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Milli Tarih kongre- HARİCİ HAH.ERLER 
sinde Zeki Prensipte 

Velidi B.in konferansı itilaf mı? 
Cenevreden müsait 

haberler geliyor 

Bizden 
Sonra! 

Cemiyeti akvama 
girecek 

Otta va 
Konferansı 

Murahhaslar Kana
daya vasıl oldular 

ismet Pş. ile Maarif ve Na 
vekilleri de lzmire gidecekt 

Çok derin mütalealar neır•t· 1 Bu cibi efaaneler eaki nm•ndaa 
miştir. Eski harabelerle fazla met beri vardır. Bu bici rivayetlerin 
pi almuıtur. T arib lıirçok ıelıirleria tarihe uymadıiını Aurel Stein ia
ismini zikreder. Bunlann hepsini bat etmiftir. 1926 seneainde latan 
bulmuıtur. Bunlardan birisi ilk bulda bulund.,... zaman Bar
tepedeki Virantehirdir. n aoııra told Türlı:istan haklwıda lıoım 
diğer birisi de Lob Nor cölüna konferanılar vermiıti. Bu lr.onfe. 
yalun harabelerdir. Sonra diier ranslarda eihan mubarebe
biriai de daflarm eteklerinde bu- leri eınuında Şarki Tiirlı:iı .an
lunan Karataıhr, ki R"fit Ga- da yapılan hafriyahn ne cibi ne
lip Bey de mevzuu bahaettiler. ticeler verdlfinj de mevzuu bah
M':-an haldı:mdaki tetkikat daha Miti. Bartold ve Ruslardan Be-
1908 aeneainde intifar etmittir. rezowaki kuruma hidiseaini in
lik tetkikatiyle Şarki Türkistanın kir etmekte eıki zamanlara nis
her sabumda taribt- enelki tehir betle çok daha ileri citmiılerdir. 
ler bulundafunu,Lob Nor cölünün Halbuki Aurel Stein'in Şarki Tür 
tarihi devirlerde defitznedifi filr. kiıtanın kurumakta oldufunu is
rinl ileri sürüyor. O Lob Nor cölü- bat etmek fikrile yaptığı tetkikat 
nün yanından geçen bir kervan bilikia bu ülkenin kurumadığını 
yolu buluyor. Orada bazı tehir- cöstenniftir. 

CENEVRE, 19. A. A. - Havas A 
jan11ndaıı: F ranaız heyeti munıhba
aasınm tam teıekkül ile ialıetı vücut 
etmit olmuı, konferansın birinci uf 
buı meaaiıinn neticesine tanıu et. 
meai.ne müsait buJunmuıtur. 

iki devlet daha! QUEBEC, 19. A. A.- Ottava kon 
feransındaki heyetler EınpreH of 

CENEVRE, 19. A. A. - Cenevre Britain vapurunun muvıua.letinde 
nin yüksek mehafillnde Türlriyenin halk tarafından heyecanı bir tarzda 

ANKARA, 19 (Telefonla) - ismet Pata Pazar günü H 
Maarif ve Nafia Vekileri Beylerle birlikte Kütahya - Balıkesi 
ae lzmire gidecektir. Batvekil bu ıeyahatlarında henüz görme 
Kütahya - Balıkeair hattını cörecek ve yolda tevakkuf etın 
ayın 25 inci günü lzmire vi.sıl olacaktır. 

ismet Pa,anın lzmirde Gazi heykelinin aÇ1lma11 re.mi mii 
tile çok mühim bir nutuk İrat edeceii söyleniyor. 

. Baıvekil lzmirden fstanbul tarikile Y alovaya gidecektir. 

Hali hazırda Fransız heyeti mu
rahhasasınca, çolc kıymettar iki pren 
aip vazeden oihıtf karar sureti mu
lr.addemeai üzerinde bir itilaf tees
süs eylemiıtir. 

Cemiyeti ak.-ama duhulünü, Brezil- katılanmqlardır. 
ya ile Arjantia'in de girmeler takip Sahil koyunca kesif bir balk toplan 
edeceği ümidi izhar olu-ırtadır. dığı sıralarda bir taraftan de düdük 

Dünkii vakıa, Cemiyeti akvam için ler ötmekte ve bu esnada Kanada ha 
büyük bir muvaffakiyet addedilmelıı va kuvvetlerinden bir hrka mun
tedir. tazam bir tekilde uçut yapmakta 

iş Bankası umum müdürü 
ANKARA 19 (Telefonla) - iş Bankası Umum Müdürü 

Mrırr Parlimentoau azasından lıkenderiye meb'usu ve Mısırın 
tacirlerinden Abdullah Beyle refikası şehrimize celmi,lerdir .. 

ler keıfediyor. Sonra bu yol üçün Aurel Stein miladi yedinci a
cü ••ırlarda terkediliyor, yeni bir sırda Hoten civarından Çine döe 
yol yapılıyor. Fakat bunlann hep- nen seyyah Yu .. anc-Çang da zik
si tarihi devirlere aittir. Aurel rolunan harabe ıehirlerinin bu .. 

Bunlardan birinciai, kara, bava 
•e deniz silahlannda kül halinde e
... 1ı ve ehemmiyetli tahdidat İcra
sına matuf bulunmakta ve tazyik va 
ııtalarının tenkisinjn zaruri olduğu
nu ilan eylemektedir. 

Gazeteler, M. Hymana'ın nutku- bulunuyordu. 
nun fU fıkraaını ehemmiyetle kay- M. Badvin. daha ıimdiden seya· 
detmektedirler: ~ Cemiyeti akvam 1 hatin devamı esnasında muhtelif do 
Türkiyenin cinneaile cihanşumiillü- minyonlar heyeti muabhasalar ara
ğe doiru bir batve daha atınq oldu smda iyi mesai ede edildiğini beyan 
ğu gibi Türkiye Cümhuriyeti de bey etmittir. 

Rılıtım şirketi davası 
lZMIR, 19 (Milliyet) - Rıhtım Şirketi davasına alqam C 

le kadar Asliye Mahkemesinde deTam edilmif, ehli vuku heyet 

n_elmilel t•hıiyetini kuvvetlencli ..... i•- Empress of Britain'bı 
tır. 

rapor hakkında izahat alınmıttır. 

bir ınüsadenıesi 
Stein'in lı:ablettrih kaydettiği cün de çöllerde harabe halinde bu-
diğer şehirler Miran, Karata,tır. lunduğunu görmüş, fakat bu şe-

Konferans, tankların hacimlerinin 
tahdidini, kimya, baktiriyoloji ve 
yangıncılık harbinin ilgasını ve si
li.hlann müeııir ıala.biyetlere malik 
bir komiayon tarafından mürakabe
sinin icrasını kabul etmektedir. 

LONDRA, 19. A. A. - Empresa 

Su••rp Agop ol Britain, Saint-Laurent boyunca 
yukarıya doğru giderken 4.000 ton 

lzmirde üç çocuklu bir aile 
para ile geçinebilir? Aurel Stein ve diğer alimlere birlerin Yuvang-Çang'dan aonra 

söre... bu demlerde ve sair za- islam devirlerinde bir aralık ihya 
manlarda dağların yamaçların- edilmiı, tekrar terkedilmit oldu
dan medeniyet İnmİftİr. Bu me- ğunu bu harabelerde Çin, Tibet 
deniyetin aahaaı nerelere kadar ve Türk liaanmda buiunan vesi .. 

Maamafih, aiır tayyareler ve top 
lara ait müzakerat devam eylemekte 
dir 

M J v hacınindeki Briarsvood gemisine 

eza~ ~gı. ça~;::::::~ .. iJe gemi son derece ya-

IZMIR, 19 (Milr;et)) - Ticaret OdaSJ tarafından hazırl 
İstatiatife göre lzmirde Haziran ayı zarfında ana baba biri bir 
biı·i yedi diğeri de on bir yaılarında üç çocuklu bir aile lzmirde 
,-üz on iki lira seksen bir kurusla geçinebiJmittir. intifar ettiği tayin edilmemiftir. kalardan anlamıttır. 

(Başı 1 ıncı sahıfed~) V&f gitmekte idi. Ayni zamanda tay 
kata ~lmıı ve bunlardan batk~ / fanın gösterdiği mebaret sayeainde 
Beledıye kanununun 160 mcı macı tiddetli bir çarpmadan batka birf"Y 
desinde de metruk mezarlıkların olmamış ve mühim hasara! vukua 

Fakat her halde gerek Şarki, ce
relr. Garbi Türkistanın çöllere mü 
luık yerlerinde medeni hayat 
inkftaf etmiftir. Tarihten evvelki 
zamanlarda medeniyetin inkita
fına çok milaait olan mıntakalar 
bulunuyor. Karataıta Aurel Stein 
bir çok eserler buluyor. Böyle bir 
medeniyetin y.....,, olduğu Tür 
kistan.ı..,;ık ioaanlarm dai etekle
rinde yaıadıkları müabet bir ıey
dir. Bu devrin ne zaman celdiii
ni biz iyi bilmiyoruz. Bu iklimin 
değiımeai devri cerek Lob Nor gö 
lü, gerek Garbi Türlı:istandaki 
göllerle onlara munu.p olan ne
hirler tarihi zamanlarda ayni bü 
yijlı:lülı:te akmıtlardır. Tarihin her 
aafha11nda bunu tetkik ediyoruz. 

Sonra bazı efaaneler vardır. 
Meaeli, Çinlilerin bir takım efaa 
neleri vardrr ki, Huvang-Hu neh
ri guya Tarim nehrinin bir kolu 
imiı. Bunun cibi daha bir çok ef
saneler vardır. ·Meseli. Nil nehri 
ile Sint nehrinin bir membadan 
aktığı veya Sint nehri ile Amu
deryanın bir olduğunu söylerler. 

F raos.a. yalnız harp sahuında is
Aurel Stein bu kurumuı ıehir timal edilmek Üzere bombardıman 

ler saha11nda büyük masraflar tayyareleriııin ipkaoını ve sivil tayya 
yapar.ılk iaka usulile medeniyeti reciliğin askeri maksatlarla kullanıl
ibya etmf"k tecrübesini yaptı ve masınrn mer 'ini İstihdaf eden niza
muvaffak oldu. Bundan anlaşıl- matın vaz'ını İstemektedir. 
mıttır ki burada medeniyetin su- Me-zkUr heyeti murahhasa ayni za 

bilcümle hukuk ve vecaibi ile Be- gelmemi,tir. 
lediyeye devredilmiı olduğu mu
sarrah hulunmuf olduğundan Er
meni patriği Mearup efendinin i
kame ettiği bu davanın reddine C. Akvama 

Girişimiz ve 
Rus dostluğu 

kutu Rus alimi Berezowski'nin de 1 manda faaiyet halinde bulunan kara 1 
isbat ettiği veçhile ziraat saba- toplariyle deniz toplarının çaplannın 
aında aulann cittikçe derinle,me- tenzilini de talep etmektedir. 
si nüfusun k~aif bulunması ve 
çok masraf lüzumu gibi sebepler
den ileri gel mittir. Bazı mınta ka 
!arda İae her f9Fden evvel ağaç
ların kesilmesile hasıl olmu,tur. 
Ş!mdi_ kum altında bulunan fe
hırlerın çoğu kum içerisindeki or 
manların itlcifı neticesinde terkaa 
dilen şehirlerden ibarettir. (Çoğu 
hepsi değil. Bir lusmının belki 
çok eıki zamanlara ait olduğu 
söylenebilir &una sözüm yok) 
Harbi umurni esnasındaki tetki
k~tr~. ne;ticelerindeo biri de Şar
kı Turkıstan ve Garbi Türkista
nrn da tarihi devirlerde ikliminin 
değitmediğinin isbat oll,nmasıdır. 

karar vermiftir. 
Maamafih ınahkerne heyeti 

Patrikhanenin müaakkafatın be
deli hakkında aynca hukuk mah· 1 
k emesine dava ikam.esinde muh- ı 
tar olduğuna, bundan baıka Pat
rikhane lehine olarak temyiz ne

(D~vamı var) 

ihtilaf 
Noktası 

(Bav 1 inci sahifede) 

(Ba§ı 1 inci sahif•de) 
ticeıine kadar icranın tehiri"'.- de 1 1925 tarihinde Paria'te aktedile.n 
karar vermi,tir. muahedenameden ve 1 7 ki.nunu-

e~vrl 1929 da imza edilerek ev
velkini tekmil eden protokoldan 

kan, şirket, artık bu depozito ak- Vapur ve münbais mütekabi! taahhütlerin 
çesioi almayacaktır. Buna muka- ebemıniyetini hiç bir surette ten-
bil. her abone pefinen 500 müki.- Ot b•ı kiı edemez ve etrniyecektir. Tür-
leme ücreti teaviye eder. Bu pa- 0m0 J kiye Cümhuriyeti Hükumeti bu 
ra, her abonenin şehir dahili ol- taahhütleri burada bir kere daha 
ıun, şehirler arası bulunsun vuku Yarışı ilenen teyit ile bahtiyardır. 
bulacak mükaleme ücretlerine 1 - Türkiye Hükumeti yukarı-
mahsup edilecektir. Meseli bir a da zikredilen senetlerin ve bilhaa 
bonenin tehir dahili 250 mükale- sa 1925 ahitnameainin birinci ve 
me yaptığını farzedelim. Bu abo Kaptan Y ates Ben- ikinci maddelerinin muhtevası 

Cehennemi sıcaklar 
nenin Ankara ile ve ya diğer şe- Türkiye için Milletler Cemiyeti 
birlerle yaptıiı mükalemelerin yon şehrimize geldi miaakıııdan ileri gelen taahhütle-
ücretleri yekiı.nunun da fehir da- re hiç bir veçhile halel iraı edemi 
bili 300 mükaleme ücretine teka- ISTANBUL, 19. A. A. - Kaptan ye<.eğine kani bulunduğu ve bu ce 

(Bsıı I inci ıuhil•d•) 
rek salata halinde yenilenleri çok 
aıhhidir. Bu meyanda kavun kar
puz gibi meyveler aerinJik verici 
teYlerdir. 

ZeytinyağT ile çiy domates Lu 
aıcak cünlerde yenebilecek en ha
fif bir cıda teıkil eder. Patlıcan, 
biber, domates gibi hem aalata11, 
hem yemeii yapılan sebzeler sof
rada ba,ka bir fey olmasa da ka
nn doyunnafa kafi gelir. 

lık ve zindelik veren sağlam, cü 
zel havası, serinletici sulan di
ğer tarafta Anadolu ve Ru:neli 
yakasının yalcın ve uzak sahille
ri .. 

bül ettiğini kabul eyleyelim. Şir- Yate. Benyon, bu ayın 9 unda 10 miyetin eııa•ında beynelmilel ihti
lı:et muhasebesi, bunu hesap ede- beyğir kuvvetinde bir otomobille Mo lafların muslihane ve adilane hal 
cek, bu abonenin verdiği avan.a nora vapurunun Londra-Kalküta ar- ve teıviyeıini temine tahsis edil
bitince ona bir mektup göndere- undaki 8.000 'fil mesafeyi katiçin miş bir teşekkül olduğunu takdir 
rek 

44avanıınız bitmittir, bundan sarfetti.ği zaman rekorunu kırmak ettıR· i cihetle. bütün veaaitile, ce
sonra vuku l>ulacak J9hirler ara• üzere lngiltereden hareket etmit i- miyetin esasını teıkil eden bu fik
sı ve ıehir dahili mükaleme Ücret di. Mümaileyh reçmı. gece saat 11 rin tahakkuku yolunda tetriki me 
!erine mukabil fU kadar parayı de lstanbula vasıl olmu,tur. •aİye karar vermiştir. Fakat Tür-
bir ay zarfında tesviye etmezse- 1 Mwnaileyh, hemen hareket etmek kiye Hükiimetinin farz ve tahmin-
niz telef-ın serviainiz keailec.ek- tasavvurundadır. leri hilifına olarak Milletler Ce· 
tir." diye bildirecektir. miyetinde, her hangi bir zaman 

Bu bir ay zarfından, şirket ta- da, mevzuu bahs sulh esasına mu 
lep ettiği tediyatı yapmayacak a- Gene mı· gayir ve münhasıran Sovyet Sos-
bonenin fehir dahili olıun, ıehjr- yalist Cürnburiyetleri ittihadına 
ler arası bulun~un, müki.lemeleri 1 D • d•• t••t? müteveccih temayüller bat göate-
katedilecektir. enıze UŞ Ue recek olursa Türkiye bu kabil te-

lzmir lıapislıanesinden bir 
kadın malıpus kaçtı 

IZMIR 19 (Milliyet) - Hizmetçi gibi evlere girerek mühinı 
k"ıler yapan Uşaklı Raziye gece Umumi Hapi&aneden hela du• 
aşarak kaçmıştır. 

Parlamentolar kon/ eransı 
Necip Ali Beyin beyanatı 

ANKARA, 19 . .\. A.- Cenevrede yarın toplanacak olan parti.men 
birliği konferan11 hakkında Türkiye grupu reisi Necip Ali Bey bir 
ririmizin sualine cevaben şu beyanatta bulunmuftur: 

'' P.ı.rlamentolar konferansı bu sene Cenevrede içtima edecek. t(o 

rans rarın açdıyor. Her sene batka bir memlekette içtima ebnektedir. 
yeti murahhasası 6 kiıiden mürekkeptir. Konferansm rüznamesi taınıı. 
vaziyeti hazıranının ihtiyaçlarından mülhem olarak yapılmıttır. Ko 
rans lratibi umumisinin raporu ile İfe başlıyacaktır. iktisadi ve mali 
r~r cihan hukukunun kanunlaıtrrdma.ıı ve müzır iliçlar İmalitırun 
ve tahdidi, milletlerin dahili bukuklarmın birbirlerine yaklaştırılması 
feransrn en mühim mevzularındandır. 

Arkadaılanmızın konfe.-ansta vaki olacak beyanatlarını ayrıca bild 
ceğim.tt 

Muğlada megvacılık 
MUCLA. 19. A . A . - C. H. Fırkasının t"febbüsüyle dün hrkada 

Beyin ittirakiyle toplanan fırka belediye heyetleri vilayette iktisadi sı 
tının tahfifi için alınacak tedbirleri cörütmüılerdir. Ormancılık. meyv 
işleri tetkik edilmiş ve bazı kararlar alınm11tır. Bu meyanda vili.yetİJt 
rai haritasının da yapılmasına karar verilmittir. 

Dün gece Kırışık Hasan Gavtı. 
Aliyi agır surette yaraladı 

Dün gece Eminönünde Balıkpazannda iki sabıkalı araaında lı 
hyan ağız kavgaaı kanlı bir ıurete neticelenmiıtir. 

Bence bu mevaim.de herke. .... 
bab kahvalblannda tereyağı ve 
yumurta yerine bir parça domate
si ekmeğin arasına koyup yemeli
dir. Sonra Üzerine biraz zeytin 
yağı ve limon sıkılmıı zeytin ta
nesi de vücudu bealer. Bağıraak
ları yağlı tutmağa hizmet eder. 
Yaz günleri çoklaşan karaciğer 
kumlanna mi.ni olur. 

Deniz banyosu ve kum banyo. 
ıu sayesinde iliklere kadar ge
ç~n cüneş, hiç bir doktorun, hiç 
hır eczahanenin temin edemeye
ceıri faydaları vücude bahşeder. 
Yüzme bilenler uzun müddet de
nizde kalabilirler. Deniz banyo
lu ıinirlere kuvvet, ho,luk ve zio 
delik verir- Denize karşı likayt 
ve biraz da. korkak olan halkımı 
zı bu mevıimden iıtif~deye, de· 
nize girip yüzme Öğrenmeğe l~f
vik etmeliyiz. lst anbul gibi her 
c.epheıinde ayrı güzellik olan em 
aalsiz bir şehrln biribirinden hot 
Kilyos, Altmkum, Florya, Kala'. 
mış, Fener, Suadiye, Bostancı gi
bi plajlarından maada lloğaziçi
nin serin rü7.gi.rlı ve dalgalı cere 
yanları, deniz i.şıklarını çıldırta· 
c.ak kadar güzeldir." 

500 den fazla mükalemelerin mayüllere olanca kuvvetile muha-
beheri dokuz kuruıtur. Halbuki lefet edecektir. ı 
ilk 500 .müka~eme 6 ~r kurut Tayyareci Hausner 2 -Türkiye Hükumetinin, Tür 
tur. Şehır dahılı 200 mukaleme ya kiye'nin Mill.,tler Cemiyetine ilti- 1 

Kavsa esnaaında sabıkalı Krnsık Haaan arkadatı si.vur Aliyi 
telif yerlerinden ağır surete yaralamııtır. 

Yaralı hastahaneye nakledilmiı ve Haaan da kaçarken polia 
rafından y..ıkalanmıştır •. Cinayetin hakiki sebebi etrafında zab 
tahkikat yapm,aktadır. 

Yüzden fazla h-, .. a11 olan zey
tinyağım yazın da karilerinize tav 
ıiye etmenizi ric.a ederim. Bundan 
ba.ka ekmeğin araıına memleke-
timizde mebzul olan tuzlu sardal 
yayı gençlerin yemesinde gıdai 
çok fayda vardır. 

Bu mevıimde en Pzel mefrup, 
ıoğuk ve temiz memba suyudur. 

Bunun yerini hiçbir fey tuta
maz. Kahvehanelerde ailıayet an
cak iyi cazoz içilebilir. 

lapirtolu içkiler her zaman mu 
zırdrr. Fakat yazın bu mazarrat
lan büsbütün artar. içki yazın ka· 
na hararet verir. Karaciferi bo
zar. Dimağa kan çıkarır. Y azm 
içki yÜziinden delirenler çoğalır. 

Ben bu aıcaklarda bira bile i
çilmesini caiz cörmem. Alkoldan 
her ne çeşidi her naaıl sofrada bu
lununa bulun.un istiane edilme· 
sini sıhhate kartı ihanet telakki 
ederim. 

Çay ve kahvenin soğutulmuıun
dan harareti kesmek makaadile 
yazın İatifade edilebilir. Ancak a
sabiler, damar ve kalp hastalan 
bunu kullanmamalıdırlar. Hatta 
ben temenni ederim ki anane ve 
taklit eseri olan kahvenin, çaym 
yerine yazm taze, kıtın kuru mey. 
ve kaim olsun. 

Bu suretle hem misafirlerimizin 
aıbhatı bozulmaz, hem de vakıtlı 
vakıtaız kahve ve çay pifinnek 
külfeti kalkar. Fındık, üziinı in
cir, zeytin vücudu en çok besleyen 
ıeylerdir. Çok defa bunlan ek· 
mekle birlikte yemek bile bir Ö
ğünlük taam ihtiyacını defetmeğe 
kafidir. 

Münevverlerimiz, yaz günü bol 
etler, jambonlar, havyarlar, mayo 
nczler gibi mide ve karaciğeri bo 
zan yemekleri bırakıp sebze ve 
meyve yemeli ve bunun propa
gandaaını vapmalıdırlar. Husuıi-
le zeytin, Üzüm, fındık ve İncir 
hakkında yapılacalc bir procram 
da hem faydalı, hem de vatanper 
veranedir. Sıcak günlerde herkes 
denize cirmeli ... Bir taraftan Bo
fazicinin sağlam •Ücutlara fe~ah 

7 evflk Salim Paşa 
Şehir meclisi azasından, Profe 

sör Tevfik Salim Pa"' demittir 
ki: 

- Evet .. sıcaklarda az yemeli. 
Eaaaen sıcaklarda vüc.udün «ıda
ya ihtiyacı azdır. Binaenaleyh, bu 
mali darlık senelerinde 51Cağı bir 
nimet telakki etmelidir. Bu mev
aimde en çok ıunlara dikkat et
meliyiz: 

1 - Taze yemek yemeliyiz. 
Bugünlerde yemeği piıer pişmez 
yemek zarureti vardır. Çünkü sı
cağın teairile yemekler pek ça
buk bo:ıulabilirler. 

2 - Çok meyve yemek iyi de
ğildir •. Bahuıus ham meyveler
den çekinmelidir. 

3 - Şu ve diğer içkileri az İç· 
meliyiz. Bunların ifratla alınma. 
ıı haz:mi bozan imillerin başında 
gelir. 

Bu mevsimde cildin temiz tutul 
maaına da dikkat ebneli, sık ıık 
yıkanmalıdır. 

Şehric her tarafı denizle çevril 
mit olmaaı lstanbullular için bü
yük bir nimettir. Fakat bu ni
metten istifade edenlerin inanıl
mayacak kadar az olması ne ka
dar yazık .•. " 

Dün sene 11calr: cünlerden biri 
idi. Fakat e""elki güne nisbetle 
dün hararet dereceıi azami 31 aa ! 
cari 21 idi. Riizcar evvelki gün 
lodostan eserken dün poyrazdan 
-efe baılamıfhr. Çok aıcak 
günlerin devam etmeyecefi rasat 
haneden bildirilmektedir •. Bugün 
rüzgar sene poyrazdan esecek
tir. 

Adanada hararet 
derecesi .'18 

Y eıilköy rasat merkezinden 
Yerilen maliimata !fÖre Adanada 
azami aıcaklık 38, lzmirde 35, Si 
nopta da 25 aantigrat kaydedil
mi.ttir. 

pan bir abonenin mütebaki 300 bu defa da hakından sonra miyaakın müey- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
şehir dahili mükalemeyi 6 küsur , d" yedat uaulünün tatbikine dair o-
kuruştan yapabilmesi için hakkı, Okyanusu geçeme 1 lan 16 ıncı ve 17 inci maddeleri 
bakidir. Bunu da şirket muhasebe ahkamına tevfikan deruhte edece 
si nazarı dikkate alarak alaca ğ ı· Lı\ COROGNE, 19. A.A~Leb- ği mecburiyetlere hulus ile riayet 
nı ona gört' tabakl.uk ettirecek- li tayyareci Haıtaner'in deniz tayya ehnesi Sovyet Sosyalist Cümhuri
tir. Mesele, bundan ibarettir." resinin 42,21 derece tulü ıimali ve yetleri ittihadı hakkındaki Türk 

Diğer taraftan yaptığım.ız tah- 24 derec arzı garbide cenuba müt- aiyaaeti prensipinin bu veçhile ta• 
kikata göre, şirket, eaki faturala- veccih olarak kendi kendine yüzmek ayyününe halel İrat edemez. Mep
rın yerine yeni şekil faturalar ta- te olduğu haber veriliyor. hus maddeler ahki.mınca Sovyet 
bettirmiıtir. Yeni faturalarda uşe Bu civarda ıeyriseier eden cemi- Sosyalist Cümhuriyetleri lttihadı
hir dahili ve şehirler arası için pe !erden kazazede tayyareyi almaları na kartı tatbiki mümkün müeyyi-
tinen tediyesi matlüp munzam rica olunmuttur. deler usulü, diğer tartlardan kat'ı 
mükaleme bedeli" namile bir ha- nazar, yalnız Sovyet Sosyalist 
ne açılmııtır. Bu hane hizasında Cümhuriyetleri ittihadının üçüncü 
faturamn arkaaının okunulma11 lince seriye ~ehir dahili mülı:ale- bir devlete bir tecavüz harbı ili.o 
hakkında bir ihtar vardır. Fatu- mat için abonenin verdiii pefin etmesi halinde tasavvur edilebilir. 
ranın arkasında da mühim kaydi paradan ancak 14 lira lcalır. Şir· Bu busuata Sovyet Sosyalist 
le tU satırlar mevcuttur: lı:r d" Cümhuriyetleri ittihadının 3 üncü 

ı ket, abonelerine e ı açmağa ve itibara almak Ji.zımcelir. Bina 
"Faturaların aür'atle tediyesi- mutlaka abonelerinin ıirket nez· enaleyh Sovyet Soıyalist Cümhu

ni t~min arzusunda bulunan tir- dinde bakiyei matlubu bulunmaaı riyetleri ittihadına karşı diğer 
ket, hiç bir tefrik ve İstisna yap- na karar verdiği için, 500 mük&. Devletler tarafından tevcih edilip 
makaızın, kat'i bir kaide tatbik leme ücreti olan 32 lira bitmeden de Türkiyenin muhik göremiyece
ehneğe mecburdur: Herhangi bir aboneyi, yaptığı mükalemeleriıı ği bu kabil bir itham mezkur mem 
abone, fatura bedelinin teıviyeıİ· mikdarına göre tayin edeceği bir leketi 16 ıncı madde mucibince it .. 
ni tPhir eylediği takdirde, şirket, mikdar para) .. teıviyeye davet et tibaz edilecek her hangi tedabire 
telefon muhaberatını tatile ve a- mektedir. Bu suretle abonenin tir ittirake mecbur edemez. 
bonenin mukavelenamesinde mez ket nezdinde her zaman matliibu Türk.iyenin Sovyet Sosyalist 
kur sair bilcümle tedbirlerin tat- bulunacak, mükaleme vuku bul- Cümhuriyetleri ittihadına karşı 
bikına tevessül etmek mecburiye dukça ücreti bundan tenzil ve fİr tevcih edilecek müeyyidata, umu
tinde bulunacaktır. kete irat kaydedilecek, mutebaki mi bir aurette, İftİrak edip edemi-

Abonenin, şirket nezdinde da- si emanet hesabında tutulacaktır. yecepni ve hanci mikyasta iıtirak 
ima bir bakiyei matlubu buluna· Halbuki ıirket komiseri bey, ilk edebileceğini bilmek meaelesine 
caktır. Mezkur bakiyenin tüken- 500 mükaleme ücreti bitince tir- gelince, Türkiye Hükiimeti bu hu
mesinden evvel bir kaç haftalık ketin aboneye tebligat yaparak suata Türkiyenin Milletler Cemi
vasati iatihli.kine muadil bir meb bir ay da vade açmaaı lazım gel· yetine cinneai hakkında Heyeti 
)ağın tediyesi lazımdır. Vade ta- diğini söylemittir, ki aradaki bu umumiye tarafından vaki davete 
rihinde bu nevi matluba! bakiye- fark ehemmiyetle nazarı dikkati 9 temmuz 1932 tarihinde verdiği 
si senei atiye hesabına geçirilir." 1 celbetmektedir. Herhalde gerelr. cevabın bu meseleye müteallik 
Gerek bu izahattan anlaşıldığı şirket ve gerek komiaer bey, de- fıkralarına müracaat edilmesini 
veçhile ve gerek dün ıirket maha pozitonun kaldırılma11 Üzerine ifade eder. 
filinde yaptığımız mütemmim •tah yerine konulan usulün şirketle lhtiramah mahıusamı kabul bu 
ki kata nazaran, komi&er Fuat Be Posta müdiriyeti umum.İyeıi ara- yurmanızı rica ederim. Maali.hat
yin yukarıki ifadeıile şirketin hat sında bir mukaveleye müatenit bu güzar Cenaplan." 
tı hareketi araaında mühim bir lunduğunu söylediklerine göre, Macar matbuatı ne diyor? 
fark Tardır. Sirket, abonelerin bu İfte esas itibarile bir gayri tabi 
tesviye edeceği ilk 500 miikaleme ilik görüleır.emektedir. Ancak me PEŞTE, 19 A.A. - Macar mat 
ücretini, tehir dahili ve şehirler a sele tatbikattadır ve şirket, abo buatı Türkiyenin milletler cemi
raıı müki.lemat ücretlerine mah- nel:rine kredi açmamak, dainıa yetine girmesini samimiyet ve ınu 
sup edecektir. Bu noktada ihtilaf onlardan para almak suretile ken habbetle karşılamakta ve bunu 
yoktur. Şirkete, göre, mesela Ber disine bir hattı hareket tayin et- fevkalade mevzuu bahaeylemek· 
linle bir mükil,.me 6 liradrr. 500 mi~tir. Komiaer Bey ise, avans bit tedir. 
müki.leme için 32 lira veren bir ,, tikten ve bir ay mühletten aonra Budapeıti Hirlap gazetesi di-
abone, meseli. Berlin~e üç d~fa cö müki.lemelerin k~silebileceğini yor ki: 
rüıürae bunun b"delı 18 lıra tu- ıöylemektedir. Şimdi halledilme- Türkiyenin milletler cemiyetine 
tar. Bu 18 lira 32 liradan indin- si icap eden nokta da budur. • girmesi bir bayram cünüdür. Bu 

den 

hadise bilhassa biz Macarlar için 
husuıi bir sevinci muciptir. 

Eski bir dostluğun derin bir 
muhabbetin tarihi münasebetlerin 
ve mÜfterek mukadderatın bizi 
bağladığı Türk milletini hakiki 
ve ruhi bir sevinçle alkıtlarız. Bu 
cünkü bu müıkül vaziyetimizde 
milletler cemiyetinde yanımızda 
fazla bir doıt daha cörmek bizim 
için büyük bir teselli tefkil etmek 
tedir. 

Pqter Uoyd cazetesi de diyor 
ki: 

Türkiyenin milletler cemiyetine 
cirmeai hararetle aeliınlanacak 
bir hadisedir. Umumi harpten 
aonra inhitat uçurumu kenarında 
bulunan Türkiye bütün zindeliği. 
ni tekrar elde ederek cihanıümül 
bir mana iktisap eylemif ve keyfi 
ıulh ahkamından kendini kurtar
dıktan JC>nra müdebbirane bir ai· 
yaset takip ederek diplomatik e
serini tarain eylemittir. Böyle bir 
Türkiye milletler cemiyetinden 
eksik olamazdı. Türkiyenin cirme 
aiyle milletler cemiyeti zencinlet
mittir. Macaristan ise milletlerce
miyetinde yeni bir doata İ•tinat e
debilecektir. 

Teşekkilr telgraflarına 

cevaplar 
ANKARA, 19 A.A. - Türkiye 

hakkındaki dostane beyanatlan 
Üzerine kendileriıM hararetli "" 
aamimi tqelı:kürlerimiz yazılan 
milletler cemiyeti auambleıinde· 
ki muhterem milletler müme .. iJ. 
)erinin ekaeriai tarafmdan harici· 
ye vekilimiz Dr. Tevfik Riqtü B. 
in telgraflarma çok u.mimi ve ha· 
raretli cevaplar ııeldifi öfrenil
mi,tir. Bu meyanda Yunan harici 
ye nazırı M. Mihalakopaloı •e 
Franıız harbiye nazın M. Bon· 
cour Hazretlerinden cevaplar sel 
mittir. 

ANKARA, 19 A.A. - lsviçre
nin Türkiye elçiıl M. Mertin ce
neplari ve Almanyanın Tiirkiye 
masli.hatcüzan M. Fabricuı ce-

napları tarafından hariciye velı, 
mize hükfunetleri namına Türlı 
yenin milletler mecliaine girrrt 
münasebetile çok dostane bi 
tebrik telgrafı geldiği öğrenilrJ11 

tir. 

ANKARA, 19 A.A. - Milleti 
mecliıi kitibi umumisi tarafmd• 
hariciye vekilimize ce•ap olar 
çok IUD:imi ve doıtluk tezahürl 
cösteren bir telcraf gelmiftir. 

Jurnal de Cenev'in meıhur •. 
yasi bat muharriri Villiam Mart• 
tarafından Türkiyenin milleti; 
mecliaine girmesi münaaebetile 
riciye vekili T evfilr. Rüttü S. 
pek samimi ve doıtane bir teb . 
telcrafı yazıldığı ve ayni aamirJI'' 
yetle ve dostluk la kendisine " 
vap Yerildiği öğTenilmiftir, 

İtalyan 
Bahriyelileri 

(Ba~ı 1 inci sahifede) .,. 
mira! Moreno, ltalyan renkler• 
ıüılü olan büketi abideye va•el' 
mittir. Bundan sonra kumand•
Baroni'nin verdiği kumanda ü•:;, 
rine efrat selim •aziyetl almıt f 
sabitler de kaaketlerini çıka,....•.,, 
lar ve bir dakika aukiit etmek :,, 
retile milli abidemize hürmet e ,,O 
ri cöatermiılerdir. Amiral Mo,.., '1' 
Baki B. in elini 11kbktan aonra 
tomobiline binerek avdet ebllif;. 
tir. Bahriye efradı da abidenin e ~ 
rafıada bir ceçit resmi . Y~'f'·~ ... 
avdet etmiflerdir. Evvelki ııuo Jı•' 
lova'da Gazi Hz. tarafından .,.,.ı 
bul edildiğini yazdığımız -~~ 
Moreno, uzun müddet Reııı tıf· 
hur Hz. nin nezdinde kalnUt I" 
Muhavere Türk - ltalyan dostlu 
üzerinde cereyan etmittir4 r0tı 

Bu akf&ID ltalya sefiri 8~. ;
Aloizi tarafmdan Tarabyad• ~e' 
kametgilırnda Amiral Moren;;..,. 
rerıne bir ziyafet ... ı.aıo ..... 
cektir. 
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Kosele Ve Benzin FiaUarı Gene Niçin 
-. 

Artıyor? 
Ekonomi 

Meci.diye 
Köyü 

Mahkemelerde 

Tıbbı adliden kaçan 
• •• 

Bu ne bitmez 
Tahkikat? 

Helt'diyede 
• 
istimlak 
Edilecek Kösele fiatları da ne

den yükseliyor? 
Halbuki şehri bir sene idare 

edecek stok kösele var 

Durdurulan illfllahn 
yakında baıla

maaı muhtemeldir 

pıç Omer yakalandı j 

Burada da yakalanmak üzre 
iken bir kişiyi öldürmüş 

ve iki kişiyi yaralamıştı •• 

iki ay evvel, benzin 'ir
ketleri aralarında anlaşarak 
benzin fiyatlarına ansızın 
zam yaptıkları zaman şika
yet <'imiş, ticaret müdiriye
tinin nazarı dikkatini celbet 
mittik. Ticaret müdürlüğü 

· Yerler 
1 ..... -

Belediye haritala
rını çıkarıyor 

Tetviki aanayi kanununa merbut 
olup müddeti biten listelerin ye!"ine 
1 ktiıat vekiletince yeni bir lis
ıeı-. haxırlandığı bildinnelrte-

fiatlarının son günlerde bir mikdar 
tereffüü kaydedilmektedir. 

dir. yeni listelerde bazı 
mevadı İptidaiyenin muafiyet ' 
haricinde btrakıldığı anlatılmakta
dır. Bu meyanda deri ve kösele sa· 
nayinin de bulunduğu söylendiğin
den bu fabrikatörler, ellerinde mev
cut malı piyasaya çıkarmamaya bat 
lamıtlardn·. Çıkaranlar da kiloda 60-
70 lruruı fazla iatemektedirler. Bu 
Yüzden tebriınizdeki 600 ~dar kun 
dura imalltaneai bir kaç pnd~be
ri laamen çalrtamaz hale ıelmıtJ .... 

Bulgaristanda iki 
panayır 

Mecidiyeköyündelı:i inf8Abn dur
durulmut olduiunu ya:ımııtık. Dün 
yaptığımrz tahkikata göre, köyde 
maliyeden gönderilen bir heyet hazi 
neye ait i,gal olunmu, bulunan era 
zı .hakkında tetkikat yapmaktadır. 
Sali.hiyetıarların verdiği malUınata 
göre, erazi mes'eleıinin köylülerin 
lehinde haledilerek i"fUta yakında 
devam olunma'" muhtemeldir. 

dir. he 
Ayakbioıcılar cemiyeti idare ye 

ti feTkaliule bir içtima yaparak bu 
huausta llrtiıat Vekiletine müra
caata karar vıerıİıit, aynca Ticaret 
ve aanayİ müdürlükleri de vuku bu 
lan müracaatlar Üzerine tahkikata 
batlamıtlardır . Cemiyet reiıi, köse
le fiatlannın 60-70 kurut yÜkselmeıi 
üzerine köoele iz kalan bir kmm sa 
natk.irların iısiı kaldıjtını . lstanbul
da bir senelik ihtiyaca kafi stok mal 
bulunduiu halde kösele ve derilerin 
piyasaya anedilmemesi esnafı mÜf

kül vaziyette bıraktığını söylemiı
tir 

Gelen buğdaylar 
Dün Anadoludan ıelırimİze 28 va 

ron bufılay gelıniıtir. 
Bufday fiatı, dün okkada 5-10 pa 

ra clütmüttilr. Fiatların tenezzülü 
devam edeceği ilmit edilmektedir. 

Cemal Bey döndü 

Bulgar jeneral konsoloaluğunun 
Jıtanbul Ticaret Oda11na ırönderdi
ti bir mektupta 13 eylulde Bulga
riıtanın Selven kaaahasında ve 25 

Maliye levazım 
müdürü 

eylulde Dolhi köyünde açılacak iki Maliye V ekileti levıu:ım müdürü 
panayıra tacirlerimiz iıtirake davet Fuat Bey ,ehrimize relmit ve dün 
edilmi,tir. . . defterdar Mustafa Beyi ziy- et-

Bu panayırlar, Bulıanıtan :araat mittir. 
nezareti himayesinde bulunan me- • 
vaıi ve hayvn yetiıtinne cemiyeti 
tıırafından tertip edilmittir. Pana
yirlarda 5 binden fazla hoıa ve İnek 
tethir edilecektir. Bu İneklerden ber 
biri ıenede asgari 2000, azami 4000 
okk... süt vermektedir. Bulgar hüku
met~ panayırlara ittirık edecek ta
cirlerimize tenzili.t ve teshil&t temin 
edecektir. , 

Kavun, L arpuz 
Kavun ve karpuz müvaredatı ço

ğalmış. fiatlRn düımüttür . Bu sene 
meyve de mebzul ve umumiyetle ge 
çen seneye nisbeten ucuzdur. 

Fidan ithalab 
Çiçek satışları, geçen seneye nis

betle hanıretaizdir. Alikada.rlar, Bul 
garista.ndan fideın ithAIİnİn men'i i
çin tetebbüsıta bulunulmaktadır. 

Samsundan tütün 
mübayaatı 

Muhacir bonoları 
Muhacir bonolarınm tevzi.atma de 

vam edilmektedir. 
Bonolann t~vziab bittikten sonra 

eonli.kin müzayedeye çıkarılmasına 
bqlınacaktır. 

--- ··-- ~--

Maarifte 

Anadolu 
Seyahati 

Darülfünun Talebe 
birliği 

program hazırlıyor 

Takas heyetinin Avnıpadaki .•&-
:Yalıati hakkmda lktioat Vekiletme . Samsu~da bu .•eneki tütün rekol~e 
İzah t H · · Tı'caret ofitİ tı be~ mılyon kılodur. Bunun bır 

a veren arıcı 'I .. .. · h" 'd · b' 
rn\id'" ·· C 1 B a. k radan avdet ~ mı yonunu tutun ın ısar t aresı, ır 

Darülfünun talebesinin Anadolu 
seyahe.tı tekarrür etmittir. Bu hu
ıuıta hükumet vesaiti nakliyede a
zami t ... hilatı gösterecektir. Talebe 
birliği ıeyahat programı.nı ihzara 
bathmıştır Talebe bir çok kafilelere 
ayrılacak · Anadoll1nun muayyen 
istikametlerinde seyahate çıkılacak 
iıı'. Talebeye bazı müderriıler de re 
takat edecektir. Dariilfünunlcların 
bu seyal:atının çok faydalı olacağı 
ıüphe.iz ıörülmektedir. Talebe. bu 
suretle, hayata atıldıiı vakit birer 
iş baJ111a ıeçecejti Anadoluyu ya
kından tanınmııt olAcaktır. Halkın 
dertleri, ihtiyaçları tetkik edilecelı; . 
.tir. Seyahat Ağuıtoı ayi içinde ya
pılacak ve eylül iptidasında lıtan
bula avdet edilec<ktir. 

uru eona . ,..o a I .1 h el'f .. 
etmişti mı yonunu mu t ı tuccar, yarım 

r. milyonunu ltalya tütün inhisan, sa-

H:ariç piyasalardaki tın almıtlardır. Bundan maada muh 
• telif Amerikan tirlsetkri de 2,5 mil 

fıatlar yon kilo tütün mübayaa etmektedir

ihracat maddelerinin .her -* 
keti ve hariç pİyaaalanna ırÖl'e fiat 
ları Hane! Ticaret oliıince tetkik e
dilmekte "" mallanm.ıza yeni satıı 
P•zarlan aranmaktadrr. 

Balıkçılar tuz istiyor 
lzmir Balıkçılar cemiyetinin lz

ınird~ bir Balık konıerve fabrikuı 
•çınak iç.in hükumetten yardan iat• 
diii yaınlmııtı. lotanbul Balıioplar 
Cemiyeti, balıkçılıfın lnkifalİ için 
ı. .... ı•yd- aYTel kredi tamini ... 
"'1n 1.,ldlilne • ., bal~ılara. ~ 
tuz veril..-lnin ı.niaıne clair •eki 
lete raporlar ,Gndennİ•tİr- c:-iyet 
lznıır latanbul ~ve Kara
denı.:' balıkc~ın ittirıJDle Anka
tada bir B~lıkçdık konır~I toplaa
ın.11n1 faydalı ırönnelı:tedır. 

Dahili TahvilAt 
Dahili tahvilat ve hiHe oenetlerl 

j BORIA 
L._ ______ ---

1· BaatMı 9,25 
·~••dol• Jd,-
lt·~ 4,10 

>ır tıı~rlyı ı•,50 
1 : •nı\•ay .u.75 
t ..... hiıortı 10,JIO 
l'nraeıını il.ti 

Tcrtos 
çıccnto Ar. 
Oıron d•r· 
Şarl d•Y· 

••IJ• 
Şirk nıı- ta• 
1'ılrf•• 

Çak ,...,.. 
l••rtııı Jl.OJ ,,., 
l.ondrı l~~ Vfyuı 

1'Uyork 47,tl Mııdlf< 
illllsao v,tr J!trlho 
hriıknl a.+u.-· Vı'lo"ı 
Atına 70.•: ,. ... 
( 'lntvre ''~t/8 Blılrrllf 
~ 1.-h·a tıfı,R~ ıı.ıırıı< 
hıı., tctdını 1,11 Mo•ko~• 
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t do'ı r 21, ~ ~ 1 nı.1.rk 

!6,l!e 

I0,45 
ı , .,,O 

1,8"1 
t,-
2,40 

13,:S 

ıs.ot.5 

OYIO 
,1,71 
l,Q~ 

4,'il 

ı,•814 

80.9:1 
Jo,ı.ı 

1Vd:',5U 

ler. Mütte!"ilenn çolduiu niabetinde 
rekabet te bafladıifndan fiatlar iyi
dir. 

•••• • • 
Pollıt~ 

Bir amelenin 
feci ölümü 

Galvanezli saçlar 
patladığı zaman 

kimse polise 
haber vermemit 
Tophanede llyaa Çelebi mahal 

leııinde M-it sokaiında 22 nu
maralı Salih Sami beyin Galvanes 
imal&thane•İnde amele olarak ç.a 
lııın 21 yıflarında Kuru ~ylı Yu 
ouf oflu brahim imalitbanecle 
bundan 46 gün evvel gal-:enez ka 

---'-- batırmakta ik- saç-
zanına ~· k 
ların ıolak olmasından dolayı •-
zan içinde saç patlamıt. v". çıkan 

arçalardan biriai lbra~ımı'! enae 
P. e muhtelif yerlerıne ıaabet 
sıne v 1 ederek yanmasına sebep o.~~· ve 
lbrahim güç hal ile ken~ıeını so
kağa atarak, o civar~a.kı eczaha
nelerden birine gitmıtbr. Eczacı 

" bu"yük olma11ndan dolayı 
yanıaın h e 
bakamıyacafını ve haıta .::::y 
..ıtmeıini birdirmit ve a ·~~ 
Kuru çaylı Osman tarafından z~ 
kllr haıtahaneıine naklolunara 
tedan altına alının•! isede, ~~r•· 
d 20 ırün yattıktıın sonra uvey 
:.ıeri Nuri efendi tarafından baı 

:'.haneden çıkarılarak P~nıaltıda 
Osman Beyde Salihattı~ bey a: 

rtımanında dıy111 Bekır efendı 
p~n yanına .göndennİf ve burada 
da 14 ırün yattıktan sonra ha:· 

1 • fazlala9mıt ve bundan 1' 
111 B "'I oda A -.. evvel de eyo" u 

l'unn haatahaneıine yatırdm!.f~r. 
;'akat haıta dün vefat etınııtı~. 

a hakkında usta batı Da-:ıt 
Vak•. . la" tha- aabibi Salıb 

f dı ve ım• .1• e en . )" ve müddeiumumi I· 
efendı 1?0 

'"' edikleri cihetle 
i malumat verm 1 o 'k' . de yakalanmı, ve hak ı 
herıll• 1 t hk 'kata baş ınmı• ır. 
rındla tahin:İn cenazesi Alman haı 

bra. d" şabah morır• 
ha inden un .. 

ta ne• d n lbrahımın .. d ·ı ·, ve ora a 
gon erı mı... f dan alınarak• 
akrabaları tKarıo ın ahmetteki me· 
O k "d da araca . 21 • u ar ed 'I . tir lbrahım 
zarlıfa def~. İ,m;.k ~neden be
yaşında ve ır u ·d' 
ri evli bulunmakla ı ı. 

Kız San'atlar 
mektebi 

Çapada bulunan Selçuk hatun kız 
sanatlar mektebi için bulundup ma 

hal muvafık ıörülmemektedir. Çiin 
kü buraaı telıre çok uzak, ırayri 
meskı'.in ve ahaliıi fakir tabakaya 
mensuptur. M•ktep ba muhitte ki
fi talebe bulamamaktadır. Kız aa
natlar mektebinin tehir dahilinde 
merkezi bir yere nakli mukarrerdir. 
Bunun için ele erkek muallim mekte 
binin Cağalojlunclaki bina11 muva
fık görülmektedir. Bu takdirde de 
muallim mektebi Çapaya ttıfınıcak 
tır. 

Tamir edilecek 
mektepler 

Belediye dılİmi encümeni dün bir 
çok mekteplerin tamiratını ihale et
mi,tir. 

Maarif yıllığı 
latanbul Maarif müdürlüğünün 

vücude cetireceği Maarif yıllığı 
için alikadar ba~r dairelerden ma 
hlmat İstenmiştir. Yılhğa rnİm· 
ler de ilive edileceğinden mektep 
albümlerinden İatifade edilecek· 
tir. Albüm tehrimize gelecek ec
nebi seyyahlara da veriJeceğin
den izahat kıımen de franıızca o
lacaktır. 

iki sınıf lağvedildi 
latanbul erkek muallim mekte

binin bu aeneden itibaren ilk iki 
sınıfı liğvedllmiftir. Bu iki unıf
tan açıkta kalın talebe Balıkesir 
muallim mektebine ıônderilecek
tir. lıtanbul muallim mektebine 
bu •ene üçüncü aınıfmdan itiba
ren talebe kıbul edilecek ve mü
sabaka imtihanı ile alınacaktır. 

Rıhtım tirketinin es
ki beyannameleri 

Bundan bir, bir bqçuk aene ev .. 
vel Bebekte Validei hidivinin ya
lısında bir hır.alık olmut bu hır· 
•ızlık faill .. ri de yakalan~rak ad
liyeye tevdi edilmitti. 

Bunlardan Piç Ömer ienıindeki 
hır11z ldvkifanede cinnet ali.imi 
göatermİf, tam tıbbi adliye sevke 
dileceği esnada da fıno.t bulup 
diğer iki rcfikiyle beraber tevki
faneden kaçmıştı. Piç Omerin iki 
arkada~ı bir müddet sonra yaka
lanmı,, Ömer de Fatihte lramYay 
la ıriden iki hanım tarafından gö 
rülerek teıhia edilmiı, fakat tam 
yakalanacağı can&da silahına dav 
ranarak, ıoka.ktan geçen bir a
damcağızın ö,ümüne sebep olmuş 
iki .zavallıyı da ağır surette yara· 
lıyarak kaçmıştı. 

O zamandan beri nam ve nj,a .. 
nı olmıyan bu azıh katil ve hırsız 
ahiren lzmirde yakalanmııtır. 

Sureti dcrdestine dair henüz 
§"hrimizde malümat yoktur. Müd
dei umumilik Omerin derhal ls
tanbula gônderilmeoi için lzmire 
telgraf çekmiıtir_. 

Neşriyat davaları 

Vakit gazetesi oeıriyat müdü
rü Refik Ahmet Bey aleyhine açı
lan müstehçen neıriyat daYasına 
dün ikinci ceza n1ahkemeıinde 
devam edilmiıtir. 

Dünkü celeede Refik Abmet B. 
in salabeti ahlakiyeıine ve neıre
dilen resmin müetehçen olup ol
madığına dair ruhiyat müderriıi 
Mustafa Şekip ve tehir mecliai en
cümeni daimi azasından avukat 
Avni Beylerin ıahadetine müra
caat edilmi.tir. 

Diğer ıahitler Hakkı Tarik, 
HÜJ<lyin Rahmi, Namık lamail B. 
]erin celpleri için muhakeme 24 
temmu><a talik edilmittir. 

Dün üçüncü Ceza mahkemesin . 
de de Haber gazet~ıı1t neşriyat mü 1 
dürü Hasan Rasim Beyle Sokak 
İ•imli romanı yazan Fikret Adil 
Bey aleyhine açılan mü.atehçen re
$İm neıri dava.ı rüyet edilmit, ne .. 
ticede iddia makamı beraet tale
binde bulunmuf ve muhakeme 
karar tefhimi için 21 temmuza ta· 1 

lik edilmittir. 

Komünistlerin 
Davası 

' ' 
Komuni&tlik tahrikatı yapmak I 

la maznun ve mevkuf 35 kişinin 
mubakemeaine dün Ağırceza mah 
kemesinde hafiyyen devam edil
miştir. 

Mahkemelerde yaz 
tati' i hatladı 

meseleyi tahkik ederek bir 
karar vereceğini söyledi. 

Bir müddet sonra benzin 
şirketleri ikinci bir zam yap 
tılar. Ger.e yazdık. Cihan pi 
yasahrmda benzin fiyatları 
nın sabit olduğuna nazaran 
bu ikinci zammın yerir.de ol 
madığını bildirdik. Ticaret 
müdiriyetinin hili tetkika
tmı bitirmediğini anladık. 

1 Belediye İsti.mlik komisyonu istim 
~k edilecek yerlerin haritalannın Y• 
~den yaptırılrr..uına kanr vern-.it
lır. Haritalar yapıldıktan sonra bure 
ların sabiplerile temaıa geçilec:IP.J<tir. 

1 Teavün sandığı 
Bel~~ye taa,·ün aandığının m.. 

name~, ıkmaJ edilmiı ve tetkik edil
m~ U7.ere makama verilmittir. Be
l~ıye memurlarına sandık, azamı 
ıkı -:na•f nispetinde avans verebile
cektır. 

Mezarlıklar arasın
dan geçen yollar 

Nihayet geçenlerde üçün
cü bir zam dabı yapıldı. 
Şimdi benzin fiyatları, harp 
zamanından beri en yÜkıek 
bir raddeye varmı' bulunu-
yor. Şoförler şikayet ediyor _Be~ed.iye •sari ~tika komiıyon• 
lar. Sanayide kuvvei muhar dun •1tıma e~"'!ttir lçtimaa beledi-
rike olarak benzin kullanan ~e rt''·' Mdauhıttın B. ittirak etmit-

k
. h• 1 ır. çtima mezariıldar arasınclaa 

ma ıne 18 ıp eri tatili faali , ııeçen yollar ve muhafazası lizım 
yet etmek üzeredirler. Tica ! gel- mezar toıları m~vzuu bah•ol
ret müdiriyeti bili tetkikat ı· muıtur 
safhasını bir adım bile ileri -~-·-

atamadı. T k ı 
Bu, ne bitmez tahkikat. 1 ra ya 1 

Böyle yavaş yürüyen bir ma 1 M• fa 1 
kine ile ihtikarın nasıl önü- 1 ısa ır er 

lıtanbul Adliyeoi buıündt'n 
tibanm yaz tatiline baılamııtır .• 

ne geçebileceğimize doğru· ı . 
i- 11 su aklımız ermiyor. J · Bir kısmı dünkü 

Ceza mahkemelerinden ağırce
za mahkeme3İyle üçüncü ceza 
111abkemeei, hukuk mahkemelerin 
den birinci hukuk mahkemeoiyle 
üçüncü hukuk mahkemee;, Sulh 
ceza mahkemelerinden Sultanah
met ikinci aulh ceza mahkemeıi, 
ıulb hukuk mahkemelerinden Sul 
tanahmet beşinci &ulb hukuk mah 
kemesi nobetçi mahkeme vazife
sini göreceklerdir. 

Şehrimizdeki ihtisaı mahkeme 
!erinden ikisi de vazifelerine de
vım edeceklerdir. 

ı trenle gittiler 
T eref fü kafi . Şehrimizde bulunmakta olan Gar-

bi Trakyali Türk ve Yunan seyyahDeg" 1·1mı·ş gı·bı· ı ıarclan bir kmrn dün avdet etmi,. 

- -
Benzine daha 

• le!"dir. Kafile ile beraber ıehriıniza 
gelmit olan go.zetecileı-, kafile reiai, 
bulunan M Kardikakis ile birlikte· 
bu akıam Ankaraya gideceklerdir. 70 

para zammet
mek istiyorlarmış! 

.......... 
Gümrükteki 
Şekerler 

1 B• nzin ve petrol piyasasının 

=--=---------------~--~=-------' tereffüü Üzerine Ticaret mÜ· Şeker ve kahvenin kontenjan ha
rici ne sure:11e ithRI edileceği hak

lruıdaki talimatname dün de teblit 
edilmediiinden piyaıada keame ..,. 
loar buhranı devam etmekte, kabva 
fiatı da yüluelmektedir. Bazı ıeker 
tacirleri, tehrimizde bulunan süm-
rük ve 1 nbisarlar vekili Rana B. zi. 
yaretle gümrüklerde bekliyen tele« 
lerden arziye resmi ehnmamaıını ri 
ca etmiı1crdir. Bu temenni, gilıurülır: 
kanunlımnda tadilata mütevaldaf bu 
lunduğundan is'af edilememiıtir. 

Bir telefon 
Davası daha! 

Şirket telefonun 
yerini değiftirmeğe 
salAhiyettar mıdır? 

Emniyet Sandığı hukuk mütaori
ri Vedat Bey Telefon ıirketi aley 
bine 1200 liralık 
bir zarar ve ai
yan davaaı ika· 
me ebni9tir: ''l~.tl ~~ ... 

' :· - J'.'.' ., ~ . , 

' ;.ı 'f; ... 

Tabliye 
Talebinde 
Israr 

B. Ali Beyin yeni 
bir müracaatı 

Yann ıazeteai mesai müdürü Bür 
banettin Ali Bey müddei uınumiliie 
bir iotida ile müracaat ederelı: ceza 
kanununun ikinci madde.ine İıtina .. 
M tahliyeoi talebinde bulunmuı
tu. 

Mlidclei umumilik iotldayi mua
, meleye lroyınu9, Sultanahmet oulh 

Vedat Bey bun
dan altı buçuk 
sene evvel evi
ne telefon koy
durmuıtur. 

Fakat o zaman 
evin dahili takai
matı müna.ebeti .. 
le telefon zili 
makineden 3 aıet .. 

~
' .. ~ ~ =>,ı;< 

• a.:' -. ~ t: ~· ,\ :; . . ' ., 
• 1 ·-':\•·". 

,. j ceza mahkeoneai ele tahliye karan 
vennİf, fakat müddeiumumilitin 
itirazı üzerine asfiye üçüncü ceza 
mahkemeai bu karan refetmİ!ti. 

. ' 't 1 " 
•. \ .. "-'( ... _,J' ·, . :,e;A. 

re uzafa konulmuftur. Yani Ve
dat Beyin telefon makineai i!e zi .. 
li arasında 3 metre •erit vardır. 

Ahiren firket Vedat Beye mü
racaatla müklvelenin bir madde
aindeki hak v-e salahiyetini ileri 
.ürmüt ve istediği zaman teaiu.b 
tebdil hakkına malık bulundufu
nu söyliyerek zilin yerini defifti
receiini bildirmittir. Vedat Bey 
ıirketin ancak makineleri tebdile 
hakkı oldufu, fakat makinelerin 
yerini deği9tirmeğe aali.hiyeti bu
lunmadığı cevabını vermit ve zil
le makine eıki yerlerine vazedil
mek ıartile teıiaatı tebdile müaa
de edeceğini akıi takdirde razı 
olmıyacağını bildirmİflir • 

Bunun üserine tirket meYcut 
tesisat İl• n1uh\bereye devam im
kinı olmadığı ... .,, teıiıatı tebdil et
tirmediği tıkdi• muhabereyi 
keseceğini Vedat B~eye bildinniı, 
Vedat Beyin kat'ı nıümaneatı Üze 
rine de mükllemeyi keımittir. 

Vedat Bey de hu vaziyet kar
tıamcla Birinci hukuk mahkeme
Iİna müracaat ederek tirket aley 
hine 1200 liralık bir zarar ve zi
yan davası açmıttır. 

Vedat Bey bundan ba9ka ted
biri ihtiyati olarak mükalemenin 
iadesinin de talep etmi.tir. 

r.tahke- bu talebi __.be 
lhli tetkik edecelı:tlr. 

Beyoğlu telefonlan 

Ahiren Bürtıınettin Ali Bey adli
ye miifettitlitine müraaatla Akba
ba sahip ve meıul müdlirü Yaıuf 
Ziya Beyin aynı maddeye İstinaden 
yeni matbuat kanunundan evvel i,. 
lemniı bir cürümden beraet ettiiini 
ve bu kararın keabi katlyet eyledi
iiıll bildinn.it. üçüncü ceza malık&
meoinin tahliye kararım refed- ka
ranruo bu kararla tezat ıe,lıil etti
ğini beyan ederek adaletln İzhan i
çin tetkikat yapılma11nı talep etmit 
tir. 

M.Suriç 
Ayrılıyor mu? 

Sovytd sefiri 8ofyadan 
geçerken •• 

lımet Pata Hazretlerinin Ruı· 
ya.dan avdetinden sonra Berline 
ıiden ve bir müddet orada kalan 
Ruı Sovyet aefiri Suriç yoldaı ıeh 
rimize celmittir. 

Sefir Bulırariıtandan geçerken 
Sofyada çıkan ~'Utro" ıazeteai 
bat muharriri M. Tanefle bir oto
mobil ıezintiıi yapmıttır. Bu ıe
zinti eanaıında M. T anefin suaJ .. 
terine cevap veren M. Suriç., Sov· 
yet Rusya ile Bulıariatan araaın· 
da aiyaıi münasebatın teaisine mi.· 
ni olacak hiçbir oebep mevcut ol
madığını, her iki memleketin ay .. 
ni aılh ııyeleri için çalı9tıklarını 
Ruıya ..-. Bulgariıtanı mukayeıe 
ederek İEah etmittir. 

M. Tanef M. Suriçi Sofyada ilk 
Sovyet sefiri görmek temennlaini 
izhar edince Suriç Yold141 

dürlüğü, odası ve bele-
diye tetkikata devam etmektedir
ler. Şirketlerin lotanbulda mliaavi 
mi.kdarda ve çift tenekesi 750 kuru 
fa benzin aattfı yaptıkları, Anadolu 
yu aralarında ••bf mıntakalarına 
tefrik ederek oralarda daha yük
aek fiatlarla s .. tı,ta bulundukları 
anlaıılmıtlır. Ezcümle Zonıuldak 
ta benzinin çift tenekesi 870 ku
ruıtur. Aııadolu'nun diier yerle .. 
rinde de fiatlar tehalüf etmekte
dir. 
Şoförler cemiyeti, benzinin teref

füünu ihtikara atfetmektedir. Beledi 
ye iktisat miidürlüğii, bu busuıta 
tetkikat yapmakta olup ihtikara de
li.let edecek va2İyet görülüne, m• 
sele ihtikar tetkik komiıyonuna in
tikal edecektir. 

Oiğ.,.. taraftn, petrol §iri.etleri mü 
mesaillerinin, benzinin kilosu.na 70 
para daha zam yapmak için bugün 
içtima edecekleri haber verilmekte
dir. Salahiyettar bir zat. bunun bir 
cürüm olacafını, böyle bir İçtima ve 
karar teabit ediline mütecaıiıleri 
hakkında kanuni takibat yapılacaiı
nı beyan etmiştir. 

ispirtolu benzin 
ANKARA, 19 - Benzine ispir 

to kanttırılarak milli bir yakıcı 
madde tedariki için lktısat Veka
leti tarafmdan yapılan tetkikat 
aaüapet bir netice vermittir. Eski 
Ziraat Müdiri Umumiei Zihni B. 
de bu meaele hakkında Vekilete 
mühim bir rapoı- vermiftir. Tet• 
kikatın verdiii neticeye cöre. ben 
zine yüzde 25 - 30 nisbetinde İs· 
pirto karıttırılabilecektir. Senede 
5 milyon liralık benzin ithal edil
diti için iapirto kanttırıldığı tak
dird" ithalat bir buçuk milyon lira 
oisbetinde azalacaktır. Dahilde 
İ•pirto iatihsali için mıaır, dıtrr, 
Karadeniz bavaliıinde yeti,en ba
zı meyvalar ve •eker pancarı tor· 
tutarından istifade edilecektir. 

Bu tetkikat bir kilo ispirtonun 
yirmi kuruta kadar istihsal edile
bileceğini ıöıtermiıtir. Bu ıahada 
tatbikata geçildiği takdirde ben. 
zin fiatinin ucuzlıyacağı tahmin 
edilmektedir. Ayni zamanda iaplr 
tolu benzinle çalıtan motörlerden 
daha fazla randıman alınacıitı 
da muhakkak görülmektedir. 

Nakil masrafı hesap 
edilecek mi? 

- -··-
Rus jeneral konso

losu geldi 
Ruayanın lıtanbul jeneral kon· 

soloaluğuna tıyin edilen aabtk 
lzmir konaoloa1.1 M. Gregoire M. 
Zvilina- ~hrimize selmit ve dün 
Vali Muhittin B. i ziyaret etmit
tir. M. Zviling uzun müddet Rua
yada gazetecilik etmittir. Son za .. 
manlarda Mo&kova yükaek fen • 
mektebi müdürü idi. 

• 
Mütehassıs diye 
getirilen amele 

Ereğli §İrketinin Çaydıunası Y8 

Çelik ocaklarından bazı Türk .....,_ 
leye yol veı-ip Franaadan mütelıao
ııı diye hıa;ıı İtÇiler ıetirttiiinden 
tiki.yet edilmiı. keyfiyetin tahkiki
ne baılaıuruştır. 
Diğer taraftan muhtelif fabrika 

ve müeııeaelerdeki ecnebi mütehaı
ııalarının hakikaten mütehaıııı olup 
olmadıkları da tetk;k edilmektedir. 

---
Verenıle mücadele

ye teberru 
latanbul Verem Mücadele c:eMi 

yeti riyasetinden: Umum aicorta 
tirketi namına direktör MO.yo 
Dandriya tarafından teben·ü e
dilen iki yllz elli liradan dolayı 
beyanı minnet \'e ,ükran eyleri:ı. 

Ktlçiik haberler 1 
* Amerikan tütün tüccarından 

M. Alfred Sindley, M. Lavrens Po
land Lllea ve M. Rudolphe Kut'l'İn 
ve Harold Criffin tütün mübayaa 

Muamele vergiıi, gümriilderce aı için Samıun'a gitmi4lerdir • 
malın gümrüklerden tüccar mağa- Bağdat Fransız konsolOllu M. 
saaına kadar nakil maarafı da dabi- Paul Lepicier Bağdat'tan g lerek 
K heaap edilmek suretile teıbit edil- Par;•'e ıritmi,tir. 
melrtedir. Ticaret odası idare heyeti, Ame 

!U Urrt tı7.- i ı ~ollı 
;.,. f Hcıç1iı ııt.- • ı pcaı•> 
t + ,.,, tev 
o dııhmi 41, ı ""li dln.•r 21 1 ı • 

sv1çrt ııı.- ı (. ertınYtÇ' 
tu ltvı ıs.- 1 AluD 
:l1. lluıtn u. ~ ı MecldlYc 

.1\ •,ı rıı> 

2 1)., -

16, 
5\l, -
2.f. --

3Q. 

Kuzu hırsızı 
de Çayır sokafında 18 

Sarıyer M hınut efen-
9,"l.l1 .. ada oturan a 

,., •. -- numar llU Koço çalmıt ve ya 
dinin kusu•U 

Rıhtım ıirketinin eoki ıenelere 
ait beyannamelerinin tetkiki ~n 
pmrükler baımudürlüğüna emir 
geldiiti n yüzbinlerce tutan bu be
yannamelerin bazı verıi kaçak9Jlıjı 
ibtimalind- dolayi tetkikine lüEum 
ıöriildütü akıam refiklerimizden 
biri tarafından yazılm'ltır. Gümrük
ler Ba,müdürü Seyfi B. bize bu hu
susla henÜ:ı emir gclmediiini .öyle 
mittir. 

Beyoğlu tarafının telefonlan IS 
ağuıtoatan itibaren otomatik o)a .. 
rak itlemeğe ba,layacaktır. Şiı·
ket bu husuıta abonelere tebligat 
vaomııtır 

- Ben dokuz seneden beri An
karada memleketimi temıil ediyo
rwn. Ankaradaki diplomatlınn 
hemen en eskiai oldum. Artık Moı 
kovaya dönmek anuınaadayım". 
Demiıt•r 

Bu buousta Ticaret oda11na tiki .. 1 li motör ve dektrik mektebine 100 
yetler vaki olmuıtur. Odaya ıröre. ! lira teberruuna k>rar vermi,tir. 
verginin teıbitincle mevzuubahs ma• ı Taıfiye edilen MiUi men•ucal 
rafın hesaba katdmama11 irap~tmek- 1 şirltetinin manevi ve hukuki şalısi
tedir. Oda bu huautta tetkikat ya .. · yetinin rePine heyeti umurr.İyesi1t--
~ktır · .tı:.""I ı, ...... ,. vwitmi!.tİr. 

l\ l.•ı ~ el.I tU,- ı tıı..ı.noı ,_33-· 
1 
ı..ı..-..ur 



~~illiyet 
\srı'l umde&i "MiLLiYET' ti•. 

20TEMI'WWZ 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Trlgraf ,.dresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 2431S 
Yazı ;,leri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE üCRF.TLERl: 
Türkiye içiı. Hariç içı, 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 7 50 t4 -.. 

i2 .. 14 - 28-

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırmu. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır; 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Davetler 

Tütün ikramiyeleri 
tevziatı 

Üsküdar Askerlik Şubesinde"' 

GÜZEL SAN' ATLAR 
1 

1 

Resim Sergisinden : 
Gı;Jatasa.ray resim ıergiıine İftİ• 

rak edecek ••n'atkirlar 2.3-24 Tem-
muz ıaat 14-19 kadar eserlerini li~ 

Gelen evrak ıeri verilmez - Derece Üzerinden maltil zabitan seye getirmeleri . 
Müddeti ıec;en nüıhalar 10 ku · ve efradın ıehit yelirr,lerinin 932 
ru•tur. Gazete ve matbaaya ait ı tütün ikramiye tevziatına 21 lem· 

' muz 932 pertenıbe gÜniinden iti-
ijler için müdiriyete müraaat haren ba !anacak ve bu müddet 
ecl.illr. Gazetemb: üinlann meo'u· 1 4 ay de,·am edecektir. Salı ve per 
liyetinl kabul etmez. 1 şembe günleri onat 13 den 19 a L.------------11 kadar tevziat yapılacaffından ala-
BUGÜNKÜ HAVA 
Y e"1J.öy aıkeri rasat merkc· 

zuıden verilen malumata göre 
bueün haYa açık ve •akin geçe
cek sıcaklık defişmiyecetkir. 

19-7-932 tarih.inde hava tıı.zyi 
ki 762 ıniliınetre -en fazla 11-

caklık 34 en as 16 aantigrat 
kaydcdilm~tlr. 

a;:::ı:~::::=;:.-.a:;:d 

1 kadaranın ışbu iki gi nde Üokü
dar malmiıdürlıiğüne müracaat· 
Jarı. 

alkevinde 
onfer nslar 
latanbul H:ı tevinın tertıp et

t4ı konfcran~ların ikıncisi 21 
te u, - z p rre ıb~ ·· ..ı .o.a t (.ı da 
veı-il ... cek ı.1 .1· • • ,, • Z 1 "[ ütevc.... zı 
bUt e' r e gorc Ev lığı" dır. 

1 Konferans E ~ ff t H. tara 
. rınd verilcc ·tir . 

Beyoğlu ikinci sulh hkuk hakim 
lijiinJen: Elyevm ikametıahları meç 
bul Fahriye ve Neşevver hanımlar 

aleyhine lspim efendi vekili Necip 
Abdu llah Bey tarafından ikame edi
len hissedru-ı bulundu ğumuz Tepe 
başında kaiıı f e.b ıanı namile maruf 
hanın izalei şuy uu davası üzerine ve 

kametgaıt_nızm meçhul bu-
lunma•! hasebile bu bap-
taki davetname'1in ilanen teb-
l'gi l . .:arr,ir olunmuş olveçhile gıya 
bınız~~l mezku r hanın izalei şuyuu

n ... ı~ rar v rilmış ve kararı mezkiar 
. ma! nei temyızce nala ect1.~ i 

Uzer ıe yeniden rüyeti dava İcap et 
, _____ ı mit 11 e ıon dauctname lizerine iki .. 

Sü nnet d:iğünÜ mdı;. hınızın mechul bulunma., ha-

M k h ı ' 
. . oabilP ilanen gıyap ka .. an tebliğine 

U a e e • Akıaray tl unayeıetfa l cemıyetı karar vcrilrnit olduğundan bu hu
. tarafından 11 Aııuatos perfembe , . . . 

Efendim s~e bir siyasi hadi- • ıünü Gülhan~ parkınd._ alafı:~ .. : 1 •uıtalu davıınm y~v'.'" m~_hak~e11 

ed bah d ,.,: Avrupa· j ga kısmında ıuri bir aunnet dugu olan 17-9-932 tanhıne musadıf CU· , en se ece15.m... . . . .. d.. h 

2700 

1500 

, 1 f d k. s k'ın 1 nü terhp edılmıştır. Eu ounnet u ruarl<JIJ ırünü saat 10 buçukta ma -
nın tıma tara m a an ın a ... .. - ··k ı c'ması için · ··-'---d ·1 • g nuuun mu em.me kened e bizzat ve yahut tara:rıo.ız an 3000 
yaıayan, rahat ve kaygusuz ı <I 1 muhitin zengin ve mut eranı a· d k bi k"I .h ı ·· • 

1 •· 1 d b. "b" • . . . · h · musa a r ve ı ı zan uzumu ı-millet ıu gun er e ın ınne ralnrında l O kıı ıhk bır eyetı tef ' 
dütmüş .• Bu iki millet Danimar kil etruışler ,.e refikab.rilc b;rlik· l lan olunur. 
kalılarla lıveçlilerdir. Neden te calı ınağa ba ılan:'ılardır. Par 1-------------
b. ·b· 1 • d.. ·· ? Sebebi kın müsteciri lbralıım üey ı;ıarkı lıtarıbul birinci ticaret mahkeme-
ın ır erıne uımuş ·· 0 ,..,,. e "çin fahriyen terketm:.;tir .• · . 

l>asit. Öteden beTi coğrafya ki- Sünnet düğün"1ıde cazbant ve 30 •ınden: lstanbulda Sultan ~ama
taplan da yazarlar, ıimal kut- 1ı: • ı lı'< bir ba r.do muz:ka, hokka· ".'ında Kendroı Haru ~l~ında ıcrayl 
bilne yakın ve meakiın Avrupa baz ve eair eğlen·C'ler bu!unac!'.~ tıcarel etmdrte ıken ıfliı•ma karo.r 

son merhalesi olan Grö- ve o gece mehtaba tesadu~ ~ttı.gı verilmi, olan çulın ticarctile menul 
nm en adası Danimarka- cihetle güzel ~ir gece . r:eçı~lmdış Kendros mahtuınları ş i rketinin ala-

an yanm . olacaktır. Tertıp lıeyetı bun n e . . • . k d mah 
ı nındır Lakin buran 1aveçe cı . "d . t" Ak•aray- cakhlanle akdcttıgı kon or ato 

... • • • . . ıaat yırmı e cemıy~ ın . • . . . • .. · hl""' 
var olduğu ıçın lıveçlıler ıstı• daki merkezinde ikınc ı bır ıçhma kcmcmızce tas.~ık '."'''r. '! ~e le . ıg 
ırorlarmış ... Jhtilaf buradan çık al<dedccekt-- olunan lulrar uzerıne ıflaı ıılar~ı~-
mı9 .. Hem dchtetli imi9. iki ta 23 Temmuzda fakir ve kimse- cc iflasın kcldmlmas.• talep .~ılmsı 600 

f t biribirlerine at,... püskü- aiz çocuklar menfaatine de Ciım· olm· lda m"hkcmece ıcra ve ıflas ka 
ra a -.. H lk f k B ' ..u • • dd · ·b· ı rüyorlarmı•.. Bence bu at~ huriyet a ır ası eyazı. • nununun 177 ıncı ma esı mucı •. n-

.. besi tarafından Darülfiinun bah· lk besi 
k ·ıleriye gidemez ... Hıırp fa· . . cc in &1mn ka nıasına v e ser ıce pe çeıindc bir ıünnet düğür:iı ıcra e· -1...!'.-. kalk 

lan olmaz •. Olsa olan it Cemi- dilecektir. tasarruf için 4irketi me=unoYe .. 
ı yeti Akvama havale olunur. 1- masıruı ve ıcrbestice taaarnıf ıçın 

· b' · • fh b d _irlr~ti mexkün ye idarfline karar tın ınncı sa ası u ur. 
İkinci safhası da şu: Cemiye Göz Hekiın verildiği ilan olunur. 

• ti Akvamın Türk· Yunan mü- 1, Süleyman "" ''kr' 
' badele ifini hal için teşkil etti-

1 
" lstanhul üçür.cü icra roemurluğ_un 

k B r "ıci '°'' . t 1
- '

1s • 1400 ı · kı l ~i Muhtelit mübadele omisyo ı dan : Tamamına ıra yme 
" R ı. \n , 1ı ' <· l 1 ounda bir Danimarkalı bi de 1 ~ ' • · takdir olunan Eyipte Takkeci ma-
lsvecli aza vardır. Yani Gröen- hallesinde Otnkçılar sokağında eski 

1 an . ıebebile hali ihtiliiha olan 1 95 yeni 107 n'.lmaralı maa bağçe k"r 
1 ~ memleketin adam an.. Ne hatta 200 liraya kaciar depozito ı ıir hıı..,enin tamamı açık arttırmaya 
1 olur, Cemiyeti Akvam bu Dımi istiyoruz." 1 vazolunrnıcştur. 9-8-932 tarihinde 
~arka • İ~v~ ihti~~fırun halli- Peki şirket efendi! Kredi aç· ! §artnamesi divanhaneye. talik edHe· 

1 nı muhtelıt hır T urk - Yunan mayınca para istenir. Bu para . rek 29 Ağu.to. 932 tarıhlne musa
ltomisyonuna havale etse de se ı verilmezse İstanbul mükaleme dif pazarteıi ıünu &aat on dörtten 560 
nelerden beTi bu zevatın şüphe l lerini ne hakla kesiyorsun?, Si on altıya kadar lıtaobul üçüncü İc· 
ıiz pek kıymetli hizme lerine j ze hariçle görüşmek için depo- ra memurluğunda birinci acık arttir 
biz de mukabele '.:tmek fır&atı- , zito vermemiş olan aboneye; ~ıı mn suretile sat•lacaktir. Artımne.ya 
nı kazanı~k. Tabıı bu. komısy~ riç mükilemesini vermezaınız i~tirak için yüzde yedi teminat akçe 
nun da mubadele komıayonu gı . sını verdı" ;,1• •ehı'r · ı M "·ı·r·kim verıı· ve bele<!: 

ı ı.· 1 d"kk r d"kk I' amma para ., ~ 11 a mır. u , •• 
1 1 

• sene erce 1 
• at. 1b 1 at ı lçka : mükalemesini hangi hakla ke- ye ve Vakıf ic;ıreai ve bilcümle rü· 

ııması ve aynı mı ette ay ı - z? Buna cevap vere . . H ki T 
1 .1 1 sıyouunu ... awn müıteriye aıttar. a. ıırı . apu 1 

• ması tartı e.. b"ılı"r m·ıs·mı'z?. 1 t-LI ala sicilierile sabit o mayan ıpo "" 1 1 
Kongreler ve yaz Gelelim diğer tarafa, bu ~i·- c.kHıır ile diğer a».kadarlann ve 
Hangi kongreden, amma en ketin komiseri diyor ki; irtifak hakkı sııhiplerinin hu hakları 

• küçüğünden en büyüğüne ka- "Sirket depozito almayacak· nı hususile faiz ve maaarife dair o-
dar kongrelerden bahseden ha br. İstanbuldan Ankaraya te!e lan iddealarmı ilan tarihinden İtiba
bcrlerde hiç değişmeyen bir fon az ediliyordu. Sebebini tet ren yirmi gün 7.arfında .-vrikr mü•bi 710 
nokta vardır. "Kongre pek kik ettik. Bu depozito parası telerile bildirmeleri lazımdır. Akoi 
h l. ld " ·· - G halde haklıırı Tapu •İcillerile snbit araret ı o u ..• sozu... ene ld • .. rdük Şirkete söy 
1 ·c.ıgr-lerin ekaerisini kavrayan ° ugunu go 'ı k • olrr.ayanlar ıatıı bedelinin paylAtma 
" ' !edik. Depozito a amayaca hr. 
bl·r umum"ı kaı"de vardır. Kon· 1 f d" · •ındıın hariç kalırlar. Aliokaclarların Netekim Posla Te gra mü ın 
grelcrin yazın akdedilmesi... 1 b · 1 b' eb icra ve ifli• kanun~nun 119 uncu 

yeti de gazete ere oy e ır t l . . t·vfı"'--- hare-Be'1 o sözle bu haberi biribirine b 1 · rua~d<.ı • ıı.amına • .....,. 
ı 1 liğ verdi. Şirket ıı one ~rıne ket etmeleri lüzumu ve daha fazla 

y:ı.k aştırıyorum ve an ıyorum kredı" açmak istemezse harıç te 
ı. · k 1 · b ti" f mrJümat almak isleyenlerin 931-
"1; ongre erın arare ı o u~u lefon u··cretlerini asıl mükaleme 

kdcd ·ı 1 • d d" 1726 numara ile memuriyetimize mü ı :ve~ '1 a 1 me erın en ır ve depozitosundan kesecek ve bu 
azın ııkdedilrnelerinin sebebi f d racaııtlan ilan olunur. 

depozito bitince bir ay zar m a 
de onlann hararetli olabilmesi- tekrar yenilenmesini, akai ha). 
nı temindir. de mükalemenin kesilec:eğini 
Te efon muamması bildirecektir. Bu da mukavele- l 

ı stanbul Telefon tirketınin · nin bir maddesinde vardır." 
Göz Hekimi 

Profesör Dr. ESAT 
1 

abonelerinden asıl müklileme 
ücreti olarak peşin verilen pa
radan başka bir de 1 stanbul ha 
rici yapılacak mükilemeler için 
20 lira kadar bir depozito iıte-

Çok iyi komiser efendi! la- Ho"ıali .\r.k · ' c« • ı 
kin şirketi bir takım aboneleri- ll.iiliiiiil.iiıılll.iı••••••İİj 
ne bu depozito verilmez•e 
mükalemeyi kesı-ceğini bil 
diren matbu bir tamim 
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MERHUNATIN CiNS VE 
NEV' iLE MEVKi VE MÜŞ 

TEMILATI 

Kadıköyilırde Zühtüpata mahalleıinde etıki ve ye
ni Fener caddesi eski 14 ve yeni 80, 80 numaralı 
iki yüz on arşın aran üzerinde bir buçuk katı kar· 
gir bir katı ahtap olmak üzere iki buçuk katta on 
üç oda, (bir banyo odası) bir sofa iki koridor, iki 
antre, etrafı camekanlı ve üzeri balkondur. Mer
mer tathk bir mutfak ve aekaen arım arta üzerin
de bir çamaıırhk, bir oda, (elyevm mutfak haline 
konulmu9tur.) Yüz on arım araa üzerine bir aama 
sofa, iki oda, bir avlu, bir ahara müıtemil ıelim
lık dairesini, ve beş dönüm beş yüz yirmi bir arşm 
bahçeyi ve bahçede ufak capta üıtetüler laklı hı 
vuz üç kuyu iki aamıçı havi etcarı müımire ve ga 
ri müsmireyi havi bir kötkün tamamı. 

Eleni Hanım ve Kalafati Ef. 

Erenköy Sahrayı cedit mahalleıinde eaki Bostan- 1 
cı ve yeni Urla cadde aokağında yeni 58, 58, nu
maralı iki yüz artın ana üzerinde bir katı kilrgir 
iki katı ahıap olmak üzere üç katta birinci katta 
iki oda, mutfak yüz yetmiı beş arım ana üzerinde 
bir taşlık, bir hamam, (bir kumalı) ikinci kat: 
bir sofa; üç oda, üçüncü kat; üç oda, bir ıofa, hari
cen çımento antre, mermer havuz fııkıyeli laklı ı 
buyuk havuz diğer iki havuz (birinde menba suyu 
vardır.) ve bir &amıç haricen harap odunluk k<>
mürıük ayrıca bahçe dahilinde zem;nı çimento hır 
ev altı bu- oda, birinci kat bir büyük oda, ittisa~ 
imde çiçek ıerisi çamları yoktur yanında bir ahır 
ustu bir oda, ve bağ kapısının yanında harap bir 
odadan ibaret ve terkoı dört kuyu etrafı dairen
madar kısmen yeni eski duvarla muhat olup otuz 
yedi dönüm dört yüz yirmi bet arım bahçeyi havi 
maa bahçe bir kötkün tamamı. Ayıe Sıdıka H. 

Beyoglunda Cihangir mahaliesinde Cihangir cad
desinde e6kİ 3, 5 yeni 9 numaralı yüz otuz beş ar
ım arta üzerinde kirgir bet kattan ibaret olup bi
rinci katta ;ı:emiıııi karaömen döteli bir antre, bir 
kapıcı odası, ve bir koridor, üzerinde dört mağa- ı 
za, bir çamaıırlık (aahi.t kazan iki tekne vardır.) 
Bir hala, ve diğer dört katında dört dairesi olup 
her dairede dörder oda, birer korıdor, birer mut· 
fak birer temeaifonli banyo, birer hala, bırer bal 
kon, birinci kattan itibaren çıkına elektrik ve ter-

os tertibatı ve tahtın<İa bir dükkanı ve on iki ar· 
tın aralığı havi bir apartnnanın tamamı. 

Zihni B. vekili Herant Ef. 

la tada Arapcamiiterifi mahallesınde Y elkeııci
ler ca deai ve Karakolmeydanında .,ıki 8, lli:7, 
129, 131 yeni 10, 127, 129 numaralı yüz doksan ar 
tın arsa üzeTinde M.rgir dört kattan ibaret olup 
ı:enıın katı bir methal birinin altında bodrum ve 
helvacı mermer tezgahı ve ocağı ile asma bir oda· 
yı ve camekanı diğeri önü camekin ve zemini çı· 
mento ıki dükkan ( iator kepenklidir), üstün e bir 
&ahanhk, bir tahta koridor, ikı oda, bir sofa, bir 
hala;; bir Iromürlük üçüncü katta bir sahan 

lık, dort oda, bir koridor, bir haıii, 
bir mutfak; (burası apartıman dairesi teklin· 
dedir). Uııt katta bir daraça bir oda, bir hali, bir 
sahanlık (dükkanlarda elektrik iki tutlumbalı bir 
kuyu mevcuttur.) ve ikinci kattan itibaren iki ta
rafa çıkınayı havi iki dükkinı müıtemil bir hane
nin altı hisae itibarile üç hiaseai. 
Halide, Meliha ve Faika Hanımlar. 

Beylerbeyinde Bostancıbatı Abdullahağa mahal
Je:;inde latavruz caddesinde Boatan aralığı soka- t 
ğıncia eski 9 Mü. ve yeni 4 No. lı harem kısmı 
yetmı~ sekiz artın arsa üzerinde ahtap üç katta 
dört oda, (biri harap biri sandık odasıdır) iki u
fak sota, bir merdiven altı, harap ve altı (hariçte ı 
olan mutfak yıkılmııtır. Ve bu hane haraptır) se
liımlik kısmı elli dört arım arsa üzerinde ahtap 
iki katla iki oda, bir ufak sofa, küçük ev altı, mer 
dıven altı, ve on artın arsa üzerinde bir mutfak ve 
iki yü;ı: otuz altı artın bahçeyi ve bahçede tulum
balı kuyuyu havi maa bahçe iki kısımdan ibaret 
bir hanenin tamamı. Seyfettin ve Hakkı Beyler · 

Üsküdarda Altunizade mah1.lleıinde Niıantatı 
caddesi eski 2 ve yeni dört No. lı iki yüz sekiz ar
şın ana üzerinde birinci kat: bir taşlık üç oda, bir 
hala biı· kömürlük, ikinci kat: bir sofa, üç oda, 

' . d bir hala; bir kiler, yüz yirmi artın ana üzerın e 
kiirgir bir ahu, ve kırk artın arsa üzerinde ah!ap 
bir anmanlık bir mutfak, ve bin ıki yüz otuz iki ar
tın bahçe (bahçede meyva ve zinet ağaçiarı var
dır.) (binanın alt katı kiırgirdir) ve ayrıca on bir 
buçuk dönüm fazla b&hçeyi havi bir köşkün tama-
mı. Nazlı Hannn 

Galatr da, Sullanbayazıt mahalleaincle Arapoğlan 
sokağında eski 11, 13, 15, 17 ve yeni 13, 15; 11 
numaralı iki yüz altmıı yedi artın arsa üzerinde 
kargir beş katta birı kapıcı odaaı olmak üzere o· 
tuz ıkı oda üç sofa üç gezinti mahalli bir methal, 
çimento daraca altınaa iki dükkinı (ortadan kapı 
ile bırleştırilmittir) altlarında birer bodrum ve yir 
mi hır arşın aralığı havi bir otelin tamamı. 

Hüseyin Naim Bey 
iğini yazmıştım. 

Gazeteler bu işi parmaklan-
göndermiştir. Bunu gör· 
dür.üz mü?. Gördünüzse bu 
nun hakkında ne gibi kanuni te 
ıebbüste bulundunuz. İşte size 
şirketin sizin beyanatmızla ta· 
ban tabana zıt sözlerini de dün 
kü (Milliyet) ten yukanya nak 
!ettim. Bu iki 11t sözü, abone
ler nasıl telif edebilirler?. Siz 
olsanız ne vaparaınız? .. 

Fırka Üsküdar kaza idare he
yetinden: Oaküdarın muhtelif 
manzarasını, hava ve suyunun le
tafetini halka bildirmek ve bu SU• 

retle Osküdara ve Ü•küdar mesİ· 
relerine rağbeti umumiyeyi celbi 
temin eylemek Üzere C.H.F. Oa
küdar kaza idare heyetimiz tara· 
fından Osküdann muhtelif meva· 
ki, menaz:.r ve aaireeini ihtiva ew 
den bir filim çevrilmi~tir. Gayet r 
zengin olaraK ihzar dilen bu fj .. 
lim Beyoğlunda Clorva •inl'maun- ! 
da halka gös!crilmej:e bR~l;,ne> S• 

br. 

JSOO 8483 Gala tada Y enicami mahallesinde Kürekciler ve 
Mahmudiye caddesinde eaki 10, 11, 12, 13 ve y&
nı l O; 11; 12; 13 numaralı iki yüz altmıı dört ar
tın arsa üzerinde kargir olup birinci kat: büyük 
bir mağaza Kürekçiler kapısından girildikde bir 
anlre, altında tulumbalı kuyu, asma bir oda, bu
nun u&tünde bir aahanhk Üç oda, bir koridor ikinci 
kat: bır ıahanhk iistünde üç oda, bir hela, bir ko
ridor iıçüncü kat: bir &ofa, yedi oda, bir eşya ve 

a ıloladılar, amma bir netice 
alamadılar... Yalnız öğrendik 
ki; bu para yirmi lire değil hat 
t • 200 liraya kadar artan gayri 
ahit bir mikdar imiş ..• Demek 

rlaha fena. Sirket diyor ki: 
" iz hariÇ mükalemelcri için 

mL4terilerim'ze kredi açamıyo
ruz Onun içi!'l kendilerinden 
l<abiliyetlerine göre 20, 40, 60 

FELEK 

• l;p\. r~~ .. ~"'l.·ı .... __-._.. ~ , 
1 ~,· ... ... la 

inç mıı alli, Mahmudiye tarafında iki balkon Kü 
rekçiler tarafında bır balkon: Mahmudiye cadde-

, - _ __. 
-~--

m -sinde 13, 15 Kiırekçiler tarafında 12, 10 num.«8 
göriilmektedir (kapılar demir kepenkli magaza o. 
nü ustörlüdür) bir magazanın on beş hisse itıbarı 
le dokuz hissesi. Ali Rıza Paşa Mehmet Affan B. 

~ 5909 Beyoğlunda Kamerhat~,1 mah !lesinde .ı\bano& 
sokağında 14 numaralı seksen beş a•şın arsa uze· 
rinde haricen kirgir ve dahilen iih~ap uç kailall 
ibaret olup birincı kat: bir mermer taş l;k, bır mut 
fak, üç kömürlük, bir hala, asma katta bir sofa, 
bir oda; ikinci kat iki oda; bir &-0 a; bir kiler; bir 
hala, bir çıkma, üçüncü kat iki oda, bir sofa, ikı 
yük;; bir çıkma; elektrik ve terkoa; tertibatı; bir 
kuyu, bir sarnıç, ve yirmi bet arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Beetrik J-i. 

lı80 3203 Bakırkyöünde Y eıilköyde Şevketiye mahallesinde 
Şevket ı ye bulvarı sokağında 39, 39 numaralı yür 
altnııt arım araa üzerinde ahıap üç katta sekiz o
lJa, ~' "· " ı çatı odaıııdır) bir banyo, bir sofa; bir 
mutfak, bir antre, iki kiler, üç balkon, bir tulumba 
lı kuyu; bir sarnıç;; çamatırlık; odunluk; kömür· 
lük ve yirmi artın ana üzerinde camekanlı bir an· 
tre ve bahçevan odası, ve bin altı yüz altmıt arıın 
bahçeyi havi bır hanenin tamamı. Afife Hanım 

125 6221 Üsküdar Kazaskerahmetefendi mahallesinde Sah 
sokağında eski 19 ve yeni 31 numaralı yuz kırk ar· 
tın arsa üzerinde ahşap uç kattan ibaret olup bırın 
ci kat: bir malta taşlıı<: , bir mutfak, bir oda. bir kÔ 

mü•lük, bir hala; asma kat: bir oda, ve döşemesı 
yok, bir oda, mahalli; ikinci kat; üç oda; bır sofa, 
bir hala: üçüncü kat: bir oda, şahnış ve yuz seksen 
arşın bahç.,, ile tulumbalı bir kuyuyu havi bir ha· 
nenin tamamı. Mehmet Cemil Ef. 

ıJO 611 Üaküdarda Kısıklı mahallesinde Alemdagı cadde· 
sinde eski 9 Mü. 9 Mü. ve yenı 11 1, ll 2 numa· 
ralı yüz artın arsa üzerinde kısmen kargır kısın n 
ahşap ıki buçuk kattan ıbaret olup birinci kat: ze
mini karsbmen döşeli, taşlık ikı o da, bir hali, bir 
mutfak, bir kömürlük, bodrum ikinci kat: hır ıoofa 
üç oda, bir hala ve kırk arşın a rsa iizerinde önu 
camek<>.nlı t ahta kepenklı bir dukk&n ve beş yüz 
kırk üç arşın bahçeyi havi mnadukkan bir hanenin 
tamamı. Saim Bey 

100 ~ı7 Topkapıda Merkezefendi mahallesinde eski Çırpı· 
cı yeni Çırpıcıçayırı balıklı mevkiinde eski 12 Mü. 
12, 12 ve yeni 30, 31, 31 ve elyevm 6, 4 numaralı 
emlakten 6 numaralısı yüz sekiz arşın arsa üzerin· 
de ve bir buçuk katta ahşap birinci katta, üç oda, 
bir aofa: bir hala, üstünde bir oda, bir ııofa, dört 
numaralısı yüz sekiz artın arııa üzerinde iki katlı 
olup zemin katı kaldırım taşından iki katı ahşap 
birinin zemini toprak olmak üzere iki oda, bir ao· 
fa, harici bir mutfak, bir ahır, (İçinde bir oda var· 
dır) ikinci katta üç oda, bir s-Ofa; bir hala; bir dô
nüm bin iki yüz otuz bir arşın bahçeyı ve bııhreae 
dört kuyu ve meyve ağaçlarını ve ayrıca on bir uc 
nüm fazla araziyi havi iki hanenin tamamı. Fi 
deva Hanım ve Veyıi Efendi. 

700 8995 Galatada Kemankeşkaramustafapaşa mahalle. 
de Gümrük sokağında eski 62, 62 yeni 42, 44 n• 
maralı otuz altı artın arsa üzerinde krrgir üç u
çuk kattan ibaret olup (merdivenler ah,~i> ır ) f; -
rinci kat: Bir dükkin tahtında bir odn nı, U>ml 

kat: bir sahanlık, bir oda, bir hnli, üçu ıcu ><a • 
bir sahanlık, bir merdiven altı; bir oda uzen .,- .. 1 , 
daraça, bir oda; bir ocak; mahalli; elektı·ık ve t~
kos tertıbatını ve iki katta çıkmayı h ... i eda, rı 
mü~temil bir dükkanın tamamı. M 1 ı ı: · 

1883 7292 Bakırköyünde Sakızağacı mahalle11ir.c~ Ta 'l 

sokağında eski ve yeni 8 numaralı yüz otuz al , 
şm arsa üzerinde ahtap üç katta do ·uz 0<1a, uç 
fa , iki h ali; bir çıni antre; hır daraça, bır nh 
bir balkon; bir sarnıç, bir tulumbalı kııyıı, ouu • e 
kömürlük, ve otuz artın arsa üzerinde bir ınutf,, , 
ve yüz •ekiz arşın bahçeyi havi içi dışı yağ.r boy<>.
hdır. bir hanenin tamamı. Serpuhi ve I ı g n ı~ 
Hanımlar. 

100 1 lf> Balatta Hamamcı Muhittin mahallesinde T .. mburr 
cı sokağında eski 19 Mü. ve yeni 33 No. h altm.ş 
ar,ın arsa üzerinde kargir üç katta dör t ocla, üç so 
fa, iki tatlık; bir mutfak, bir kuyu; hır tiarnıc; hır 
ıahnı§; bir daraça, bir balkon ve altı arşın aralıı; ı 
havi bir hanenin nısıf hissesi. Mel.met Hıılit Bt°y 

350 778 Tavşantaşında Kitipsinan mahalieı.inde Daltaban 
çetmesi sokağında eski 2 Mü. ve yeni 2 numaralı 
yüz on iki arım ana üzerinde bir buçu katı kargir 
diğeri ahşap olmak üzere iki buçuk katta beş 
oda, bir aofa, bir mutfak; bir çini taşlık, iki mt:t· 
hal, bir kömürlük ve seksen sekiz arşın bahçeyi ha 
vı elektrik, terkos, hava gezı tertibatı vardır. Bir 
hanenin tamamı. Seyyit Mehrott ve Seyyit Tahir 
Efendiler. 

60 8873 Erenköyünde lçerenköy mahallesinde, Hamam so 
kağında, eski 39 ve yeni 61 No. lı yüz on artın ar: 
sa üzerinde ahşap iki kattan ibaret olup birincı 
kat, çimento bir ev altı, diğer bir t-.lık;; bir mut
ta!,, oır hala; bır güıülhane; ikinci kal: bir sofa, 
üç oda; bir çıkma; (zemin kat karıir, üzeri ah9ap 
tır) ve kırk al'!ın bahçeyi havi bir hanenin tama-

İbrahim Ethem Efendi mı. 

200 4920 Unkapanında Y avuzersinan mahalleainde Sağrıcı 
lar elyevm Kazancılar sokağında eaki 67 yeni ~ 
numaralı otuz dört artın arsa üzerinde iki kattan 
ibaret zemini toprak önü iator kepenkli üzerinde 
bir oda, ve bir bozuk hali, mahallini hav! bir dük· 
kanın tamamı. Fatma Refıa Hanını 

2000 8246 Babıcaferide Ahıçelebi mahallesinde eski Yoğurt
çu ve Çardak ve yeni Yali iskelesi aokaimda eski 
35, 35 Mü. 133, 135, 135 Mü. ve yeai yedi ili 11, 
27 · 29 numaralı yüz otuz dört arım arııa üzerinck 
ki.;gir bir buçuk katta üstünde bir yaı:ıhane~i hav 
bir mağazanın tamamı. Yuvakım Ef. 

'iukanda cina ve nev'ile mevki ve müıtemilatı yazılı emvali 
gayri meukulenin icra kılman aleni müzayede neticesinde hiz~· 
lannda g&terilen bedellerle müıterileri üzerine ~a~arrür etmıt 
ise de ıneddlr bedeller haddi liyıkında görülD?"ed!ğınden tekrar 
yirmi gün müddetle ilin edilmelerine karar venlmıt ve 1 l Ağus: 
tos 932 tarihine müıadif pertembe günü arttırma bedelleri haddı 
)i.yıkmda görüldüğü takdirde kat't kararlarının çekilmesi takar• 
rür eylemİf olduğundan talip olanlar~n yev~İ m~kiırda saat ': 
dörtten on beş buçuğa kadar Sandık ıdareıı.ne muracaat eylern 
leri lüzumu ilin olunur, 
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[ Evkaf müdiriyeti ilAnlan 1 
Mahalle ve Mevkii Sokağı 

Patab.hçe.İnife Çınar C. si 

Bahıili N allımeacit Cağalojlu 
Beyazıt Y ahnikapan Cami 
Kaaınıpata Sirkecimescit Fırın 
Kart.gümrük Karabat Ca.,i 

ittisalinde 
()sküd'lr Durbali Şair Rubi 
ÜsküdarSalacak Vapur iskelesi 
Beyoğlu Kitip- Büyük parmak 
llluatafa Çelebi kapı 
Çaknıakçılar İbra- O 
hiınpt.fayi atik. 
AYHofyaikebirCami nlu•WMI• 
Şehzadebatı Kalen TramYaJ' 
derhane Caddesi 
Çeuıberlitq Çilinsirler 
Çartı Ptiakülcüler 

» Kavukçular 
Üaküdar Hacııheaoa Cami mer
hatun divenleri albnda 
Haydarpqa lbrahir ıağa c.m 
Dayahat- Hamam 
B•bçekapı Şeybmeh- Hidayet• 
ınetseylini camii altmda 
Zeyrek Hocaaktar O 
AyYanaaray 
Ayvanaaray Koru· Eyüp C. •l 
cumd>=etp•ı• 
Meydancık Hobyar Y enipcNta

hane 

Kesmekaya T•- Drafman 
cümaoyunu• 
Çenselköy Kuleli C. al 
Çarı• LQtfullabağa 
Zeynık Fes-batağa O 
Küçiikmuatapafa Şerefiye 
Beyazıt Parmak- Maka1çılar 
kapı 
Kadıköy Caferağa İ•kele C. al 
Sütlüce Tekeçıkmazmda 

Kap1111dakik Ya.. 
vuzersinan 
Mercan' da 

Galata Hacıama 
Mabmutpafa Nu 
ruoamaniye 

Camialtı 

Tığcılar 

Camialtmda 
Camiiçinde 

Balıkpazan Abıçelebi Ha•rr ia-
kelesi. 

No. sı 

3 

8 
16 

7-9 
106 

3 
o 
o 

40 

1 
38-46 

. ~ 
4 

13 
o 

19 
7-9 

l 

o 

23 

Z-I-4a 

13 

o 
39-37 

120-14 
34 
o 

o 
o 

7 

o 

8 
o 

o 

Cin•i Müddeti 
ican 

Otelin ar!Ja ··-dairesi 
Hane 

.. 
Hane 

.. 
Hane 

.. 
Odalaı 

.. 
-

Hane 
.. 

Mescit mahalli " 
Cami oduı 

.. 
Mektep ...lıalH 

.. 
Dülr.kin 

.. 
Dükkia 

.. 
Dükkin 

.. .. 
Dükkin .. 
Dükkin 

.. 
Dükkia 

.. 
MuYakkithane 

.. 
Depo 

.. 
Ardiye 

.. 
Arsa 

.. 
Arsa .. 
2 hane 2 sene 

Baraka maababçe " 

Oda .. 
Dükkan .. 
Dükkan 

.. 
Dükkan 

.. 
Set.il mahalli .. 
Gazino 3 sene 
Mülga tekke ve " 
bahçe 
Dükkin .. 
Pastırmacı hanı .. 
içinde dört oda 
Bodrum .. 
ı-ret mahalll .. 
ArnaYUtkö_yü pa- " 
Hr kayığı iskele 
mahalli 

Ballda mevkilerlle cinsleri yazılı olan vakıf emlik hizala
rındaki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuş
tur. ihaleleri Temmuzun 30 uncu cumartesi günü saat IS te ya
pılacaktır. Taliplerin yeYJD Ye aaati mezkara kadar Çemberlitaş
ta EYk:af müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatlan. (3163) 

Kıymeti muhamm-U 
L. K. ', 

1277 50 _ _._,. d bul 
Tamamı tahminen üç bin alh yüz elli arfDI tennın e _ u-

han Cerrabpatada Hobyar mahallesinde Y okutçetme sokagında 
23 atik 43 45 cedit No. larla murakkam metrutahane araa•ın~ 
tamamı dört hafta müddetle ilin ve müzayedey~. k~nmu9tur.~u 
:ıeyedesi Temmuzun yirmi yedinci Çar9amba gunu .saat on -

tedir. Talip oılmak iıteyenl~ kı':~i m:~~.ent fe~~n o/ol:t!ıt~ 
- · beti de -•--...lerile birlikte~·· a . 

"'gu nıa n. ~-~ ab161• kalemine müracaatlan •-
Evkaf müdünyetı bioumda m at (2959) 
lin olunur. 

Kıymeti Mubaauueneai J 
Lira 

150_ . de ilnhedim İbrahim Ç&YUf camiioin etraf mu-
Şehremmın m 1 h · olmak üzere tahminen 200 

lıafaza duvarlarile !emet ta'ı,~"h~nçmüddetle müzayedeye kon
bletre mik'abmdaki. laf an ır :mba günü aaat ıs tedir. Ta
~uttar. Müzayeıiee.•1 27be/7J = İ'::!bul Evkaf M. Mahlulit kale
lıplerin pey akçelen e ra (3445) 
ıııine müracaatlan ilin olunur. 

- . rabe ha•tahanesine a.lınacak. olan 
1932 IMll8S1 zarfında Gu .. kuai aleniyeınnde talıp zu-

( 40000) kilo ekmeğin yapılan ;~na üıadif puartesi günü sa
hur etmediğinden 25/ 7 (932 ~ı ın:;ier:eğinden talip olanların 
at on altıda pazarlıkla ıhalesı ıcra 1 

kalemine ye ihale ııünü 
teraiti anlamak üzere her güD Levazım (3344) 
de idare Encümenine müracaatlan. 

;a M V H va Müsteşarlığından 
iTie • • a d .. hal olan mahallerde 

· t oıılann a mun . 
. 1 - Aıkeri raaat ıs a•Y 'htiyaç vardır. Atağıdaki te-
ıatibdam edilmek üzere 16 m~urad~ altı ay raaat kursu görecek 
rait dahilinde bu memurlar ~bara 52 . 75 lira ücretle istihdam 

.. den ıb aren . evfik 
Ve kursun hatladığı ~un da aakeıimemurlar kanununa t an 
olua.cak vekunun hatamın f askeri rasat memurluklarına ta
•e derecesine nazaran muyazza 

:tin olunacaktır. ufuıal adreslerini ye atağıdaki v~aiki 
2 Talip olanlar m "h' kadar hava muste-- 1 8 •932 tarı ıne . 'h 

raptederek bir iıtida ile ! . Tali adedi fazla olursa ımtı a 

' 
1 - .. t edecek.l«dır. p ar ıgına muracaa 

na tibi tutulacaklardır. ihtiyat zabiti olmak. 
A) Yüksek mektep mezunu, • 
B) Liae mezunu ene edilmek ve uken me-
C) Askeri hastahanelerde ~~~~dam edilecetine dair rapor. 

1111.tr sıhhatini haiz ve her i~im~~ 1j~adığına dair poılia v~ikaa1. 
D) Manii istihdam bır ha 1 0 rd hüınü hizmet yesıkuı. 
E) İstihdam edildiği ma~allfeotoenğrafr 

1 ·· kıta · F) Tercümeiha ve uç · -

Manisa Belediyesin-· 
den: 419,000 Lira Be

deli keşifli 
.lw1anisa şehrine isale 

ve tevzi edilecek su işi 
kapalı zarf usulile mü
nakasa ya konulmuş
tur. Münakasa şartna-

• 
meleri Manisa - lzmir-
Istan bul - Ankara -
Konya - Adana bele
diyelerinden alınır. 
Proje ve fenni şartna
meler (50) lira muka
bilindeManisa beledi
yesinden verilir. Tek
lifnameye raptı lazım 
gelen evrak münaka
sa şartnamesinde gös
terilmiştir. Münakasa 
1-9-932 tarihine mü
sadif perşembe günü 
saat (lO)daManisa be
lediye dairesinde ya
pılacağından teklif 
mektuplarının mak
buz mukabilindemez
kôr tarihte Manisa be
lediye riyasetine tev
dii lüzumu ilan olunur. 

(3147) 
İstanbul C. Müddeiumumiliğinden; 
İstanbul hapishane ve tevkifhane hastaneleri için muktui 

et münakasaya vazedilmittir. Şartnameyi görmek iatiyerılerin 
her gün Adliye Levazım dairesine münakasaya ittirak edecek-
lerin 311 Temmuz 932 pazar günü saat lS te Defterdarlıkta 
mütetekkil komisyona müracaatları. (3165) 

Mikrobisidin D ZIYA Mide, barsak hutılık
r • it 'Oda. İ hallerde bt· 

pek. muccrreptir, umnmı deposu Aıbeıı busu> ~anlı ha;u rla rda ştfı ı c,Jri 

Niyıgo F.cıa depo;uc ur 

lstanbul Sıhhi müeaaeHler mUbay-t 
Komiayonu Riya .. tlad_, 

Tıp talebe yurdu merkez binasında yaptınlacak 1425 küaur 
lira bedeli kqifli harici ve dahili telvin iti 26 7 / 932 salı günü .... 
at 14 te sıhhat müdürlüğünde pazarlık ııuretile ihale edilecektir. 
Bu baptaki ketifnameleri görmek ve fazla iza~at almak isteyerı
lerio mezkur yurt müdürlüğüne müracaatlan ılin olunurr·. 

(3441) 

As. mk. Sa. Al. - j OSMANLI BANKASI 
29 Şubat 1932 tarihindeki mali vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLOBAT komisyonu ilanları 
1 . . . . , . hterlin Sh. P. 

Hııse senetlıerının teıYJyeaı talep edılmerniı olan kısmı S.000.000 __ 
Mikdarı: Ka .. da ve Bankalarda mevcut nukut 5. 10Ul64 7 6 

100,000 kilo bez kırpıntısı , Kısa vadeli avanslar n röporlar 518.238 13 10 
35,000 Yün ,, T .. hsil olunacak -ıer 7.204.725 17 3 

500 Pamuk çorap yolun- 1, Cü7<landa mevcut kıymetler 1.635.719 8 9 
Borçlu hesabı cariler 3.865.203 3 2 

SOO t~;;;, Rehin mukabilinde avanslar 1.605.569 19 1 
" " 1 Kabul tarikile borçlular 1.332.326 14 9 

400 Pösteki ,, ., Gayri menkul mallar ve mobilya 662,546 16 _ 
40,000 Kösele kırınt111 Müteferrik 111.712 15 s 
Eyüpte Levazım Dikim E

vinde mevcut yukarda yazdı 
kırpıntılarla sene nihayetine 
kadar teraküm edecek kırpıntı 
lar kapalı zarf suretile satıla
caktır. Müzayedesi 24 temmuz 
932 pazar günü saat 14,30 da 
Tophanede Merkez kumandan
lığı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
ıartnamesini ııörmelr için ko
misyona müracaatlan ve itti
rak içine de 9artnaınet1İ veçhile 
hazırlayacakları teklif mektup 
lannı ihale gününün muan
vaktinde komisyon riyHetine 
vermeleri. (S3) (2991) 

Kilo 
19000 
60000 

4000 

83000 
Kilo 
34500 
4000 
4000 

12000 
1600 

44000 
3400 
3000 

106500 
Kilo 

15000 
50000 

4000 

69000 

• • • 

As. Baytar Mp. 
Piyade Mp. 
Kuleli Lisesi 

Topçu Atıt Mp. 
Maltepe Lisesi 
Gülhane Ha. 
ihtiyat Mp. 
Gedikli Kç. Z llıtp. 
Ölçme taburu 
As. Konağı 
Merkez K. 

As. Baytar Mp. 
Piyade Atıt Mp. 
Kuleli Lisesi 

Yukarıdaki mahallere hizala 
rındaki mikdarlarda 83000 kilo 
ot sp kilo saman, 106500 
kilo aamao ayn ayn üç prtna
mede aleni münakasa suretile 
satın alınacaktır. Miinakasaaı 
24-7-932 pazar günö saat 14 
ten 16 ya kadar Tophanede 
merkez kumandanlığı satın al
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin tartnameleri
ni görmek için komisyona mü
racaattan ve ittirak için de mu 
ayy- nktinde komiayonda ha 
zır bulunmaları. (57) (3027) 

Kilo 
50000 

5000 
9000 
6000 
2500 

61000 
3400 
4440 

' 
141340 

.. . . 
Topçu Atıı 
Maltepe Lisesi 
Gülhane haataha11<!9l 
ihtiyat Za. Mp. 
Gd. Kç. Za. Mp 
Ölçme taburu 
Asker Konağı 
Merkez K. 

Yukarıdaki mahallere lftıtaıa 
nndaki mikdarlarda 141340 ki 
lo ot bir tartnamede kapalı zarf 
suretile satın alınacaktır. Mii
nakasası 24 Temmuz 932 pa
zar günü saat 14,30 da Topha 
nede Merkez kumandanlıtı ... 
tın alma komisyonunda İcra kı 
lınacaktır. Taliplerin ıartname 
sini görmek için komlıyona mü 
racaatlan Ye l9tirak için de tart 
n-i Teçhile hazırlayacakları 
teklif mektuplannı ihale ııUnü. 
nün muayyen vaktinde komia
yon riyasetine Yermeleri 

(58) (3028) 

r 27.037.097 16 -

DOYUN AT 
l sterlin Sh. P. 

.ıiermaye 10.000.000 - _ 
Nizamnamei dahili mucibince ifraz edien ihtiyat akçesi 1.250.000 - -
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 416.954 12 6 
Görüldüğünde ödenecek senetler ye vadeli senetler 227.762 - 8 
Alaca~ı hesabı cariler 11.751.491 14 8 
Vadelı bonolaı: ve he .. bı cariler 1809 c•6 6 Kab il . ..... -
M .. efu .,.. .k 1.332.326 14 9 

ııt em 249.016 7 5 

27.037.097 16 -

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Müdür 

Umuıni Müdür J\.luaYİnİ 
A. H . REID E. HODLER 

• 
lstanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
~ - Gümrük başmüdiriyeti binası zemin kat avlusundaki -

h~l ıle (8) .No. lı Levazım ambarı dahilinde yapılacak bazı tadi
lat ve tamırat pazarlığa konulacaktır. 

2 - Yevmi ihale 25 Temmuz 932 pazartesi günü saat 14 
le Mubafaza Ba,müdiriyet binasında icra olunacaktır. 

3 - Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçeleri le birlikte müdi. 
riyette hazır bulunmaları. ( 3439) 

. 

l·----3----~.k-l~d-------, . ncu o or u ilanlar, . 

K. O. ve 1 inci fırka ihtiya- si 25 7 932 pazartesi günu sa 
cı için 5,000 kilo sabun aleni at 16 da yapılacaktır. Şartname 
münakasa ile alınacaktır. ihale sini almak isteyenlerin her gün 
si 20-7-932 çarşamba günü sa. öğleden evvel komisyona müra 
at lS te yapılacaktır. Taliple- caatları ve pazarlığa ittirak ede 
rin tartnamesini almak Üzere ceklerin vaktinde komi~yonda 
her ııün ve münakasaya ittirak bulunmaları. (579) (3436 ) 
edeceklerin de vakti muayye- • • 
ninde komisyonumuza ırüraca- Kolordu ve birinci fırka ihti 
atlan. ( 494) (3021) yacı için satın alınacak kuru Ü 

* * * züm tekrar. pazarl, ığa konmuı--
Kolordu ve Selimiyedeki kı- tu lh 1 25 7 932 r. a esı ı pazartesi 

taatın ihtiyacı için dört kalt:m günü saat lS te yapılacaktır. 
yat sebze pazarlıkla satın alına Şartnamesini almak isteyenle
caktır. ihalesi 20 17 / 932 çar- rio her gün öğlede nevvel müra 
Jamba günü saat l 4 te İcra kı- caatları ve pazarlığa iJtirak ede 
lınııcaktır. Şartnam .. ini almak cekterin de Yaktidne komisyon 
iıteyenlerin öğleden evvel ko da bulunmaları. (577) (3434) 
misyona müracaatlan ve pazar , 
lığa ittlrak ede::eklerin vaktin
de komisyonda bulun.malan. 

(574) (3431) 
$ 

Kolordu ve Selimiyedelri kr
taatın yaş sebzeleri tekrar pa
zarlığa konmutlur. ihalesi 25/ 
7 932 pazartesi glinU saat 15,5 
ta yapılacaktır. Şartnamesini 
almak isteyenlerin her gün ~ 
leden evvel komisyona mUraca 
atları ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de vaktinde komisyon 
da bulunmalan. (S78) (3435) 

* * * Kolordu ile Selimlyedeki kı-
taatın ve Çatalca müstahkem 
mevldinin sarmısak ihtiyacı tek 
rar pazarlıfa konmuıtar. ihale 

Satılık Ana Hia..,.i 
Fatih Malmüdürlütünden: 

Mollaııüranide T opkapı cadde
ainde 198, 200 No. lı arsanın ha 
zineye ait (~) metro bet desi
metro mahallerin bedeli defa
terı tesviye edilmek ve açık art 
trrma ıuretile bilmiizayede satr 
lacaktır. Mezldlr araaıım beher
metrosunun muhammin kıy
ti üç yüz kuruıtur. Müzayede 
müddeti 6 Temmuz 932 tarihin 
elen 30 Temmuz 932 tarihine 
kadar yirmi bet gündür. Talip
lerin 30 T emrnuz 932 tarihine 
müsadif cumartesi ııünü saat 
onda müzayede ve ihale komis
yonuna mUrac:aatları. (3125) 

Beyolfu dlird8ndl ...U. hukuk 
....ı.k-;nct...: Be,oilanda Fri
zala mahalle.indeKachn mektelıi çdı 
muı eolıainıda 6 No. lu baııede ... 
kin ilrao milptell oldufu akıl lıasta 
lrimclan dolay{ elyllvm Balıklı hu
t.ı.a-lncle tahb tedaYlcle hulunan 
Matmazel Eleninin hacırma .,. aym 
hanede sakin validesi madam Adna 
nın ftlayetl albna lıonulmauna 
13-7-932 tarihinde karar verilmqtir. 
Keyfiyet Ub olunur. 

• • • 
Çatalca Mat. Mv. ihtiyacı i

çin 3000 kilo sığır eti pazarlık
la almacaktrr. ihalesi 20 7 932 
Ç&rf&Dlba giliıü saat 14,30 da 
yapılacaktır. Şartnamesini al• 
mak, pazarlığa ittirak etmek ia 
teyenlerin komisyonumuza mü 
racaatları. (573) {3430) 

• • • 
Birinci fırkanın 669 p&rça 

kaplan pazarlıkla kalaylandın
lacaktır. Pazarlığı 20-7-932 çar 
tamba ııilnü saat 14 te yapıla 
caktır. Kaplan ııörmek iateyen 
!erin fırkaya ve pazarlığa ifti
rak edeceklerin de vakti m-y
yeninde komisyonumuza ıuüra 
caatlan. (570) {3427) · 

Fatih Sulh ikinci hukuk hikimli
tlnden: Müddei esiri kayitleri ayır
ma heyeti reisliği vekili avukat y.,. 
fik Bey tarafından Fatllule Matlada 
ıekerci hanında 2S numaralı odacllı 
mükim Mastafa oflu Hakin çan' 
aleyhine ikame olunan alacalı: cla
,....,cla miidclel •ekili tanofınclan 52 

linıh1ı: hakin İnnaaile Wr - ;ı.. 
raz lstilı:tap ..., yemin auretile iabat 
eylerim dlmit ve muıunelell ai,.ap ' 
karannın illnen telılifine karar v.,.· 
rllmft olmakla on ı.e. cGn zarfmcla 
itlnız etm...; ..., latlkap ve ,.emin içia 

mh"'-:re celmez.-z :reminden lmd 
na "" duayl ikrar etml, sayılacağı. 
nlzl •• muha"-enin 26 eylul 93Z 
paırartea; aaat 14 talik kihndıfı ilan 
olanur. 

ZA Yl - 1442 ıicil numerolu ara· 
haahk ehliyetnanıemi zayi ettim. 
Y enislni alacağımdan eslıisinin halı: 
mü yoktur. Mehmet Kerim. 

ZA YI - Eyllp Saltan ulı:erlilı ,,._ 
heUnden alchfım mtıu tezk-.1 
ayi ettim. Y eaioin alacağımdan es
lriainin hükmü yoktur. Galata, Mah· 
mudi,.e cadcleoinde Cümhuriyet kı· 
nathaneainde No 177 U,.u. 

ZA Yl - Galata ftbalit Giimrqüa. 
den 26-12-31 tarihli ve 21803 -
merolu beyaıuwneye ait 391863 • 
merolu ve 28-12-31 tarihli .. -. .... 
puas zayi olmuıtur. Yalİnİ ...... 
landan eskisinin hilımü ,. ......... 
Tiltin c., lilı, ce ' it• ...... 
Hava Me• ı.a.t. 



1 

1 • 
il 

il 

el 
• lı 

b 

t 
b 
il 

e 
il 

"' 'r 
1 ııı 

r 
r 

y 

1 f 

ı t 

' b 
it 

1 1 

1 1 
1 J 

D 

n 
D 

o 
il 

b 
n 
n 
b 

1 lı .. 
lk 

d 
b 
n 
h .. 
b 

B 
y 
1< 

ıd 
1 'il 

4 r 

1 

u 
rı 

rİ 
~ 

a 
k 
h 

ı 

,J 

n: 
rı 

k 

BAK ER 
VE 

HAYDEN 
'Mağazalannın 

Bütün Dairelerindeki 

Mevsim Sonu 

Eşyai Müteba • 
ıy 

VE 

Fırsatlarının 
İlk günlerinden istifade edinız 

Yeni Mefruşat ve Halı Dairelerimizi 
Ziyaret Ediniz. Bu Daireler Sizi Son 

Derece Alakadar edecektir. 

Yüksek İktisat ve Tjcaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Ahi~ Ticaret Lisesine tahvil edilen ve evvelce (Yüksek 
kısım) ünvaruru tqıyan kııımdan mezun olanlara tedrisatta bu
lunulmak üzere 20 Temmuz 932 çar§amba gününden itibaren 20 
Eylul 932 tarihine kadar iki ay müddetle mektep binasında hu
suıi kurslar açılmııtır. Bu kısmıı. eski mezunlarından devam et- 1 
mek isteyenlerin 20 Temmuz 932 çartamba ııününe kadar kayıt
ları yapılmak üzere Mektep Müdürlüğüne müracaatları ilin 
olunur, (3340) 

f Emlak ve Eytam Bankası ilanlan f 

Taksitle · Satılık Voliler 
Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
341 Kmalıada Tat iskele Volisi 35 
342 Kmalıada Jardenönü Volisi 65 
344 Buraıu Manastır Voliai 25 
345 Burııaz Köyönü Voliai 75 
346 Kmalıada iskele Voliai 75 
347 Kmalıada Manasbr Voliai 65 
348 Kınalıada Yanık Volisi 65 
406 Burıııuada Petriç Voliıi 125 

Balida yazılı voliler sekiz taksitle bilmüzayede satılacağm. 
dan taliplerin 27/7/932 çarıamba günü saat 16 da Şubemize 
müracaatları. (3042) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Bakırköyünde kiin Akliye hastahanesi için nümuneai veç
bile yerli mamulitmdan 200 adet karyola ile 1200 adet yerli 
yün battaniye olbaptaki tartnamesi veçhile 2 Ağustos 932 salı 
11ünü saat 14 te aleni m:inakasa ıuretile ihalesi yapılacaktır. Ta
liplerin müracaatlan. (3210) 

Sinop belediye riyasetinden: 
Sinop belediyesinin 75 lira ücreti maktualı fen memurluğu 

münhal bulunduğundan ehil ve evsafı lizımeyi haiz tal:i.plerin 
ilin tarihinden itibaren bir ay zarfında Sinop Vilayetine müra
caatları. ( 3379) 

T AHL1S1YE UMUM MODORLÜGÜNDEN: 
V eııaiti tahliaiye için muktazi 2250 ili 2500 adet maa kapsol 

roket fiteğinin imali kapalı zarf usulile münakasaya konulmu§
tur. idarede mahfuz nümunesine tevfikan Türkiyede imal edil
mesi me,rut olan itbu fi,eklerle kapsollarm 4 Ağustos 932 tari
hine müsa<lif perıembe ııünü saat 14 te ihalesi icra kılınacağın
-lrn imale talip olar.ların bu baptaki tartnameyi görmek üztte 
Tahliıiye Umum Müdürlüğüne müracaatları: (3334) 

Jııı- Karaciğer, Mide, barsak, taı ve kum hastalıklarına ~ 

TUZLA İÇMELERİ 
Kopruden 6.:JO '· 8.20 • 9,30 • l l,40 dı Haydarpaşayı hareket 
eden \apur'ırın trenleri ve Cuma sabahlan ilAveten 7 vapurunun 

trer. membalara kadar giderler. içmelerden son tren ı.~.S5 dir. 

-DO-RO o 

Vakıf Paralar 
Müdürlüğünden: 

f kraa 
No. 

20666 

20705 

• 
Kat'i Karar ilanı 
Arbrma Merhunatın .emti methuru Borçlunun 
bedeli ile cinsi ve mnıtemilitı ismi 
110 Mahmutpatada Mahmutpa§ayıveli mahallesinde 

Çifteaaraylar caddesinde cedit 12, 14 No. lı 13 zi
. ra murabbamda arsa üzerine mebni iki bap dükki

nm tamaını. Kıymeti muhammenesi 710 liradır. 
(36) Emine Raziye ~e Fatma Ommüaaüade H.lar 

53 Akaarayda Muratpafa civarında kazanuadi mahal 
lesinde Y ektaefendi aokağında cedit 11 ve 10 - 1 
No. lı bir aatıhta üç oda iki mutfak iki halayı muh 
tevi ve 2800 zira arsanın 120 zira mahallinde meb
ni (1204) lira kıymeti muhammeneli kagir bara
ka ve bostanın 10 hisse itibarile altı hissesi. (133) 
Ömer Nizım Bey. 

20710 150 Beyoğlunda Feriköyünde Rum kilisesi arka cadde 
sinde atik ve cedit 102 No. lı ve 300 zira arsa üze
rine kargir olarak mebni, fevkinde iki oda bir bala 
bir sofa ve bır samanlığı muhtevi (1500) lira kıy
meti muhammeneli bir bap ahırın zemin ve ebni
yesinin nısıf hissesi. (252) Esbak fetva emini E
ıat Efendi zevcesi müteveffa Şerife Ay§e Sıdıka 
Hanım veresesi 

20787 263 Ü•küdarda Selimialiefendi mahallesinde çıkmaz 

20881 

.llZ43 

terlikçi Feyzullah ağa ve Tophanelioğlu sokağın
da cedit 10, 10, 47, 53 No. lı üç satıhta iki sofa bir 
ta§lık bir mutfak ve iki baliyi muhtevi ve 6000 zi
ra arsanın 150 zira mahallinde mebni (2250) lira 
kıymeti muham:ıneneli bir bap hane ile iki kıt'a ar
sanın tamamı. (126) Hüseyin Fehmi Bey veresesi 
ve Mehmet Cemil Bey 

84 Beyazıtta Emin Bey mahallesinde Yol geçen hanı 
derununda cedit 12 - 2 No. lı 30 zira ana üzerine 
mebni 300 lira kıymeti muhammeneli maa oda ma 
ğazanın tamamı. (159) Hacı Ahmet Efendi 

74 Kartal kazasında Kasaba kariyesinde Harman 
mevkiinde 849 . 55 No. lı zemin katında iki oda, 
bir avlu, bir mutfak, bir hali; birinci katta: Üç o
da bir samanlık odası, iki hali, bir sofa, ikiı:ci kat
ta: Bir oda; bir sandık odası ve halliyi muhtevi 
550 zira arsanın 210 zira mahallinde mebni (635) 
lira kıymeti muhammeneli ah§ap hanenin tamamı. 
(418) İbrahim Bey 

.89 Usküdarda Mecidiye mahallesinde Faık Bey Me-
cidi sokağında cedit 36 No. lı ve bodrum katında: 
odunluk, kömürlük, zemin katında: Methal, üç o
da; mutfak; hali; gusulhane, birin~i katında: Dört 
oda, bir sandık odası, b;r hali, bir ~ofa ve tavan a
rasında vasi bir salayı muhtevi ve iki diınüm arsa
mı. ı 'I'::. zıra mahaııını:.e n:;eoni llS-U • ı .ra kıymeti 

muhammeneli alt katı kargir, üst katı ah§ap kö§
kün tamamı. (83) ihsan ve ŞEZinıent Hanımlarla 
Hüseyin Hüsnü Efendi. 

21375 105 Eyüpte Cezrikasımpafa mahalleJinde Çömlekçi-
ler cııddesınde cedit 55 No. lı 17() zira ananın 164 
zira manaJlınde mebni 863 lira kıymeti muham
meneli kargir ahırın tamamı. (1Z2 Mehmet Ef. 

21499 132 Boyacıköyünde Mektep ookağında cedit 48 ve 48-
1 No. h iki bap hanenin tamamı. Mezkur emlak
ten 84 No. lı hane kirgir olup iki katta dört oda, 
bir mutfak, iki hali, bir oofayı ve 84-1 No. h ah
§ap hane zemin katında biri küçük, diğeri büyük 
iki oda bir haliyi muhtevi ve her iki hane 310 zira 
arsanın 147 zira mahallinde mebni ve (590) lira 
kıymeti muhammenelidirler. (147) Emin Efendi 
ve Fatma Hanım. 

21556 147 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Abdullah 
ağa sokağında cedit 101 ve 101 - l No. lı zemin ka 
tında bir oda bir ahır bir hali üzeri birinci katında 
büyük bir kahvehuneyi muhtevi ve 260 zira arsa
nın 88 zira mahallinde mebni (1312) lira kıymeti 
muhammeneli kirgir hanenin tamamı. (318) Mü
teveffa kahveci İsmail ağa vereoesi. 

.-)590 l:>4 Galatada Bereketzade mahallesinde Zürafa soka-
ğında cedit 39 No. lı ve 28 zira arsa üzerine mebni 
(1540) lira kıymeti muhammeneli fevkinde iki o
da ve bir halliyi muhtevi bir bap kirgir mağazanm 
tamamı. (277) Kaymakam Salahattin B. ve zevce 
si Melahat Hanım . 

22104 220 Boğaziçinde Yeniköyde Güzelcealibey mahallesin-
de Arabacı sokağında cedit 6 · 8 No. lı zemin katın 
da: Dört oda, iki hala, ikinci katında: Dört oda bir 
oofa, bir hali;; bir gusulhane ve dahili elektrik 
tertibatnıı havi ve 213 zira arsanın 200 zira mahal 
!inde mebni (2206) lira kıymeti muhammeneli 
ah~ap hanenin nı51f hissesi. (256) Rifat Bey zev
c si Zeynep Zeyneti Hanım. 

22132 105 Boğaziçıncie PaşabahçedeÇubuklu caddesinde yeni 
N o. 23, 25 zemin katında birer methal, birer oda, 
birer mutbak; birer hali. Birinci katında iki§er o
da, birer kileri muhtevi ve 173 zira arsanın 93 zira 
mahallinde mebni (824) lira kıymeti muhamme
neli t bap kirgir hanenin tamamı (368) Fatma H. 

22660 126 Üsküdarda Bulgurlu mahallesinde Aygıroğlu so-
kağında cedit 6, 6 numaralı zemin katında: Met- ı 
bal, iki oda, taşlık; mutfak; hali; ahırı; birinci 
katta: Dört oda, sofa; halliyi muhtevi ve (3200) 
zira arsanın 215 zira mahallinde mebni bin yüz sek 

1 

sen lira kıymeti muhammeneli ahıap hanenin ta
maını. (566) Ulviye Hanım 

22761 525 Kasımpaşada Nalıncıhasan mahallesinin Kulaksız 
caddesinde cedit 51, 53 No. lı bodrumunda met
hal, oda, mutfak; halliyi; zemin katında methal iki ' 
oda sandık odası, kiler; hali; mutfağı birinci ka
tında üç oda sandık odası, hali mutfağı çatı ka
tında basık odayı muhtevi ve 542 zira arsanın 140 
zira mahallin.de mebni iki bin altı yüz kırk iki lira 
kıymeti muhammeneli kirgir hanenin tamaını. 
(532) Hüseyin Efendi 

21 22439 Boğaziçinde Tarabyada Ayakiryakiayazma soka
ğında mükerrer 98 · 1 numaralı ve (290) lira kıy
meti muhammeneli yedi dönüm 400 zira mikdarın 
da müfrez bir kıt'a harap bağm tamamı. (431) 
Doktor Resmi Tahsin Bey. 

ıu::ı a:i78 Üsküdar Solaksinan mahallesinde Tophanelioğlu 
sokağında cedit 9 No. zemin katında methal top-

ı1 

seri bir tesir ifa eder 
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' Krep Prinver'lerde tatbik etti 

rak avlu mutfak, hali, oda, kömürlük; birinci kat
ta dört oda; sofa; hali; kiler; ikinci katında üç o
da, sofa, hali, kileri muhtevi ve 700 zira arsanın 
150 zira mahallinde mebni (1000) lira kıymeti mu 
hammeneli ah9ap hanenin tamaını. (505) Tah•in 
Bey veresesi. 

- ----·- ~ - ... - -

'rDİKKAT" 
Jler il~ç muc,;ir d c lıl r 

GLANDOKRATlr 
Alelade bir ilaç o 'may l 

meşhur Prof. B. Sequar 
ve Schteinach'ın keşfidir. 
Genç ve dinç hayvaıları 
taze ve zihayat hormonl~
rile ihzar edilmi,tir. 
ADEMi İKTiDARA 
BELGEVŞEKLİGINE 

Karşı kafi tesirli de\ıdır. Erk< 
Kadın farkı yoktur. Her ecıaned 
bulunur. Kutusu 200 kuruın 

L' muml deposu '5tanbul Zt\1\1.\ 
ecza deposudur. 

Dr. Beylere: tesirini hastaltr 
üzerinde tecrübe için bir ku 
makbuz mukabilinde ~ıinderili 

Devredilecek ihtira beratı 
Telıiz mevce iıaretlerinde ve b;J 

ııaretlere ait iıtalıat" hakkında 
rat talebi iôn lıtanbul Vilayet c 
le1ine takdim lolılllruf ol•n 2 ağı. 
tos 1930 tarih ve 15341 evrak r 
marası ile mukayyet mliracaat u 
rindeki hukuk bu k..., bat.kasına ~ 
vir "eya icara verileceğinden bu ~· 
suıta fazla malumat almak iıtey<~ 
!erin lıtanbulda Bahçekapuda 'fol 
Hanında 43-48 numaralorda 1'iil 
vekili H. W. Stock Efendiye miir~ 
caat etmeleri ilan olunur. 

Kulak, Boğaz, Burun 
Mütehaaaısı 

Dr. Mahmut NeditıJ 
Kadıköy,Cevizlik, Hasırcı Batı 5.4' 
Cumadan maada hergiin saat 1~ 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ,,e zührevi baatabldar tedavih•' 
nesi Karaköy Böı ekçi fırını aıra.,.,. 

ela 34. 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Bevli haıtalıkl•' 

tedavihaneıi - Beyoğlu Muletr 
ruj yanında Zambak sokak No.41 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
l.üks 

ADNAN 
Tap uru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata rıhbınından saat 
tmn 18 de hareketle doğra 

IZMIR'e 
ve pazar ırünleri lzmir'den saat 
14 1/2 ela hareketle lstanbul'a a• 
det eder. 

Tafsilat için Galata, Giimriik 
karfıımda Site Fransa Hmı No. 

12 yazıhane1ine müracaat. 

.. _. Tel. B. O. 1041. ---

SEYRISEF AIN 
lılc-rlııcs ac:.enta: Galata KlSprii 

bqı B. 2362. Şube A. Sirke~' 

\fUhUl'dal'zade han 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENİZ) 20 Tem

muz çarıamba 18 de Ga
lata rıhtımından kaökar. 

231 22599 Haıköyde Keçecipiri mahallesinde Çöplük aoka- 1 

ğında cedit 12, 14, 12, 14 numaralı zemin katların 
da birer methal birer tatlık ikiter mutfak ikiter ha 
li dörder oda, birinci katlarında dörder oda iki9er 
mutfak iki§tt halliyi muhtevi ve 1491 zira arsanın 
310 zira mahallinde mebni (2400) lira kıymeti 

muhammeneli iki ahtap hanenin tamaını. (509) ı ••••••••••••" 
YakupAğa I 

315 22686 Eyüpte Cezri Kaaımpafa mahallesinde Akarçe9-
me ve Çömlekçiler sokağında 9, 9 numaralı üzerin 
de hemur yoğurma mahalli ile bunun üzerinde iki 
oda, sofa, un deposunu ve 7CO zira arsanın 140 zi. 

1 
ra mahallinde mebni (5200) lira kıymeti muham
meneli maaarsa kirgir fırının tamamı. (519) At-
met Macit Bey. ; 

400 22176 Beşiktaıta Köyiçi mahallesinde Yıldız caddesinde 
cedit 30 No. lı bodrum katında ta§lık, mutfak, oda 
hala odunluk; kömürlük; zemin ve birinci katların 
da üçer oda, birer sofa, birer haliyi ve elektrik te- 1 
siıatını muhtevi 419 zira arsanın 190 zira mahal- ! 
linde mebni (4638) lira kıymeti muhaınmeneli ah 
9ap hanenin 969 bine itibarile 868 hiaaeıi. (619) 
Tevfik Bey ve Rukiye ve Nazmiye Hanımlar 

120 22357 Kaaımpa9ada Büyükpiyalepqa mahallesinde Man 
dıra aokağmda cedit 30 No. lı bodrum kabnda üç 
oda, mutfak, hali; zemin katında methal dört o
da; haliyi muhtevi 330 zira arsanın 90 zira mahal
linde mebni (1032) lira kıymeti muhammeneli ah 
§ap hane. (631) Filip Noli Ef. veresesi Me. Man
yo ve Mele. Alekaandra ve Y orgi Efendi. 

't ukanda ikraz numaralarile cins ve mevkii ve ıair evsafı 
yazılı gayri menkul emval icra kılınan ıoo müzayedeleri netice
sinde hizalarında gösterilen bedellerle müfterileri üzerinde ta
karrür etmit iae de mezkUr bedeller haddi liyıkında görülmedi
ğinden tekrar ilin edilmelerine karar verilmit ve 9/8/932 tarihi 
ne müıadif salı günü saat on dörtten itibaren müzayedeye batla
narak saat on be,te takarrür edecek bedelleri haddi liyıkında gö 
rülürae kat'i ihalelerinin icrası mukarre bulunmuı olduğundan 
talip olanlann mezkUr ııünde saat on beıe kadar yüzde on nisbe
tinde pey akçelerile bizzat veya tasdikli vekaletname ile Baçeka
pıda dördüncü Vakıf _hanın ikinci katında 14 ve 20 No. da Vakıf 
Paralar Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve evvelce talip olup ta 
kat'i ihale zamanında hazır bulunmayanlardan ıon talipten maa
daaının müzayededen çekilmit aayılacaklan ilin olunur. (3426) 

Lloyd Triestino 
Umum acentalıiı merkezi 

Galata'da Merkez Rıhtım Ha· 
mnda bulunan LLOYD TRlES· 
TINO (Lloyd Triestino • Marit· 
tiına ltaliana • Sitmar birleş

mit ticaret filosu) kumpanya· 
aınm Türkiye umum mümeaıil· 
liğile lstanbul umum acentalığı 
müdiriyeti, itbu Temmuzun bi
rinden itibaren, "ekil aıfatile 

ARTURO BONElTA ve mua
vin aıfatile de Kom. MARCEL
LO KAMPANER Efendiler ta· 
rafından deruhte edilmit oldu
ğu mezkıir LLOYD TRIESTl
NO kumpanyasının Triyeste U
mum Müdürlüğü tarafından 

tebliğ olunur. 

Kiralık Karakolhane 
Fatih Malmüdürlüğünden: 
Ayvansarayda Abdülvedut 

mahallesinde kigir karakolha· 
ne mahal bir sene müddetle ki· 
raya verilecektir. Müzayede 
müddeti 9 Temmuz 932 tarihin 
den 28 Temmuz 932 tarihine 
kadar yirmi gündür. lsticannıı 
talip olanların 28 Temmuz 93Z 
tarihine müsadif salı günü saat 
onda müzayede ve ihale komİ5 
yonuna müracaatları. (3253) ....................................................... 

MiLLiYET MATBAASI 


