldupnu ve ikma 

k 1 1 
.. d · b ·-nun lı muddet ettig· ini teıbit etmi•tir .. 

tedir. Maamafih ıatıfa çı arı a- marn arının muza ye eaı u ay _.. ., 
cak pamukların ecnebi P~>'.asala_r· da yapılacaktır. Cemil Bey bu noktalann Colak 
da geniş mikyaıta arzedılıp edı~· Hayriden ıorulmasını iıtemif, Ço 
miyeceği hakkında sarahat verıl· Bütçe tetkikatı lak Hayri sorulunca her iki meıe 
memektedir. l~yi de İtiraf etınittir. Bunun üze 

Farın Board idaresi, bu plirun.. Bütçe encümeni tetkikatına devam nne Cemil Bey, gerek bu sabıka 
pamuk kooperatifleri ve cenu~ı etmektedir. Bi•tçenin bugünkü içti- lann, gerek maznunun diğer sa· 
bankerleri ile menaucat aanayn ma degiJae bile, önümüzdeki içti· bıkalarının Hapiıaneden ıorul· 
mümessilleri tarafından kabul .e· maa muhakkak yeti,tirileceği temin ~asını iatemi,, muhakeme bu it i 

dl'lın•·· oldug-unu ili.ve etmektedır. çın başka güne bırakılmıştır. ' edilmektedir. 15 mayıata şehir mec· 

Paris borsaaı 
p ARiS 3 A.A. - Borsanın son 

celıeaind; göatormit olduğu zafİ· 
yet dün tezauf otmittir. Hemen h«: 
men hiçbir talep yoktur. Ecnebı 
eıbamın1n ekaeriyeti müıoıit bir 
iıti.kamete müteveccih olmaıına 
rafmen Franıız rantları bir puan 
la bir buçuk puan araaında teha· 
lüf eden tenezJ.:Üller kar4111nda 
kalmaktadır. 

Kapanıf, .günün en aşağı fiyat 
lanna yakın fiyatlarla yapılmıf· 
tır. Para, zaiftir. 

Limon kra hnın 
Muhakemesi 

Dün devam edilen 
pazara kaldı 

dava 

liıi tatil edileceği cihetle bütçe de o 
zamana kadar tetkik ve tasvip edil
mit olacaktır_ 

B;r kazanın 
değişti 

. . 
ıs mı 

Van vilayetindeki Saray kazaaı
nın iımi Ki.zım Pı. olarak tebdil edil 
diği belediyeye tebliğ edilmiştir. 

Başı boş köpekler 

Son ırünlerde şehir içinde dola
şan başıboş köpekler ıene çoğalmı' 
tn·. Bunlardan bir kıımının da ku· 
duz olduiu iddia edilmektedir. Be
lediye kaymakamlıklara bir tamim 
söndererek bu köpeklerin ıüratle it .. 
lafını bildirmiştir. 

iki Sıhhiye müdürlüğü 

Vazifeyi ihmal davaaı 

. B_i~ tereke taafiyeıinde vazife 
lerıru ıhma! ve suiistimal ettikleri 
zannile muhakem edilmC'kte olan 
sabık Sultanabmet Sulh Hukuk 
hakimlerinden Kamil Rakım Bey 
le Avukat Şefik ve Ahmet Arif 
Beylerin muhak melerine dün a
ğır ceza mahkc.nosfi\de devam e
dilmiıtir. Dünkü muhakemede 
d!'..:':acr tara~ının mahkemeye ver. 
dıgı ın..ıhtelıf .sualleri ihtiva ede 
26 büyük sahifelik raporla diğe~ 
tarafın .bu rapora cevap tetkil e· 
den layıhası okunınuttur. H 'k' 

k . b' er ı ı 
raporun . ıraat! ır kaç saat de-
vam etmı•, netıcede mahkem t 

f 
. • e a-

ra eynın soracagı ıuallere ce 
k

.. vap 
verme u:z:ere maznunlardan Ah
met Arif Beyin muhakemede ha
zır bulunmaaına karar vermiş 
muhakeme batka güne bırak.ıO:.e 
tır. f 

elindeki kozalar Limon kaçakçılığı ile maz-
nun Limon kralı Diyamandi 

Talat P,. konağındaki belediye 
sıhhiye müdüı·lüğü vilıiyet 11hbiye 
müdürlüğü binasına nakletm~ ve 
iki müdürlüğün tevhidi bilfiil de ya
pılmıttıı·. Emrazi zühreviye müdür
lüjü de Talat Pş. konağına taşın

mtttır. 

Gülizar mağazası 
yangını 

Gelen malumata göre, Bul- 1 Y anakaki Efendinin muhake
lar Ziraat Bankası heyeti ida- mesine dün Gümrükte sekizinci 
~&inin son bir kararı üzerine ihtisas mahkemesinde devam 
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Aktam Fiatları 

fatikrazlar ı T ah•ilit 
ilahili Qu "iü • 

' lı; d 'olları J,)O : I· ctıru, ~.·-
D \lııvıhhide 45.:'tQ: ır .. mv;,ı.y 4,9t> 
<~umrCk.lcr ,:it> f ltinel s, 

a.ydi nahi .,,ı,., f Rıhtım 16, 
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ILmlr 8eleı.li)C ı ,Mıtıııe,!lil tl,50 
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Eıhaın 

İ} R•ukısı 
Anadolu 
Rej; 4,!0 
~ir ha.yrlye ıs -
Traı:uvıv ..,:,:. 
l •ıur.ıhiıonı ıo.:ıo 
Rııın1J11ıti i2,50 

Tcrkoı 

(
1
'.tmeoto Ar. 

Cnyon dıy. 
Şari: dey. 
Balya 
~ark nı ecza 
·rctefon 

Çek fiatları 

1!.0~ 

171.-
P'ra~ 

vı,. .... 
\laJrit 

i5,7S 

•• 
'lO,SO 
!,50 
l,8S 
1,-

15,-

lb,O.l 
4,01 
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edilmi9tir. Muhakemeye kori
dorları dolduran yüzlerce sami
in huzurile başlandı. Geçen cel 
sede lüzum görülerek istenen 
Mart ayına mahsus Limon kon 
tenjanı hakkında gümrükten 
gelen cevap okundu ve buna 
maznun vekilleri itirazlarını 
yaptılar ve muhakeme pazar gü 
nüne talik edildi. 

Yerli kömürler neden 
pahalı? 

Lünapark 
yapılamıyacak 

Bundan bir müddet evvel bir Ma 
car grupu Takıim babçeıinde bir 
lünapark vücuda ıetinnek üzere be
lediyeye müracaat etmi,ti. Aldığı
mız habere göre bu grup belediye i
le bazı noktalarda anlatamaınıt ve 
itilif ıııya düımüttür. Şerait ağır 
olduiundan lünapark teaiıinden be
lediye 1imdilik ıarfı nazar etmittir. 

Yangın yerlerindeki 
arsalar 

Y anıııo yerlerinde belediyeye ait 
olan arsaların müsait taksitle diğer 
ar&a ıah;pterine satılması tekarrur 

etmiıtir. 

Yerli el~ktrik 

malzemesi 

Sultanhamamındaki Gülizar 

9ulgar ve Romen 
. Wisafirler 

mağazasının yanıtına ait adli tah 
k!k~t ikmal edilmiı ve mağaza ıa 
hıbı Osman Refet Bey dün mevcu 
d~n .ik~nci müıtantikliğe tevdi e· 
dılmıftır. Tahkikatı ikinci müıtan 
tik yapacaktır. 

bı~ va~ a ıbbar. edılmı~tır. ~"""t tiınali cereyan etmekte el ... 
mufettıtler henuz tahkıkatı ikin .. ı ani 1 k d T' li ı 8 

etmediklerinden netice haklund ıui~tı .. ma ta ır: •. ıcaı-e_t -lir 
müıbet bir fey elde edilememiş- .,. .n';'Il vazettıgı yem w·elar 
tir . mii;'1bınce tüccar sattı 

Netriyat davaları 
.Mizah aa~~~esinde müatehçen 

re11m nefrettıgınden dolayı Vakit 
gazetesi aleyhine bir dava tahrik 
edilmitşir. Yakında rüyet edilecek 
tir . 

Noter dairesinde bir 
sahtekarlık 

Tahir B. Ankaraya 
gitti 

Hukuk Fakülteıi reisi Tabir 
Bey Ankaraya ıritıniqir. Mumai 
l~yh Ankarada darülfünun bütçe 
"' ha~kıııda ali.kadar makamata 
bazı ızahat verecektir. 

MI Diplaraku sergisini 
bui'Ün açıyor Müddeiumumiliğin lıtanbul •· 

kinci noterliğinde yaptığı tefti• 
esnaaında §ayanı dikkat bir ıahte Yunan artistlerinden ve Av 
ki.rlık meydana çıkarılmıt, Nuri rupa güzellik kraliçeıi Matm•
Bey isminde bir zatın Noterin müh . zel Diplarako'nun akrabasından 
rünü eline ıeçirerek bazı sahte ressam Matmazel Tal ya Dipla. 
vesaik tanzim ettiği anlatılmı,tır. rako'nun resim serıisi buıün 
Nuri Bey dün iotintak hakimi tara bir hafta müddetle GalataHray 
fından tevkif edilmittir. Lisesinde açılacaktır. 

Şehremini cinayeti 
Şehremininde Arap Mehmet 

İıminde bir adamı öldürmekten 
maznun Zaferin muhakemeaine 
dün aiır ceza mahkemeıinde de· 
vam ed;lmittir. Vak'anın cereyan 
ettiği recede havanın vaziyetine 
dair rasathaneden celbedilmi1t o· 
lan rapor ••yanı ihticaç ıörülme
mit, keyfiyetin tekrar rasathane· 
den ıorulmaıına karar verilmit
tir. 

Sürpaaop ve Ayaspaşa 
mezarlıklara 

Buıün dördüncü hukukta Sürp 
Agop mezarlığının aidiyeti meae· 
le.i kat'i safhaaına ıirecektir. 

Mahkemece tayin edilen ehlivu
kuf buratının Beyazıdı Veli vak
fından Galata bağları araziainden 
madut olduğunu vesaika iıtina· 
den isbata çalıtacalııı:tlr. Ehli VU· 

kuf meyanında bulunan Müderriı 
Ahmet Refik Bey Ayazpafa me
zarhiı davaıında mezarllk budu. 
dunun tesbiti için iitr"Üncü Aaliye 
mahkemesi tarafından ehli v\Jcuf 
olarak tayin edilmit1tir. 

Davet 
Müddeiumumi1ikten: 
Bili. mezuniyet terki vazife e· 

derek lstanbula gelmiş olan Ada 
na icra ve ifliı memuru Zühtü 
Beyin i.cilen memuriyetimize mü 
racaatının ırazetenizle ili.nı müte 
mennadır efendim. 

Poliste 

Eve taarruz 

Acem namile maruf İsmail, 
Tarlaba!ında oturan Madam 

Nevarın evine taarruz ederek e 
vinin cam !arını kırmıştır. 

Ürken beygirler 

Kuımpaıad& arabacı Must• 

fanın beyııirleri ürkerek kaçma 
ia batlamıtlar, o sırada o civar 
dan geçen Fatma Hanımı ajiır 

surette yaralamı9lardır. 

Yazıhanede hıraız 

Lehlilerin milli 
bayramı 

Lehistanın milli bayramına 
müsadif olmuı dolayısile, dün 
öğleden evvel Beyoğlunda He
roçanto kilisesinde ruhani bir 
ayin yapılmı9tır. Öğleden son
ra da Lehistan konıoloshanesin 
de bir kabul resmi icra edilmit
tir. 

Laleli camii tamir 
ediliyor 

Laleli camımın kurtunları 
döküldüğü için kubbeleri tehli
keli bir vaziyt:te ıirmittir. E•· 
kaf idareıi camiin tamirine ltq 
lamııtır. 15 gün sonra tamir bl 
tirilecektir. 

Osmanlı bankaaı 

müdürleri 
Ankaradan avdet eden Osman. 
lı Bankuı Paris merkez komiı
tesi mümessili M. Bellet, Ban
kanın umumi katibi M. Verjo 
yarınki ekspresle Parise avdet 
edeceklerdir. M. Bellet ve M. 
Verjo'ya refakat eden bankanııı 
Paris müfettişi M. Faber ile 
Galata 9ubeıi müdürü M. Hod 
!er dün Pariıe ıitmitlerdir, An 
karacl..n dönen İstanbul merke 
zi müdür muavini Mr. Reid 
burada kalacaktır . 

Antika bir halı 
Konyadan Evkaf müdiriyetine 

antika bir halı ile madeni bir kan 
dil gelmiştir. Evkaf müdiriyeti eı 
yayı müzeye gönderecektir. --·----

Vali Beyi ziyaretler 

Riyaseticümhur kalemi mah 
sus müdürü Hasan Rıza ve 
müddeiumumi Kenan Beyler 
dün ayrı ayrı vali ve belediye 
reisi Muhittin Beyi ziyaret et. 
miJlerclir. 

Tramvay ve Elektrik tirket 
leri drektörleri M. Gindorf ve 
M. Hansea te , dün Muhiddin 
Beyi ziyaret etmi9lerdir. 

bildi~~ ve fiyatını mıillllllltı.t 
·••ek b · · ğund~ ~ urıyetı 

maktadı •. >'~i bir !ekle 
~... t•• 

kahveyi a._al'f ve ucıca 
vermektedir. 1-1._J!f.5. ıı..rı111ı. 
silirken 117,5 kuru ki .... . 

d 1 K .. "k tta .. ,.._ .. ... 
.ft rr ar.. uçu "•n f 'il 
nin kontrolü olmac1~i 
kahve bulamamak v 
kartılaJtığından böyle 
ra vermekten çekinm 
dir. Bu husuıta tetkikata 
miyetle de•am edilmektedir. --

Ayancık ZlnRal orm•dsnzfr 
çok feci bir hadise olm .... 
facia bir amelenin ölümile ..aiee 
leruniştir. 

Ormanda kesilen büyik aillf 
kütükleri, yüksek bir uç& f • 
kaydırılarak fabrikaya iıııııl'.a;&. 
mektedir. 

Geçen ,-ün yine uçwa ' 
bir kütük yuvarlanırken .. -
da orman altında çalıtmalda e
lan Murat ismindeki amele, mlt
hlt bir süratle yuvarlan- ...... 
tüflln altında ezilerek ö' &;lir. 

Urfa hamam lan 
kap ah 

Urfa 1 (Hwıusl)-0.•aiiıM .... 
beri Urfa hamamları k .... 
lunmaktadır. Bu hal, h• .. l!liıı•ıil·~ 
ıelea sulardan ayda bet U.. 
bedeli alınma11 itin b lı • 
-ı. oldufu bir karara 
ldnd- ileri ..... ittir. 

Hamam mibteolrl•ri ... -
hiplerine alt olan bu pa- .... 
dilerinden tahıil edlhn...,_ ,..., 

·~· olduiundan.bahıedenlı• lıl;; 
yı protesto etmııler ... a.- .. 
mahkmıeye ıaürauat etıall' Ao 

Kari sütunu 

Susuz çeşme 
Eyüpte Sofular mahall • lı 

~oatand ittıb·aaı~nde Kebir ; 1 ı f 
uç ay an erı suyu akm.-kta Cll 
duğundan Alipafa ve Sofalar -
halle•! ha~kı suıuz kal .... lanltr. 
Beledıyenın nazarı dikkalilli cel 
bediyorlar. • 

Bir malulün rıcası 

331 . nesinde 1ıtanbaWa 
155 inci aıayının 5 inci hölijlii 
de borazan neferliği ile mlimtlılıı 
dem iken alayımız Y emeD 

rettibi olmak üzere, lrıtaılllııdf;.~ 
dan hareket ve bilahara l:fiııU 
da ipka edilerek 331 ve 312>• 
nesinde alayımız Hicaa ' ••l-.~ 
kasındaki kuvvei sefet i)ı S 1 
cenup müfrezesi ünv•- ala;; 
rak (Bir dervi~) nam -kWe 
lnıiliz tayyaresinden 
bomba ile kolumu ka1bettiat. 
Berayi tedavi Medinei Müuevve 
reye ıevkedilerek (Babı •ı ' eri 
yede) bulunan bir hartalee11a 
de kolumu keıtiler. 

P., 
Loadra 
'.'iu\ork. 
:\lı1anu 
11r11.t.;el 

Jırliı J,99,J/.4 

ANKARA, 3 - Bütçe en 
cümeninde mülhak bütçeler
den Devlet demir yollar idaresi 
nin bütçesinin müzakeresi mü
naıebetile ıerek bu idarenin ve 
gerekse Seyriıefainin ve resmi 
dairelerimizin kömür mübayaa 
sı tetkik ve münakata mevzuu 
olm.uttur. Filvaki bu idarelerin 
yerli kömurü yüksek fiatle elde 
ettikleri tahakkuk etmi9tir. 

Resmi dairelerin yerli kömü 
rü tercih etmeleri lazımdır. Hal 
buki ecnebi kömürler hariçten 
geldiii ve ıümrük ve muamele 
verıisi verdiği halde yerli kö. 
mürden daha ucuza satılıyor. 
Bu, üzerinde durulması lazım 
gelen bir ~ıeledir. 

Şehrimizde elektrik ve telefon te
ıiıatı için yerli malzeme yepılmaia 
batlamlmııtır. Bunlar Avrupadaki 
emaalinden daha mukavim· oldukla
rından tercihan kullanılmaları için 
belediye ıubelere bir tamim yapmıt 
tır. 

Paskalya t~ti~lerini geçir
mek üzere ,ehrımıze gelen Ro. 
men seyyahlar cuma günü mem 
leketlerine avdet edeceklerdir. 
Seyyahlar, dün muhtelif kafile. 
ler halinde fehrin ,ayanı tema
t• mahallerini gezmitlerdir. İç
lerinden bir grup ta dün adala
ra gitmi,tir. Bir kısım Romen 
seyyahlar da dün ?'emleketleri 
ne avdet etmitlerdır. Şehrimize 
gelen Romanyalı ziraat profe. 
sörleri de, dün Erenköy'üne gi. 
derek oradaki nümune fidanlıiı 
nı gezmitler ve Pendik'teki Tü 
tün İnhisarı idaresinin tecrübe 
tarlalarını da gidip görmütler
dir. Romen seyyahların yarın 
Dolmabahçe sarayını ziyaretle
rine vali ve belediye reisi Muhit 
tin Bey tarafıııdan müsaade e
dilmittir. Bir kaç gündür şehri. 
mizde bulunup evvelki gün Bur 
saya giden Bulgar muallim ve 
talebe heyeti de dün gece Y alo 
va tarikile tehrimiııe avdet et. 
mitlerdir. Bugün de ıehrimizde 
kalacak v• yarın Sofyaya avdet 
edeceklerdir. 

Arapcamiinde Arif Pata ha 
nında komisyoncu Rakoviçin 

yazıhanesine ıiren meçhul bir 

hınız nümunelik ıömlek ve aa 

İre çalarak kaçmıttır. Vilayet idare heyeti 

kesen doktorun adı Adil Bey. 
dir. Maluliyet maa~ımm bailaa 
maaı mafevkim bulunan b&lii~ 
ğün yüzba,ıaı İsmail BeyİR ,.. 
beni tedavi eden doktol'Ull 
dikına vabeste oldu;:lll!dıaa ·"-tııa -'1,70 

(lıcvre s 1,-W.ll~ 
Qfya. u8.<.ıo 

.\nıuıtıdt• 1,1:-,ı:ı: 
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Alakadar daireler tarafından 
yerli kömürümüzün daha mute 
dil bir fiatle satın alınabilmeai e 
sası temin olunacak ve bu meıe 
le her halde tanzim edilecektir. 

Romanya sefiri geldi 
Romanya sefiri M. Karp dün 

Tramvay sahanlıldarın
daki yolcular 

Dün polis memurlan tara
fından tramvayların ön sahan. 
hklarındaki kalabalık sıkı bir 
kontrola tabi tutulmu9, ni:.:amt 
mikdardan fazla ön aahanlıklar 
da bulunan yolcular arabaların 
içine girdikten sonra tramvay. 
ların yollarına devamına müsa. 

-·---

Yangın baılangıcı 

Fenerde kuyu caddesinde 4 

numaralı Fıtnet Hanımın evin. 
den yanım çıkını§, derhal sön

dürülmü9tür. 

Zarfçılık 
Gayrimübadiller • · d Adil ve Halit İsminde iki sa 
cemıyetın e bıkalı dolandırıcı Beıiktatta 80 

Gayrim~badil~er cemiyeti i. yaşında Mustafa Ağayı :ı:arfçı. 
dare heyetı, bugun toplanarak lık suretile dolandırırlarken cür 
yakında topla~~cak _olan kon-

1 
mü meşhut halinde yakalanmış 

g_re ruznamesını teıbıt edecek- ı lardır. Bu iki dolandırıcı Adli-
yeye verilmiştir. 

Vilayet idare heyeti dün top 
lanmıt ve devairden ıelen bazı 
evrakı tetkik ederek lazım ge. 
len kararları vermi9tir. 

Aleni tetekkür 
Oıküdar Hilaliahınerinden: Ka

z~za tabi Y e~imahalle nahlyesi 
hıli.lıahmer d11panıerinin idamei 
mevcudiyetini temine matuf muave
netleri ile göıterdikleri yükoek ala
ka ve ~elkatlerinden dolayı Berlin 
Sefiri muhteremi Kemalettin Sanlİ 
Pata Hazretlerinin l'efikai muhte~ 
remeleri prenses Emine Hanım e
fendiye cemiyetimiz na.ııuna Alenen 
arzı şükran eylerİ:t:. 

fen ve merhameten ceriidııml .. li 
keyfiyet ilin edilerek o taı~r. 
bölüğümün yüzbaşısı IMııluılll 
İsmail Bey ile Adil lleJiD' 
reslerinin bulunmasına mııımiffi 
kıyet hasıl olclugu ta~ 
denizi mektupla keyfifettfıiıi 
berdar etmelerini istirbua 
rım. 

Harp malulı : 
Mersin: Kiı emitbalııe 
hallesinde muki 
kazasının Selkin 
den 310 dogumlt 

lu Mehm 
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4 MAYIS 1932 
........... : Aııbn. M6deel, 

100 Mo. 

TeJcraf adıeai: tat. MUli,,.t 
Telefon Numaraları: 

Bebek Cinneti 

Sinci kararnamenin 
metnini neşrediyoruz 
Kararname meriyete girdi; Istan

bul Valili2"inin bir tebliği .. 

Yarın ak~m 

M A J 1 K 'te 
DITA PARLO ve 

GUSTAV FROEHLICH'in 
temıili 

A R T 1 S T 1 K ' te 
Tekrar tekrar görü 1 ecek bir film 

JlaP""h•rrlt w Mildür J4!18 
Yaaı itleri Mlldllrllitil 24319 

fcı.tt w Matbu 24310 

Onu küçük yatından beri ta 1 içinde onu sevdiler. Melankolik 
nrrd ım. Melankolik bir çocuk- tiirlerin ıairi derhal tanındı ve 
tu. Daha mektep sıralannda o. iımi etrafında güzei bir şöhret 
nun hüznünü garabetini görme te yaptı. Küçük bir ziraat me
&e alışmıt, onun aebepaiz infi- muru fakat tanınmıt bir şair 
allerine tahammül etmeğe, çok oldu. Anneıile beraber Kuruçeş 
hiali ve muztarip zamanlarında mede güzel bir yalıda ikamet 
onu teselli etmeğe kendimi alıt ediyordu. Ona gider, bazı gece. 
t·rnııt bulunuyordum. Y alnızlı. ler misafir olurdum. Meşhuda. 
it severdi. Arkadaşlarından u- tımı aynen nakledeyim 

t'-• H 1 C R A N -• 
Teblij .. ı..------

1 
Bir rahip kendisine söylenen bir 1 

!.tanbul Villiyetinden: 1567 No. , İşbu hesaplara yatırılan paralar giınahı ifta edebilir mi? 

ŞEFKAT 
(La Tendresse) 

Fransrzça oözlü ve şarkılı 
MARCEL CHANTAL• e 

JEAN TOULOUT 
tarafından İlaveten: 

ABONE OCRETLERl: 
Tltrldp içia 

L it. 
! aylıfi 
(1 ·-7 50 

1 _ zak kalmaktan hotlanırdı. Ona de siz ne hüküm verirseniz ve-
14 _ en yakın olan inaan gene ben- riniz. Turbanda bebek zaafı şa 

Hariç ıçir 
LK 

28 _ dim. tılacak hatta korkulacak kadar 
Ona sorardım: ierlemi9ti. Şöyle bir, yüzü mü • 

" 12 .. 14 -

Clelan enalr pri verllmu -
Müddeti ses- nllahalar 10 lr::u
'llftur. GueM " -tbuya ~iı 
itı. isin mUdiriyete müracaat 
edilir. o .. e-u IJ&nlMtıı -·u
lıyetini !tabu! etmer. 

BUGONKO HAVA 
Y .. llöy aoelaf .... t merkezin

clea veril-. lıalı.re göre bugün 
bava .,._., bulutlu geçec:elı, rüz
ııir matedil knvvette lodoı en
cektir. Dün ha.,. taıyiki 758 mi
limetre. • fazla aıcaklık 20, en 

.ıcıaldık ela 7 cMrece idi. 

- Yabıızlıktan ınkılmıyor tecaviz bebeği vardı ki hiç biri 
musun? diğerine benzemiyordu. Sarı. 

Bana cevap verirdi. tınlar, beyazlar, mavililer, zilli 
- Yalnız değilim ki.. ler; yatınca gözleri kapanan, 
'Yeleğinin cebinden iki tane kamına basınca ötenler, kolun. 

ailılü, küçük tat bebeği çıkara- dan çekince dilini çıkaranlar, 
rak: çiçek satanlar, irili ufaldı, er

- Bak benim dostlarım var. kekli diıili, çıplak ve giyinik, 
Onlar öyle aadık, öyle vefakar pantalonlu, pantalonsuz, patik. 
dostlarımdır ki onlar beni kız- Ji, patiksiz bir sürü bebek .. De
dırınazla, incitmezler, aözüm. dim ya yüzü mütecaviz. 
den bir aantim dışarı çıkmaz- Sonra bunlam her birinin ay 
lar ve bilir misin Ekrem? Etra- rı isimleri var. Turhan bunlarla 
fımızda menfaat için dolaşan 1 konuşuyor, sohbet ediyor. Fikir 
ıu insan sürüsünün içinde bun- 1 !erini soruyor. Sıhhatlerini erı.
lar kadar temiz yürekli mab- diıe ediyor, yaramazlıklarndan 

~!!!!!!!!!!~!!!'~~~-'! ı luk yoktur. Bunlar yemezler, iç 1 şikayet ediyordu. Kimi bezden, 

.._ .. lik yoktur. !ardı ki yavaş yavaş ben bile on 

kanuna binaen neFİ Heyet: Veki· ali.kadar ınemleketlerin memleketi- San'atkarların en tik ve en 
lece tekarrür eden Türk parasrnın mizdeki eshabı matlube yapacakları mükemmeli 
kıymetini k oruma hak krndald "5'' tediyat nispetinde ve tarih sırasile CLİVE BROOK 
No. /ı k ararname 2-5-932 tarihinde müstehaklarına verilir. 
resmi ceride ile ve 4-5-932 tarihin- Bırinci fıkra miıcibince mal idhal 
de de V ilayec gazetesi le ,,ait gaze- etmek iıteyen tacirlerden mallann 
uleıde neşredilmiştir. eımanını Cümhuriyet merkez banka 

Mezkür kararn~me işbu neşir ta- s:na yatırmıyanlann maUan mem· 
rihinin ertesi gününden itibaren leketo iclhal olunmaz. 
mer·; bulunmasr icap ey!etliğinden Madde 3 - Geçen iki maddenin 
buna muhalif harekette bulunanla- hükümleri Türkiye ile Kliring mu
rrn ahkamı kanuniye dairesinde tec knvelesi yapmıt olan devletler mu-
ziy- edileceği ilan olu11ur. varidabna tatbik olunmaz. 

:~ * * Madde 4 - Cümhuriyet merkez 

Kararname No. 12565 
Türk paraıının kıymetini korumak 

üzere lktioat V eki.letince tanzim o
lunan merbut 5 No: lı kararın me
riyete vaz'ı V ekileti müıarileyha
nm 9-4-1932 T. ve 2385/ 76 No. lı 
tezkereıile yapılan teklifi üzerine ic 
ra vekilleri heyetinin 2-4-932 T. lı 
;çtimamcla taovip ve kabul olunmut
tur. 

20-4-932 
Reisicümbur 

GAZI M. KEMAL 
Başvekil Adliye V. M.M. V. 
1 smet Zekai 
Da. V. H.V.V. Maliye V. 

bankası, Türkiye ile münasebetleri 
olan ecnebi devletlerle veya bunla
rın müoaadelerini haiz olmak tartile 
ihraç Ba.nkaarr veya diğer mali 
m1ieı eıe1er]e iki nıemleket arasında
ki nakit muamelabnı Kliring uıulü 
ile tanzim edecek itilaflar akt ve ic
ra vekilJeri heyetinin tasdikini arzey 
)emeğe mezundur. 

Madde 5 - Dördüncü madde mu
cibince bir memleketle Kliring itili
fı yapddığı takdirde itil&fname hü· 
kümlerinin tespit ettiği tediyat iti
lafn~menin meriyete girdiği tarih
ten itibaren bu hükümlere göre ya 
pılır. 

bunu; Bu akşam 

ELHAMRA 
SiNEMASININ 

irae edeceği 

S O K O T 
(Le ailence) 

fevkalade filminde ıize söyleye
cektir. ilaveten: FAUST opera

ımdan bazı tarlalar. 

Konferans 
C. H. F. Şitli idare heyeti riya

ıetinden: 
Maymn betinci pertembe günü 

aktaını saat dokuz buçukta Cabi 
caddesindeki Fırkamız Merkez.inde 
Tunalı Muıtafa Bey tarafından fa
tizme dair bir konferan. verilece
ğinden arzu edenlerin teırifleri ilin 
olunur. 

Harik Hayat 

Franıızça sözlü mükemmel biı 

komedi . 

AMAN SAKINALIM 
JANIE MARESE ve 

JENA GOBET 
tarafından 

BU AKŞAM 

MELEK 
SiNEMASINDA 

"NE SEVi MLl" filminin iki yıl· 
dızı HENRY GARA T ve MEG 

LEMONNlER 

MONMARTR 
SEVDALILARI 

(Rive Gauche) 
Monmartr ve aşk litıninde tekrar 

görünmekle halkı memnun 
edeceklerdiı·. 

ve 1 .. 
_.Lm!!l'Kltiu 

1

. mezler, bunlarda erkeklik diti- kimi taştan bunlar öyle mahlfık 

Ben alay ederdim: ları sevmeğe batlamıt veya ken 
- Desene melaikei kiram dimi alıştırmııtım. Bilhassa 

bazeratı. bunlardan beş taneıi ayrı bir Spor mevzuu 
Ş. Kaya Ş. Kaya M.Abdülhalik 

Maarif V. NMia V. iktisat V. 
Es'at Hilmi M. Şeref 

Madde 6 - Bir No. 1ı kararname
nin 14 cü maddesi mucibince Banka 
ların muamele vergisi makbuzu mu .. 
kabilinde Döviz 18lması memnu o
lup alelumum idhalilta müteallik dö
viz ihtiyaçları için eıhabı tarafından 
kambiyo mürakipliğine müracaat ve 
mezuniyet istihoal edilir, Maliye Ve 
kileti lüzum gördüğü takdirde bu 
memnuiyeti ref'e seliı.hiyettardır. 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

:(. ,. lf. istisna teşkil ediyordu. Onlar 

S 
Dikkartıkat edb iyor uhmusu~ıul z? Liseyi bitirdik. Hepimiz da- imtiyazlı bebeklerdi ki Turhan 

por ütün m arrır er ha cidd daha vakul' insanlar onları yemekte sofrasına bile a 

Sıhhat ve 1. M. V. 
Dr. Refik 

Gümrük n inhisarlar V. Ziraat V. 

Türk.iyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

Biçinmuhumum~ bl irdmevz!' ah oldu.. olduk. (J, bıle yaprak ve kele. lırdı . En ziyade Turbanın bu 
aş amr er en mız mu- · il k · 1 d ld halinden endi•e eden anneıiy. harrirlerine kadar ne ka bek ko e sıyon arın an ayrı ı. % 

Ali Rana Muhliı 

Türk Parasının Kıymetini Koruma 
5 No. lı Kararname 

UNVON 
dar eli kalem tutan Ziraat mektebine gırdi. Artık d_i. Nihayet bir !'-vrupa ıeyaha-

h kk d 1 nadiren görüyordum tı altı sene benı ondan uzaklat 
vana • ıporb 1 da ıBn a yal 

21 ı _Hani bebekler Turhan? tırdı. Altı sene sonra memleke-
Madde 1 - Döviz murakabesi 

ikame etmiş olup ela ölkeoine Tür
kiyeden idhal edilen Türkiye .,.yaıı
na ait dövizlerin tedarik ve ihracına 
müsaade etmiyen veya bu müsaade
yi tehir eden memleketlerin Türki
yeye vaki iclhalatı için talep edilen 
dövizlerin itası talep tarihinden iti
baren bir sene müddetle tehir olu
nur. Bu hususta yapdacak müracaat 
lar mukabili Türk lirası olarak mer 
kn Banalmna yatmlmış olmak şar
tile tarih sll'Asi~ ........, itibare alı-

Madde 7 - Türk.iyede mukim ha
kiki ve hükmi tabılar ellerinde bu
lunan dövizleri itbu kararnamenin 
ne§ri tarilıinden ve badema cllerine 
geçecek dövizleri bunla.-ın ellerine 
geçt•kteri günden itibaren 15 gün 
7arfmıla bir beyanname ilt- Cümhu
riyet merkez bankasına bildirmeğe 
mecburdurlar. 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 
yazmaga aş a ı. u yazı ar . . . d r .. 
tabii ıporun (teknik) kı mına Dedığim ~aman elını gene tımde av e~'Het fıgım1 k edzaıneb~ ob~u 

d "d' Ded"k d h " yeleg" inin ccbıne sokar ve ora. 1 ara ım. a ta ı ı ır ait eğı ır. ı o u v ıs d Jd eh 
si kısımlarına aittir. Buıünler dan eskilerinden daha güze_! ve t ~ecm~a ~ıkanyo~ u. ar ~e 
de her kalemin ucunda bir spor daha bahalı old~kları ipeklı el: j ".?~. gı.~tım. Benı o gece evıne 
mevzuu takılı olduguııu gören biselerinden bellı olan bebeklcn goturdu. 

E 1 b i ı eni :z; e m,,;rak.Jı iıeniz! 

Yeııi AHTER 
1ıtanbul dördüncü icra urlu 

' ğundan: Tamamına (2500) iki bin 
1 bet yiiz lira kıymet taktir <.'dilen 

Sultanahmette Binhir direk mahalle bazı arkada•larla bu rag· betin ni çıkarıp gösterirdi. Evlenmiş. Bir de çocuğu var 
% B k 1 " . t" t hi dı sebeplerini aratlırdık.. aş a arının cınn? • eş_ · . . . 

Madde 8 - Ecnebi · memleketle
re eşya ihracında elyevm Gümrüğe 
verilmekte ola" beyannameler bun
dan böyle malların nev'ini, mikdan
nı, kıymetini, ihraç oluıuıcaklan 
meınleketleri ve mal sahibinin ismi
ni vazıhan r.öıterir şekilde tanzim 
ve mal oahibi veya v.ei<ili tarafından 
hakikate mütabckabnı teyiden imza 
edilir. 

terzihanesi sinde Su terazisi ıokagmda 2 iki 
KADIN ve ERKEK ı mukerr• yeni 32 numaralı 34 mctro - . ıini koydukları bu ganp ıptıla. - Hanı bebeklerın? dedım. 

Vardıgımız netıce ıudur: b d "l d' F k t h' Kur•uıı kalemile önündeki B' h 1 ya en e gu er ım. a a ıç ~ 
. ır ıpor . mevzuunun e e l bir zaman onun aklında bir sa- deftere bir horoı reami karala. 

l al . mikdarlı halen gargir bir bab hane-
atö yelerinin emıı sız 

nin terruuni 1tçık arttrmay~ vazecfir. 

dedıkodulu bır ıpor yazısının k ti k ld - 'dd' kadar yan yavrusunu göstererek: 
k •• b' k 'k k 1 • 1 a ı o uru ı ıasına 

nrr. 
Madde 2 - Türkiyeye mal iclhal 

eden tacirlerden fü;aret bilô.nçolan 
Türkiyeye kartı alacaklı olup da 
Türkiye ile ticarei mahadeıi yapma
ını~ olan memleketler malı getiren· 
ler idbal ettikleri emtea aımanını 
Cümhuriyet merkez Banka11 emrine 
yatınrlar. Merkez Bankaımda bu 
memleketlerin her biri için ayn ayn 
hesabı cariler açılır. 

aan'atinden istifade , mit olup 15-5-932 t ıu-ihinde ıartna· 
~! ır e on~mı . ma a enın . varmamıttım. - itte dedi. Canlısı bu. Can ediniz. mesi divanhaneye talik edilerek 6-

Bu müeueıe bütün bedii ve ik- ' 6-932 tarihine müoadif pazarteıi gü 
tioadi arzularınıza cevap .ermeğe l nü saat 14 ten 17 ye kadar lıtanbul 

karıınden yuzde bın fazladır. N'h kt 1 b'ttı' sızlarım da ona sor. Zira kıı-
ın -.. - ~~n 1 tı a 1~~ 0 uyan Hayata atıldık. Onun ziraat kançlık aayikasile onlar rakibe. ç. J 'h ·ı·r k ı ı ayet me ep er ı • 

lar yuz kıtı farze~ıhrse ı~or mektebir:de tabiata karşı olan sinin elinde birer birer can ver 
yazısını okuyanlar bın bet yuz.

1 

h bbet" 1 ı • k •ı diler 

işbu beyannameler dört nüıha o
lacaktır. Bunlardan biri Gümrükçe 
taıdik olunarak hıfzedilmek iizere 
sahibine iade edilir. Ve diğer biri ke
za taıclikli olarak lktieat Vekaletine 
veya bildireceği makama gönderilir. 

muktedir mahir makaslarlar elin- dördüncü icra daireainde açık artır 

d Eh ' H k k k mu a ı ve yanız ıga ar~ · de modern bir teıkilata maliktir. ma ile eatılacaktır . Artırmaya itti-
Ankara caddeoi No. 96. ' rak için yüzde yedi teminat nlınıı ur. · er ~ az ço 0 u- olan inhimaki artmıştı. Edebi- Sarışın topaç gibi yavruya 

nan yazı yazmak ıater, her ga-. d l · d · · t lan baktım ve sordum· 
kun 1 d k t yat ers erıo en ıyı no a • 

zete o ur yazı ar ercetme . T h h ft ık Kızım ıeoin adın ne? 
arzu eder .. Spor mevzuuna rağ 11 edurb.anın yavalş dyav~~ 1 ~ .atı' Gu""lerek cevap verdi· ... 

Dairei mahıuoa ı müterakim vergiler ile belediye re-
Telefon: 20766 •İmleri vakıf icareıi ınütteriye ait· 

&ı;;;;ıı;;;ı;;;;;mı;;;;-ıı;;;;ı;;;;-iiilı;;;;;;;;;;-ı;;;;ı;;;;;;;;;;ı;;;;-;;;;;;&;ııı;;;iiii_;;;;;; __ ..... •••• lir icra ve iflaı kanununun 119 un· 
bet ed"I · · ebe ı · d e ı mecmua ar a sur en ın ı. • 

b 
.• buıdmesınB?1 d'~ . pdeerın en 1 tar etmeğe başladı. • Az zaman - Bebek ... 
ın ur. ır ıgerı spo. 'ııı;;;;ı;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;iiiiiiiiı;;;;ı;;;;;;;;;;;ı;;;;ı;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;ı;;;;ı;;;;;;;;;ı;;;;;m 

run ferah febur, kimseden çe-
kinmeden tenkit edilebilen bir ' lıtanbulda Fincancılarda leblebi 
'!Devzu olmasıdır. ci han 14 No da Vasil Sarafif efen. 

Belediye itleri de ayni va:z:i. diye: htanbul üçüncü icra daireıin
yettedir. Onu da bili.fütur ten den: Tütün inhisar idareoine olan 
kit ederiz.. borcunuzdan dolayi mahcuz ve pa-

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 metre) - 18 

~----------------i ............. ~~~~~~~~~Eski ve yeni romatizma, alelıimum mahal ağnlan ve ıinir rahat112-
hklanndan muztarip olupta tamamen ıifayap olmak iıtiyenlere 

l mayıstan eyliil nihayetine kadar 
•• 

G O N E N Kaplıcalarını 
tavsiye ederiz. Mevkiinin letafeti ve suyunun teıiri tifababtall ile mq

hurdur. Haıtalartn ve zü""arın hoı vakit geçirmelerini teminen bol 
ağaçlıklı parkı, güzel Ç&rflll ve bilhaaoa 1İnema11 vardır. 

... KARLt iŞLER iÇiN 

~i~~i lcentahtlar 
aranıyor, Tekliflerin Galata 1233 
numaralı poıta kutuıu aclreo.ine 

gönderilmeıi. 

cu maddesine tevfikan halıları tapo 
ılcillerle Mbit olamıyan ipotekli a· 
lacakldar ile diğer alakadaranın v• 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları

nı ve hususile faiz ve masarifa daiı 

olan iddialarını ilan tarihinden iti· 
, baren 20 gün içinde evrakı müıbite

leri ile bildinneleri lazımdır Akıi 

halde hakları tapo ıicillerile oabit ol lnaaf sahibi bir adam sıfa- raya çevrilmesi mukarrer Büyük 
tile itiraf etmeliyiz ki; beledi- adada nizam caddeıinde 1 No. lu bir 
ye itleri, ne tdcllde oluna ol. bap.hanenizle lotanbulda Leblebici 
sun belediye reisi tenkide kar. hanında 13 No. lu bir bap oda ile 
tı mütabammil bir zattır, bele tıs No. lu bir bap dükkanın 6 hazi· 
bu tenkitleri meo' e hiç çalıt• ran 932 tarihinde saat 14 den 16 ya 
maz. kadar l inci açık artırma suretile 11-

gramofon, l 9,5 Cennet ve Mebrure 
Hanımlarla Yesari Aıım Bey tara-

Eıbabı iıtirahati cami oteli ile aynca ikamethaneleri mevcut n ücretleri 
mutedildir. Her gün Banclmnaya otomobil ve otobüs vardır. 

_____________ 1 mayanlar 1&h§ bedelinin paylaşma 

Spor iti«i de böyle.. Bele- tanbul üçüncü icra dairesinde oatı
diyeyi tenkitten yorulanlar, ıpo lacaktır. icra ve ifliiı kanununun me 
ra çatıyorlar, ondan bıkanlar vadı mahsusaıma tevfikan teblii 
belediyeye dönüyor..... , makamın.1 kaim olmak üzere ili.n 

Meseli İstanbul spor itleri· 
•İ claha ditli bir makama rap· 
tettiklerini farzetwk, bu mev. 
:&uda tenkit yazJIJlla pek ender 
te .. düf ederiz .. Ben sporun bu 
kolay hırpalanmasını onun için 
hayırlı buluyorum. Zararı yok 
a•kadaılar 1 Vurun abalıya! ... 

•lunur . 

KADIKÖY 
SÜREYYA TiYATROSUNDA 

Bu akfl'JD 21,30 ela 
ÇiFTE KERAMET 

Vodvil 3 perde 
Nakleden: Retal Nuri B. 

... ·--·-----------

fından alaturka saz, 20 gramofon,21 
bedayi musiki heyeti tarafından ala
turka oaz, 28 cazbant. 

BOKREŞ (394 m.) - 20,10 kon 
ferans, 21,40, Matmazel Mari Dlclia 
taarfmdan ~rlu, 22 piyano konıe~ 
22,45 viyolonsel. 

BELGRAD (429 m.) - 20,30p 
gan orkestrası, 21 gramofon. 

ROMA (441 m.)- Spor••
leket babeleri, hava raporu, 21,46 
komedi. 

PRAG (488 m.) - 20,20, fllrla 
konseri, 21,25, atelye tiyatroauadan 
naklen "karon" iımindeki piyeo 
22,30 Hayden konseri. Madem ki; spor ıizin ten· 

kit ihtiyaçlarmızı tatmin edi
Jor .. O da bir hizmettir .. k M J ViYANA (517 m.) - 20,4S claaa 

ca ... ese a fU çiftler gÜrettiri haavlan, 22,10 bir perdelik operet, 

.......... , .. ------------------·· 
Istanbul Gümrükleri 

Muhafaza müdürlüğünden: 
Miktarr Cine! 

100 Adet Cibinlik 

150 ,, Yatak çal'fafı) 
75 " " kılıfı) 

150 " Yaatık kıhh) 

Puarlık tarihi 
f mayıs cumarteei saat 15 te 

8 maJls Pazar aaat 11 ele 

75 " Haata abaaı~ 8 mayıs pazar uat 14 ele 
Gümrük Muhafaza kıtaatı remleri ihtiyacı olan ballda mik • 

tar, cinı ve pazarlık gün ve saati yazılı eıyanın pazarhiına itti. 
rak edeceklerin nümunelerini ve evsaf ve teraitini görerek vakti 
muayyeninde Cfo 7,5 teeninatlarile Müdiriyette bulunnııalan. 

(1796) 

Aakert fabrika· 
lar ilinları 

Bakırköy barut fabrikaları hu 
dudu dahilinde biten taze otla. 
rm biçilerek bir kıemı fabrika. 
ya terkolunmak ve kısmı müte
bakiai biçtirıne müteahhidi tara 
hodan almmak üzere pazarlığa 
çıkanlmıt oldutundan talip o. 
)anların 11 M&yıs 932 çarıam
ba günü :ııevalden sonra T opha 
nede askeri ıan'atlar nıektebin 
de ınütqekkil .. tın alma komis 
yonuna müracaat edilmesi. 

(1791) 

lirse az para ını kazanılır: 5 k k · 23,1 , a tam onserı. Sultrabnet loetiııci ıullı hukuk 
Gürq müaabakalan Peyami Safa pehlivan - Se PEŞTE (550 m.) - 20,40 yük- E . ~ t s d .. M" d .. ı.. .. .. d malıkemetiadeııı latanbulcla Kemal-

limi İzzet pehlivan sek maıiki mektebinden nakil, 22,30 ffiDJye an Igl U Ur UgUD en: ııata mab•lleaincle Fethi bey ookaim 
Himayeietfal Cemiyeti bir Elif Naci pehlivan _Vali çigan orkestraıL ela 37 num.nlı hanede miikim ikaı 

kaç senedir ıüret müsabaka- Nurettin pehlivan VARŞOVA _ (1419 metre) _ Rafet Beyin 4212 ikraz numaralı borç senedi mucibince is. 4-ll-l9Jl tarilaincla v•t eden ve t• 
ları tertip ediyor. Bu müaaba- 20,35 gramofon, 21 muıikili muaa- tikraz eylediii meblai mukabilinde Sandıtımız namına memıuı rekeoiae nmlıkememiace vaziyet • 
kalar tanınmıt pehlivanlar ara Abidin Davpeher l pehlivan - habe, 21,15 k~nıeı'. bulunan eeki Kanlıca ve yeni Çubuklu mahallesinde eski Çubuk. dilen Fatma Lütfiye hanm>ıı ait 
ımda yapılıyor ve şüphesiz me- Felek Burhan ivan d l def Süleymaniye cl,,.....,,cla Molla Hüa-
rakıl bl·r •eyı'rcı' kü'tl-ı' buzu. Et 1 t hl' an E BERL1N (1635 m.) - 20,30 .,.. lu çayırı ve yeni Çayır ca desinde eski 35 atı a mükerrer ve 

~ - em zze pe ıv - • '-' d ha al 22,10 H bu rev --L.'leıı'nde acı· ..... mc ·-'--L-. 
ed L kin · T h · hl' .., anı v ar, ' am rg- yeni 8, 10, 12, 14, 16. 20 numaralı ve iki • .:ız otuz sekiz a,..m ar. ........, ,_,. ....._ ... runda cereyan iyor.. a nıa a sın pe ıvan tan nakil. '" .,. ela ..ı.; 28 yeni 26 numaralı cem'an 

gitgide bunun da hızı geçecek Ahmet Şükrü pehlivan _ aa üzerinde üstü bekar odaları ve altında dört dükkanı ve doksan 7 oda .,. bir matbah ve iki tatlık •• 
zannediyorum. Çünkü ayni peh Mehmet Asım pehlivan. aeki:ı arım anada bir k&gir oda ve kahve elyevm baka) (depo ola bir kuyu .,. üç lıi.la ve bahçeyi müı-
livanlann gür-ini iki üç de. 3 üncü icra daireaindmı: Venaan d ) K k iki . d h .> ...,. Bu suretle yapılacak bir eli bo 1 Süh" la h rak kullanılmıakta ır • ır · artın araa üzenn e a tap uepo lemi! ve elektrik tesiıatmı havi evin 
fa aevredenler bir dördüncü de- Kabo1>o efen Ye rç u ey a 

' emrıhayir müsabakasına iştira.. nonın yerebatanda Doktor Orhan ve bin dokuz yüz dokıan beş ar§ın bahçeyi havi emlakin teınamı dört hlue itibariyle üç hiuei fllYiaa• 
fa temaşaya rağbet etmez. al b' ı tıl - ıkanl 

• ki kimse reddedemiyeceg~inden B. apartımanında ı inci katta mü- vadesi hitamında borcun ödenmemesi haaebile müzayedeye çıka miraıçıoının t e ıy e •a ıga ç • 
ler .... Onun İçin ben Himayeı- · bu hi · 
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ıından hariç kalırlar. Aliıkadıtrların 

itbu maddei kanuniye ahkimma gö
re tevfiki hareket eylemeleri ve da· 
ha fazla maliıını•t almak itteyenlerin 
931. 1063 dosya numarası ile memu· 
riyetimize müracaatları nan olunur. 

Mukaddema lıtanbulda Büyük Kı 
nacyan hanında 30 numarada iken 
halen ikametgahı meçhul Haci Ta
hir efendi zade Rahmi elendi mah· 
hımları ile yine J stanbulda Sirkeci· 
de Liman hanında iken keza ikamcl· 
gihı meçhul Kefeli zade Mehmet 
beye: lstanbul ikinci icra memurlu 
tundan: Memaliki Şarkiye Franı,. 

hankaımm bir kıt'a heeabi cari ka· 
bul mektubuna müıteniden :Wnme
tinhde alacaiı olduiunu iddia eyle
diii ma' fai:ı: ve ma•arif ve ücreti 
vekilet yirmi iki bin elli sekiz lirıı 

altı kunıtun haciz yoluyle lemini 
tah•ili hakkında dairemize vaki mil 
racaat ve talebi Üzerine bu hu· 
ıusta tarafınıza tebliğ kdınınak Ü• 

re glSnderilen ödeme emri mahallı 
ikametgaluruzın meçhuliyeti hnsebi
le teblic kılınamayarak tebligat• 
muktaziyenin i!İlnen ic.-ası karargir 
olmakla tarihi ilindan itibaren bir 
ay ;ıarhnda ve 932-513 dosya nuınıt 
rasile icranın durma .. bnkkında Eİ• 
fahi veya tahriri bir itirazı kanuni 
serd ve müddeti mezkürenin hital111 

nı müteakıp sekiz gün :zarfında is• 
müdaabih bor<:Unuzun itfasına ıak 1 

bul edecek eınval göstermediğin•• 
tnktirde bervcçhi talep muam lalı i• 
rniyenin gıyabıruzda olarak t fizi 
ne leveııül kılınacağı malumunuz 
bulunmak ve olbaptaki ödeme enıri 
nin tebliği makamına kalın ol 1' 
u:zre ili\ne.n teblipj keyfiyet kılır-fi'· 
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Spor 
• • 
lstanbul-lzmir muhte-

litleri karşılaşıyor .. 
Cuma günü yapılacak maçların 

büyük ehemmiyeti var •. 
•••••••• 

Olimpiyatlara gitmiyoruz· Mıntaka itiraz etti .. 

latanbul muhtelitile lzmir muh
teliti maçı bu cuma gÜnÜ yapıla· 
cal<tır. 

.B~ maç lıtanbulun mu yokaa lz 
~ırın mi kuvvetli olduiu meaeleıi· 
~· h":lledecek mahiyette olması i· 
tıbanle hakikaten çok mühimdir. 
Dün •tadyomda yapılan antren· 
ınan l•tanbul mıntakuının latan • 
bul muhtelitini - iyi tekilde çt· 
kartnak için çalqbtı anlatılmak· 
tadır. 

Şirndi,.e kadar yapılan antren· 
oıanlardaa alman neticeye göre 
latanbul muhtelitinin ıu tekilde 
c;ılunaaı ilan. seldiii kanaati ha· 
kimdir: 

ATI>i 
Mitat Burhan 

M. Rtat Nihat Cevat . 
R.ebii Filı:ret Zeki Salihaddın M. 

Salim 
lzmir mubtelitinin de biç te 

zaif olmayan bir kadro ile gel· 
"'ekte olduğu muhakkak olduğu· 
Qa nazaran bu maçın çok entere· 
>&n olacaiı muhakkaktır. Bilhaı· 
.... bu maç netic .. inde müstakbel 
••ulli takını kadrosu hakkında bir 
fikir almabilecektir. lzmirliler 
Perşembe aabahı Bandırma tariki· 
le şehrimiıre geleceklerdir. 

Galatasaray~ Fener 
Cuma giinü lıtanbul • lzmir 

"1uhteliti maçından evvel çok ıa· 
Yani dikkat bir maç daha yapıla
caktır. 

Bu maçta Galatasaray A ~e B. 
tnuhtelitile Süleymaniye birlncı 
t•k.ımını kartı kartrya görece
ğiz . Bu maçın da büyü~ b?' ali.· 
l.a. uyandıracaiı ıüpheaızdır. 

Olimpyada gidemiyoruz 
Loa Angelosta yapılacak ola? 

l 932 Olinapiyadına ittirak ed~· 
Yeceğinıiz anlatılmaktadır. Oliın· 
Pİyat · Türkiye milli komitesi bun 
dan bir müddet evvel li.zmı gelen 
rn.akamatla temas ederek ve mÜ· 
racaatlar yaparak Olimpiyata i§· 
tirakimiz için lazım gelen tahıiaa
tın teminini rica etmişti. Türk ek.İ· 
Pinin Olimpiyada İftira.ki için 
18,000 Dolar lazımı gelmektedir. 

Ali.kadar makamlardan oon ge 
len cevap menfi olduğundan ve 
h~~ka bir yerden de tahsisat temi 
'" .ıınkanı görülmediğinden 1932 
Olıınpiyadına i•tirak imkanı kal· 
ttıaınıştır. 

itiraz edildi 
Macar B Milli takımı hakkında 

~ıntokanm yaptığı tebliğ üzerine 
r ederaayonun verdiği boykot ka· 
l"aı-ına. mıntaka heyeti idare a.zaaı 
"Yrı , ayrı itiraz etmiılerdir. itiraz 
nameler muayyen müddetin hita• 
lllından evvel verilmittir. 

Aldığımrz malii.mata nazaran 
''nıntaka idare heyeti azaeı itiraz .. 
'lanıelerinde bilhaaıa Federaıyo• 
~un ınafevk makam olmama•• İ· 
.'b-~rile böyle bir karar veremiye
;~dg, noktaaı üzer jnde iırar etmek 
e i .. 1er. 

Denizcilik heyetinin 
bir tebliki 

ISTANBUL, 3 A. A. - latan· 

bul Mıntakaaı denizcilik heyetin· 
den tebJiğ edilmittir: . . 

930 seneıi Kalamışta ıcra edi : 
len mıntaka yüzme birincilikler& 
müki.fatlan umumi merkezden 
vurul ettiğinden aıağıda isimleri 
yazdı atletlerin madalyalar~nı al· 
mak üzere Pazal', Pazarteıı ve 
Çarşamba günleri aaat 18 de m~~ 
taka katibine müracaatlan teblıg 
olunur. 

Galatasaray klübünden: Sual, 
Halil, Naili, Şeref Bekir. 

Beylerbeyinden: Cemil, Kuleli· 
den Sedat, Bahriye Gedikli mek· 
tebinden Bilal Beyler. 

Mıntakanın tebliği 

Futbol Heyetinden: 1 - 6 Mayıı 
1932 cuma günü mukarrer lzmir
lıtanbul muhtelit takımlar maçın• 
heyetimizce a1ağıda kulüp ve iaim• 
leri yazılı oyuncular tefrik edilmit· 
tir. Fenedıahçeden: Zeki, Fikret, 
Niya:zı, Cent, Mehmet Retat . 

Galatasaraydan: Nihat, Burhan, 
Mithat, Mehmet Salim, Avni, K.,. 
mal Şefik, Rebü. 

lıtanbul Spordan: Salihattin, Sa· 
mib, Aziz. Vefa - Kumlrapıdan: S.. 
mi. Beykozdan: Sedat. Sile:r-al 
yeden: Nuri Beyler. 

2 - Maç aaat tam 16 buçukta bat 
lıyacaktrı, oyuncular saat ıs buçuk 
ta Calataaaray kulübünde bütün le
vazuruyle hazır bulunacaklardır. 

3 - Ma~ Hakemi Ankara Mın
takumdan Kiıni1 bey ve yan Hııb 
mi 1 ıtanbul mıntakaıımdan Alıdul· 
!ah beydir. 

4 - Stadyum kap.ı..a aaat 13 de 
açılacaktır. 

5 - lzmir • lıtanbul maçından 
evvel aaat 15 te F enerbahçe A. ve 
B. muhteliti ile Süleymaniye birinci 
takımı B. muhteliti karfdaıacakbr. 

1 zmirli mUafirlerimiz perftllDbe gll 
nü ıahah ııaat 7 de Tophane nhtı
mına Gübıihal vapuru ile gelecek
lerdir. Mmtakamız ıpon:ulıırının ia
tikbal meraaiminde bulunmaları rica 
olunur. 

Bu münaaibetle Lig ve Şi.ld maçla
rı tehir e~"imittir • 

Bel$lrattaki 
ikinci maç 

ikinci maçta da Beıik
taı 2-1 mağJfıpl 

BELCRAD, 3 A. A. - Avala 
Ajansı bildiriyor: Dün yapılan i· 
kinci müaabakada Beogradıki 
klübü l / 2 Betiktaı'ı mağh'.lp et• 
mittir• Miıafirler çok yükaek fen· 
ni ve o niıbette temiz bir oyun 
oynamıılar, aeyircilerin tiddetli 
alkıtlarını celbetmitlerdir. Hakem 
oyunu iyi idare etmiıtir. Maç bit
tikten aonra ehali Türk takımını 
uzun müddet allntlamakta de
vam etmiıtir. 

Mübadil muhacirlerin 
hakiyei iatihkaklan 

1 
Be,.oiluncla Galataaarayda dai

rei ....ı.ıuaaımcla ifai vazife eden 
1 ıstıuahul ikinci icra memurluğundan: 

ANKARA, 3 - Mübadil mu. 
hacirlerin bakiyei iatihkakle.rma 
'Dahsuben verilecek bonolar ma
~iy., vekili tarafından tamamen 
•tnza. edildiği için, muhtelif vila··. 
Yellere gönderilmeie baılanınıı· 
tır. 

lıtanbul ve lzmir gibi büyük 
'elıirlerde tevziatı nüfuı memur
larından biri idare edecektir. 

ıs 

-~·-

Lira kazancı 
olanlar 

ANKARA 3 - Mecli• Maliye 
ene.. . ' . . . k 

Ubtenı, miıva.zene verguı.ı ... 

~un layihasını tetkik ederken ay· 

1 '" l<a:ı:ancı 15 liraya kadar olan· 
arın v .d . . k d k et·gı en ııtıınaıı ay ını 
0Yınuştu. Bu kaydın bütçe encÜ· 

1'ıe · llınce kabul edileceği zannolu 
""Yoı·, 

--- · --
Kütahya çinisinden 

likör kap1 arı 
._ ~NKARA, 3 - Müıkirat inhi
ç ' r_ ıdueai, likörleri için Kütahya 
lt\ılerinden . k 1 . 1. k yenı ap ar mıa ıne 
a.ra.r ve · .. . ... l nnıt ve numunelerı veki. 

etçe b • .1 • . 
L. egenı lruftır, kapların her 
"•ri 3 5 kuruşa ınal olm~kt:ıdır. 

Temamma altı bin iki yüz on lira 
lnymet takdir edilen Amaoutlıö:rün· 
de lıiri•ci caddede atik 146 cedit 
138 No. ile mürakkam maabaiçe bir 
bap hanenin birinci açık artırnw.11 
8-6-932 tarilıine müaadif çar§llJllba 
sünü saat 14 ten 16 ya kadar dai
red · e ıcra kılınacaktır. Artırmaya İt· 
tirak için --1.• • k ı-mc-""ur gayn men u un 
kıymeti m··L. • • •• d 10 • . \.lfi4lmenes1JUn yuz e u 
~spetınde teminat akçesi verilmek 
l~dır. Hakları tapu aicilli ile sa
h'.~ olmıyan İpotekli alacakldalarla 
diger alakadarların, irtifak hakkı sa 
hiplerinin bu haklanıu h • •
1 

f • ve uauısı 
1 e aı~ ve meaarife daire olan iddia
larını ılan tarihinden itibare 2 fi . . n O 
g n ıç~n~e evrikr ınüabitelerile dai
reye bıldırmelerj li.zıındır. Ak•i tak
tirde haklan tapu aicili ile •ahit ol
mıyanlar satıf bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar . Müterakim ver 
gi ve belediye rüsumu ve vakıf ida 
rea.i müıteriye aittir. Daha fazla 
maliimat istiyenlerin 931-4362 dos
ya No. 3u ile müracaat ederek mez
kür mahallin evıaf ve mesahaıım 

hRvi vaziyet ve taktiri kıymet rapo 

runu 15-6-932 tarihinden itibaren 

daire divan haneıinde asılı bulun

durulacak olan artırma tartnamesi

ni görüp anhyabilecelderi ilin olu-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 4 MAYIS 1932 

Birinci $ahifeden geçen yazılar 
. ,., :. -- .... .. -·~,. ~~";.'' ,.. ', 1 ~ !-- •• . .., ~f),.·· . ~ . . 

Türk Milliyet
perverleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

Türk misafirleri tica'ri ve sınai te .. 
ıekküllerle Sovyet Rusya ticaret o
dası namına ıelamlamııtır. 

M. Eliva demiıtir ki: 
Mümtaz miııafirlerimirin kabulü 

huauıunun 1 Mayısın teaid.ine te• 
sadüf etmeai siyasi, iktisadi ve har
ıi münasebetlerimizin rasanet bul
muına ve inkitaf peyda etmesine 
medar olacak sıkı temaıların mukad 
dimeıidir. 

M . Eliva, Sovyel Rusya iktisat 
teşekkülleri zimamdarlanm Türk 
milli iktisadiyatile yeni Türkiyenin 
ihya ve imar faaliyeti hakkında de
rin tetkikat icra&Jna davet etıniıtir. 

Mümaileyhi müteakip, Sovyet 
Rusya ile ecnebi memleketler ara· 
sında harıi münasebetler cemiyeti 
reisi M. Petrov, söz alarak Sovyet 
Ruıyanın hars sahasındaki ihya faa 
liyetini jzah etmiş, Sovyet Ruıya i
le Türkiyeyi yekdiğerine bağlayan 
rabıtaların hars ..hasında da inki
şafı temenniıinde bulunmll!tur • 

Ticaret odası namına söz alan M. 
Beggeı Türkiye siyaıet ve ticaret zi 
mamdarları ile Soyet Ruıya iktiR
di tetekkülleıri zimamdarları araam· 
daki ıahsi temasın iki devlet ara· 
ımdaki ticari münasebetlerin salah 
ve inlıİ§afına medar olaczimm JÜp
heden azade bulunduğunu beyan ey 
lemittir. 
Jımet Pata Hazretleri tiddetle aJ. 

kqlanan bir nutuk irat ederek de
mittir kiı 

'" Bir May11 gününde Türk mü· 
meuillerile telaki etmek lütfünd.ı lıu 
lunmut olan Sovyet Rusya iktiaat 
ve harı mümeuil ve zimamdarları· 
am bu meclia.inde söz almak fınatı. 
- nail olduğumdan dolayı pek ziya· 
de .-nnunum. 

Bütün Sovyet arazisinde bise kar 
fi göıterilmit olan doatane kabulden 
aon derece mütehasaisiz. Yapılan bu 
dostane kabul, hafızamızdan uzun 
müddet silinmeyecektir. 

Hatiplerin mevzuu bahis etmİf ol 
dukları meseleler evvelcede bizim 
nazarı dikkatimizi celbetmiı idi. 
Sovyet Ruıyanın iktiaat ve hara aa 
halarınclaki terekkiyabnı takip et. 
mit olan bizler için memleketinizde 
gördüklerimiz doıtunuz olmak itiba 
rile sevinçle lcar,ıladığunız ınuvaf
fakiyetlerinizin bıraktığı intibaı tak· 
viye etmektfa hali kalmıyacaktır. 

Ben ıize Türkiyeain elde etmiı ol 
duiu neticeleri tahakkuk sabamıa 
laal eylemiı olduiu huauaab aakle
deceilm. T alıii dostumuz olmak iti
barile alz de mcınnun olacaksınız. i
ki tarafın ııirlfmit ol.dufu itlerin 
vüaati aruındaki farktan katınazar, 
Tiirkiyenln ihya ve iman için aar
fedilmif olan nıeaai mübim netice
ler vermiııir. 
Türk milliyetperverleri, milletlerimiz 
araamdaki cloıtlufun baflangıcmda 
ne idi.eter, buıün de öyledirler. 

lıte bu ıebepten Moskovayı :ziya
retimin 1 Mayiı baynuıuna teaaclllf 
etmİf olmaamdan dolayı bahtlyıumı. 

lamet Po.ıa Hazretler!, Soyet Ruı 
ya ile olan mulıadenetin 12 aene
den beri devam etmekte olduğunu 
kaydeyledikten ıonra sözlerine şu 
•uretle devam etmiıtir. 

lıtikbalde doıtluğumuz daha zi. 
yade kuvvetlenecek ve dostluğumu
zun zeval bulacaiını zan ve ümit e
denler he.yal inkİsarma uğrayacak· 
!ardır • 

1 smet Pa§& Hazretleri, iki millet, 
arasında sailam dostluğun yalnız 
siyaai sabaya inhisar ebnemeai, ik
tiaadi ve ticari münaıebetlerin de 
genitlendirilmeai liı"1111 olduğunu 
söyliyerek demittir ki: 

Ben ve arkadaılarım, Sovyet Rus• 
ya ile milliyetperver Türkiye ara
ımclak.i tepiki mesainin İnkifafa 
mazhar olınaaınm her iki memleke
tin menfaati namına pek ila müm
kün olduiu ı.a-tindeyiz. 

Biz buradan, dostluk rabotalannu. 
zm iıtikbodde daha ziyade raaanet 
bulacağına dair kuvvetli bir ı..u.a.ı. 
le ayrılacağız." 

ismet Paşa Hazretlerinin nutku, 
müteaddit defalar yapılan Jiddetli 
alkışlarla inkitaa uiramıJtır. 

Bu içtimadan ıonra bir konıer ve
rilmiı ve müteakiben belediye dai
reeinin meı"Qler ıalonunda bir ziya. 
fet ~ekilmittir. 

Türk misafirlerinin kabulü müna
aebetile Sovyet Ruaya ticaret odaıı, 
Sovyet Ruıyanm iktisadi ve hani 
abalarda ihya ve İmar faaliyeti hak 
kında Fransızça bir risale neşret• 
mittir. 

ismet Paşa §ere/ine 
yapılan spor §enlik/eri 

MOSKOV A, 3 A. A. - Türk 
misafirler, batta ismet Pata Haz 
retlerile Tevfik Rüıtü Beyefendi 
olmak Üzere dün Dinamo Stadın
da şereflerine tertip edilen ıpor 
ıenliğinde hazır bulunmuılardır. 

M. Litvinoff, Karahan ile M. 
Boudeny ve diğer Sovyet hüku
met erkinı şenliklerde isbatt vü
cut etmiılerdir. 

Dinamo Stadı, Türkçe hO§&Dte· 
di cümlelerini ihtiva eden muaz
zam levhalarla tezyin edilınitti. 

ismet Pata Hazretlerile Tevfik 
Rüttü Beyefendinin huzurlan şid 
detli bir alkıt tufanile kartılan
mııtır. 

Şenliklerde 50,000 ıeyirci bu
lunmu§tur. 

Şampiyonların iştirak ellikleri 
büyük bir bisiklet yarıtı ile Puah
ball maçı yapılmııhr. 

Mütıahit 

Mesele sarpa mı sarıyor 
(Başı 1 inci sahifede) ı te memurlarından M. Aısadeo mu 

.öyJemitti. Bu vaziyet karşısında harririmize demittir ki: 
hatıra gelen bir aual var: - Bizlın vapurlarımızda bu i .. 

-O halde gömülen adam kim? aimde kinue yoktur. Yalnız Lub
Tek gözlü canavarın Lublik olana liç iıminde Romanya tebaaaından 
maM ihtimali karıııında çok eırar bir adam vardır ki el'an sefer ha
lı bir takım vaziyetler ortaya çı· linde olan vapurlaı~mızın birinde 
kacaktır. çahıır. Tabii bu Lubliçle camgöz 

l - Bu takdirde palue taban· Lüblik ara•ında hiç bir münasebet 
ca feken ve iki zabıta mcmur11nan olamaz!• 
hayatına ka•t ed•n adam, canın· 
dan bezmİ§ alelôd e bfr serıeri de· 
ğildir. 

2 - Bunun böyle olduğuna gÖ· 
re Je acaba côni lıeril hainan• .. . 
serguzeftler pefinde koıan siyasi 
bil' ff!beke namına mı hareket e .. 
diyordu? 

Bu ikinci ihtimale kuvvet vere
cek bazı deliller yok değildir. 
. Şeririn büründüğü pejmürde 
e~biaeler altında, hayatını zahmet 
ıız kazanan kimselerde görülen 
temiz ve beyaz bir vücudu vardı. 
Tırnakları muntazam keailmiıti. 
Bütün bunlar gösterir ki katilin 
giydiğ!. t;lbiseler, iğretidir. Bun· 
lan, huYıyetini gizlemek için kul· 
!anıyordu. Bu takdirde, berşey· 
den evvel bu adamın içi ·-de otur~ 
du ... ğu .bir odaıı, efyalarını sakJa .. 
dıgı hır sandığı yahut hiç olmaz· 
sa bir. valizi olduğunu kabul et· 
m~k lazım gelir. 

Hiç bir şey bilinmiyor 
Halbuki §İmdiye kadar teririn 

ne ikametgahı, ne de etya•ı bulu
namamıştır. Bu adam aon olarak 
bir iki aabahçı kahvesinde görül
müı, fakat bundan evvel nerede 
banndığı kimlerle temaı ettiği 
bir türlü anlaşılamamıftir. 

Karı koca arasında ihtilat! 

Şayanı dikkat olan bir nokta 
~a fUdur: Cam gözlü adamın Lub 
lik oldufunu en kat'i ıurette ifa· 
de eden Türkuva:ı: müdürü M. Pu 
riçt~r. Halbuki M. Puriçle Madam 
Punç bu meselede bir aralık ihti
lafa düşmütlerdir. 

Madam Puriç morıtaki ceae 
di? ~ublike ait oİmadığını, söyle· 
mı9tır. 

En iyi tan~yan iki tahıa arasın 
d:J'i b~ kararsızlık, çok §ayanı 
dıkkattir ve mevcut tüphelere 
~vvet vermektedir. Şimdilik bi:· 
tün noktaları meçhul olan bir mu 
·~~le kartıaındayız: Camırözlü §e 
rırın kendisine hüviyetini ooran 
ilk adamın karşıaında tabana kuv 
vet kaçmaıı ve yakalanacağım an 
!ayınca tabancaımı çekip alet et
meai iki ihtimale yol açıyor: 

l - Katil, yaptllft bir itin mey
dana çıkmasından korkuyordu. 

2 - Bir İf üzerinde idi. Hareke 
te geçmek için hazırlık yapıyor • 
du. Kartmnda bir engel çıkınca 
ortahiı kana boğup kaçmak iste
di. Diğer taraftan teririn dokuz 
gÜn üat Üste hep Galata rıhtnru 
Ye yolcu aalonu ciYarında dolatma 
11 ve rıhtım üatündeki ka hvelerd 
u.bahlamaaı da manidardır. e 

Bir tezat daha 

Lublik'in arkada,larından ol 
duğu anlatılan Jorj, merkumu~ 
Van der Zel kumpanyasının Hal· 
ke VBJ?.Uru?da çalıt~ıi~nı söylüyor 
dn. Dun bır muharrırnniz Galat 
da Hüdavendigar hanındaki va: 
der:ı:el vapur acentesine giderek 
k~mpanya vapurları müstahdemi 
nı araaında bu namda bir t: iaııe 
olup olmadıfını sorınu§tur. Acen-

Cesedi görmek istiyorlar! 

Lubliki iyi tanıyan bazı kimse· 
ler, ceaedin kendilerine ırö.teril
mediğini, ıröıteribe derhal tefhia 
edeceklerini söylemektedirler. 

Ölünün artık gömülmüş olması 
na göre şimdi ne olacak? 

Yeniden kat'i bir tethia yapıl· 
masına lüzum görülecek mi? Yok 
sa cam gözlü katil, bütün earari .. 
le birlikte gömülü mü kalacak? 

Siyasi hüviyeti? 
Polis müdiriyeti, tethiaın kat'i 

olduğu noktasında iarar etmekle 
beraber t şeririn aiyasi hüviyetini 
araıtrrmaktadır. 

Beynelmilel zabıt& tetkili.tından 
yapılan istizaha bugünlerde bir 
cevap beklenmektedir. Şeriria ha 
kiki hüviyeti bu cevap geldikten 
aonra meydana çıkma., muhtemel 
dir. 

Kadınlar ne diyor? 

Zabıta ayni :zaınanda camgözlü 
şerirle temas ettiği aöylenen bazr 
kadınlann do. malumatına müra· 
caat etmektedir. Dün Tahmia ao· 
kağında oturan Aga vni isminde 
bir kadın poliı müdiriyetine davet 
ve iıticvap edildikten aonra aer
be•t bırakılmıştır. Gerek Agavni, 
gerek diğer kadınlar katili tanı
madıklannı aöylemitlerdir. 

Kurşun kendisinin değil 

Bir aralık maktulün kendi ta· 
bancasmdan çıkan kurıunla öldü 
iü ıayi ol?'uftu. Tıbbı adli rapo
nı, bu fayıanın aalı olmadıimı is
pat etmiıtir. Katilin polis tabanca 
omdan çıkan kurıunla ölmüt ol
duğu raporda sarahatle bildiril
mektedir. Cam gö:ı:lü herifin esrar 
lı, hüviyeti hatıra bazı ihtimaller 
daha getiriyor: 

Faili meçhul cinayetler? 

Son günlerde faili meçhul ka
lan bazı cinayetler oldu. Bilhaasa 
Maılak yolunda 32 yerinden bı· 
çaklanarak öldürülen cesedin el'. 
an hüviyeti anla§ılmamaaı, ve bu 
arada dalgaların Bebek sahilleri 
ne aüriiklediii bir ni.tm zuhur et
meıi, yapılan bütün tahkikata rağ 
men her iki vak'a faillerinin ele 
geçmemeıi, ıayanı dikkattir. Bu 
esrarengiz cinayetleri, cam gözlü 
katil yapmış olama:ı: mı? 

Zabıta, tahkikatına bu nokta• 
dan da devam etmektedir. 

Vali muavini ne diyor? 

Vali muavini Fazlı Bey, Lublik 
hadisesi hakkında dün bir muhar-
ririmize demiıtir ki: • 

- Cesedi · teıhir edilen cam. 
gözlü ıah11n Yuliu• Lublik olduğu 
muhakkaktır. Gerek adliye ve ge 
rek zabıta, yaptığı tahkikatta bü 
tün veoaik ve deli.ili tetkik ederek 
bu neticeye varmıı ve kat'i kana
at he11I ebnittir. 

Şimdi, yalnız merkumu bu cİ· 
nayeti irtikaba sevkeden eabap 
ara§t ırılmaktadır." 

Neden yeni bir jYeni kararname 
Mason teşkili Tebliğ edildi 
yapılıyor (Başı 1 inci sabi/ede) 

mıda mukabelei bilmia.il yapdaca 
fi hakkmda olan maddedir. (Ba11 1 inci sahifede) 

kaidelerine uygun ıörülmiyen ba
zı hareketlerinden dolayı maaon 
tetkili.tından ihraç edilen 5 kiti, 
eabak Gümrük Muhafaza müdürü 
Nehri, mütekait binbaıı Ziya, 
zührevi haatahklar haatahaneai 
katibi Mehmet Emin, avukat )b. 
rahim Şükrü ve Kabataı Liaeıi 
mualliınlerinden Galip Fikri Bey. 
!erdir. 

Aynca bir sene müddetle mu. 
vakkaten ihraç cezası görenler 
de vardır. 

Diğer taraftan yeni teıekkül .,. 
den (Müıtakil Türk Masonluğu 
büyük Azim Mahfili) mÜeHialeri 
maaonluktan çıkanldıkları iddia
sma karıı §Öyle demektedirler: 
"- Masonluktan çıkarıldığmu. 

zı söylemek doiru değildir. Biz, 
0 tetekkülde devamı mevcudiyeti 
mizi salim görmedik, kendi arzu
muzla çıktık. Keyfiyet, elimizde 
mevcut vesaikle sabittir. Vakti ge
lince, itin iç yüzünü bütün veıai
kile efki.rı umumiyeye bildirece
iiz. Olemayİ maaoniyeden oldu
ğunu iddia eden Servet Yesari B. 
in sözlerine de, şimdilik, neıretti 
ği 1 numaralı beyannameaini ve 
Karapençe namındaki küçük risa 
lesini yakınde neıredeceğinıizi 
söylemekle mukabele ederi:ı:." 

ranya takımları arasında bir fut .. 
bol maçı yapılarak ~enliklere ni
hayet verilmittir. 

Muhtelif ıpor müsabakalarmm 
icrasından evvel de sporcular ta· 
rafından yapılan büvük bir geçit 
TI!l •. "lmiatir. 

Memleketin ithalat eşyaaı için 
mukabili Türk lirası olarak Mer
kez Bankasına konulmak farlı va 
zedilmekle beraber, talep edilen 
dövizin bir aene tehir edilebilece 
ıii de taarib edilmektedir. Keza 
memleketimizle ticaret muahede 
ai aktetmeyen memleketlerden 
gelecek ithalat eıyaaı için ithalat
çılar ithal ettikleri malın bedeli
ni <:ümhuriyet Merkez Bankası 
emrme yatıracaklardır. y alnı:t 
memle~etimizle takaa mukaYeleai 
aktetmıt olan memleketlerin ithal 
eıyası bu hükfunlerden iı•'· 
d ·1m . ~na e · 

ı ektedır. 5 numaralı k C .. h arama. 
me d .. ~ uriyet Merkez Bankası
na ovız, ve her hangi bir menıle 
ketle araınızdaki ithal ve ·h . . . ı raç 
Yazıyetını Clearing esaıları dahi-
linde tanzim için salahiyet veril
mektedir. 

Kararname bankaların güm .. 
rük ve muamele makbuzu muka· 
bili kambiyo vermeleri hakkında
ki 1 numaralı kararnamenin 14 
üncü maddeai hükümlerini kaldır 
mıt ve bu aal.a!ıiyeti kambiyo mü. 
rakabe heyetine vermiıtir. 

Bun_~an .. ~nra etya ihraç edilir 
ken gumruge yeni tekilde dört 
beyanname verİIPC:ektir. Bu be· 
Y:"nna~~lerd~n biri gÜmrüğe, bi
rı sahıbıne aıt olacak iki nüahaar 
da lktısat vekaletine ırönderile-
,,...ı.. .... 

s 

Muhabir mektubu 

Sözüne ve borcuna en· • 

sadık köylü nerede? 
Sarhoşluk yok, kumar yok, ten bet .. 

lik yok.. 3 kahvede bir tavla .. 
SARAYLIKÖY: Halı dere 

köylüleri beni "Güle süle., duala 
n ve (kirez vakti mutlaka bekle 
riz) ricalarile köyün kenarına 
kadar selametledikten oonra ıre· 
ri döndüler. Jbrahim ağa ile kö
yün korucusu ve Avni Efendi de 
ğirmendereye kadar benimle gel 
diler. Onlan orada bırakarak 
İbrahim ağa ile hemen Saraylı 
köyüne gittik. Burası ( 100) ha
neli ve (536) nüfuslu, suyu ve 
havası çok m ük emmel bir köy. 
dür. Veremli basto.lara doktor
lar burasını tavsiye etmektedir
ler. Maabaza sahil kısımları 11t
mahk olduğundan buralara ça· 
h§JDak için giden köylüler sıtma 
ya tutulmaktadırlar. 

AHLAK VE SEViYE 

Biz hayvanlardan inerek kÖ· 
yün kahvesinde oturduk. Bura-
da mektep bat muallimi lhıan 
Bey ile etrafından bazı kimae-
ler var idi. Üç kahvede yalnız 
bir tavla olduğunu söylediler. 
Sarhoıluk, kumar ve iffetaizlik 
yoktur. TaaHup ve tesettür yok 
sa da maalesef dedikodu var
dır. Maahaza küçükler büyükle
ri tanırlar ve kavga ve &"Ürültü 
pek az olur. Sözlerine ve borç
larına çok sadıktırlar. Yalnız ~u 
yeni başlayan· dedikodudan da 
vazgeçmit 
olur. 

olaalar ne kadar İyi 

MEKTEP 

Burada be§ sınıflı bir mek-
tep vardır. Ve 3 muallimle idare 
olunmaktadır. 94 mevcudundan 
kuınıı azamı kızdır. Millet ders· 
hanesinde §İmdiye kadar ( 80) 
köylü okutturulmuttur. B14 mu· 
allim lhaan Beyle muallim Refik 
Bey ve Gülizar Hanım gece gün 
düz tedrisatla meııruldürler. 

MAHSULAT 

Saraylıda tütün, fındık, uzum 
kirez ve teftali yetitir ve latan· 
bula ae'Vkolunur. Fındığın bir 
miktarı geçen sene Ankaraya 
gönderilmiıtir. 3 sene evvel Avru 
paldar buradan fındık çekmiş-
lerdir. Bunlardan batka odun 
da ihraç olunur. Hububat hariç
ten ahnmaktadır. 

Ayı ve domuz çoktur. Ahali 
bunları vurup lıtanbulda satmak 
tadarlar. 

DERTLERİ 

Buranın tütünleri çok iyi cins
ten ve baıı bağlı nevinden 
olduğu halde maalesef müşteri 
bulamamıştır. Değjrınendere ile 
Öreün ve Saraylı köyleri iki aene 
evvel .(l~,000) kilo tütün yapıp 
~nebı_ mueueaelerine ve inhisar 
ıdareame satarlarken bu aene 50• 

ran bile olmamış,tır. Değirmende 
reye kadar olan köy yolu mubta 
cı tamir bir hale gelmiftir. 

KARAG0NLERDE 

Köy halkı baştan bata silaha 
sarılmıtlar ve can batla çalı9mış· 
tardır. Bunlar meyanında Hafız 
Haaan Beyle Zop oğlu Hasan E
fendi ve yüzbafı Naim Beyin 
uimleri hürmetle yadolunmakta
dır. O zaman (13) Yatlannda 
bulunan Çerkeı oğlu Azmi Efen 
di dahi ıili.hmı ahp baba.aile har 
be ittirak eylemiştir, Kahvehane 
de oturmakta olan bu kahraman 
çocuğu bana ıröıterdiler. Cevval 
ve ateıin gözlerile beni aeliunla
yan bu !ürk yavruıuna ıad he. 
zar af~! Maahaza çocukları
m~:" deiil kadınlarımız bile Milli 
mucad.elede. •.affı harbe dahil ol 
mut hırer dıtı arılandırlar ! 

ORCON KOYONDE 

Akıama doğru köylülere ve
da ederek bize refakat lütfunda 
b~lu~ .. Hafız Hasan Beyle Ör
cun koyune geldik. Ve kahveha- j 
nede tesadüf eylediğimiz birkaç 
köylü ile haabihallerde bulunduk. j 
Bu mevsimlerde köylüler tarla ve / 
bahçelerinde meşgul olduklann
dan köyler pek tenhadır. Biraz : 
bekledik üç bet kiti daha bize 
iltihak eylemitlerdir. 

Burada 60 ev vardır. iki kah 
ve varaa da iskambil ve tavlaları 
yoktur. Çünkü herkes it ve güç 
!erile metıul olduklarmdan oyun 
oynamağa vakit bulamamaktadır 
lar. Demek ki fU kahYehaneler 
de iskambil ve tavla ile me1&ul 0 
l~nlakı;ın kı1 amı 1a:ı:amı ifsiz ve gÜç 
ıuz ımae er o duğu anlatılmakta 
dır. 

Yunanlılar tarafından burada 
( 40) hane ve bir camii şerif ya· 
kılmıştır. ltret, kumar ve fuhşi
y~t gibi ahlakaızhk olmadığı gi
bı ka vıra, gürültü ve kız kaçır
mak ta yoktur. Halk mahkem" 
kapuunr bilmezler. Dedikodunun 
olmadığını memnuniyetle haber 
aldım. 

Kahvede aekaenlik, dokaanhk 
bq on ihtiyarla geç vakite kadar 
~onuftum. Mektepleri de yandı· 
gından çocuklar Saraylıköyüne 
ıri-ektedirler. Havaaı, auyu pek 
latif olan bu köyde kirez, fmdık, 
üzüm, elma ve armut haaıl ol
maktadır. Ahali odunculuk ta 
yaparlar. Piliç Mehmet dayı nami 
le maruf 70 lik bir ihtiyarın ça· 
lıtkanhğı burada çok meşhur
dur. 

AVDET 

Artık akşam oluyordu. Biz 
köylülerden müsaade alarak ve 
gece kalmaklığnnız hakkındaki 
ısrarlarına itizar derek Değirmen 
dereye doğru yola çıktık. Ve alr 
ıamm eamerlettiği köy yollannm 
fındık ağaçlarile muhat güzel
likleri içinde Değirmenderenin 
metbaline vasıl olduk. Artık ka
ranlık basmıftı. lbrahim ağa 
önde ben arkada olduğumuz hal 
de dereyi köprüden geçerek ve 
bir yokuşu tırmanarak Deiirnıen 
dere köyünün camisi önünde 
atlardan indik ve oradaki kahve 
haneden bizi gören imam Efendi 
ile diğer vatandaşların davetleri 
Üzerine yanlarına gidip oturduk 
ve uzun müddet konuşup müaaha 
belerde bulunduktan sonra gece
yi etraftan Hacı Refik Efendi
nin hanesinde geçirdik. 

Ragıp KEMAL 

lıtanbul üçüncü İcra dai.rea.inden: 
T emamına 1500 lira kıymet taktir e 

dilen Bağçe kapıda Leblebici hanın
da alt katta 13 No lu bir bap ki.gir 
oda ile yene mezkür handa ikinci kat 
ta ve 1400 lira kıymet taktir edilen 
15 No. lu bir bap ki.ğir dilkkan ve 
yine teınıuruna 2700 lira kıymet 
taktir edilen Büyük adada nizam 
caddesinde 1 No lu bir bap hane 
maa bağçe ki cem'an Üç parça em
lakin temam1 ayrı ayrı açık arttU' .. 

maya vazedilip 15-5-32 tarihinde 
fartnamesi divanhaneye talik ve 
6-6-932 tarihine müsadif pazarertesi 
gün.Ü saat 14 den 16 ya kadar bi · 
rinci açık arttD'ma suretile satıla
caktır. Arttınnaya iştirak için yüzde 
7 teminat akçesi alınır. hakları tapa 
ıicilleriie sabit olmayan ipotek ala
caklılar ile diğer alükadaranm ve iı·
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
hususile faiz ve meaarife dair olan 
lcldealarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müıbitelerile 

bildirmeleri lazımdır. Akıi halde 
haklan tapo sicillerile sabit olmiyan 
lor satıı bedelinin paylaşmaımdan 
hariç kaln-lar. Bilcümle vergilerle be 
lediye resimleri, ve vakıf icareıi ınüş 
teriye aittir. Alcikadarın icra ve if
lis kanununun 119 uncu nıaddesi 
hükınüne göre tevfiki hareket etme 
leri ve daha fazla malümat almak 
iatiyenlerin 930·3639 dosye No sile 
latanbul İcra memurluğuna müra
caatları ilan olunur. 

lstanbul 5 inci icra memurluğun
dan: Bir deynin temini iıtifa11 zım
nunda mahcuz olup satılmaar mukar 
,... karyola, hah, avize, kanape, ve 
koltuk 9 mayıı 932 tarihine nılisadif 
Pllartesi günü saat 13 den itibaren 
Osman hey Ahmet bey sokak Kriti . 
kOI apartmıanı Ü•t katta tıruede bi 
rinci arttırmalı yapıl-ktır. Talip
lerin yevm ve saatı me. kürde mahal . 
linde hazır bulunan me .,uruna mü
racaatJan ilin olunur . 

Doktor 

Rusçuklu Hal ·kı 
Beyoğlu, lıtikliıl caddesi Bü

yük Parmak kapu, Afrika lnnı
na bititik Apartıman No. 21 _ 

TeL Beyoğlu 2797. Sut: 14-!8. 
.. _____ il 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hutahklan 

mütehassısı 

Cumadan maada hergÜn öğlede, 

sonra ;.aat (2,30 dan Se) kadar Js. 
lanbulı:la Oivanyolunda l 18 numa· 

ralı hususi daireıinde dahili hasta-

lıkları muayene ve tedavi eder. T e-



Naim Vapur idaresi 

I.-:mir sür'at postası 
(20 Saat) 

Lüko 

ADNA 
Her 

hafta 

npuru 

Perşembe 
günleri Galata nlıbmllldaa out 

tam 18 de hareketle dofru 
IZMIR' e 

ve pu.ar pnleri lzmlr'dee oaat 
14 1 2 Cla hareketle lnanbuPa av 
det eder. 

T afollit içia Galata, Giilsilk 
kart11ında Site Franoez Han No. 

12 yazıhanesine müracaat. 
.. _ .. Tel. 8 .0. 1041 . ..--• 

Fati~ nıalınü~ürlüğüu~en 
Şehremininde San Muıa aıabaUeainin Halim Bey sokağmda 

kiin 11; 7 No. lı hanenin ican 25 Nisan 932 tarihinden itibaren 
yirmi bet ııün müddetle müzayedeye konulmuttur. Yevmi ilıale 
olan 19 Mayıı 932 tarihine müaadif pertembe günü ıaat onda sa· 
tıt komiıyonuna müracaatları (1695) 

Müzayede ile aabı 
Beyoğlun'da İstikl ll caddesinde 25i No 

K L ARİ Ç OTELiNiN 
Emaalırix etyasının emsalsiz müzayedesi 

BU CUMA 6 MAYIS 
Behemehal icra olunacakbr. 

1200 kalem n :ı dide eşyalar - Tafsilit gayri kabil 

• 

t!llMJ~ lzmi
8
r Zirkaat d 

1 
an asın an: 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru 5 Mayıo 

Perşembe 
günü ak tamı Sirkeciden hareket 
le (Zonııuldak , 1 nebolu, Samıun 
Ordu, Cireıon., Trabzon , Surme
ne Rize ve Hope) ye ııidec:elrtir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel 
kenci hanındaki ace-nta1ığına mü
•l\caat. T~l: 21515 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Cüneı perdelerinde ve bunlare 
dair iılihat•• hakkında oinai Müdiri 
yeti umuıniyesinden iotihsal ed_ilınit 

olan 19 Haziran l 928 tarih ve 708 
numaralı ihtira berab bu kere fe
rağ ve yahut icara verilecej:inden 
mezkür ihtirayı satın almak ve ya
hut isticar etmek arzuounda bulunan 
zevatın lıtanbul Bahçekapı T&f H. 
No. 43-48 de mukim vekili H. W. 
lotok efendiye müracaatları 

MOZA YEDE iLE SATIŞ 
1932 Maytı perıenıbe ve 7 inci 

cumartesi günü sabah saat 10 da la 
tanbulda Bahçekapmnda Anadolu 
Hanı altında har tasfiyede bulun11n 
Türk Ticaret ve Sanayi Bankaımda 
bulunan Umum Eıyalar müzayede 
ouretile satılacaktır .Üzeri kristalli 
mahun ve me,e ağaçlarından yazıha 
neler, hakiki lngiliz marokeninden 
mamul yazıhane takımı, pomye u~ 
ıulü Avrupa Vaıet meıinindeu ma
mul ka.nape ve koltuklar, müzakere 
odasına ait büyijk masa ve koltuklar, 
demir ve storlu doıya dolaplan, A
merikan ve daktilo yazıhaneleri, ya
zıhane edevatı; (Royal) ve (Conti
neutalf') markalı Türkçe ve Fr•ıuız
ça yazı makinalan, bir çok dolaplar 
ve kütüphcneler, İngiliz ve Fran
flz demir k.tsalar. Acenı Ye Anadolu 
haldan ve seccadeler, ııayet nadide 
Ye •on oistenı bir adet hesap maki
ftUL Pey sürenlerden yüzde 26 te
minat alınır. 

ZAYi - 11 Tetrinievvel 931 tari
hinde Avrupa.dan getirttiğimiz bir 
oandık makina akşamı Akçay ııüm
rüğünden çıkarılmış ve 24105/105 
numerolu ıpakpuzu zayi ettijimiz
deu ve yenisi çıkanlacağından eoki
ıinin hükmü yoktur. 

ZA YI - Zevcim Hueki Kadıa has 
taneoi bat doktou müteveffa, Faik 
Beyden Mubauaı t<kaüt rn&afıma 
ait beratı zayi ettim. Y eniıini alaca~ 
ğım cihetle mezkur beratın hükmü 
~lmadığı ilan olunur. Feride. 

ZA YI - ŞahOlma ait hüviyet cüzda
nDDJ zayi eylediğimden bulanların 

Beyoğlunda Elektrik tirketi memu
;n Kalemine getirmeleri rica Ye ak
ıi takdirde biç bir kıymeti kalmadı· 
ğı ilan olunur. Elektrik mühendisi 
Manuk bin Meorop Elmu Oğlu. 

Beyoğlu Kazası Defterdarlı. 
ğından: 

Emlaki milliyeden caddei ke 
birde İatikli.l caddesinde 209 
No. lı merkez poııtabanesi dahi. 
linde ve merdiven altındaki kah 
vecilik mahalli senevi 120 lira 
muhammen icar ile ve bir sene 
için aleni olarak 20 gün müd
detle müzayedeye vazedilmiş. 
tir. Talip olanların 11 Mayıı 
1932 çarşamba günü saat 10 da 
Beyoğlu Defterdarlığına müra. 
caatları ilan olunur. (1595) 

Dönümlerin mecmuunun Dönüm Beher dönümün kıymeti 
kıymeti adedi Lira 

87500 2500 35 Kabili zer arazi 
42COO 6000 7 Mer'a ve dağlık 

6825 130 52,50 Bağ 
17045 Adet 1948 Beherinin 875 Zeytin ve delice 

700 
11900 

165970 yeldin 

kıymeti 

Eıcan müsmire 
Çiftliğin binalan 

i 1- Yukarda evsafı yazılı Gök Ağa!r çiftliğ i 932 senesi nisa-
nın 30 uncu Cumartesi gününden itibaren kapalı zarfla ve peşin 
para ile müzayedeye çıkarılmııtır. 

2 - Mevkur çiftlik 21 Mayıs cumartesi günü ihale edilecek
tir. lıtiyenlerin mıezkUr günde saat onda Ziraat Bankasının Gazi 
bulvanndaki lzmir ~ubesinde müteşekkil satış heyetine müraca
atlan lazımdır. Müzayedeye ittirak edecekler teklifnamelerini 
muayyen vakte kadar makbuz mukabilinde müzayedeye memur 
heyetin riyasetine teslim edeceklerdir. 

3 - Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkur 
zarfı mübürliyecekler ve üzerine yalnız isimlerini yazacaklardır. 
Aıııcak teklifnameyi havi olacak olan itbu mühürlü zarfı teminat 
akçesine ait makbuz ilmühaberi veya Banka kefale.t.namesile be
raber diğer bir zarf içine koyup itbu ikinci zarfı da mühürliyecek 
ler ve üzerine teklifnamenin yalnız hangi ite ait bulunduğunu ya
zacaklardır. 

4 - Yüzde yedi buçuk teminat akçesi ve mezk<ır çiftlik bak. 
kmda daha ziyade malumat almak istiyenler lzmir'de mezkur 
Bankaya Ankara ve lstanbul'da Ziraat Bankası !ubelerine müra 
caat edebilirler. (1593) 

Nafia vekaletiu~en 
150 ton yerli çimento pazarlıkla mühaya edilecektir. Pazar

lık 15/ 5/ 932 tarihine mü1adif pazar günü saat 15 te Ankara'da 
Nafia Vekil eti binasında yapılacaktır. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin 285 liralık muvakkat teminat. 
lan ve Ticaret Odası vesikaları ile birlikte ayni gün ve saatte ko. 
misyona müracaat etmeleri lazımdır. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme dairesine, latan. 
bulda Haydarpaşa' da tesellüm ve muayene memurluğuna müra-
caat edebilirler. (1765) 

lstanbul Deniz Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo 
144000 Ekmek kapalı zarfla münakaaaaı: 26 15; 932 

Saat 

3120 Kuzu eti) " " " 

21140 Koyun ") " " 
,, 

perıembe günü 10 
: 28/ 5/ 932 

cumartesi " 10 
: 28/ 5/ 932 

cumartesi " 10 
lstanbul'da bulunan Deniz Efradi için yukarda yazılı erzakın 

bizalarındaki gün ve uatlerde münakasaları İcra olunacağından 
tartnamelerini gönnek için her gün ve vermeğe talip olanlann 
'hizalarında yazılı münakaaa gün ve saatlerinde lıtanbul Defter 
darlığı veznesine yatıracakları muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kaaımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (1757) 

1 lstanbul [jelediyesi ala n ları 1 
Beşiktaş'ta Kılıçali paşa mahallesinin Aaariye caddesinde 

Mahmudu sani vakfından olan mektep arsasının evkaftan idarei 
husuıiyeye devredilmit olması haaebile tescilen tapu ıenedinin ita 
11 vali ve belediye riyasetinin 12. 4 ; 932 tarth ve 1276 numaralı 
tezkereaile talep edilmiftir. Mahalli mezkurun tasarruf kaydı 
mevcut olmadığından 1515 numaralı kanuna tevfikan tasarrufu. 
nun tevsiki için tahkikatı mahalliye icra kılınacağından işbu ma
hal hakkında tasarruf iddiasında bulunanlar varsa tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında Sultanabmette Tapu Müdiriyetinde Bey 
oğlu Tapu Başmemuriyetine 932 / 1611 mühimme numarasile 
müracaatları ilan olunur. (1803) 

Süleymaniyeyi ıani medresesi: Teminat 58,50 lira 
Cağaloğlunda hadım Hasanpll§a medresesi: Teminat 6,50 lira 
K d k.. ··nd 8 N 1 dükk. • " 3 " a ı oyu e o. ı an: , 
Yukarda yazılı emlak kiraya verilmek üzere müzayedeye kon 

muştur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Levazım müdür 
lüğüne ve ihale günü olan 26/ 5 / 932 perşembe günü de teminat 
makbuz veya mektubu ile saat on bete kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. (1799) 

Ketif bedeli 8794 lira 85 kurut olan Üıküdar 37 İnci mek
tebin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar 
tafsilat almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün levazım 
müdürlüğüne ve ihale günü olan 26.1 5 1932 perşembe günü de 

9 50 liralık teminat makbuz veya mektubile teklif mektubunu 

Ankara Sergisinde lpekiş 
kumas arı 

~./H/////lllll/1111.l'l.l.l."711.l'llllllllllllllA 

~ 
ı 1932 ilkbahar 

~ ve yaz mevsi-
~ minin ince krep modası .. 
~ dır. Bir krep ki, hiç bir hanımefendi, 
~ bununla yeni bir elbise yapmak zev
~ kinden, kendini asla mahrum edemez. 
l.-111.11111.11/ll//lllll/l////.H'//lll/lll.l'.l'l/M 

Kumaş kenarında 

İPE . İŞ Markası 
Güzel ikve 
Sağlamlık garantisidir. 

U kre inde e u mar ar ır. • • 

ıs an 
sa tıs 

ui ve nkara 
mağazaları 21 Mayıs Cumartesi 

•• gunu 
açılıyor 

'o~ÖfJÔf;l ~ ~~~fl 
• • • 

' , ,..> NEBATI o V~'~'ii'.!\0.J VAGI ARIN 
~ En nefis ve Haliaidir 

Bilumum yemeklerde, ıatlı

larda, böreklerde ve kızart

malarda tereyağ yerine kul-
1 an1nız. Hcr\·erde ara ınız. 

Sipariş için: lm nbul, 
llalıkpazan, ı\bksu

diye han 3 ünciı 
kat. Tel. 20280 

Den z Levazımı Satınalma 
Komisyonundan: 

12 Ton benzin açık münakasaıı 4 Mayıı 932 çartamba günü 
aaat !3,5 ta. 

20 Ton benzin kapalı zarfla 4 May11 932 çartamha günü ıaat 
14,5 ta. 

95 Ton mayi mabruk kapalı zarfla 4 Mayıı 932 çarıamba gil 
nü aaat 15,5 ta. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdan yazılı benzin· 
ve mayi mahrukun hizalarında yazılı gün ve aaatlerde münaka· 
salan icra edileceğinden ıartnamelerini görmek iıteyenlerin her 
gün ve vermeğe talip olanların münakasa giln ve aaatinde Ka
ıımpaşada Deniz Levazım S•tmahıa' komİılyoııwıa müracaat· 
)arı. (1457) 

KARON ALMAN KlT APHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

tr ol ar: adEıres1 il- ı aı~ 
~ 

Samsunda bulunan bir deniz motörü, 6 duba, 1 ıalapurya, 1 ça 
par, 1 sandal ve ıairenin aleni müzayed~i 14 Mayıs 1932 Cumar 
teıi günü saat 14 te Samsunda mağaza müdürlüğümüzde yapı· 
lacaktır. Tafsilat Ankarada Malzeme dairesinde, lstanbulda 
Haydarpaşa mağazasında meccanen verilen şartnamelerde yazı. 
lıdır. (1675) 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo Saat 
41680 Ekmek Açık münakasaaı: 2615 932 perşembe günü 14 te 

3200 Kuzu eti) " · " : :28 " cumertıi " 14 ,, 
6400 Koyun " ) '' " " ,, " ,, 14 ,, 

11000 Süt " " 29. " Pazar " 16 " 
12500 Yaş sebze " " : 29 1 " " " 14 " 

Kilo Saat 
24000 Yaş sebze Açık münakasası: 29 5 932 pazar günü 1 O da 

lstanbul'da bulunan Deniz Efradı ve Heybeliada Deniz Hup 
mektebi ve lisesi için yukarda yazılı erzakın hizalarmdaki gün ve 
aaatlerde münakasaları icra olunacağından tartnamelerini gör
mek için her gün ve vermeğe talip olanlann bizalannda yazılı 
münakasa gün ve saatlerinde İstanbul Defterdarlığı vezneaine 
yatıracakları muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşa 
da Deniz Levazım Satınalma konlisyonuna müracaatları (1758) 

lstan~ul Ziraat Han~asın~an: 
lstanbul'da Kayseri hanında mukim manav zade Bekir Sıtkı 

Beyin emtia mukabili avanı hesabından bankamıza borcundan 
dolayı merbun bulunan 681 balye Gerede ve Akşehir malı tiftik 
toptan ve perakende olarak 17 J 5(932 Salı günü ıaat 13 te lıtan. 

Buraa Tayyare ıubeıi ainema ve gazinoau 
kiraya veriliyor 

1 - 14 numaralı motörün makinesinde icra edilecek taınirf 
ke9ifnamesi mucibince pazarlığa konulmuttur. 

Türk Tayyare Cemiyeti Bursa Şubeıinden: 
1 - Türk Tayyare Cemiyetinin Buraa'da inıa ettirdiği~ 

azzam ve ani sinema, tiyatro ve gazino binası müzayede sureli 
ve kapalı zarf uıulile kiraya verilecektir. 

2 - Sinema kıımı büyük bir salonla iki kat halkon ve d 
locayı ihtiva etmekte ve bir ıabsa doksan santimetre yer ay~ 
mak tartile 1000 kişiliktir. Salon dört kısma aynim!§, me>' 
mahıuı, hususi ve lüks kadifeden mamul koltukları, birinci ıııt' 
ki kırmızı ve çiçekli kadifeden, ikinci mevki panduzottaıı, üç~ 
cü mevki ise çiçekli kontrplaktan mamul çok rabat koltukl• 
muhtevidir. Balkonların her ikisine de kadife koltuklar konlfl~ 
tur. Salonun arkasmda gayet müzeyyen ve mefruş dokuz 1 
vardır. 

3 - Sinemanın antresi cephede gayet genit ve cazip bir lı 
ile başlar. Gişeler bu boldedir. 

4 - Daire müdürüne, mubaaebeye, kaleme, rejisöre ve JJJı1 
kacılara mahsuı fıususi odaları muhtevidir. 

5 - Sahnenin yanında artistlerin tuvalet ve makyajlan 
kalorifer ile mücehhez aynca dokuz odası vardır. 

6 - Bu dairelerin kaffesile ııiteler ve sahne biribirine d•~ 
telefon tertibatile merbuttur. 

7 - Binanın bütün aksamı kaloriferlidir. 
8 - Elektrik tesiıatı çok zengin ve caziptir. 
9 - Sahnenin önünde mükemmel bir müzik mahalli, ve bul' 

yanında muzikacılara mahsus bir daire vardır. 1" 
10 - Artiıt odalarının üzerinde ve sahnenin yanmda çok 

yük bir salon, dek« atelyesi olarak aynlmıttır. ~ 
11 - Sahnenin iki tarafında ve ittiaalinde ıekizer kitililı: 

artiıt ve kritik locası yapılmış olduğu gibi bu locaların üzerİ11 
de birer projeksiyon mahalli vardır. t 

12 - Sahne mükemmel ve müzeyyen bir kadife perde ile 1 

biz edilmiştir. 
13 - Birisi salon, diğeri de balkon milıterilerine ait olJI! 

üzere ferah ve geniş iki fümuvar mevcuttur. 
14 - Salon kapılarının yanlannda muntazam· veıtiyerler 

pılmıttır. 
15 - Kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere yirmiye 

kın kaloriferli halası vardır. . 
16 - Binanın en üst katında yarısı camla kapalı ve kalori 

teçhizatını havi, yarısı da tras şeklinde gayet vasi, be~ altı f 
kifiyi ihtiva eden bir gazino kısmı vardır. Kıtlık ve yazlılı 
parçadan ibaret olan bu gazino Bursa ovasına ve Uludağa ııe 
reti haiz olup balo ve sair içtimalara gayet elveritlidir. 

1 
17 - Binanın her tarafında munta.•'\m su teşkilatı ve ııı• 

addit yangın muslukları vardır. 
18 - Kalorifer tesisatı dahi kiracıya aittir. . 
19 - Yukarda yazılan müstemilitı muhtevi bina 10 Jllı! 

932 tarihinden itibaren bir ay .;..üddetle müzayedeye konmut1 

Zarfların kü~dınd.a _he!et ~e~~ifatı müsait _bulmadığı taiı:d J 
müzayede muddetını yırmı gun daha temdıt edecek, bu teı 
müddetinin hitamında pazarlık suretile bir müzayede daha 'f! 
caktır. ihalede Bursa şube heyeti muhayyerdir ve neticeyı 
müzayededen üç gün sonra talibine tebliğ edecektir. 

20-Talip olanların tartnameyi tetkik etmek üzere Ank•11 

Tayyare Cemiyeti umumi merkezile İstanbul ve Bursa TaYJ9 
Cemiyeti tubelerine müracaat eylemeleri ilin olunur. <:.,, 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitııp,I~~ 
en ucuz satar, Beyoğlu. fstiıu 
caddesi 390, lsveç sefareti karşısı~ 

Gedikpaşa'da J. Satınalma 
Komisyonu Riyasetinde~ 

J. efradı için altlı, üstlü ve somyalı üç yüz doksan sekiı ~ 
demir karyolanın kapalı zarfla münakasası 9 Mayıs 932 paı• 
günü saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nülll 1 
yi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teın!ıı' 
teklifnamelerile mezkUr 1ründe muayyen saate kadar konıı•1 

uza liracaatlan. ( l 


