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Umumi Netriyat Te Yuı Mücltirii 
ETEM iZZET 

Kuponlar Meselesi Halledi;iyor 
~~~--~~~----~HM~~~~~~~~~-

Yeni şartlarla müsait bir itilaf akdedilmek 
üz.ere oldağu anlaşıhyor 

ANKARA, 13 (Milliyet) - Pariatea buraya gelen ea •on mal8mata göre kuponlar müzakerem mibpet bir netice ver
mek üzeredir. Saracoğlu Şükrü Bey, birkaç gün içinde meseleyi intaç edip avdet edecektir.Yeni tarUarhakkında heniz 
tafrilAt yok ise de haftalardan b~ri devam eden müzakerelerde mevzuu babsolan esaslara bakıhna yeni fartlann ı928 mukavelesine nisbetle çok müsait oldaklan anlatılmaktadır. 

Tren faciasının haki
ki sebepleri aranıyor 

Müdüri umuminin beyanatı 

Rlfat Beg 

ANKARA, 13 (Telefon) -
Devlet Demiryolları umum mü 
dürü Rifat Bey Polatlı - Beylik 
köprü tren kuaaı hakkında ba
na ıu beyanatta bulunmu,tur: 

« - Beylikköprü yakınında 
Vuku bulan kuanm eebabı hak
kında Demiryolu iıletmeaile •· 
llkadar olmayan ve itletme va
ziyetlerini yakmdan tetkike fır
sat bulmayan mütehuııılarm 
dermeran edip te ıazete ıtitun
lanm iııal eden fikir ve müta-

Wevamı 5 iDCi sabi/ede) 

Cemiyeti 
Akvam 

Hariciye vekilimiz 
içtimaa 

iıtirak edemlyecek 
ANKARA, 13 (Telelonla) -

Harid,,e V eiili T •'11ilt Riidii Bey 
meıguliyetine meblli Cflfftiyeti Ak 
11amm Pa2arleai içtimaıno iftiı'alt 
edemiyecektir. 

T aladidi tealilaat konlerannn• 
daki marahhalanrnuıın Cemiyeti 
AkllGmda Türkiyeyi t...a ecle
ceklm anlGfllıyor. 

Türk Tetkik 
Cemiyeti 
Dün yeni cemiyet 

teessüs etti 
ANKARA, 13 A.A. - R.W. 

Amerika 
Rusyayı 
Tanıyor mu? 

M. Gilespie'nln ml
phlt olarak Moa
kova 'ya gönderi
leceği bildiriliyor .. 

Parlamentolar birliği 
konferansı toplanıyor 
Murahhaslarımız hugü.n gidiyor 
Konferansın bu sene hususi bir dikkatle 

t,111ik edeceği meselelerden 
birisi de iktısadl buhrandır 

Temmuzun yirmiainden yİrm.İ 
altuma kadar Cenewecle toplana 
calıt olan parlamentolar birli.il İç· 
thnerna bu aene Türkiyenin de if
tirak ettitini seçenlerde yasmq
bk. Murahhularmu:aclan bir loa
mı bir kaç sün evvel Manilya t&· 
rikile yola çılmutb. Heyetin diler 
asau bqün Loyd Triyeatino kum 
p&nJ'IUllllD (ltalya) Yapana ile 
tehrimizden hareket edecelder-

ı clir. Ba miinaMbetle muralahula
rmmdan Fuıl Ahmet Beyden bir 
mülakat iateclik. Faml Ahmet Be
yin beyanab berveçhi ltldir: 

- Beynelmilel parlamentolar 
birlifi bütün dünyada demokrui 

l rejiminin en feyizli maU.Uvincümhur Hazretl-w. ,WU.k bi-

M alı• 1 d t mayeleri altmd~ T~ dili tetkik ' 

uım er arasın a e =~=::.-Le-~· 
clen biridir. Rei.aimiz Necip Ali Be 
;;ı:. devanm ve semereli faali)seti 
~ ....... wn...nıt 

1'merllıanın Ankara ufa- pupwma da teteJrka1 etti .. w.. ... lbfat .... KltiW - =DiP ... 

beddülit yapılacak mı -==i!!7i..===-tih:.==-=ı1::-_ımu:_::....._~_ ... _ 

Amiral Jloreno 

ltaıyan 
Filosu 

ntl Blllfe llo al 'illi rillci defa olarak aza aıfatile kon-
mmer. l/ı ,_ •· ittirak ..... _. N..ı. E~ met'u• 

c.riera M:::.116:!:.e ..-.U- (Devamı S locl ..ıılleft) Jl'ınıi Alt•et •• 
Dİll 80D gelen nishauncla v.,uı.. -------.-------~:------....;~-

::E:.:-' ::= Ankara ile lstanbul 
aöylendiiin• söre AmerBra htlkt 

meti remıi surette cletll1e hile ht ı • e 
:~==~-~.:.~ew:: mu e ıti 

(lhvamz S laol nblhde) 

Falih Rıfkı 

Moskova 
Roma 

Falib Rılb B., eıvvMııe •D-
11.ye~te bir .n ballade pju 
«Ruqaıt ve cFq/M Roım> mt

kal~«mi tamamlı'Y'fUI .,.m bir 
mable •risl yumıft•· Ba. ma
kaleltmle hem iki rejimin .&u.su
siyeıtleri, hem de Kemdhm ile 
müaasebetleri aıılatılmaktadır. 

Mdalekrde fltj ihtilllia ,elleri, 
Stalia ve Jlwsolini'ııhı w ge~ 
ibtllll adamlarının portreleri var 
dır. 

GiJzide edibillliWı ba mdaJ.e 
se.ri.krini Jıarilerimiua nv.tıe o
kuyacaklarına filpbemls yoktur. 

lllı ma.hk: 
ANKARA 

serlnhalıdır ve yarın JINli'Fft'te 
çıkıyor. 

cumaya oynayorlar 
Ba CUlllla sini K.acbYyhdelQ Fe 
~ atadmda Ankara mubteliti 
Be ı ......... muhteHti ....... tunu
........ ftalini oynaya.adardır. 

E~ce cledilıodulara ....... o1aa 
lla lroape kupaamda ~ N.. 
udiaatı karilerimizia anutmaımı ol
.... icap eder. Biz llmacla Wr daha 
......... anlatalım. t 

Anbıada hıikat ed-. koasre do
layW)e cına,.. Wr kupa kollllnlf .... 
Anan lsmir " ............ muhtellt-
1.-i de lııu ~ orada .,..._,. 
kaW etmitlerdi. latanW ile ı ... 
arumda olan maç malim lıı&diae • 
netieelendi " lzmir hükm.. mal· 
l6p oldu. 

811 hidiıeden aonra tmdr Anlan 
He de oynamadı ve ona da MUan. 
maillp oldu. Neticede I......_. ile 
Ankara finale blddar. FodauJ'Oll 
bu ....,... hemen oynamum• is
tedi. Ancak latubul mahteUd uila 
arka,.. iki maç oynaclıiı lçia lçlnal 
maçı OJD&Yamayac:alms ileri ... 

(lHvamı s ioci nllila) M1111aflaA Beg 



Tenis Turnuvamız 
"Milliyet,, 22 Temmuzda 

başlamak üzere 
bir turnuva tertip etti •• 

Gazetemiz geçen sene ol- ı Temmuz tarihinden itiba
duğu gibi bu sene de bir te- ren; Zeki Rı:aa spor mağaza
nis turnuvası tertip etti. Mü. srnda, İngiliz sefareti karıı
tehauıs bir komite tarafın- sında Hartys Stors mağaza
dan ihzar ve idare edilen bu aında M. Harty, Taksimde 
turnuvanın ıeraitini, yapıla- sabık Tawn kulübünde Mr. 
cağı tarihi aıağıda yazıyo. D. Jaffe müracaatlar kabul 
ruz: edilerek kayıt yaprlacaktır. 

Büyük bir rağbet görecejtl Ücretsiz müracaatlar nazarı 
ne emin olduğumuz bu turnu dikkate alın-yacaktır· 
va 22 temmuz cuma günü sa- Betinci madde: - Turnu
bahı saat 10 da batlayacak- vaya ancak amatö.- oyuncu-

lar girebilir. 

Heyeti tertlblge Altıncı madde: - Bütün 
Fahri Reis: Siirt Meb'usu maçlar üç set ve finaller de 

Mahmut Bey. beş set oynanacaktır. 
Fahri ikinci Reis: Sir Ge. (Junior)lar üç set oynaya-

orge Clerk Cenapları. caklardır. 
Katibi umumi: Mustafa Yedinci madde: - Turnu 

vamızda beynelmilel tenis ni Kibar Bey. 
V ed . Zekı· R z Bey zamatı tatbik edilecektir. 

ezn ar. ı a . S k. . . dd K . e ızıncı ma e: - omı 

Komite azaları 1 te, turnuvanın hüsnü cereya 
Bat hakemler: A. Whittoll nı için batka şartlar da ilave 

ve Mr. Benett edebilir. 
A.:zalar Dokuzuncu madde: - Ko 

Ahmet Şükrü Bey, Mr. mit~, lüz~ görürse maçlaTı 
Were, Server Bey. Bürhan B. tehır edebılır. 
Mr· E. Armitage, C. Jeoffre- Onu?cu madde:.- Topla-

d. D J ff n komıte verecektır. Sahada 

HARİCİ HABERLER 
Amerika f edakirlık 

etmiyecek mi? 

Alman yada 
Yeni intihabat 

Fırkalar arasında 
mücadele 

devam ediyor Kongre azası harp borçları iti_ 
laflarını bozmak istemeyorlar BERLIN, 13. A. A. - Lauoanne 

ruüzakeratının bir neticeye iktiranı, 
intihap mücadele.inin hakiki bqlan 

NEVYORK, 13. A. A. - Vao
hington' dan, Nev Y ork Timeı' e bil 
dirildiğine göre kongre azaıı, harp 
horçlanna Mt itil.i.flann her ne •u
retle olursa olıun tadiline kar11 cit 
tikçe artan bir muhalefet göıtermek 
tedirler. 

Ayan azasından Smoot'un Avru
panın kendi•ine cöıterilebilecek mü 
saadat hududunu tecavüz etmiı ve 
borçlar meıeleıinin yeniden tetkiki
ni imkinsız bir hale getirmiş oldu
ğunu beyan eylediği rivayet olun~ 
maktadır. 

Neıı - York Tfmes ne 

Lausanne'da toplanan tamirat kon gıcını göstermektedir. Çünki, 1im
feran11nda üç taraf karşılaşmıı bu- diye kadar Lausanne'a doğru ma· 
lunuyordu: Almanya, Amerika, ta- 1 tuf olan umumi na.zan dikat şimdi., 
mirat tediyatına hakkı olan devlet- 31 temmuzda icra edllecek olan u-
ler. mumi iııtihabata dönmü1tür. 

•
1 Konferansın halJetmeğe mecbur • . "h 1 

kald • "lk ı b ·· tarafın bi- ı Her fırka, Lausanne da 11tı oa e· 
ıgı ı mete e u uç d' . · 1 d k eli h · b" · ti k nla•tıraca ılmıı olan netıce er en en eoa-

rı ınne ne sure e yı ı ., - . • .. 1 lctad 
iını tetkik etmek olmuıtur. hına 11tıfade etmege ça ıtma ır. 

•• Husule gelen itilafın ilk mad- Maam'lfih, intihabata ait proıram 
deıi tamirat borçları meaeleıine ni- lanıı ve beyannamelerin eski kıy
hayet vermiıtir. Bu da büyük bir metleri kalmamı1tır. Zira, Almanya
ki.rdir. nın ani intihabat mücadelesinin ha

M. Mac Donald beyanatına de- kiki aletleri harici niimayiılerdir. 
vaml11 demiştir ki: Adeta ruhani bir ehemmiyet alan bu 

•· Heı· hanıi bir hükumet Avrupa nümayişlerde muhtelif fırkalar, kar-
C: Jyor? yı esf<i haline setirmek istiyorıa ,. kartıya ·~lmekte .. -~e aralarında 

NEVYORK, 13. A. A. - Nev- lıer şeyden evvel fenalığın kökleri- vu~ubulan cıdalde. k~çuk. f'.'""alar ek 
York Timeı gazetesi, M. Mac Do- nİ söküp koparmalı: vazifesiyle karşı serıya ~alkınmak ıhtimalını kaybet
nald'ın Avam Kamaraımdaki. beya- laımak tabiidir. Lauranne'da yapı- mektedır. 
natı sırasında f.auıanne itili.frnrn ar lan iş de bu olmu.tur. . Onümüzdeki Reicbstag.tdıa ancak 
kasında r:Zli bi~ itilafın mevki al- •· Heı· hanıi bir hükumet~n A~~- ı 6 f' rka bulunacağı ve bunların ati
mlf bulunduğu hakkındaki ittihama rilı:aya tevcih ve hitap ede~il'?eoı ~- deki gruplan vücude getirecekleri 
tı şiddetle reddetmi, bulundufunu çin Avrupa milletleri kendılenne aıt tahmin olunmaktadır. 
yazmakta, fakat bu beyanatın Av- olan ve <'aha evvel hic bir vakitte 
rupah möttelikler ve huıu•ile Ceına tetk'k edilmemif bulunan itleri mü- Naziler : En kalabalık buıılar o-
hiri Müttahid için h::.Uedilmeıi li- za.kcre mecburiyetinde kalmıtlar- 1 lacaktrr. 
zım gelen meselenin yani Amerika dır. 1 Sosyalistler 
hazinesinin. alac:.ağı oll\n harp borç- ... _ ı!. '--d 
]arı mese1Minin vehametini tenzile ' Eğer Avrupa kendısını aıaa_a ar Komüni .. tler 

ı, . a e k k . . 
ş it top tecdit etme omıtenın 

era kararile kabildir. 

kiıfi lıiıfi olmadığını ilave etmekte- . eden iktisadi ve mali meselelen hal Merkez katolik fırlıo.. 
t d" letmf'k iıtiyoraa her ıeyden e•vel 

u·. 1 kendisine ait olan siya•İ meseleleri Bavyera ha!kçılan • 
Birinci madde: - Tenis Dömi finallerle, finallerde 

turnUTHı 22 Temmuzda baı . bütün oyuncular yeni Dun
layacak •e 7 kategori üzerin- lop marka topla oynayacak. 
de icra edilecektir. lardır. 

BÜYÜKLER Onbirinci madde: - Oyun 
1 - Tek hanımlar cular gazete ile davet edile-
2 - Çift hanımlar· cektir- Davet edilen oyuncu 
3 -Tek erkekler sahaya ilin edilen muayyen 
4 - Çift erkekler vakitte gelrr.ezse hakkını kay 
5 - Muhtelit bedecektir. 
KÜÇÜKLER (Junior)lar Onikinci madde: - Kay-
6-Tek erkekler dedilenlerin listesi 15 Tem-
7- Çift erkekler. muzdan itibaren (Milliyet) 
İkinci madde: - Galip ile te netredilecektir. Bu tali

finalntlere (Milliyet) tarafın 1 
matnamede yapılacak her 

dan~ •e mükafatlar veri-
1 
hangi bir tadilat derhal (Mil 

lecektır. liyet) te netredilecektir. 
Üçüncü madde: - Angaj

man teraiti tu suretle tesbit Juniorlar turnur•ası 

edilmittir: Juniorlar yani 18 yaşından 
Heriıllllci katecoriye gire- a9ağı oyuncular için bir tur. 

cek ol11Dlardan iki buçuk lira nuva tertip edilmi9tir. 
kaydiye almrr. Juniorlar bu turnuvaya İt· 

iki kategoriye girecek o- tirak edemezler. 
!anlardan dört, üç katecoriye Turnuv:ı maçlarına kayde. 
girecek olanlardan beş lira a- dilenltt meccani duhuliye 
lınacaktrr. hakkını haizdirler. Oyuncu-

Juniorlardan ikiter lira 1 lar maçlarda iıbatı vücut et. 
kaydiye alınacaktır. medikleri takdirde bu hakla-

DördUndl madde: - rını kaybederler. 

Memlekette 

Annesini 
Kesti 

Kazım Pş. Hz. 
Meclis Reisi Kazım Pata Hz. 

dün akşama kadar Dolmabahçe 
sarayındaki dairelerinde me'
gul olmuı ve bazı ziyaretleri ka 
bul etmitlerdir. 

Katilin deli olup CelAI Bey geldi 
olmadığı 

dll k Bankenın Almanyadaki bazı 
te•bft e ece 1 itl_erini t.,.viye için Berline gi.~-

Ak daa yazılıyor: Şehrimizde mıt olan İt Bankuı umum mu-
çok f::-:ir dnayat olmat.. bir ıen~ dürü Mahmut C~li._l Bey ~ünkü 
kendi öz --- uıtara ile ke•mıt trenle avdet etmıttır. Celal Bey 
tir. H&disa fÖyl• olmuıtur: Burada bir kaç gün fstanbulda kaldık
Kıadca ~n.de ~ ofuUa- tan sonra Ankaraya gidecektir. 
nndaa Y aoaf ıamande birİ9İ, ..ı..h-

D DV/Df/rrdon bı·rı itilafı b" t · ti" ba::.ıamahdır.Bu Hugenberg'ın naayonal11tla't. ıt; ~ ~· ır eıvıye ~ure ne 5• • • • mill" eri 
tasdik otoıe:z.se.. meseleler iıe siyasi zihniyetin hal Bilhaıoa müfnt ıyetpen da":"~ 

" · ı· t b" b 1 nmaktadır 1 le Sosyal demokratlar anım .., ve vazıye ıne a ı u u · .. _ 
" Almanya beynelmilel münaoe- mucadele çetin olacaktır. BERLIN, 13 .A. A.- Almanya'· 

da., devl~tlerdcn biri r ausannc itili
fını tatıdik etmiyecek oluru ne ola

I cak, meselesi ortaya atılmııtır. 
Saliıhiyettar mehafil, l'd. Mac 

Oonald'ın Lanıannc'da ;:ı1leni celse
de böyle bir hal vukuunda tamirat 

1 
meıelesini yeniden müz:ıııkere et
mek lazım ıreleceiini söylemiş oldu 
ğunu ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Alman noktai nazarı. bir daha 
Y oung pl&nma rüru ihtimali olma
dığı merkezindedir. 

Alman mehafili, 1 ausanne itilafı 
ile borçlar ara11ncLa hiçbir irtibat 

j mevcut olmadığı fikrindedir. 

\ M. Mac Do11a/d'uı Aı•am 
kan·ara.~ındahi beqanatı 

LONOR . 13 . .\. /\. - Avam lı:a 
maraıının ictimamda M. Mac Do

l nald, J_au:;a;,ne itilafı hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur: 

ı _ 

Hava 
Postalan 

Nakliyatı Tayyare 
cemiyeti yapacak 

betler muhitine tekrar alınmalıdır. Hitlerciledn t~dilı:i bük.ılmete kar 
Almanyanın aeıi de diğer milletle ! !ı alacakl~rı .va~y~e ıebn.ce: . 

· ı · ib. d" ı elidir Bu vazıyeti pmdıdeo ... un bir ıu 
rın ses en g ı ın enm . l . kalk k d • ol 
Lauaannc konferansının Fran•ayı rette tayıne •tm• ogru a~ 

Almanya ya ve Fransa ile Almanya- maz. . . ._-' 
bi ki tırd ır.. be-n etmek ve Muahelefete ıeçtıklerındenuen 

yı ze ya aş 15• ,_.. k 1 · etf • 
·ı · · b ld "-·mdan dolayi mem- Sosyal demo rat artn vazıy en 

il e11nı u Ugu • •. • 1 d i k d 
bahtı. •ayrı muıut o ma ı ı ay e şayan· nun ve yarım. o 

•· Bugünkü zorluklara karşılıklı drr. . .
1 yardım vaoıtaıiyle bir çare bulmaia Merkez fır~ı da, Hıtlen:ı -

çalışmalıyız. lngiliz hükumeti sulh kar?: ~oantzic'ın Al~n:r;,r ";; 
uğrunda do"tane veaadatta ye me- cuu .P~ollıı ~~nda muca e 
oai iştirakinde bulunmakta devam e mek ıçın kendim to~l.~ıf olu!' faz. 
d -•-tt• B ihet muhakkaktır. la azalık elde edecegını tahmır. et ecea r. u.c ,. 

•· Lauoanne'da baılryan vazife ye mektedır. . 
ni yollar, ihtimal ki çok genİf yollar Vo" Papea hükılmo;tine r:elın~e 
açını' buluftll'Yordu. laiçbir rrrka, onun lebın~ ~h bir 

" Lausanae0da gerek mesai arka- vaziyet almamakta ve hukumet m
datlarım ve gerek benim tarafım· kalann fevkinde bulunmaktadır. 
dan başarılan eserin büyiik bir aami 

1 
miyetle tasvibini mecliıten rica eecl
rim. (Alkıtlar). 

i Kundura 
Kralı öldü 

Anlaıılan bu defa da 
tayyare ile mahreç 
tedarikine gidiyordu 

Fransa 
Kurtuldu 

ı Herriot parlamen
toda bir 

nutuk söyledi 
p ARiS, 13. A. A. - Bütün bir ıe 

ce devam eden sinirli müzakereler
den .-ra hükUmet, mali proje hak

PRAGUE, 13. A. A. _ Ta.çan: landa cereyan ~en miica.Wenln son 
krallardan biri olan Tomas Bata'mn Mlhuına sil'Dll! bulun~yordu . • 
ortadan kaybolma•• ç.ı.o.ı-akya • Saat ,~O da M. Heı;ıot, hiikume-
milli iktisadiyatını lıuıı müıldli.ta ı ~ı:.~ ııbi bublr v'!"~e ~oına """"tt ~' 

L-•-- --•-tır ed t ve vllLlleyt ne ıure e •· 
maruz .,....,...,... · 1 • old " ı-·'- ~-•- il 

Ç-'- 1 .ı....a matbuatı ı.üyük fa ey ..... , UgUftU UID ~... .... 
eKOI ov-T ' k.. 1 -.L- t 

sanayi adammm ölümilnila memle- re ura ye .,...... .. ır. 
ket iktiıadiyatı ilzerlnde akiıler hl- Mllmaileylı demlıtir ld: "Memle
ııl edeceğini beyan ebnekte mlitte ketlmiai hakkile müdafaa ettik. B•· 
6ktir. mı ollylemek bize clüınıez, 9"k lı4-

Pracue bor ... ında alel6m0.m • yilk müılôllere te.adüf ettim. <öeçen 
ham fiyatlannda twoaall vardır. ı..Etalar zarfında bugilnldl vulyete 
Mamafih bu tetirl«ln muYaldrat • müıabih pyet ııkmtılı Wr ..ulyet 
lacakı ümit .,ı, .ımaktaıkr. kar111ında bulunuyordum. Fakat tim 

eli, Fraasa ..ulyetlnl kurtarmıftır. 
Zira kendi parasını ı.-di Yesa.itl Memleket laallı olmuttıır· Rlyaıe

lle temin ed• v• yerli hiçbir banlr.ıı timcleıt.i hük11metln aldbetl ı.en .. 
ya medyun olmıyan Bata müe11eae pek 0 kadar mühim defildlr. 

• 
Fransa - lngiltere a 
sında yeni bir itila 

M.Herriot bu emniyet ve iti 
itilafının metnini okudu 

PARlS, 13 A.A. - M. Herriot, 1 devleti ali.kadar eden ve 
meb'u•an mecliai.Un bir arada top hüküm.etleri arasında ın 
lanan hariciye ve maliye encümen 
terinde Franıa ile lngiltere ara
ımda emniyet ve itimat ea.a.rna 
müıtenit bir itilaf aktedildifini 
bildirmittir. Bu ltili.fm metni iki 
hükümet ara11nda tam bir anlat· 
ma husulü neticeai olarak kaleme 
alınmıttır. Bu itilaf iki hüküme
tin meaai ittiraklerinin Avrupa hü 
kümetleri araımda feyizli ve iti
m.atkirane bir mesai müıareketi
ne iktiran etmeıi İçin aarfmda de .. 
Yam etmek iıtedikleri gayretlere 
teallük etmektedir. 

Lau•anne'da aktedilen teaviye 
auretile Franaa ve ln,.iltere ara
sındaki bu emniyet ve itimat iti
lifınm metinleri o.at 18 de ve ay
ni zamanda netrediJecelıcti. 

M. Herriot, meb•uaan mecliai 
hariciye ve maliye encümenleri .. 
nin yaptrkları mütterek içtimada 
Almaayadan alacakh olan devlet 
ler arasmda aktedilen teaTiye •u .. 
retlnin mütemmimi addettifi ba 
.nnlyet ve itimat itillfırun metni 
ni okumuftur. Bu itilaf mucibince 
Franıız ve lngiliz hükumetleri iki 

rakine dair olarak zuhur 
cek olan her türlü mühim 
ler baklanda umumi sur 
laımayı deruhte etmekted · 

M. Herriot, bu itili.fm 
yetini kaydebnİf ve bu aıı 
nın (aaınimi itilaf) ın y 
canlanm .. ına deli.Jet etti· 
lemi, ve demittir ki: : 

"Bundan aonra b~r iki 
ketin menfaatlerine teallu 
herhanci bir mesele, bi 
harp borçlanna tealluk 
suoatta iki laülı:iimetçe ayrı 
tetkik •e müzakere oluna 
lir. Bu itilaf Lauaanne' da 
len tesviye suretini hayırlı 
rette tamamlamaktadır. 
hiç deiilae her iki bükü 
aında nıüzakere ile kararl 
cak mÜfterek bir hareket ta 
tiyar olunacağma dair a 
kanaat huıul bulmut oluy 
kanaat, Amerika il" ya 
m.üaakerelerin muvaffak.iye 
ticelenmeaini de ko~ayla,tı 
tır.'' 

Recep Bey cumartesi gelig 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Fırka umumi katibi 

Bey cuma günü Reisicümhur Hazretlerinin refakatinde lıt 
la hareket edecektir. 

Londra sefiri geliyor .• 
'ANKARA, 13 (Telefonla) - Londra sefiri Münir 

tanbula hareket etmittir. 

Tarih kongresi zabıtları hi 
kitap halinde neşredilecek 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Türk tarihi tetkik ce 

bugünkü içtimamda koncre :aabıtlannuı bir kitap halinde 
ne karar vermiftir. Bu sened- itibaren yaulmHma bati• 
mukarrer olan «Türk tarihi ana hatları• kitabının mün 
hakkındaki program proje•i ele bugünkü içtimada oklllllll 
cemiyet aza11nın bu proje üzerinde mütalea hazırlamaları 
albna alınmıttır. 

ismet Pş. ya halık ziya/ eti 
1ZM1R, 13 (Milliyet) - Balıkçrlar cemiyeti lzmiri t 

edecek olan İsmet Pata 9erefine Kilizman aahillerinde bir 
ziyafeti verecektir. 

lzmirde Gazi Heykeli .• 
IZMIR, 13 (Milliyet) - Ga:ai heykelinin küıadı güııil 

pılacak merasim hazırlıklarına devam edilmektedir. Heykele 
parlör vaz'ına, elektrik tMiHtına batlanmııtır. Resmi küf&t 
nü yerli mallarından bir serci açılması tasavvur edilmekt 
Bu maksatla yarın Halkevinde bir içtima yaprlacaktır. 

18 yaşında bir genç 35 gaşın 
bir adamı öldürdü. 

IZM1R, 13 (Milliyet) - Buırün tehrimizde ıekli iti 
feci olduğu kadar fayanı dikkat bir cinayet ika edilmittir. 
yet ıu auretle olmuıtur: 18 yaımda lhaan kereste fabrik 
da çalrtmaktadır. Ayııi fabrikada 35 yaılarında Arap Ali ile 
rlkada milııazaaya batlmıtbr. Fabrikada baılayM1 bu ınüJı 
sokakta da de•am etmiı ve ııeticede 18yaıındaki lh1anArap 
hançerle öldürmüıtiir. 

• 

leyln aylnıdaa kallmııt, bir aralık •· 
u.bi bir buhran içeriıinde usturası
na sarılmıt ve annesinin üıtüne yi 
rumüttür. 

Hariciye kalemi mah 
sus müdürlüğü 

Haber aldığımıza göre tayya 

re posta nakliyatının batlama
sına doğru müsbet bir adım atıl 
mıştır. Hükümetin elinde bulu 
nan üç adet posta tayyaresinin 
Tayyare cemiyetine devrine ka 

rar verilmittir. Cemiyet tarafın 
dan teşkilat yapılınca hava nak 

liyatına başlanacaktır. 

!erinin akibetleri- ne olacatı ~ M. Herriot, bundan sonra m....ı.. 
melde beraber bunlann malt nzlye- u " saf cenaha dönerek belli bir 
ti Çelı:oolovakJa malt plyasasım her eda ile fÖyle demlttlr: 
türlü vahim teeirlerden maıun bu-
lundurmaktadır. " Şimdi, meıullyet ağırdır. Falcat 

Kuşadası salıillerinde 18 çuo 
kaçak sigara kağıdı yakalanJı 

IZMtR, 13 (Milliyet) - b.mirll Çerkes Hamdi, Kut• 
ka1ap Yusuf ve Kuıadaaı mahalle muhtarlanndan Sinan , 
nikten celbettikleri 18 çuval aicara kliıdile bir çuval ipekh 
matı Kutadaaı sahillerinde karaya çıkarırlarken yakalanın• 
dır. EtY• mU1adere edilmiı ve kaçakçılar ihtisas mahke 

Zavallı kadın birdenbire kendini 
toplıyamamıf ve Yuıuf ustura ile 
annesinin bqını kflıllDİftİr. Fatma iı 
minele bu lı:adıncafız derhal ölmiit
tür. Yakalanan katil Yuıuf hapiıha 
nede ılelilik nöbetleri ıeçİrmelı:te
dir. Fakat bu facianın hakiki sebep 
itti etrafında tahkikat yapdmalı:ta
dı ·. 

Bir köyde daha 
150 ev yandı 

ANKARA, 13 (Telefon) -
Hariciye vekaleti kalemi mah
sus müdürlüğıine müdıirü umu 

mtlerden Kemal Bey tayin edil 

mittir. 

fzmir borsasında 
IMZlR, 13 (Milliyet) -

Borsada evvelce kapanan Ana

liz dairesinin tekrar açılP1asını 
temin için bugün borsacılar ye 

zahireciler bir içtima yapmıt· 
!ardır. Neticede Analiz dairesi

nin açılmuına karar yerilmit -
tir. 

Başvekil ne zaman 
gelecek? 

ANKARA, 13 - Batvekil is
met Pafll Gazi heykelinin re11111i 
küf&dında hazır bulunmak üzere 
1 ay aonra trenle lzmire ve o..., 
dan vapurla lıtaabula cidecektir. 
ismet Pasa lıtanbulda bir hafta 
kalacaktır. 

Kemalettin 

benim iç.in deiil .tzin için-" 
Nardoni Liaty, yazıyor: 
Aaibı, kalbi ve dlmaiı olduiu M. Heniot, oözl..U.. tebeuiluı e-

müeıaeselerinin Thomaı Batayı ara derek fU ıuretle nihayet nrmittir: 
yacakları ıilpheden azadedir. '' Artık Fransa lrurtarılmıt oldu aevkedilm~lerclir. 

Filvaki Bata mÜeHeıelerinln ida- fundan vereceiinlz karan büyilk 

reai mliteveffanm meoai arkadatlan- bitak"rdıı~r· e·:e~~;';.;.,~lemekte olduiumu ll''-tedrisat müçettişleri kongre 
run ellerindedir. Fakat eıaı, ticari K. 'J 1 

itlerde ve mahreç tedarikindedir. Radikal ıoıyaliatler baıvelı:ilin bu d be d 
lıte bu hususta onlar müteveffa· sözlerini uzun müddet alkqlamııp. IMZlR, 13 (Milliyet) - Bir müd etten ri evant # 

nm deha ve idaresinden, azimldrfı- ı.,, 10<yaliıtlerle aaf c-'ı ve mer- ilk tedrisat milfetti9leri konsre.i yarın mesaisini ikmal edec 
tından mahrum kalacaklardrr. loez menauplan ilse mutlak hir s•· ; 

SelSeno?'nhı·afıtihta~~i::!;;~~ :.11::: "'1t muhafar.a etmitlermr. lzmir fJe mülhakatı ŞOÇÖr/ef 
Müteakiben; crAoe 26 daldloa tatil 'J 

1 
f. 

mİyetıiz bir tenakuıtan sonra 1931 edilmit ve telınor açddıtı -1r11r IZMlR, 13 (MUliyet) - lzmir ve mülhakatında çalıt•11 'j 
deki ıeviyeoini bulmuıtur: süye selen M. Blum, Soeyaliıtlerln f"rlerın' umumi bir ta1fiye imtibamna tabi tutulmaları karat,( 

Haziran nihayetinde bet me&aİ SÜ d-'- · h""-•- al '-'-- u k 1 
S • P k bir h-"'-d neden .,..yı u ....... et .,. ....... ...,. bna alınmıttır. imtihanda muvaffak olmayanlar ,of<Srlü amı ,. nünden mlirek ep .... a vermit oldaklannı izah etmeden .. 

670.000 çift yani gilnde 130.000 vel oon derecede yorulmut oldu- maktan -edileceklerdir. 
Almany•d•n yeni ,eıen biri çift kondur~ tunu...,,... etmİt Ye bunu mllteııldp I .. k , _,. 

arkadatımız sefirimiz Kemalet- Bu müe11eaatın ı.üdln bon;lan .. y• malllm olduiu veçhlle reye mira- /zmirde gaz iyatl YU Seıal ~ 
tin Sami Patanın sıhhati hak- kiinu 1~.000:.000 dur. Bu da ?'~": caat edllmltıir. .,11 .-

Beyf41hriııin (Kuruca ova) kö
yünde bir yanfm olmut evlerin ıdı; 
olmaaı ve temamen alı:fap bulwuna-
11 dolay11iyle teve11ü ederek 150 ev 
yandıktan sonra oöndürülelıilmit
tir Kaymakam yaniın mahalline 
ıi!mİftir. Hakiki haoar miktarı tet
kikten sonra tesbit edilebilecektir. 

Tekirdağı valisi 

. · tahdemının yuzde 10 faizle müdün- IZMIR 13 "(Milliyet) - Gazin toptan tenekeılncle ~fr./!. 

M M D ld' kında tU mal~matı v:ermııtı~:. yete yapmıt oldukları mevduatbr. ru9luk terefflı •ardır. Bakkallar bu tereffüden üç miıli itt~" 
• ac ona m cKenıalethn Samı Pat• ıstı- Bata müe11eoelerine ait olan mev- urun esbabını tayin itin tahkikata- etmektedirler. Tiearet müdürlüjtü tetkikat yapmaktadır. Ih.-
sıhhi vaziyeti rahat ve nekahat devresindedir. dua! bugiin 85.000.000,a balit bulun çılacakhr. 

Te!Drclaiıdan yazdıyor: Bir ay En aallbiyettar doktorlar her maktad.r. Mümail..,tUn, ılae raimen, hare- yapanlar vana adliyeye verileceklerdir. 

mezuıliyet alan V,.li Fahrettin ve LONDRA, 13 A.A. _Şiddetli tCirlü tehlikenin geçtiğini temin b l ket için emir •ermİt olcluiu Ye civ":" çı• "'f• tacı•rlerı• ad' lı"ye Je 
Belediye reiıi Ekrem Beyler Bulca- ediyorlar. Sefirimiz birkaç haf- M. Bata'nın aşına ge en daki fabrikalardan birinin uneleu- v Lı Uı 

- '-''- ah · • bir bat aitt, 1111& tutulmUf olan M. k nin 30 metre kadar bir irtifadan YU· riatuuı bir tet ..... ıey atı yapmaca ta ··ç,·nde büıbü.tün iyil--..L a:za . 
· · 1 dir Sof F"libe R k Mac Donald, doktorunun tavıiye- ~ kubulan yere 011kut neticeoinde h.a- IZMIR, 13 (Mı.llı.vet) _ fh•'Lir yapan iki çivi taciri ı•tmit er · ya, 1 

' utçu ' ye vazifeıile itti2al edebilecek- 1 · · oldukla 1 .._ 

tehirltırini ye~~..,~~·rtB~u~ll[&~r:viliı~·:·:y~e:tl:e-~~•:İ:Ü~z~e:r:in:e~b~a:CWl'~·~·~y~a~ta:k:tan~~k~a~lk:·~~~~--... _.~~~~--------~~P~RA~:C~U~E~~,1=3=.~A~.~A:~·~K~~on=d~u~ra~~:·d~~·ol~::.:::~~:=.·~~-~:·:_ru~·-· _ıu_· _~~tıal--t~--~--~~·~d~li~y~ey;!!e~Y~en~·~bn~i~t~ti~r:·~------~------------~------~----' nni ıezeceld~rdir. aıamııtır. tir.ıt kralı M. Bata'ıun ...... plen ka- ·--



o r ar • • 
çın bir ücret tarifesi apıla • r 

konomi 
Villl11ette Belediyede Maarifte 

u 

i ti salini ta 
)eştirmek 

iç·n ne . yapmalı? 

•A 
ıı-

Muhacir 
Bonoları 

1933 te hazinece 
ıtf a edilecek 

Mubadillerin iatibkak fazlası 
olan alacaklanna mukabil bono 
verilmektedir. 

Doktor arın aldıkları 
Ücre ler fazla mı? 

Çalgı 
Parası 

1 

Şikayet vaki olmuşsa da ücret Belediy;-eğlence \ 
yerlerini 

tayinine üç sınıfa ayırdı 1 

eled• l"'h• tta d v eJf Bar, dansinır ıribi y rlerden a• 

Yeni Lise 
Mual ·mıeri --
Dün darülfünunda 

imtihan
larına başlandı 

e "· ..... 
:~ 

zmir balıkçılar cemiyeti hüku
mete bir istida verdi 

latanbul lalı.an müdüriyetine 
de 1800 bono ıröndcrilmiıti. Bun 
!ardan timdiye kadar bin kifi bo 
noıunu almı1tır. Sf',kix yüz bono 
kalmı~tır. 

Bon.,,,,.:ıhiplerinin bonolarmı 
almakta İstical etmeleri liı.amı ıre 
lirken bilakiı terahi ıösterdikle
rinden alikadarlann nazarı dik
kati celbolunmaktadır. 

Jye Sft 8 ıya r egı • iman lubiyat .r-:sminde yanlıılık- Liae ve ortamektep mualli~ 
. . , . . . 

1 
l!'r olnıamak ıçm bu husuıta bir olmak iıtiyenlerin imtihanları dün 

Bazı kimseler beledıyeye mıira· 1 yoktur. Mamafıb hızım memlekette lıste yapılarak kaymakamlıklara aabah Darülfünunda edebiyat fa· 
caat ed~elı, dokto~ ü~etleri~n f~ 1 doktor ücretleri yük~ k dcfildir:" t!'mim e~ilmittir •. Te•bit edilen kültesi dershanelerinde baılanı:ıı 
la oldugunu, beledıycrun bu ııe mu Son Poota ırazeteaının, beledıye- lıateye gore bu mueu aelerden bi- ve aaat 15 e kadar dev&m lmİf· 
dahale edip edemiyeceğini aormu!· nin bu meaeleyi tetkik ederek Ücret rinci ftinıftan ayda 15000 haftada tir, imtihanlara 100 den fazla it· 
!ardır. Dünkü Son Poıta gazetesi !eri indireceğine dair vaki neşriyatı 5000, günde 1000 kurut ~lm&cak tirak olmuıtur .• imtihanlarda or
bu havadiai yanhı ve mubalağalı bir ı doktorlar araıında büvük bir naabi- tır •. ikinci aınıflardan ayda 10000, ta tedriaat umumi müdürü Fuat B 
fekilde akseltirmiıtir. Yaptığımı% yet uyanmasına sebebiyet vermiıtir. haıtada 3334, günde 2500 kurut ve müfettitler hazır bulunmuılar-

ett• 
dirld., 

eb<" ve ma alipte bulundular •• 
lahkikata ıröre, filvaki ba7.I kimse- Maruf bir doktorumuz bu husus· alınacaktır dır. Tahriri İmtihan evrakı cumar ani• iZ I . I . B ;V: M R, (Hu&uaı) - zmır a· 

Y:"~0j lılı.çılar Cemiyeti, Defterda~lığa 
ttıı \ok rnuhim bir iatida vennıt ve 
. ,} .. •za mühimce taleplerde bulun· 
ını,..., . t"b. l 'k er• , Uftur. Balıkçılar cemıye ı u ı•· 
~ ·ıbl'l lidıısında 1920 şeneıi iıtihealat ' d 

0 
le bugiinkü istihıalatı, dalyanlr 

.. e r~ neden mahvolduiun';', kaç~k~ 
yrı '&ın yüzde yüz derecesınde nıçı 

•rttığını İzmir limanında çalıta • 

1 
İ,;, ıı.r..uılı.i.- balıkçıların nelere müt 

1 çiiJ\ 1•! olduğunu ve e~i D~~nu u'!' 
1 

lhıye ıdarea.ile bugunku ıdarenın 
rl t11; ·Maliye. araaındaki farklan sar< 

• lı.ten bildim:ıektedir .• 
tarf' Bo.lıkçdar cemiyeti bilhass. 
.~ l.a~inei maliyeyi söEönün~ ıetiı:e
or· ~it eıki iatlhaatat ve buıriiııldl ıs 

apıf,fı lıb~lat hakkında çok kuvvetli vı; 
etl• '"'kı Düyunu umumiye defterlerı 

J '11karnlanna müıtenit bir milkaye 
rr• °" Yapmlfbr. Bu mükayeffye ırö 

r-, 1920 aeneainde lzmir balıkba· 
;e•i 246 bin liralık iatibsal yaptı· 

1 halde 926 ıeneainde bu ınJkdar 
~bo.lıkbane defterlerine nazaran· 
1,779 liraya dütmüttür. Bu ıuku 

tun aebepleri iae tunlardan iba
tettir: 

l - lamir ve civanndaki dal
)o.nlardan ancak bat tane lı:almıı n" bunlar azami derecede iptida· 
t e~ıni9tir. 

2 - Eıki Düyunu umumiye ida 
teai zamanında heyeti fenniyeler 
!~a~ından teftit ve bütün nevakıs •r ~ ıkrnal ettirilen dalyanlar bu r" tamamen bakımaız kalmıf ve 

11 >'Üzden yirmiyi mütecuiz. dal 
)anın beti müateana diğerler• ta~ 
l>ıarnen mahvolmuıtur. 

3 - Eıki idare zamanında ••· 
hrı 100 bin okka.balık tutan bir 
dalyan bugünkü iptidailiği yüzün 
:•n ancak 30 bin okka tutmakta 
ır. 

le ~ - o .. ı,anlardan, mültezim· 
• l'ln ınenfaat gözeterek ve beye 

lı fenniyelerin faa1iyetle bulunma 
:;"'aından istifade edilmemekte-
ır. 

. 5 - Balık kaçakçılığı da eski 
~ıne nazaran yuzde yüz derecesin 
'Oe._ nrtmı9tır~ Bunun ııebebi ise 
d'U~unu umumiye idaresinin ver
ı.. 'iı İkramiyeyi buırünkü idarenin 

<>&mi, olmasıdır. Bu yüzden bel:'°" bütün 1 zmir ve civarı kaçıok be 

1
.lr :rernckte ve bu ıuretle bazinei ma 
1Ye 'le hayli zarar görmektedir. 

ll:.. ı ıil:çılar cemiyeti yukarıda ya 
•ılı b.,, maddel;k iddiaamdan son 
1& bu vazi)etin ancak fU ~u~tle 
&ta ne geçilebileceğini ilerı sur
"1ekted lr ı 

1 - Pek fakir ve ellerinde sayt 
lletleri iptidai olan namuaklr ba Jt lıl..çılara yardım edilmeıi, 

01 
2 _ Kaçakçılığın önüne ıe~il-

51 
ti 
j( 

, 
l 
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' 

ll>ek üzere eıki Düyunu umumıye 
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idaresi tarafından muhafı&tara ve 
rilen ikramiyel~rin yeniden veril· 
meıi, 

3 - Dalyanların mütehau11 
Bu bonolar 1933 ıenei mali

yeıi İçinde hazinece bedE-li verile 
rek itfa edilecektir. Bütün bono
ların yekunu bir buçuk milyon li
ra kadardır. 

1 beled' ·· ed ek d·'- d' k' teaiye kadar tetkik edilecek, mu· er ıyeye muracant er ot< ta ıyor ı · Üçüncü ıınıftan ayda 7500 ff 
tor ücretl ... lnin indirilmeainl iste- So t t • d haftada 2500, ıründe SOO ' -;,a .'.'k .. olanla~~n pazarteai günü 
mişlerdir. Yoksa Son Postanın yaz· h - nd'lpob~I~ Bır~z.e esılnde" aa ece kuruı anılfunun muderriıleri tarafm. 

fen heyetleri tarafından sık Mk 
ıcfti~ ve nevakıelarının ikmaline 
Jikkat ve daimi kontrol altında 
nlondurulmaaı, 

4 - Balık reaminin kabil oldu 
. u takdirde Orman idaresi misil
ü cibayeti, 

5 - Bombacılıkla balılıı avının 

nen'i 
6 - Yukarıda yazılı tedbirler 

ttihaz olunduğu takdirde son de 
·ece sukut eden Türk balıkçılığı 
yeniden inki,afa yÜ:ı: tutar. 

Balıkçılar cemiyeti bund~ .~~t 
ı,a latanhul balıkçılık enatıtuıu· 
nün idareainde bulunan balıkçılı~ 
gemiaini de 3 ·~ne .müd~etle lz"!'ı 
re getirtmek nı~tmdedır. Bu cı
het için de lzmir defterdarlıfı va 
ııtasile lktııat veki.letine müraca 
at edilecektir. 

Balıkçılar cemiyetinin salahiyet 
tar azalanndan bir za.t, cemiye~ 
tarafından hük&imete yapılan mu 
racaat hakkında şunlan söylemek 
tedir: 

"1920 ıeneaindeki iıtihaalat lıı: 
mirin normal iıtibaalatıdır. Halbu 
ki, 1920 den sonra iıtihsala~ yekıl 
nu azim derecede sukuta usramıı 
ve bu ırünkü va:ı:iyete ~ütmU,tü;. 
Bunun aebebi iae hep ıdareaızhk 
ve itlerin naehli ellerde kalmaım· 
dan ileri ıelmiıtir. Şu ıreçen 5 · 6 
aene zarfında hazine hiç defilae 
SO • 60 bin lira zarar etmittir. Hü 
kfunet, cemlyetimiain temennileri 
ı kabul edene Türk balıkçılığı· 
nın inkitafı ve eıki haline avdeti 
pek •Ür'atli olacaktır.'' 

Karpuz geliyor 
Bugünlerde Tekirdağından te_~ 

rimize külliyetli karpuz ıelecegı 
haber veril~ekted~r. ~on hafta· 
!arda Karabıga Mıhalıç, Bandır
ma ve yalova dan şehrımi~e kar
pux gelmit ve yer yer ı~rgıler ku 
rulmu~tur. 

ipek fabrikaları 
Şehrimizde mevcut ipekli ku-

f brı'kalan •ahipleri Buna-ma§ a . b' 
daki 5 ipek ipliği fabrıkasm~ ır 
!etmeleri yüzünden. 9,5·1.0 !ıray!' 
almalan icabeden ıpek ıplıklerı
nin 13 liraya aatm almaya mec
bur kaldıklarından tiki.yet etmek 
tedirler. Bu huauıta kendisile gÖ 
Sanayi Müdürü B. demittir ki. 

- ipekli kwnat fabrikaları bi 
:se bu huauıta henüz: müracaat et 
mediler. Bu it alun satım mesele· 
ıidir. Filvaki geçen kıt l 8 liraya 
kadar yükaelen ipek ipliği bir a
ralık J0-10,5 liraya kadar düt
müt timdi de mncudu • ·~~ldığı 
"e yeniıi henuz. çıkmadıgı ıç:ın 12 
liraya fırlamıtlır. 

Bunda ırayri tabü ~bep varaa 
b·ııabi tahkiki burada veya Bur-

1,d ki Tetkiki ihtikar Komiıyon .. • ·ı.· l 1 lanna aittir. Bize t• • aye J•P: ır-
aa Vekalete arzederız. Bursa d.a· 
ID ipek iplijji fabrikalanrun hır
le9tikleri iddialanna, aralar~~· 
rekabet mevcut olduğundan ıhtı
mal ,·eremiyorum." 

Deri fabrikatörleri 
Deri fabrikatörleri, .m.eva~r ip

tidaiy4' muafiyet liateamın b.!r a~ 
evvel çıkarılması için lefebbu~e.n 
ne devam etmektedirler.. Salahı
yettar bir zatin bize vdoı ola? be
yanatına söre, TetYikı Sana~• K~
nununa merbut muaf~yel. l~t~aı· 

• 5 oenelik müddetr bıtmıttır. 
nın . Mal' 
yeni bir liıte tanz:imı de . ''.!e 
e lkt11at Vekaletlerine aıttır. 

Yeni bir liıte tanzim edilmekte o~ 
dufu anlaı_ılm.'f•a. da,, buna ~anıı 
aıevadı iptıdaıyenm ıth":I edll~a
ği bilin-emekte .e derı fabr.ıka· 
törleri bunu öğrenmeil.e :'e li~te· 
ııin bir an evvel Jkma ını teın.ıne 

çalışmaktadırlar. • 

Ciro edilebılecek 
ıh ed ilen halı , . ., tiftik ih-

raç · · 'h t t b namelennın, ı raca a· 
r!'çl ~ytaranafından piyasada ciro 
cır erı · t' 
dilebileceği, vaki olan . " ı~an.a 

e b V-kaletten teblığ edılm19 
ce,·a en '" 
tir. • 

Malumat istendı 
Bazı Avrupa ticaret f~alar•. 

mümessileri, memleketamızdekı 
Mağnezit madenleri hakk.ında .a· 
ti.kadar makamattan malumat ıs-

Hakimiyeti milliye 
bayramı 

cb"- 'b' bel d' .k . ..d .. · 1.. ayr•t e ı e ı ır. ızım 11 151mız pa alınacaktır. dan tifahi imtihanları yapılacak· 
tü'"b!\:; tet~:~:''ı,.: .ı'aat r;;u •. ~~.u- ra halkın ırıdasına taalluk eden fa· Pansiyonlarda tı~, imtihan evrakı huaual bir ı..,. 

"' · f amıı egı ır. hit bir ıekilde alınan bir Ücret mi- mıayon tarafından tetkik edilmek 
Belediye iktiıat müdürlüğü bize dir? Doktor ücreti en az olan bir oturanlar tedir. 

bu hususta ıu izahatı verdi: memleket Türkiyedir. Yunaniatan ilk t d • 
da en küçük pratisyen doktor 5 lira Panaiyon teklinde oturan kim- e rısat müfet-

- Doktor Ücretlet"i az veya çok ücret alır. Bizde en büyük profeeör aeler ile ev ı.ahipleri ara•ında tİ 1 ri t ( 
Cumarteıi ırilnü Hakimiyeti 

olahl1ir. Bu han:rici 'Zaruriycden !erin aldıklan muayene ücreti nza- kunturata lüzum olmadığı kayma f e Op anıyor 
olmadıfı için, Ücretler h•kkında bir mi 5 liradır. Bizim aldığJIDl:ı: para kamlıklara tamim edilmiştir. latanbul ilk tedriıat müfettiJ-

Milliye bayTamına mÜ•adif oldu· 
ğundan daireler tatildir. 

lerine faik olduğu haber 
mektedir. 

Karar sonra 
verilecek 

veril-

M. Kühl'un ambalaj uınlü hak 
kında henilz kabul veya ademi 
kabul kararı verilmemi9tir. Ham· 
burır konaoloıluğwnuzun bu hu
ıustaki raporu ile mumalleyhin 
ambalaj uaulünil tetkik eden 
komiayon raporu, Vekaletçe tet· 
kik edildikten aonra, bu buauıta 
kat'i bir karar nrllecektir. 

Çatal ve katık 
fabrikası 

Betiktaı'ta yerli bir Hnaaye-
dar tarafından bir çatal katık 
fabrikaaı açılmıttır. 

Yeni ticaret 
Mümessillikleri 

lkbaat Vekiı.leti memleketinılır: ile 
Yunaniıtan ve Mıarr araaındaki ti
cari münaıebatın inkif&lını temin 
maksadile Atina ve lıkenderlyede 
birer ticaret mÜmn•İlliği ihdaı e-y .. 
leıniıtir 

Suriye kerestemize 
resim koydu 

Suriye hükumetince 16-4-32 tari
hinde ittihaz ediJen bir" karara göre 
memleketimizden bili. ref'İm ithal e
dilmekte olan keresteler için kıymet 
üzerinden yüzde 25 nisbetinde bir 
reıim \razolunduğu ve bu karar ta .. 
rihinden 4 gün sonra meriyet mev
kiine ıreçtiği bildirilmi,tir , 

Macaristanda 
takyidat 

Tiryeate ticaret mümeuiUitimiz. 
den gelen bir raporda Macarlıtanın 
fmdık ithaU.tını huıuai müaaadeye 
tiı.bi tuttuiıı bildirilmitlir. 

Bundan betka 12 haziran 932 ta
rihli intitar eden Macar Batvekile
ti kararnameaine merbut biı· liatede 
huıuıi müsaadeye tabi olan ve mem 
le.kelimiz. ihracat emtea!ltnı tiddet1e 
alikadar eden maddeler de zikredil
mittir Bu maddeler 'unlardır: 

Salkımlı ve f.alkımıız kuru üzüm, 
kuru incir, portnkal, mnndalin , ku 
ru badem, çam fıstığı.. kunıtulmuf 
ı.alıklar, sahtiy11n ve kıehribardır. 

Türkiye ile iş yap
mak istiyen firmalar 

ihracat Ofi•inden •ldığtnuz ma
lumata nazaran haklarında müaait re 
fcrana alınan atideki ticarethaneler 
Türk tacirlerile tenıaaa ırirmek ar
zuıundadırlar: 

l) Richard Popper 
Lane Lonclon E. C. 3. 

21 Mincinı 

Vaai plan üzerinde yap...ı. tütün 
alıp. bilmukabele kahve, ..ı.er, çay 
ithalitı yapmak iatiyor ve bu itleri 
yapabilecek tic-aret:_Anelf'rimizle te· 
mas arıyor 

2) Robert W. Philips Craven 
Hou•• Kinıııvay London W. C. 2. 

Londrada ve lngiltere dahilinde 
1eyyar satıcılara ~lik bir .. ticar~tha 
ne. Nümune ve fıat ve mıktar ırul 
şeraiti bildirilecek her hanıri Türk 
malı üzerine ı~yyar aahcıları va•ı~ 
taşile ve tespit edilecek bir .ko_miıyon 
miikab'li mü~teri bulmak ıatıyor.Bu 
ticarethane müteaddit Alman , .• 
Frl!nll• firnN1larile de ayni MH da
hilinde çalı,m8ktadır Bu makaatla 
ticarethaneıin'in bir kuımım Türlııs: 
malli\rı nümunesinin te.thirine haın 
da k•bul etmektedir. 

3) Jak Van Keulen 44 B Van Ci 
ters~traat Rotterdam. 

liıte tespit ederek bunu tatbika bat· Ücret değil, ttrefiyedir. Belediyenin L • k • leri buıün maarif mildllr muavini 
lamamız kanuni aelahiyetimiz bari- esaaen bu itle uğraşmaoı aelô.hiyeti ıman ooperatifın- 1 ~ıfzD?"a!mıan Ratlt Beyin rlyaa.,. 
cindedir. Son Posta gazeteainin yaz haricindedir . Biz en az parıı ile en de odun e k •• •• tınde ıçtıma ederek kon.,-e rii:ı:na-
dığı gibi, müracaatı tetkike batla- fedakt.n:a çalııan muav-ti içtimai v omur :reıini teabite devam edecekı .. -. 
mıı deoğiliz. Çünkü ıelilhiyetimi2 ye adamlarıyız.!' Liman ıirketi kooperatifi önü- ır. 

_____ ._. .... 1....... müzdeki kııta halka odun kl>mür Darülfiinunda bir 

Trakyalı misafiri er 
teminine karar vermittir. Koop• 
ratif idareıi bu buau•ta depo itti· istif & 
haz edilmek üzere Kereıtecilerde 
depo yapılmak Üzere bir yer iıtea 
mittir. Belediye bu huauata müaa-
ade etmittir. 

Dün öğleden sonra Cumhuriyet -·--
abidesine bir çelenk koydular Galatasarayın 

Evvelki gün Garbi Trakya
dan şehrimize ıı:elmiş olan Türk 
ve Yunanlı seyyahlar dün 16,30 
da Taksim abidesine giderek 
bir çelenk koymuılardır. Çelen 

fin üzerinde "Garbi Trakya • 
ıtanbul aeyabatı ve Türk Yu

nanlı a1ı7yahlar" ibaresi yazılı
dır. Kafilesi reiıi M. Kardika
kiı çelenıı:i abideye vazederken: 
"Bu çelengi Garbi Trakyalıla
nn Türk demokraı.ısine kar•ı 
beıledikleri muhabbet, samimi
yetin bir tezahürü olmak üzere 
vazediyoruz." clen\İf ve "Ya..,. 
sın Türkiye, Yaıatın Türk· Yu 

Talimatname 
Bekleniyor ---

Gümrüklerde takas-
la çıkarılacak 15 mil 
yon kilo ,eker var, 

Takas suretile kontenjan ha
ricinde teker, kahve ve çay it
hal edilebileceği hakkmdaki ye 
ni kanun dün İstanbul Gümrük 
!eri Batmüdürlüğüne tebliğ e. 
dilmiştir. Ancak yeni kanunun 
sureti tatbikına ait talimat he
nüz vürut etmediğinden buna 
intizar edilmektedir. İstanbul 
Gümrükleri Batmüdürii Seyfi 
Bey kendisile gÖt'Üşen muharri 
rimize demiştir ki: 

"-Talimat gelince-y., ka. 

dar, Vekilleti Cf'lileden aldığı
mız femir mucibince, kontenjan 

harici ~eker; kahve ve çay itha 

!atına müsaade etmiyoruz. Ha. 

lı ve tiftik ihracı mukabilinde 

şeker ve kahve ithalatı da, S 
T cmmuz ak.amma kadar güm
rüklere gelmiş olanlara müsa. 

ade edilmek suretile tahdit olun 

muştur. Takas suretile l apıla- , 

cak kahve, şeker ve çay ithalatı 

nın ne ıuretle icra edileceğini 

beklediğimiz talimat ıı:östere. 
cektir." 

Diğer taraftan verilen rnalu-

l 

nan dostluğu, yaşasın Gazi M. 
Kemal!" diye bağırmıt ve u
mum tarafından "zito" sedala
rile mukabele edilmittir. 

Yunanlı dostlarımız tarafın
dan Başvekil lamet Paşa Hz. 
ne arzı tazimat için çekilen tel
grafa lamel Pata tarafından şu 
cevap verilmiştir: 

"Hot geldiniz, memlel.ette 
seyahatten iyi İntibalarla ayrıl 

.ed. Ef" mımızı temennı erım • 
Batvekil 
lamel 

Seyyahlar dün tehrin ıayanı 
temaşa yerlerini gezmiılerdir. 

Seyfi Pşa nın 
Teftişleri --
Dün muhafaza me

murlarına va
zifelerini ihtar etti 

Evvelki gün ıehrimi:ı:e ıelen 
Gümrük Muhafaaa umum kuman 
danı Seyfi Pa,a, dün lnhiaarlar 
umum müdürlüğünü 2İyaret et .. 
mit ve idare erkinile göriltmÜf· 
tür. Seyfi Pata, öğleden aonra lı
tanbul Gümrükleri Muhafaza 
Müdürliiğünde met1ul olmuı ve 
akşam üıtü Rüıumat Batmüdllr
lüğü binasının Üat katındaki tara .. 
çada toplanan muhafaza memur 
lannı teftiş etmittir. 

Pa,aya, bir daire halinde top· 
lanan muhafaza memurlarının 
teftili eanasında lıtanbul Güm
rükleri muhafaza müdü.rU Hasan, 
Deniz muhafaza müdürü Rahmi 
B. ler refakat etmitlerdir. 

Kumandan Pş. muh~faza me· 
murlannın her birile ayn ayn ıö
rütmü,, kaç aeneden beri bu mea
lekte bulunduklarını, ıimdiye ka
dar nerelerde çalııtıklannı, kaç 
nüfu• aileleri bulundugunu aor
mut ve mealer,e dair de bazı sual
let" İrat etmittir. 

Seyfi Paş" tefti,inde, muhafa· 
za memurlarınm kıyafetleri ve 
diıiplini ile de aureti mahauaada 
alakadar olmutlur. 

Teftiti müteakip Pata tarafın· 
dan r.nubafara memurlanna hita· 
ben ınüe•ıir bir nutuk irat edil
mittir. 

Kuınandan Pt. bu nutkunda e:ı: 
mata ıı:öre, gümrüklerde birkti cümle demittir ki: 
ği tahmin olunan 15 milyon ki. "- iki türlü hayat vardır: 
lo tekerin takas suretile iıhali l - Namu&lu hayat. 

2 - maddi hayat. 
ile İstanbul, hmir, Sam•un Maddi hayatta dimağ ,,. •io-
Mersin ve Trabzon' da teşkil edi dan iatirahati yoktur. 
lecek küçük birer büronun itti- Namualu hayatta iae huzur ve 

emniyet vardır. 

Ankarada eşi - _,.. .... _ 
Gazi enstitüsünde 

tam devreli bir 
lisete şkil ediliyor 
Aldığımız maliımata ıöre, An· 

karadaki Gazi enıtitüaünde, bu 
ıeneden itibaren ilk mu~llim mek 
tebi k11mı lô.ğvedilmi~tir. Talebe 
diğer muallim mekteplerine yer. 
le~tirileceklerdir. 

Lilğvedilen muallim mektebi 
kıamı yerine tam devreli bir liae 
teais edilmiıtir. Lia de önümüzde
ki eylülden itibaren tedriaata baı 
lanacaktır. Bu liaede ecnebi liaa.n 
tedrİ$alına çok eht'mmiyet verile
cek, hocalann ekaeriıi ecnebi ola
caktır. Lise C'1lataaııray ayarında 
kuvvetli bir orta tedriaat müease
aeai olacaktır.Mektebeyalruz leylt 
talebe kabul edilecek ve panıiyon 
Ücreti olarak her tal beden 300 
lira ıılmacaktrr. 

Süt ucuzlayor 
Süt fiyatlannda tenezzül g~ 

rülmekte, ine-k aütü • tehirde 
20, köylerde 15 ve koyun sütü 
köylttde 10 kuruta kadar aatıl
maktadır, ---..... ........... __ 
Şirkt.tler müdürü 

geldi 
İklısat vekaleti tirketler mü 

dürü Cemal ~iya Bey ıehriınize 
gelmiştir. Cemal Ziya Bey Ti
caret ve Sanayi Bankuının tas 
fiye itlerinin ne safhada bulun
duğunu tetkik edecktir. - ...... ~ 
Şevki Bey yarın 

geliyor 
Muhtelit Mübadele komiayo 

nu Türk murahhas heyeti reisi 
Şevki Bey yarın Ankaradan ıelı 
rimize avdet edecektir. 

Otobüsle gelen 
seyyah 

Otobüsle ıeyahat eden laveç 
mühendiılerinden M. Henning 
Holıt 16 yatında bulunan kar· 
deşile birlikte tenezzüh için 9eb 
rimize gelmiıtir. M. Henninı 
Holat Edirneden lıtanbula ka· 
dar mesafeyi mil9külitla katet. 
ti.tinden bUtün otomobilli aey: 
yahlar gibi yollarımızın fenalı· 
ğından tiklyet tmektedlr. gal etmesi muhtemeldir. Bekle Siz, Devlet varidatının ziyaına 

nen talimat, al&kadar vekaletle meydan vermemek vazifwni de· 
rin muhaberesi ikmal edildik. ruh~e etmi• bulu?u.:rorsunuz •• ~u 
ten sonra bir kaç güne kadar vaz_ıfe çok f"~flıdır. Meumız, dır. Tablt, ya9lılar, tereübelerini 

H t . k'I d ek ı varıdatı devletın azalmamasını genç arkadajlanna anlatmıtlar 
eye ı ve ı e en gecer teb- · ı B h k" · · • . ~ . • ... • m~ucıp o ur.. u. !111u•ta ı naınu .. İ dır. Heplnızden teaus, durüıt va-

Aldıiımıa Dlahimata ıöre Ede
biyat fakülteıi tarih müderriılerin 
d~n Z~kl yelidi B. Dar61fanuncla 
kı vazıfe11nden lıtifa ebnlttir. 

Vergilere 
itirazlar 

---
Temyiz komisyonu 

toplandı ve· 
faaliyete baıladı 
Şehrimizde letekklll eden v.,.. 

giler t-yu komiayonu rew Hü
aeyin Avni Beyle asadan Abdul· 
lah Naci, Cemal ve Muammer B. 
ler vazifelerine devam etmekte
dirler. Komiıyon azaımdan Naci 
Bey buırfuıl.ırde Ankaradan bek· 
lenmektedir. Naci Beyin de lltiba 
kile komiıyon eııaalı ıurette faali
yete batlayacaktır. 

Şimdiden komiıyor 400 ü mil 
tecaviz vergi itiraz evrakı devr 
dilmiıtir. 

• Komiıyon, lıazanç, veraaet vı 
intıkal, muamele hayvan verğile-
rile mülıa verıilere ah ltirazJ..., 
!<;tkik odecektir. KomiayClll, vergi 
ıtırazlannın aon tetkik mercii oJ. 
malı.la beraber, Devl•t Şurasını 
müracaat hakkı bakidir. 

Verıi itiraslannın en çotu J<a· 
zanç verırlıi üzerinde toplanmak. 
tadır. 

Osmanlı bankası 
komserl d6ndü 

Londradan avdet ec:ı- Bol'N 
ve Osmanlı Bankası komiaeri 
İhsan Rifat Bey keadislle göril 
ten muharririmiae, Londrada 
toplanan Osmanlı Banlc:ası h• 
yeti umumi;reeinde bil&nçonun 
tasdik Te idare meclisinin usu. 
len ibra edildilini söylemittlr, 
lhaan Bey raponınu Telıa1-
aönderecektir. 

M E v L t T 
Harlıi:re N-red mektupç ... 

merhum Ali Riza Beyin hafidi ve 
Devlet Demir Yolları aabck lnıaat 
reiıi Miilıendiı lllZet beyia mahtu. 
mıı ş;.,. Beyin ndıu İçia Yarınki 

cuma namazından sonra Kadd<öy 
Oımamıfa camiincle hafız Riza Bey 
tarafnaclan mevlidi t•lf kıraat ~..ı;_ 
lecektir, 

Deniz gezintisi 
~emmuzun 17 ~i Pa:ı:ar aünil 

Tarını "e Otomobıl Klôbü azala
~ına ve ,doıtl~rma mahsuı olmalı 
u~ere bır denız ıezintiıi tertip o
lunmuştur. 

Şirketi Hayriyenin 72 No. hı 
'\'apuru o ıün aaat 15 de köprü. 
den hareketle dofruca Florya 
Plajına gidecek ve oradan aktam 
il~tü saat 18 de hareketle Bofazi. 
çınde bir cevelandan aonra, v l\V· 

dette Yeniköy, Kandili, Beb .. k ve 
K.!'dı~Öye uğrayarak, ıaat 22 de 
kopruro; avdet. edecektir. Ancalı 
meaarıfı zarunyeye medar olmak 
llzere azalar ve dostlan yal. 
nn 50 kurut vereceklerd' V ır. 

a~ur~~ bul~ndurulacak 1.,. 

iuk ~ufe ~creth ve fiatları eb-
v ndır. Klup azaıınm t- •. b 

tcmi,lerdir. . 
M&ğnezit istihaal edılen ynlf'· 

. · de küll İy eti; iıtok bulundu: 
ruJllZ t' w • 

ğu ,.e bunların Avrupa mapezı .. 

Hubuliat, lıuru me) va, pamuk, 
yün üzerine kcmiıyon ve • acentelik 
eıaıına müıtmit temaı arıyor. 

lıg edılecektır. Şeker fıyatların . karane faalıyetınızden memleket ttife bekler ve muvaffakiyetleriwi 
da ehemmiyetli değitiklik yok. , Tf!Ü~tef!t olur. Millet ve devl~ti!' zi temenni ederim." 
tur. Perakende ıekerin okkası ~ı.zmetınde b~lunmak ta, hepımız Seyfi Pata daha bir kaç gün 
57 • 58 kuru,a satılmıı.l.tadır ıJç'." ."" tereflı borç n vazifedir. .-ıhrimiade kalarak teftitl•rine 

• . k -.:;nezzu e 
1•hra l~ı ve biletlerini Klöp 
Merk~zınden aldırmalan klöp ı. 
ddareaı tarafından rica olunmakta• • cım1de Y•tlılar ve ırençler Yal" devam edecektir. a. 
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idare ve Matı... 24310 

denize girdim.. Biriai iateye 
isteye .. Büyükadada (Y orgo
lo) denilen yerde.. Diğeri de 
gençliğimde lhsaniye önlerin· 
de bir kayadan denize dü§tÜm 
o zaman .. 

Bu iki defadan baıka denize 
girdiğim yoktur. Zaten suya 
girmek h~uma gitmiyor. Çün
kü suda ağırlığımı kaybediyo
rum, hafiflik geliyor, hafifliği 
de sevmem. Hayatımda ağırla
şayım diye uğraştığım için bu
nun zıttını intaç eden bir şey 
yapamazdım .•. 

ABONE OCRETLERl: 
Tllrkiy" için Hariç için 

L. K. L K. 
3 aylıiı 4- 8-

• .. 7 ııo 14-

Eti dostu da gonıyorum •.. 
Vücutleri suçiçeği gibi kaba
ran, yanan cildini tamir için 

1 yoğurt, krem, zeytinyağı gibi 
1 şeyler sürerek plı bakkal çı
raklarına dönen, güneş çarpma 

i2 .. 14 - 28-

Gelen ftftk ceri ...nı..- -
Müdcletl ~ aöotı.lar 10 lnı· 
ruftur. Gazete ..., matı.aya llİt 
;,ı.,. içia müdlriyete miiracaat 
edltir. C ıt i• illnlann mee'u
liyetini kaimi em-. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y ewiflıılly ,....t ......ı.cindea ..e

ril.., -ıtlmata sere bugün ban 
az lıalutl• n poyrudaa rüıı:ııir
lı olanıll devam edectılıtir. 

lS-7..U tarih.inde bava tazyiki 
780 ,..ıı;....c..e • futa 11eaklık 

16 santisnot kaydeclllmittlr. 

Lausanne konferansı, barp 
borçları, buhran, traı faciası 
falan gibi ehemmiyetli haber
ler arasında ufak iki satırla 
bize bildirilen bir havadis var
dı. 

"Kendl ismindeki emniyet 
uı turaaıaı icat etıniı olan Mös
yö (Gillette) vefat etmiştir." 

Türkiyede belki biç bir a
kis yapmamış olan bu baber, 
arkadaılanmızdan, ıaır arka· 
daşlanmu:dan maruf bir zatı 1 

alakadar etmiş, adeta mütees· 
sir olmu9, İmzasının neşrini İs
temiyen bu zat bize yazıyor: 

"Bütün bir cihanm sakalını: 

"Sezayı ttg olur haddin te
cavüz eyleyen mtllar" 

Fehvasınca tehlikesizce traı 
etmenin yolunu bulan bu dahi
nin vefatı memleketimizde en 
ufak bir edebi hareketi mucip 
olmadıysa bunu müteveffanın 
kıymetsizlitine de~il, bizim sa 
kala ehemmiyet vermeyişimize 
atfetmek müreccah olur. Bende 
niz bu gibi erbabı icat ve ihti
raı daima tebcil etmekte üıtat· 
larımız Sami paıa zade Sezai, 
Abdülhak Hamit ve merhum 
Süleyman Nazif Beylerin p1ı9-
lerinden giderim. Baki 11hhat 
ve seli.mette sağlıkla kalasınız 
efendim." 

PIA.jlar •.• 
Tenha imit diyorlar. Ben da 

ha biç birisine ayak basmadım 
ve basmak niyetinde de deği
lim. Ömrümde zaten iki kere 

sı, rüzgar çarpması, deniz çarp 
maaile dudakları ve yüzü gözü 
çatlayan, yankesici çarpmaıile 
panuız kalan, plijda fazlaca 
çıplak kadınları göre göre ka
dınlara karşı teveccühü ki.h ar 
tan, kih eksilen bir sürü abba
lxn bu maceralarını dinledikçe 
plijlar beni sarmıyor vease
li.m ... Zaten kumda oynamaya 
mecbur olmasını hiç istemem 
de ... 

Doktorlara çatılıyor 
Para meseleıini, ücret vizi

ta li.flarmı ortaya atınca tabit 
doktorlara çatılmaya batlandı. 
Böyle şeyler aleni görüşülmez. 
Geçende de eczacılar tuttur
muşlar: 

- Depolar halka ucuz mal 
satıyor, halkın daha pahalı o
larak bizden mal almaları için 
bir kanun isteriz ... diye bağırıp 
duruyordular ... 

Doktorlar da: 
- Methur doktorlar gene 

indirdi .. Bize hasta gelmiyor ... 
diye bağırdılu ve bununla: 

- Meşhur doktorlar yine 
fazla para İstesinler de halk 
bize gebin demek istediler ... 
lş gazetelere aksetti. Artık bu 
İşten pek . hayır gelmez. Bu mü
nasebetle (Eşref) merhumun 
bir doktor dostu hakkındaki 
kıt'asını hiç bir şey ili.ve etme
den dercediyorum: 

Pehlevan itli mukaddemlrri 
Doktor Ethem 

Yenllir herkese biçcire küserdi 
kadere, 

Pehlevanlıktan edip keffiyet 
oldu doktor, 

Herk.eain sırtını fİmdi o getir
mekte ye-re. 

Karilerimizden Gazi 
Antep'teRemzi heye 

Sizin istediğiniz gibi bir e
debiyat mecmuamız maalesef 
mevcut değildir. Hürmetler. 

Ajansın tercümeleri 
Derler ki; tercüme teliften 

güçtür. Belki, lakin daha gücü 
iyi yapıbnamış bir tercümeyi 
anlamaktır. Bunun kolayca el
de edilebilen nümunelerini ara. 
sıra bize Ajanı veriyor. Okuyo 
ruz. Okuyoruz ve bir şey anlar 
gibi oluyoruz amma kendimizi 
tartınca gene kafamızda bir ıey 
bulunmadığını görüyoruz. Ben 
diyorum ki; mademki; bu üs
lupta yüksek ve anlatılmaz üs
lupta yazı yazılıyor, tercüme ya 
pılıyor, Reden bu kalemle (Kad 
ro) mecmuasına yazı yazmaz
lar bunu da anlamıyorum .. 

• FELEK 

NE KOLAY KRALİÇELİK! 
On bet milyon Türkü temsil 

edecek bir gfizel lazım •. 

Sanki Avrupa cemiyetinin 1 Biz bunu da aksine kabul e-
bütün hareketlerine, adetlerine delim. İsmini unuttuğum yeni 
alıımışız gibi sırf ticaret fikir. ~aliçe .~r ~al~e genç, . taze, 
!erile yaptıkları güzellik müıa- fidan gıbı bır atle kızı. Hürmet 
bakalarına da karıtıyoruz. ederek bahsetmeliyiz. 

Türk ismini ecnebi memle- Fakat bir fikir olarak kendi-
ketlerde takdirle tekrar etti- sine şunu tavsiye edebiliriz. 
recek her hareket lehimizedir. Türkiye güzellik kraliçeıi 
Buna !Üphe yok. Fakat haya- olmuş~u!. Allah mü~r~ ~sin. 
tın her parçasında . bizden çok Altı kışı _arasın.dan ~ınncı gel. 
ileri gitmit olan Avrupalılarda m~k-~e. bır mı:zı.yet~'.r. Ba.~usus 
böyle bir tesir bırakmak o ka- Dahıı azam gıbı şuera, uatadı 
dar müşküldür ki bu yolda ya- edep Halit Ziya Bı;y gibi ü~e: 
pılacak teşebbüslerin çoğu a- ba ve Sabuı- Samı ~:Y. gibı 
leyhimize netice verir. küberanın re~ v: takdınnı ka-

Olimpiyatlara yolladığımız zanmak kralıçelıkteo daha te· 
bir futbol takımının ağlanacak menni bir şereftir. 
kadar elim bir mağlubiyeti na- Hele gazetelerde muhtelif 
sıl aksi bir tesir bırakırsa me- pozlarda resminin çıktığım gör 
seli. güzellik müsabakalarına iş mek,. ç~rap,. papuç, b~ya takı
tirak ettirdiğimiz bir Türk gü- mı gıbı hedıyelere naıl olmak 
zelinin ·dünya güzelleri arasın- az çok birer vesilei şöhrettir. 
da alacağı fena notlar da ayni Bütün bunlar bir genç kız 
neticeyi verir. gönlünü (nesimi seherle. t:rz.e-

Simdiye kadar bir kaç kra- dar · sathı ibı ra,edar) gıbı tıt-
liçe~iz oldu. Fakat hiç biri- retir ! . 
nin umduğumuz ıru.ıvaffakıyeti Tahtı, saltanatı olmasa bıle 
kazanamadığını da gördük.. kraliçelik İsmi esrarlı bir ali.-

Doğrusunu söylemek lazım- meti farika gibi başına kondu· 
gelirse seçtiğimiz güzelleri ken ğu genç kızın bahtırı açar. 
dimiz de pek beğenmedik. Bun- Bütün bunlar bir genç kız 
lar nihayet hakem heyetinin ruhunun pek mühtaç olduğu he 
önüne çıkarılan ve kendilerin- yecanı, zevki, lezzeti bol bol 
de güzellik tevehhüm eden bir verir. İsmini unuttuğum yeni 
kaç kız arasında yapılmış zo- kraliçenin bütün bu hislerle 
raki bir intihabın mahsulü ol· tatlı rüyalar gördü~üne, so-
dular. kakta giderken sağdan soldan: 

İnsan bir bahçede dolaşır- - İşte!. O, kraliçe! 
ken ancak oradaki çiçeklerin Diye mırıltılar işittiğine ina 
en güzelini seçebilir. Fakat o- nırım. 
nun duvarları arkasında kim bi Bunların hepsi doğrudur. 
lir ne çiçekler vardır. Ve haklıdır. 

Esasen bu ır.üsabakaya kar- Fakat, hayatta hiç bir zevk 
şı genç kızların gösterdiği ali- ve hiç bir saadet kaydı hayat 
ka her sene azala azala niba- ıartile gelmez. Hele böyle id
yet bu sene ıekiz kişiye kadar dialı ve münakaşalı zaferlerin 
inmiş . Hatta bunlardan bir iki- ömürleri pek az olur. 
sinin güzellikten ziyade bir çir Yeni kraliçemizi tebrik ede
kinlik müsabakasında numara yim, fakat ona bir de naçiz na
alabilecekleri söylendi. Şu bal- aihatte bulun'ıtyım. 
de bu senenin kraliçe&i beş al- Bugün lstanbulda, Türlriye-
tı güzel arasından seçilmiş. de kazandığı muvaffakıyetin 

İntihap dairesi bu kadar net' eaini kafi görsün. Bugünle. 
mahdut bir güzelin Türk güzel rin zevki ile kalbinin heyecan · 
!iğini temsil edeceğinden şüp. ihtiyacını tatmin etsin. Bü
he edilir. Berber esnafı bile ri- tün yaz gittiği, gezdiği yerler
yaset için biç olmazsa yirmi de takdir ve teceuüsle etrafı
kadar namzet gösterir de için- nın sarıldığına ıabit olsun. İn. 
den en değerlisini eeçer. tihap tartlarının bir kraliçeye 

Hem bu seferki intihap ee- tam bir zafer temin edemiye
ki (İttihat ve Terakki) nin in- cek kadar çürük olduğuna bak
tilıap fırıldaklarma benzedi. mayarak bu unvanın bir sene
Gizli, kapaklı, dönme dolaplı lik sahibi olduğunu bilerek if
bir ,ey oldu. Adeta bir (Cemi- tihar etsin. 
yeti hafiye) iti idare etti. Ni- Fakat, fakat Avrupa ya git-
hayet: meıın. 

- Ne sihirdir ne keramet, Tecrübe ile anladık ki, on-
el çabukluğu bir marifet! . !ar (güzel) i bizim gibi görmü-

kabilinden ortaya bir güzel 1 yorlar. Sonra beynelmilel mü· 
çıkardı. I sabakalarda türlü türlü entri-

Ne kadar olsa eski (İttihat l(alar dönüyor. Bir Türk güzeli 
ve Terakki) ocağı ... Duvarları-

1 
(Esthetique) kaidelerine uy

na, bavaıına bu kadar olıun 1 gun da olsa, yaşı, batı, katı 
huyu, suyu einmiştir. itiraz kabul etmez derecede düz 

Latife bertaraf. Beş altı nam gün de olsa Avrupalının gÖ· 
zet arasından seçilen bu genç zünde basit görünür. 
kızı resminden gördük. Resim Onlarca güzelin manası, 
hiç bir zaman aslı ifade ede- medlulü, ifadesi büc~ütün baş
mez. Hatta derler ki resim ka oluyor. Hatti. her milletçe 
aslından daha iyi görünür. 1 öyle .. Muhtelif milletlerin kra-

1 
işte ne güzel oturup 
yoruz. Davette buradaıı 
eğlenecek değilsiniz ya! 

Bir stakoz hikayesi 

Ne dersiniz, Mehmet 
gelince, ona da bir iki ikr 
dan ıonra bir de baktılar 
saat almış: yürümüş .. Eh, 
kikaten artık gidilemt>z. 
lemeyince de geç vakitlere 
dar İçtiler, eğlendiler ... O 
en zengin bir sofrada, en 
diği inıanlarla hayli hoş 1 

Üstadın evinde, olagan teY
lerdendir. Arada bir yiyecek 
biç bir ter kalmaz. Hatti ne 
yüz dirhem elanek, ne de on 
para .. Karısının bütün ihtiyat
klrlıklarına, tedbwlerine ve te 
yakkuzlarma rağmen, böyle ol 
duğu günler vardır. Yine bir 
akşam ayni vasiyette, bütün 
ümitlerini mahall-in bakka
lına çevirmişler, dütllnüyorlar
dı. 

Üstat takağını 
gözleri yerde: 

- Herifçi oğlu da krediyi 
kesti, dedi. Eh, nasıl keamez 
ya! Borcumuz dükktnm yan 
ıermayeeini geçti. 

Karısı dedi ki: 
- Sen şimdi onu bırak ta, 

şu balkondan denize bale ba
kalım, belki tanıdık bir balık
çı geçer? 

1. ' t. 

Derken: 
- Drrrring! .. Kapının zı-

Evlerin bu kadar sıkıtık za· 
manlarında en büyük korku 
misafir değil mi? 

Halbuki üstat asıl böyle 
zamanlarında: "Ah, bir mi11afir 
gelse!,, diye umutlanır, du
rur: 

- Fakat kafirle~ gelmez-
ler ki... Evde bolluk varken 
ben ne yapayım onları? 

Kapının zili bir daha ça
lınınca, üstat hemen yerinden 
fırladı: 

- Dur karı, dedi, bu ace-
mi misafire benziyor, akşam 
sofrası çıktı, demektir. 

Kapıyı açtı, bayır, misafil' 
değil! Garson kılıklı birisi .. 
Elinde de kocaman bir pa-

-··--··------·-·---· 
!içe diye aeçip umumi müsaba
kaya yolladıklarını görüyoruz 
da biz de şafıyoruz: 

- Bunlar da güzel mi? di
ye dudak büküyoruz. 

Haklıyız. Estonyalıya göre 
güzel İspanyola göre çirkindir. 

Binaenaleyh bu tekildeki 
bir intihap mahsulü olan yeni 
kraliçenin Avrupaya gidip İn
kisarı hayale uğramamasını is-

ket .. 
- Burası değil 

efendim? 
ıni mektep 

- Evet, burası yavrum! 
Bir ıey mi var? 

- Buyurunuz efendim.. Bu 
nu ustam gönderdi .. 

O atat paketi alıp içeride 
açınca, aman allahım, ne gör
eün? Maidei i.sıinani ! Kuzu 
kadar bir istakoz .. 

- Bunu kim gönderdi a
caba? diye dütünecek zaman 
değil! 

- Karı •- atakoz pıft-

rebilir misin? 
Mutfağı arayıp taradılar, ya

rım tite zeytin yağ da buldular. 
Tuz da varını,. Sıra ekmeje ııe 
lince, üetat cesaretlendi. Bak· 
kala haber saldı: 

- Soframızda koca bir 
stakoz var. S- bir okka ek
mek gönder, yahut ittiban 
varsa sen getir, hep beraber 
yiyelim. 

Eh, stakozlu sofraya da 
bir okka ekmek gönderilir 
doğrusu! Bakkalın gelmeğe 
cesaret edemediği, ekmeğ; gön 
derifinden belli! 

Karınlar doyduktan sonra 
üstada mecal gelm. Şöyle 
bir iki 119 dost aramak ıçm 
Beyoğluna çıktı. Şehrin tarun
mıı simalarında.; ve ahbaplar
dan Abmet Beye raat gel
m: 

- Nereye böyle yahu? 
- Abdullah Efendide Meh-

met Beyi bekliyeceğim, bir ye
re davetliyiz. Oraya gidece
ğiz? 

- Adam, o gelinceye ka
dar fÖyle bir iki tane çalof
tıralnn .. 

Oturdular ve batladılar. 
Mehmet Bey nedense biraz 
gecikti. Kadehler bir, iki üç, 
devam ediyor. Muhabbet te 
gırla! 

ler geçirdi .. 
Mektebin müdürü ırıiJ 

lef bir sofra kurmuş, da\letl 
rirıi bekliyor. Koca bir 
koz sipariş etmitti. O da 
ae, hemen haşlayıp doi 
cak, İki kayık tabak ta 
ca bir salata halinde t11 
süsleyecek .. Fakat bekler, 
!er, atakoz gelmez . 

Davetliler neredeyse 
lecekler. Bu ıtakoz neY' 
kadar gecikti? On dakika, 
mi dakika, yarım saat .. 
allab, davetliler de gelmi:rot 
Bir saat, bir buçuk saat. 
saat, üç saat .. 

Stakozdan da, 
den de ümit kesilince, oıiİ 
Bey mükellef sofranın bir 
narmnda tek başma y~ ... ., 
yiyip kalkmış, yatma, .. 

Bu muammanm düğütll 
üstat bize anlattı: 

- Gözü kör olmasın, S 
son stakozu mektebin öbür ~ 
rafında oturan müdür 
kapısına götüreceğine, .,1 
oturduğum yere getirmİt· rı" 
biz de kimin gönderdiğini ııl 
radan elbette anlarız diye ~ 
tirip yedik. Meğer davet ' 
raaında beklenenler de biı ılt 
Mehmet Beyle Ahmet B•Y 
ğil mi imişler? Taliin cil~ 
sine bakın ki, o gece ben lıv 
müdür Beyin ikramını gOI 
müş, hem de davetlileri~ 
davetlisi olmuştum. 

Kiralık Ev 
Kadıköyünde Mısırlıok 

lunda Nuhbey sokağınd• 
altı o:lalı 22 numaralı e 
kiralıktır. Talip olanlar ga 
zetemizde Rıımiz Beye ınll· 
racaat etsini r. Üstat dedi ki : 

1 - Adam bırakm tu daveti! ·-----------'I 
--· Asrın En Büyük Ve Şayanı -~-ıı 

Hayret Eğlencesi 

temek hakkımızdır. 1 
Esasen kışın yapılan tecrü

beden sonra bu müsabakalara 
olan rağbetsizliği görüp bunu 
tekrar etmemek lazımdı. Fa. 
kat madem ki oldu, bari zara- 1 

rm yahut yanlışın yarı yolun-
1 dan dönelim. Ve ismini unut

tuğum yeni kraliçeye, bu ka- J 

dar §eref ve şöhretle saf gön
lünü eğlendir. Avrupaya git- ' 
me! 

Anupa ve Amerikanın merkezleri ahal'sinin alkış:adığı 

TROPICAL EXpres 

Diyelim. 
Vakıa zevk ve neş'e ile tam 

yol giderken bu teklif biraz a
cı gelir amma ne beiı bar. Aza 
kanaat etmeyen çoğu da bula-
maz. derler. . 

(A, Dumas) bir eeerinin so
nunu fU cümle ile bağlar: 

"On a quelquefois asseıı: 
souffert pour avoir le droit de 
ne jamais dire: Je suis trop 
heureux" 

Yeni kraliçeye hakiki saa
detler dilerim. 

Burhan CAHİT 

Büyük Brezilya Rövü Heyeti 
14 temmuz bugünkü perşembe akşamından itibaren 

Taksim Bahçesinde 
icrayı lübiyata başlayacaktır. 

Cinsinde yekta olan bu revll heyeti, meşhur 

Prof. WILLIAM C. DOORLA Y 
tarafından idare edilmekte ve methur Müzik - hollerin bir 
çok yıldızları ile beynelmilel muganniyeler ve maruf bale· 
rinlerden mürekkeptir. 

Heyetin temsil edeceği oyunlar meyanında: 
99 Tablo Ozerine Fevkalide Alaknbaht Bir 
KALEIDOSCOPE ExOTIQUE temr;;li vardır. 

Muhteşem Mizansen - iki saatlik Müs· 
tesna Artistik Eğlenceler 

Görillmemiı • Orijinal - Milkemmel • Muhteşem 
Cuma ve Pazar günleri matine saat 17,30 tc 

-~ ··--- - -- ~ -·~- -· 
Milliyet'in Edebt Romanı : 3 2 tür. Deterministlik Avrupalıdır 

Bu iki medeniyetin arasında 
bir uçurum vardır. İstikbali 
görmek sadece olacağı görmek 
demektir. Görülen şeyin mut
lakıyetle vukuunu haber ver
mek rleğil.. Bakırız bu neye ben 
zer. Meseli. Astronomie de bir 
kuyruklu yıldızın mahrekini 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Felaefi fanttUtİque roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Leman kirpiklerine sırala

nan yaılar arasından: 
- Dayıcığım bu vak'a ilk 

defa bende vuku bulmuyor .• 
- Anladık senin gibi (de 

doublement) na uğramış olan
ların artık isimlerini sayıp dök
meye lüzum yok .. 

- Ölümleri kendilerine ma
lum olanların bu felaketi bek
lemekten başka yapabilecekle
ri bir teY yoktur .. Par fatalisme 
bu böyledir.. Takdire ne de
nır?. 

Asabiyeti artan Talat Bey 
havaya yumruklarını sıkarak: 

- Bir fatalisme öğrenmiııi
niz .• Fakat manasını bilerek de 
gil. Papagan gibi yalnız lafzi 
bir öğreni ... Her fenalığı ka
dt>rdir diye kabul etmek aczü 
meskenettir. Bu şarka mahsus 
çok meş'um bir itikat .. insana 
çatan bir belaya kıpırdamadan 

nefsini teslim etmek. hesaplarız. Bu nazari normal 
Orhan - Şarka mahsus eli- mahrek fezada kat'ı nakıs, 

yorıunuz. Frenklerin deter- kat'ı mü ki.fi veya kat'ı zait şek 
ministe itikatları yok mu?. !indedir. Fakat olabilir ki bu 

Talat B. - Oğlum siz bile- kuyruklu yıldız büyük bir sey
mediğiniz şeyleri kendi yanlı! yarenin yanından geçer ... Ve o. 
fikirlerinize doğru çekerek tef. nun cazibesi tesiri le mahrekinin 
sir ediyorsunuz.. Frenklerin şeklini değiştirir .. 
(determinisme) mi Şarklıların Bizim eski vaziyete nazaran 
(fatalisme) me verdikleri ma- olan müıtakbele ait hesabımız. 
naya hiç uygun değildir .. Siz daki takdir bozulmuş olur ... 
bu noktada Camille Flamma- Ancak, sonraki tesiri hesaba 
rion'a ve diğer müelliflere de katmakla nazariyemiz düzel
iftira ediyorsunuz ..• Bu mesele mit bulunur.,, 
lere merak sardıralı Flamma- - Bu sözlerden şu anlatılı 
rion'u ben de okuyorum .. Ak- yor. İstikbalin evvelden keşfi 
lımda kaldığına göre, Ölüm ve · kabi:I olduğunu farzetaek dahi 
esrarı külliyatır.ın birinci cildi- ı vukuu beklenilen şeyin diğer 
o~ açınız. 326 ıncı ve 7 inci sa ! bir. ~esi~ !le şe~il ve mahiyeti 
hifelere doğru bakınız. Buna degıtebılır ... Bınaenaleyh böyle 
dair izahat göreceksiniz.. hususlarda fatalist bir tevek-

0 cilt ve o sahifeler açılır, kül ile beklemiyerek olacağa 
şu satırlar okunur: 1 kar!• tedbir almakta kuıur et-

"Eatalistlik şarklı ve T'" · 

mı şimdi? Okuduklarınızı iyi 
okuyunuz .. Hiç bir şeyi fenaya 
yormayınız .. Hep iyi tefsirler 
üzerinde yürütünüz .. Daima et
rafınıza iyilik yay_mız .. Ve bun 
dan aldığınız ferahla şen olu
nuz ... Dünyaya tetaret saçı
nız .. Neş'e toplayınız .. Saadet~ 
felaket, İnsan daima beklediği 
şeyi kendine çeker ... Korktu. 
ğuna uğrar. Ve ekseriya büyük 
bir azimü vect ile husulüne 
çalııtığı şeye yani, umduğuna 
nail olur.. Bu spirite oyunları 
bir eğlence haddini geçmeme
lidi-r .. Siz güneıin aydınlığın
da hareket ve neş'e arayacak 
çocuklarsınız. Ahretin karan
lığında sükiin ve feliket de. 
ğil... 
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Dünya ahret iki 
alem birleşiyor 

vahti kabilelerin kaba tahta- güzelliğine de varis olan bu Dilavere gelince o kırklılı 
dan yontulmut mabutlarını çocuklar yüz çizgileri zarif, bir baba ile otuz beşlik bir ~· 
andıran sultanlar devrinin ince mütenasip, sympatique nanın mahsuliydi. Ana cahıl 
bu korkulukları bazan bir ser- garabetpereıt narin, ıolgun,has bir halayık, baba ümmi dene-
vet kümesinin tepesine otur- saı vebham, çabuk incinir bi- cek kafada sade bir adafll" 
tulmut zayıf, ıinirll,(degenere) rer hilkatte idiler •. Leman on- Bu iki odun parçasının çarpıt• 
bir nesil bırakıp giderler... lara niıbetle kanlıca, canlıca masından bu kıvılcım nasıl par 
lrka bedi ye ettikleri bu, cis- görünmesine rağmen, ruhan layıp çıktı? T abiatm insllll1 

men, ruban cılız, bozuk dü- o da ~tekilerle ayni zaafta İ· hayretlere düşürecek böyle , •• 
zen ahfat kondukları bu na- di. ıırtmaları vardır. Bazı deh•· 
meşru kazancın mabıulli mi- Gençlere nasihattan ağır ge- !ardan aptallar doğar .. 8•~1 

raalarlle ekıeriya cemiyete mu len bir ıey yoktur.. Dayıla- §Öyle böyle insanlardan zekı-
zir komedyalar oynadıktan rının sözleri onların bir ku- !er gelir·. 
sonra ortadan silinip yok 0 • lalclarından girdi öbürlerinden Bu halayık zade renkli, el• 
!urlar... çıktı .. Fakat dayılarmda uya- li, kemikli, dolgun kısa boylıl• 

Pata yetmit sekizinde, ka. nan bu botnutsuzluğun anne- fosforlu kedi gözlerine malil<. 
çıncı zevcesi oldutwıun hesa- !erine de sirayetinden korku- toparlak çehresi gayet aeviıtı' 
bını allah bilir. Mahnur Ha- yorlardı.. Binaenaleyh bu es- li bir çocuktur ... Beylerle be• 
mmefendi on sekiz salinde... pritismacılığa mümkün oldu- raber o da lisan öğrenmiştir· 
Tarla henüz tam kuvvette ğu kadar gizli bir din tutar Fakat beylerin salı:fe!erİll6 

zürriyet verecek kıvamını pek gibi devama aralarında karar göz atmaya tenezzül etır.eclik• 
bulmamı, ... Tohum iıe vücut verdiler.. !eri materialiste kitapları ı• 
anbarında yıllana yıllana çU. Bu aklı, fikri zıvanadan çı- çamak suretile karıştıraralı 
rümüş... karacak garabetteki mütalea- onlardan da fikir alnaya c~ 

Bir genç fidana mantar- !arının zayıf bünye ve dimağ. lışmış binaenaleyh iki itik~' 
Bu iki erkek bir kız kar- !aşmış bir kiltüğiin aşısından larındaki karma karışık tesi- arasında mütereddit kalmıştır İ 

deş vaktile cinai kuvvetini çok sajilam mahsul beklenir mi? : ratile çok acayip rüyalar gö- ı Fakat beylerine karsı n uh 
1
• 

yormut bir paşanın tekne ka. Tabiatin tuhaf bir fantezisi, ~ rüyorlar·. Ara sıra uğradıkları b!r vaziyette gö ünmemek jcıl 
zıntılarıdır •. Bir elleri devlet oğlanlıuı kıza, kızı İst> kendi bersami halleri hakikatle ka- J itin huyı; a auyı.ına ı:: · d T •

11 

hazinesinde, öteki kolları ka- ı cinsinden ziyade erkeğP. ben- nştırıyorlar.. Hasılı bu mad· ] kar..aati.U onlara sezdirınel<· 
dın belinde bu murassa nişan- zetmi&t.i-. di dünyadan ziyade kendi ma. ı te:ı. çekinir. 
lı, gümrah kır sakallı, doy- O - • • 



4tahkemel~;de ..... 

Telefon davası 

Polisli! 

Bir deniz 
Faciası 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 

·· n müdafaalar yapıldı, karar 
gelecek celseye kaldı 

8et · .. · ı · den Ali- otomobil tuttum, onu hastaneye • .,. ":~~e muffehdt ermtelefon tir -ı.lettim, fakat haıtaneye ölüsü 
~ tara m an . . . ld 'I ,._.,, 

· ale h" 'k e edilen da-· ımnıtti yo a "m ...... 
""'- '! . ·~ 1 am ahkemeoinda - Sen bu kadmı umumhaae-
"''ID ıkıncı ceaa ın · d ? 

dil 
· b"r den mı tanı ın . 

.... • - . f d' Be "k .. uhakenıe de evveli Ali Ya· - ~ayır e en un, on~. tı • 
,._ · kı'lı" Methi Sait Be)' tqta bır evde tanıdım, ıkı sene 
oeyın ve • k d . 'k b b • mıı müvekkili Alı a ar sevıfh len sonra era er ._ 8:;: ıa~fiyede bulundu- yaf&IDıya baıladık, o namuılu bir 
ııan.a telefonu hiç konuşma· kadmdı. 
oldutu halde, tirketin kendi- Reisin emriyle kanlı yatak 

.. k • ı ücreti aldıir· çarıafı ve bir takrm bıçaklar mas 
an mu a eme .. rild" M y tak 

telef ı tomatiğe tahvil .. nuna goıle ı. aznun a 
dilı:te::::r: da, fazla tahaila· çartafmı görünce ağlamağa bat· 
devam ettiği görülünce telefo- ladı. . , 

ıı - · ı r vasıtasıyla Şahit!• çainldı. Gelen iki er-
mı memura ·-'-I bl " d'ld rini ir ettirilerek cürmü meıhut kek ,..., t ~ f'IJ' ıorme ı . e 

Pıld ıc. T ı f 'rk~'nin saf· a6yledller. Bır de kadm şahıt var· 
lgını, e e on şı ..,.. h•dtn • 

erinden iıtifade ederek ken• dı. Bu ta ı maznunu~ .:"nn~sı 
•rini dolandırdığını söyleınit ve oldufu anlatıldı ve yemınıız ~m
lıettn mahkum edilmesini, ı... ı..,ııcfl. O da •talı yukarı oglu-
•da h k k h · ı rlnin de nun anlattıklarını anlattı. Bundan 

u u u fa aıye e üdaf kT t ·• t h 
•arı dikkate alınmasını talep aonra m. bl aa lveb.' mi e elvanda. 
İttir. kikat içın r ta e ı o up o ma ıgı 

htethi Sait Beyden aonra Sadi aoruldu. • , . 
'" Be kalkmı ve Telefon şir - Tetkik edecegun efendım, 
ti~:- y -d f • tır oevabı alınınca muhakeme başka 
·- mu a aunı yapmıf · ilk d'ld · 811 müdafaa da Sadi Rıza Bey gilne ta e 1 •· 

elefon tirketinin dolandıncı ol
~•.lını aöylemit ve tirket defter 
IDuı herkese açık olduğunu, 
! tikayetin nazarı dikkat& alın 

·fııu, telefonlar otomatiğe tah· 
. edildikten ıonra kontörlerin 
ır .hafta kadar itl~mediğini bu 
ı;ıyet kar,111nda ne yapılmaaı 

•p ettiği Londradaki merkezden 
rulduğu zaman, Londradaki 
tlıez heyeti fenniyesinin vasati 
~!~k miktarı teıbit edilerek 

. lllat yapılmuı için emir ver• 
••in; ve öyle yapıldığmı anlat-

tır • 
. Sadi Rıza Bey bundan aonra hü 
~tnetin bu iti reaıni bir heyeti mil 
ıı..., .. tarafından tetkik ettir· .... • b • 
••nı ve Telefon tirkctinin u •t-

. hatalı hareket etmediğini teı
t ettiğini, Ali Yaver Beyin mil· 
Clllllile tutulan zabıt yarakaaı 
'i, ltıymeti ohnadığını, çilnkii o 

•tta kendi imzalan bulunmadı 
llıı IÖylemi~ ve beraet talebinde 

1llnınuştur. 
IYıuhakeme karar tefhimi için 
ika ti.ine bırakılmıtlrr. 

Limon kralının 
muhakemesi 

Lilnon kaçakçılığı ile maznun 
. n Kralı Diyamandi Y anaka· 
I& Ef. nin muhakemeainin nak· 

11 riiyetine, dün gümrükteki 8 
c· "h • 1 ı tia.as mahkemesinde ı•:rn· 
~"kuf olarak devam edilmittir .• 

· ııkü celsede Müddei umumİ· 
ı. "" müdahil• 11fatile gümrük i
lltesi Vekilleri bazı noktalar Ü· 
erinde tevsii tahkikat yapılma• 

le.lehinde bulunmuşlardır. Bu 
\tıuata karar ittihazı için muha· 
etıte pazarteai günü öğleden aoa 
~t., bırakılmıttır. 

Dünkü celsede Diyamandi Ef. 
f llİt beyannam ai 6000 k}lo üze; 
?aden gümrüğe ve~ilen bı~ P•':'• 

on.un müaadereaınde bıh"ezm 
!><>o kiİo zuhur ettiğine dair ye· 
1 l>ir mesele de mevzuu bahaol· 

"'4tur. Bu hususta da tahkikata 
o.m edilmektedir. 

l'eodor Valmas Ef. 
mahkum oldu 

Haliçteki kaza 
Bir kaç ay evvel Haliçte bir 

kaza olmuı, Mezbahanın Mile•: 
hede iıimli motörü Sokrat efendı· 
nin Yılmaz iılmli motörü ile çar• 
pı1mı9, netice de ~br~.h~ iaminde 
biriıi boğularak olmu4tu. 

Dün bu feı:i kazımın muhake
meaine Ağırceza mahkemeıinde 
d .... aın edllmlt, bazı tahitler din
lenllmittir. Fakat bu şahitler ka· 
zayı görınemitlerdir. 

Muhakeme kazayı gören cii
ğer bazı şahltlerir. celbi için bat· 
ka güne bırakılmışhr. 

Boğanın ölümü 
Köy boğaıının vefatına sebe

biyet verdiklerin.?~n .dolayı B?-. 
yük Halkalı köyu ıhtıyar heyetuu 
tetkil eden Salih, Atıf, Mustafa, 
Osman, Muhtar efendiler muha· 
keme altına alınmıtlardır. 

Olen boğa hükumete aittir. Hü 
kUınet Bulgariatandan tanesi 148 
liraya daınızlık boğa ıahn almq 
ve bunlan köylere dağıtm19tır. Bu 
meyanda Büyük Halkalı köyüne 
de bir boğa verilmiştir. Fakat bo
ğa verilirken köye bir de talimat 
name verilmiş boğanın naııl bir 
ihtimamla muhafaza edileceği bu 
talimatnamede tasrih edilmi,tir 

Bundan ba,ka heyeti ihtiyariye 
nin de boğanın ııhbatından mea' • 
ul tutulacakları kendilerine bildi-
rilmitlir. .. 

Boğa kıftn ütümüş ve ölmuf· 
tür. Köy heyeti ihtiyariye~i ~e 
mahkemeye tevdi edilmıflerdır. 
Mahkemede okunan heyeti ııh~i
ye raporunda Boğanın bulundugu 

h nn pia ve karanhk olduğu, bo
ia~ın iyi doyunılmadığı anlaııldı 
ğı ve boğanın soğuktan haıtalana 
rak öldüğü yazılıyordu. Maznun
lar boğayı kendi hayvanlarını 
muhafaza ettikleri ahırlarda ya
brdıklal"ını, kendi hayvanları ne 
yerse boğanın da onu yediğini, Ö.. 
tümünde kendilerinin taksiri bu
lunmadığını •Öylemişlerdir. 

Mahkeme Heyeti ihtiyariyenin 
beraetine, fakat boğanm bedeli 
olan 148 lirayı mü9terekcn hüku
mete ödt'miy karar vermiştir. 

Bir mavna batb ve 
tayfası boğuldu 
Dün aabah limanda bir deniz 

faciaaı o)muttur. 
Sabah aaat 5,45 de limana ıir

mekte olan Ereili vapuru Davut
pafa açıklarından geçerken Un
kapam iskelesine menaup lnebolu 
lu Mehmet reiıin kum yüklü mav
naaına çarpntlftır. Sademe, o ka
dar ani olmuttur ki mavna, der
hal pa~lanarak batmıttır. 

O civarda bulunan balıkçılar 
derhal denize atlamıılaraa Cla an
cak Mehmet reisi kurtarabilmit
lerdir. 

Dalgalara kapılan lnebolulu 
Mehmet Ali boğulmuştur. Mağru
kun cesedi dün akıam ıeç vakte 
kadar bulunamamıftı. 

Tahkikata Müddei umumi mu-
avinlerinden lamail Hakkı Bey 
vaziyet etmittlr . 

Otomobil altında •• 
Oıküdarda, Balaban caddesin· 

de oturan Mığırdıç fOfÖr lamailin 
otomobili altında kalarak baca
ğından yaralanmıttır. 

Dayak yedi 
Arapcamiinde, Kutu çıkma2ın 

da oturan Ali Aamalımesçit civa
nnda salatalık .u.tat'ken Nuri is
minde birinden dayak yemittir. 

Kumar oynarken •. 
Buraa sokağında Acem Haaa· 

nm kahvesinde Fahri ile Dav it 
tavla ile kumar oynarken cürmü 
mefhut halinde yakalanmıılardır. 

Maaa Üstünde bulunan 37!1 ku
ruş müsadere edilmittir. 

Bir cerh, bir iddia 
Kadıköyünde, rıhtım caddeain

de, Marmara oteli sahibi Mehmet, 
otelde oturan Rıza ile kavga et
mit, Rua Mebmedi elinden ve 
göğsünden yaralamıtbr. Rızanm 
annesi Hatice Hanım da Mehme· 
din bıçakla kendisini elinden ya
raladığını iddia etmektedir. 

Havaya atılan silAh 
Beyoğlunda Kuloğlu aokağın

da komiayoncu Haaan Ef. coşarak 
havaya dört el ailah atm•• ve ya
kalanmı,tır. 

Ayşe Hanıma dayak 
Samatyada, Kürkçübatı mahal 

le.inde, fapanak:çı viraneıinde A
rabacı Şahin iaminde birinin vali .. 
deıi Ayte Haoıma dayak atarak 
iki ditini kırdığı hakkında zabıta. 
ye bir ihbar yapılmıttır. Tahkik 
edilmektedir. 

Otomobil kazası 
Pangaltı ainemaaı önünden kar 

şıya geçmekte olan aobacr Apoı .. 
tola şoför Osmanın idaresindeki 
1904 No. lu otomobil çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamıt~ 
tır. 

Çukura yuvarlanan 
otomobil 

Şoför OımanJn idaresindeki 
karnesiz otomobil evvelki gece 
sabaha karşı bir çukura devrile
rek hasara uğramıillr'. 

Sonu 

Tren faciası 
(Başı ı inci .ahifede) 

leaları ihtiyat kaydile telakki 

Muallimler 
Arasında 

edilmelidir. (B«§ı 1 ind sahil~de) 
Muhtelit katar tep faaliyette bulunmaktadır. 

Bu mütalealar araaın.da 11k Bu mekteplerde 30 bin kadar 
sık zikredilen bir noktai nazara talebe okumaktadır. Yeniden 
göre gılya katarın iyi tetkil e- bir kaç liıe ve ortamektep açılu 
dilmemit olmaaı kazanın vuku- cakaa da bunların yerleri henüz 
una sebebiyet vermittir. Yolcu tesbit edihnemiştir . 
•e yük vagonlarından mürek- Tedrisatın e.~ası 
kep katarlarda yolcu vagonları Orta mekteplerde her vatan-
nın öne •e yük vagonlarının ar- datın alması lizımgelen aagari 
kaya vaz'ı hakkında mutlak bir kültürü temin ve amelt hayatla 
kaide mevcut olmayıp ekıert temaaları halinde muvaffak ola 
demiryolu nizamatı katarın t"' bilmeleri imkanlarını ihzar ede 
kilinde bu vagonlar için tren- cek mahiyette bir tedris tarzı 
den intihap edilecek mevkii it· takip olunmaktadır. 
!etmenin şekil ve ihtiyacına ve Ecnebi /isa11ları 
bu katarlarda yapılacak maneY Vekalet liselerde ecnebi fi. 
ralarm mahiyetine ve ara iıtaa- ıan derslerine mühim bir ehem 
yon hatlarının tul ve vaziyetle-

miyet veriyor. Arzu ediliyor ki 
rine göre tesbit eylemeği tercih her liseyi bitiren genç kendi 
etmiştir. Böyle bir muhtelit ka 
tarda. yolcu vagonlarını öne ve tahıında her hangi bir eseri ta

kip edebilsin. Bu makaatladır 
yük vagonlarnu arkaya koyma- ki liselerimizin ekserisinde li. 
ğı icap ettirecek muhtelif ah- san tedrisatı ecnebi muallim
val demiryolu kitaplarında ve 
nizamatında zikir ve teıbit edil ler tarafından yapılmaktadır. 

Bu vaziyet bu sene daha ziyade 
miş olduğuna rağmen mutlaka 
arkaya konmalarını İcap ettire- teşmil edilecektir. . 

cek yalnız bir hal nazarı itibara Ec11ebi mektepleri 
alınmıttır ki o da yük vagonları Şimdiye kadar ecnebi ve e. 
nın ara iataayonlarda terki için kalliyet mekteplerinde türkçe 
manevra yapılmaaına mecburi- lisanı ile türkçe, Türk tarihi, 
yet halidir. Türk coğrafyası ve yurt bilgisi 

Kış'ta katarlar tedris ediliyordu. Bu seneden 

Netekim yolcu vagonlarının itibaTrenktari~h. d~~~l~rin~e ~al
kışın lokomotiften teıhinini , nız ür tarı ı, ur cogra ya 
mümkün kılmak ve bu vagon- ı il değil bütün umumi tarih ve 
!ardaki otomatik fr 1 · lok o- umumi coğrafya türkçe olarak 
motiften tahrik edehll::k için , tedris ~lunacaktır. Orta _ve lise 
bu vagonların öne konmaları j der~esınde olan ~eb~ ve e
her demiryolunda b ri tu- kallıyet mekteplerı dogrudan 

mec u d v M 'f k"I · tutmaktadır. Yük 1 ının ogruya aarı ve a etme orta vagon ar d. t • .. d .. 1 .. • .. 
ara istasyonlarda manevra icap te naa. ~~umı mu ur ugune 
edilmesi katarlarda bu manev- raptedılmı~tır •• Bu mek~~ler ba 
ra yapılırken yolcu vagonları- dema te~ıyevı ve !edrısı huı~: 
nm ileri geri tahrikinden içti- ı~t~a dogrudan dogruya b~ mu 
nap etmek için yük vagonları- dırıyetle temas edeceklerdır. 
nın ön tarafa konması muvafık Pr. Malche'ill raporu 
iıe de bu vagonlar ara iıt.ı.syon- Pr. M. Malche'in raporu he. 
lara değil intiha ista,yona nak- nÜ'Z tabı ve teksir edilmediğin
lediliyoraa bunlaı;:ıo k ya kon den bu hususta 'imdiden bir 
masında hiç bir mahzur ve ma- §ey söylenemez. 

ni yoktur. Matbaaların lel'hidl 
Teşkl/At Bütün devlet matbaalarının 

Bizim katar tetkilatına relin tevhit edilerek Maarif vekaleti. 
ce; kı,ın bu gibi vagonları te•· 
hin edilmekte bulunduğu için 
bunların katardaki mevkileri 
münakaıa kabul edemez. Yazın 
seyrüsefer eden trenlerde ise 
yolcular vagonlarını öne koy
maktaki esbap kısa trenlerde 
yolcu vagonlarındaki otomatik 
frenlerden istifade edebilmek 
ve katarların tulü uzun olursa 

ne raptı muameleıi bu ıene te
hir edilmittir. 

--- ++-<IHt+ı• .... •>-+-- --

Amerika 
Rusyayı 
Tanıyor mu? 

iıtaayonlarda tevakkuflarda yol (Başı ı incı sahılede) 
cu vagonlannın makas haricin.- rar venniştir. ilk adım, Moakova• 
de ve mevkif binalarından uzak ya bir müşahit ıondennektir ki 
ta kalmamalarını temin eyle- bu hareket Rusya hesabına bir 
mek gibi işletmenin icap ettir- muvaffakıyet ol cak ve diplomasi 

münasebetlerinin batlayacaf:ına 
diği mülahazalarla ekserisi 4 muhakkak bir delil t~kil edecek
dingilli ve ağır olan bu vagon- tir. 
farın iki dingilli hafif vagonla- Bu yeni tarzı hareketin sebebini, 
rın arkasına bırakılmaması gı- Mançuride Japon ,,üfuzunun art 
bi fenni dü&Üncelerdir. maşının Amerikada hot görünme Sahte kon~imento, paaapo;<t .,~ 

dıno tanzimi suretile Marsılya • 
•ıı lıtanbul'a üstüpi diye getir· 
•gi bir parti mal meyanında i-

Şeker davası Hayır olsun! "T meıinde aramak lilzıındır. İyi ma .. 
Sultanahmet Sulh birinci ceza FrPnler mesele.~i lumat alan mahafilde Moakovaya 

mahkemesinde dün temyi!ce ı;ıak Filhakika el freni ile müte- gidecek müşahidin iami bile zikre 
~kli kumatlar zuhur ed"n Teo· 
~~r Valmaa Ef. 8 inci ihtisas Mah 
""""•İnde cereyan eden muhake
~eai neticeainde bir buçuk sene 

Pae mahkum edilmiştir. 

zedilen ,eker ~av;ıaının ruyetıne DevlPller si/Ah/anmak i('in harrik uzun katarlarda makiniı dilmektedir. lımi geçen zat, Reisi 
devam edilmithr. . ne .~arfediyorlar tin verdiği itaret üzerine ön ta cümhur Mister ; oover'in Ticaret 

Mailim olduğu üzere, temy!z d nezaretinde bulunduğu zamandan 
mahkemesi Sultanah~~t Sulh bı- Beynelmilel yapılan tetkikle- raftaki frenler arka akilerden beri kendisinin adi\mlarından ad-
rinci ceza mahkemes!n!" karannı re nazaran bugün dünyanın tea daha evvel tutulur. Bu vaziyet- dedilen Mister Gileapie'dir ki ahi 
4 noktadan nakzheımk.•kt~ır. · , lun" ı lihat masrafı günde iki milyon te dik bir meyilden a,ağı inen ren mezunen Amerikada bulun-

Katil acıık Bu meyanda a 1 1 mes u ı ·ı· ı· k d trenlerde freni tutulmuı olan muıtu. Miater Gileapie elyevm 
"1! • d'I k ona tevcı"h ngı ız ırası tutma ta ır. Bu A ·k A k f t" 1 P>t . tayın e ı ere cezanın 'kd b' 1· •· . • hafif bir vagon arkaımdan ge- merı anın n ara ae are ı a •· 

.ı~ .•Yısın beıinci giınÜ Cihanı•~- edilmemeıi ve .Uıak şirketi !ara· mı arın ır sene ıgı ıae 25 mıl fekommeraiyalidir. Kendisinin 
İatıı~ır cinayet olınuf, Salih lamaıl fından şatılmıt olan tekerlerı.n au- yar altın frank tutmaktadır. Ce len ve henüz freni tutulınamıt Ruıyanın dahili ve harici itleri 
~~~de .bir_ adam .~arı~ı Sa-:dat reli beyini İspat zımnında ıbra~ miyeti Akvamın son yaptığı bir olan ağır bir vagonun tazyikile hakkında büyük bir vukuf sahibi 
>Qt· ını oldunnüttu. Dun bu cına· 'k ·ı · k t sanayı kolayca yoldan çıkabilir. latan olduğuna fÜphe yoktur .•. 
' ın Ağ za olunan veaaı 1 e .'1~ e vk-;k d'I istatistiğe göre dünyanın ıillh "'•lılc muhakemesine ırce bankaaı deflerlerının tet ı e ı · "h' t 'h ıl t eldin bul gazetelerinden birisi kaza- Rusyaya mütahit olarak gİdece 
l\t··enıeıinde başlanmıttır. memit bulunması da vardır. . ve mu ı~a 1 r ~ 1 Y U nın ıebeplerini tahmin ve tadat ği söylenen Miater Gilespie. on bir 

ı_11 Uatantiklik kararı ok~n?~k- Mahkeme nakza ittiba ettık· 1922 ıeneaınde 45 mılyon dolar d k I •eneden beri mütemadiyen Ameri 
t;<1r &onra, C"eİs maznun Salıhı ıa· ten sonra, defterle~in tetkikini ka iken 1929 ıenesinde 64 milyon e er en öndeki yo cu vagonları kanın Türkiye atatekomm rıiyal 

llp etti: rarlattınnıt ve ehlı vukuf ?l.:"rak dolara çıkmı,tır. Bu ihracatı ya nın otomatik frenle çalıttığını liğinde bulunmuş ve Tüı-kiyeyi i-
•ıı;: ":!için yaptın bu iti? niçin tayin edi~e!>llec~~ ~ev-:tın ıaunle- pan memleketler Amerika, yazmaktadır, ki bu iddia haki- kinci bir vatan diye telakki)'• alıtmıt 
tııı{lrıı kana boyadın? acımadın rinin bildırılmeaı ıçın Tıcaret Oda F I "it Çek I k kate mukarin değildir. Çünkü tır. Memleketimizden ayrılacağı 

P>f tezkere yazılmasına karar ranıa, ngt ere, Ol ova • muhtelit bir katarda yolcu VA• havadisi, burada pek çok olan 

1 Parlementolar Ankara ile 
Birliği Maç 

(Bil!/' 1 inci sahifrde) 
Ali Beyin Türk ırupu taazzuY et
tiği esnada irat ettiği nutuk, bey
nelmilel parlamentolar ittihadının 
gayeai, faaliyet tarzı ve ıimdiye 
kadar elde ettiği neticeler hakkın 
da pek kıymetli malılmatı havidir. 
Te,ekkülün tarihçesini fÖylece hü 
liaa edebiliriz sanıyonım: Bey .. 
nelmilel sulh ve müaalemetin mil
letlerin hakiki mümeaailleri bulu· 
nan beynelmilel parlamentolar 
n;ıe~isi ile temin olunabileceği 
fıkrı, on dokuzuncu asrın ikinci 
rusfınd" hayli kuvvet almıftı. Bu 
hususta hazırlanan birkaç proje 
beynelmilel siyaset aleminde na
zan dikkati celbetmif olduğu i
çin, İngiliz parlamentoaundan 
(Vilyam Randel) ve Franaız par
lamento.undan ( Fredrik Pasi) 
nin müıterek teşebbüalerile 1888 
de dokuzu lngiliz ve yirmi bflfl 
Fransız meb'uaundan aı.üte.,ekkil 
bir heyet toplandı. Ve bu he)'etin 
hazırladığı eaaı üzerinedir ki bey 
nelmilel parlamentolar birliği vü
cude geldi. ilk içtima 9 parla
menterlerden mürekkep olarak 
1889 da akdedilmit ve bu İçtima 
Fransa, Belçika, Danimarka, la
pan ya, Amerika, Liberya, Maca· 
ristan hükUtnetleri ittirak etmİ•
tir. Umumi harbin ili.nına kadar 
mesaisine muvaffakıyetle devam 
etmif olan birliğin faaliyeti, bu 
badireden evvelki ve sonraki ol
mak üzere iki aıoıfa ayrılıyor. 
1914 tarihine kadar birliiin yap~ 
tığı batlıca mühim ifler ıunlar
dır: Milletler araaında zuhur ede 
cek ihtilaflan halletmek Üzere 
beynelmilel bir adalet mahkeme
si t~si.ai projesi •• Birlik bunu yap
tı. Ve proje Brüksel içtimaında 
kabul olundu. Bundan daha mü
him olarak yapılan bir 9ey de 
1889 da ilk Liıhey konferanaının 
akdidir. 1904 te Sen Luide topla
nan konferans büsbütün ehemmi
yetli muvaffakıyetler elde etmit· 
ti. Zire İptida oradadır ki bir ta
raftan devletler araaında zuhur 
edecek mesaili ho.I ve faaledecek 
bir mahkeme ile bu mahkeme kar 
şmnda dünya milletleri mümeaail 
!erinden mürekkep olmak üzere 
bir (Cemiyeti Akvam) teıkili mev 
zuu bahsoldu. 

Tabiidir ki birliğin faaliyet ve 
muvaffakıyet lerinden fevkalade 
mücınel surette bahıediyorum . 
O ,,.,heple bir çok tafsilatı bırak
mak mecburiyetindeyim. 

Konferanıın umuma harpten 
evvelki endip ve teıebbUslerinin 
ne kadar baldı olduıiunu maale
aef o azim felikel en feci ve §eni 
surette ishal etti. Bınaenaleyh suJ 
hıin akdinden sonra yeniden faa• 
liyete batlayan birlik tahdidi tea
lihat meselesini daha büyük bire
hemmiyetle tetkike koyuldu. Kon 
feransın bu .aene husu ı~. bir dik
katle tamikına batladıgı meaaıl
den birisi iktıaadi buhrandır .. Bu 
meselelere dall.a biriruıi defa o la .. 
rak c ihanda mevzuu bahso1an a .. 
leıntümul bir hukuk projeıi gibi 
pek yenı ve mühim bahisler de ili 

(Başı 1 inci sahifede) 

ve bu maç lıtanbulda yapılmak Ü· 
zere tehir edildi. itte cuma günü 
oynacak olan maç bu maçtır. Anka
ralı oyuncular buıün saat ond" An. 
kara trenile tehrimize gelecekle..dir. 
Kafileye Ankara mıntakaaı namına 
!elahaltin ve Sami Nafiz Beyler re
fakat etmektedirler. 

Ankara muhteliti 1u oyuncular
dan mürekkep olup tahmine ıöre 
föyle çıkacaktır. 

Oyuncular: Muharrem, Ratip. Ha
lil. Salih, Cevdet. Hüaeyln, Rıdvan, 
Bllô.1, Abbaa, Aptu1, Selim, Ali Rı
za, Fahri, Adil. lhaan beylerdir. 

Takımm şöyle olacağını zaneıli
yoruz: 

Muharrem 
Salih Halit 

Bili! Ce .. det Rıdvab 
lhaan Fahri, Ali Riza, Adil Selim 

Muııaffak Bey n#' diyor? 
Bu münaaebetle tehrimizde bulu

nan Ankara mıntakau reiai •e Ana .. 
dolu Ajanaı müdiri muvaffak Beyle 
konutluk. Bize 'unları aöyledile..; 

- Ankara mıntakaaile ıeçen Kı 
nunaaniden beri meşğulum. Muhte
lif kuliiplerde eyi takım teşkiline e
sas olabilecek kuvvetli elemanlar 
vardır. Bunları teknik bir ıurette ye 
tiıtirmelc ve umumi futbol amyesi
ne yÜkıeltebihnek için, kuvvetli ta
kımlarla mümlı:iin oldatu kadar fa .. 
la temas yapmafı eaaa ltihaz etthn. 
A~araya aıraaile 1 atanbul •poru, 
Betıklafl, Galataaarayı, Vefayı, da
vet edeceğim. Takımımızı da bilhaa
aa ki.fi derecede yetitrirdikt- ._. 
ra bazı seyahatlere çıkarmak taaav
vurahn ımeyanındadır. Ankara faz 
la bisili.t temin etmediti için bu ela. 
vetler daima açıkla neticeleniyor .Fa. 
kat paraya fedakarlık etmeden ıpor
da terakki temini kabil değildir . 

Y ann yapacağnnız maç Ankarada 
başlayan ve lzmlrln çekilmeslle ya
nm kalan kongre turnuvasına final 
oyunudur. Bu Turnuvada bizimle 
çarpışan latanbul muhtellti tam kad 
rosında cleğildl. Yarın naaıl çıka· 
cak? benim temennim bu sefer kabil 
olduğu kadar ,kuvvetli bir •ekilde 
bizimle kartılqmaıııdtr. Bunu IÖy
lemek lstanbul takımına me)'dan 
okumak gibi bir fikirde olduğunu 
anlatılrnaaın. Fakat kuvvetimizin de 
rtccesini hakkile ölçmek için l ıtan
bul'u n haloki muhtellti De kartdat· 
maktan bliyilk bir zm hi aedece
tiz 

Ankara muhtelitl "-sre maçında 
1 ıtanbula kartı çolı sfiael bir oyun 
oynaını§lır. Burada da ayni aeyfyecle 
bir oyun çıkaracırık oluna zevkle aey 
redilecek bir muaabaka kartı•mda 
bulunmut olacağız Ancak bizim ta
kımnnız henür yenidir. T ecrftbeei 
kafi derecede değildir. Bu idbarla 
1 stanbulun tefevvukuna tüp he et
memekle beraber hakilıl neticenin 
ne olac:aiı evvelden tayin edft-. 

Tebliğ 
ve ediliyor. Istanbul Mmtakaaı merlı:ez be1etl 

C_ümhuri yet Türkiyeaile, Cüm- rİyaaetindenı 
hurıyet Halk Fırkaaınrn m ed eni ti Ankara - lstanbcıl kofllre kupaaı 
arı meydandadır. Biz demokrat nihai müsabakasını yapmıak here 
l~yik9 in~ılapçı ve cümhuriyetç~ 1ehrimize gelecek olan Ankaralı •~ 
bır h .. yetız. İnsanlık, medeniyet kadaılarımızın iıtikball için •-· 
ve milliyetin ,erefi ve aaadeti için lanmızın saat 10 ela Haydmı 1• i ... 
bUtiİ? gayretimizle çah~acagız. toıt:ayonunda hazll' bulunmalan teb
Emnıyet ve ı .. rki teslihat gibi ba- lig olunur. 
hislerde hükümetimiz daima en -·-·-··------------
sulhperver ve en fed1tkir bir mü- jllll•••••••••••'lll 
aalemet unsuru olmuıtur. Gazi , T 
Türkiyesinddri münevver ve müte 16 1'enınıuz Haklmlgt!tl 

Milliye bayramı 
r ekki milliyetpe:r ,·crlik, da.r ve haris 
hod imlıklar içinde bunalmış bir 
mefhum de " il,biliıkiı bize büt ün mil 
letlerin milli toprak ve duyıuları-
na hürmet ve muhabbet elmeği 
Öğretip t..,fkin eden beynelmilt"I 
bir aaliı.h düsturudur. Artık bütün 
cihanca. malüm olmuı olan bu ha .. 
kikati, icap ederse konferansla 
da söyleyeceğiz . Anlatacilğız ki 
bizim sRvaşuruz cehle, ta
assuba ve demokrasi diifmanhğı 
ile sulh ve mÜşalemet katilliğine 
kartıdır. 

lıtanbul 6 ıncı İcra memurlugun~ 

dan: Bir borcdan dolayı mahcuz ve 
paraya ~n·rilmesi mukarrer bir adet 
Burel markah kasa, ve Olvelti mar
kalı yazı makinesi ve koltuk ve ka-

Türk Maarif 
Cemiyeti 

Rozet teı•zl gOnldllr • 

Oıküdarda lıtanbul 6 ıncı İcra
aından: Mahcuz ve paraya çevrilm.ı 
si mukarrer lake aynalı dolap ve 
konsol 18-7-32 tarihine müsadif pa. 
:ı<arteııi aaat 15 ten onaekize kadaı 

Oıküdar Bat pazarında acık arttır
ma ıuretile ıatılacağından talip .,. 
l"nların mahalli mezlı.üre gelmeleri 
ilin olunur. 

d~ ,."~~un bu auale cevap verme· sına . t' ya, İtalyadır. Bu yekOnun ytis• 1 'k dostlarını hiç şüpheaiz müteeaair 
"••11n: verın•t ı. k" 1 • d kad A -"-- il d gon arının otomatı freninin etmekle beraber Amen'kanın Ruı ...._ Muhakemenin dün u .~ese••?·. e 17 an merıt<aya, Y Z e k il 1 k d k" I nepe ve saire 18 7-932 tarihine mü-

~o • Anlat bakalım nasıl oldu de Tı'caret odasının . ıonderd. ığı 14 u" Franaaya, -"sde 33 nlıbet'ı U anı ması ar a il ı e frenli yadaki ilk mümeuili olmak gibi 7 inci icra memurluğundan: Pa. 
,,, , ki' d k" ' · .. · e 'u ded' · ı,· h h d kk b sadif pauırttteııi cünü at 10 dan llıııJ • e ın e ı emrı uzerın liste okunmuf ve hi~hbl? lııkte-1 Jngı'ltereye iaabet etmektedir. a ının muayyen ır addi mü im ve pyanı i at ir mev- raya çtvrilmeııine karar verilen bir 
"'"' ıöyledi: d bir kaçını aeçere .. e ı vu u geçmeıneıine mütevakkıftır. kie tayin edilmesi memnuniyeti 11 re kadar Mahmulpaıada latan- adet feal bir halde kamyon tehn 

... -:- Efendim ~aadet benim met· ten. etm'ı• bı'r de naip tayin olu K ed t d • k d davet edectktir. Mister Gileapie bul ba kası Önünde açık arttırma ıu 'llıd' • - yın , azaz e ren ıse ar a aki halin 24 cü &\inü ıaat 14 te Taksim 
d•Q '•.onu seviyordum, yedi ay- a k deft~rlerin ve veaikalann SeIAnfk bankası "k ded kendiıile görüşen bir muharririmi ıctile satılacağından talip olanların ~ her, c ·h · d · ·n nara b" b .__ ita yu vagonlarının a İ çok ol- ze bu •ayı'ayı •ehrimize gt"len f. de Milli garajda açık arttırma ilt 
•• ı angır e annemın evı tetkı'ki için muhakeme ır af... d "-• • . "k f ' • yevmi meıkurda mahallinde hazır 

"slıuı.Yorduk. tu müdürü Uııu ıçtn otomatı ren deg" il talyan gazetelerinde ıôrdüğünü satılacağından mahallinde hazır bu 
~ aad . güne talik olunrnut r. 1 fr 1 kull 1 t y b k b d h" ı · bulunacak memura mürac at eyle-• n .. etin bana ihanet ettiğın· e en anı mıt ır. e yol- ve aş a mem a an ıç ma umat lunacak memuruna 932-471 doıya 
~ t.UPhclendim. Takıp ettim ve Sel8.nik Banl<aaı müdürü M. cu vagonlarının otomatik fren- almadığını söylemi~tir. mele.ri ilan olunur. numarasile müracaat olunma ı ilaı 
Q• ~lln °nu sokakta bir arabacı fş kanunu Lavernette Pariıten tehrimize !eri makineye bağlanmamıştır. !!!!!!!!l!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 olunur 
~o ı, onuıurken gördüm. Erıesi gÜ ,,_,._ gelmittir. Fakat yük vagonlarının adedı' .. 
d • 11 ••.abacı bizim kapının önün I• kanunu lılyihaımı tenm<. 1 I 1 1 ının ond b 1 1 kt h h k · · d ·• ıteç , az 0 an kısa muhte it katarlan- yo cukvagodn ar 

1 
f " dud~n: ınma a ve er are etımız e 

~·. ,.._;:.r~aup.t~g~ı~~eti:a:::~= eden Ticaret odaıındakl ~omıs- MEVLİDİ NEBEVİ mızda fennin ve demiry 1 • muı aza a le atın a e mı olduğu gibi seyrüseferin Beyoğlu dördüncü ıulh huku 
· · • bitirmek ilzere- O ftl• • • I b'I" F I mahkemesinden ' Akıl haıt lığın 

yon, mesaıs~nı • I Topkapulu merhum Hakimzade zamatının müsaade ve hatta I tezyıt etmış o a ı ır. a ' at yol emniyeti hiç bir za- d 1 · B lı. k 
- ;;J l(ıındir bu adam? dün de 0 • dir. Mad.en ~tleten m

1
uedueske eifr Mehmet Beyin ruhuna ithafen Tem tercih etti~i otomatik frenle, cu vagonları arkada olsaydı ve man gözden uzak tu-

0 ayı a, ır öy emrazı akliye ha 
• kon rd • d" de e fi aden er e eı k d d · tahaneainae tedavi" altın a bulu ~ ·~ b uşuyo un, şım 1 • mümesıı erı, m • • _ ~· muzun ıs inci Cama gunu öğle na çalıımaktayız. Demiryolu kaza ' ar a a erayyımanı ıcap etti- tulmamaktadır. Hadise yazıldı- naı 

... d. akarak buradan geçiyor, t zam mesaı temın eat• T k d Ahmet 1 L 1 Halil Fuat Boyin hattına v Bevru:. 
•- 'llı s d ve mun a • . k"f t 

1 

mazını müteakip op apı a arı mu.,telif e•kii. ve tabı"atte •en bir vak'a kar•ııında bulun- ı gib. binde 16 m lı"nde b" r , ı ,-a 
.., • aa et bu iıtimzacıma 1 b"I" 8 t metıaının ı aye .,, Ö ~ und3 Kalyoncu Kullu "und Enn 
~ c., ap d" b" d b" h"d e ı ırse .. •.a.a • I d" B h Pa•a camiinde Hafız Fahri Bey ta- tezahür ederler. r.deki ma saydık 0 zaman da bu derece fe h .. · d d ' I b' d ı · ı · enı ı.;:tl~nd' ver '• ır en ıre ı • d 'ını ıoylemıs er ır. u u , i"d" b . k t 1 k" • • • 1 k l at uzerın e eğı ın e sekiz ı ıaeıi soka"ında 19 No. lu da aa 
~ t;:e~eç?v~i~;~=::: ::; ~lıestcaegvekalet, yakuı uzak bü- rafından me' ı ı ne evı ıraa o un~ 1 ınenın anı o ara yo n çık- ci bir hadise vukua gelebilirdi. meyline! n geçtikten sonra ufki kin rı ı Nimet h nımın vasi la-

-.. y ~ 
1
• I cağından bilcüm e ihvanı te9rıflen mo.sı ve devrilm İ elclinde te- Trenlerimi in teşkilındc işlet- I bir kısım uze inde vuJ..u b 1 · · ,. .. 

· er., düttü, kanlar içindi .. alakadarlardan mü ta aa arı h'" d b .. f k' d "h . • . u mu~ >,0
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- -MÜZAYEDE iLE SATIŞ 

Temmuzun 15 inci cuma sünü aa 
bah saat 10 da Beyoğlunda Nitan
taş iıtasyon· nda Ni,anlaş apartana 
nının ittisalinde ATIE sokağında 21 
numerolu hanede mevcut. (Maçka 
llll"8fından da Tqvikiye camiıinin 

karşısında Varon apartımanın1n it~ 

tis !indeki sokaktan dnhi ırlrilir) 

muzeyyen ve cedit enalar, biblolar 
'\iesaire müzayede ıuretile $ltlı1Acak
lır. Oltra - Kübik en son model ve 
ııa)et cedit yatak ve yemek oda ta. 
kımları, kübik son rr.cda etajerli di
vnn, 6 parçadan mürekkep kübik ve 
cedit oturaklı mükemmel pomye ta 
lnmı, bronzlu ve krislıtlli gayet za
rif elektrik avizeler, bronz sızile ara 
besk a,...lu ırayet ırtizel fener, mine 
li bronz ve balııami ıa,clan mamul 
kolon--sa; volpinl, Malbet veuir 
.,,.,.hur İmzalarla müıtesna bir kıy
.,eti hui yatlı boya tablolar ma
vun kaplama asri kütüphane ve ya
:nhane, kattüyfl yazdıklı ye,il maı-o
lıen berjer takımı , bronz "' oniks 
saat ıamdan takDD1. sedefli tavlu,ku 
hı içinde ( Chriıtoffle) çatal bıcak 
tııkanı 80 parça, aede(li tabureler, 
hayli lıAlolar ve vazolar, mutfak ta 
lam'- v...Ur lllnmlu qyalar. 2 
~ pyet nefis ııevlr varoları ve 
pllklariJ. beraber yeni bir gr&n\0-

fon Kohualıla. •w. HILSE• mar
blı miik-..el bir Alman plyanoıu, 
AMdola Te Acem halılan. HANE 
DAHi KiRALIKTIR. Pey ıtiren. 
lerden 100 de 211 teminat alınır. 

Drı jıi MıZHIB Bey ,,... UGUR Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

GİŞESİ 
Avrupadan avdetle hutalarıru Fa

tih ·ıelrl muayenehanesinde kabule 
baılamıttır. 

28 kalem nakil vaaıtaları itletme levazımı 11 kalem nakil va-
11talan tamir malzemeai 5 kalem tephir mal~eme.i ve 4 kalem 
tephir allt vaaıtaları itletme levazımı alent münakaae auretile 
Galatada Karamuatafa paıa aokağında latanbul limanı aahil aıh
hiye.merkezlnde müte,ekldl komlayon tarafından mübayaa edile.. 
cektır. Münakaaa 4 ağuatoa 932 pertembe günü aaat 14 te icra 
kılınacağından taliplerin mezkur malzemeye ait ıartnameleri 
görmek üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Uumu müdür 
lüğü ayniyat muhasipliğine ve Galatada mezkur merkez levazım 
memurluğuna müracaatlan ilin olunur. (3203) 

Gene bilyllk ikramiyeler:le bir çok kimseler' zengirı et•i 

Cağaloğlun'da Uğur Gişesi Sahibi Ömer Rıfkı 
H'.ç bir yerde tubeai yoktur. Te1 20342 

Kadıköy İcra dairesinden: 
Kadıköyünde Fener yolunda Bağ 

dat caddesinde 191 numarada Cemil 
ve Kan müstahkem mevkü 15 İnci 
tabur kumandanı Hüıamettin Bey .. 
ler ile Erenkiiyiinde öm.,. P"'8 s<>
kağında merhum izzet Pata kiit
künde Halide , . ., Zahide hanımlar ve 
kili htanbul 4üncii vakıf hanında a
vukat Halil 1 brahim Beylerin ,ayian 
mutasarrıf olduklan Çıımlıcada kı· 
11klı mahallesinde cedit küçük çamlı 
ca •okağında kain malümel hudut 
Üıt katta 5 oda ve bir salon ve bir ko 
ri<lor ve 2 hela ve orta katta kezalik 
5 oda 1 aalon ve 1 koridor ve 2 hela 
ve zemin katta 2 daireye çıkılır nler 
dlven ve 2 büyük oda ve iki hela •e 
bir mutbak ve 1 hamam yeri ve kö
mürlük olarak istimal edilen diğer 1 
oda ve bahçe ve bahçe derununda 
meyvalı ve meyvaıız ağaçlar ile 1 
oarnıç ve bir kuyuyu famil 6 müker 
rer 16 cedit 11, 13 No lı· kö~kün iza 
leyi tuyuu taı ikile satılmak için bir 
ay müddetle müıaycdey konulınut 
isede 600 yüz liradan fazlasına talip 
zuhur etmediğinden 20 gün mudcet 
le tekrar açık arttırmaya vaz edil 
mittir. Talip olanların muhammen 
kıymeti olan 3500 liranın M, 10 nİı· 
betinde pey akçelerile beraber g.g. 
932 tarihine te .. düf eden pazart•ıİ 
günü ııaat 14 ten 16 kadar Kadıköy 
icra daireıinin 932-477 No. 1ı cosya 
ıın• müracaat eylemeleri ve mez .. 
kür ııayri menkul Üzerinde baklan· 
nr hususile fl'İz mft~rafa dair olan id 
clialannı evralu mü•bitelerile heman 
bildirilmeleri akıi bide haldan ta
pu &icille..ile ıabıt olmadıkça aatı, 
bedelinin payia,masından hanç ka
lacaklan ilan olunur. 

UGUR GİŞESi 

Açık artbrma i e satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

-DİÜROL 
Kum ve taıları eritir, Böb
rek ve meaane hastalıkla

rına pek müeı ir bir 
devadır. 

TÜRK 
l\1ahrukat tüccarı· 

iğne adalı 

ALl HAYDAR 

As. mk. Sa. Al. 
komisyonu ilan arı 

Mikdarı: 
100,000 kilo bez kırpıntısı, 

35,000 Yün ,. 
500 Pamuk çorap yolun-

tusu, 
600 Yün 

" " 400 Pöateki ,, 
" 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Sıra Mahallesi Mevkii 
No. 

Cin5İ Emlak Malıye Muhammea Merkezi iğne ada, teıiı tarihi 

Lira lı Tel. B. O. 3731. 
No. devir kıymeti kıymeti 1 1908. Şubesi: lıtanbul - Fındık 

54 Mahmudiye Sokak 66 Dükkan J 7 2,000 I.400 Toptan ve perakende ıatıı. 

40,000 Kösele kırıntısı 
Eyüpte Levazım Dikim E

vinde mevcut yukarda yazılı 
kırpmtılarla sene nihayetine 

K. O. ve 1 İnci fırka ih 
cı için 5,000 kilo sabun 
münakasa ile alınacaktır. f 
si 20-7-932 çarşamba günü 
at 15 te yapılacaktır. Tar 
rin şartnameaini almak · 
her gün ve münakasaya it • 
edeceJdeıin de vakti mu• 
ninde komisyonumuza mü 
atlan. ( 494) ( 

* * * 

!AYI - ~ Volıll~aclen alrnıt 
ol.ı.tum lS-10-1930 tıırihli .. 108 
,....-nı1ı yol ınlbendia ruheat.,.._ 
mi laıybottlm. Hllnnö k.lmadıfmı 

a.. e:rt-im. ı.- Baclla. 

55 » » » » 19 O 950 24 ıenedenberi itlelmekte oldu-
56 » » » 21 2.000 1. 750 ğum (Trakya) iğne adadaki or-
57 • » » » 23 COO 1.550 ınanlanmı Ziraat Banka•ının yük 
58 » » » » 25 :2',000 ~. 100 ıek himayeaile bu ••neden itiba-
59 » » » » 27 2,000 2.800 ren daha muntazam bir ıur .. ııe iş 
60 » » » » 29 2,000 }. 750 , letmeğe batladım. Ormanlar1m-
61 » » » » 3 l ) ,500 1.550 1 dan iıtihıal ettiiim mete odunla-
62 » » >ı » 33 2,000 2.100 rile imal ettirdiğim ecnebi kömül' 
63 » » » » 35 l ,500 1.400 , !erine faik hakiki Rumeli mangal 

l ):'uka ıd s f ., 1 J' .. t b' h. · 14 t ;'"ömürü üzerine senelerdenberi - r a ev a ı ya_ı ı emva ın uç e ır ıssesı em- I 
muz 932 tarihinden itibaren açık al'ltırma ve petin para müzaye- yaptığım toptan muameleden bir 
deye çıkarılmıştır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkile kısmını bu seneden itibaren aracı 
göre hak sahiplerine verilmiş olan gayri mübadil bonoları da ları ortadan kaldırarak cloirudan 
nakit makamında kabul olunur. doğruya halkın iatifadeaine arzet-

· kadar teraküm edecek kırpıntı 
lar kapalı zarf suretile satıla
caktır. Müzayedeai 24 temmuz 
932 pazar günü saat 14,30 da 
Tophanede Merkez kumandan
lığı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
tartnamesini görmek için ko
misyona müracaatları ve itti
rak içine de §artnamesi veçhile 
hazırlayacaklan teklif mektup 
lannı ihale gününün muayy
vaktinde komisyon riyasetine 
vermeleri. (53) (2991) 

K. O. ve birinci fırka i 
cı için 3360 kilo mercimek 
ni münakata ile almaca 
İhalesi 18 - 7 - 932 paza 
günü saat 15 te komisyon 
da yapılacaktır. Şartna 
almak üzere her gün ve 
kaaaya ittirak edecekleriıı • 
vakti muayyende komisycı" 
muza müracaatları. 

( 471) (2898) 
• • * 

K. O. kıt' alan ihtiyacı :J 
24 ton yulaf müteahhit ııJI 
ve he.ahına aleni müna~ 
ile alınacaktır. ihalesi 18 • 1 
932 pazartesi günü aaat J6 

]......_. ilıincıl ifliı 1Demurluğun
MM ..,_ Galatada Ah• Monih 
ı.-ı1a lıııomMy- VitaH tc-nb 
.. -· , 

1 

" firlıetl ile kollelrtif 
..,.;ı.. J.ı. Kolaenlaı efeMI: Balada 
lomi Ye .._i y-1ı olan zabn ]fli. 
u .P.., tıuliyenln acli ..ım.te yapıl
..._ ı.-r verilm4t olduiutıdan: 
1 - Ulflh dır aiaeatı olan veya 
..ıt.rıada iıtlhka idcffa11ncla bulu
.....ı.r.a alacak ve iddialannı i'bu 
llindan bir ay içinde eyyamı reemi
ye ...a.t .. na olmak iiaeı·e her ııiln 
- 13 - 18 kadv Sultanahmette 
•ald aclliye blnumcla icrayı T&zlfe 
eden ikinci iflls dairesine ırelerek a 
lacaklamu lıayt ettirmelen ve ıenet 
re deftw sllıi deHlleri her neiae bun 
lann aod veya masaddak ıuretlerinl 
•ermeleri; l! - Mtlfliıe boo-çlu olan
larm yukarıda yuılı olan müddet İ· 

;inde ı.or,ları möıdannı yudmna
lan hl"'- hareketin ,,_ kanunu 
ınııcilıinee takibat n ın"9uliyete ui
rayaealdarnıı bilmelen, 3 - Müfli
ıln mallanaı naldt ve tahıDatt Te bu 
na mıı-11 ıu,.....u evr&kını her ne 
...-etle oluroa olaun ellerinde bu
landurımlar iıt.r .-J>ı ister banka ve 
oair mlicuese olıan bunbınn üzerin 
tlekl luılııları mahfua kalm.ı. ..,.ılle 
o, malları a ynl müddet iç iade daire 
ye •et'llMlleri. ıauıe_..e cezai ta~ 
ldhat •e m .. ullyete utı'ayacaklan 

ınazset hulunmadık~.a riichan hak
lanndan mahrum kalacaklarının bi
linmesi; 4 - 20 Tmımuz 932 çv
_.... gÜnli ııaat 14 te yukarıda ya
ııılı olan lfli• daittelnde alacaldıla

"" ilk içtimada hazır lıalu11malan 
Ye miiflialn mütterek borçlulariie ke 
fillerinin ve borcu tekefffll e.ı- aalr 
lriınaeleı4n içtimada haztr halutmıa
la haklan olduiu illa olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
T ehiz mevce İfaretlerinde ve ha 

~aredere ait ioiMat'' bakk•nda lıe
rat taleı.i için lsı.ınlıui Vilayet cdi
leaine takdim lnhnmıt olan 2 ağuı
ı .... 1930 tarih ff 15341 e-vrü nu
manw ile mukayyet müraceat Üze. 
rinılelô hukuk hu kere ı..,ı..11na de 
vir veya icara verileceğinden hu hu 
ıusta fala malüımt almak iıteyest
lerin lıı.nbulcla Bahçelaıpacla T"' 
Ha111nda 43-48 noınaralarda kain 
... ı.m H. W. Stodı Efendiye 
aat etmeleri ilin olunur. 

miira-

BeYotlu dördllncll Sulh hukulıı 
mahkemealnden: Terekeoine mahke
mece vaiyet olunan Liıror •elet Ma 
nolın uhde9İnde bulunan: 1 - Bu
taz içinde Yeni mahallede Bahçe 
eokaiında atik 13 No. lu ve 200 lira 
Luymeti muhammeneli bir hap hane 
nin nmf hl11eoi açılıı arbrma sureti
le rüıumu dellaliye ve ihale pulu 
mütterisine ail olmak üzere 11 ey
liıl 932 pazar güni! ıaat 15 te .. ıı . 
lacalıtır. Talip olanların mezkUr gün 
ve Hatla lıııymeti muhamenenin yüz 
de 10 nlıpetjnde pey akçeaini himi 
len Beyoilu dördüncil sulh hukuk 
mahkemealnck hazır bulunmalan liı 

zumu ilin olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukulıı 

mahkemeıılnden: Şiılide Biiyiikdere 
caddesinde '177 No lu hanede sakin 
ıı..., 1930 senesL Kanunsaııisinde 

vefat eden Viçen Çarınakyan efen
dinin terekesine mahkemece vaziyet 
eclilmittir. Tarihi ilindan itibaren.,. 
itabı matlilp ve al&kadaranm bir ay 
Te miraıçıların üç ay zarfmda Bey
otfu dördüncü sulh hukuk mahke
mesine müracaatları lüzumu HM °"" 
lunur. 

lat.-.ı ikinci ticaret mahkeme. 
alııııden: Bolndincle tüccardan At
lıılr •de Mehmet ef.ye ait olup Ak 
..,ı.lr benluı11na merhun ve mezkür 
bankanın komiıyon ~ubeainde mev

2 - Mezkur emlakin ihalesi dört Ağuatoa 932 perşembe gü- mek nıakaadile Fındıklı Cami 
nü saat onda Mersin Ziraat Bankası binaaında müteıekkil heyet meydanındaki 104 No. lu depoyu 
huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede: tesiı eyledim. Kara tarilııile teb· 
mahallinde hazır bulunacak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 1 rin her tarafında irsalat yapdır. 

3 - Müzayedeye i9tirak için muhammen kıymetin yüzde 1 Mahrukata ihtiyacı olanların bir 
yedi buçujtu niabetinde teminat akçasını müzayede saatinden ev- kere Fındıklı depoıuna uirıunala 
vel Banka vezneaine yatırılıp teminat makbuzu alınmı' olması i- I rını rica ederim. 
cabeder. • .. __ .,.. H A Y D A R 

4 - Satıt ve müzayede feraitini anlamak ve daha ziyade taf 
1 

ailit almak isteyenler Baııkada Yunan emvali servisine müracaat 
edebilirler. ( 3286) 

--
Ankara Valiliğinden: 

Merkez ilk mekteplerile Etimes'ut yatı mektebi ve halk o
kuma odaaı ve Miliet mektepleri ihtiyacı için tedarikine lüzum 
gösterilen asgari 252 ton yerli kokun beher tonu 40 lira muham
men bedel üzerinden 8 ağustos 932 pazartesi günü saat 15 le i
hale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakaeaya konulmut ol
duğundan talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün encümen 
kalemine müracaatları ve münakasaya iştirak ale'bilmek için 756 
liralık teminatı muvakkateye ait Muhaaebei litıauaiye makbuzu 
veya muteber bir banka kefalet mektubunu leKlifname zarfına 
rapten makamı viliyette mütetekkil encümene vermeleri ilin olu 
nur. (3257) 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval No Cinai Mevkii Zira Ev Dö Vergi K. Muhammen 
kıymeti 

Hazine his-i 750 45 
46 

47 

48 " 

Bahçe Zeıbazhark 
tr ,, 

" " 
" " 

135 
Z8 

60 
70 

00 
00 
00 
00 

.. 466 
046,2 
1250 

Ore A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda..ıha-
neıi K.aralı:öy Börekçi fırını sırasın

da 34. 

maa han.p fabrika 
Bağ Karburcu 

" " 
Bahçe lnce har 
Hefkere " 

54 lianp mağaza Zorbaz- 500 
hark 

3 27 
9 

41 
1 
00 

00 1300 
00 450 
00 4100 

00 Hazine hissesi 134 
()() 300 

cut 7 sandık afyonun 12·6-932 pa· 50 
aar ırünti latanbul zahire borsuında 5 l 
kra kdınan müzayedede Boraa Ye ' 

52 
piyasada cari kıymeti bulmadığın-

53 
dan bi:nanır satılamamıt ve ikinci 
arııa- olarak lS. 7 .932 pazarleıi 

sünti -t 14 te !iyin edilmiı ol-
55 

a.lııla taHplerin mezkur gÜn n saat 
" .. ()() 00 ı 500 

1 - Yukarıda evsafı yazılı gayri mübadil malları 30 Hazi. 
ran 932 Pertembe tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve a
leni müzayede auretile satılığa çıkarılmıttır. 20 temmuz 932 Çar 
9amba günü aaat on bqte ihalesi yapılacaktır. 

Beyoğlunda 1 ıtikliil caddesinde 
vaki daireyi malııuaunda ifayi vazi

fe eden l ıtanbul ikinci İcra menıurlu 
ğundan: Tamamına (Yirmi bllf hin 
ıeki1 yüz ıekıen iki) lira lcıyrnet 
takdir edilen Betfktaıta Stileyrnani
ye ınahalleıinin idadiye caddeolnde 
atik 27 ceclit 169/18911 n~larla 
murakkam ınlğaraj bir beb apartı
manm tamamı paraya çevrilmek ii· 
zere artırmaya vuedilmiıtir. Birin .. 
ci açık arttınMM 13-8-932 -ihin• 
müsadif cumarteel ırünü saat 14 ten 
17 ye kadar dairede icra lııılınacak
tır. Arttırmaya ittlrak etmelıı lst&
yenlerin mezkur mahallin kıymeti 

muhammineıi olan (yirmi bet bin 
•ekiz yüz sekıen iki) liranın yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde ı.nlnat ak
çesi vermeleri llz.ımdır. Hakları ta
po sicillerile sabit olmayan İpotekli 
alacaklılarla. diler alikadarlann ir
tifak hakkı sahiplerinin bu halıları

nı ve huıuıile faiz ve ma1rafa dair 
olan iddialarını ilin tarihinden iti
baren yirmi ırün zarf-ında evrakı 

müıbitelerile birlikte dai~e bildir
meleri lı.znndır. Aksi talıdirde halıı

lan tapo ıicillerile sabit olmayanlar 
aatış lıedelirin paylaşmaaından ha
riç" kalırlar. Müterakim veril ile 
belediye reıumları ve vakıf icareai 
mütteriye aittir. Dalıa fazla malil
mat almak isteyenlerin 12-7-932 ta
rihinden itiharea daire divuıhane. 
sinde aıılı bulundurulacak olan art
tırma ..,nnameaile 932-826 numara 
b doıy- müraceatla mezlWr do. 
ya denaMlllda mncut Te mahalli 
nıezlı:ünıa evsaf -ıı. n aalreaini 
hayj YDzİyet ve takdiri kıymet r
runu göriip anlayabilecekleri illa 
olunur. 

te l ıtanlıul Zahire borsa11nda ha
_. bulunmaları illın olunur. 

latanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir alacaktan dolayı mahcuz 
olup paraya teTrilmeai takarrür e. 
elen otele müteallik etYa 19-7-932 
tarihine müaaclif salı giinü saat on 
yedi on aelı:izde lıtanhulda Sirkeci. 
de tramvay caddeaincle sahık Mq
rutiyet oteli denınünde açık arttır

ma • satılacaktır talip olanlar mez 
lıiır süa ve saatte maluaUinde hazır 
bulunacak memunona müracaatlan 
ilim olunur. 

2 - Müzayedeye i,tirak edebilmek için ihale saatinden evvel 
müzayedesine i9tirak olunacak emvalin muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu niabetinde teminat akçası verilecektir. 

3 - !!edeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteakip Petioen ve 
temamen teaviye olunur. 

4- Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname ahkimcna ıö 
re ~babına verilen gayri mübadil bonosu olanlar bonolarını be. 
deli ihaleye mahaup ettiı'ebilirlet'. Şu kadar ki yüz liradan dun kü 
surat naklen tesviye olunur. 

5 - Mezkiir emval ile aatıt 9eraitinin teferruatı hakkında 
daha ziyade malumat almak isteyenler her ıün ötleden aonra 
Tarsua Ziraat Bankaaı gayri mübadiller itleri memurluiuna mü-
racaat ederler. · (2844) 

ikinci Ticaret Mahlııemesinden: 1-----------------------------

1 Kilo 
19000 
60000 

4000 

83000 
Kilo 
34500 

4000 
4000 

12000 
1600 

44000 
3400 
3000 

106600 
Kilo 

15000 
&oooo 
4000 

690()() 

• • • 

Aı. Baytar Mp. 
Piyade Mp. 
Kuleli Lisesi 

Topçu Atıt Mp 
Maltepe Liaeai 
Gülhane Ha. 
ihtiyat Mp. 
Gedikli Kç. Z. Mp 
Ölçme taburu 
As. Konajtı 
Merkez K. 

Aa. Baytar Mp. 
Piyade Atış Mp. 
Kuleli Lisesi 

Yukarıdaki mahallere hlz~a 
rındaki mikdarlarda 83000 kilo 
ot 69000 kilo saman, 108500 
kilo saman ayn ayn üç tartna
mede aleni münakasa suretile 
aatın alınacaktır. Mönakasuı 
24-7-932 pazar ıümı aaat 14 
ten 16 ya kadar Tophanede 
merkez kumandanlığı satın al
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin fartnameleri. 
ni görmek için komiıyona mü
racaatlan ve ittirak için ele ma 
ayyen vaktinde komiayonda ha 
zır bulunmaları. (57) (3027) 

• • • 
Kilo 

50000 
5000 
9000 
6000 
2500 

61000 
3400 
4440 

141340 

Topçu Atıf 
Maltepe Liaeal 
Gülhane haatahanal 
ihtiyat Za. ll~p. 
Gd. Kç. Za. Mp. 
Ölçme taburu 
Asker Konajı 
Merkez K. 

Yukarıdaki mahallere hizala 
rındaki mikdarlarda 141340 ki 
lo ot bir 9artnamede kapalı zarf 
auretile aatın alınacaktır. Mü. 
nakaaaaı 24 Temmuz 932 pa
zar günü aaat 14,30 da Topha 
nede Merkez kumandanlıfı sa
tın alma komiıyonunda icra Iu 
lmacalrtır. Taliplerin tarlname 
aini ııörmek için komiıyona mil 
racaatlan •e ittirak için de fut 
nameai veçbile hazırlayacaklan 
teklif mektuplarını ihale ııünü
nün muayyen Yaktinde komia
yon riyaıetine •ermeleri 

(58) (3078) 
• * • 

l ıtanbul ilııinci ticaret malılııeme
sindcn: Galata da Danüp Sisorta ha
nı ıo.12 No. da mükion Türlııit Ame 
rıkan Petroliom ,irketinin, Galatada 
Mahmudiye cadde.inde Nesim K.a
:res ve mahtumları !irketine hir Lu
t'a rehin ıenedi mücibince medyun 

olcluğu 7800 Türk lirasmı tediye 
"' lemem"9İ cihetile dain tarafından 
Rıhtım til'ketinin Kuru Çllfme ant
reposunda mevcut 1 kandil makine
lerinin aatılması talep olunduiun
d.,n 1ıorçlu •İri.etinin bu huıuıta bir 
ıtirau menut olchoiu taktirde tari
hi ilinclan itibaren ÜÇ. .... zarfında 
-btıı.ne7e bildirnıeal I~ Ka

Aktebir banlcaaı vekili Avukat Failıı Yük•ek milhendi• mektebi mtibayaat komi•yonuadaa 
bey vaki müracaatı üzerine mü.-ek- Temmuzun 16 mcı cumarteei günü Hakimiyeti Milliye bay. 
kili benlııaya terhin edilen 819 Bal. ramına tesadüf ettiğinden yevmi mezkOrda münakaaelan ilin e
ya tiftik vaki tebli!iat üzerine satıl- dilen erzakın 17/71932 tarihine müaadif pazar günü muayyen 
ma talebine kartı Zafran boluca tire saatlerde münakaaaları yapılac:ajtı ilin olunur. (3316) 
car Haci Muhıin oğlu lsmail efen
di tarafından gönderilen itirazname 
de dermeyan olunan esbap eayri va 
rit ıröriildüğünden reddedilerek em
vali merhunenin satılmasına karar 
verilmit 18-7-932 pazartesi ırünü 

saat 10 da takdir kıymet 19·7-932 
salı aaat 16 da lstanbulda Zahire 
bor1B1ında •ablacağından tarihi iiu 
dan itiberen Üç sin zarfında haımı 
bankayı huzur ınıılıkemeye celp et
mek ıuretile itirazda bulunmadıtı 

tıılıdirde aatıt kuuına iktisaloı lııa-

D HORHORUNİ ı ikinci Tica~t mahkemeoinden: lı 
f • tanbulda Mercanda Çukur Handa 
Zührev 1 Te Bevli baıtalıklar 

tedavihanesi - Beyoğlu Mulen
ruj yanında Zambak aolı:ak No.41 

Betiktaf ikinci Hukuktan: Be,llı 
tatta Sinan P"f& ınııhalleainde Köçe 
oflu aolıaimda 21 No.lı huede mu 
kim Jriiçiik Atilla Ye Selçulıun ana ve 
babalan vehıt abııif ' 'c!upndan k• 
clileri ne hala aa.ı.ıl.i Ali R-ı ı.. 

Mükim Dayi ııade Muıtafa efendi
nin Alqelıir bankaıma rehin eyledi
ği 358 Balya tiftiğin tutarı olan nıelt 
lalı tediye eylememeaind• dola,.. 
alacaklı banka tarafından mezlıir 

tiftiklerin paraya çevrilmai talep o
lunclut-nclan barçlunun lou huıu .. 
da hİl' itirazı mevc:at olduiu takdir
de tarihi illından itiı.r.. Üç san 
zarfında mahlıı-e bilclinnesi li-

lstanlııal 7 inei İcra memurluiua
dan: Bir deynin t9mini istifa11 unua 
da tabii lııaese alınan kaaape ve ı.. 
na miimasil C!)'&J'İ beytle Be,.otlua 

da Swım ınahal1e9İne lncek"f -
kağındoı Apoatolicli a.,..ı-&nmda 

21-7-932 müsadif _....,.. güni 

1aat 10 dan 12 ye kadar oatılacağm 
elan talip olanlann yeTllJÜ .-lııilr

de hazır lıalunacalı: m-aruaa mi
racaatlan ilin olunur. 

lıtanhul 8 inci icrurnclan: Bir 
deynin temini istifa11 zannında mah 
cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
Şitlide operatör Raif Bey solıafm
da 28-28 numerolu fahrilııada 208 
iğneli fransız mamulatı bir makiaa 
ve yine fransız mamuliıtından iki 
teraflı taver malciaası ve 800 malıa
rah Jırreçre malı taldik malııineai ... 
yine &anam -ulltı bir adet çös
SÜ -ı.n-; 17-7-932 llırilline ıail
Ndif - SÜıriİ saat 11-14 ı.dar 
mahallinde sablacaimdaa talip olu 

Harbiye mektebine merbut 
müeaaeaat ihtiyacı için 16 ton 
teker kapalı nrf suretile satın 
alınacaktır. Münakaaaaı 30 
T emmuı: 932 cumartesi ıünü 
saat 14,30 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı satın alma 
komiayonunda icra kılınacaktır 
Taliplerin 9artnameaini gör
mek için komisyona müracaat
ları ve iftirak için de prbıame 
ıi veçhile hUIJ'layacaklan telı:
llf mektuplarını ihale ıününün 
muayyen vaktinde komieyon ri 
yaaetine yermeleri(70) (3129) 

nı ı.- kaneaunun - * * 

komiıyonumuır:da yapıla~ 
tır. Taliplerin 'artnamesiııİ 
mak üzere her gün ve m · 
kaıaya ittirak eclecekl«iıı 
Yakti muayyende komlıy 
muza müracaatları . 

(475) 

••• 
K. O. ve müesseaatı ha 

aatma 37360 kilo sunan a 
caktır. Puarlıiı 14-7-932 r# 
fembe günü saat 14,30 da yal 
lacaktır. Şartnameaial almalı 
tiyealerin her gün ve pazar 
ittirak edecdderin de vakti ıtJ 
ayyenlnde komisyonumuz~~ 
racaatları. (551) (3~ 

••• 
K. O. ihtiyacı için 2000 ıı' 

sadt. yağı alınacaktır. Paza~ 
fı 17-7-932 pazar günü aaat 1 
30 da rapılacaktır. Taliplerİ' 
muvakkat teminatları ile muıl 
yen vakitte komiayonda bul-' 
malan. Şartnamesini almak İl' 
teyenlerln her ııün öğleden t1' 
vel komisyonumuza müraca.S
ları. (510) (3ısf 

lıtanbul Sıhhi müeaaesel' 
mübayaa komisyonu riyaaetil' 
denı 

Kilo 
11,730 Gaz yafı 
12,163 Benzin 
7,000 Mazot 
J,000 Vakom yağı 
1932 mali senesi için ııtıll 

müesseselere lüzumu olan 1' 
karıda yazılı gaz, benzin ye ' 
irenin 9 Ağustoa 932 salı p" 
saat 14 te kapalı zarf usulile i
hale edilmek üzere münakaaı1' 
konulmutlur. Bu baptaki t~ 
nanıtlJİ görmek ve fazla izalı"' 
almak isteyenlet'in mezk6r lıı"' 
misyona mÜTacaatlan il&.(~ft'!!) 
nur. ~ 

lstanbul Sıhhi müeaaeaek' 
mübayaa komiayonu riyaaetill" 
den· 

Şltli Çocuk hastahanesi ~ 
lüzumu olan 5000 metre yeP 
Amerikan bezi ile 1000 m~ 
yerli mermertahinin 19-7·~ 
salı ıfuıü nat l 4 te pazarl"'!"" 
aatın alınacağından taliplel'İ' 
müracaatlan ilin olunur(S335) 

Kulak, Boğaz, BunPI 
Mütelıauıaı 

Dr. Mahmut Nedi.., 
Kadılııöy,Cevizlilı, Hasırcı Bafı S.~ 
Cumadan maada hcrgün Nat l 

sesi hayvanatı için 2000 kilo ti 
man bir 9artnamede pazarlı~ 
satın alınacaktır. Pazarlıi~ 
Temmuz 932 cumartesi g edi' 
aaat o n dörtten on Y el' 
ye kadar Tophanede 111 ... 
kez kumandanlığı satın 
ma komisyonunda icra kılı1; 
caktır. Talipleri~ ,artna~.:
görmek için komısyona mu 

1
• 

ati arı ve i tir · · JD11A 
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Emniyet Sandığı emlak 
Müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ 

TEMfı.ATI 

12000 ıS&W Beylerbeyinde iatavroıı: ve elyevm Bostancıbaıı
abdullahağa mahallesinde Nakkat caddesi Abdul 
lahağa ıokağında eıki 75 yeni 75, 77, 79 numaralı 
biri yedi yüz diğeri 400 ve üçüncüsü iki yüz otuz 
arım arsa üzerinde olup 75 numaralı köşk zemin 
katında bet oda, iki tatlık bir antre iki kiler, iki 
hali birinci kat: bir salon ıekiz oda, iki kiler iki 
hali ikinci kat: bir salon ıekiz oda, iki kiler iki 
hali mermer döfdi bir ııuıülhane salon ve odalar 
parke döıelidir salonlar kartonpiyerli ve yaldızlı, 
odalar yajh boyalıdır zemin ve birinci katlar ka
leali ve demir parmaklıklıdır 77 numaralıı köık 
semini kirııir bir mutfak kalorifer daireai kiler 
iki oda bir ıu kileri bir hali birinci kat: harici ve 
dahili iki antre bir küçük bir büyük salon dört o
da bir hali (parke dötelidir) ikinci kat bir salon 
bet oda, bir mermer hamam bir dut çatı altı bir 
kule (burada bir oda ikinci katta mozayi'.. döıeli 
ve korkuluğun ınozayik parmaklıklı iki balkon 
pericereler tamamen pançurludur) 79 numara_lı 
kötk semin kat: bir koridor, bir salon, üç oda, bır 
bali birinci kat: zemin katın aynıdır bir asma 
köprü mevcut olup kapının yanında~i kir~ir .h~
aeoin zemin katı iki oda, bir antre, bır hala, birm 
ci kat: iki oda bir balkon, bir hali, bir sofa, yüz 

9eki.ıı artın arsa üzerinde kirgir bir arabalık olup 
üzerinde bet oda, bir kor~do~, ~ir h~li ay~~ca sa
hanlık, bir ambar bir hala, bır ıne~ık ve yuz •e_~
ıen arım arsa üzeri? de iki odalı ~ır .. ahır ~e yuz 
otuıı: artın arsa üzerınde hamam uıtunde bır oda, 
elli artm arsa üzerinde kömürlük ve sebze bahçe
ai içinde bir bahçevan odası, bir kuyu, makine da
ireai, dört su hazinesi bir kıımı demir par~aklı~
lı çardak üç havuz bir boatan kuyuıu, dıger bır 
kuyu döct masura mai lezizi bahçede çam v.e ye. 
mit ;ğaçlan, ve kırk dönüm bet yüz on se~z ar
tın araziyi havi üç köşkün tamamı. Uryanızade 
Mehmet Cemil Molla 

182 7111 Rumelihisarında Mollafenari mahalleıi~e Boı-

Sıhhat ve içtimai 
Muav\!net vekaletinden: 

Bu sene lstanbulda Fen Fakültesinin (F.K.T.) sınıfına de
vam etmek üzere leyli Tıp talebe yurduna tam devreli lise ve 
tahsil itibarile buna muadil musaddak reami mekteplerden en iyi 
ve iyi derecede mezun olanlar alınacaktır. Talebenin yemeai, yat 
maaı ve üıtü başı Yurtça temin olunur. Ve ayrıca şehri muayyen 

f,_E_m_~--~-k-:-i:-le_E.;..~-:-~-ıl-ı=-a-:-;-,:-s1_~-:l-:-:-la_n....JI .Mmill~ ' 
mikdarda muaveneti nakdiyede bulunulur. 

Kayıt ve kabul sureti: ' ve şartları ıunlardır: 

Esaa 
28 
33 
23 

160 
36 

Arazi ve Arsalar 
Mevkii ve Nevi 

ISebek Niapetiye kanı 
Maalak Kaan 
Ziocirlikuyuda 80 dönüm arazi ve mebani 
Boğaziçi Tarabya Kalender Kaarı 
Betikta9 Kaptan İbrahim ağa mahalleai Azizi-

feminat 
1000 
2500 
1070 
2500 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru 14 Temmuz 

Perşembe l - Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah adreslerini 
havi a9ağıda beyan edilen evrak ve vesaika raptederek nihayet 
l T eırinievvel 1932 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet vekaletine göndereceklerdir. 

161 
ye sokak 42 ili 78 No. arsa. 450 
Betikta~ Cihannüma mahalleai Bostan sokak j 
atik l - 2 - 3 - 4 - 11 No. bostan. 700 f 

ırünii alı:taını Sirkeciden hareket
le (Zonıruldak, lnebolu, Ayancık 
Samı un, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize'ye g-idecektir. 

Dolmabahçe Fatmahatun - Ömeravni mahalleai 
Kışla caddeai 9 - il numaralı kok kömürü ima. 
lithaneai arsaaı. 280 

27 
A : Türkiye cümhuriyeti tebaasından bulunduğunu natık 

hüviyet cüzdanı, 
B : Tam devreli liseden mezun olduklarını mübeyyin mek 212 

tep ıahadetnameıi veya tasdikli sureti, 
C : Tahsil etmiş oldukları müesseselerden alınmıt hal ve 

hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulunduğunu 

müı'ir hüsnüJıal varakası. 
B : MütehaasJSları tam hastahane heyetinden istihsal edil 

miş nümuneaine muYafık ve musaddak resimli bir kıt'a sıhhat ra 
poru (Bu rapor hastahane baştabipliklerinin mühürile mühürlü 

162 
213 

F eriköy ikinci kıaım mahalle Şitli • Kitane cadde 
si 45 No. arsa. (Bulgarçartıaı karakol ittisalinde) 300 
Niıantatı Ekmek Fabrikaaı 5000 
Kasımpaşa Bedreddin mahallesi Ambar arkası ı 
sokak 45 No. arsa. 850 ı 

Balida yazılı emlak sekiz takaitte ve kapalı zarf uaulile bil. 
müzayede satılacağından taliplerin 30-7-932 cumarteai ırünü aa- ı 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel 
kenci hanındaki acentahiına mu . 
racaat. Tel: 21515 

Naim Vapur ld~reai • 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 

at 16 ya kadar şubemize müracaatlan. (3044) 
Lüks 

1 ve mazruf olarak talipler tarafından diğer evrakile birlikte gön- S 
derilecektir.) Bu hastahaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyar- Büyükadada Taksitle atılık Emlik vapuru 
bekir nümune hastahar.eleri, lstanbul çocuk hastahanesi, İzmir, Esas Mevkii ve Nevi Tamioat 1 Her p b 

ADNAN 

Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket hastahanelerinden iba- 100 Büyükada Nizam Dere ıokak 19 No. bahçe. 65 I hafta erşem e 
rettir. Buralarda muayene olunnmak için bu hastahanelerin men- 103 " " caddesi 25 No. arsa. 50 ırünleri Galata nhtnnından ... ı 
sup oldukları valiliklerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlük 104 " Cakomi 69 No. fundalık Yz hiue 135 lam 18 de hareketle doğru 
!erine talipler tarafından bizzat müracaat olunacaktır. 106 " Nizam caddeai 5 No. bağ. 35 1 1 Z M 1 R ' e 

E : Sureti aşağıda münderiç Noterlikçe musaddlk velileri 108 " Cakomi cad. 71 No. fundalık Yz hiue,,. 
65
75

1 
ve pazar cünleri lzmir'den ouı 

tarafından ve velisi bulunmayanların kendileri tarafından veril- 109 " " " " " " " 14 1/2 da hareketle lstanbul'a ~v 
miş bir kıt'a taahhüt senedi, 110 " Rıhtım cad. 26 No. ma dükkiıı oda. 150 1 det eder. 

F : 4, 50 x 6 eb'adında üç adet fotoğraf, ı 15 " Ayanikola 37 mükerrer No. bağ ~~ hiu... 450 1 Tafsilat için Galata, Gümrük 
2 - Yaşları 22 yi geçkin olanlar ve tahsillerini ve ileride 116 " Acem sokak 39 41 No. bağ ~~ hisse. 10 I kar,ısmda Site Fransez Han No. 

mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızaaı bulunan- 118 " Ebe sokak l l No. bahçe. 30 12 yazıhanesine müracaat. 
!ar kabul edilmezler. 1 Balada yazılı emlik sekiz taksitle bilmüzayede satılacağın- •-- Tel. B. O. 1041. ---·• 

3- Vekalete gönderilecek olan mezkur evrak ve vesaikin dan taliplerin 19-7-932 Salı günü saat 16 da şubemize müracaat •-------------
alındığı ve kabul edilip edilmedikleri taliplerin gösterecekleri leri... (3031) 
adrese on bet gün zarfında tebliğ olunacaktır. 

TAAHHÜTNAMESURETt 

Leyli Tıp talebe yurduna kabul edilerek tıp tahıil edip her 1 ı 
hangi bir Tıp fakültesinden tabip olarak ne,' et eylediğinde (ey- ! Evkaf müdiriyeti ilanları 
lediğimde) 9.6-1932 tarih ve 2000 No. lu kanun mucibince mez- =-------------------------: 
kUr Yurtta _geçirdıği (Geçirdiğim) zamanın iki sülüsü kadar 1 Mahalle ve Mevkii Sokağı 
bir müddetle Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinin tayin ey. 

1 
liyeceği mahalde ifasına mecbur olduğu (Olduğum) hizmeti ka Paşabahçeainde 
bul etmediği (Etmediğim) veya kabul edipte müddeti muayye
nesini bitirmeden terkeylediği (Eylediğim) takdirde kendisi 
(Kendim) için sarf edilen paranın iki mialini ödem eğe ve Tıp 
tahsilini terkettiği (Ettiğim) veya aıhhi sebepler haricinde Fa
külteden daimi olarak çıkarıldığı (Çıkarıldığım) ve mezkur yurt 
ta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkeylediği (Eyle
diğim) takdirde keza kendisi (Kendim) için sarfolunan parayı 
ödemeği müteahhit zamin ve mütekeffil olduğumu natık itbu 
senedim tanzim ve müşarünileyh Vekalete tevdi ve ita kılındı. 

Çınar C. si 

(3158) 

Babıali Nallımeıcit Cağaloğlu 
Beyazıt Y ahnikapan Cami 
Kasımpaf& Sirkecimeıcit Fırın 
Karagümrük Karabaş Cami 

ittisalinde 
Üsküdar Durbali Şair Ruhi 
ÜıküdarSalacak Vapur iskeleai 
Beyoğlu Katip- Büyük parmak 

No. 11 

3 

8 
16 

7-9 
106 

3 
o 
o 

Cinai 

Otelin arn 
daireai 
Hane 
Hane 
Hane 
Odalar 

Hane 

• 

Müddeti 
ıcarı 

l ıene 

.. .. .. .. 

.. 
Meıcit mahalli .. 
Cami odaaı .. 

OR1ENTMARE 
ltalyan bandıralı 6000 tonluk 

"FOLGORE" vapuru 28 temmuz 
Karadeniz limanlarından müvaselet 
ve doğru ( N•pol.i, Barselona, Mar~ 
silya ve Ceno,·a) İ4'İn ıetyayı ticari .. 
ye tahmil edecektir. 

ltalyan bandıralı 3500 tonluk 
"FEDELTA" vapuru 28 T-.nuza 
dotru 1 talyadan müvaselet ve Kara 
deniz ve l stanbul limanlanndan 
(Napoli, Barselona, Marsilya ve 
Cenova için ~yayi ticariye tahmil 
edecektir. 

ltalyan bandrralı 5300 tonluk 
" SANGIGI " vapuru 10 aiustosta 
ltalyadan müvasalat ve ayni liman
lar için eşyayi ticariye tahmil ede. 
celı:tir. 

tan ıokağmda eaki 1 ~e 16 / 1 "~.maralı y~z art',1' 
arsa üzerinde ahıap bır katta dor~ ~~· bır korı
dor iki methal bir mutfak, mahallı (ıkı kısım ola
rak' kullanılmaktadır) ayrıca bir oda, bir gezinti 
mahalli, bir mutfak mahalli ve 732 ar
tın bahçeyi havi eaki bir hanenin tamamı. Meh. 

met Emin Ef. ı• 
440 7113 Rumelihisarında Mollafenari mahallesinde Bos-

tan aokağmda eaki 3 ve yeni 2 numaralı. do.kı~ 
aekiz arım arsa üzerinde bir buçuk katı kargır bır 

Türk 
sOT 

M A K İ N A Yurdu 
PASTORIZASYON 

muıtafa Çelebi kapı 

ı 
Çakmakçılar lbra- O 
himpaf&yi atik. 

1 

AyasofyaikebirCami avlusunda 
Şehzadebatı Kalen Tramvay 

40 Mektep mahalli 

1 Dük« in 

.. 

.. 
Tafsilat için Galata'da Frenky n 

Hanıada ikinci katta kiin umumi a
centahğına müracaat. Tel. B. O. 
:2Z74 

200 

l!IO 

komple teaisat. katı ahfap olmak üzere iki buçuk katta .~ ~a, makineleri, 
iki aofa, bir taılık ve yirmi bet arım arsa uzerınd~ Kalorifer tesisatı Galata 
bir mutfak ve bin iki yüz elli dokuz arşı~ bahçeyı Sıhbi tesisatı Bahtiyar Han 
havi bir hanenin tamamı. Mehmet Emın Ef. ve Buz ve Frigorifik tesisatı Telefon: 
Saffet Hanım. dd . iV'ensucat makineleri P. O. 1757 

5484 Bakırköy ZeytinHk mahallesi ~aruthane ca .. eaı. ••••••••••••-••••••••-•••-• .. 
k. . 7 numaralı kırk dort arşın arsa uze- . •ı A 

~ d1 v~ :ı-:~nı mekinh zemini çini döşeli ve üzerin Açık arttırma ile satı~ ı anı 
rm e 000 ca ' b h . h . b' ~ 
de bir oda, bir hali ve altı arım aHçeyı Eavfı dı~ • z• 
d"kk. n tamamı. asan en. Me sın ıraat 

405 A:ra::~armda Hobyar mahalle_sinde es.ki Şey. r 
hülharem ve yeni Tulumba sokagında eakı 17Mu. 
Ye 28 numaralı ıeksen arım arsa ilzerinde ahıap B k d 
üç buçuk katta biri çatı.odaaı, olm~k ~~ere !edi an asın an: 

Sıra No. Mahalleai Mevkii Maliye 

derhane Caddeıi 

1 
Çemberlitat Çilingirler 
Çartı Püıkülcüler 

» Kavukçular 
Üsküdar Hacıhesna Cami mer
hatun divenleri altında 
Haydarpaşa lbrahimağa Cami 
Dayahatun Hamam 
Bahçekapı Şeyhmeh- Hidayet
metgeylini camii altında 
Zeyrek Hocaaktar O 
Ayvansaray 
Ayvansaray Koru- Eyüp C. si 
cumehmetpaf• 
Meydancık Hobyar Y enipostaoda, iki aofa, bir sarnıç bır mutfak bır çını k~rıdo~ 

bir ıahnıf, bir balkon doksan artın ba~çeyı ha~ 
bir hanenin tamamı. lbrahım Efend~ Cinsi Emlak Devir K Muham 

No. Lira men K. Keamekaya Ter-
hane 

Drağman 

38-46 Dükkan .. 
2 Dükkin .. 
4 Dükkan .. 

13 Dükkan - .. 
o Dükkan •• 

19 Muvakkithane .. 
1-9 Depo .. 

1 Ardiye .. 
o Ana .. 

23 Arsa .. 
2-1-46 2hane 2 sene 

13 Baraka maabahçe " 
Y-.. L. d "na ve nev'ile mevki ve müıtemilitı yazılı emvalı 
wuırı • c:ı ed . . . d h. 

aayri menkulenin icra kılınan aleni mü~ay ~sıdnetıceak ın .. e tız~
ıj .. ·ı bedellerle müıterilerı üzenn e ta arrur e mıt 
ı.armda ııo~te~~I h ddi liyıkında görülmediğinden tekrar on 
:~~ de .. m~rd.J- l ~lana edilmelerine karar verilmit ve 1 ~ğuıto~ 
ucı gun mu aet e 1 • .. .. arttırma bedellen haddı 
1932 tarihine müsadif pazarteaı gunu ek'l . t k 

1 Camiişerif Meydan Hane 67 69 2()()() 1 300 cümanyunuı 
4 Mahmudiye Hastane C. " 61 O ·700 Çengelköy Kuleli C. si 
6 " " " 49 3000 Çartı Lutfullahağa 
7 " " " Si 4000 ~:!:: Zeyrek Ferhatağa O 
9 " " " 15 1000 Küçükmuıtapata Şerefiye 

10 mükerreı·" Yoğurt pazan " ,bili O !:= e::ıazıt Parmak- Makasçılar 

o Oda .. 
39-37 Dükkan .. 

120-14 Dükkan 
,, 

34 Dükkan .. 
o Set.il mahall& .. 

1· k nd .. "ld"ğü takdirde kat'i kararlannın ç ı mdeıı a ar
ayı ı a ııoru u r 1 larm yeY1Di mezkilr a saat on 

rür eylemit olduğundan ta ıpSo ad k . d eaine müracaat eyleme. 
dörtten on bet buçuğa kadar an ı ı ar 
leri lüzumu ilin olunur· 

., 

16 " Sokak 63 " 4 1000 l.400 Kadıköy Caferağa iskele C. ıi 
17 ',', " " l O 2.800 Sütlüce T ekeçıkınazında 

o Gazino 3 sene 
o Mülga tekke ve .. 

18 Sokak 50 " 9 l l 4000 4.200 
l 9 " Sokak 63 " 15 1000 l.050 Kapandakik ya. 

l -Yukarıda evsafı yazılı· emval 30 Haziran 932 tar·ıhinden 
Cami altı 

bahçe 
7 Dükkan " 

vuzeraınan 

itibaren açık arttırma ve peşin para ile müzayedeye çıkanlmıttır. Mercan' da 
Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile göre hak sahiplerine 

Tığcılar o Paatırmacı hanı .. 
verilmiş olan gayri mübadil bonoları da nakit makamında kabul Galata Hacıama Carnialtında 
olunur. Mahmutpaşa Nu Camiiçinde 

2 - Mezkür emlakin ihalesi 21 Temmuz 932 pertembe ırünü 

6 
o 

içinde dört oda 
Bodrum .. 
imaret mahalli .. 

saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında müteşekkil heyet 
huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede 
mahallinde bulunarak heyete müracaat etmeleri lizımdır .. 

3 - Müzayedeye iıtirak için muhammen kıymetin yüzde ye
di buçuğu nisbetinde teminat akçaaını müzayede saatinden ev
vel Banka vezneain..- yatırılıp teminat makbuzu alınmıt olmaar 
icap eder. 

4 - Satıf ve müzayede şeraitini anlamak ve daha ziyade taf 
silit almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine müracaat 
edebilirler. (2982) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlıyor 

1. ci Keşide: 

11 Ağustos 1932 dedir. 

~üJ~t ilraıniJe 30,00() tira~ır. 
Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz. 

ruoımanıye 

Balıkpazarı Ahıçelebi Huır iı
keleai. 

o Arnavutköyü pa- .. 
zar kayığı iıkele 
mahalli 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizala
rmdaki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmut
tur. ihaleleri Temmuzun 30 uncu cumarteai ırünü saat 15 te ya
pılacaktır. Taliplerin yevm ye aaati mezkdra kadar Çemberlitat
ta Evkaf müdiriyetinde Abrat kalemine müracaatlan. (3163) 

Sayını ocağında çiftlik müıtemilatından (25) dönüm tarla 
üç ıeoe müddetle icara verileceğinden müzayedededir. 25 Tem. 
muz 932 pazarteıi ırünü saat on altıda ihaleai icra Ialrnacağm. 
dan taliplerin yevmi mezkdrda lıtanbul EYkaf Müdiriyetinde, 
Orman ve Arazi Kalemine müracaatlan. (3071) 

AMBASADÖR ve TOKAlLI 
Mııe ... ıeleri müdiriyeti, her perşembe akşamı 

Gliıel manıa- PARK Ot ı• • muhtetem 
ra•ile ... har e ının taraçasında 
:;,:~GALA DiNE - KONSERLERİNE ' 

muhterem halkı davet ederler. Meşrubat ehvendir. 1 
Tabldot 100 kuruıtur. 

SEYRISEJ-:\IN 
Hurda bakır, kurşun l:oru, 

demir boru ve teferruatı 
' bakır boru, reçine, tene-

kir, bezli lıistik pazarlıkla 
14-7-932 tarihinde müba
l aa edilecektir. 

Teminat •0 lO dur. 

Satılık Çiftlik 
\ a' a oıır1!\ .\d:ap.ızarırd!ll ı ır 

bu~uk. SiS[ mec:afedı! .J;"' 

\ıe her u.irlü zıra:uc cl\tr ~t 
mahsuldar, !-uyu mcbıu1. bi 1..-1.Jnt 
le mliştemil~\:ı ve ehnive1ı ı , ~ 
hay,·anat için \a l mer·a rt hu 
~tik ormınlırt havi, t~r:ıkkt , 
imını fevlr.ıltdc miı llt m•ıul h 
çıftlik . ıtılıkcır Tılıplwn 111 , 
lac için Gılaıı :ıbıımında .\1erke 
Hıhom hanında ~ ı.ınc·u kaı 1 

kapıcı .\hmct cfcndö,c miırac3 
atlan rıc:ı olur.ur 

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

Bakteriyoloji Laboratuvarı 
Umum kan tahlilitı. Frengi noktai 
nazarından (Wauennan Kahn tea 
mülleri) kan küreyvatı sayılrna11 , ti
fo ve ısıtma hastalıkları te~hisi id. 
rar, balgam, carahat, kazurat ve au 
tahlili~ .. 01tra mikrookopi hususi 
atılar utihzarı. Kanda üre mikta 

•• L... rı 
nın tayını ve &anın aedimantaslon 
sür'ati. Divanyolunda Sultan Mah
mut türbesi No.189, Telefon:20981 

l l llJ 



ıraa asın 
Muhammen Vergi 

Kıymeti 
Lira 
10500 

Kıymeti 

Lira 
12000 

Mevkii NeY'I 
Ahmetli nahiyeılnin Kır bahçe Çeldrdekııh tlztlm 

Miktarı 
dllntlm 

70 
mevkiinde açı bata 

Ballda evaafı muharrar bata• mllkiyatl aablmak ilen mlıaJedeye çıkanlmııbr. İhaleıi 
11 Ağuatoı 932 tarihine müsadif paı:arteai pil -t on betle banka meclUI idareli lauı:u• 
rile icra kıhnacafuıdaa taliplerin yllıde yedi buçuk aiabetlade temiaat akçelerile Turptlu· 
Kaaaba • Ziraat bank•aıu mnracaat eylemeleri illa olunur. (5064) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

'O..ett 
ihtiyat ve Sermayesh 

Vakıf Han lstanbul 

(1.000.000) Türk Lirasıdır. 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir 
Türkiye lı Bank... tarafuıdan teıldl ol11nm11ıtur. idare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memarlan kAmilen Türklerden mürekkep yegaue 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenln her ta_rahnda (200) O geçen 
acentalanmn hepsi T&rktti.r. T&rkiyenln en mühim milesaeselerinln ve 

bankalannın sigortalannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalannı an iyi ıeraitle yapar. Hasar vukuunda zararlan sllr'at ve kolaylıkla llder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

" Kırklareli ziraat bankasından: 
Muham. Hin:de- Emlak ZGrra Mevkii Cinıi Kariye ve mahalleai 
men K. Yirdeki K. No. i 

Lira ' 
2SO 200 278 800 Namazılh Mukaddem kah-

caddeai ve elyevm arsa ICarakat mahalleel 
uıo 350 1826 200 " .. Harap dükkan Kırklareli kaaabuı 

2000 2000 1827 1500 .. .. Hane ,, " 
1300 2000 1828 1500 .. .. .. .. .. 
2200 2000 255 200 Tüfekçiler C. Dükkan ,, ,, 
800 600 812 400 Mezarlık S. Hane Karaca İbrahim M 
450 400 11!5 o EdimeC. '.Arıa tarla halinde Kırklareli kaaaba11. 

8500 5000 991M.1300 Yaylada Klıir hane .. .. 
992 

200 300 992 M. 400 t Dükkin kahye Ye - .. " 
993 araa 

~ 

994 
1200 1300 1117 M.1600 Yayla mezar. Hane .. .. 

1118 lık IOkağı 
300 300 1023 150 Yayla caddeai Hane -.-1 
400 400 1116 200 .. .. Harap hane ı 

" 
,, 

,, .. 
600 1000 1957 1600 Küçük yaylada Hane 

.. .. .. 
Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden. ve yahut ıayrlmUbadil bonosu ile teniye edilmek üze

re yukarıda yazılı ıayrimübadiller prtnameaine tevfikan müzayedeye konulmuttur. Y ev 
mi ihale 31 Temmuz paı:arteei ıünüdür. Talipler muhammen kıymet üzerinden yüzde ye<!i bu. 
çuk heaabile pey akçelerini ihale ııöntl aaat 15 e kadar bankaya yabracak1ardır. Şartnamesi ban 
lı:a kapııma talik edilmiıtir. Fazla tafaillt almak iateyenlerin Kırklareli Ziraat Bankaama 
müracaatlan. (3252) 

Çatalca Ziraat Bankasından: 
Kapı 

numaraıı 

Bulunduğu mahallİD 
mevkii 

Muhammen 
bedeli 

Vr,, Kurut 
550 00 Hane muhtacı tamirdir 164 8. Çekmecenin Mimarılnan köyllnde 

Çınarlı çefme yolundu 
200 

40 

25 

00 

00 

00 

Hane mfittekillb olup elyevm 165 
eczahane demekle maruf 

Arıa 11110 

Arsa 6 

" 
B. Çekmecenin 
rika aokaiJnda 

" " 
Rum mahalleıl fab-

" " " Yukarda mevki ve cimleri yanh olan Yunan tebah doktor ve Marikadan metruk emval 
olup GayrimüLadil yetlerinde bulunan bonolar mukabilinde ıatılinak lizere 5-7-932 tarihin
den itibaren yirmi pn müddetle 25-7-932 tarihine mn .. dlf pazartesi pnü aaat (14) te iha
leleri icra edilmek llzere müzayedeye konulmu.,tur. Taliplerin Çatalca malmndiriyetinde mü-
tqekkil aatıı komiıyonuna müracaatları illn olunur. (3284) 

SıJı .i ) emekler - .tiuzıu 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

.__SA TİE--1 

lstanbul C. Müddeiumumiliğhıden; 
İstanbul hapishane ve tevkifhane hastaneleri için muktazi 

et münakaaaya vazedilmiıtir. Şartnameyi görmek istiyenlerin 
her gün Adliye Levazım daireıine münakaıaya ittirak edecek-
lerin 31/Temmuz/932 pazar günü aaat 15 le Defterdarlıkta 
mütctekkil komisyona müracaatlan. (3165) 

İst. P. T. T. Başmüdiriyctinden: 
lıtanbul, Galata, ıeyyahin ıubesi ve Beyoğlu merkezleri 

arasında motosikletle telgraf ve bet kiloya kadar mektup nakli. 
yatı kapalı zarf uıulile münakaaaya vazedilmittir. Münakasa 24. 
7-932 pazar günü aaat 14 te yapılacaktır. isteyenlerin ıartname. 
!i .gör~e.k için her gün Batmüdürl~ kalemine ve miinakaaaya 
ııtırak ıçın de kapalı ve memhur teklifname ve teklif edecekleri 
bedelin yüzde yedi buçuğu n.iıbetinde teminatı muvakkate akçe 
veya banka mektubu ile yukarıda yazılı gün ve saatte Batmüdür 
lükte müteıekkil komisyona müracaatları ilin olunur. (3072) 

• 
lstanbul Limanı Sahil 

' Sıhhiye Merkezi Baştabipliğinden: 
Tuzla tahaffüzhanesi iske:esinin tamiri Galatada Karamuata. 

fapafa sokağında merkezimiz dairesinde komisyon tarafından 28 
Temmu~ 932 perşembe glıniiı saat 14 te münakasaya konulmut
tur. Talıp olanlar her gün rrl ı kez levazım memurlubna müra • 
caat ederek şartnameleri [.Öıt bilirler. (3119) 

Bayındır Ziraat Bankasından 
Sıra Bankaca takdir Maliyec) takdir '.iUDUDU MEVKİi KARİYESl CiNSİ 
No. ve tahmin olu- olu'lan 

nan kıymet kıymet 
Ura K. Ura K. 

1 11,300 00 o 

2 13,100 00 

Şarkan ynzbafl Hafız lb
rahim Ef. tarlaaı garbea 
tarikiam pmalen Hae1 
İbrahim eytamı Hliaeyin, 
Süleyman tarlası cenu• 
ben Kantar oğlu Mestaı 
hanesi ile mahdut 

Şarkın sabıkan lımail 
zeyceai tarlaaı garben ta• 
rikiam ıimalen Kara Ali 
eytamı tarlası cenuben 
Kanlı oğlu Osman tar· 
laaile mahdut 

Çırpı kay Çırpı kay 

Çırpı kay Çırpı kay 

Han ve mütte 
kiz oda, lıir 
bir fmn, Uç dl 
kahve 

Zeytin yafı, un, 
fabrikaaı m 
dllrt dtıkkin, 
iki kahvehaae 

Cins ve evsafı balida gösterilen gayrimübadillere ait emvalden bir ve iki ııra numaralan kapalı ı:arf uıullle 
tsrihinden 26-7-932 tarihine knrlar yirmi ır~n müddetle satılığa ç 'carılmış~r. fıbu emva~I ga!rimübadll ~o.olan muk 
satılacağı gibi nakden de satılabilecektir. ihale günü olan 26-7-932 tarlhıne kadar taliplerın dijer teraıti anlama 
Ankara, İstanbul, lzmir ve Bayındır Ziraat Bankalarına müracaatları ilAn olunur. (306 

MARAŞ ÇEL TİK FABRİKASI T. A. 1 
ŞİRKETİNDEN: E b. . ki. • 

Şirketimiz heyeti umumi_yeai 932 ıen!"i Ağuato& ayının 15 i.nci pazar- ene 1 1 pe 1 yı 
tesi günü zevali saat onda 'ırket merkezı olan. ~arq'~a fevkalade olarak • • 
içtima edeceğinden ,irket e .... mukavelename11mn ıqagıcla yazdı baZI mad T ht se bestsın 
delerinin tadiline ve Jıa!e~ aennay~si olan 120 bin fu:as:un 1~ ~n llray~ ercı e r 
tezyidine müteallik . bu ıçbmada Tıcaret kanunu mucıbınce bır hısae sahi-
bllÜn dahi hakkı reyi bulunduğuna göre bilumum biuedaramn yevm ve 
aaati mezki'ırda hazır bulunmalan ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
Şirket esas mukavelen"'?~·i~n !'eti_n~ o~bir!n~.. ~~n~ ö~ü~6n.cü, 

onbetinci, onyedinci, onıekizincı, yırnubınncı, yırmıuçuncu, yırmıdordun
cü, oluzdördüncü, otuzbeıinci maddelerinin tadili. 

Maddelerin tadil metinleri bervechiatidir: 
Madde 5 - Şirketin serrnayeıi 158 bin liradan ibaret olup beheri beı 

Türk liruı kıymetinde 31600 hiueye münkaoemdir. Heyeti Umumiyenin 
itbu sermayeyô bir misli tezyide ıelahiyeti ol~cakbr: Tezyidi s.ennayey;e 
karar verildiği zaman hükumete malumat verılecektır. Sermayemn bir mıs 
!inden fazla tezyidi evvelemirde hükumetin muvafakatinin istihsaline mü
tevakkıftır. Şirketin ihraç eyleyeceği hi11e sen...ıatsnm nümuneleri ihraç
tan evvel ta.dik edilmek üzre iktisat Vekaletine tevdi olunacaktır. SeTma 
yenin tamamı Türkiye Sanayi ve Maadln Bankaaı ile diğer müeuisler ta
rafından taahhüt ve imza olunnıuıtur 

Madd" 11 - Şirketin umur ve masalihi heyeti umumiye tarafından 
müntahap ve bet azadan mürekkep bir meclisi idareye ihale olunur. Aza
nın ikisi Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasından gösterilecek namzetler 
meyanından intihap olunacakbr. 

Madde 12 - Mediei idare azası iki sene müddetle intihap ofonacak 
ve her sene kıdem itibarile ikisi çıkarılarak yerlerine ahan intihap kıh
nacaktır. Şu kadar ki, çıkan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. 1:ür~ye 
Sanayi ve Maadin Bankasından gösterilen ~zetl~ .meyanından ınbh~ 
olunan azalan mezki'ır banka her zaman tebdıl edebilır. Bu suretle yenı
den tayin edeceği azalana intihaplars içtima edecek heyeti umumiyede taa 
dik olunur. 

Madde 13 - Meclisi idarenin içtimaı icabı maslahata ihtiyaç ve zaru
rete tabi olup tirketin met"kezinde toplanması zaruridir. Müzaket"alm mü
teber oı...,., liakal nısfından bir ziyade uanın bizzat huzuruna mütevak
loftır. Meclisi idarenin kararları hazır bulunan azanın ekseriyet arasile da 
hi mü teber olur. T esavü ara vukuunda reisin bulunduğu taraf tercih olu
nur. 

Madde 15 - idare Meclisi azasından her biri bedeli kıymeti 111liyeai 
itibarile tirket sermayesinin akalli yüzde birine muadil kıymeti ~aiz mık· 
tarda bi11e senedatmı ıirkete tevdie mecburdur. Tevdi olunan hıue sene
clatı azarun heyeti umumiyeden istihsali beraM edecekleri vakte kadar za
manı idarelerinden müteve:lit mes'uliyetlerinc kartı teminat hükmünde 
olup ahara devrolunamaz. Maksatla imzalanarak prket sand~ğmda lufzo
lunacakbr. Türkiye Sanayi ve Madin Bankası kendi azalan namına hiue 
senedab tevdi edebilecektir. 

Madde 17 - Meclisi idare Reisi her sene Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankasına ait aza meyanından tayin olunur. 

Madde 18 - Mecliıi idare azaıının yekdiğerine niyabeten rey verme
leri caiz değildir. 

Madde 21 - Meclisi idare azası hasılatı safiyeden kendilerine tahıis 
kılınacak hi11eden batka mecliste bazı~ bulunacakları günler için heyeti 
umumiyeden takdir ve tayin edilecek veya yevmi b!r ücret dahi ahzede
ceklerdir. 

Madde 23 - Heyeti Umumiye her sene Mart ayı zarfında şirketin 
merkezinde sureti adiyede akdi içtima eder. Bundan hı.!ka mecliıi idare 
ve :Muralapler icap eyledikçe sureti fevkaladeden olarak heyeti umumiye
yi davet edebilirler. Sermayenin yüzde yirmisini temsil eden hiuedaransn 
talebile dahi Meclisi idare ve iknaı halinde iktisat Vekaleti heyeti umu
miyeyi içtimaa davete selahiyettardır. Her sene heyeti umumiyenin içti
mai nihayet yinni gün akdem tahriren iktisat Vekaletine ihbar olunacak 
ve heyeti mezkurede vekalet tarafından bir komiser bazit' bulundurula
caktır. 

Meclisi idare ve murakıp raporlarile senelik bilançodan ve heyeti umu 
miye zabıtnamelerinden ve heyeti mezki'ırede hazsr bulunan hissedaranın 
esami ve mikdan hisaelerini mübeyyin cetvelden dörder nüshası lktiıat 
Vekaletine gönderilecektir. 

Madde 24 - Heyeti umumiye vekaleten veya asalaten laakal on his
seye sahip olan hissedarandan mürekkep olacakbr. Heyeti Umumiyede ge 
rek asaleten ve gerek vekaleten hazır bulunan hiııedaraıun her on hiaıe 
iç.in bir reyi olacaktır. 

Madde 34 - Şirketin aenei maliyesi Kinunsani İptidasından bed'ile 
Kinunevvelin sonuncu günü hitam bulur. Meclisi idare her aene nihaye
tinde ıirketin matlubat ve düyünatım havi bir defteri umumi tanzim ve 
i!bu defter ile müvazene defterini ve hesabatı heyeti umumiyenin içti
mamdan lork gün evvel murakıplere ibraz ve tebliğ edecek ve heyeti umu 
miyen.in bini içtimaında ona takdim edilecektir. Heyeti umumiyeye dahil 
olınak selalıiyetini haiz her hisaedar mezkur defterleri ve hesabatı mÜ· 
talea ve muayene edebilir. 

Madde 35 - ŞU-ketin bilumum muarif ve düyun ve faizleri ve emvali 
gayri menkule ile fabrika alat vee devat itfa bedelleri çıktsktan sonra ka
lan prketin temettuab safiyei seneviyesinden evvela bilaistiına hi11elerin 
cümlesine faiz olarak bedeli tesviye edilmiş ise sermayeye yÜzde bet ita
sma kifayet edecek mebaliğ ve saniyen ihtiyat akçasını letkil etmek üzre 
temettüatı mezkurenin yüzde onu ifraz olunduktan sonra baki kalan kıımı 
sureti atiyede taksim olunur. 

Meclisi idare azasının herbirine yÜzde birer, ve Meclisi idarenin tetkik 
edeceği tekilde ikramiye olarak müdür ve memurin ve müstahtimine yüz. 
de beı mütebakiıi hi11edarana. Bunlardan batka esaa mukavelenamesinin 
birinci ve yiimiyedlnci maddelerinde (Ticaret Vekileti) yerine (Türkiye 
Sanayi ve Maadin Bankası) ikame edilecek ve albncı, onuncu, 44 üncü 
maddelerindeki (Dersaadet) kelimesi yerine (lstanbul) kelimesi ve yinni 
dokuzuncu, otuzuncu maddelerinde muharrer ( Müfettiı) tabiri yerine 
(Murakıp) tabiri konulacak ve otuzaltıncı madde külliyen tayyedile
cektir. 

Ma;raı Çeltik Fabrikası T. A. Şirketinden: 
1 - Meclisi idare ve Muralap raporlarmın loru.ti 
2 - Bilanço ve hesabalın tetkik ve Meclisi idarenin ibra11. 
3 - Nizamname mucibince çıkacak msd aza yerine diğerlerinin inti

habı 
4 - Murakıp tayini. 
5 - Heyeti Umumiyenin 16 Ağuslo& 1932 tarihine miisadif llllı günil 

zevali sa •.. ~- . ..:.. ~i:._ <elin merkezi bulunan Mar&J Çeltik Fabrika11nola aı.. 
iade aenw•ı. ~· •. ~ muhterem hiuedarıının t9'rifleri rica olunur. 

Eğer: 

iıl'r.•ict 
ayannda bir 

ipekli ecnebi 
kumaşı ayni 
fiyatta, hatta 
yüzde elli 
daha ucuza 
bulabilirseniz. 

Bir kaç misalı 
1 -- Krep damurlar 245 
ruıtan itibaren ... 
2 -- Krep birmanlar 270 
ruştan itibaren ... 
3 -- Krep mongollar 43 5 
ruştan itibaren ••• 

Çanakkale Ziraat 
Bankasında 

Sokağı · Mahallesi Cinai numaraaı MaliyeK. 
kapı sıra ınio 

Zi.veriye Cevatpafa Kigir hane 8 32 
Saat kule Gazipafa Kagir dük 
meydanı kan 33 .. .. .. .. .. .. 34 

" " " .. .. 
mağaza 35 ,, .. " .. .. .. 36 

Balıkhane .. .. " kahve • 
hane 37 

Saat kule 
,, .. .. fotoğ. 

meydanı raAıane 38 .. " .. .. " yazıha . 
ne 39 .. '' '' .. .. ,, ~ .. '' '' '' '' hane 41 

1 - Gayrin.übadillere ait olup yukarıda evaafı yazılı dil 
2 Temmuz 932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 
para ile müzayedeye konulmuştur. Hak sahiplerine verilmit 0 

bonolar nakit makamında kabul edilecektir. d 
2 - Mezkilr emlak 21 Temmuz 932 tarihine tesadüf e 

pertembe günü ihalesi icra kılınacaktır. 
3 - Müzayedeye ittirak edecekler mezkUr tarihte •a•l 

de Çanakkale Ziraat Banka11 binasında mületekkil aahf be1 
ne müracaat eylemeleri lazımdır. . 

4 - Taliplerden fazla tafsilat almak ve müzayede tet'•1 

görmek istiyenler tarihi ihaleden evvel Bankaya miiracaat 
bilecekleri ilin olunur. ( 

Yerli ve Avrupa kumaılarından kusursuz 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başlat 
hazır pardesü ve elbi•eler fevkalAde ucu:ıd11t• 

Eminllnll, Kazmirci Ali Riza müeuesatı ...... -'] 


