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PERŞEMBE 
21 TEMMUZ 1932 
7 inci sene No. 2314 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

İp've Başmuharriri 

b'usu MAHMUT 

Parlamentolar 
konferansı i Ve Mühim Karar ar Ver· • 

til ilci aeneden beri miiJahit aıfa-
1• e "• bu kere de aza olarak par 
d.._entolar konferanuna ittirak. • 

•11 C;;_h . t T''rkiyeai Parla· 
111 ~ unye u .. 1 ı._<etıto crupu, ıe'niyetlerden mu -
.._ olan fikirlerini konfer~ 
~llıraceheainde izah edecektir· 
l' oadufu ıründen bu ane ~adar 
• ~&ı-leri tarafından müteaddit ye
ı.'._lelerle irat edilen 11utuklard~ 
~eltııiJel aulh ve müaalemeti 
:"- Prenaif>i addeden inkılapçı 
• link Türkiye filen d~ sulh 

ıı.,...""1İ'" • · ·ıeaddit fır-'-U 11ını yıne mu 
arla iabat ebnittir. 

h l<eza umumi harpten sonra cİ· 
~ ~11111 temayülabnı herkeaten ev· 
e • derhal kavrayarak dünyanın 
liı".. l'eııi hukuki telakkilerinden 
~!henı olan laviçre kanunu me· 
liı ••ini aynen beninueyerek 
~lel.ette tatbike batlamıfbr • 

'd l'ttuzır ilaçlar meaeleaind~ icap 
, 1 eıı tedabiri almıfbr. Bmae11· 
ıı_"Y'lıı l.onfera11ata Tiirkiye murah 
1 •la., yeni fikrin yeni cereyan: 
~ alemdarlan gibi ahzıme•ki 

"celderdir • 

llıı >-ziz ve kıymetli arkadatlan· 
lıl a. en samimi biaaiyabmızla 

11"•ffakıyetler temenni ederiz. 

Necip ALİ 

Iktısat Ali meclisi 
mesaisini bitiriyor 

Bazı azalarca bir ihracat kre. 
disi bankası 

tesisi faydalı görülmektedir 
ANKARA, 20 (Telefon).

lktısadı ali meclisi pazartesıye 
kadar meaaisini ikmal. ~ec~· 
tir. Meclis bugün mıllı gelır 
hakkında e'Dcümen tarafından 
hazırlanan raporu müzakere et 
mittir. Rapora göre millt geli. 
rin teması ihzar edilecektir. Şe 
mayı dolduracak rakamların ne 
relerden toplattmlmuı lizım 
geleceği esbabı mucibeaile ra· 
porda izah edilmiıtir. İhracat 
krediıi ve tqkilitı hakkındaki 
encümen raporlarılltl göre bir 
ihracat krediıi bankası teıiıi 
faydalı görülmektedir. Ancak 
böyle bir banka teşkiline mec
lia azalan araıında muhalif o 
lanlar da vardır. 

lçtlmaa rlgaaet eden 
Hasan Beg 

Mühim 
Kararlar 
Kuponlar müza
kerab ve döviz 

meselesi 
ANKARA, 20 (Telefon

la) - Heyeti Vekile bugün 
de toplandı. lçtinıa geç vakte 
kadar devam etti. Bu içtima 
da kontenjan tatbikatı ve dö 
viz meıeleleri üzerinde yeni 
ve mühim kararlar ittihaz o
lunduğu haber verilınekte
dir. Pariste hamiller mümes
sillerile cereyan eden müza
kerelere dair ıon gelen malu 
mat üzerine Maliye vekili bu 
günkü İçtimada kabine azala 
rını tenvir etmittir. lımet Pa 
§aDm lzmire hareketinden ev 

vel bir iki Heyeti Vekile içti 
maı daha akdedilecek ve mü 
terakim bilumum itler intaç 
olunacaktır. 

Muamma 
Anlaşıldı 

Telefon aboneleri 
ne şekilde tedi

yata davet edileceli 

KıBB bir tebll(J esrarı 
tenvir etti 

Telefon tirketinin tehirler a
raıı mükalemat için abonelerin 
den almakta olduğu 20 lira de
pozitonun kaldırıldığım yaz
mlf, yeni tediye tekli hakkında 
9irket komiıerile 'rket araım
da bir noktai na~ farkı görül 
düğünü ilave etmi!ıtik. Filbaki 
ka komiser beye göre, tirket, 
abonelerden ilk 500 mükaleme 
için aldığı petin parayı ~em te 
hir dahili ve hem de tehırler a· 
rau mükaleme bedellerine mah 
ıup edecek; bu para bitince ·~ 
hanelerini bir ay zarfında yenı 
tecliyata davet eyleyecek, bu 
müddet zarhnda tediyat yap
mayacak abonelerin ıerviıleri· 
ni kesecektir. Şirket lıe, ilk 500 
mükaleme için abonelerin ver-

(Devamı 2 inci •hilede) 

İtalyan 
Bahriyelileri 

Dün Tarabyada zı -
yafet 

ve balo verildi 
Dün aefaretler •!ate navallerl 

limanımızda bulunan .t<alyan ge
milerini ziyaret etmİflerdir. 

Dün akıam ltalyan Mfiri Baron 
Aloizi tarafmdan Tarabyadaki ı. 
kametgahında amiral Moreno fe
refine bir ziyafet ve balo verilmif 
tir. 

Amerikan 
Usulü tasarruf 

Memurlara bir ay 
maaısız 

mezuniyet verilecek 
Amerika gazetelerinin yazdı 

ğına göre, Amerika hükUmeti 
tasarruf tedbirleri araıında bil
Uınum memurlann maaııız ol· 

1 Buhran 
Vergisi 

Serbest meslek er
babına ait layiha 

geri mi alınacak? 
ANKARA, 20 (Telefon) -

Buhran vergiainin ıerbeat mea 
1 !ek erbabına da teşmiline dair 

1 hükfunetçe hazırlanmıt olan ve 
J Meclise tevdi edilmit bulunan 
kanıın layihasının tetriniıani 
içtimamda hükumetçe geri alı· 

' n•cağı zannedilmektedir. 

Sanayie kredi 
Ve fabrikalar 
Sanayi ve Maadin 
bankasında yeni 

teşkilat 
için hazırlık başladı 

Sanayi ve Maadin Ba11kaamın 
sanayi kredi bankaaı haline kalbi 
ye bir sanayi ofiai teıkiline dair o
lan kann11un tatbikine ba9lanmak 
üzeredir. Bu huauata hazırlıklar 
yapılmaktadır. Bu makaatla ban· 
ka wnwni müdürü Sadettin B. 
Ankara'ya gitmiıtir. 

Sanayi Ofiai teıkilatı bir aya 
kadar ikmal edilecek ve Ağuıtoa 
ayı zarfında tatbikata batlanacak 
br. Verilen habere ıröre lkbaat 
Vekaleti müat"'an Hüınü B. Sa
nayi bankaaı müdiirlütfuıe aanayl 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Bu kitabı kim 
Basmış? 

Cihan kütüphanesi 
sahibi: 

"Haberim yok,, diyor 
Aydından gelen bir telırrafta 

latanbulda Cihan kütüphaneai ta
rafmdan eıki arap barflerile ba
aılmıt icra ve ifliı kanununu aat
makta olan Memduh B. iaminde 
birinin denlat edildiii bildirili· 
yordu. Cihan kütüpbaneai aahibi 1 
Mihran Ef. Anadoluda bu iaimde 
bir ortağı olmadığını, Memduh ia
minde bir kitapçı tanıdığını, fa
kat kendiaile münaaebeti olmadı· 
ğını Memduh Beyin arap harfle 

mak üzere ıenede birer ay me _-.... 
zuniyet vermeğe karar venniı- ! 
tir. Bu ıuretle memur maatla Cihan kiltllphaneal VtJ Ay
nnda ıenede bir aylık taaarruf dında yakalandı(/ı blldlrl-
yapılabilecektir. Her memur len Memduh Beg 
mezun oldugu" ay zarfında me-

rile baaıhnıt icra ve iflaa kanunu
muriyetine gitmeyeceğinden ve nu nerden tedarik ettiğini bilme

yeni 6 tar aylık tarifeleri tanzim öğle yemeği nakliye masarifi diğini aöylemittir. 
T 'f Komiayonu, Ha• lrt' H ı· Şirketinden Bele ted' · !"zum kaim • Zabıta bu m••ele L-'-'-- '- •-L'--' 

IGrandi ve arkadaşları 
istifalarını verdiler 
• 
Italyan kabinesindeki bu 

ve be 
tebeddül müna. 
usulüne atfediliyor 

ROMA, 20 A.A. - Havas A
jansından: Kral, M. Grandi ile 
Maliye nazın M. Moaconi'ni~ mil
li terbiye nazın M. Cualino ile 
korporaıyonlar nazm M. Bottai'
nin iatifalannı kabul ebnittir. 

Mütarünileyh, huauai kararna
melerle M. Muaaoliniyi hariciye 
ve korporaıyonlar nazırlıklanna, 
Roma Darülfünunu emini M. Fran 
ciaci'yi Adliye nazırlığına, mebua 
Cuy Cung'u Maliye nazırlığına 
ve Palermo Darülfünunu emini M. 
Françoia Ercole'u milli terbiye na
zırlığına tayin eylemittir. 

ROMA, 20 A.A. - Kabinede 
vuku bulan tebeddülit neticesin
de intitar eden bir kararnamede 
Bat•ekilet Müıtetarlığına M. 
Roaaoni, Hariciye müateıarlığma 
M. Suvich, Adliye müateprlığına 
M. Albertin, Maliye müateprlıft· 
na M. Puplini, Korporasyonlar 
müate§arlığma M. Aaqninl Biaıri, 
Milli terbiye müıtef&J'lıfma M. 
Arrigo Bolmi, münakalat müate- ... Ufa edenlerden Harlclgt1 
tarlığma M. Ruggero Poatiırlione nazırı M. Grandi 
tayin edilmiılerdir • 

M. Caaalini Milli ihracat enatİ· 
tüaü Reiılifine tayin olunmuttur. 

Kabinede yapılan bu tebeddil
lat F qizme menıup ricalin ırüzi-

de kıamı arumda nezaret mnki. 
!erinde bir münaTebe mulll t•İai 
arzuaile ve umumi •aai:retia teoi. 
rile kabili izabtır. 

Tenis turnuvamız 
yarın başlıyor 

Dün heyeti tertibiyemiz tenis 
turnuvamızın tirage'ını yaptı 

Dün Turnuvamızın tirajını gHpan heyeti tertlblge 
Bu aeneki tumuvamızm tam Ye filine menaup bir çok ecnebi!_. ve 

mükemmel olabilmai için bütün f&' Türkler mu .. beka- ittirilr: edi
rait tespit edilınittir. yorlar. Tiraıre Uateainl '" c:wna 

Şehrimizin kibar va ıporcu maba- günkü proırnnu buırün Defi edİJ'onn 

p ROGRAM 
10~ 

A. 1. Cimcoa v. A. Ferit 
B. C. Joefpredl "'· A..~ 

c. K.Uncuyan •• R Baldinl 
10.45 

A. Leon Kohen •• F.Hakkı 

n. N. Serdar "'· V. Abut 
c. 1. Şamlı Y, Haldun Fuat 

11.30 
A. L. Muaoa "'· A. Meccll 
B. W. Heilpern "'· B.-
c. Treguboff .... c. 

15.30 
A. Danial .... Reinhardt 
B. Baldinl - Monpri .... Tacecldia - Cablt 
c. Melih •• 'A. Avrıım 

16.15 
A. Sedat .... Lavroff 
B. Lavroff-Trelıugofl .... E.Obann-Another 
c. Şive Sükker Hm. v. B ... 

17.-
A. Palu •• Cbaadcıir 
B. S. Simaika .... D. Jelle 
c. E. Armitage .... Lucaria 

17.4S 
A. Gorodetzky "'· w. Wbittall 
B. P.Tiano •• Fahire 
c. Tollrni Y. E. Den•D'Wnn 

18.30 
Uman. an .e bili mütec:a· edece ır. a ıç . . .• : ıyesıne u ayacagın ~ ..........,.,. ......,.. 

. Seyrı1efaın aeva t diye hinei aidatının tecil edıldıgı dan mutazamr olmayacaktır. kat ile meu:ul olmaktadır. lıç ve ded' e hesaplarını te ıum· dur. Şirket, kendiliğinden Emlaki Milliye umumi müdürü 1 
yire yo!cu :ktedi; Komiayon, önü mabah aktam vapurlan bilet ücret Ayni zamanda bir aylık mecbu RiiJtü Cemal Bey, birkaç ıründen l••••••••••••iill•••••••••••-~ kik ettırm :. .. Halı'ç ve o"· sa · 'k r'ı bı'r ı'atı'rahat yapmı& olacak- b nu l inde amele için bır mı tar ten· r eri mezunen ıehrimizde bulun• 
müzdeki padarSır;riaefain aevahi· er (Devamı 2 inci sahifede) tır. maktadır. 

A. MiH Bornateln "'· A ... 
B. Mi .. Cuminır •• Meliha Halda 
c. Djiras "'· D. Fuat 

~ür?,azar~ a ·:ıücretler~i~n!e2aı~·t!..!__~~::!:::.:.:;;~;;;;;;~ .... ~İİİı-----••••••llİıİİİiimİİİİİİİııi.. .................................................. ~~~--------------------~ 
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Milli Tarih kongre
sinde Zeki 

Velidi B.in konferansı 
Türkistanda Kuraklık. 

Zeki Velidi Bey kendi noktai 
nazarını nasıl ifade ve izah etti? 

Bu sene mayıımm oa. Reia - Ben tahdit edilmesini 
dokuzunda Aurd Stein la- temenni etmedim. Yalnız ne ka· 
tanbulda bulunmuıtu. Kendiıi- dar aüreceğini aordum. Eğer faz 
ne Bartold'un mütaleaaıru söyle- la aürecekae teneffüs vermek ia
dim. Dedim ki sizin kqfiyatıruz teriz. 
hakkında böyle söylüyor. Dedi Zeki Velidi Bey - Y atti bu 
ki; bunlarda benim iddiamı iptal vaziyetlere nazttran biz Türkİa· 
edecek bir teY yolı:. Kendisine tanın tarihi devirlerde mütemadi 
Elbiruniden bahsettim. Tarihi de- yen nüfuau çoğaltmakta olan 
virlerde kuruma olmadığını ıröa- bir ülke olduğunu kat'İyetle iddia 
teren bir kitabının Fatih kütüp- ettik. Eski zamanlarda belki 
haneainde bulunduğunu söyledim. çok ve milyonlarca İnaanlar ya
Kendiaine hürmeti varllllf. Erteai şamıfbr. O zamanları bilmiyo
ırün beraber ıittilr:. Kütüphane rum. Ben yalnız tarihi zamanla· 
alluaul vaktinde açılmadı. Biz 1 r~ biliyor~nı. Türkleı:in tarihi de 
bir saat canide bekledik. M- vırlerdeki muhaceretıne ırelınce 
leyi tekrar arzettim. Daha ziya- bunun muhtelif ıebepleri olmuıtur 
de kablettarih zamanlan meızuu orada çöller kurakmıı. Alimlerin 
hah.etti. Bartold ile benim aon zamanda yaptığı tetkilı:atle 
kmlacak bir tetkikatım ortada müsbettir. Mahalli kurumalar 
yoktur eledi. Yani Ameri- vardJJ'. Bazı göller kuruyor, bazı 
kalı bazı i.limlerin aôylediği gibi goller çıkıyor. Bu nehiHer Gök -
kuraklığm buıriinkü günde de- Türk zamanında nrdır. Balk114 
vam ettiıii ve ısrarla iddia ol- gölü tarihlerde hiç yoktur. Yal
duğu görülmedi. Şarki ve Garbi ruz Mahmut Ki.şgari'de "Tirin 
Türkiıtanda taharriyat yapmış o- göl., diye bir · ıôl vardır. 
lan Fon Le Coq eakiden burası- (Devamı var) 
nın Hindu-Avrupai kavimlerile 
meskün oldujunu iddia eder, ara
zinin kesif surette meskun oldu
ğunu, aonra Türklerin gelerek o 
milletleri dağıttıklarını ve nüfu
sun azaldığını söyler. Hammerin 
Oamanlr tarihinde Timür keamİf 
~ bugünkü Sivasın ahaliıi azalımı 
dediği ıibl,bu adam da kesilerek nü 
fusu azaldıimı söylüyor, bu adam 
Türklerin doatu değildir. Bu me
deniyeti Yunanlılara atfediyor. 
Kitabınm imıini de muahhar Yu
nan medeniyeti diye koymuttur. 
Bize hayJJ'bah değildi. geçende öldü. 
Buna göre Türkler ıarki Türkiıtana 
mil&di .ekizinci asırda celmi,ler
dir . 

Makedonyalı lakender ıreldiği 
zaman Garbi Türkiatanın pek az 
meıkiin olduğu mnbakkakbr. O 
zaman bile medeniyetin daha ziyade 

1 dai yamaçlan ile iateplerin birlettik 
!eri noktalara münhasır idi. Bu
nu böyle zannederim. Bun
lar da Aslıabad. S-erkaııt, Taı
kent gibi aehirlerdir Gök- Türk -
lere ve iılimiyete ait sebirlerin hara 
heleri meaaha itibarile pek az yer 
işgal etmektedir. 

l ıliuniyetten evvelki zamana ait 
şehirlerde bulunan harabeler bilhaa 
sa Semerkant tebrinde bulunan ha
rabelerde göıtermiıtir ki Türk telıir 
leri 4 taraftan 4 kapı ile kapalı ve or 
tasında bir çarıı olan yerlerdir.Tür 
kistanm coJrafyaaı tul ve arz da
ireleri •e aaker mikdan hakkmda 
verilen malümata tamamile leva· 
fult ediyor. lali.miyet zamanında 
1'-1averaiiruıehir ve diğer viliyet .. 
lerde toplanan vergiyerin mikda· 
rı da i:tunu röıteriyor. 

Cenevrede 
Nihai karar 

Umumi komisyon
da dün mü

zakere edilecekti 
CENEVRE, 20 A.A. - Dünkü 

gün, karar sureti projesinin tanzi
mi hususu oldukça ilerlemittir. 

Umumi mazbata muharriri M. 
Benes, öğleden aonra İngiliz, Ame 
rikao, Fran11z ve ltalyan heyetle 
rini toplamıttJJ'. 

M. Herriot, M. Painleve, M. 
Boncour ve M. Leyguea, 5 saat 
devam eden bu müzakerat esna
amda Franaa'yı tenıail etmişlerdir. 

Karar sureti projesinin metnin
,Jr .itilif lıi.aıl olmu, ve bu metin 
diğer bütün heyetlere tebliğ olı..: " 
muttur. 

Eğer fevkali.de bir hal zuhur 
etmiyecek olursa umumi komİa· 

yon, bugün öğleden aonra toplana 
cak ve aleni bir celaede karar su· 
reti hakkında müzakeratta bulu. 
nacaktır. Ceri kalan mesele, ağır 
topçu meaele3İdir. Bu meselenin 
de bugün M. Benea'in riyaaeti al· 
bnda toplanacak olan 4 devlet ta
rafından halledilmesi muhtemel. 

Buralarda bulunan 114İretlerin dir. 
adedi 960 miladi aenelerinde 
(200,000) çadır olarak gösteril
mektedir. Bu iae bir milyon nüfua 
demektir. On altmcr aaırda burada· İrlandada 

Boykotaj ki ahali On San yani on yüz bin 
tesmiye ediliyor. Bir milyon ki§i 
demektir. Bir de mezk\ır aarm 
ortasında ldil'den Balkata kadar 
nzanan yerlerde ahalinin liir mil 
yon kadar olduğu hakkmda Rua 
müverrihlerinin verdikleri malu
mat ta bunu teyit ediyor. 

Demek ki Kazakistan fazla 
ahaliyi istiap etmemİ§tir. Fazla
aı muhaceret ebneğe mecbur kal 
Bllfbr. Sovyetlerin 1926 aeneain· 
deki tahrir nüfuaa ıöre Kaza
kiatanda ( 6,502,699) nüfua var
dır. Zamanımızda Garbi Türkia
tanın nüfuıu cihan ticaretinin 
çok inkişaf ettiği 12 - 14 üncü 
aarı miladidekine niabeten ıüphe· 
aiz iri azalmıttır. Anc:ek Honem 
de, bu kıt'a müateana olmak ü
zere, Maveraünnehrin diğer kıt' 
alannda nüfua 1918 deki kırgına rag 
men yine tarihteki bütün devirlere 
11isbeten fazladır. Nüfuau gittik
çe fazlalatryor. Şarki Türkistan 
da da böyle. Buralarda yapılan 
ilk çin tahriri nüfus listesi zamanımı 
za vasıl olmuttur. Bunda her teh 
rin ne kadar nüfuau olup ne ka· 
dar aaker vereceği kaydolunu-
7or. 

lngiltere en iyi bir 
müşterisini 

kaybediyor. 
DUBLlN 20 (A.A.) - U

mumi vaziyette az çok bir deği 
tiklik hasıl olmuştur. M. de 
Valera'nın siyaseti hakkında 
ne düşünülürse dütünülsün Ser 
beat İrlanda hükumetine men
sup sadık her vatandaşın bu si 
yasete yardım etmesi ve bu si
yaseti takip eylemeıi lazım gel 
diği sık sık söylenmektedir. 
DubJin şehrinin bir çok yerlerin 
de İngiliz ticaret efyaaına boy 
kotaj yapılma11 talebini muta
zammın yaftalar göze çarpmak 
tadır. Ancak bunlar geçen pa
zar günü olduğu gibi zabıta ta 
rafından kalclırdmamıttır. 

HARİCİ ff ·ABER.LE.R 
Goethe'nin 
Son sözü 

Alelade bir sözmüş, 
remzi mana ver

mek doğru değilmiş 
PARIS, 20 A.A. - MalUın oldu 

iu veçhile Goethe'ye İanat olunan 
son .özlerin mütariinileyhin ölme
den evvel aöylemit olduğu: "Zi
ya~" kelimesinden ibaret oldujwı 
da hemen, hemen ittifak vardır. 

Uzun müddet b.. aözlere remzi 
bir m.i.na izafe edi~tir . 

Emrazı akliye mütehaıaıalann· 
da"' profesaeur Dumaa, Tıp Aka· 
demiainde bu aözün deli.let etmek 
te olduğu hakiki mi.naya hamle
dilmeıi icap edeceğini aöylemit
tir. 

Goethe'nin iki defa ziya iıte
mit olduğu mervidir: Biriıi 22 
mart 1~2 sabahı fecir vaktı oda-
11nda ışıklar &tndüriildüğü, diğeri 
de ölmeden evvel - Ölümün takar 
rübü anı.ıda bütün havası umumi
yetle zaifla.makta olmaıına bina· 
en saat 11,30 da rüyetinin zayıfla
mağa başladığını hissettiği za· 
man ... 

Alman yada 
Galeyan 

Dahili bir harp va
ziyeti arzediyor 
PARJS, 20 A.A. - Temps ga

zeteıi "Almanya'da aiyaıi karsa .. 
ıalıklar" ünvanlı makalesinde di-
yor ki: • 

Almanyada ·vaziyet dahili harp 
mahiyetini arzetmektedir. Eğer 
intihabat mücadelesi 12 ıün da
ha bu hava içinde devam ve inkitaf 
edecek oluna intihabatın fırkala-
nn tahrikib yü.zünden tem.amile 
tahrif edilmeai tehlikesi vardır. 

Şimdiye kadar mazur görülme 
.1i mümkün olmıyan bir zaaf göa
termit olan von Papen kabinesi, 
timdi elinde bulunan aali.hiyetle
re iabnaden bu hale kartı büyük 
bir şiddetle hareket etmek iater 
görünmektedir .. 

Sokaklan aağ cenah veya aol 
cenah müntehası ta.raftarlan çe
telerinin faaliyetine terketmek, 
akialeri milletin heyeti mecmuaaı 
için daima tehlikeli olmut olan 
çok kolay bir siyasettir, zira bu 
siyaset, intizam unıurlannın ceaa 
retini kearettiği gibi buhran, İ§· 

Gene 
Karışıyor mu? 

ıizlik ve mali iğtiıat yüzünden 
pek ziyade bir İztirap çeken halk 

• kütleleri Üzerinde fevkalade tesir 
icra etmiş olan müfritlerin propa 
gandalanna kartı vuku bulabile
cek aeli.aetbaht akıüli.mellere de 
mini olmaktadır. 

Japonlar bazı yer
leri daha işgal 

etmek istiyorlar 
PEKiN, 20 (A.A.) - Man 

çuri hududunda yeni bir Çin -
Japon ihtilafı tehlikesi kendisi 
ni hisaettirmeğe başlamışbr. 
Söylendiğine göre Japonlar Pe 
kinin 100 mil kadar şimali ,ar. 
kisindeki Y ehol mmtakasını iı 
tila ile tehdit etmektedirler. Yıe 
hol valisi Chang-Hıueh-Liang 
a bir telgraf göndererek 6 Ja- ' 
pan tayyaresinin hudu:hın 20 
mil meaafeıinde Chao Yang'ı 
bombardıman etnıİ! olduklarını 
bildirmiştir. Çin kuvvetleri şim 
diye kadar Y ehol hududu üze
rinde Japonlarla gayri munta· 
zam kuvvetler arasında ileri ka 
rakol müaademelerine inhisar 
eden ihtilafa mukavemet için 
tahaşşüt etmektedirler. 

Kadıköy, Ada 
Ve Haliç 

(Başı ı inci sahifede) 

zilat yapmıt, 10 biletlik karneler 
ihdaa etmit, doğru poatalar ihdaa 
eylemi4tir. Bu yüzden yolculann 
memnuniyetini mucip olan Haliç 
şirketinin tetkik edilen hesaplan, 
son zamanlarda varidatının arttı
ğını göıtenni~tir. Tarife komisyo
nunun, Haliç tarifesini, lİrketin 
vaziyeti daha ziyade düzeltebil
mesi için aynen ipka etmeıi kuv
vetle muhtemeldir. Yalnız, az çok 
masrafı mucip olsa bile, mevcut 
vapurların bu sıcak mevıimde 
iiatlerinl açarak yolcuJann daha 
rahat seyahatlerini temin etmesi 
~ırkete tavsiye edilmektedir. Ya
l> •an tetkikata göre, Haliç tirke
ti, köprü - Eyüp araamda hergün 
8 vapur ifletmekte, bu da ihtiyacı 
karşılamaktadır. 

Ad anada 
Bir kaza 

Bir Amerikalı uçu
ruma düıtü 

ve parçalandı •• 
ADANA, 20 A.A. - lstanbul 

Erenköy Amerikan lisesi muallim 
ferinden Amerika'lı M. Nikolea 
ile arkadatı M. İamia vilayetimi
zin Bürücek yaylalarında Toroı .. 
ların Hacin dağında aarp ve dik 
kıaımlanna çıkarak tetkilı:atta bu
lunmuılar ve geç vakit Büriiceğ'e 
dönerlerken yolu bilmediklerin· 
den ve yanlannda kılağuz bulun 
madığmdan bu iki arkadaıtan M. 
Nikolea Kartal punan mevkiinde 
ayağı kayarttk uçuruma yuvıllrlan 
mıt ba., kol Ye bacaklan kırılmak 
auretile feci bir aurette ölmüştür. 
iki gün devam eden taharriden 
sonra bulunan c4!!aet şehrimize se
tirilecek ve buradan latanbul'a 
gönderilecektir. M. lamia aai aa
lim Büriicei'e dönmü9tür. Bu zat 
bundan bir müddet evvel Erciyaa 
dağında da tetkikatta bulunmut
tu. 

Muamma 
Anlaşıldı 

(Başı / inci ,;ahilede) 

dikleri peşin para bitmeden he
sapları çıkarılacak, aboneler
den yeni para istenecek, bu su· 
retle abonelerin daima tirkette 
bakiyei matlubu bulunmazsa 
servisi kesmek kararındadır. Şe 
birler arası mükalemat için a
bonelerden alman 20 lira depo 
zitonun kaldırıldığı hakkındaki 
tebligat, lıtanbul Poıta ve Tel 
graf müdiriyetince yapılmıttı. 
Bu itibarla bu huıusta Poata 

Tarife Komisyonunun, Seyriae- ve Telıraf baş müdürü Hü11ı(l 
{n1n aevahili mütecavire ücret ta- H 8 

Beyle görüttük. üsnü eyin 
rifelerini d" İpka edeceği tahmin F 8 

izahatı da, kbnıiser uat eyin 
ediliyor. Tetkikata göre, Şirketi• d' H 8 

beyanatının ayni ır. üsnü ., 
hayriyenin bir aenelik yolcu adedi k d . ..__ 
1 o milyon olduğu halde, Seyriae- bu ınütkülü daha es irm.,...,.. 
fain sevahili mütecavire yolculan halletti. Batmüdiriyetin 2 Tem 
11 buçuk milyona baliğ olmakta· muz tarihli gazetelerde çıkan 
dır. Şirketi Hayriye. Oaküdar'a 14 bir tebliği bize gösterdi, bu teb 
kuruşa yolcu t141dığı halde, Sey- lig" aynen ,udur: 
risefain Kadıköy ve Haydarpllf& 
ya - meaafe Osküdar'a nazaran "lıtanbul Poıta ve To:lrraf 
daha fazla iken 10 kuruşa kolcu ve Telefon bat müdürlüğün
nakletmektedir. Ancak Seyriae- den: 
fain sevahili mütecavire yolcula- İstanbul Telefon tirketi abo 
rr Sirketi Hayriyenin'kinden fazla · 
ve ·baaıli.tı da yükaek olduğu na- nelerinden Türkiye ve Avrupa 
:zarı dikkate alınmaktadır. Bu iti- şehirler arası muhaveratı için 
barla aevahili mütecavire tarifele badema aynca avans almaya
rinde de tadili.t icra edilmesi ihti- cak ve buna mukabil tehir dahi 
mali pek azdır. li mükalematı için peşinen alı-

y eni tarifeler, aiuatos zarfında d 

Cenevre ye 
Gidişimiz 

Times ve ltalyan 
gazeteleri 

ne diyorlar? 
LONDRA, 20 A. A. - Time• 

cazeteai Türkiye'nin milletler ~e .. 
miyetine eirmeaine tahaiı ettiii 
başmakalede Tevfik Rüttü Beyin 
tehakkuku için tahıen o kadar 
kuvvetle ve o kadar iyi çalıtbğı 
iltihak keyfiyeti kartıaında M. 
Hym.ana'm tebriklerini bizzat ka
bul edememeainden dolayı izharı 
teeaaüf etmekte ve demek~dit
ki: 

Londra Derry Saint James ıa
rayı nezdinde büyük elçilik vazi
fesini deruhte eden mümtaz Türk 
diplomııtına pek yakında (hot 
geldiniz) temenniyabnda buluna
cak olan büyük Britanya'run Tür
kiye'yi milletler cemiyeti •ası o .. 
1arak naaıl bir memnuniyetle kar· 
tıl~dığını cemiyet heyeti umumi
yeainde beliğ bir surette ifade et• 
mittir. 

ROMA, 20 A. A. - Türkiye'
nin Milletler cemiyetine dübulüne 
burada umumi ıurette bir ehem
miyeti aiyasiye atfedilmektedir. 
Giornale d'ltalia gazetesi Türltıiye 
nin Avnapa ile Aıya arasında bir 
hattı vaai tetkil ettiğini beyan e
derek ltalya'run Türkiye'ye gös
terdiği mütevali doatluk delilleri
ni hatırlatmaktadır. 

Bulgaristanın alakası 

ANKARA, 20 (A.A.) -
Bulgaristan Hariciye N a:zırı ve 
kili M. Girginof tarafından 
Hariciye Vekilimize, Türkiye
nin Cemiyeti Akvama duhulü 
münaaebetile pek dostane ve 
hararetli bir telgraf gelmiş ve 
bu telgrafta iki memleket ara
sında mevcut olan dostluk rabı 
lalarının daha ziyade sıklaştı
rılmasına bu hadisenin de ayn 
ca yardım edeceği kaydedilmek 
tedir. Hariciye vekilimiz tara
fından ayni hararet ve samimi 
yet ifadelerile tefekkür cevabı 
yazıldığı öğrenilmiştir.• 

Yunan matbuatı ne diyor 

ATINA, 20 (A.A.) Yunan 
matbuatı Türkiyenin Milletler Mec
lisine girmeai etrafında, hariciye ne 
zırı M. Mihalakopuloa'un Cenevre. 
de irat ettiğİ nutku müteakip batla· 
clığı hararetli netriyata devam et
mektedir. Vima ve Atinailı:a Nea ıa 
zeteleri 18 temmuz nushalarmda 
Türlı:iyenin milletler meclisine dave 
ti yalnız diplomatik bir nezaket e
a«İ olarak balalamryacağmı ve bu 
davetin siyasi neaket çerçeveainin 
fevkında oldufunu yazmaktadırlar. 

Ethnoa ıazeteal diyor ki: "Y u
nanistan ıimdlye kadar aıkı aıkrya 
mü-sebatta bulunmuı olduğu Tür 
ldyenln Mllletler Cemiyetine girme 
sini sevinçle karfılar. Tümye, cihan 
fiimul olmayı iatibdaf eden üzviye
tin otoritesini artırmaktadır. Tür
klyenin milletler mecliıi azası a:raaı
na clrmeai kıymetli bir kazançbr . 
Yunanistan takip ettiği aiyaaetle 
bu parlalı: neticeye hidim olabildiğin 
den dolayi bahtiyardır." 

Patris gazetesi ve diter muhale. 
fet gazeteleri olan Proiıı, Politika, 
Esperini ve Vradini pzeteleri de ay 
ni suretle beyanı mütalea etmitl•· 
dir. 

Etıu.... pzeteai dünktl nöııha
.,..c1a Tiirkiyenin Milletler Meclisine 
Pn-inln artılı bir emri vw oldu
ğunu yazarak diyor ki: 

" Yunanistan, Ankara ile birlikte 
bu bi.cliııeden meserret duymakta
dır. Barıtmıı olan iki mı11et Cenev
rede de ılmdiye kadar münıuebetle. 
rinin bariz nalını teıkli etmiı olan 
ayni muhabbet ve aamimlyet1e teı
riki ~de bnlunacaldarrhr. Diğer 
gazeteler de ayni yolda beyanı mü
talea etmektedirler. 

Bir İspanyol gazetesine glJre 

MADRIT, 20. A.A. - El Libe
ral gazetesi, Tw.lı:iyenin milletler ce 
miyetine girmeai clolayialyle Gazi 
Hazretlerinin reamini nq~edeı elı: di 
yor ki: 

Buna nazaran Şarki Türkia
tanın ahaliai 29,544 aile yani 314 
bin nüfustan ibarettir. Mili.dm 
ikınci asrında da böyle malıimat 
toplanmıtaa da ancak bir kaç te· 
hir hakkında mahimat vardır. 
Fakat o rakamlar da eakiaine te. 
vafuk ediyor. Ahali gittikçe fa:z 

Yeni kontenjan 
ANKARA, 20 - Gümrük ve 

inhisarlar veki.leti ağuatos ve ey
lul aylanna ait kontenjan liatele
rini tamamen hazır1amıttır. 

Bu listeler buı-ün ıümrük ida
relerine tebliğ olunacakbr. Vekl 
let birinci ve ikinci tetrinlerle bi· 
rinci kanunda tatbik edilecek kon 
tenjan vaziyeti etrafında tetkika 
bna devam etmektedir. 

lkbsat Vekaletince taadik edile- nan paranın hita~ a talep ta 
cek ve eylulden itibaren marta ka rihinden itibarenı bır ay zarfın. 
dar meri olacaklardır. da yeniden tediyat yapmayan 

•!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!1
1 

abonelerin devrelerini kesmek 

tevziatmın daha tabii tekilde ol- hakkını haiz olacaktır." 
masına çalııdmaktadır. Bu kııa tebliğ, muammanın 

" Türkiyenin Cenevre uzviyetin 
de mevcudiyeti mühim bir safha
dır. Türkiye hiçbir devletin nüfuzu 
.-eya hekemonyaaı albnda değildir. 
Şayet Türkiye bir nüfuz altmcla ba
lunmut olaaydı, ıimdiye kadar Ce
nevre içtimalannda Sovyet Ruaya 
onun ağzından konuımtıt olurdu. 

lalaşıyor. 
Reis Yuyua 

Daha ne kadar 
efendim? 

Akçora Bey -
&Öyliyecekıiniz 

Zeki Velidi Bey - Üç, dört 
dnkika. 

Re it Calip Bey - Müaaade 
buyursanı:ı da sonuna kadar er
dirıeler? Yani bizim temas etti
ğimiz noktalardan ehemmiyetli 
bir krıma ait olduğu için belki 
iatifade edeceiimiz huaualar ÇI• 
kar? 

• 

Bir taraftan bu aylar zarfında 
memlekete ıirmeaine müsaade e
dilecek olan emtianın kontenjan
ları hazırlathnlmakta, diğer ta
raftan geçmif senelerin ayni ayla 
n zarfında muhtelif ııümrükler· 
den ithal edilmlt maUann istatis
tikleri araamcla bir mukayeae ya
ıtılaralr. lr.ont.aiuam rimrillr.lere 

Kontenjan tevziatına dair teo- bütün esrarını tenvir ediyOI': istinat eden bu tebliğ ahkimı 
bit edilmekte olan eaaalar müın- llk 500 mükaleme için tirketin hilafına tirketin hareketine 
kiliı olduğu kadar ithali.t endeks· aldıg"ı pe•in para bitecek, on- meydan verilmemesi lizımdı:r. 
!erine daha ziyade yakın buluna- ' 
ı~ dan sonra •irket abonelerini ye Haber alaığımıza göre, tirket ca .. ur. • 
Güınrükten ıümrüfe mal nakle ni tediyata davet edecek, bir ay nezdindeki komiserlik, abone-

dilmeaine ve mal terakümün_e ma 1 zarfında paralan vermeyen abo lere bu hususta yazılacak mek
hal bırakmayacak olan tenı eaaa nelerin servislerini kesmek hak tuplarm mukavelenin ruh ve 
lan bu meyandadır. k k k ş· k 1 p h h l'f b 1 

K te . 1 k ti • ını azanaca tır. ır et e oı mef umuna mu a ı u unma-
on nıanm mem e e ere go T l f d' . • 1 • k "b 

re taksimi üzerinde de aynca ta ve e gra mü ınyetı umu- maaı üzumunu tır ete ı tar et 
tetkikata denm edilmektedir. miyeıi arasındaki mvlfaveleve 1 mi,tir. 

111 yece11• - -

D~i 
Adliye intihap encümenin 

ANKARA, 20 (Telefonla) Adliye intihap encümeni 
larına başladı. Encümen şimdilik inzıbat kararile uğraşma 

Romaga gidecek olan heyeti 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Romaya gidecek mal 

timizde Sırrı Beyden maada Cümhuriyet Merkez Bankası 
idare azalarından Nusrat Bey de mütavir olarak buluna 

Fransız meclisinin telgra 
ANKARA, 20 (Telefon) - Fransız parl~mentosun 

let Meclisimize ketideaine karar verdiği telgrafın meclisi 
niaani İçtimaı sırasında gönderileceği anlaşılmaktadır. 

Serseri bir kurşun sekiz y 
şında bir çocuğu öldürdü 

ANKARA, 20 (Tdefonla) -Atıf Bey mahallesind 
met Efendinin oğlu Kadri isminde 8 yatlarında bir çocuk 
istasyonu civarında oynamakta iken bir serseri kurşun is 
ölmü,tür. 

lzinir Ticaret odası ismet 
şaga bir rapor verecek 

fZMlR, 20 (Milliyet) - İzmir ticaret odası İsmet P 
takdim edilmek üzere mufaaaal bir rapor hazırlamıştır. Ba 
odada tüccarlarla bir haabuhal yapacaktır. İsmet Paşa şe 
salı günü belediye tarafından verilecek ziyafetten sonra bi 
denparti tertip edilecektir. • 

Soyguncular nerede gaka/an 
BURSA, 20 (Milliyet) - Karaköy soyguncularından 

1 
ve Selim Eıkişehirde değil, Domaniç'te yakalandıklarına 
vilayete telgraf gelmiştir. Vali Fatin Bey takibata bizzat iş 
etmittir. 

Kemalettin Sami Pş. iyileşf 
BERLlN, 20 (A.A.) - Mayıs tarihinde Weimer ile 

arasında bir otomobil kazası neticesinde ağır surette yara 
rak Weimer'de Spohien Haus'da tedavi edilen Türkiye B 
Elçisi Kemalettin Sami Pa9a tamamen iadei afiyet ederek 
Berline avdet etmiştir. 

Bir çocuk cesedi bulundu 
BURSA, 20 (Milliyet) - Yağcılar mevkiinde öldürü 

ıre tefessüh etmit bir çocuk cesedi bulunmuttur. Çocuğun ay 
da pantalon yoktur. Cinayetin sebebi ve katil meçhuldür. 

Bektaşilerin muhakemesi 
lZMlR, 20 (Milliyet} - Bektatilerin muhakemesine 

gün de devam edilmiştir. Vekiller bazı müdafaa şahitleri g"' 
diler. Şahitlerin dinlenmesi için muhakeme gelecek çarşamb 
nüne talik edilmittir. • 

Bursa mıntakası iktısat kon 
gresi dün toplan·dı 

BURSA, 20 (Milliyet) - Üç vilayetin dokuz ticaret 
aından gelen 5 murahhas ve şehrimizin mali müesseseleri 
dürlerinin ittirakile mmtaka iktısat kongresi bugün iktıeat 
dürü Necati Beyin riyasetinde toplanmıttır. 

Sanayie kredi 
Ve fabrikalar 

(Başı ı inci sahifede) 
umum müdürü Şerif 8. sanayi o· 
fisi müdürlüğüne, lkbaat veki.leti 
mutaviri Şefik B. Sanayi umum 
müdürlüğüne tayin edilecekler
dir. 

Sanayi ofiai latanbul' da tetek
kül ecHc:ektir. Ofiain mensu-:at 
kramı, Sanayi ve Maadin bankaa.ı 
fabrikalarından terekküp edecek 
ve bu kıarm fabrikaların idareaile 
metgul olacaktır. Ofiıin rekli.m, 
ticaret ve fen ıubeleri bulunacak 
tir. 

Sanayi ve Maadin Banlr:aar mü 
dür muavini Ali Sami B. dün bu 
hususta demittir ki: 

- Yeni kanunun tatbikinden 
aonra tetklllbmı:ııda eaaalı tadilat 
yapılacaktır. Sanayi ofisi, tetek· 
kül edince, bankamızda bu i4le 
metırul olan kumı ve fabrikaların 
idareai ofiae intikal edecektir. Ka
nunun tatbikatına ait hazırlıklar 
bir ay kadar allrecektir • 

Ali Sami B. bundan aonra fab
rikaların ıalah ve tevaiine dair f1I 
izahati vermittir: 
- Beykoz fabrik&11Dın tevsiine 

devam edilmektedir. Buraya illve 
edilen yeni kunıtma ve dolap dai
releri bitmek üzeredir; Sonbaha· 
ra doğru istibaalat iki misline ib
lağ edilecetkir . 

Fabrikalarımı.z mamulltı ıçm 
Samaun'da bir aabf mafazaaı a· 
çılmak üzeredir. Bakırköy bez 
fabrikası için 60 kadar tesıi.b ıe
tirtilmit ve İ§lemeğe batlamıfbr •. 
Pamuk temizleme •e iplik fabri· 
kalan tamamen Ye son aiatem ma 
kinelerle techiz edilmiştir. Bade
ma mamulat deha temiz •e beyaz 
olarak çıkanlacaktır. 

Hereke fabrilı:asmm lalahına 
devam edilmektedir. Burada per
dabt işinin daha mükemmel ola
rak yapılması için makineler ge
tirtilmiştir. Bu makineler sayesin
de yünlü mamul&bn mukaveneti 
ve parlaklıfı ve deaenlerinin gÜ
zelliği artacaktır. Yalvaçtaki de
ri ve köaele fabrlkaaındald tecrü 
be müabet netice verdiğinden bu 
fabrikanın iıletilmeainin de..-am.ı· 

M. Suriç'in 
Sözleri 

(Başı l inci sahifede) 
ben 9 aeneden beri bulund 
Türkiye'ye pek samimi bir ıu 
te merbut olduğunu, Türkiy 
aonra b114ka ecnebi bir memle 
te vazife deruhte etmekten 
Moakova'ya avdeti tercih et 
cevabrru vermittir. M. Suriç, 
aebeple memleketimizi terke 
muhtemel olmadığmı beyan e 
tir. Sofya'dan geçerken de hiç 
aazeteye beyanatta bulunm 
br. Ancak Sofya'da bazı ıaz 
ellere bu meyanda tehri ıezdl 
için kendiaine refakat eden 
Tanef ile cereyan eden muha• 
tamamen hususi mahiyet~ 
memleketin hayatına inlıiaar 
mittir. M. Suriç, bir milli.kat 
line konulan bu hususi mütcal 
de bazı yanlıtlıklar vukuu 
içtinap edilemiyeceğini ve bu 
austa Bulg•r gazetelerinde İl' 
f&l" eden metni gönneden bir lı 
kWn ~eremiyeceğini il&ve etfll 
tir. • 

M. Suriç'in tebrik~eri 
ANKARA, 20 (A.A.) -

zunen Avrupada bulunup' 
ren lstanbula avdet eden S 
yetlerin Türkiye Büyük elçi 
M. Suriç Cenapları tarafınd 
milli hakimiyet bayramı m" 
aebetiyle Ba,vekil Pata Ha' 
lerine bir tebrik telgrafı ya'' 
mıt ve kendisine çok aamintı 
ırap verilmittir. 

Diğer taraftan Hariciye " 
limıizle rahatsızlığı zail olan I 
Suriç arasında iki dost merıı 
ketin mevcut münasebatı f 

bayii uzun eenelerden beri .d1 
vam eden tahai rabıtalart1 
mütenasip dostane telgr•~' 
teati edildiği de öğrenilmi~tıt· 

na karar verilmiştir. ,. 
Kayaeriye gönderilen dokuı;:. 

makinelerin kurulmaama bati• ,. 
mittir. Burada iplik - kum•f 1 
1>1lacaktır 



l 
l 

......... __________________________ ,.., ____ ~"'"""---

On altı ilk mektep binası daha yapdacak .. 
Ekonomi Esnafa Mahkemelerde 
• Verilen mühlet M••d f k•ı• •• iki senelik ihracat ve .. . u a aave ı ınegore 

On gun sonra biti- k b h t b w ) ) d 
l•thalitta fark yor. ve ~ir daha a a a ogu an ar a 

bk alb aydaki ticari müv&*
nemiz 3,631,510 

temdıt edilmeyecek 
Eınafın, cemiyetleri vautaıile 

Ticaret Odaou>a kayıtlan için ve
rilen 10n mühlet, 10 gÜn aonra bi 
lecek ve bu defa sureti katiyede 
temdit edilmiyecektir. Ay aonuna 
kadar kayıtlarını yaptınnıyarak 

le f lalıkla kapanmıştır eonaf, Odaca tayin edilecek 50 li-
ıra az raya kadar para cezaıını verecek 

.. .. · ' h ı · t 5.,.. 140 ler ve ıene kayıt mecburiyetinde 
•• Ofi L-- -•---- ıta da komur llh oa a ımız p.., • 1 ki dı Ull'acat · ıınce ~,,......... d G e ayni müddet <>U unaca ar r. 

tiot• ır. 1932 aı· bazı' ton ur. eçen aen M 1 • . 'd h ıge nazaran, oene • f d k' . t'"--l" tımız 636,848 arangoz ar cemıyotı ı anı e· 
ra- d Tü k' 5 711 984 zar ın a 1 ıs •- a 1 • J '- b' · h 1 :-" ayın a · r ıyeye • • 'd' B · ı'lk bet ayı zar- yetı top anara.. ır tamım azır a 
lı· k · d 24 273 860 Kg ton 1 1• u aenenın j B · b f 

• 8. ıym tın e , • · fı d td ı'brae edilen ma· mıttır. u tamım ta ve esna a 
Ilı h I' lth 1 dilm ' tir n a aa an ve • · d'I k d' T · d u le ıf eıya a e. •t · k'' .. .. 'ktarı 421 300 ton- tevzı e ı me le ır. amım e, ce-
1931 _,__ d 11 den omuru mı ' . 'J T' Od aeneai ha...-anm a ıae • G e iıe 451 959 ton mıyet vaaıla&ı e ıcarel aaına 
667,097 lira kıymetinde 40,133, ~d.r.B eçen. ·:~e nazara~ bu aena kaydedilecek olan e•naf ,öyle sa• 
455 k · hal ed'lmitılr 1 1• u vazıy ı k d I• e§ya ıt ı . kömür istibaalltımız ve ihr calı· yı ma ta ır • • 

Blna..aJe h 1931 -i hazİ· mız geçen acneye nazaran •zal- M~r~ngozlar, dogramacılar, 
- Yf nd ki ithaliıtımı:& ı m-tır tahta ıtı tornacılar, kutucular, tez 
•qD ayı :&ar ı a -. · • h 1 ·ı f J k 1932 -eai ha:&iraıundaki lthall· . .. . _ . ga çı llr, aepetçı er, ıçıcı ar, e· 
ta • b 1 5 855 108 lira fazladır. 1931 aeneaınde.dunya kOnıur la· r oteciler, kerelle bıçkıalan, mo-

llla et• • • tihulatı J,068 mılyon tondur. bil • , cillcıları, tahta iıi ile mq.. 
1932 -1 haziran·~ zarfında A "k kı lık ıuİ <'iier bilcümle seyyar ve duk-

l'iirkiyecl- 4,0%3,701 lıb ~re· men anın f kİln<l-. çahfAn usta ve itçiler. 
tinde 38,605,941 Kg. mu t 

1 
et- buğday rekoltesi Tamimde, ıunlar da vardır: 

Ja ihraç adilmit;:;1~1;: lira""Jı'.:; 1 - Cemiyet, kendi bası için 
ha:dranmda ı.. ' ' "h Ofiain telkikatma göre, Ame- Sirkeci'de N mli..ade Hanında 
ıtıotbıd• 44,314•978 Kı. etYa 

1 
• rikanın 1932 aeneai kıılık buğday Doktor Mehmet Talip B. İ angaje 

raç edllmlttir. rekoltesi 426 milyon ve ilk behar etmiştir· 
Bina-·leyb ba&lran 1932 zar- rekoltesi i.., 204 milyon buaHa ki 2 _ Cemiyet, Eminönünde 

hndald lbracabnı.ızın kıymeti ceman 700 milyon buaoaa tahmin Hüsnü Haydar B. eczııneıini de 
1931 -U bazirarunda yapılan edilmi,ıir. esnaf için angaje eylemitıir. 
ihracattan 1,691,827 lira noksan· Kanadanın bu ıeneki bu"day 
dır " 3 - Galata'da Adalet lıaamda 

• -'--- f rekolte.! 505 milyon buaua tah- avukat lbrahim "-ükrü B. cemiyet ıl931 _.,.ı haıuran ayı ""r ın· min edilmektedir. " 
dakl ithalAbmJzm kıymeti ibrac~- çe Vekil tayin edilmiştir. 
bnuzm kıymeti ile mukayese edı· Amerika ve Kanadanm bn ıe- Marangozlar cemiyeti vaaıla&İ• 
lince ithalat luymotinln ihrac,:ıt nekl bulday rekolteleri geçen ae· le Ticaret Odaaı veoikaomı almıt 
L~ . tinJ 1,688,283 lira tecavuz neye nazaran eksiktir. ı f 
-..yuı bütün tahta itile mefgU eana tan 
ett'"i ıörillür. .. . • ... T rki B id k anayi ha•talanacaklar, yukanda iomı 

8u 1'asiyete nazaran u. Y!° ar e şar S yazılı doktor tarafmdan mecca• 
ııln ilk 6 ayı zarfmdaki ticarı ~u- nen muayene ve tedavi edilecek, 
vazeneai 3,631,510 lira fazla ıl.e panayırı k d d 
L. 1 Türki evinden çıkamiyaca erece e 
...,Pa"-- oluyor. Halbuk • k . haota olanların evlenn' e doktor -.. ilk lh yı Baride tar aanayı panayın 
:Venin 1931 ıenealnin a a I k gı'decektı'r, Haıta esnaf, yukanda 

J eol 6 Eyh'.ılde açı aca tır. 
28.rfındald tican muvazen ismi geçen eczaneden ilaçlarım 
12,774,945 lira nokaanla kapan- Memleketimizin panayıra işti· meccanen alacaklardır. Esnafın 
"'•ıtır. rak edip etmiyeceği malı'.ım değil- davalarını da cemiyet Vekili lb· 

l 932 Hneıi ilk altı ayı zarfın· dir. Ofis tüccarlan iştirake te,vik rahim B. meccanen takip ve de-
de.ki ithal ,... ihraç edilen "lyanın etmektedir . ruhte edecektir. 
k.yınet ve l 93 l senesi muadil ay· 
larile mukayeae..ı ıöyledlrı Londra borsası Diğer esna f cemiyetlerinin de, 

Marangozlar cemiye ti gibi k endi 
1 t h a 1 i t T. L mensuplan için f~yd~lı karıı~lar 

1 9 3 1 1 93 2 LONDRA. 20 A.A. - Diln CI• venreleri temennı cdılmcktedır. 
ham bona11nda muamclilt mikta· 

I<. Sıuıi 12.241.446 6.323.132 naz ve umumi temoyill zaif idi. 
Şubat 10.254.672 4.644-986 Pek az talep edilen İngiliz eo-
Mart. 12.851.526 6.927.006 hamında ricat hareketi me§hut ol 
Nisan 10.651.461 5.606.108 muttur. Merkezi A~rupa:nm mali 
Mayıı IJ.897.008 11.649.590 vuiyetl hakkındakı endı!"ler! bu 
lf11ziran ıt .567.092 6. 711.984 memleketlere ait eaham uaennde 

69.366.205 39.762.806 

9.388.141 
ı 1.285.864 
ıt.123.149 
10.364.169 

7.388.603 
T.741.762 

126.659.893 

İhracat r. ı.. 

1931 1932 

~ ıı 039.807 10.346.877 
~ 9'3()6.131 7.735.321 
'1.-,:;t 10i;92_967 f.716.445 
t(i1a11 ıo.119.805 &.765.163 
lıt1>711 9 617 032 6.807 .209 
lf11aira11 8: 118:S2s 4.021701 

116.591.260 43.394-716 

r~ırıua 6.1128.849 
i'4U.toa 6. 708.265 
'tl'IGI 12.801.9442 

• •vvel 24.0IS0.659 
l'. oani 18.447.332 
le. evvel 18.146.700 

127 .274.807 

l>an gelen 
Buğdaylar 

Dün eebrimiz• Anadoludan 1: 
't•akyadan 5 •aion buğday vei 
~111lon un ıelmitlİr· Bortıada bu • 
.ı,., diin 8 ku..,.. on paradan mu.....,,e görmU.ıiir-

teoirinl göıtenniş ve bu eaham Y•· 
niden dütmiiftür. 

Çin ve Japon tahvilltında mu• 

kavemet gı;rütm6ftUr. 
Kambiyo piya1a1mda Jngilh: 11-

raaının daha slyade aağlamlaflıİJ 
g6rülmiiftllr •• 

Piy- 90,878 frank ve S,83 

dolardır. 

Amerika beaabma yapalan . bir 
taknn aatıtlar, gibnÜ4 maden fıya· 
tmın bir nebze tenezzülilnil intaç 
ebnit olup piya1a11 16 7/8 n va
delialnln fiyatı da 16 15/16 dır. 

Halla altm 4 penı kaybetmlt .,.. 

onı 118/8 olmuftur•• 

!_ _ _ · _e_o_u_A __ ___, 
20 Temmus 1952 

~Plııdan 
fnfkraılır Tala.alt 
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Posta 
Vapurculuğu 

Kanunun tatbikına 
ait hazır

lıklara başlandı 
Seyrioefain idareıi, poıta vapur 

culuğunun Devlet inhioarma alın
maaı hakkındaki kanunun tatbika 
tına ait ha:aırlıklara batlamııtır. 
Jdare ...ı.Jlyat için yeni birer üe
ret ,,~ aeyrliaefer tarifeleri ve bir 
de umumi proıram projeli ha";"'· 
lımıaktadır. Bunlar kan'ben ik· 
mal ve lktııat Veklletinln taıV1'bl 
ne arzedilecektlr. 

Diğer taraftan Vekalet, huıu• 
.; .,.apurlardan poata vapuru ev
aafmı haiıı olanlarla bunlardan 
aeyrüaefere kabiliyetli bulunanla
rın tefriki için yakında miltehaa
aıılardan mürekkep bir komisyon 
tetkil edecektir. Bu komiayonun 
ıelecek ay zarfmda İfe batlamaaı 
muhtemeldir. Komlayonun oeçe
ceği vapurlara kanunda.yazılı h.": 
yet kıymet koyacak, mubayaa lfl 
K&nunuevvele kadar bitirilecek
tir. Eyhllden itibaren kanunun 
tatbikile Seyriaefain bilfiil iıtiga· 
le baılıyacaktır. Bunun için idare 
tetkililtırıdan bazı kıaımlara, açık· 
ta kalan Seyrisefaift memurlann· 
dan bir kıımı almarak tak•iye .. 
dilecektlr. Mübayaa edilecek va
purlann ka~tan .ve '!'ürettebatı 
da Seyriaefaın lıizmetıne geçecek 
!erdir. Bu "apu_rla~ işletme me· 
murlıın idare bızmetine alınmıya
caklardıT. Çünkü idarede eaaeen 
ôşletme • e büro itleri için klfi -
mur me1'Cllttur. 

• 111 1 •• 

Haliçteki müsademe faciasının 
muhakemesine devam edildi 

Geçen kış aonlarına do{rru Ha- ı kimiz iinvanlı filr kitabmdaıı do
liçte feci bir müoadeıne almllf, layı matbaaa Hacı Eınin .,.. Salih 
Niko ' 'e Aleko efendilere ait olup efendilerle Y.....- Nabi Beyin mah 
Ömer kaplanla Muhittin isminde kUm oldufunu yazm11bk. 
iki kifinin i_d~reain~e _bul~an Ç~ Bu yazıda lıir sehiv vardır. 
buklu motoru Refık umınde bır Mahküm olanlar Salih efendi ile 
ıandalcmın ıçinde 4 kiti bulunan Yatar Nabi Beydir. Hacı Emin e
aandalına ç~rpmıt, bu yolcula~- fendi beraet etmittir. 
dan Karanfıl ve lsa isminde ~ ki
tinin boğulmasına sebebiyet ver
mişti. Dün bu vak.'anın muhake
mesine ağır ceza ınahkemeoinde de
vam edilmiıtir. 

D 'hıkü nuıhakeme de iddia ma· 
kallll iddiawıı ~dederek Omer 
kaptanla Muhlddinin 383 üncü 
madde il<ı cezalaQdınlmalarıru ve 
eobabı müşeddede takdir edilerek 
ceı:asmm arttınlmaımı iıtmıiştir. 

iBu talep Üzerine müdafaa ve
kili tarafından maznunların mÜ· 
dafaaaı yapılllllt ve beraet talep 
edilmiıtir. 

Muhakemede müdafaa vekili 
Lotuı •Bozkurt hadise•ini mev:ruu 
baboetmit. 8 kitinin ölümii ile ne
ticelenen bu faciada heyeti haki· 
menin ababı muhaffefe takdir .. 
derek Lotus kaptanı Jeen De
monı'u iki büçük ay hapae mah
kıim ettiliııi aöylemit, bu hadise
de de aandalçmm kazadan tenk· 
kı için tedbir almamıı olmaaının 
esbabı muhaffefeden takdiri icap 
ettlllnl aöylemiı ve fakat bu cihe
ti ihtiyaten zik-rettiğini, -ı e
mirde miivekkillerlnm beraetinl 
talep eylediğini, çünkü Ömer ve 
Muhittlnin kazanm vukuundan 
haberdar olmadıklarını aöylemit
tir. 

Muhakeme karar tefhimine kal 
mışbr. 

rf'Iahkemelerde 
Tatil baıladı 

Adliyede dünden itibaren yas 
tatilinin tatbikına ha 'anılmıttır. 
Dilıı Adliye korid-*lnnndA göz a· 
lııma~ bir tenhslik vardı. 

Tatilin birinci ,-ünü oldulu için 
nöbetçi mahkemelerde de göze 
çarpan bir faaliyet yoktu. 

Yalnız Ağıroeza malıkemeai 
rüyet edilegclmekte olan muhake 
melere devam etmit. bunun harl· 
cinde de Aıliye Mahkemesine ait 
bir mevcutlu davayı rüyet etmlt· 
tir. 

Nöbetçi mahkemelerde aaıl fa
aliyet buıünden itı'baren ba,lıya. 
caklır. 

Hacı Emin Ef. mah
kOm olmamıtbr 
E ...... elkl giinkÜ nliahamnda f. 

Mecidiye 
Köyü 

Köylünün bu kadar 
senelik malları 

elinden alınmamalı 
Emlaki Milliye müfettitlerin· 

den Oaman ve naemurlardan Hü
aıuneddin Beyler, evvelki JÜn Bal 
mumcu arazisi mÜ§teınilabndan 
balunaıı Mecidiye köyÜndeki diki 
lita§ ve Me§rutiyel'mahallelerini 
dola,arak burada hazineye ait a• 
razi üzerinde bina inta edenlerin 
yaziyetlerini tetkik etmiflerdir. 

Binaların İnJA edildifi araainin 
meaahaaı yapıldıktan .,,., bedeli 
miıil ve ecri miülleri peillen.. 
den almdıktaa aonra binalarm tef 
fiz muamelesine müıaade edile· 
cektir. 

Yanda kalan infAabn dnamı• 
na müoaade edileceği anlatılmak· 
tadır. Ancak faaulen itııal eclil
araanuı tahliyeal ınukarrerdir. 
Bu kabil arazi müzayede ile oa· 
blacaktır. 

" 

Mazbata gayri kanu
ni tanzim edilmit 

Takaimde Gölbaıı aokaiında 
oturan Ruaçuklu Mehmet Oıman 
iaminde bir adamı polialer köprÜ· 
nün Ada iıkeleainde dururken 
ıörmiifler ve: 

- Sen aııbdmlmıı, mazannei .a 
erbabındaııaın, diye yakalıyarak 
hakkında aeraerilik kanununun 
on birinci maddeıi tatbik .edilmek 
üzere mahkemeye tevdi eımi,ler· 
dir. 

Nöbetçi olduğu için Atırceza 
mabk-ui dün bu İfe bakmıt Ta 
hır11zlıkla, dolandmcılıktan ma:&• 
nun olan bu adama iıkelede ve a• 
radıiıru aormuf, o dal 

- Bilet almıtlım, vapurla Kadı 
köyüne geçecek. kendime İ§ ara• 
yacaktım, vapur bekliyordum, 
demİflİr. 

İddia makamına mlltaleaaı ao 
rulmuf, iddia makamı da: 

- 7.abıt varakasında bu ada· 
mın Ada iıkeleainde duturken ıö 
rüldüfü, kendiıi oabıkalı oldutu 
için mazannei fU erbabından ad
dcdilditi yazılmaktadır. Ceza ka· 
nunu mazannci su erbabının va· 
aıflarmı yazmaktadır. Zabıt va
rakaaı kanuni ıekilde yazılm~f 
ıır. Zabıt varakalan. ta~amı~le 
kanun! tekilde tan:ı:ım edılmedık· 
çe mazannei au muameleıi yapma 
la imkan yoktur. ~a:ı;nunun be
raetini iıterim, deını~tir. Mahke· 
me heyeti de bu veçhile karar ver 
mistlr. 

Limon kralının 
davası 

145 aandık limon kaçınnak me
aeluinden maznun olarak naben 
.,.uhakemeel yapılmakta ~lan il· 
mon kralı ııamlle maruf Dayaman 
d . Yaııakaki efendinin davasına 1 ··ı hk • dün ıekblnc• ıhl oaı mn emeaın 
de d.,.,.aın edllm!ıtlr. 

Diinkü eebede bu limonların 
nifeato kayıtları için müteha .. 

:: manlfeılo memurları dinlenmlt 
tir. 

1 
Buğday 
Alım, sabmı 

Ziraat bankası •l
lolar yapbracak 
Bujday alım ve aa~tınuna dair 

ne•reclilen kanunla muatahailden 
buğday mübayaaıı hakla ."'e. ~
lıfı Ziraat Banlcalllla verihniıti. 
Bu ıra.anan tatbikatı için bir ta
limatname haıurlanmakla bera· 
her, difer taraftan banka da ha· 
:ınrlıkta balunmaktadır. 

A.lchfmw: mah'.ımata nazar.., 
banka bu huıuataki meaaiyi iki • 
aaalı kımıl\ ayırmaktadır• 

1 - Mübaya ,,. ..,.,.k -rkea
\eri. 

2 - Şatıt ve ihraç meriıeıderl. 
Merkez ittihaz edilecek yerler 

de ıilolar .,.., depolar teaia eclile
oektir. 

ihraç merkeıılerindee an ıınll
himmini latanlnıl olacaktır. Ban.• 
da Haydarpap allolarmdan latl· 
fade edilecektir. Aynca Samıun, 
tzmir, Menin ihraç lakeleal ola· Credit Liyoais faa

liyetini tatil ediyor "·"·' 4.1910 

1 " " caktır. Başka limana ame e Bizim yaptığmıl7 tahkikatta Banka bir taraftan tetkikata 

~ lelr.etiınizde uzun . aene!er· 
den beri it yapan Credıt Lıy<ı· 
llaia Bankaıı Beyoğlu ve Galata 
tl>_belerinin de faaliyetini tatil e!• 
~lir. Bu suretle Credit LİJ-1 , 
-nknsı Türkiyedeki bütiin faa 1" 

Jetini tatil elmi' olmaktadır. 

4 'Vusturyada 
'fahdidat 
Avuıturya mecliıl md>'a-

llııiiaaadeaiz ithal edilemly- et1a 
llııeyaııma daha bazı maddeleri 
dllJıU etmiıtir. Bu meyanda ihraç 
:-Y11mızdan meyveler, ıoğan ve 
""'"&erveler bulunmaktadır. 

lık beş aylık kömür 
ist "hsala tımız 

llwıııeat Ofisinin tetkikatın& ıö
'o;. bu •enenin ilk bet ayı zarfın, 

ıt,03 

U7,f/I 
47.t ı 
•.17 

1,40, 
~o.97 

tftl/8 
66,85 
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k 1 .bu meselenin ehemmiyetli bir de.,..... etınektedir-
gö türece vapur ar huıuıiyeti olduğunu anlayonıs. -------·------

Türk limanlarından birine Buraaı altmıf sene evvel dal- ltııal ederek ka_n~n~ mülkiye. 
uğrayacak ecnebi vapurlarını~ hk ve fundalık bır yerdi. Meci- ti iktisap eyledıii bır yere -· 

0 
liınandan alacağı hamuleyı diye köylülerive bunlannbabala l&.ki. milliyenin bu tarzda mtlda 

tahınil ve ambarlarına istif• et n buraya gelmif, arzullahı vlei halesi ile köylüıriln mağduıiy. 
mek için tedarik edeceği amele ayi bugün dutluk, bahçelik ve tine sebebiyet vermeyecetinl 
yi uğrayacağı ınüteakıp liman mamur bir hale getir111itlerdiT. ümit ederiz. Bizim anladıitmu· 
d:. amele bulunmamaaı ihtimali Halbuki buııün oradaki. bazı in za göre, Mecidiye köyllnde mij. 
vana seyir esnaamda da çalıı· ıaat durdurulmuttur. Hattl ba esaiı halkın vaziyeti kanunu 
tırmak üzere ikiııd limana ka zı kimaeler ruhaatiye veıildiii medentııin ahklmma mutabık. 
dar götürmelerine hilldimetçe ve bir tehiri icra karan dahi ol· br. Bu, b&yle olunca emllld 
müsaade edilmittlr. Yalnız, bu madığı halde infaabn tatili cİ· miniye idaresinin lhar ta1ıııla· 
amelenin hüviyetleri yuılı liı- betine gidilmittir. Bu yüzdm ra tefviz edecefi emvali bir u 
teler, mahallin en büyük mül- köylülerden bazı mütetebbisle- öteden, diğer emllki mllliye a
kiye • memuruna gösterilerek rin malzemeıi açıkta kalmıı ve razialnde tefviz etmeal dip ak 
müsaaClesi alınacaktır. Keyfi. zarara giriftar olmutlardır. Me samın da mamunyetini mucip 
yet, bütün vapur •acentelerine cidiye köyü ahalisinin yarım a- olacak ve binnetice ora klSylüıtı 
tamilD edilmifti• sırdan fazla bir zamandan beri zara ra uirarnayacaktır. 

Maarif it• 

Lau§anne 
Günü 

. - -
24 Temmuzda doku

zuncu yıldönümü 
tes'it edilecek 

Lauaanne aulhünün 9 uncu yd 
d&ıümü 24 temmuz pazar g\inM 
Hukuk fakülteıi talebe caniyetl 
tarafından Darülfünun konfe.-ane 
salonunda parlak bir tekilde te
ait edilecektir. Meraaime tehrimiz 
de bulunan mebuslar, 'feoair ze
-t da...,t edilmltlerdir. MeralİDJ
de birçolı müılerria ve talebe tara
fından hitabeler irat edilecektir. 

Zeki Velidi Beyin 
istifası 

Darülfünun Edebiyat fakülteai 
meclisi müderriıini dün reia Ali 
Muzaffer Beyin riyasetinde top
lanarak tarih müderrisi Zeki Ve
lidi Beyin iatifanameaini tetkik et• 
mİ§Iİr. Fakat iatifanamenin telki· 
ki dünkii içtimada bitirilemediiin 
den intacı gelecek içtimaa bıra· 
kılıruttır •• 

Terbiye kongresinde 
murahhaslanmız 
28 temmuzda Niote toplanacak 

terbiye konıresirıe itıirak edecek 
murahhaılanmızdan bir kumı bu 
ıün hareket edeceklerdir. Bir ı.. .. 
mı da bir kaç ıüne kadar gide
ceklerdir. Murahhaolanmız fU aa· 
valbrı 

lzmir lisel.İ felaefe muallimi 
Muatafa Rahmi, Ankara liaeal mii
dürii Ooman, YiUuek muallim 
mektebi pedagoji muallimi Sad· 
rellin Celll, lıtanbul Maarif mü
dür muavini ve muallim mektf'bl 
pedagoji muallimi Hıfzırralıman 
Raşit, latanbul ilk tedrioat mlifet
ıitlerinden Şefik, lıtanbal ilk mek 
tep baımuallimlerinden Tarik B. 
ler. 

16 llkmektep daha 
yapılacak 

Şehir dahilinde ve millbakııtta 
yeniden 16 ilk mektep binası in
ıuına karar verilmiıtir. Bu huıuı 
taki muamelat ikmal edilmlJtlr. 
~ata bir aya kadar baılanacak 
tır. Evvelce yapılmıı olan tehir 
dahnindekl 23 ilk mektep hina
aının İn§aatı tamamen bitmlıtlr. 

Divan toplandı 
Darülfünun divanı diln emin 

vekili ve fen fakültesi reiai Mut-. 
tafa Hakkı Beyin riyaoetlnde ;9-
tlma etınittlr. Divan bir milddet• 
ten beri toplanmadılından birik
mit olan evrakı varide tetkik .,.. 
intaç edilml§Iİr. 

B"r kongreye daha 
davet edildik 

Apatoaun birinde Lonclrade 
toplanacak olan beynelmilel 
"Kablettarih ve tarihe yakın ilim 
ler" ko11Jre8ine lıtanbul Darülfii· 
nunu da cla•et edil.mittir. 

Darülfiinun namına kongreye 
Tıp fakülteal ... tropoloJI .. d....U 
muavini Dr. ş. .. ı..t Aziz B. İflio 
rak edecektir. Mumaileyh bir iki 
ı'lne kadar Londraya hareket • 
decektlr • 

Muammer Rqit B.e 
bir ameliyat daha 

Bir müddetten bari rahatsa• 
bulunan DarÜlfünun emini Muam 
mer Rafit Beye iiçlincü bir amelı. 
yat daha yapılmıı, muvaffakiyetli 
netılce yermiftir. Muammer Beyin 
aıhhatı iyiliie yiİa tuttulundan 
yakında helundalu tedarihane
den çıkaralı barayı iıtirabat Ya· 
kacığa ıidecektlr. 

Muammer Beye ıeri afiyet M
aenni ederiz. 

Trakyalı gazetec.iler 
gittiler 

Şehrimizde bulunan Garbi 
Trakya ıazetecileri Y eniadım 
ıazetesi ba4muharrrl Bahri Re 
tit Beyle lmerieyeoeo ıueteei 
betmuharriri ft Garbt Trakya 
gazeteciler birlifi reiıi M. Ye
nakopuloa, Alayı ve F Ol ıaze
tesi muharrirlerinden M. Kene 
lopulot, Aıtir ıueteei baımu· 
barriri M. Lagopuloı, Tahidro 
muı ıueteei muharrirlerinden 
M. Drakopulos, ve Ditiki Tra. 
ki ıueteel muharriri Mel. Va· 
fidu ve aeyyab bfilesl relei M. 
Kardikas dün aktamki trenle 
Ankaraya ıitmıitlerdir. 

Yiiz Romanyalı 
talebe geliyor 

Y•rm Romuyed.n telınml
ze 100 Darillfünun talebesi ge 
lecektir. Talebe lıtanbulda bir 
kaç güıı kalarak 9ehri gezecek. 
ti•. 

Kesme şeker 
Kalmadı 

Beklenen talimat
name 

dün de gelmedi 
,Şeker ve kahvenin talıaa u•u

lile ithali için dün de gilmrüklerc 
ye-ni emir ıe-lmemittir. 

Gümrükte bu hu•wtaki itbal 
em.rinin her an ıe1meaine intizar 
edilmektedir. Bazı kimaeler de 
ıeker -.e kahve itbalatmın hu ay 
zarfında hiç yapılmıyacağıru ve 
ancak on ,eün aonra, ıelecek ay 
baımdan itibaren takaı u&ıılile it
hale müoaade edileceğini aöyle
mektedirler, Maamafih bunu biı 
aayiadan ibaret telakki etınek la
zımdır. 

Mevcut kesme teker stokları ge 
çen müddet zarfında tcmamen 
bitmi• oldulundan gerek Anadolu 
ve gerek lstanbulda hiç keaıne 
teker yoktur. Toz tekerin de pek 
az kaldıiı aöylenmektedir. Pera
kende &atıf yapan bakkallar bQ 
1'azlyetten istifade ederek İlledik. 
leri gibi ve dnedikleri fiatten 18• 

bt yapmaktadırlar. Yalnız Trak. 
yada Alpullu teker fabrikası ba 
mmtakanm ihtiyacı için stok ay"' 
dıfından bu miktarı vermektedir. 

Kahveye gelince: Bu madde 
de hayli azalmqlıT. Hatta kahve 
atolruııun bu ay ıonuna kadar bı. 
le idare etmİyecelini aöyleyenler 
.,.ardır. 

Belediyede 

Hastaneler 
• 
için süt 

Yalova çiftliğinden 
tedarik edilecek 

Belediye Darülaceze için la
ıum ırelen aütleri Yalova çiftliğin 
den almaita bntlamııtır. Bel diye 
latanbul hastahaneleri aut! rını 
de Yalovad!ln alacakbr. F&kaı 
çiftlikteki inek adedi he " b" 
husuıta kifayet etınem ktedır. 

Eakırk()y ve hava lioi a hr •ahıp 
leri de aralannda bir tiri< t yapa• 
rak 11hhl ıüt itlihaaline k rar ver
miılerdir. 

Kuruyan çeş l r 
Son gilnlerde havalann fazla 

sıcak gitmesi yüziindcn bazı ke
nar semtlerde çqme lan 1 eıil
mit, haUı müfkil vaziyette kal
mııtır. Belediye derhal bu gibı 
yerlere IU yolcuları ıöndarcrek 
tedablr almaita baılamııtır. 

Buz narhtan fazlr };8 

sa lıyor 
Buz narhı hakkmila Belediyo 

ye bazı ıikiyetler vaki olmuıtur. 
Ekaeri yerlerde narhtan fazlaaı· 
na aatıldıiı için Belediye takibat 
yapmaktadır. 

Manisa bağları 
MANİSA 19 (Milliyet) 

e. ıeneki iizUm mahaulii ve 
beltcılamnızın faaliyeti etrafm. 
da bağcılar bankası müdürü 
Kenan Bey bana beyanatı l~ 
yede bulundu: 

"Bu ıeneki üzüm mabıultı 
herhangi bir lfete Irnlnız kal
madan idrak edildiği ve vasati 
olarak 30 kunııa aatıt yapıldı. 
ğı takdirde bağcılarımızın vazi
yeti kurtulmut olacaktır. Çün
kü bu sene üzüm mahıulü pek 
çoktur. Ancak bazı mahalle.- ku' 
raklıktan bir parça müteesair 
olmuıaa da bu da haizi ehenı. 
miyet değildir. Bankamızın 
balcılarda olan matlübatı sene 
lerden beri tecil edilmekte idi. 
Yalım bu sene matlübatımız. 
dan tahıil edebildiğimiz 14 bin 
küsur lira tekrar bağc:ılara ik
raz edilmit ve bundan ba,ka da 
kükürt ve gözta,ı tevzi edilmif 
tir:" - Muzaffer ---

Salihli ziraat fen 
memurluh 

SALiHLi, 19 (Milliyet) -
Ziraat Mektebi &.llıi mezunla
rından Suat Bey kuamız zira
at fen memurlutuna tayin olun 
muttur. _____ _ 

Darülfünunun ıslahı 
ANKARA. 20 - Dünkil heyeti 

Vekile içtimamda latanbul DarilJ. 
fünummun ıalahı etrafında ban 
milzakerat cereyan etmittlr. H&. 
ınlmetln bu buınuta verecefi ka
rar pek yakında anlqılacakbr. 

Darülfünun t94killtında mO. 
him ve cezri taclillt yapıbnaaı U.. 

.timaH •arclır. 
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21TEMMUZ1932 
1 idarehane: Ankara caddesi, 

1 
100 No. 

1 
Telgraf adresi: lst. Mi!Hyet 

Telefon Numaralan: 
' Bqmuharrir ve Müdür: 24318 

Yazı i,leri Müdürlüğü 24319 
idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Ha~iç lçııı 

L. K. L. K. 

3 aylıit 4- , 8-

6 .. 7 50 '.4 -

i2 14- .ıs -
" ' 

Celen ewalı: ıeri yerilmez -

Müddeti ıeçen nüıhalar 10 lı:u-

1 

ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 1 

1 edilir. Gazetemiz ilanların nıa'u· 
liyetini kabul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y e4illı:ôy askeri raoat merlı:e· 

;gİnden verilen malUmata ıöre 
buıün haYa açılı: Ye sakin ıeçe-
cek 11caklık doği4miyecetkir. 

20-7-832 tarihinde hava tıuy•· 

ki 762 milimetre en fazla aı-

1 
calı:lrk 34 en a & 16 aantigrat 

kaydedilm.i,tir. 

leiLi ~ 

- - - -=.:=...-· 

HİKAYE 
' Evrekat 

Akif Efendi altı aydan be- 1 du, kurulandı. laneten topla
ri iıaiz kalmııtı. Nereye bat nen paralan da cebine koydu
\-Urdiae, hatta kutu layemut lar. 
geçinecek kadar olsun, bir ıt Akif Efendi etrafındakile-
veren olmuyordu. Tanıdığı İf nn ı 
sahiplerine gitti. Onlar da it Haydi selametle evine git! 
vermediler değil, veremediler, temennileri araaında çekilip git 
bilakis yaptıklan ifin darlığı ti. 
içinde, değil dı,arıdan adam al Şimdi bütün merakı topla
mak, bir münasebetini getirip nan ianenin tuttuğu yekiindu. 
içeridekilere yol verıneğe bakı- Tenha bir köşeye oturarak pa 
yorlardı. raları saydı. Bir avuç yirmi 

Akif Efendi altı ay ef dost beşlik, onluk, beşlik .. Sekiz bu 
sayesinde, biraz da iyi zaman- çuk lira kadar bir para .. Bu 
!arından kalma itibarının kuv j kayıkçılar da ne cömert adam
veti ile kursağına üç, beş lok- lar .. 
ma koyabildi. Vaktaki dostlar Artık Akif Efendi keyfin
yüz çevirmeğe batladılar ve den kabına sığmıyordu. Deni
krediler kesildi. Akif Efendi. ze düttüğü zamanki halini dü
de daha kara günlere kavu§- §ündü. Birden bire mektepte 
tu. Üç gündür ağzına bir teY okuduğu Arşimedin kanunu 
koymamıştı. Gözleri açlıktan hatırına geldi. Y aıaaın bu Ar-
kararıyordu. timet .. Onun kanunu sayesin- \ 

Son bir ümitle Sirkeci rıh- de birden bire denizin dibini 1 
tımına geldi. Belki vapurdan boylamamııtı.. Ne diyordu bu 1 
yolcu çıkar da, paketini, bavu- Arıimet? "Suya atılan bir ci
lunu tafır, bet on para alır.. sim, tebdili mevki ettirdiği ma 
Hoı, rıhtım hamallarının da yiin vezni kadar kendi veznin
başkalarına it vermesine im- den kaybeder ... Bunu bulduk-
kan yok ya .. ümit bu! tan sonra da "Evreka,. diye ba ı 

Akif Efendi o ümitle ~irke ğırmıt. ve l:ıam.amdan çı~ış .. 
ci rıhtırrına vardı. Beklıyor- Akıf Efendı de bu ıeraıt da 
du. Denize düıen yılana sarı- iresinde denizden çıkınca "Ev
lırmış. Ne gelen var, ne gi- reka !,. diye bağırdı. Hakika
den! ten bulmuttu. Hem de Arti-

Teşekkür 
Gö2ümdeki hastalığın ameli

yat auretile ve hiç bir iz: btrak
maluıun tedavisinde ıöıterdiği 
hazakat dolayıaile doktor Niyazi 
lamel Beye alenen teıekkür be
yan ederim. 

Edirne vilayeti jandarma 
kumandanı: lbrahiın 

TEBŞiR 
Geçirdiği muvaldı:at bir rahat.a

lık haaebile üç ıünd-beri icrayı te
rennüm edemeyen Deniz Kızı EF
TALYA HANIM buıünden itiba
ren Harbiyede BELVO bahçesinde
ki muhteşem saz heyetine ittirak e
deceğini muhterem mütterilerine teb 
tir eylet'. 

Müdinyet 

lıtanbul'da 

FORD MOTOR COMPANY'nin 
yapbğı müıabaka.da 50 lirayı kua
nan Oıküdar Kıı<klr'da Doğan -
fendinin bugünden itiba:en yedi ıriin 
zarfında müracaat etmediği takdir
de tediyeyi İptal etmek hakkını mu· 
hafaza ettiğini ilan eyler. 

Kazmir Tüccarı ~ 
ROBER KARAKO 
Mağaza11nı; 23 Temmuz Cu
marteıi gününden itibaren Sul
tan Hamamında 36 numel'Oya 
nakledecek ve eskisi aibi en zarif 
erkek koıtüm ve pardesüliik lw
ma.ılarla mütenevvi fantezi ve ka 
dın tayyör ve mantoluk kum&f· 
!annı en ucuz fiatlarla aatacak
tır. Muhterem mütterilennin t"f· 

.. __ riflerini bekler. --• 

Taksim Bahçesi • 
Bu akşam program dee;işiyor 

TROPİCAL EXPRESS 
Büyük Berezilya Revü Heyeti 

2 inci program olarak mütenevvi tablolar, skeçler, 
mizansenler ve fevkalideliklerle dolu yeni revlisilnil 

temsile bqlayacaktır. 
lllemleketlmizde am•ali g6rfilmemit bir temaşa 
Yarınki Cuma ve idi Milli mllnasebetile müteakip Cu

martesi ve müteakip pazar günleri sııat 17 1-2 da 

B0Y0K MATiNELER 
Geç ka' aolarm istical etmeleri tavsiye olunur. Zira; bu 
emsalsiz revü heyeti pek y ıkında temsillerine nihayet 

verecektir. 

Hali tasfiyede bulunan 

KANDIRA HALK ORMANLARI IŞL':.TME 
T. A. ŞİRKETİNİN 

içtimaı umumiaine ait zabıtname suretidir. 
21-6-932 salı günü saat 15 le Fındıklı'da Sadullah ve Şürekası Beylerin 

yazıhaneıindc toplanan (Hali hazırda tasfiyede bulunan K.H. O. 1.T.A. 
Şirketi) İçtimaırun istilzam ettiği niıabın mevcudiyeti ve icap eden ilana
tm da vakti zamaıunda yapıldığı, hükumeti temsil eden Komiser Bahri 
Bey tarafından tespit edildikten sonR, celıenin Niyazi Beyin riyuetinde 
açılmasına müsaade edilmiıtir. Raif ve Şerif Beylerin rey toplamağa ve 
kitabete de Cevat Bey memuren tayin edilmittir. 

Ruzname mucibince tasfiye memurlan tarafından kanunu ticaretin 456 
mcı maddes; mucibince tirketin mevcudat ve matlubat ve düyunatına dair 
raporlarile bilanço ve tanzim kılınan hesabat defterleri heyeti wnumiyece 
tetkik edilmit ve ittifakla taıvibe iktiran ettikten sonra, mevcudab ıir
ketin toplan ve perakende olarak satılma11 ve borçların1n tediyesi. velhasıl 

1 tasfiye itini istilzam eden biliımum muamelab ifa hususunda tasfiye me
murları tarafından talebedilen salahiyeti !amme kendilerine v ... ilerek cel
ı;eye nihayet verilmittir. 

MATLUP VE MEVCUT BORÇLAR VE SERMA YE 
Lire Kuruı Lira Kuruı 

42150 00 ffiııe senedatı 100000 00 Sermaye 

i MÜZAYEDSlLESATI~ 
I 22 Temuz cun1, rrünu sab..,h .aa. 
I 10 c!a Beyoğlun<!~ Parmakkapud• 

Etual sineması i t t•salind~ Tohat a 
partımanının 4 numerolu daire.unda 
\ıe muteber bir aileye ait müzeyyen 
e~yalar müzayede suretilc l!!atılac"k~ 

j tır. Bronz ~erçeveli bizote kristal· 
lerle yapılmış: ikişer vitrini havi bii· 
fe ve dresuvarları, gayet zentJİn rnu 
kemmel yemek oda takımı, 3 kapdı 
dolap, tuvalet ve 2 komodinoyu ha• 
vi gayet zarif aıri yatak oda taknnı, 

1 

divan, yazıhane 4 etajerli mükem
mel ve nadide kübik fümuar takını•, 

' 1 kanape 2 koltuklu maroken takı· 
mı, (Kolumbia) markalı mükemmel 
cedit salon !"amofonu ve plakları. 

Eben ve Grizo kaplamalı kübik di
ğer yatak oda takımı, kare brotıl' 
karyolaların bronz elektnk avizeler 
ve abajurlar, Paris'te meşhur Lu"1' 
müzesinde mevcut gayet muhirn 
tabloların yağlıboya kopyeleri, haki
ki Sevr vazoları P orlÜgez ve Çin 
~•ki k84polar, biıküit ve Sevr hey· 
kellet', kadife ve etamin perdele.- ve 
brizbizler, haylı muşambalar vesair 
lüzumlu qyalar Schwecbter rnarl<alı 
Alman piyanosu en son model çap• 
•ast telli, Acem ve Anadolu hahları 
ve seccadeleri. Pey ıürenlerden 100 
de 25 temiııat alınır. 

,BONO 
t

ı kAr!ı alır satar,Balıkpaıa ı 
Maksudiye Han No 35 
Uğurlu zade M. Dervif 

Mg~_!!~~u;!L;ün~A !~ 
g Akif Efendinin gözü büs- metten çok iyisini.. Şu zaman 

ı . . 1 bütün karardı, o karaltı içinde !arda geçinmek yolunu .. 
ı Bır doktora sordum,d ok ı nasıl oldu ise oldu, denize yu- Akif Efendi hiç yüzmek bil 

Sıcak ve so"' uk ZAYİ HİSSE SENEDl 
VE FERAG BEYANNA

MESi 

3882 50 Demirbat qya 29290 96 Muhtelif alacaklı 
hesabata 

saat 10 da Kadıköyde Mülıiirdaı' 

caddeıinde 66 numerolu hanede 
mevcut müzeyyen ~yalar müzayede 
•uretile satılacaktır. Büfe, dreıuvar 
ve masayı havi 3 parçadan mürek-

1 - Sıhhat noktasın an ç ı d medig•i halde Ar•imedin kanu 
k ehı'k l'd' k . var an ı. , , 

ı 1 soğu mu t 1 e 1 ır, <:o aı- • Suyun serinliği içinde gzöle nu sayesinde su üzerinde bir 
ı 'cak mı7 . ri açıldı. O zaman çır- müddet kalabilmek imkanını 

1 Cevap verdi: 
1 

pınmrağa ve bağırmağa bat- elde etmişti. 
I - Çok sıca~.. . . !adı.. O kadar ~· b;r ke- ~k Aki! Efen~i ~~r gün 
I Ben de o fikırde ıdım. Sıcak- narda müşteri beklıyen kayık- Y emış ukelesınde, bır gun Has 
I t.ı.n hiç hotlanmam. Bir kesik- çılar işlerini bırakıp Akif beyi köyde, bir gün Kası~patada, 
l~k, bir yu~~akl_ık ve reh~vet- kurtardılar.. ( Beşikta~ta, _Bebekte; Üsküd.~r-

I tır ad~~· ço~.er, ınaan tep11 ma Adamcağız karaya uzatı- d.a. ne bıl~yım, latanbulun k~e 
hallebuıne doner. lınca, etrafını da bir intan sı çok, şoyle kalabalıkça bır 

Daha dört güıı evvel havala- halkası cevirdi. Parasızlıktan yerinde elbisesi ile kazaen! de-
• nı:ı soğukluğundan ve pl~ja gi ve açlıkt~n gözü kararak deni- nize düşüyordu. 

demediklerinden şikayet eden- ze düıtüğü anlaşılınca Kendisini sudan kurta
ler umanın ki; artık derilerini e etrafa toplanan kalabalıkta bi; J ranlar hem yemek yediriyor-

' peyce kızartmıtlardır. merhamet dalga11 kabardı. He lar, hem de üstelik cebine pe-
Sıcaklan gördükçe: men oracıkta iane topladı- ra koyuyorlardı. O kadar ki 
- Aşkından yanıyorum .. di- lar. Bir taraftan da Akif Efen Akif Efendi, tecrübelerine de 

yen eski işıklann ifade kudret dinin elbisesir.i kuruttular. Ka vam ede ede kendi ken
lerine hayran oluyonım. Bu sı- yıkçının biri civardaki pıyazcı- dine, hem de elbiselerile yüzme 
cakları Y•!arken bazan aklıma dan yemek getirtti. Akif E- ği öğrenmişti. 
böyle bir aıcak havada Arafat fendi güzelce kamını doyur- Bir &'Ün Sarıyerle Büyükde-
dağına çıkıp hacı olmanın se- re arasında rıhtımdıı. duruyor--···-··········-···-····-··· --vabı geliyor da alimallah ter dö du. Karşıdan hususi bir san-
küyonım. muf: dal belirdi. Eh, bu zamanda 

Gene böyle bir sıcak mevsim - Kuzum kardeş! Hilesiz böyle deniz gezintisi yapan 
deFilibe muhacirlerinden ümmi süt nerede bulabilirim... her halde zengin biridir. Belki 
ce bir zat hacca gidip nasılsa Adamcağız düşündükten son de o civarda oturan kim bilir 
avdet edebibnit· Haç tehniyeti ra fU cevabı vermiş: hangi ecr.ebi .. Sandalda bir kiti 
ne gelen eti dostu sormutlar: - Otuz sene evvel olsaydı vardı. 

- Haç naaıl oldu, HacıAğa? anamın sütünü tavsiye eder- Akif Efendi mesafeyi mü-
1 Adamcağız cevap vermit: dim. Ba,kaaına karıtmam ... de sait gördüğü zamanda, yine a-
l - Kalafat dağına (Arafat mıt· yağı kayarak denize düttü ve 
ı 1 

olacak) çıkıp ta (Lebbeyk!) Kösele fiatı fır- bittabi feryat ve avazeleri ile 
1 diye bağırdılar mıydı kimde din layor mu? de sandaldakinin nazarı dikka-
t İman kaleyri bey!. tini celbetti. 
ı l Cidden öyle bir ateş içinde Demek ki; deri meselelerin• Sandaldaki delikanlı bir ada 
ı insanın dinini imanını sıla tut- de söz ayağa düttü. Kösele fi- mm boğulmak üzere olduğunu 
ı 1 ması pelc: mütkül olacak gibi- yatı bili sebep fırlayorrnUf. O görünce, hemen sandalı o ta
ı me geliyor. Allah cümleye se- bili sebep değildir, sebebini rafa çevirdi ve Akif Efendiyi 
ı rinlikler, kan serinlikleri ihsan ketfedememişlerdir .. Kösele ne yukarı çekmek İsterken, o sıra 

etsin efendim. den fırlar?.. Sıcaktan, soğuk- da sandal devrildi. Delikanlı 

Hilesiz süt! 
Dün belediye erkinından bi

riai bir diğer arkadatına sor-

tan, buhrandan ne bileyim ha- "çorp!., aıağı .. Meğer yüzmek 
vadan fırlar... bilmiyormuı .. Akif Efendi ken 

Anlatılan artık sağlam ayak disini kurtarmağa gelen ada-
kabı bulmak güçleşecek! mın boğulmak üzere olduğunu 

FELEK görünce, ne kadar yüzme bilgi 

Hamdi Beyden uıulen alrnıt oldu· 
ğum Türkiye it Bankasmrn Birinci 
ihraç 8/10 No. lu 50 n ikinci ih
raç 9 / 65 nurnerolu 33 adet ki ~ 
m' en 83 adet hine senedile bu bap
taki ferağ beyannamesini zayi et

tim. Gerek hiııe senetlerin ve ge
rek beyannamenin ikinci nüshaları
nı alacağımdan eskilerin hükmü ol
madığını ilin ederim • 

Madenci Mehmet Arif Bey 
"t Mahtumu Ahmet 

------··-------
si varsa, hepsini bir araya top 
!adı. Ve bir hayli uğraJtıktan 
sonra, delikanlıyı karaya çıkar 
dı. Fakat delikanlı denizde de 
belenmekt- ve bir hayli au 
yutmaktan bitap bir halde idi. 
Hemen hastaneye kaldırdılar 

ve orada öldü. 

Fakat rıhtımda Akif Efendi 
nin etrafında kalanlar, ona bir 
kahraman nazarile bakıyorlar
dı. Öyle ya, bu adamın bayatı 
nı kurtarmıştı. Derhal bir a
dam peyda oldu. Oradakilere 
kahramanı mükifatlandıraıak 
lizım geldiğini aöyledi. He
men iane toplandı. Orası zen
gin muhitmit, denizden çıkar -
muı .. İane yekunu, on dört lira 
dığı delikanlıyı tanıyanlar çok 
yı geçti .. 

Kalabalıkta peyda olan a
dam, Akif Efendinin arkasını 
okşadı, dedi ki: 

- Var ol babacan! itte sa 
na elbise parası da çıktı, 

Akif Efendi minnettarane 
baktı: 

- Ne yapalım efendim, 
vazifemizi yaptık, dedi. 

29531 38 Muhtelif heaır,plara 1161 84 ihtiyat akçaaına 
65182 80 Mevcut odunların oenna- 293 88 Emanet hesaba 

yesi 

130746 68 Y ekün 130746 68 Yekü 

VARiDAT 
Lira Kurut 
1827 79 Şirket vezne .nevcudu 

57464 34 21461 çeki odun satııı 

Lira 
6965 

SARFiYAT 
Kuruş 

60 Odunlann kayık nav 
lunları 

6518 88 satılan odunları nak 
liyat ve amele 

10013 82 Borçlu heııaplardan lahıilat 1105 00 Fındıklı depoları-

run ıcan 

1184 75 Masaı-Ui müteferrika 
4833 07 Memur ve mllstahte-

min ücretleri 
48798 65 Alacaklılara tediyat 

69305 95 Yekün 69305 95 Yekün 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Kayseri Belediyesinin 180 lir::ı ücretli mühendisliği münhal 

dir. Mezkiir vazifeye diplomalı mühendis veya mimar alınacak
tır. Talip ~nların mektep t•hadetnamesile hangi hizmet ve va
zifede bulunduklarına ve bu gün memur değilse en son memuri
yetinden ne suretle aynldığına ve beraeti zimmetine müteallik 
vesikaların aaıl veya musaddak suretlerini ve bir kıt'a fotoğrafı
nı rapten temmuz nihayetine kadar istida ile müracaat eyleme
leri ilin olunur. (3463) 

Liseler Alım Satım komisyonundan 

' kep vitrinli yem<k oda takımı, her 
günlük pek giiul asri diğer yemek 
oda takımı, 2 adet bombe kapulu 
gayet zarif a•rİ yatak od" takımla

rı , ve 1 kanape, 2 koltt·klu asri ma 
roken takımı haylı biblolar, gÜmÜt· 
ler, vazolar vesaire, asri portmanto, 
kadife perdeler, t-om ebem ağaem ... 
dan mamul salon takımı 85 parça 
dan ibaret lngiliz Tab,k t.kımı (E· 
disin) markalı mükemmel gramo
fon, lngiliz madeninden mamul 3~ 

parçadan mürekke;:ı çatal bıçak takı 
mı, sedefli güzel bir tavla, yaldızlı 

ayna vesair lüzumlu "'yalar. 2 adet 
mükemmel piyanolar. lstanbul, Bu· 
hara, Şiraz ve l sparta nefis halı~ 
Pey sürenlerden 100 de 25 teminal 
almır. 

Muallim mektepleri için yaptırılacak Fizik alat dolaplarile 
laboratuvar masalan 26 18: 932 tarihinde ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulile münakasaya konulmu,tur. Bu baptaki fenni ve 
münakasa şartnamelerini ve tarifnameyi ve keşifname ile plan
larını görmek isteyenlerin İstanbul Lisesindeki kaleme ve talip 
olanların da ihale günü olan Ağustosun yirmi altıncı aalı günü 
saat 15 te teminatı muvakkate makbuzlarile Maarif idaresinde 
kain Alım Satım komisyonuna müracaatları. (3482) 

lıtanbul İcra riyasetinden: lstan· 
bulda Bahçelı:apuda 27 numaralı 11111 

ğau. Üstündeki dairede kuınat tica 
retile mütteıil Biradfort Yani An• 
donyadiı ve ıürekaoı nam ıirketirı 
konkordato talebile vukubulan mil 
racu.tı üzerine İcra kılınan tetkikat 
neticesinde konkordato talebinin na 
7.an itibara alınmasına ve icra we 
iflas kanunun 278 ve 279 uncu mad 
deleri mucibince borçluya iki ay 
mühlet verilmeıine ve GaL.tada Ka 
raköy Palasta 3 Ün<:Ü kalla 1 numtı 
rada avukat Mazhar Beyin komİSft 
tayinine ve iıbu mühletin ili.Dile be 
raber icra ve ifli.s daireleri ve te.pu 
sicil memurluklarına bildirilmeıine 

karar verilmiş olduğu ilan olunur. 

ZA YI- Ankara Memurin Koope 
ratifinin 1354 r.uma .. ah cüzdanınıza 
yi ettim. Yeniıini alacağım . Yüzba· 

!• Hamit. 

Milliyet'in Edebt Romanı: 38 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Fclacfi lantaatique roman) 

Yazanı HÖSEYIN RAHMi 

ğacı gibi beş hissinizin içinde motör mayasıdır ... Çocuklukta Bu hakikati kabul ederiz fa- nı beğenmiyerek daha iyi alem da zihniyetten zihniyete geçer 
mahpussunuz .. Ruhu göremez- kuvvetsiz, ihtiyarlıkta sulanı kat bu beş hissimize çarpma- ler kurmaya kalkardınız.. ln- ken bulanır .. Şimdi bu tabir 
siniz. Çünkü bu nevi ikinci veren ve türlü emraza maruz yan şeyleri de JUnun bunun sanlığın bu son derece aciz ha bütün dünyada halisiyetini kay 
rüyet uzvunuz yoktur. Ruh çabuk bozulan en nazik bir u- isbahız iddialarına kapılarak !inde bile ara aıra Allahlık id bederek mağfuş bir hal almıt
sizin maddi terait dahilindeki zuvdur .. Kainatın tasavvuru yi kabul edemeyiz. Mademki o diasına kalkı§8n mecnunlar zu tır .. Camille Flammarion'un 
tetkikatmızdan kaçan gayri ne sizdeki bu uzvun kuvvetsiz şeyi veya ıeyleri hissedecek hur etmiyor mu? ölümün esrarı ciltlerinden ü
mer'i bir ,eydir. El ile dokunu idrakinden çıkan Jülünç bir fi uzuvlara malik değiliz bu nok- Doktor masanın tıkırtısını çüncüsünü açınız.. Bakınız bu 

Her ne iae bizi kediden atağı 
bir hayvana benzetmediğiniz 
için teşekkür ederiz. 

- Gücenmeyiniz. Tabiat 
sizi her teyi anlayacak u:ııvı
yetle techiz etmemiıtir. 

Bizim de kainatın esrarına 
kartı hislerimiz mahduttur .• 
Her feyi görüp bilemeyİ:ı: ... 
Birçok harikalar iÖZlerimizin 
önünde cilvelenip duruyor. El
bette bunlann birer anahtarları 
vardır. Yoksa kainatın kendi
sini de bu esrar cevherinin mer 
kezine hulQI için etrafında de
verandan bat dönmesine mi 
uğruyor? •• O da kendi kendini 
bulamıyor mu? Bizi kendisine 
tapındırmak için mi yaratı
yor?. Böyle bir tabasbustan hoş 
!anacağını farzetmek onu kü
çültmektir ... 

- Sen ilim bir ruha benzi-

- Hayatımda dünya kütüp 
hanelerini devrettim.. Şimdi 
çok haillerin gözlerimin önün
den kalkmıt olduiu bu alem
de dünya mütefenninlerinin 
pek az tey keşfedebilmit olduk 
larmı görüyorum... Niçin an
latamam? Niçin anlayamaz11-
nız. Bakınız size ıöyliyeyim ... 
Mesell güzel bir k.onaer dinli
yorsunuz.. Bunu itilmek ıçın 
kulak cihazına maliksiniz. Bu 
musikinin radyo mevceleri 
uzak mesafelere kadar yayı
lıyor .. Bir meıe ağacının ka
buğundan ti özüne kadar hulQl 
ediyor.. Fakat ağaç bu hulül
den bir şey hiaaedebilir mi? 
Çünkü odun da bu teessüre va
sıtalık edecek uzviyet cihazı 
yoktur •• Kiinat:~ akıllara sığ
mayan hesapsız harikalarında 
çok zengindir. Lakin siı: bu 

lamaz .. Vezne tartıya gelmez.. kirdir. sandan doğan kudretsizliğimiz kesmek için iki elile fes kalıp- sadedde ne diyor. 
Siz onu anlayabilmek için ken llki ve sonu heaaba gelmi- den dolayı bizi kim mes'ul tu- !ar gibi üzerine abandı .. Fakat Ruh, heyet · şinasın şu fran 
disinde cismani, fiziki bassalar yen bu alemleri bir kemik çek tabilir? onu durduramadı .. Masa dok- sızca ibaresini aynen okudu: 
ararsınız .. Halbuki o bunların mece içindeki ilik tabiatlı bir - Anlayamıyacağınız tey- torun vücudünü ıiddetL sarsa il est extremement difficile 
hepsinden tamamile muarra- maddeden doğurtmaya mı uğra !erin benden tariflerini iatiyor- sarsa hareketinde devam edi- d'etre franc et honnete, sur 
dır... Sizin feza meaahalarınız fıyorsunuz? Haliki kendi uzvi sunuz. Hllik size bu kudreti yordu. Nihayet ruhla sulh ol notre singuliere planete. 
ona tatbik olunamaz .. O za- yetimizde zannetmek idrak za vermemit ne yapalım ... Anlaya mak için dedi ki: (Bizim bu garip seyyaremi 
man ölçüsünden de kurtulmut afının en büyük hatasıdır. mayınca da inkar ediyorsunuz. - Mümin bir ruh oldu- zin üzerinde açık yürekli ve na 
tur... - Ruh ialiba seni fazla Üzerinizden attığınız mes'uli- ğunuzu anladık •. Herkesin iti- muskar olmak son derece müt-

- Biz dimağsız bir mahlu- yorduk. Bu son sözlerinle bi- yeti de halika yükletmek hif- kadı kendine .. lıte yine tele:- küldür.) 
kun dütünebilmesini anlayamı zi ikna edebildiğini sanıyorsan fetinde bulunuyorsunuz. Mak- rar ediyorum .. Mademki bizim Ruh, ibarenin tefsirinde d..-
yoruz.. yanılıyoraun .. Bu anlatılmıyan sadmız nedir? Cenabı Hak insani hislerimiz çok mahdut- vam etti: 

- Dimağ nedir beyefendi- muazzam meselelerin önünde kendine sizi İnandırabilmek i- tur biz de anlayabildiğimiz ka- - Her hangi bir insan her 
ler? Siz beyaz ve sencabi mad iki tık vardır. İnanmak, inkar çin hilkat esrarını, marifetleri- darına inanırız. Mazur goru- hangi bir menfaat veya korku 
delerden yapılmı' bu yumuıak etmek .. Hakiki iman, ıüpheleri nin guguklarını gösteren bir nüz .. Bu halli nakabil mevzuu ilcaslle doğnıyu söylemekten 
UZllV ile dütünüyorsunuz. Sof- büabütün ortadan kaldıran de- hokkabaz gibi önünüze mi koy ııeçelim.. Semavi kiyasetiniz- çekinirse vatanına ve vatandat 
ralarınızda ha9lama ve tavasını rın, ciddi bir kanaat neticesin malıydı? O kadar büyük bir den diğer hususlara ait malQ- larına faydalı olmak namus
yediğiniz bu hamur gibi ıeyin de husule gelebilir .. Senin vaa allah buna tenezzül eder mi? mat rica ederim .. Lutuf buyru karlığını zedelememiş ve bazı 
bütün dünyaya h&kim olma11- zın bizde bu kanaati hasıl ede Allahı anlayabilmek için yıne lur mu? hasis vaziyetlerde onu bütün 
nı istiyorsunuz. Ruhta ve hi- medi.. Biz hiç bir zaman da, onun kadar kudret sahibi olma - Sorunuz.. bütün kaybetmit olur .. En na 
likta da bunu arıyorsunuz.... bu dünyaların, küreler kadar nız lazım gelir .. Siz ise toprak - Bu arz üzerinde en na- muslu adam menfaatini umu-
Dimağ mahluktur. Halik de- 1 koskocaman bir kafa kemiği- !arda sürünen tırtıllarsınız .. Al muılu adam kimdir? 1 mun hayrında bulandır. Böyle 
ğildir. Bu kiinat bir dimağ nin içindeki yumuşak madde- !ahın ne olduğunu bilmeden - Namus sözü nisbi bir ta 1 görünüp te bazı kaçamak yol 
eaeri olamaz .. Dimağ manevi- ı den fırladığını iddia etmedik. , onun kanunlarına itiraz ediyor birdir. Her memleket ahlaki- !ara sapıtarak hilekirane nefi• 
yetin, yarattığı kuklaların ka- Sen bizim be~ his içinde mah- · sunuz.. Ne olduğunu bilaey- Y_~t.ının telak_kil.~r~?e ~öre . de-

1 
ıerini her şeye takdim edenler 
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il. Jilffe 
S. Sioııaıka 
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le. Uncuyan. 
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il. s .... c1ar 
v, Abut 

V. Chiriniaa 

Suat 

Çift Erkek 
llye 

} 8elclini vı Mouııen 
"ceddin VI Caiıit 

~- Binna vı Anotber 
Uncuyan vı lcaciyan 

t A._. 
' Arınitaııc vı 1. Cimco 

.\ F . il enı vı N. Serdar 
· Jaffe vg Anotber 

~•roff va T reguboff 
'· QL •uınni!$ vs Anotber 

I\~ va Scioleticb 
•tou rnad vı Haıen 

Bye 

8. 
Şive Siikkd' Hm. 

F' alıtt,, Hm. 
Miu P. Tiano 

"" "'-.' Gorodetzı.y Jr. 
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SllM n Aaodl• 

Tek Hanım 
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• Miu H. Wbittall 

Muhtelit 
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1 vı Sual 1 Bye Miaa M. Whlttal 
Bye Mi11 Goredetzky vı Anotherı 

.,"• P. Tıano vı R. Baldini .... 
'· Black vı Anotber 

1 
1 

"~Otlı er vs C. Binn.s 1 
it; •• ~dil vs Lavroff 

•• b 
A "'- Geoı ı:e va V. Abut 
"°llıcr vı V. Şirin 

"1;,, w . l.t. . Whittall va E.Arnutaııe 
'· O'Laary vı Riza Deni! 

1 

1 
1 

1 
1 

• Retournad 1 By• Mi .. Bomatein • 
Bye Mias Semine Re' 

Semih Siire1711 
Oberle 

Danial 
Reinhardt 

Birııe 

Mahmut Ş.. 

t. ~h 
H. Fuat 

l. Muıoı 
A. Mecdi 

n F ... t 

it vo Sedat 1 

JUNİOR (Küçükler) 

. 

-·-
Diğer bir katil de 

idama mahkum olciu 
ADANA, 19 - Erzinli Hasan 

iam.inde biri1 erazi meselesinden 
dolayı amcazadeleri ihtiyat zabiti 
Nuri ve Halil efendileri feci t"rait 
.içinde canavarca öldürmüı ve par 
çalamııtı. Cereyan eden muhake .. 
me neticesinde katil idama mah• 
küm edllmiıti . 

Dün idam hükmil Cebelibere• 
ketin Çarşı meydanında infaz e· 
dilmiJtir. Bir çok halk katilin a· 
ıılmıt ceaedini ibretle temaşa et
mittir. 

URFA, 14 - Birecikli Ko.aım 
oğlu Ali iıminde biri aarhoıluk 
ıaikasile arkadatlarından Meh· 
met ve kahveci diğer Mehmet e
fendilerle kavga etmiı, ikiıini de 
tabanca ile öldürmüttü. 

Ali tevkif edilerek mahkemeye 
aevkolunmut ve muhakemesine 
hatlanmıttı. Muhakeme ııeçen 
gün bitm.iı ve müddei umumi Ali 
hakkmda idam cezaaı iıtemitti. 
Alinin vekili cezayı hafifletmek 
için çalışmıt. fakat muvaffak ola· 
marn.ıştır. Mahkeme idam karan 
vermiştir. 

Antalyada mezbaha 
ANTALYA, 14 - Son zaman· 

larda burada ııôze çarpan bir Be· 
lediye faaliyeti var. llunun batın· 
da fenni mezbaha inıuı gelir. 
Mezbaha bitmiş ve ceçen gün a· 
çılma resmi yapılmıştır. 

Mezbaha çok temizdir. içinde 
bol su •ardır. Senelerden beri mer 
kep aırtında ve taı arabaıile taıı· 
nan etler ıimdi kapalı kamyonlar 
la nakledilmektedir. 

Ereğlide ilk kömü
rü bulan adam 

ZONGULDAK, 18 - Ereğli 
havzasında ilk kömürü uzun l'ı1eh 
met iıminde biri bulmuftu. Uzun 
Mehmedin mensup olduğu aile, 
peritan vaziyettedir. Halkevİ, u~ 
zun Mehmet hakkmda ihtifal ya· 
vacaktır. Halkevinin tarih tubesi 
bugünü tesbit etmekle ınetıul· 
dür. 

Halkevi idare heyeti azasın· 
dan Ahmet Bey. uzun Mehmedin 
ailesine yardım edilmek üzere, İ· 
dare heyetine bir takrir vermittir. 
Bu takrir idare heyetince kabul 
edilmiJtir. 

Halkevi uzun ~h din aile
ıine yapılacak yardım teklini ta
yin edecektir. 

Diğer ıar.ftan Türkit, Kömür
if, Ereğli şirketi de, uzun M~hme 
din aileıine yardım edecektır. 

Urfada ucuzluk 
URFA, 16 - ,Urfa~ yiyecek 

•e içecek eıya fıatlerını atafıya 
yazıyorvm: . 

Buğday 4 • 5, arpa 3, mercı
mek 4, nohut 4, zeytinyağı 45, 
aade yağ 90, üzüm 10, koyun ~ 
28, keçi eti 25, kusu •• aıtn' eti 
20, teker 57, luıb•e 110, çay 350, 
yoğurt B, bal 40, pekme• :ıo, pey
nir, 40, yumurta iki taaeu bir ku
rut. kömür kantarı 510, odun kan 
tan 220 kunıt-

Akhisarda sebze 
bolluğu 

AKHiSAR, 18 - Sebze fiatle
rinde aon ır\inlerde büyük bir u
cuzluk bat göatermiıtir. Fiatlerin 
bu kadar ucuz olma11 ııayr.i tabii 
görülüyor. Bet. altı patlıcan bet 
kuruf faaulyenin okkası beı lru
ruf, domatesin okkası yü:ı; para 
armudun okka11 bet kuru,tur. 

Üvey evladım vurdu 
Balıkesire merbut lvrindide 

bir facia olmuıtur. lvrindinin Pat• 
lak köyünden Çolak Ali ianı.inde 
biriai üveyoğlu Caferi ağır aurel
te yaralamıt, çocukcağız haatalaa
neye kaldırıldığı sırada ölmüttür. 
Katil Ü•eybaba yakalanmııtır. 

Yeşil Bursa yeni otelleri ve kaplıcaları ile 
hakikaten rağbete değer bir şehirdir 

BURSA (Milliyet) - Buna o· 1 

tel ve kaplıca eahipJerinin yaptık
lan cemiyet bu çok güzel f"hir İ· 
çin çok faideli olmuttur. Cemiyet 
teıekkülünden sonra iyi bir dütÜ· 
nüıle ilk it olarak Buna kaplıca 
ve otellerini tanıttırmak için lstan 
bul gazetecilerini Bursa.ya davet 
etmittir. Bu davete icabet eden 
gazeteciler çarıamba sabahı Sey
rİ8efainin Kocaeli vapurile Top
hane rıhtımından hareket ettik. 

Her sahada en doğru ,eldi bu
lan Seyriıefain lıtanbul ile Mu· 
danya araaındaki meaafeyi de 3 -
3.5 saate indirmit. Bu aür'at aa· 
rında az değil amma eıkiden 6-7 
saatten evvel ııidilmediğini düıün 
dükçe inıana kapı kom,uıu gibi 
geliyor. Bilha1Sa bu oeyahat çok 
temiz ve rahat bir vapurda yapılll' 
aa .. 

Mudanya Belediyeıi mühim hir 
varidat membaı bulmUf, vapur
dan çıkar çıkmaz beter kuruş a· 
yak bastı parası ahyoY. Kôprii pa· 
rası kalktığından b~ri havaya pa
ra vermeğe alışmadığl!112dan mı~ 
dır nedir? Bıı bize bir tuhaf ııel· 
di. Geldi amma çeyrekleri çar n;ı
çar verdik. 

Bursa vili.yeti yolları muhak
kak memleketin en ııüzel yolları· 
dır. Mudanya ile Bursa arasında .. 
ki yolu otobüsler su için'--!-? bir sa
atte alıyor. 

Bursa lstanbulun yani batında 
olduğu halde bir çoklarımız bilme 
yiz. Hot Sunada bilenleri de ıa· 
ıırtacak kadar değişiklik var. A· 
zimli bir Vali olan Fatin Beyle 
çok çalıtkan Belediye reiıi Muhit· 
tin Beyin müşterek faaliyeti bu ta 
biatin cennetini bir kat daha gü
zelleştiriyor. 

Burea otellet"i ve banyoları aon 
bir kaç aene içinde, değil Türkiye 
nin her tarafındakilerini, latanbul 
dakileri bile kıskandıracak bir 
dereceye •aoıl olmuıtur. Çekirııe
deki oteller bilhassa Bur.anın bi
rinci sınıf iki oteli olan Adapalaa 
ve Çekirge palaı bibakkin konfo
rü haiz oteller. Her odanın hir 
banyoau olması bu faikiyetıİ ta
mam1ıyor. 

Şimdiye kadar auyile •e yeıil
liğile methur olan Buraa yeni bir 
1öhret daha kazandı: Aakeri baa
tahaneai .... Bu hastahane hakika
ten Buna için blr mevcudiyettiı·. 
Haıtahanedeki Fizyotropi ve elek 
tropi kıamılan bug-ün m~mleke 

tin hiç bir haatahaneainde yoktur 
ve ilk defa bu haatahanede ya
pılmııtır. Haatahaneye bir baluı 
hakikaten kıymetli ellerde oldu
ğunu ııöateriyor. 

Buna o kadar rüzel ve o ka-

Ul11daf1a çıkan goı 
dar alaka celbedici ki ... Onun İçin ı ile bütün himmet ve rağbete ia-
ne yazılsa azdır. Kısa bir cümle yık.... A. Failı 

Nadide bir san'at 
eseri mahvoluyor 

Mimar Sinan'ın bize bırakhğı 
Manisadaki 

Muradiye camii ne halde? 

Camlin dışardan man:ıaraaı 
MANİSA, (Huıuıi muha· ı olan bu tahcaeri aan'at bvgüa 

birimizden) 15 - Edirnecleki maatteesıüf, harabiye namzet. 
Sultan Selim, İıtanbuldaki tir. 
Süleymaniye gibi - bir za- Bundan bet altı •- -.el. 
manlar Osmanlı veliahtlarının kamilen kül ve enkaz yıfm~ 
makar ve menıeleri olan - halinde bulunan memldcetimiıı: 
Maniıadaki Muradiye camii de de - hükümran olan -kea 
Mimar Sinan merhumun !iye- buhranına rağmen - ..Ut k.o. 
mut ibdalarından birini tqkil nağına tercihan ve her teJdeD 
eder. evvel muazzam bir hüldUnet 

Harici manzaraaı itibarile konağı vücude getiren eabak 
de, dahili tezyinatı dolayııile vali Müıtak LOtfi Beyin Tilt. 
de erbabınm pek giranbaha yeti zamanına müaadif gQnler· 

de, Muradiye camiinin anbean 
göze çarpıp duran harabl teh
likesi bu pek kıymettar idare 
adamının nazarından kaçma. 
mıt ve tqebbüıatı mütemacH 
yeai eseri olarak da Evkaf mil 
düriyeti umumiyesi han:l<ete 
geçmek zaruretini hi11etmit
ti. 

Filvaki o aıralarda mbnar 
Kemalettin Bey merhum haa-

1 saten Muradiye camii tamira-

1 
tı için keşfiyatta bulunarak 
neticeıini barapor İcap edenle

' re bildirınif, bu kıymettar ıah 

V/11dağdaki olefin lararası 

İri bir yaban domuzu İ t D ··ıf •• E • ı· v • d 
AKHiSAR, 18 - Akhuarın S • aru UDUn mın ıgın en: 

eserin o gün için on bin lira 
tamirat masrafına eteddi ilıtiya 
cı olduğunu rakamlara müste
nit biı· kroki ile teıbit eylsniı 
ti. 

Sarıçalı köyü mevkiinde köylüler Türkiye Cümhuriyetinin Büyük Banisi ve ilk Reisinin ismİ· 
tarafsndan hir yaban domuzu vu ne izafetle ve (Gazi Mustafa Kemal Mükafatı) namile tesis edil
rulmuıtur. Domuz timdiye kadar mi, olan bin be! yüz liralık mükafat için ese lerin kabulüne bat. 
o civarda ırörülmemit kadar bü- I T 

yük. irtifaı: 1,28 aantimetro, ağu anmı,tır. 
lığı 100 kilodur. Bu mükafat, Demokrasiye ve Cümhuriyete ve bilhasaa Tür 

Köylülerin söylediklerine naza- kiye Cümhuriyetine ve Demokrasiıine müteallik ve isim ve mev
ran aekiz yatında •a,"nuı. Bir iki zuundaki ulviyet, ciddiyet ve ehemmiyetile mütenasip ve ilmi 
aeneden beri köylüler "u hayvanı uıule müstenit olarak yazılnnt en iyi eıerin aahibine Cümhuri-
•urmak için çalııtıklan halde an- b d b ) 
cak timdi vunnağa muvaffak ol- yet ayramın an İr gün evvel ita o unacaktır. Eserler, Eylülün 
muılardır. Sırbnda bir iki ""nelik on beşine kadar kabul edilecektir. 
k~rtun yaralan olduğu ırörülmÜl- Eserler, makbuz mukabilinde Emanet Kalemine tevdi edil. 
tür. melidir. (3458) 

................................................. h .................................... . 

Çift Küçükler (Junior Duble) .................. .. 
Bye Semih vı DaruaJ 1 

Dervit Fuat va Anoth• 
R-....rdt vı Djiraı 

F. Hakkı n Another 
J. Haçaduryan •• C. Leon 

. Aradan aylar, yıllar ııeç-
tı; hatta Kemalettin merhum 
da göçtü. Onun kemali dik
kat ve ihtimam ile tanzim e-
derek alakadar makamata 
gönderdiği o pek müıtacel 
rapor bili fili bir ıemere ve 
bir netice vermecli ... 

Öyle iddia edilebilir lriı 
Muradiye camii tamiri niıya
na karııtı. 

Kemalettin merhumun ra
poru da bir kÖ!ede kayboldu, 
çürüyüp duruyor. 

o elin on bin lira ile mü-
kemmelen tamiri imkanı mev
cut olan bu deha ve aan'at 
eserinin bugün iki misli ıarfi. 
yat ile ihyaıı mümkün değil 
Halbuki haber aldığımıza gÖ· 

1 re, Muradiye camii tamirat 

Birge va MuMN r 1=--------= maarafı olarak geçenlerde 
(1_700) liralık bir havale veril. 
mıt. A ·--::;.•;, ·~:-:-......... ·~~ !,----------, _________ . Bunu itilince: 

"Bilemem eyliyecek hande. 
midir, kirye midir?., 

Demekten kendimi alama· 

.ı 
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Devairde 
iş saati 

Maslakta bir 
Kazadahal 

KiRALIK 
KÖŞK 

llreak6y Caddehottanında 
Batclat cad~i üzerinde bet o-

şofo" r yaralı m.aıte- da bir banyo, riai bah .... ve bir 
Yaz ve sıcaklar dola .1 "ni u dönümden fazla munt:;am ba-
yısile değiştirilecek b rkı erkı i 1 olan zarif müstakil bir kötk 

ıra ıp açmıt çok ucuz ve mevsim için acele 
Havaların, hemen hemeıı mem 

leketin her tarafında, 11cak rit
me•i dolayı11 ile dairelerde it ... 
atinin doği,tinlmeaine Heyeti Ve
kilece karar verilditi yazılmakta
dır. 

EYVelki rece Maalak yolunda devren kiralıktır. 
bir otomobil kaza11 olmuıtur. Sirkeci: Liman han 26 No. 
Tevfik iııminde birinin idueaind.. ya müracaat. Telefon: 20590 
ki otomobil Hacıoamaa Bayırında 
hendeğe yuvarlanmıt ve otomobil 
içinde bulunan Küçük çlflik parkı 
müateciri Ekrem Beyle refika11 
yuvarlanmı,Iardır. 

1111111• MÜHiM 1LAN -• 
Ancak karar dün Vilayete ııel

mem.iati. Karar relince aJ.,amlan 
devaJr uat 16,30 da tatil edile
cektir. 

Sanayi Bankası 
umum müdü.rlüğft 

ANKARA, 10 - lktıaat Vekl 
Jeti Mllatetan Hüonü Beyin Sana
yi Benkut Umum Müdürlüjiine, 
Sanayi Umum Müdürü Şerif Be-
• Sanayi Ofial Mildürlüfüne, 

Jkıuat VekAleti Miitavirlerinden 
Şefik Beyin de Sanayi Umum Mii
dürlüfüne retirileceklen .Öylen
mekteclir. Sanayi Ofioi yakında 
tetelddll adecelr.tir. Ofiıin bin 
menaucat. diğeri kimyevi ıanayi 
'ubeıl olmak iisere iki şubeai ola
caktır. --

Yeni kadro 
Tevhit edilen Tütün ve Milı 

kirat inhiıarlan için hazırlanftll 
yeni kadro vekil Rana B. tara
fından tıı.ıdik edilmittir. Bu 
kadro iki güne kadar alikadar
lara tebliğ edilecektir.Tatr• tet 
kilit kadrosu da dünkü mcü
mende tetkik edilmittir. Bu 
kadro mucibince villyetlerde bl 
n-r inhisar müdürlllkleri ve ba
zı yerlerde de müstakil müdür 
lükler teşkil edilecektir. .. . ~ 
136 içki fabrikası 

var 
inhisarlar idaresinin bir İsta 

tuıtığine nazaran, bütün Türki 
yed ki muskirat fabrikalanrun 
adedi 136 ya baliğ olmaktadır. 
1stanbulda 23 rakı, 12 likbr ve 
konyak 18 §&rap fabrikası var
dır. Anadolu ve T rakyıı.da ise j 
61 rakı, 22 likör ve konyak fab I 
rika11 bulunmaktadır. 

Manisa Tütün inhi
sarında teftiş 

ŞofOr kazayı müteakip yaralı
lan olduğu ribi bırakmıt ve oto
mobili hendekten c;ıkararak binip 
kaçmıftır. O urada oradan reçen 
Amerikalılara ait bir otomobil 
kazazedeleri alarak Etfal basta- ' 
neıine retinniıtir. Mercruhlarm 1 
yaralan afır değildir. Şoför hak
kmda takibat yapılmaktadır. 

Müzayede ile Sabş 
BUGÜN SAAT 11 de 
Iıtanbul'da KÖprübqında Valide 
Hanının ittiıalinde deniz oahilin
de bulunan memaliki şarkiye 

Franıız banka11nın depolarında 
mevcut: 

4 adet Fite maıiı:alı kebir kaoa 
1 adet Milner DJBrkalı boa 

Boğulacaktı 1 adet WHUITrY markalı lnri
liz kaoaaı . 

Kızıltoprak aahilinde yıkan- ı Müzayede suretile satılacaktır. 
mak Üzere denize giren Kaatamo• 
nunun Araç kaza11 Boyalı köyün 1 Pey aürenlerden 100 de 25 
den Haoan Sadık, yüzme bilme- teminat alırur. 41-.;ıı 
dii!inden boğulma tehlikeıine ma· 1 • • _ --------- ~--
ruz kalmış, imdadına yetiıilerek 
kurtarılmlıtır. 

Çarpan otomobil 
üAYRlMOBADlL 

801'"0 
LARI ALINIR, 

Tünelde Karanfil soknğında 
aakin Alberin otomobili Tak•İm· 
de tramvay durak yerinde Va- • 
rankil isminde binne çarparak ya
ralamı§tır. , SATILIR. 

Yeni Postahane karşısında Bü
yük Kir.acıyan Hanında No 24 
felgraf adreai: lıtanbul Ziyator 

Hiç yolı:tan kaga 
Fındıklıda, eski Salıpazarında 

tütün depo•U ameleainden Salih 
ile Kumkapılı lbrahim Ortakoylü 
Muatafa, Rabazan Ali ve hüviyet
leri anlatJlamıyan diger iki fahıa 
arasında hiç yoktan blr münazaa 
çıkmıftır. Palabiyet denmekle ma
ruf Muatafa ile Rabazan ve di
fer iki tahıa yoldan "en geçecek 
ain,. c.hayır, ben g~eceğim ! » der
ken biribirlerine girmiılerdir. Pa
labıyık ve Ramazan tabancaları· 
nın namluıile Hamidi baır.:ıdan 
yaraldıkları ıırada kavranm ara
ıına ırirmek İdeyen amele Mak
bule H. da Palabıyığın atbğı bir 
tekme ile kanımdan yaralanmıt
tır. Diğer taraftan Salih de ame 
leden Muatafa tarafından bıçllkla 
ıayağmdan yarat..nmııtır. Salih, 
hastaneye kaldırılmış, iki aylık 
hamile olan Makbule de muaye
neye •evkedilmiıtir. iki Mustafa

•lar ve Rnmazan den!eıt edL mıf• 
tir. 

Haliç idman yurdu 
gezintisi 

Telefon: 22716 

M E RS 1 N 
ADANA 

müzayedelerine iştirak edecekle-
re teminat muk>bilinde delalet 

edilir. 
Adana için adres: 
Tar•ua'ta İoroğlu Ziya 

MERSIN'DE Yıldız matbaaoı -
latanbul ~inci icı·a memurluğun

dnn: ~dam Sofiyanın maafaiz ve 
aairesile 500 lira borçlu Baba~ki ku 
leli köyünde mııki Mehmet Aıım 
ef•ndinin mahcuz olup paraya çev
rilmesine karar veri!. Tophanede 
Cı ngird" atik tavuk ~ı!<ınazı ccdid 
twuk yokuşu atilc 2 cedid 20 No.lu 
12 50 metro terbiinden ibaret maa 
bahçe bir bap ahşap haneye 2337 li 

: rn taktiri kıymet edilerek üçte iki 
hisse•İ açık artmnaya konulmuıtur. 
30· 7 932 tarihinde şartnamesi divan 
haneye talik edilecektir • 22..S-932 

Vakıf Paralar 
Müdürlüğünden: 

Kat'i Karar İlanı 
flcraa Müzayede Merhunatın ıemti meşhuru Borçlunun 

No. bedeli L. ile cinai, No. ve sa:r evsafi iımi 
20429 23 Üsküdarda Haceheana hatun mahallesinde Pa,ali 

manı caddesinde cedit 100 numaralı 738 zira mik
darında 229 lira kıymeti muhammeneli mu ahır 
bir kıt'a arsanın tamamı. Muhiddin Kudduıi ~ 
veresesi. 

20518 42 Lalelide Mesihpata mahallesinde Langa caddesin-

20573 

de 3 mükerrer 3 mükerrer emlak ve 35 oda ve 779-
780 harita numaralı ve 836 lira kıymeti muhamme 
neli yeni yüzü on metre olmak üzere 240 metre 
murabbaı bir kıt'a arsanın tamamı Mehmet Sadi B. 

32 Ta~kasap civarında Yüksekkaldınmda Sanmuaa 
mahallesinde Dedepa§a ıokağmda cedit 22 numa
ralı ve 172 lira kıymeti muhammeneli 375 ziri bir 
kıt'a arsanın tamamı. Mehmet Naki Efendi 

20594 32 Koskada Çobançavuı mahallesinin Camii§erif so-
kağında atik ve cedit 24 emlak ve 11 ada ve 412-2 
harita No.lı ve 532 lira kıymeti muhammeneli yeni 
yüzü 7 metre 19 santimetre olmak üzere 152 met
re terbiinde bir kıt'a arsanın tamamı. Vahit Bey. 

20621 158 Mollagüranide Seydibey mahall"'sinde Sarayboı
tan sokağında cedit 58-60 No. lı 1440, 50 metre 
murabbaı sathında 1884 lira kıymeti muhamınene 
li bir kıt'a arsanm tamamı. Hüsamettin B. veresesi 

20623 32 Sultanselimde Tabakyunus mahallesinde Bakkal 

?0663 

arkası sokağında atik ve cedit 10 No. lı 210 zira 
terbiinde 150 lira kıymetinde bir kıt'a arsanın ta
mamı. Mehmet Fuat Efendi ve Münevver Hanım 

16 Sultaııahmette Nakilbent mahallesinde Şeftali çef 
mesi sokağında cedit 12 mükerrer 14 emlak ve 9 
ada ve 173 harita No. lı yeni yüzü 10 metre 30 ıan 

ı timetre yeni ıathı yüz yirmi ıekiz metre 48 ıan
timetre terbiinde 269 lira kıymeti muhammeneli 
biı· kıt'a araanm nısıf hi11esi. Hasan Şükrü Bey. 

20663 27 Sultan Ahmette Nakilbent mahallesinde Tülbent-
ağa çqmesi sokağında cedit 12, 14 emlak ve 9 ada 
ve 174 harita No. lı yeni yüzü 10 metre 20 .. nti
metre, 8 metre 80 santimetre, 3 metre 80 santimet 
re ve yeni ıathı 163 metre terbiinde 513 lira kıy-
meti muhammeneli diğer bir kıt'a ar .. nın nısıf 
hissesi. Hasan Şükrü Bey. 

20714 126 Sultan Ahmelte Güngörmez mahalleıinde Dervit 
sokağmda cedit 10 ila 19 eml8.k ve 16 ada ve 301 
harita No.lı214zira mikdannda149lira kıymeti mu 
hammeneli bir kıt'a arsanın tamamı. Necmiye, 
Şükriye, Aliye ve Hamdiye Hanmılar. 

20726 420 Şehzadebatında Eminnurettin mahallesinde ve so
kağmda cedit 2, 9, 11, 13, 15 emlak ve 1 ada ve 3; 

- Güzel alaturka musiki meraklıları 

Deniz Kızı E F TAL YA Hanıot• 
• 

VeKemani SADi Beyi 

ı Bar~IJe'~e BEL VÜ Ba~~esin~~ 
Dinleyiniz 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlıyor 

1. ci Keşide: 

11 Ağustos 1932 dedir. 

Büyot i'raıniye 30,000 lira~ırl 
Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniı· 

Gedikpaşada jandarma satınalma 
komisyonundan: 

Muhteli~ boy_da dört bin adet tahta sandık kapalı zarfla ı 
naca~tı~. Ta~ıı;>lerın tartnameyi &örmek için her gün ve mü 
saya ıttırak ıçın de IO Ağustos 932 çarıamba günü saat on V. 
te komisyona müracaatları. (341 

lSTANBUL BiRiNCi NOTER! 
MEMURiYETi ALlYESINE 

Efendim; Memuriyeti aliyeleri ca
nibinden 23 mayu 931 ve 4888-82 
numara Wıbnda 1 Haziran 931 tari 
hinden itibaren iki aene müddetle 
merkeııi lıtanlıulda Ankara caddeoin 
de Rflfit efendi hanında olmak ü
re (Rekliın matbaa11, iare.el Noman 
Marküı ve türekaoı) ünvam ticarial 
tahtında akt ,,., teoiı ile henüz teoci 
li ilam! edilmem.it bulunan tlrketi 
ticadyeyi bu kerre rizayi akıdey:İn 1 
le ve müddetinden evvel feoh ve ip. 
tll eylediğimizi ve tlrketl mefıuhlı
nnı lıileümle düyun ve matlubab Jo 
ref Herokoviç efendi tarafından Oe
l'Ubte ve kabul eylediğini ve Rek
lam matbaau derunünde mevcut bl 
lumum matbaa makinalarile motör, 
hurufat, ve küfeyi ilah edevat ve e 

tya ve mefrutat ve bilcümle ı' 
nıat ile alelumum matb-.ı kitııpfl" 
hakkı mülkiyeti ıirketi mefsuh 
Aktif ve pasifini deruhte eden ı' 
k&yi oabıkadan Jozef Hertko•~ 
fendiye devrü temlik kılınınıt ol 
funu ve madam Kremer ile 1 
Noman Marküa efendinin t 
tirketi mezkureden kat'i alaka ,fi, 
diklerini yekdiğerlerinln >.imme!İlı 
ıureti kat'lyede ibra ve iaknt t 

mlı oldukları. huıuoatnun eııııl 
18.liaece malumları olmak Üzert! 
fiyetin veoaiti neşriye ile ilanını 

lep eyleriz efencliuı. 
I ıtanbulda Ankara caddesinde 

tlt efendi hanmda ldiin ( n.ııı.J. 
matbaaoı, 1 ıra el N omıuı Marlı 
tirketi mefauhaoı aza11 lımel 
küı Noman, Madam Kremer, Jıl 
Herıkoviç. 

1 O; 11 harita No. lı yeni yüzü 72, 61 yeni aathı 
1288,27 metre terbiinde 3000 lira kıymeti muham 20940 
meneli bir kıt'a arsanın tamamı. Kazım ve Ali Ki. 

ti muhammeneli arsanın tamam. Hafıze Hanı 
21 Ayasofyada Küçükayasofya mahallesinin Çatla 

kapı sokağında atik 5 mükerrer ve 17 emliık ve 
ada, 29 harita No. lı seneden yeni yüzü 3 metre 6 
santimetre sathı 68 metre 43 santimetre terbiindl 
ketfi mucibince 54 zira mikdarında ( 162) lıra ki! 
meti muhammeneli bir kıt'a arsanın tamalJI 
Ahmet Natit Bey. 

miran Beyler. 
20762 32 Boğaziçinde Paşabahçeıinde Sultaniye ıokağmda 

cedit 64 mükerrer No. lı ve 330 lira kıymeti mu
hammeneli (550) sira bir kıt'a tarlanın tamamı. 
Safiye Hanım. 

20817 69 Betiktaşta Cihaımüma mahallesinde Mazharpafa 20940 
sokağında cedit 4 No. lı ve 663 lira kıymeti mu-
mcneli 110,50 zira mikdannda bir kıt'a araanm 
tamamı. Emme ve Mükerrem H. larla Hasan Feh-
mi, Abdullah Şerafettin ve Ahmet Galip Beyler. 

MANiSA, 18 - Tütlln inhiaar 
nilfetdtJerind- Zekeriya B. Tü
tün lnhiaar dair .. • de teft4Jeriııe 
devam ediyor mumaileyhin bu tef 
tiıatı bir ay kadar sürecektir. 

Hıılic idman Yurdu 22 Tem 
muz cu~a günü için bir deniz 
tenezzühü tertip etmiıtir. Gül
nihal vapunı yarın 8.30 Topha 
ne nhtımından hareket ederek 
Y alo a ve Çmarcığa giderek 
aktama dönecektir. 

Gümrüklerdeki sa-

tarif.ine mu.ı'ldi( pazarteaı giınü 

ıaat 14 den 17 ye kndnr dairtmiz
do açık nrttınna ile satılacaktır Art 
tırmaya iıtirnk için yüzde JO etmi· 
nat akçası alınır. Müterakim verği 
ile beledıye resımlen ve vakıf İcare 
ai müştt:rfyc aıttiı·. Haklan tapu ai
cillerile sabit olmayan ipotekli ala
caklılar ile diğer alakadarların irti
fak hakkı ıalı.ipleri bu haklarını ve 
faiz ve maırafa ait olnn iddiıılanru 

~0870 158 Akaarayda Çukurçqmede Mollakester mahalle-
ıinde atik 6 mükerrer No. lı 519 zira bir kıt'a milf 20949 
rez arsanın tamamı. Nahit Bey 

37 Ayaaofyada Küçükayaaofya mahallesinin Çatladı· 
kapı ıokağıncla atik 17 :ve 15 ve 5 mükerrer emişi 
ve 6 ada ve 28 harita No. lı yeni yüzü 4 metre ye 
ni sathı 68 metre 43 ıantimetre terbiinde 357 litl 
kıymeti muhammeneli diğer bir kıt'a arsanın t•· 
mamı. Ahmet Naıit Bey 

Devalrde yaz 
mesaisi 

hipsiz eşya 

1 

1 
1 olaca ANKARA, >O - 0-alrde ak-

ı d. l8Jll - alb buçukta ya• müna
ıy betile tatil yaprlmuı kararlllftınl 

ı 
1 
ır •q,br. 

Gümrük idaresi gümrük am
bar ve antrepolannda kalan sa 
hipsiz etYadan bir kısmını daha 
aııtmağa baılamıttır. Satılacak 
eşya meyanında .. bibi çıkma
yan 4786 kilo filim almağa 
mahıuı makine vardır. 

ilan tarihinden itibaren 20 gün zar 
fında evrakı müabltelerile bildirme
leri lizımdır. Akıi taktirde tapu ıi

cillerila oabit olmayanlar oatıt bede 
linin paylatmaomdan hariç kalırlar. 
Alakadarlann yeni icnı ve ifliıa ka 
nunun 119 cü maddesi mucibince 
te"fiki hareket etmeleri ve daha fu 
la tafsilat almak iateyenler 932-
3913 No. ile besinci icra memunu-

20876 42 Bakırköyünde Kartaltepede Yükaektarla mevkiin
de Çukurbo.tan ıokağında 19 mükerrer No. b ve• 
345 lira kıymeti muhammeneli 345 zira bir kıt'a 
müfrez ananın tamamı. Ahmet Şükrü Bey ve F at-
m• Süreyya Hanım. 20979 

80 Tophanede llyaçelebi mahallesinde Akarau ve tii1 

be ıokağmda cedit 9 ve 11 emlik ve 17 - 5 ada -vı 
1 - 22 harita No. lı 796 metre 76 santimetre terbİ' 
inde 4158 lira kıymeti muhammeneli bir kıt'a arfl 
nm tamamı. Hikmet ve Mehmet Cemal Beylerfı 
Emine Fehmiye ve Semiha Hanımlar 

"48 Fatihte Haydarda Hacı ferhat mahallesinde Bot· 
tan aokaimda cedit 68-1 No. lı ve 499 lira kıymeti 
muhammeneli (416) zira bir kıt'a ananın tarıı•· 

: : ~ -ı -RA-D-~-0-, 
ı r 
ı e 

'' r 
• 

Bugünki program 
ISTANBUL - (1200 m.) 18 

rramof- 19,9 alaturka konser, 
Vedia Riza ••Cennet Hanımla
nn ittiraldle, Ajans haberleri. aa
al ayan, J0,5 rramofon, Jl ala
turlca ~r, Vildan NiyHi S... 
Jİn ve Fikriye Han-m iftirakile, 
22 orlr.eotra. 

Necip Y akllp Bey ida....mde: 
1 - Roaciniden bir uvertür. 2 

• Rizetten bir parça. 3 - Berrer
dcn bir ftlı. 

BOKREŞ- (394 m.) 20 Şarkı 
koneri, 20,20 senfoni 21, 15 ikin
ci kmm oenfonl. 

BELGRAT,- (429 m.) 20 Mil
li şarkılar, 20,5 doktorun tavıiye 
!eri, 23,S danı ha-.alan. 

ROMA - (441 m.) 20,111 Mem 
l~ket haberleri, 21,11 ev kadmına 
naaihatler, 21,111 Zoraima recele
ri, isminde bir dram. 

PRAC - (488 m.) 20 Şarkı 
konaeri, 20,20 flüt konaeri, 20,40 
komedi, 21,20 f&l'kr konaeri. • 

ViYANA- (517m.) 20,40Sa 
lon orkeıtraoı, 21,20 eaki dana 
havalan, 23,25 cazbant. 

PEŞTE - (550 nıetre) 20,411 
Sıyasel dedikodulan, 21 konser, 
22 Çiran orkestra11. 

VARŞOVA - (1411 m.) 20, 
45 tdemleket haberleri, 21 akşam 
konıeri, 22,20 bir küçük hikaye, 
23 dans havalan .. 

BERLIN, - (1635 m.) 20 Gü
nün aiyaeti, 20,35 konferans, 
20,SO aalon orke.ıra.,, 21 yeni çı
kan romanlar, 22 Frankforttan 
nahlt:n konser. 

ğuna müracaat 
nur. 

etmeleri ilin olu-

lotanbul yedinci icra memurlu
ğundan: Tam.ınıma 600 lira kıymet 

20877 63 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde Yüksek. 
tarla mevkiinde Kabriıtan caddesinde 19 mü· 
kerrer No. lı ve 518 lira kıymeti muhammeneli 345 
zira terbiinde bir kıt'a arsanın tamamı. Ahmet 21024 

20878 
Şükrü Bey ve Fatma Süreyya Hanım. 

32 Ahırkapıda Akbıyık mahallesinde Ahırkapı cadde 
sinde cedit 62 No. lı ve 209 lira kıymeti muhamme 
neli 139 zira bir kıt'a arsanın tamamı. Hafiıze ve 
Emine Nevzat Hanımlar. 21024 

20882 116 Kadık~yünde Oımanağa mahalle.inin Yoğurtçu 
caddesınde cedit 34 No. lı ve 1060 lira kıymeti mu 
hammeneli 536 zira terbiinde bir kıt'a arsanın ta-
mamı. Fatma Zehra ve Hüanümelek Hanım • 

mı. Haydar Efmdi. 
105 Kadıköyünde Oamanağa mahallesinin Söğütlüçe! 

me çıkmazı sokağında atik ve cedit mükerrer 11 
No. lı (164,6) zira terbiinden (657) lira kıymeti 
muhammeneli bir kıt'a araanın tamamı. Mühendiı 
Vasfi Bey. 

126 Kadıköyünde Oımanağa mahallesinde Söğütlüçef, 
me çıkmazı sokafında mükerrer 11 No. lı ve 929 
lira kıymeti muhammeneli 185, 18 zira terbiindt 
köteba§ına müaadif diğer bir kıt'a arsanın tamauıl· 
Mumaileyh Vasfi Bey. 

A,_.ya ıulb hukuk lıüömliğİn· 
den: Amaayada mükim topçu zade 
müteveffa Mazlıar Beyin varİ•İ ııfa 
tile kerimeoi Nflfvet hannn tarafın· 
dan oulb hukuk mahkemeıine müra 
caatla pederi meriıumdan müntekil 
mirasının teobiti zmmında cleftl!r 
tatma talebinde bulunmu! olduğun
dan müteveffa mümaileybe gerek 
tah•en ve rerek lıisaedar bulunda
tu şirketleri dolayıaile borcu veya 
alacağı olanlann tarihi ilandan iti
baren blr ay zarfmcla Amasya oulh 
hukuk mabkemeolne müracaatla ala 
cak veya borçlannı defteri mahıu
ıuna kayit ettinneleri ve yevmi 
muayyeni mezkurden •onra vukuba 
lacak müracaatlar müteber olamıya 
cağı ilin olunur. 

takdir olunan Çengelkôyünde eılıi 20891 
Hcriyet yeni Kuleli sokağında atik j 
5 cedit 15 No lu maababçe hanenin 

70 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinin Yüksektar 2109.4 
la mevkiinde Çukurbostan sokağında 19 mükerrer 
No. lı ve 521 lira kıymeti muhamıneneli 347 zira 

5ı5 Aksarayda Kovacıdede mahallesinde Haznedar 
aokağında atik mükerrer 8 emlak ve 59ada ve 17~ 
harita No. lı 261 ,25 zira terbiinde 1045 lira kıyıne 
ti muhammeneli müfrez bi.r kıt'a ananın tamaını· 320 ıcİıime 66 •elıimi tarihi ilandan 

itibaren otuz gün müddetle acık art 
lınnl\ya vaz'edilmiştir. Talip olanla- · 
rrn luymeti muhammineden hiııeye 
nasip mikc!arının yüzde onu nispetin 
de pey akcası teslim etmeleri lizım-
drr. Birinci artbnna 25-8-932 tari--------------1 hinde oaat 16 da dairede yapılacak

İstanbul ikinci ticaret mahkem&
ıinden: 1 stanbul umum airorta şir
ketinin Beyojilunda Kurtulu9ta Te 
pe üstünde tramvay caddeoinde U
oulca oğlu apartmanınd1t 5 num~ 
da Ahmet Şükrü Bey aleyhine ika 
me olunan alacak davaıından dolayi 
ikarnetgihına gönderilen dava arzu
halinia mümaileyh Ahmet Şükrü 
Beyin mezkur ikametgahı terkle bir 
semti meçhule ritmi! olduğundaıı 

tebliğat ifa kılınamadığı mubaşirinin 
meıruhatından anlaıılmasına binaen 
bir ay müddetle iliınen tebliğat ifa
sına karar verilmiı olduğundan mab 
lıemenin muallak bulunduğu 12-11-
932 tarihine mü1adif cumartesi gü
nü oaat 13,30 ta mahkemede ispab 
vücut elr'1ediği veya \•ehil gÖnder
medi;.i takı!'Jode giyab•n muhak"1ne 
ye devam ulunac~ğı tel:?iğ ma1<Rmı 
na kaim olm.k .i<ere il:ın olunur. 

tır. Bu bapta daireye taalluk olunan 
açık artlrnnaya fllrlnameoini okuya 
bileceği ribi bu ite ait 931-244 No. 
lu dosya dahi İrae ve İcap eden i-. 
hat venlebilir. Müterakim vcrııi,be 
tediye, vakıf icareıi müşteriye ait 
haklan tapu sicilile oabit olmayan 
ipotclıli alacaklılarla diğer alacakb-
lann ve İ•tifak hakkı oahiplerinin 
bu halılarını ve huıu -ile faiz ve m.a

oarife dair iddealannın iliin tarihin 
den itibaren 25 gün içinde evrakı 
müıpitelerile bildinnelen laznndır, 

Akıi takdirde hakları tapu ıicilleri

le ıabit olmayanlar oabf bedelinin 
payl_,ma.,ndan hari~ kalırlar. Ala· 
bdarlann icra ve ifl8.ı kanununun 
J 19 uncu maddeoi hükmüne gör<' 
tevfiki har< ket etmeleri ve dnha f02-
la malıimot almak isteyenlerin 
931-2944 c!o•ya numeroılle memurl-

, yetimize miiracaatlan illin olunur. - . . ....... ... ...... 

20891 

bir kıt'a arsanın tamamı. Fatma Zehra, Hüsnüme-
lek Hanım. 

53 Baktrköyünde Kartaltepe mahallesinde yükıektar 
la mevkiinde kabristan caddesinde mükerrer 19 
No. lı ve 347 lira kıymeti muhammeneli 347 zira 

21123 
Nefise Hanım. 

79 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Hasırcıb•· 
91 sokağında cedit 29-5 emlak ve 4 harita No. lı 
765 zira mikdarında 765 lira kıymeti muhamment 

bir kıt'a arsanın tamamı. Fatma Zehra Hüsnüme- 21129 
lek Hanım. 

li müfrez bir kıt'a arsanın tamamı. Vasıf Bey. 
42 Aksarayda Oruçgazi İsmailağa mahallesinde Ka· 

ranlıkÇetme sokatında atik 3 emlak ve 25 haritıı. 
20900 27 Kadıköyünde Hasanpata mahall~inde Rüıtempa No. lı ve 414 lira kıymeti muhammeneli 188 zir• 

bir kıt'a arsanın tamamı. Mehmet Bahattin Be1 t• 5?kağmda atik ve cedit 19 No. lı ve 335 lira kıy 
metı muhammeneli 470 zira bir kıt'a arsanın tama/ 21137 
mı. F ermude Hanım. 

525 Beyoğlunda Fimzağa mahalleıinin Beyoğlu cad· 
desinde cedit 1 mükerrer 3 mükerrer emlak ve 4 
harita No. lı ve 9588 lira kıymeti muhammenclİ 
799 zira terbiinde bir kıt'a arsanın tamamı. Nebil 
Ziya B. veresesi Atiye e Münire H.!arla KemalS· 

20914 27 Koskada Çobançavut mahallesinin Havuzlu kül-
han sokağında atik mükerrer 17 emlak ve 13-1 ada 

20930 

ve 420-1 harita numaralı ve 291 lira kıymeti mu 
hammeneli yeni sathı 116 zira 6 parmak terbiinde 
bir kıt'a arsanın tamamı. Hüseyin Ziya Bey. 

37 Fındıklıda Y ahyaçelebi mahallesinde Karakol çık 
mazı sokağında cedit 17 numaralı ve 615 lira kıy
meti muhaınmeneli 123 zira 66 parmak terbiinde 
bir kıt'a müfrez ananın tamamı Kabile Firdevı H. 

<!0930 ~7 Fındıklıda Y ahyaçelebi mahallesindeKarakol çıkma 
zı ıokağında cedit 17-1 numaralı kezali 123 zira 
66 parmak terbiinde 615 lira kıymeti muhaınmene 
li diğer bir kıt'a müfrez ar.anın tamamı. Mumai
leyha Firdevs Hanım. 

20~35 37 Aksarayda Ağayokuıunda Y akupağa mahallesin-
de Ortaçeıme sokağında cedit 7 eml8.k ve 49 ada 
ve 2178/5 harita No. h yeni yüzü 5, 24 ve yeni 
sathı 63, 82 metre nıurabbaında (333) lira kıyme-

Yukarıda ikraz numaralarile cinai ve mevkii ve sair evsaf1 
yazılı gayrimenkul emval, İcra kılman son müzayedeleri netice
sinde hizalarında göıterilen bedellerle müşterileri üzerinde takat 
rilr etmit ise de mezk6r bedeller haddi layıkmda görülmediğirı· 
den tekrar il&n edilmelerine karar verilmit ve 10 Ağustos 93Z 
tarihine müıadif çarıamba günü saat on dörtten itibaren müza• 
yedeye batlanarak takarrür edecek bedelleri haddi layıkında gô· 
rüldüğü takdirde saat on beşte kat'i ihalelerinin İcra'ı mukarrer 
bulunmuş olduğundan talip olanların mezkur glinde saat on bet" 
kadar yüzde on nisbetinde pey akçelerile bizzat veya tasdikli ve• 
kiletname ile Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın ikinci katında 
17 ve 20 No. da Vakıf Paralar Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
ve evvelce talip olup ta kat'i ihale zamanında hazır bulunmayan• 
lardan son talipten maadasmın müzayededen çekilmit sayılacalı 
lan ilan olunur 



1 

[ As. m k. Sa. Al. komisyonu ilanları 1 
. Harp Akademisi ihtiyacı i

Çııı 12()() kilo gaz yağı pazarlık 
la satın alınacaktır. Pazarlığı 
25 T eınmuz 932 Pa:ıarteıi gü
nü saat 14 ten 17 ye kadar Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
ıatın alma komisyonundp. icra 
klınacaktır. Taliplerin şartna
ltıesini görmek için komisyona 
ltıüracaatları ve iştirak için de 
ltıua:rıen vaktinde komisyon
da hazır bulunm•ları. 

• (104) (3470) .. . . 
Harp Akademisi ihtiyacı için 

60oo kilo bulgur talibi uhdesin 
dedir. Pazarlığı 24 Temmuz 
932 Pazar günü saat 14 ten 17 
Ye kadar Tophanede Merkez 
K~mandanlığı satın alma ko
mısyonunda icra kılınacaktır. 
Daha ucuz talip olanların şart
namesini görmek için komisyo 
na müracaatlan ve ittirak için 
de muayyen vaktinde ~omİ•yon 
da hazır bulunmaları. 

Kilo. 
3528 
SOoo 
70()() 

1ss28 

(103) (3469) 

* · * * 
Aa. Tıbbiye Mp. 
Piyade Atış Mp 
Kuleli .Lieesi 

Sirkecide Merkez Yiyecek 
ambarında mevcut 9 kalem mev 
zuat müzayede suretile satıla
caktır. Müzayedesi 26 Tem
muz 932 salı günü saat 14 ten 
17 ye kadar Tophanede Mer
kez kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin mezkUr köhne 
mevzuatı görmek için Demirka 
pıda merkez yiyecek ambarın
da müracaatları ve müzayede
ye iştirak için de vakti muayy,e 
ninde komisyonda hazır bulun 
malan. (107) (3473) , 

• *' ;ıı!: 

Harp Akademisi ihtiyacı i- · 
İn 1200 kilo sabun talibi uhde · 

;indedir. Pazarlığı 25 Temmuz ' 
932 pazartesi günü saat 14 ten 
17 ye kadar Tophanede Merk~ 
kumandanlığı satın alma komıs 
yonunda İcra kılmacaktrr,. Ta~ 
!iplerin şartnamesini gönnek 1 

çin komisyona müracaatları ;e 
ittirak için de muayyen vaktın 
de komisyonda hazır bulunma 
ları. (101) (3467) 

* $ 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müesaesat ihtiyacı için 
75794 kilo mangal kömürü tali 
bi uhdesindedir. Pazarlığı 25 

18 Temmuz 1932 tarihinde Donanma Cemiyeti tah
vilatının İcra edilen 49 uncu keşideainde İkramiye ve 
Amorti isabet eden tahvilat tertip ve sira numeroları 1 

gösterir cetveldir. 
Tahvilat tertip numerosu 

1619, 4065, 8862, 1249, 9776, 1761, 9332,5153, 
İkramiye isabet eden numerolar 1 

ikramiye Tertip Sıra ' 
T. L. No. No. 
3000 1619 64 . 

100 4065 95 
50 8862 14 
10 1249 4 
10 9776 33 
10 1761 16 
10 9332 99 
lO 5153 65 
5 8862 82 
5 5153 19 
5 1761 30 
5 4065 20 
5 9332 59 
5 1619 98 
5 9776 51 
5 1249 41 
5 4065 34 
5 5153 . 42 1 

Baladaki tertiplerin hizalarmcıa gosterı•en numero
lardan mütebaki sıra ve tertip numerolarma kamilen 
Amorti i11abet etmiştir. İkramiye ve Amorti bedeli 24 
Temmuz 1932 tarihinden itibaren tediye edilecektir. 

Amorti bedeli beher tahvil için (Bir Türk lirası 10) 
kuruştur. 

ADN-AN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata nhtımından saat 
tam 18 de hareketle doğru 

lZMlR'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 
14 1/ 2 da hareketle lstanbul'a av 
det eder. 

Tafıilit için Galata, Giimriik 
kat"fııında Site Fransez Han No. 

12 yazıhanesine müracaat. 

._ __ Tel. B. O. 1041 ... _ .. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Duınlu Pınar 
Vapuru 21 Temmuz 
PERŞEMBE 

günü akşam ıut 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancik Samsun, Or
du, Gireaun, Trabzon ve Rize' -
ye azimet ve avdet edecektir .. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
.nenet hanı altında acentahğına 

Cellennemi Sıcaklar 4m 
Halk Bayılır Dururken 

Dr. Mazhar Osman Bey diyor ki: 

" Bu me\•simde en güzel mefrup, soğuk ve tem'z menba 
suyudur. Bunun yerini hiç bir şey tutmaz. Kahvehane
erde nihayet ancak iyi gazoz içilebilir.,, 

( 20/7 /932 tarihli Milliyet gazetesinden ) 

KOCA TAŞ 
Suyu ve Gazozu 

Cehennemi sıcaklarda şayanı tercihtir. 
MerkeJ: .-' · pos• : Fermenr cilpr lOOtl Te1 B.O. 

ka es~rleri 
Muhrik 

Yukandaki mahalleı ~ hizala 
l'tndalri mikdarlarda mangal 
kömürü bir şartnamede pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ih 25 Temmuz 932 Pazartesi 
iÜnü saat 14 ten 17 ye kadar 
l ophanede Merkez Kumandan 
~ığı Satnı Alma komisyonunda 
ıcra kılınacaktır. Taliplerin ,art 
namesini görmek için komisyo 
na müracaatları ve ittirak için 
de muayyen vaktinde komisyon 
da hazır bulunmalan. 

7 932 Pazartesi günü saat 14 
ten 17 ye kadar Tophanede 
Merkez kumandanlığı Satın al 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Daha dun fiatla talip °:' 
lanlann şartnamesini görmek ı 
çin komisyona müracaatları ;e 
iştirak için de muayyen vaktın 
de komieyonda hazır bulunma
ları. (102) (3468) 

1 müracaat. Tele. 22134. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ................... .. 

(105) (3471) 

* * "' Hava Makinist mektebi ihti-
Yacı için 30()() kilo koyun, 2000 
kilo sıfır eti bir fartnamede ve 
23000 kilo ekmek dlfer bir tart 
namede olarak pazarlıkla satın 
llınactktır. Pazarlığı 25/ 7 / 932 
Pazartesi günli aaat 14 ten 17 
Ye kadar Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satın .Jma ko
llliıyonunda icra kılınacaktır. 
l aliplerin şartnamesini gör
Dıek için komiayona müracaat
ları ve ittirak için de muayyen 
'Vaktinde komlsyooda hazır bu
lunmalan. (100) (3466) 

• 
1800 metre Mutamma 
800 metre Nefti çuha 

150000 çift Fermejüp 
100000 çift Küçük kopça 
100000 adet Boz makara 
60000 adet Toka 

Levazn.':. Dikim evi ihtiyacı 
için yukanda cinsleri hizasında 
yazılı mi.kdarlarda ayrı ayrı pa 
ıı:arlıkla saba alınacaktır. p,_ 
zarlıifı 24 Temmuz 932 pazar 
günü saat 14 ten 17 ye kadar 
T ophaned.e merkez kumandan
lığı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin nü 
mun04ini görmek ve izahat al
mak üzere komisyona müracaat 
lan ve ittlrak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bü 
lunmalan. (106) (3472) 

Tokat Ziraat 
Bankasından: 
NEVIYATI 

1 il ili ıv. v. 
% % % % % 

7,18 .o.so 21,48 18,60 42 
Bankamıza 11 '91 1930 tarih ve 16 numaralı mukavelename 

ıtıucibince tütün mukabili avanstan borçlu Tokadın bat meydan 
111 h il "nden Sadık zade Srtla Beyin bermucibi mukavelename 

a a esı · · · -• · h ld el" t borcunun müddeti kanuniye ve nızamıyeaı geçtıgı a. e an es-
'Vİyei d "n etmemit olduğundan Tokatta meydan cıvarınd~ tat 
b d eyıl02 alı depoda mevcut, yukanda evsaf ve nevıyatı 

an a numar d 33 den · b" · · 47 
ıı .. t ·ı 395 d--•·te 11850 kilo tütün en gı ınncı. 
oı en en """' den · d .. -'" " 105 deng be 

d . ik" . 99 deııaı· '"'"nücü 111 gı oruunc:u ve ı 
enıı ıncı • - · d · "nd bil .. tinci neviden tütünler aşağıda yazılı tera&t aıreaı e muza-

Yede satılığa çıkanlmıtbr · . • edilecektir 
1 -30/ 7/ 932 tarihinde ihaletı ıcra ot 10 • nisbetinde 
l -· Talipler sürülen pey mtkdarıııın 70 u 

B . d •t k 11 yatıracaklardır. ankamız veznesıne epazı o a ça 
2 - İhale kat'I ve birdir· . . 
3 - BilUnıum masarif mütteriy~ aıtt.ır. bedeli 8 k -
4 lh I . " t kıp tütünler bılvezın tutar an a 

- a eyı mu edaeh tütünler teslim edilecektir. 
lllıza yatmlacak ve ba u. "f ed .. "lmediği takdirde Ban· 

5 S .. ··1 y haddı ki ay e goru . . 
. -. .. u~ ~n pe . edebileceği gibi kat'i ihalenin icraıı ıçın 

ka ıhale ıununu temdıt . . t hnması veya her. ne 
Umum mödürlükten indelıcap mez1.~ıye ~ ")ur·· ae mü•terinin bu 

h ber ye uzum goru ~ 
ıuretle oluna olsun mu a .. d dola ikiiyete ve bir guna za-
ıuretle vuku bulacak teehhur en ft t Fazla malumat almak 
rar ve ziyan iddiaıına hakkı olmayac~. ~atları lüzumu ilin olu 
isteyenler Tokat Ziraat Bankasına mur (3459) 
nur. 

İnhisr umumi müdürlüğü_nd~n: 
el.k nümunesıne tevfıkan, 

l - ( 75) kilo bobin halinde ç 1 saç, 
1, 8 932 Pazartesi. Saat 14,30- d 

2 ~ (500) metre kauçuklu :arı a (8) m im Iik) 6 8/ 932 cu 
(500) metre kıvnlmış ayış (lO) mım tik) marteıi gü
(300) metre kıvrılmıt kayıt (

8
) 

01 
/m Jik)nü saat 14,30 

(300) metre yuvarlak kaJI!. terilen levazım pazarlıkla 
• Nevi ve mikdarlan yukarıda gls . "zi gördükten sonra fi

•atın alınacaktır_ Tal iplerin nümune enmtlı rde ( at
0 

7 5) teminat-! .. ve saa e 71 • 
ıı.t vermek üzere tayin o unan gun k . nuna müracaatları. 
lannı hamilen Galatada Mübayaa omıayo (3453) 

1 Evkaf müdiriyet' ilanlar1. 1 
Sayım ocağında çiftlik müştemilatından (25) dönüm tatla 

üç sene müddetle icara verileceğinden müzayedededir. 25 Tem
muz 932 pazartesi günü saat on altıda ihalesi icra kılınacağın-
dan taliplerin yevmi mezkfırda İstanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Orman ve Arazi Kalemine müracaatları. (3071) 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra 
No. 
74 
·75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

Mahallesi Mevkii 

Mamhudiye Zafer caddesi 
)) » » 

» )) )) 

» » )) 

" » » 
» » " 
)) )) » 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Em•al Cinsi Mevkii Zira 
No. 
120 Tarla Zübeyir K. 
121 » Araplar K. 
122 » ll .. 

126 » Kızılyaka 
127 Bahçe Zorbazhark 
128 » lakiliç 
129Hane arsasıCaminurM900 
130 » )) )) 00 
131 » )) )) 300 
132 )) )) )) 300 

Dö - Vergi K. Muham
men K. 

120 100 1/ 2 hissesi 600 
29 25 2/ 3 » 96,68 
38 38 1/ 2 » 95 . 
73 00 tamamı 1825 

130 00 )) 3900 
70 3000 )) 2800 

00 » 200 
00 )} 400 
00 23 /30sehmi 728,18 
00 5/ 30 )) 158,30 

l - Yukarıda evsafı yazılı gayrimübadil mallan 14 Tem
muz 932 per9embe tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 
aleni müzayede suretile satılığa çlkanlmıttır. 3 Ağustos 932 
çar9amba günü saat on bette ihaleai yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye iştirak edebilmek için ihale saatinden C'Y

vel müzayedesine iştirak olunacak emvalin muhammen kıymeti
ıiin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilecektir. 

3 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteakıp pefinen 
ve tamamen tesviye olunur. 

4 -· Ellerinde haziran 928 tarihli talimatname ahkamına 
göre eshabına verilen gayrimübadil bonosu olanlar bonolarını 
bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan dôn 
küsurat nakden tesviye olunur. 

- 5 - MezkUr emval ile satış şeraitinin teferrüatı hakkında 
daha ziyade malumat almak isteyenler her gün cğleden sonra 
Tarsus Ziraat Bankası gayrimübadil işleri memurluğuna müra
caat ederler. ( 3289) 

1 LAN 

lstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Her birerinin beher metro 
murabbaına 250 kuruf kıymet tak
tir edilen Samatyada Hac.ı Kadın 

mahallesinde Hacı Kadın çeşmesi oo 
kağında eski 8 nwnaralarla murak
lı:am olup kayden 3 senetle tuar
ruf edilmekte ikisi yekdiğerine mut 
ta.ıl ve diğeri müstakil ilrisi 97 ter 
metre mul"llbbaında ve diieri 109 

metre murabbamcla bulunan "" te

ıruunları 767 lira 35 kurut kıymet 
tutarında olan iıbu üÇ kıta ananın 
temmnları ayn ayn gartnameler ile 
açık artırmaya vazedilmit olup 
25-7-932 .-.rtnBJDe!eri divanhaneye 
talik edilerek 20-8-932 tarihine mu 

ıadif cumartesi ,ünü saat 14 ten 
17 ye kadar latanbu.) dördüncü icrw. 
dairesinde açık arbmıa ile oatılac:alı: 

!ardır. Artırmaya ittinı.k için yüzde 

Şarköy Ziraat 
Bankasından: 

Cinsi Vergi K. 
o 

Muhammıın K 
1 l,000 lira 

ve TOKATLI 
Müesseseleri müdiriyeti her Perşembe ak~amı 

güzel maozarasile Park Oteli • muhtetem 
meşhur nın taraçasında 

tertip ettiği GALA DiNE - KONSERLERİNE 
muhterem halkı davet ederler. Meşrubat ehvendir 

Tebldot 100 kuruştur 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Kolordu ve Selimiyedeki kı

taatm yaı sebzeleri tekrar pa
aarlığa konıau9tur. ihalesi 25/ 
7 / 932 pazarteııi günü aaat 15,5 
ta yapdacaktır. Şartı.mesini 
almak iıteyenlerin her gün öğ 
leden evvel komisyona müraca 
atları ve pazarlığa ittirak ede
celclerin de vaktinde komisyon 
da bulunmalan. (578) (3435) 

• • * 

caatlan ve pazarlığa iıtirak ed~ 
ceklerin vaktinde komisyonda 
bulunmaları. (579) (3436) 

• * • 

7 teminat alınır müterakim vergi- Kolordu Ye birinci fırka ihti 
ler ile Belediye resimleri ..tat ica- yacı için satın alınacak kuru Ü 

releri mütteriye aittir icra -.e iflU züm tekrar pazarlığa konmut
kanuıaınun 119 cu maddeoine tevfl 1 tur. lhaleııi 25/ 7/ 932 pazartesi 
kan hakları tapo sicı1lerile sabit ol- ' günü saat lS te yapılacaktır. 
mayan ipotekli alacalddar ile elli... Şartnamesini almak isteyenle
alakadaranın ve irtifak bakla oalıip- riıı he.- gün öğlede nevvel müra 
!erinin bu haklarını ve huauaile faiz caatlan ve pazarlıfa ittirak ede 
ve masarife dair olan iddealarıaı _ ceklerin de vaktidne komisyon 
ilin tarihinden itibaren 20 ıiln l- da bulunmaları. (577) (3434) 

K. O. ve birinci fırkanın UDl 

pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
25 17 / 932 pazartesi günü saat 
16,30 da yapılacaktır. Şartna
mesini görmek istiyenlerin her 
gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(581) (3465) 

lstanbul ikinci İcra memurluğun

dan: Bir alacağın temini için mah

cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
ı.nuhtdifülcinı markalarda motor 
veoa.ir makinalar ve buna müteallik 
emvalin 26-7-932 tarihine müsadif 

çinde evraia müsbitelerile bildirme
leri ibımdır. Aksi halde h.aklan ta.
Po ıicillerile sabit olmayanlar oab:f 
bedelinin payiafmumdan barlç lra
lırlar alakadarların İfbu maddei ka
nuniye ahkamına tevfiki hareket et 
meleri ve daha fazla malO-t almalı: 
İıtiyenlerin 931-922 do.ya nwmra
ıile memuriyetimize muracaatlan i
li.n olunur. 

• ,. * oalı ııünü ·saat 10 dan 11 re kadar 
Kolordu ile Selimiyedeki la- Şiılide Hanım oğlu sokağında 23 

No. lu Fabrika derununda ve yine 
taabn ve Çatalca müstahkem mezkur ıün sat 13 ten 14 te kadar 
mevlı:iinin sarmısak ihtiyacı tek Galatada Kalafat yerinde 46 nu. ıu 
rar pazarlığa kOllmuttur. ihale fabrika derununda ikinci açık art. 
si 25/ 7 / 932 pazartesi günü ea tmna ıuretile satılacağından talip
at 16 da yapılacaktır. Şartname !erin mezkur ıün muayyen saatler 
aini almalı iıteyenlerin her gün ı de mahallinde hazır bulunacak me

öğled.ı evvel komiay-a müra muru• mürw.caatlan ilin olunur. 
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Çatalca Ziraat Bankasından: 
EmvaDn cinli Kapı 

numaran 
Bulunduğu mahallin 

mevkü 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Hava Makinist Mekte
binin kaydükabul 

şeraiti 
1 - İkinci maddede yazılı ıartlan baia bul~nlarm istida Ye 

vesaiki lizime ile Ağustosun birinci gününden itibaren Y etilklY 
de Mektep Müdürlüğüne müracaat eylemeleri lazımdır. 

Muhammen 
bedeli 

Ura KW'Uf 
350 00 

200 ıoo 

hane muhtacı tamirdlr 

Jlaae mütttldllb olup elyevm 
aezahane demekle maruf 

Araa 

164 

165 

8. Çekmecenin Mimarslnan köyllnde ~ 
Çuaarlı çeıme yolundu i •• 

"' ö .. . 
40 00 l/110 

" 
B. Çekmecenin 
rika sokağında 

" " 

Rum maballeııi fab· 
İstanbul haricinde bulunupta vaziyetleri ıeraiti duhule teva 

fuk eden taliplerin dahi itbu vesaiki Mektep Müdürlüğüne irsal 
ile alacaklan cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 

25 00 Arsa 6 
tt " " 

2 • Şerait tonlardır: 
Yukarda mevki ve cinıleri yazıh olan Yunan tebalı doktor ve Marikadan metruk emval 

A - Türk olmak; 
B - Taliplerin Orta Mektep (Lise Sekizinci sınıf) tahsilini 

ikmal etmiı ve asgari on yedi yaıını bitirmit ve azami yirmi ya. 
tında olmaları lazımdır. (Orta Mektep tahsilini ikmal edenlerle 
Orta Mektep tahsilinden yüksek tahsil görenler imtihansız ola
rak kabul edilirler). Şehit, Malili, Aıker ve san' atkir evlatları 
ile ecnebi diline vakıf olanlar tercih edilir. 

olup Gayrinıübadil yetlerinde bulunan bonolar mukabilinde sablmak nzere 5-7-932 tarihin
den itibaren yirmi gfin müddetle 25-7-932 tarihine mUsadif pazartesi gfinD aaat (14) te iha
leleri icra edilmek üzere miiuyedeye konulnıuıtu•. Taliplerin Çatalca malmiidiriyetinde mU-
tqekkil ahı komisyonuna müracaatları ilin olunur. (3284) 

ANADOLU Mektep kadrosu Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle dol
ıD*dığı takdirde Orta mektep tahsilinden dun tahsil görenler. 
den usuli veçhile müsabaka ile alınır. 

C. Tamüssıhha bulunmak (mütehassısları) tam olan hasta. 
hane heyeti sıhhiye raporu lazımdır. Türk Sigorta Şirketi D - Ahlikan mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya 
mahkilm olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler: Gedikli küçük zabitler 
hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler. 
(Mektebi muvaffakıyetle ikınal edenler Hava kıtaat ve müesse· 
Htmda (ON 1K1) sene müddetle Hava Gedikli Küçük zabiti o. 
larak ifayi vuife edeceklerini taahhüt edeceklerdir. 

3 - Müddeti tahsil iki senedir. 
4 • Kaydıkabul muamelesi ıs Ağustos 932 tarihine kadar 

devam edecek ve bundan sonraki müracatalar kabul olunmıya
caktır. 

5 - Askeri Pilot olmak ve askeri tayyareciliğin diğer ihtisas 
iılerinde kullanabilmek için evveli Hava Makinist Mektebini mu 
vaffakiyetle ikınal etmek ıarttır. 

6 -Derslere birinci tetrin bidayetinde batlanır. (305ı) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet vekaletinden: 

Bu sene lstanbalda Fen Fakültesinin (F.K.T.) sınıfına de
vam etmek üzere leyli Tıp talebe yurduna tam devreli lise ve 
tahıil itibarile buna muadil musaddak resmi mekteplerden en iyi 
•e iyi derecede mezun olanlar alınacaktır. Talebenin yemesi, yat 
maaı ve üstü batı Yurtça temin olunur. Ve ayrıca ıehri muayyen 
mikdarda muaveneti nakdiyede bulunulur. 

Kayıt ve kabul sureti: 1 ve tartları 9unlardır: 

O .. • ncu Vakıf fstanbul 

'htiyaı ve o3ermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye lı Bankası tarafından tetkil olunmuıtur. idare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Tilrkiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalarının hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalannın sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf : IMTIY AZ - Telefon ı lst. 20 53 t 

ISTANBUL 
DENİZ 
KUMANDANLICINDAN: Tarsus Ziraat 

· Bankasından: 
Cinai Mevkii Dö. Zira Vergi K. Muhammen 

Gölcük Deniz fabrikaları U. l 
Md. ait Gonca vapurunun tami. 
ri 8 Ağustos 932 tarihine müsa 
dif pazartesi günü saat ı 4 te. 
Yukarıda yazılı vapurun hiza
sında gösterilen gün ve saatte 

1 - Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah adreslerini kapalı zarf usulü ile münakasa 
havi aıağıda beyan edilen evrak ve vesaika raptederek nihayet sı icra olunacağından fartname 

Emval 
No. 
ıs 
ı7 

Hane Zorhazhark 
Harap Hükilmet cad-

o 
o 

3749 
1040 

laymeti 
2000 
2000 

ı Teşrinievvel 1932 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve sini görmek isteyenlerin her 
İçtimai Muavenet Yekaletine göndere«eklerdir. gün ve tamiratı yapmak isteyen 

A : Türkiye cümhuriyeti tebaasından bulunduğunu nahk !erin de münakasa gün ve saa-
büviyet cüzdam, tinde Kasunpaşada lstanbul De 

B : Tam devreli liseden mezun olduklarını mü~eyyin mek· niz Kumandanlığında teşekkül 
tep ıahadetnamesi veya tasdikli sureti, eden komisyona lüzumu müra-

C : Tahsil etmit oldukları müesseselerden alınmış hal ve caatları. 
hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulunduğunu 1------------
otüt'ir hüsnühal varııkası. 

B : Mütehaaaısları tam hastahane heyetinden istihsal edil 
mit nümunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıt'a sıhhat ra 
poru (Bu rapor hastahane baıtabipliklerinin muhürile mühürlü 
ve mazruf olarak talipler tarafından diğer evrakile birlikte gön
derilecektir.) Bu hastahaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyar. 
bekir nümune hastahaneleri, İstanbul çocuk hastahanesi, İzmir, 
Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket hastahanelerinden iba
rettir. Buralarda muayene olunnmak için bu hastahanelerin men. 
Jup oldukları valiliklerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlük 
!erine talipler tarafından bizzat müracaat olunacaktır. 

E : Sureti aşağıda münderiç Noterlikçe musaddak velileri 
tarafından ve velisi bulunmayanların kendileri tarafından veril
mit bir kıt'a taahhüt senedi, 

F : 4, 50 :ıı: 6 eb'admda üç adet fotoğraf, 
2 - Yaşları 22 yi geçkin olanlar ve tahsillerini ve ileride 

mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızası bulunan-
lar kabul edilmezler. 

3 - V ekilete gönderilecek olan mezkur evrak ve ve•aikin 
alındığı ve kabul edilip edilmedikleri taliplerin gösterecekleri 
adrese on be§ gün zarfında tebliğ olunacaktır. 

TAAHHÜTNAME SURETİ · - ı 
1 

- 1!~ 

' 
Leyli Tıp talebe yurduna kabul edilerek tıp tahsil edip her 

hangi bir Tıp fakültesinden tabip olarak neş'et eylediğinde (ey
lediğimde) 9-6-1932 tarih ve 2000 No. lu kanun mucibince mez
kilr Yurtta , geçirdiği (Geçirdiğim) zamanın iki sülüsü kadar 
bir müddetle Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinin tayin ey. 
liyeceği mahalde ifasına mecbur olduğu (Olduğum) hizmeti ka 
bul etmediği (Etmediğim) veya kabul edipte müddeti muayye
nesini bitirmeden terkeylediği (Eylediğim) takdirde kendisi 
(Kendim) için sarfedilen paranın iki mislini ödemeğe ve Tıp 
tahsilini terkettiği (Ettiğim) veya sıhhi sebepler haricinde Fa
külteden daimi olarak çıkarıldığı (Çıkarıldığım) ve mezkilr yurt 
ta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkeylediği (Eyle
diğim) takdirde keza kendisi (Kendim) için sarfolunan parayı 
öclemeği müteahhit zamin ve mütekeffil olduğumu natık itbu 
senedim tanzim ve mü,arünile,h V ekilete tevdi ve ita kılındı. 

(3158) 

• 
iktisat Vekaletinden: 

Satılık Çiftlik 
Yaya olarak Adapazarından bi r 

buçuk saat mesafede kftin 
ve her rürltl. ziraate elverişli, 

mahsuldar, suyu mebzul. bilelim 
le müştemilAtı ve ebniyeyi ve 
hayvanat için vasi mer'a ve bü · 
yük ormanları hav~ terakki ve 
imara fe vkalAde müsait maruf bir 
çiftlik satılıktır. Taliplerin ıafsı 

lıl.t için Galata rıhtımında Merkez 
Rıhtım hanında 4 üncü katta 
kapıcı Ahmet efendiye milrıca-

Rtlan rica oJun ur. 
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Dr. NAZMI AZIZ 

Haseki hastanesi göz mü
tehassısı Çarşıkapı tramvay 
durak mahalli karşısında 
No 99 her ıı-ün saat 15-19 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

''Merakibi havaiye için madeni 
kaplamalı inıaat tarzındaki iılabat,, 

hakkındaki ihtira için Sanayi miidi
riyeti umumiyeıiiıden istihsal edil
mit olan 17 Kanunuevvel 1930 tarih 
ve 1091 numaralı ihtira beratı ü
zerindeki Hukuk bu kere ahere de
vir veya icara verileceğinden fazla 
maliimat edinmek arzu edenlerin 
lstanbul'da Bahçekapı'da Ta§ ha
nında 43 • 48 numaralarda kain ve
kili H. W. Stock Efendiye müra
caat etmeleri ilin olunur. 

Kasık bağlarından 
şikayeti olanlar 

SON İCAT 
Pelotsuz Barer 
kasık bağları 

ile rahat ederler. 

25 
26 

fırm desi. 
Değirmen. Keşbükü 6 O 3553 
Arsa Küçükminare 350 200 

1 - 13 Temmuz 932 çarşamba günü saat 15 te mülkiyetinin 
ihalesi takarrür eden evsafı yukarıda yazılı gayri mübadil malla
rına talip zuhur etmediğinden müzayedenin bir hafta daha tem. 
didine karar verilmiştir. 

2 - 20 Temmuz 932 çarşamba günü saat 15 te aleni mü
zayede suretile ihalesi yapılacaktır. 

3 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile 
göre.hak sahiplerine verilmiş gayri mübadil bonosu olanlar bo
nolarını bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz li
radan dun küsurat nakden tesviye olunur. 

4 - Müzayedeye iştirak edebilmek için ihale saatinden 
evvel müzayedesine i9tirak olunacak emvalin muhammin kıyme-

1 
tinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçası verilecektir. 

5 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteakıp pe9inen 
ve tamamen tesviye olunur. 

6 - Mezkur emval ile saht şeraitinin teferrüatı hakkında 
daha ziyade malumat almak İsteyenler öğleden sonra Tarsus 
Ziraat Bankası gayri mübadil işleri memurluğuna müracaat e
derler. (3397) 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra 
No. Mahallesi Mevkii 

Cinsi Emlak Maliye Muham
No. Devir K. men K. 

Lira 

41 Nusretiye Hükumet C.si Hane ı60 4.000 4.550 
42 Mahmudiye Yoğurt pazarı Dükkan ı9 2.000 3.500 
43 " " " " 18 2.000 2.800 

106 " Yeni Cami " 1 ı.ooo ı.050 
ı 07 " " " " 3 1.500 1.050 
108 " " " : ı " 5 ı.ooo 600 
ı 09 " " " " 7 2.000 600 
110 " Kıtla caddesi " 9-11 2.000 2.800 
111 " " " " 13 2.000 2.450 
112 " - " " " ı5 2.000 2.450 

1 - Yukarıda evsafı yazılı emval 7 Temmuz 932 tarihinden 
itibaren açık arttırme ve peşin para ile müzayedeye çıkarılmış
tır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile göre hak sahip
lerine verilmit olan gayrimübadil bonoları da nakit makamında 
kabul olunur. 

2 - Mezkur emlakin ihaleai 28 Temmuz 932 perıembe gü
nü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında mütetekkil heyet 
huzurunda· yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede 
mahallinde hazır bulunarak heyete miiracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nlabetinde teminat akçasını müzayede Halinden ev
vel Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu almmıt olması 
icap eder. 

Jj .~ ı> ~ 
N l.&J'"" 

56 HefkereHiristiyan l<öy 2200 
57 Tarla Halit ağa K. 

00 
241 00 1/3've mütebaki 

sülüsanmın 9/ 16 sı 25 
58 
59 
60 
6ı 
62 
63 
64 
65 

" 
" 
" " 
" 
" 
" 
" 

Kanber Hüyüğü 
Dadalı 

" " 
" 
" 
" 
" 

ııo 180 1 
80 60 " B 
2 2,5 

15 ıs 
80 60 
70 70 
20 10 

175 175 
ı - Yukarıda evsafı yazılı gayrimübadil malları 4 te 

muz 932 pazartesi tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ~1 

aleni müzayede suretile sahlığa çıkarılmıştır. 25 temmuz 9~ 
pazartesi günü saat on he§te ihalesi. yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye İştirak edebilmek için ihale saatinden ef" 

vel müzayedesine iştirak olunacak emvalin muhammen kıyıııe' 
tinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akcesi verilecektir 

3 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi ~üteakıp peşin~ 
ve tamamen tesviye olunur. 

, 4 - Ellerinde haziran 928 tarihli talimatname ahkamına gii 
re eshabına verilen gayrimübadil bonosu olanlar )onolarını bt 
deli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan dCI 
küsurat nakden tesviye olunur. 

5 - Mezkilr emval ile salı§ şeraitinin teferrüatı 'hakkındl 
daha ziyade malumat almak iatiyenler her gün öğleden sonr• 
Tarsus Ziraat Bankası gayrimübadiller işleri memurluğuna n:ıiİ' 
racaat ederler. (2842) 

Çanakkale Ziraat 
Bankasından: 

Mahallesi Cinsi Mevkii No. Maliye K. 
Çanakkale Tarla Hastahane C. Dö. Sıra Muhammin~ 

» » Orta kol 4 ı ıso 
)) )} )})) 3 2 300 
» » Ağ aç arası 3 3 240 
» » Ayazma 2 4 300 
» Bqyeri Marko bağlan 11 5 240 
)) )} » )) 4 ~ 6 90 

maa arsa 4 7 150 
)> S. bahçesi bahçeler 17 8 2000 
» Güllü bahçeGüllü bahçe 3 9 400 
» Bağyeri Orta Kol 7 10 150 
ı - Gayrimübadillere ait olup yukarıda evsafı yazılı ara~ 

9 Temmuz 932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve peşİJI 
para ile müzayedeye konulmuştur. Hak sahiplerine verilmit olaıı 
bonolar nakit makamında kabul edilecektir. 

2 - Mezkilr emlak 28 Temmuz 932 tarihine tesadüf edeJI 
perşembe günü ihalesi icra kılınacaktır. 

3 - Müzayedeye iştirak edecekler mezkur tarihte saat ikide 
Çanakkale Ziraat bankası binasında müteşekkil satı§ heyetine 
müracaat eylemeleri lazımdır. 

4 - Taliplerden fazla tafsilat almak ve müzayede şeraitini 
görmek isteyenler tarihi ihaleden evvel Banl<aya müracaat ede· 
bilecekleri ilin olunur, (2761) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 

Taksitle Satılık Arsa 
Eıaa Mevkii ve Nevi Teminat 
7ı Üsküdar Altunizade Ko9uyolu cad. 3ı No. tarla. ı 7S 
78 Kandilli Vaniköy caddesi ıo No. 36 dönüm arazi. 65 

214 Kandilli Vaniköy caddesi ı4 No. 49 dönüm arazi. 85 
21S Kandilli Vaniköy caddesi 20 No. 50 dönüm arazi. 100 
216 Kandilli Vaniköy caddesi 27 No. 70 dönüm arazi. ı7S 
179 Üsküdar Altunizade Niıantaşı cad 7/11 No. tarla 185 
185 Beylerbeyi Boatancıbaıı mahalle ve sokağı 66 No. 

bahçe ve kayıkhane ve mutbak mahalli • . • • . • 225 
251 Beylerbeyi Çamlıca caddesi 7S No. 580 m. arsa. 43 
282 Beylerbeyi Boatancıbaşı mahalle Pazarkayığı so· 

kağı 2 No. su yolcu koğuıu • • • • • • . • • • 25 
283 Beylerbeyi Bostancıbaıı mahallesi Gazhane so-

kağı 3 mükerrer No. Boıtan • • . • . • • . • 50 
Balada yazılı emlak sekiz takıitte bilmüzayede aatılaca• 

ğmdan taliplerin 28/7 / 932 Perıembe günü saat onaltıda Şube
mize müracaatları, (3043) 

Afyon memleket hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanemizin 932 ıenesi 127 kalem eczayı ubbiye ihtiyacı 
24 ağustos 932 tarihine müıadif çarıamba günü ıaat ıs te Af· 
yon encümeni daimiainde ihale edileceğinden listeyi görmek ve 
teraiti anlamak istiyenlerin lıtanbul Sıhhat müdüriyetine ve 
münakaH için de yevmi mezkurda teminat ile birlikte Afyoıı 
encümeni daimisi riyasetine müracaatları. (3373) 

Ankara Valiliğinden: 
Merkez ilk mekteplerile Etimes'ut yatı mektebi ve halk O• 

kuma odası ve Millet mektepleri ihtiyacı için tedarikine lüzuııı 
gösterilen asgari 252 ton yerli kokun beher toou 40 lira muh~· 
men bedel üzerinden 8 ağustos 932 pazartesi günü saat ıs le ı· 
hale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuı ol• 
duğundan talip olanların ıeraiti anlamak üzere her gün encümefl 
kalemine müracaatları ve münakasaya ittirak edebilmek için 7ı;.3 
liralık teminatı muvakkateye ait Muhasebei Hususiye makbu:ııı 
veya muteber bir banka kefalet mektubunu teklifname zarfın• 
rapten makamı vilayette müteşekkil encümene vermeleri ilin ohı 
nur. (3257) 

Vekalet'. citvairinin evrakı matbuaaiyle aylık V ekilet mec
muasının bir senelik tab'iyesi ve sene gayesine kadar her üç 
ayda bir tabı ve neşrettirilecek_ resmi mülkiyet smaiye gazete- 1 

si ayn ayn olarak ve pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin bu 
ite ait §artnameleri almak üzere Ankarada lktıat vekaleti Le
vazım müdürlüğüne ve İstanbulda mıntaka Ticaret müdürlüğü. 
ae 6 ağustos 932 tarihine kadar her gün ve bu itlere aiıt ıart\
namelerde muhammen bedelleri yazılı mikdarlarm % 7,S ğu 
üzerinden muvakkat teminatları ile birlikte pazarlıkla ihale gü
nü olan 8 ağustos 932 tarihine müıadif pazartesi günü saat 14 
te vekalet levazım müdürlüğüno müracaatları. 

Türkiye vekili - Sirkeci'de 
Beşir Kemal • Mahmut 

•-..: Cevat eczanesi 

4 - Satıt ve müzayede şeraitini anlamak ve daha ziyade taf ı l!!!!!!l!!!ltm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!I 
silit almak isteyenler Bankada Yunan Emvali servisine müra- il 
caa t edebilirler. ( 2984 1 

' 1 


