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NUSHASI S KURUŞTUR 

ilini gelirimiz 
Nedir? Almanya'da müheyyiç 

Hindenburg'un emirnamesile 
Prusya idaresine vazıyet~dildi 
Berlinde ve Prusya'nın her tarafmda örfi 

idare ilin edildi, nazırlar azloluiıdu .. 
Miheyyiç haberler geliyor, Alman baıvekili P111&ya hük6-

meti komiseri tayin edildi ve 
tevkifat yapıldı. Vaziv--• neydi, niçin bövle oldu?" 

Prrıaga hQktJmetl lıoml
aerl tayin edilen Alman 

başvelıill Yon Papen 
...,.dır. Yani Almanyayı ~ e
clea c!nletlerin ayn ayn hülni; 

1 • ~~ır Bunlarm heyeti 
met en ,,...., · h""k" t" _.,.... da Almanya u ume ı 
...,. attmda toplanmıtl~~· 

8a vaziyette Almanya ıttıhadı· 

prrıaga bafoelılll M. Braan 
•iikiimeti olan Von Pa~ bi 

- • il pruaya hülınlmeü an· 
kümeh e • "dü. B' • --" daki ihtilaf bu)'U ın ~a, 
~,,_; tol ,,. ,,aaata -;lettifiaAI· 
..... -- daki tiyıuel farkı 
d- aratann "k bir .,.,.;yet hu· 
-)'·~ ~ kii Berlln tehri· 
tule ıretirdL 7.UD hiildl 
nln poli. tetlrilatma ~i hi· 
.-tf defil, PnJaya h 

. ._,.___ ancak ba b~aplarla 
tı~uuo-ma ı· 

nlab . .,_ BilbaSI& ma ıye po-
Ta ıur. 1 1 
rtikuı ancak bu b~ap ar.a 
1 "laın m~netler üzerıne otur· .. , 

tulabilir. 
Müderri• 

Nisamettin ALI 

ı İtalyan amiralı ihti
saslarını anlabyor 

italya kralı ve başvekiline Gazi 
Hz. a 1 A 1 eetürecee k.. nm se am annı go 

/talgasefiri memleketine gidigor 

1 

Amiralın Sefir 
ihtisasları Gidiyor 

1 ı iman-ızda ııniaafir baı-1 ltalya kabiıı>eoinde Yalra '""
makta olan ltalyan fıloau kuman- telteddil&t haaebUe il. 1111" ,,_i 
danı Amiral Mo Haricire Naarh. 
- · ile erkin iım cleruhte et· 
bartNya niai ku- mit•~ lnı ->'-· 
m•Nlan Baron da l~lya'nm An. 
ye maiyeti H• kanı Mfiri 8uaa 
bitanı ,....f"m< Aloiai'p de Ha. 
dün oaltah Caaa riciye nezaretin. 
d'ltalia da bir reı de mihim bir ,,8 • 
mi kabul yapılmı zlfe bm:li edihnit 
tır. Amiral ve tir. E,,,,eU.i ak. 
maiyeti erkim 1- fAlll Baron Aloizi 
talya komoloeu tarafaıdan Ta-
M. S.lermo Me· rabyada ltalyan 
le ,,. .. brimiııde- m- "-nclanı 
ki f.,;.tleria ni.i M. Kampantır Amiral M- ""'eline bir ziya. 
tarafaıdan bütün ltalyanlar Da• fet,,. balo ,,...;ıdifi -da, Ba. 
auna Mlimlanmq ,,. Amiral da ron Aloizi'ye M. M-1lni'den ıe
tetakkir etmittir• len bir telgrafta Hariciye nezare • 

Bundan aonra M. Kampaner 
sefir Baron Aloizi'ain ltalya hari
ciye nezaretinde tevdi edilen mü. 
him nzifeve iltihak için .. hrimiz. 
den hareket edeceğini teblii et. 
mit- Aıniral Monno "da Bahriye 
Akaıt.Ditinde mektep arkaclap 

(Devamı f ıacı tldilede) 

tinde mühim bir •azife:re tayini 
tekarriir ettifinden hemen R-.a• 
ya hareke! ~ bUdiritm;,tir. 
8aroD Aloızı':re tevdi edilen •azi. 
fe telıırafta taariJa edilmem;, ol
makla beraber, bunun hariciye 
nezareti wı i katlplifi oldufu 
,,. fimclilik M. Muı .... mi tarafaa. 

<anamı',..,-'*••) 

1 Şeker 
Çıkıyor 

Din gümrüğü teb
ligat yapıldı 

Dün latanbul ıümrikleri ba,
miidiirlüğiine teker, kahve ,,. çay 
ithalah için yeni emir ıelmiftir. 

Ba emre nazaran 8-7·932 tarİ· 
lıiae kadar ıümrild- ıelmit o
lan tek•, kah,,.,,. çaylarla, 31 
Mayaı 932 tarihinden .,,,.el mu· 
kaveleai yapıhnıı olanlar mahal
li en büyük miilkiye amiri Ye)'& 

mimeaaili ile Tieant odaları ta. 
rafından mukavelelerin hakiM ol 
duğu taatik edilmek tartile kon· 
tenjan harici temamen aerı.e.t o
larak ithal edilebilecektir •• 

Bu ithalat mukabilinde memle· 
ket malı ihracı mecburiyeti yok
tur. Diğer teker ve kah,,.ler hak· 
landa aynca emir ..nlecektir. 

lzmir'de 
IZMIR, 21. (Milliyet) - 8 T

muza kadar memleketimize plen 
teker. kahve ve çayın ıümrilkl.., 
çdmnlmaama henüz bqlanmadı.Ka
rann neşir tarihinin tebliği belden
mekteclir. Gümrükte çdıanlacak 3 
milyon kilodan fazla ,eker, 264 bin 
kilo kahve ve az mıktar ela çay 'lllr 
dır. 

Kadrolar 
Tasdik 
Edildi 

Memurlara ayın 2 S 
inden itibaren 

tebligat yapıla.cak 

Ali Rana Be11 
tir. Açıkta kal-tara tazminat ,,.. 
rilecektir. 

Bund- aonra titiiD ,,. müld
rat milhakat kadrolannın leYlü
dine batlanacak, .,,,,... lata lal 
,,. lzmir tütün •e mi kint Bat
miclürlilderi birl.,tirileceklir. 

Maliyede yeni 
Tayinler 
l•tanbul Viliyeti Varida• 

müdürü HMmi 
Bey Maliye Ve 
kileti Varidat 
müdürü umumi 
liii ıube müdür 
lüğüne tayin e
dilmittir. lnnir 
Viliyeti V ari • 
dat müdürü A. 
mir Bey de la
tanbul Yillyeti 
Varidat Müdür Bil.il/ BllY 

liilbe tayin MiJz"ıtir. 

Siirt Meb'ua MAHMUT 
Umumi Netriyat ve Yazı Mtldth;I 

ETEM iZZET 

Oluyor •• 

Gayrimübadillere ait 
bütün işler görüşüldü 

Emlaki milliye müdürünün ifti. 
rakile dün bir içtima yapıldı 
Gayri mübadiller -;yeti ida

re ..,.eti, clüa Anbnı'daıı plea 
Fmlild Milliye - mLlirll 
..... 8. İll ittiraldle fewlrallde 

bir içtima ~- "'" .. mi teakip ı.enc1;.;ı. ıW" ............. 
rimise cemiyet ...ı.ır:::.il -.. 
tak B. demittir kiı . 

u_ Riiatü B. le ıa)'rinııühatliJ. 
ı- ait bütün itler hakkında sö
riltdlk; mitekabilen noktai naaar 
lanmızı teati etlik. Riittii B. bun
dan tonra yapılacak itler için ıay 
rimübadillerin dileklerini tatmine 
çahflllak vadinde bulundu. Kendi 
tine cemiyet namına tetelddirleri
mizi bildirerek içtima-ızı bitir. 
elik.'' 

Diier tara~ öirendiiimiae 
söre, dünkü içtimada, Zoniuldak 
taki 83 numaralı ocak -1eti 
ırörii,;itmiit; yan hiateai lı Baa· 
katma ait olan bu ocaim mifıeba. 
ki yarramm ıayrimübadillere ait 
olduğu -ımn1 hiikilmetçe kabul 
edilcliii anlatdnuttır. Ca)'rinııüba. 
diller, bu ocak hiı_.;-;n ne mnt 
le aablabileceiini Ye eem•nmm 
naul taktim olunabileceiini tet· 
kik etmektedirler. Gayri mübadil· 
larden bir knmmm t.,ldl etmek 
iıtedikleri tirket fali)'el. seç ıne, 
ocak hi•••i=in bu firketçe aatm 
alınıp itletilmeti de dütünülmekte 
dir • 

Dinlrii içtimada, heyeti idare, 
bir çok ıa)'rİ mübaclillerin Tak
diri Kıymet Kcımit,_..ndaki it
lerinin bir türlü intaç edilmedi-
iiatlen - mezktr ~ ... 
racatlannda hü.aü --ı. ,. 
m 11 iklwiaden tiı.Q.t ........_ 
den Rü•tü B. i haberdar etıınitllr. 

Oa11rlmllbadlller cemt11et1 
relal 1a111111l ll~talı Be11 

Riittü B. 1Mmua lawlae Takdiri 
Kıymet Kcımia,_ ReW Faik 
Nizhet B. le ıiiriitmGt. ayni -
manda~ _.,... 
~ eaçilea yeai ·-- da 
talrdiın emiftir. -· 

Bonolar 
Kıymetleniyor 
Caıı • *l mtlil l lan - ... 

lmrde kıtmmtl ı' letlir. C.,.. 
hafla b~ tatrada bir 
,. ~- llO bin linıbk .._ ....... 
dil-if, 100 liralık.._ kıııwti 42 
lft)'& fırlamıttır. Soa iki~ ıüa
....... amaı-.,, fial .... 33 ,. 

d - .,..,,__ .. raya .._.,.,,.... 

Tenis turnuvamız 
bugün başlıyor •• 

Müsabakaiar tam saat tf> da 
oynanmağa bqlanacakbr 

. Her ~ene ayni tarihte yaptıfmm tmüa tanuwama bu 
~ 1:~unde Tawn tenia kulübünde bqla:racaktır. Memle
~timtz':° apor •eçbeainde büyük bir hareket yapbfma 
fuphemız bulunmayan bu tunnn...ua ba -e ııeçen -elcile
re nazaran daha ııüael olabilmesi için ile1eti tertibiyemiz bü. 
tün imkinlan huırlamı,br. 

Maçlar tam ... t oada bqlaYK&k ve akpme kadar de
vam edecektir. Bu alqam Uk propam plipleri takarrür etmit 
ı»lacaiı için derceılecejimis mtecle yerlerini alacaklardır. Mü. 
tabakada bilba11a bu - çok iyi formda bulunan bir çok 
sporcular ftl'Cbr. Herhalde ba çarpıtmalar bize apor noktai 
auanndan çok sibel bir hafta ıeçirtecektir. 

Pl'Oflram fJ ıncı aaltlf enıbdedlr 
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HARİCİ HABERLER -• • 

Milli Tarih kongre
sinde Zeki 

Velidi B.in konferansı 
iş silaht 1 M. Benes 
Dayanacak mı Projesi 

1 İtalyadaki 
Teb~ddül Manisanın su ihtiyacı 

Türkistanda Kuraklık. 
temin ediliyor 

' ...... . 
Zeki Velidi Bey kendi noktai 
nazannı nasıl ifade ve izah etti? 

Bolivya ve Paragu
ay kuvvetleri ara
sında bir musademe 

SANTIAGO DE CHILI. 21.A.A. 
Le Paz'dan it'ar edildiğine göre 
Bolivya ile Paraguay kuvvetleri ar~ 
sında San ta Cruz' da yapılan muha
rebede Bolivyalılar 5 ölü zayiat ve 
3 yaralı vermi4lerdir. 

Umumi komisyonun 
içtimaı nasıl oldu? 

CENEVRE, 21. A. A.- Dün 
saat 16 da tahdidi teslihat konferan 
sının mera.sim salonu ağzına kadar 
dolu idi. Beynelmilel müzakerelerin 
Cenevreye cezbetınekte olduğu koz
mopolit bir halk kütlesi, orada ran
devu vermiş a-ibi idi. 

Sabıli Hariciye na
zırı Londra 

sefiri oluyor 
ROMA,' 21. A. A. - M. Musso 

lini, son tebetdülat neticesinde de
nıhte ettiği ariciye ve korporas
yonlar nezaretlerine ait itleri gör
meğ,. bu sabahtan itibaren batla
mıttır. 

Kurşunlu· banyoları da asri bV 
şekil alıyor, Valinin izahatı 

Bütün Bolivya dahilinde Para
guay aleyhinde bumane niimayit 
ve tezahürler yapılmıştır. 

MANiSA 19 (Hususi muhabiriLl.izden) - Vali Fuat Bey fıl1 
niaa dahilindeki teşebbüsatı nafia hakkında atidekı izahat ve btf 
natta bulundu: 

Sai11t Brice 'itı kehaneti 
Timur tarihinde Altın göl di

ye bir göl Tardır. Belki bunlar 
Balkat gölü olacakhr. Belki bir 
taraftan ıölün aathı yükMl.iyor, di
ğer taraftan azalıyor.Mahmut Kit
gari zamuımda da öyledir.Lolt Nor
bataktır. Orada nehir kaybolur. 
Böyle büyük bir ıöl deiildir. Ba 
zı kayıtlarla da göl olmadıiı an
la41lmaktadır. Çünkü orada twı: 
tabakası gibi bir teY olmuıtur. 
Jeoloı defilim, onun için bu hu
ıuıta bir teY aöyliyemem. 

miıtir. Ve bundan dolayı muha
ceretler olmÜttur. Müreffeh ha
yatın Azerbaycan ve Aııadoluya ge
tirdiği iki milyondan fazla Türk 
nüfuaunun ilk Mogol hikiıniyeti 
devrinde haaıl olan keaafetin netice
si olduğılnıİ zannediyorum. Cü
veyni üç batında Cen
siz Hanın evlidının 25 bin
den fada olduğunu söylüyor. 
Cenrizin üçüncü büyii_k babaaı
nm defterlerinde mukayyet evli
dılıın 30 bini geçtiğini söylüyor 
lar. Bazıı..n evlitlarının ismini bil
mezmit Ye nfetgul olınazm14.Çünkü 
bunlar her yerden kadın getirmiş 
ler evlenmi,ler. Servet çok oldu
jundan ia~ meseleai mevzuu ba
his değilmit. 

MeTkez bankası hükumete ejıem
miyetli bir kredi llÇDUflır. 
Reiıicümhur radyo ile nqir ve 

tamim edilen bir nutkuncb tecavü
ze maruz kalan BolİTyanın hakarete 
uğrayan 4eref ve haysiyetini müda 
fa etmek iıtediğini beyan eylcmit
tir. 

MONTEVIDEO, l'l . A. A.- 0-
rüğe hükUmeti, Arjantin ile zuhur 
eden diplomui ihtilafıuın h .. lli için 
Amerikanın tavauutta buluıımaırnı 
kabul etmittir. 

Binanın diğer bir cenahında parla 
mentolar konferansı toplanmıştır. 
Fakat konferansın bir karar verece
ği karar ,ureti projesinden pek az 
bahsediliyordu. Bütün temkinli mu
rahhaslar, ağır batlı mutahaıııslar, 
mütemadiyen i4leri bulunan gazete
ciler , yalnız Berlindeki darbei hüku
metten ve ltalyada 5. nazırın çekil
miş olmaırndan, hem de son derece 
harr.rctl<' bahsediyorlardı. 

Bütün bu zevat, biraz 'onra müza 
kerat salonuna geçtiler. Matbuat 
tribünlerinde ekseriya gazetecilerin 
almış olduklan telgrafnameler müna 
kaşa edilmekte idi. Bu gazetelerden 
bazıları, muh,.,birlerine haberlerini 
kısa kesmelerini bildirmekte ve ef
karı umumiyenin Almanya ve 1 tal ya 
vakayii ile m~gul olacağını ilive 
eylemektedirler. 

PARIS, 2l . A. A. - Bu aabah 
intİ!ar edecek olan Le Journal ıa
zetesinde Saint Brice, yazacağı bir 
makalede ltalya kabinesinde yapı
lan tadili.! neticesinde M. Grandi
nin Londra, M. Bottai'nin Moıkovıf 
ve M. Rocconun Paris büyük elçi
liklerine tayin edileceklerini haber 
alınış bıılunduğunu bildirecektir. 

':p,_1.anisanın en büyiik bir derdi Ye ihtiyacı olan su iıini b~ 
mak ıçın belediye şimdilik 60 bin lira verdi. Her ne kadar &edelı 
fİ.f 400 bin l!ra İse de bu keşfin dört beı sene e,;,.el yapıldığı ııa 
dıkkate alınıraa şimdiki it ve malzeme fiyatlanna cöre bu iJiP 
bin lira ile baıarılması mümkündür. 60 bin liradan mütebaki P 
için belediye Maliye vekaletinin kefaletini iatemiştir. Bu hal nıu 
berededir. Maliye vekaleti Kasaba kazası belediyesine de bu su 
ktıfil olmu4tu. Binaenaleyh veki.let Manisa belediyeainin bu tal 
kabul edeceğine ümit varım. Mubasebei hususiye bu sene Kurt" 
banyolarını aari bir şekilde ikmal etmit olacet<br. Geçen aene 
çeye konulan b"f bin liradan batka bu sene altı bin lira konın 
Ahiren bütçe tetkik edildiii için bu para ile kurşunlu banyol• 
taahhüt eden mütellhhit bu iti yapacaktır. Bundan başka geçen 
bütçeye konulan 15 bin lira ile henüz ikmal edilemeyen aygır de 
için bu sene daha 6 bin tir~ konulmuftur. Bu suretle bu ay,-ır 

Türklerin Türkiatandan muha 
ceretlerine gelince, bu lıabletta
rih devirlerde huaule ıelmi4tir. 
Retit Galip Beyden bunu ihtimal 
olarak iıittim.. Ben de o 
kanaatteyim ki her halde e&ki 
zamanlardaki muhaceret yalnız 
bu gibi sebeplere münhaırr kal· 
mamı9br. Tarihi devirlerdeki mu 
haceretler yalnız iklim deği4meai 
le alakadar olmayıp ilrtısadi ve 
siyasi sebeplerden de ileri geldi
ğini ıöriiyoruz. Onun için büyük 
muhaceret1erin sebeplerini az 
çok biliyoruz. Türklerin muhace 
retleri Çinlilerin verdiği malüma
ta göre, birkaç sene devam eden 
açlık neticesi olmuıtur. Bu aç
lık daimi olmıyan bir kuraklıktan ile 
rİ gelmittir. Ekseriya Anadoluda 
da olduğu gibi mUTakkat bir ku 
raklık ahalinin bir müddet gÖÇ
meıi.ni İcap etmiıtir. 

Bunlann muvakkat olduğu bir 
kaç sene sonra Çinlilerin bunla
ra ait ayni kayıtlarından anlaşılı 
yor. Beşinci asırda bunların geç· 
tiği yerler çok münbit, mahsul
dar, zengin memleketlerdir. Bun 
lar da hep uzun seneler devam 
eden açlık oebebile göçtüler. 10 
ve 11 inci asırlarda müteaddit 
Türk kabilelerinin bu cümleden 
Oğuzlann ve Selçukilerin yekdi
ğerini ıarktan garba tazyik ede
rek mühaceretleri vardır. llunun 
sebebi tarihlerde mevcuttur. Cen 
gizin zuhurudan bir kaç aene ev 
vel kitabını ikmal etmiş olan 
Mehmet Arn nin eserinde Türk 
lere ait çok kıymettar malümat 
vardır. Buradaki pek vazıh malü 

mata göre, Selçukilerin muhace
reti meraların kifayet etmemesi 
ve nüfusun kesafeti neticeıidir. 
Bu, müellifin kendi ifadesidir. 
Miladi 808, 821 seneleri arasın
da Uygurlarla harbeden Kırgız· 
ların ordusu 400 bin kadar göa
teriliyor. 

Maruzatım zannederim Re-
ıit Galip Beyefendinin aöyledik
lerini ancak teyit eder ve daha 
ziyade tafsil ve ili ve mahiyetind~ 
olur timdi rapordaki maruzatı .. 
mın bir kısmı tamam oluyor. 

Sözümü bitirmeden evvel Türk 
Tarih kongresinin ilk içtimaı do
layısile çok mütehauia olduğu
mu söylemek iıterim. Çünkü ta
rihte ,imdiye kadar böyle bir 
f<'Y vaki olmamıştır. Bundan 
20 - 23 sene kadar evvel tarih 
le mefgul olduğumuz zamanlar 
biz~ mezar taşlan ile uğraşan a 
damlar diyorlardı. Halbuki tim
di batımızda en büyüğümüz Ga 
zi Mustafa Kemal Hazretleri 
ehemmiyeti~ bu sahaya girdiler. 
Şimdi Türk tarihi, yalnız eski 
Osmanlı tarihine münhasır kal
mayıp Türklerin yatadıkları bü 
tün tarihleri iıtiap ediyor ve 
bunlara büyült bir ehemmiyet 
veriliyor. 

Gerek Şarki Türkistan hafri. 
yatı neticesi hakkında bu kadar 
eli.kadarlık göatermek .... 

Sadri Maksudi Bey - Şehir
ler hakkında itirazınız nedir? Lüt 
fen onu da söyler misiniz? (O 
sonra sesleri) • 

Reia - O bahsi bili.hara söy
liyeceklerdir. 

Zeki Velidi Bey (devamla) 
- Gerek Türklerin en eski za· 
manlarına ait taharriyatlann 
verdiği neticeler çok ıayanı dik 
kattir. Ayni zamanda milli tarih 
sahasındaki bu mesainin umum 
cihan tarihile müsavi bir gaye 
takip etmesi yolunda Türk Tarih 
Cemiyetine mesailerinde muvaf 
fakıyet dilerim. 

Reis - Arkadatlar, ber ne 
kadar aaat altı}'! 25 dakika geç
mişse de Retit Galip Bey Zeki 
Velidi Beyin bazı mütaleanna 
karşı belki cevap vereceklerdir. 
Görüyorum ki yoruldunuz. Zeki 
Velidi Beyefendi bir aaatten faz
la mütalea beyan ettiler. Binaen 
aleyh 10 dakika kadar iatirahat 
yapmağı m~nasip görüyorum. 

Bitti 

M. Venizelos'un 
• 
ismet Pş. ya 
Telgı·afı 
. ANKARA, 21. A. A.- T i ' :kiye. 

nın mılletler cemiyetine duhulü mü 
nasebetiyle doıtumuz Franıada Vog 
nolcs de Torne de bulunan M. Ve
nizeloı cenapları batYekil Pqa Haz 
retlerine atideki telgrafı göndennit 
lerdir: 

Milletler cemiyeti tarafından Tür 
kiye hakkmda göıtenlen yüksek ve 
haklı eıeri tazimden dolayı en hara 
retli tebrikitımı kabul buyurunuz. 
Türkiyenin Cenevrede huzuru yal
nız beynelmilel camia manafii u
mumiyesi için değil her §eyden ev
vel kendi manafii hakikiye.İne de 
faide temin edeceği ve memleket
lerimizin haliaane teıriki mesaisine 
yeni faaliyet sahaları açacağı hak
kında beılttnekte olduğum kanaatle 
memleketimizin milletler cemiyetine 
duhulünü derin bir meserretle se
Iimlarrm. 

VENlZELOS 
Bqve&:ilimizin cevabi telgrafı beT 

vechi alidir: 

M .. Henderıor'un zili, mükileme 
ler<' nihayet verdi. 

M. Benes nutuk söylerİ<en, her
kes kendisini bilhasae alakadar eden 
huıuılarla metgul olmak İç.İn ıer 
~3 tiıini istirdat etmeği dütünmüş
tür. Bu hususlar. Almanya ve !tal 
yava ait olan i,lerdir. 

itte bundan dolayidir ki: M. Hen 
derson'un müzakerevi yanna bırak
mak hakkındaki teklifi . azayi hakiki 
bir surette ferahlandırmıttır. M.Gib 
son, söu baslamak i5tediği vakıt, 
Felemenk, Alman va ve Rusya mu
rahhaıları. bir infial eıeri göster
mi1lerdir. Bunun üzerine yanna ka
dar nutuk söylemekten vazgeçmeğe 
hazırlanan M. Gibson , reisin kat'i 
daveti üzerine nihayet kürıüye çrk 
mıştır. 

M. Hoover'in nakili kelamı olan 
M. Gibaon'utı. beyanatına intizar e
den ıaıniler büyük bir alaka gÖıter
meğe batlamıtlanlır. 

M. Gibıon, bu brar suretini A
merikanın ümit ettiğinden daha az 
teyleri ihtiva ettiğini, bununla 1>ena: 
beT Amerikanın bu karar suretini 
kabul eylediğini söylemittİrA 

Bu beyanattan sonra, herkes, ken 
di düşüncelerine avdet etmittir. 

Benes karar sureti 
CENEVRE, 21. A. A.- Benes 

karar suretinin son münaziifib nok
tası hakkında hasıl olap itilafın met 

Memleketimin milletleT cemiyeti 
ne kalvılü münasebetiyle izhar lüt
fünde bulunduğunuz yüks~k dosta
ne hissiyattan dolayi en har teşek
küratımı kabul buyurunuz. Millet
lerin bahişleri bulunduğu cihanıü
mul bir anlatmanın tahakkukuna 
Türkiyenin bundan böyle daha 
müesıir bir surette vakfınefı edebil ni şudur: 
mesi fırsabnı bahteden bu keyfiyet J Atideki takrir, büyük Britanya, 
kabul, ayni zamanda tarafımızdan Fransa, ltalya ve Amerikanın kat'i 
takip edilmekte olan sulh siyaseti- tasvibine iktiran etmittir: 
nin beyneddüvel resmen tasdikine 1 - Çaplan 2 numerolu fıkrada 
bihakkin delalet etmek itibariyle derpiş edilmiş olan azami çap 
meserretimizi mücip olmuttur ile tayin olunacak asgari bir çap 

Bundan mada memleketİerimiz a- arasında bulunan bütün ağır kara 
rasında mevcut münaıebatın ilham toplarının adedi tahdit olunacaktır. 

2 - Mukalevename sabit lrunaldığı açık dostluk ve samimi teıri-
ki mesai fikrinin tezahür ettirilebi- daklar üzerindeki topların seyyar 
leceği yeni bir zeminin elde edildiği toplara tahvili için müesair bir uaul 
ne kanaatim temamen vardır. tesis edilmek şartile kara topları 

iSMET için bir çap azamisi tayin edecek-

M. Venizelos tarafından Hariciye tir· 
Vekilimize de çok dostane ve iki Muhtelif azamiler, •u suretle teo-
memleketin halis münasebetlerinin bit edilecektir: 
teyit ve inkitafı baldruıda pek nazik 1 - Sahil bataryaları için bir 
bir tebrik telgrafı geldiği ve çok ha çap azamisi tayin edilecek ve bu aza 
raretli bir ~urette iki hükUmetin ve mi, deniz topları azamisinin dunun
yel\İ sahadaki tetriki mesa.iai iki d~ olmıyacaktır. 

italyanuı L<nıdra sefirliği 
.LONDRA, 21. A. A.- M. Gran-

clinin Londra ıefirHğine tayinine 
muvafakat ·edilip edilmiyeceğini an 
lamak Üzre lta!ya hükümeti tarafın 
dan bugün yapılan resmi müracaata 

. müsbet cevap verilmi,tir. 

Yeni nazırlar gelecek 
ROMA, 21. A. A. - Havaa A

jansından: Kabinede icra edilen ye
ni tadilatın bir İntikal zemini ihzarı 
için yapddığı temin ediliyor. 

Hali hazırda M. Mu11olininin uh 
desinde bulunan nezaretlerin Tetri
nievvel ayında muhtelif nazırlara 
tevcih edilecekleri söyleniyor. Ayni 
zamanda pek yakında diplomatlar 
ve valiler arasında bir tayin hareke. 
ti de yapılacaktır. 

Tadilat 
Tetkikatı 

Tütün inhisarı kanununda ya
pılacak tadilat için teşekkül eden 
komisyon pazartesi günü ilk içti
maını tütün inhisar idaresinde ya 
pacaktır .. Bu komiayonda Ticaret, 
Ziraat odalan ve Ofisten birer 
zat bulunduğu ıibi baılıca tütün 
mıntakalarından birer murahhas, 
memleketin tanırunJt tütün ihra· 
cat tacirleri ve mütehauıalar bu
lunacaktır. Komiayon inhisar1ar 
Ull\um müdürü Hüanü Beyin riya
setinde toplanacaktır. 

Muhasebeye memur 
alınıyor 

lnhiaarlar idareai muhasebele
ri için memur almacaimdan dün 
taliplerin müıahakalan yapılmıt
tır. Müsabakaya inhisar memurla
rından ve hariçten 30 kadar talip 
iştirak etmiştir. 

Kazananlar, merkezde 80 • 90, 
tatrada 125 liraya kadar maatlar 
la tavzif edileceklerdir. - --Hasan Fehmi ve 
Şevki B.ler geliyor 

ANKARA, 21 (Telefon) -
Bütçe encümeni reisi Gümüşha 
ne meb'uıu Hasan Fehmi Bey 
intihap dairesine gitmek üzere 
bu akşamki trenle latanbula ha 
reket etmi§tir. Ayni trenle 
Muhtelit · mübadele komisyo
nunda Türk heyeti reisi Şevki 
Bey de lstanbula döıwnüıtür, 

aunu tamamlamıt olacağız:.' 
Vili.yet kendi yollarına ehemmiyet veriyor. Kazaları ve köfi 

alakadar eden yollar üzerindeki köylerin merbut olduklarr kaza 
kezlerine de irtibat tesisi için yollar açılmaktadır. Geçenlerde "J 
sar Smdırğı Üzerindeki köylerin yolları yapılırken Akhisarls SıP 
biribirine birle•tirilmi•tir. Gördua-Akhisar yolu da bitınek ize 
Bu yolun bitmesine bet kilometrelik bir mesafe kalmıttır. Yalı• 
küta.t resmi yapılacaktır. Görduaun Demirci ve Akhin.rla .. tib• 
temin için Gördua yolunu da yaptıracağız. . ,. 

Vilayetin umumi aaayi4i iyidir. Faili tutulmayan hiç bir h• 
yoktur. Şehir içinde ve bir köyde soyulan evlerin failleri çaldı 
eıyalarla birlikte derdest edilmittir. Binaenaleyh vilayetin •-"' 
memnuniyete fayan bir haldedir." 

Hey' eti vekile bugün ismet Pş. 
nın köşkünde toplanacak 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Yarın heyeti vekile Çaııl< 
da İsmet Patanın kö,künde toplanarak mexcut i,lerden nıiİ1 
cellerini İntaç eyleyecektir. lamet Paşa ve kendisine refakat I 
leyecek olan üç vekil pazar günü 16 buçukta hususi bir trenle 
mire hareket edeceklerdir. Vekiller de Başvekil Paşa ile h 
den lstanbula gideceklerdir. 

' 
ismet Pş. nın lzmir . seyahatı 

IZMIR, 21 (Milliyet) - İsmet Paşanın istikbali için h 
lanan program son şeklini aldı. Alınan bir habere göre Bat 
merasim yapılmasını arzu etmediğini bildirdiğinden progr• 
tatbikından aarfmazar edilmeai muhtemeldir. Diğer taraftaıı 
rimiz balıkçılar cemiyeti ismet Paşaya verilmek üzere Akel 
balıkçılığı hakkında mufasaal bir rapor hazırlamıttır. 

Tren kazası hakkındaki rapor/d 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Nafia Vekaleti Beylikk" 

tren kazası hakkındaki tahkikat raporları üzerinde tetktkal 
devam etmektedir. 

Adana'da şiddetli sıcaklar 
ADANA, 21 (Milliyet) - Burada bir kaç günden beri 

hiş sıcaklar hüküm sürmektedir. Bugün gölgede hararet der 
kırka yükselmiştir. 

lzmirin ilk Türk doktoru 86 
yaşında ve/ at etti 

İZMIR, 21 (Milliyet) - İzmirin ilk Türk doktoru Mııs 
fa Enver Bey 86 yaşında ve;at etmiştir. Enver Bey 51 setı 
beri doktorluk etmektedir. Cenazesi öbür gün büyük ihtifalle 
dırılacaktır. 

Trakyalı gazeteciler geligorla 

Karahanlılar da Doğan Han 
Ahmet lbni Ali ile 1017 ıene
ıinde harbeden Moğoliatanın gay 
rımüslim Türkleri 300 bin çad•r 
1 milyon 300 bin nüfustur. As
lan Tigin ile vaki olan hareplerin 
de Çungarya mıntakalarında yafa 
yan Y abako Türklerinin ordusu 
700 bindir. Bu rakamlarda mü
balağa vardır. Fakat her halde 
muhtelif membalardan malümat 
verildiğine göre her halde nüfus 
çok olmut ve muharebeler nüfu. 
ıun kesafeti netice.inde huıule 
gelmiş. Hatti lbnüleıir'de deni
liyor ki, Karahanlıların hükümdan 
Ahmet Han bu muhaceret dalga 
lannı durdurmak için kadmlan 
rehin tutarak muhacirleri muha
fız tayin eylemit ve geçitlere yol 
lamıt ta ki vazifelerini iyi temin 
etsinler ve gelecek gayrimüslim 
Türkleri buraya solmıumlar. Li
kin bu eyle kuvvetli bir dalga idi 
ki Karahan hükümdannın yapb 
tı setler bunu menedemedi. Tabii 
dir .c:i, Mogoliıtan ve Türkistan 
bu kadar nüfusu istiap etmi
yor. Türkiatan ve Moioliatanm 
iyi bir idare altında refah ile 
geçirilen bir hayatla daima nüfua 
fevkalade bir aurette tezayüt et-

{ Yarından itibaren Reşit 
Galip Beyiıı Zeki Ve/idi 
Beye ceııap olan konfe
ran.9rnın pıetnini neıre 

başlagaca(jız .. ) 

memleketin arasında mevcut ıami 2 - Daimi hudut mücbfaa teı
mi itilifı takviye ve iki tarafın men 1 kilatına ve mevkii müstahkttnl
faatlp-ine hizmet edeceği mealinde ait azamiler, 
teşekkür telgrafı yazıldığı öğrenil- 3 - Sahil muhafazasından gayri . Romaya • ANKARA, 21 (A.A.) -Trakyalı gazeteciler bugün t~ 

mize gelmişler ve istasyonda hararetle kartılanmışlardır. fd• 
firler şehrimizin §ayanı temaşa yerlerini gezdikten sonra akt 
ki trenle latanbula avdet etmişlerdir. 

miştir. huıusatta kullanılan kara seyyar 
topları için tayin edilecek azamiler. 

Gidecek heyet 
Nusret B. Müşavir tayin 

edildi frlanda ithalat tari
fesini kabul etti 

DUBLIN, 21. A. A.- Ayan mec 
li&i ithalat tarifeoini kabul etınit
tir. Ayan ~8 ay ıonra mer'iyete gi
recek olan sadakat yemininin ilgaaı 
layihasında meb'usan meclisi tara
fından reddedilen tadili.t İpka eyle
mittir. 

23 Temmuz 
ANKARA, 21. A. A. - i3 tem

muz hililiahmer hazırlıklan ikmal 
edilmiıtir. O gün cemiyet bütün hah 
çelerde muhtelif eğlenceler tertip et 
miştir. Kaıtamonudan celp edilen 
ıençler tarafından Sepetçi oğlu 
oyunlan oynacak halkevinde Sel pİ· 
yai temsil edilecektir. Ankara Rad
yosu Sel piyesini 9,30 dan itibaren 
netredecektir. 

( ) 

leyi naaı 1 halledecekleri merak-

Haf talık Siyasi İcmal la bekleniyordu. Acaba arada 
münasebet vardır diyecekler 

-------------------------"' de, Amerika ile anlaşmadan Al 
Tamirat meselesi Lauaanne halledilmesi lazımdır. manya ile müzakere etmiye-

da halledildi mi, edilmedi mi? MalUnıdur ki borçlar me- cekler mi, yoksa Almanya ile 
Geçen hafta bu suale hiç dü- selesile tamirat meselesi ara- işi intaç ederek Amerika'ya 
şünmeden müsbet cevap ver- ımda bir münasebet olup olma sonradan mı yaklatacaklardı? 
mek mümkündü. Fakat bu haf dığı öteden beri Amerika ile Öyle anlaşılıyor ki itilaf dev
ta iş biraz !Üpheye düştü. Va- Avrupa devletleri arasında bir !etleri ne birini ne de ötekini 
ziyet şudur: Lausanne mukave ihtilaf mevzuudur .. İtilaf dev- yaptılar: Almanya ile uzun ve 
!esile beraber İngiltere ile Fran !etleri münasebet vardır diyor- çetin bir pazarlıktan sonra u
sa arasında bir itilaf imza edil- Jar. Amerika ise yoktur di- yuştular. Fakat bu itilafın tas 
diği anlaşılmaktadır. tik gün- yor. Münasebet olup olmama- dikini Amerika ile anlaşmağa 
ler zarfında gizli tutulan bu 11 da ehemmiyetlidir. Çünkü talik Pttiler. 
itilafnameye göre, İngiltere eğer münasebet varsa, itilaf Amerikalılara gelince; Av-
ve Fransa, Amerikaya olan devletleri kendi tamirat hakla- rupa'nın böyle müşterek cep-
borçlarını tasfiye etmedikçe, rından vazgeçtiklerine göre, hesi karşısında daha kat'i bir 
Lausanne itilafını tasdik et- Amerika da itilaf devletlerin- vaziyet almıştır. Reiaicüınhur 
memeği taahhüt etmektedir- den olan kendi alacaklarını ba- Hoover, Lausanne itilafının 
!er. Binaenaleyh Lausanne mu ğışlamalıdır. Amerikayı alakadar etmediği-
kavelesinin mer'i olmaM ıçın Lauıanne konferansı top- ni ve Amerikanın borçlar hak-
Amerika ile itilaf devletleri !andığı zaman, bu ihtilaf dola- kındaki siyasetini değiştiremi
arasındaki borçlar meselesinin yıaile itilaf devletlerinin mese- yeceğini bildirmiştir. Ameri-

Rene Bazin, 
etti 

vefat 

PARİS, 21 (A.A.) - Aka
demi azasından romancı Rene 
Bazin, vefat etmiştir. (1903 •ta 
rihinde Fransız akademiıi aza
lığına intihap edilmi§ olan mu 
maileyh, 79 yatında idi.) 

ANKARA, 21 - ltalya hüku
metinin açacağı kredi hakkında 
müzakerede bulunmak Üzere Ro
IDAJ'tll gidecek mali heyete Cümhu 
riyet Merkez Bankaaı mecliai ida
re azasından Nusret Bey de miifa· 
vir olarak İ§tirak edecektir. He· 
yet maliye müateıan Ali Rıza Ye 
nakit işleri müdürü Sım Beyler• 
deıi mürekkeptir. 

ka'nı~ siyaseti şudur: Her cephe teşkil etmi§lerdir. 
devletle ayn ayrı müzakere e- ,,. ..,. ,,. 
der~k, tediye kabiliyeti daire- Borçlar meaeleaiJe tahdidi 
sinde her birile alacaklarını teslihat meselesi araamdaki 
halletmek. İtilaf devletleri de münasebet te fU §ekilde teba
buna yanaşmak istemi,.orlar. rüz ediyor: Amerika borçlar 

hakkında müıaadekarlıkta bu
Çünkü tediye kabiliyetimiz lunabilir. Ancak itilaf devletle-

yoktur demeğe yüzleri yok-
ri de ailahları için bu kadar 

tur. Dünyanın en zengin dev-
letlerinden biri olan • Fransa, para aarfetmekten vazgeçıneli
tediye kabiliyeti olmadığını na dirler. Borçlar meselesi mev-
111 iddia edebilir? Ve bunu zuu bahaolduğu zaman, İngil-

tere ile Franaa Amerika'nm 
iddia ederse, kendiainin alacak 
lı olduğu devletlere karşı vazi- bu teklifi kar111mda kalacak
yeti ne olur? !arını bildikleri için tahdidi tea-

lihat meselesinde de beraber 
İşte bu mülahaza iledir ki, yürümeği taahhüt etmiılerdir. 

Avrupa devletleri birle,mişler İşte İngiliz - Franıız itilafının 
borçlar meselesinde Amerika- mahiyeti budur. Ve buna İtal
ya karşı cephe almışlardır. A- ya'nın da i§tirak ettiği bildirili
merika'nın yalnız borçlar hak- yor. Ancak bu, gerek borç
kındaki ıiyasetine karşı de- lar meselesinde gerek tahdidi 
ğil, ayni zamanda tahdidi tes- l teılihat meselesinde başka bir 
lihat teşebbüılerine karşı da siyaset takip eden İtalya ıçm 

lr.an Şahı Hz. gelmiyorlar 
ANKARA, 21 (A.A.) - lran Büyük elçiliğinden: 1 

şeyhın şahi Pehlevi Hazretlerinin eylul nihayetinde Türki:ı', 
seyahatleri hakkında gazetelerde §ayiat görülmektedir. Tet~ 
evvelde İran Hariciye nazırının Türkiye Hariciye vekih Haı1 

!erine mukarrer olan iadei ziyaret için teırif buyuracağı bu !1· 

atı tevlit etmit olmasından tashihi rica olunur. 

mağlubiyet olduğu da a§ikar
dll'. Belki de İtalya hariciye 
ve maliye nazırlarının iatifala 
n ıebeplerini bu noktada ara· 
mak lazım geliyor. 

Her halde fU muhakkaktır 
ki Lauaanne yalnız tamirat me
ıeleaini halletmekle kalmamış, 
bütün dünyaya kartı bir İngi
liz - Franaız teaanüdü de te
barüz ettirmiıJtir. F ranıız ga
zeteleri bu itilafa büyük ehem
miyet atfediyorlar. Tıpkı 1904 
ıenesindeki methur "Antant 
Kordiyal., m yeoi bir nümune
ıi olduğunu söylüyorlar. Diğer 
taraftan İngiliz gazeteleri daha 
ihtiyatlı davramyorlar. Bu ga
zetelere göre, İngiliz - F ran
aız itilafının hususi bir ehem
miyeti yoktur. Hatta ilk gün

"ler zarfında bunun mahrem 
kalması da bahse değer ehem
miyeti olmamasından ileri gel-

mi§ ti. 
Bizce her iki taraf ta ıııiİ 

lağa ediyor. Yeni itilafın elıel' 
miyeti bundan sonra hadit 
rin alacağı cereyana bağlı 
1904 itilafı hakkında da 0 
olmadı mı idi? 19041ngiliı 
Fransız itilafı haddizat~1 
Fas ile Mısır hakkında rıı~ 
kabil aiyaai müzaheret vad~ı 
itilaftan ibaretti. Sonraki ~ 
diselerdi ki bu itilafın e} 
miyetini tebarüz ettirdi. 

1 
aa ile İngiltere arasında ~' 
bir tesanüt ve teşriki Jll 
siyaseti batladı ve bu, h• 
kadar devam etti. • 

·Hemen ıöylemeliyiz I<• 
gün vaziyet te böyle ı904; 
lafnamesinin açtığı çığırı~ıı'ı". 
rar açılması için müaait gi t 
müyor. O zaman İıılf1 ~ıf 
ve Fransa kar§ılarrnda 111 1,r 
caviz bir Almanya görÜYor 

1 

ı. 
1 

' 
1) 

c; 
s 
ft 
1· 

" 
ı. 

~ 
R 
ıı 
't. 
l 
ıı. 

' 

lı 

I~ 

lı 

dı. 
itil 
lııa 
J>, 
bir 
laf 
tııı 

"' ihı 
~a 
'ab 
llJ{ 

'e 
~; 

"':ı~n~b~e~hi;;,n::'.:ı~~fl~·~:--:i('.;~li1it'8'!"~~ 
. 93? 



ihraç Eşyaınızı Avrupa Şehirlerinde Teşhir Edeceğiz •. 
Ekonomi 

• 
ihraç mallarımız A vru 

Sebepsiz 
Yükseliyor Gazi 

Mükafatı 

İslam asarı 
Müzesi 
Mevcut eıya yeni-

Mahkemelerde 

Şir çocuk da mı 
Oldürmüş? 

Boğazda 
Aparbmanlar 

pada teşhir edilecek •• 
Çivi ve demir fiab den tasnif ediliyor 

da yükseliyor En güzel eser sahi- Türk ve İ•lim aaarı müze•İnde-
lktıaat vekaleti İatanbul Ti. bine bu sene veril- :a~~d~;~ yeniden ta•nifi yapıl-

Katil Arnavut Ba
sanın sabı-

Beldiye intaatı mene 
karar verdi 

caret müdürlüğüne demir ve me::ii takarrür etti Taınif bittikten -a .. ya7a 
çivi fiyatları üzerinde tetkikat ayrı ayrı etilı:etJer 'HHdilecektir. 
Yapılmaaını bildirmittir. Tica- T k • Türk ve iılam uan müzeu 

ür inkılibr, Cümhuriyet ··d · - Jb ·ı · M bm ret müdürlüiü aldıjı bu emir ınu iıru nı -ur a ut Ke-

ilk teıhir Hamburg, Marsilya, 
Triyeste'de yapılacak •• 

ihracat ofiai ilonıç mallanın•:u 
dalı... faala tan.-k -ı.-~ile 
.\vnıpanm nıilldm Ticaret mer
lıezleri bonalannda vitrialer vü
•ude 19t1ıı _,; kararlafbnmtlır• 
Bu vitrinlerde ihracat malW
•ııı •ilaınneleri tethir eclil-ktir. 

Ofla h. - ilk tefebbOa ola
•alı HamlnnıJ, Manilya " Trlyea 
lede birer nim•- Yitrlnl vilcucle 
tetlrecelrtlr. 

Bir tecr6be daha 
yapdacak 

"d ~ebae ve -:rveJerln - mu 
<let muhafa:ısuı " usak ~fele
•e nakli için yapbfı amba)f.1laria 
lıtanbala ı•'- M. Kü.lh'la -
"" ve aelızel..ınl •tkik eden. he
Yetin raporlan lkbaat -ldletınc:
'9tklk eclilaıit ve mütehaumn bır 
tecrübe daha 1apmaıma lüıı:um 
1'.Ö•terllnUttir. 811 tecrübe yerli 
-hsulltm burada ambaJlJ yapı. 
larak Hamburıa cllrilriilmeai .... 
linde olacaktır. • 

Velıllet tecriibe,.. tabi tutula
<ak -rn ve Mbıı:elerln aüba7a• 
"" İçllı muktezi tahılaab llıracat 
Ofi.ı emrine P..d.mlftlr. 

Buraclaıı cidecek _,.. .,.. .. ı.-
2eler IO aandık kadar tutacaktır .. 

'1ari sergisine 
davet 

ı. __ Bari tark aanayi aergiıi tertip 
""'Yeti wrıumi kah'bi M. Lombardo 
~brimiEe plmittir. 

M. Lombardo Türkiyeyi re., 
l>ıen aeraiye iftirake davet etmek 
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vaıı:ifeaile memleketimize gelmit
tir. Cumart .. i pnli Ankaraya P 
decek olan mumaileyh dün lhra· 
cat oflaini ıı:i7aret etmiftlr. 

Yerli mallar sergi•i 
t afu•toata Galataaaray Liseoi 

aalonlannda açılacak yerli ma!lar 
.. rgiainde Sanayi ve Maadin Ban
kaalle lnhiaarlar idaresi birer bÜ· 
,.ük aa1- temin etmitlerdir. lnhi
.. r1ar .. tonunun bir kımu tütüne 
ve bir loeaıı da müıkirata tahaia 
edilecek, aergide oaıı, ta yapıla

caktır. 

İzmir ticaret 
Borsasında 

IZMIR, 21 A.A. - Boraa aabf 
liatesi berveçhiatidir: 149 çuval 
buğday 6 kunıttan yedi kuruta 
·)'İnnl panya lraıları 120 çu..ı 
bakla beı buçuk kuruıtan, h.,.. 
h&f 15 kunııtan aatılmıttır. 

Mersin ticaret 
Borsasında 

MERSiN, 21 A.A. - Borsa'da 
4 kurut 75 aantimle 3 kurut 62 
buçuk aantim ara11nda dört va
ıron arpa ve 4 kurut 625 aantim
le üç vagon çavdar ve 3 kurut 85 
aantimden bir T&l"on yulaf sahi· 
mı~tır. 

Bugün Romen tale
besi geliyor 

Prenııeı Marya vapurile bugün 
ıehriınize Romen talebe aeyyahla
rı gelecektir. 

•e Demokraaiı.hakkında en gU.. mal Bey müzeye ait itler hakkm
üzerine demir ve çivi piyaaaam zel ilmi eseri yazan zata •eril- da bir muharririmize fU izahatı 
da tetkikat yapmıt Ye neticeai- mek üzere hazırlanan ısoo lira vennİftİr: 
ni telgrafla İktıaat vekaletine Irk (Gazi Muatafa Kemal) mü - Bundan birkaç .. ne evvel 
bildrnnittir. Ticaret müdürlü- kifatı, layık bir -er bulunaına müze idareainiıı ha:ıırladıiı etiket 
i .. apt ğ tetkik tt d · · -· ler, erbabı ihti•a•tandır denilerek 

u Y 
1 1 

. . a a eını.r ?1
: dığından timdi ye kadar veril- buraya muavin tayin edilen bir 

yaaa~mda ~uzde 7 - 8 ve çıvı fi memi9ti. Darülfünun emaneti Azerbaycanlı tarafından fenni ve 
atlermde kilo batına 3 - 4 kurut bu sene bu m "kf t k t' 1 ak usule muvafık telakki edilmedi. 

ffü ıd ğu .. .. ü J ..., u a ı a ı o ar 
tere o u nu gormutt r. vermeg"ı' kararl t t Gon·· Kendl•i c6ya fenni etiketler ha 
Al.k d 1 bu ffü' '-·1 •§ ınnıt ır. 1 k F k · 'k 1 a a ar ar tere e maKu derilecek ese I lülü ıs . zır ayaca tı. a at, yenı eh et er 

kn' b' aebe ·· r er ey n ıne yapmağı beceremedikten maada, 
v~ mi ud. 

1 ıBr pff'~~s~erme- kadar kabul edilecek ve tetrini eakilerini de ortadan ka,.bettl. 
mı• e~ ~r u tere uun mtaat evvel nihayetine dojtru tetkiki Çok geçmeden de müzeden aynl-
mevıımınde bulunulmasından ikmal edilecekt' dı. 
dolayı yapıldığı anlatılmakta- Esen' en · · ır. ısoo ı· idare, timdi yeniden etiketler 
d ıyı yazana ıra d " 
ır 1 k tertibine çalıtmakta ır. 

• ••••• ı müklfat 29 te,rinievvelden Mahmut Kemal Bey bundan 
bir gün evvel muharrire verile sonra Türk ve ullm aıan müze
cek ve Cümhuriyet bayramı aü ainin bir tarihçeaini yaparak cle
oü eaerin sahibi meraaimle teb mittir ki: 

Beyoğlunda 
Susuzluk 

Takaimde Firuzağada AkarlU 
cadde.inde ikamet eden karileri
mizden bir kısmı dün matbaamı· 
za müracaat ederek yirmi sün.den 
beri apartımanlarına Terkoa ıu
yu gelmediii ve tirkete vaki ve 
mebıuk müracaatları nazan dik
kate alınmadıtı cihetle vaziyetle
ri susuzluk yüzünden aılthi tehll· 
ke irae eden mahiyet aldıtından 
,ikiyet ettiler. Alakadar makam 
lann nazarı dikkatini celbederiz. 

Seyrisefainc!•e 
Değişiklikler 

Seyrisefain idareainde dahilt 
bazı tebeddülat yapılmı,tır. 
İstifa etmi, bulunan levazım 
müdürü İzzettin Beyin yerine 
lzmir acenta11 Zekeriya Bey, 
lzmir acentalığına İstanbul a
centası Tevfik Bey, itletme baş 
katipliğine İbrahim Bey, i9let. 
me müdür muavinliğine Ayet 
Bey tayin edilmİ§tir. 

rik edilecektir - Cami ve mesçitlerde, ·..e dl-
• ier dini müesseselerde ziyaa mah 

Muallim mektebin- küm otan, yahut .o mueueaeıerde 
bırakılmasında bır fayda taoav· 

deki kimsesiz talebe 1 vur olunmay~n ~yanın bir ar~>:· 
toplanması fıkn harbı umumının 

Muallim mekteplerindeki tat bidaye!inde_ uyanmı~~·· Bu eıe~
ralı ve hiç kimaeai olmayan ta- lerle bır muze te9~ılı o zamankı 
1 b · d • k d i Evkaf nazın Hayrı Beye hatırla-
e e, yenı ere ıenesıne a ar ııldı. 

ate ve ibateleri temin edilmek Hayri Bey, o tarihte bana n 
üzere, Galataaaray LiaeıininOr Keçeci zade Retal Fuat, ihtifalci 
taköydeki ilk kıamına ye.-let~ Ziya Beylerle diğer bir kaç zata 
rilmi,lerdir. Aileleri olan tale- mür~~aat etti. Hiçbir menfaat mu 
L d J d ·ı· kabılı olmayarak lkı ıene çalı9hlı:, 
ue e on ann yanın a tatı ı ge- bütün müeaseaeleri dolaşarak mü-
çirmek üzere mekteplerinden ze için eser topladık. 
aynlmı9lardır. imaretlerin lağvından sonra 

Müfettişler içtimaı 
Süleymaniye imareti bot kalmıfb. 
Heyeti aıliyesile muhafau edil
mek şartile tamir olundu. Müze
nin kütat reami yapıldığı tarih 14 
Ni&an 1330 dur. O günden beri 
müzemiz umumun 2iyaretine kü .. 
ta dedir. 

Akf- rwı.n 

1 
letlhazlar T ala...tl!t 

1 H"rriyet bayramı Hayreddin Bey 

İstanbul tik tedrisat müfet· 
titleri dün maarif müdür muavi 
ni Hıfzlrrahman Ratit Beyin 
riyasetinde içtima etmitlerdir. 
içtimada ağustos ayı iptidasın. 
da yapılacak olan umumi sen~ 
lik toplantınm nıznameai •• 
meaaiai teıbit edilmittir. 

Ecnebi.ter, müzemize çok ehenı .. 
miyet verirler. Çünkü içinde yal
nız Türk ve müslüman asan bulu 
nan yeğane müzedir. Müzede çok 
kıymetli eşya meyanında bilhas
aa baldan zıkredebiliriz. Dünya· 
nın en kıymettar halılan müze
mizdedir. Bundan maada cildi, 
tezhibi, yazısı fevkallde ne(ia 
muabaflar, minyatürlü eaerler, al
tı yedi aoırlılc Türle kumatlan 
muhtelif tekillerde bohurdanlar, 
gllaptanlar, sedefli mahfazalar, 
eski pabuç ve ıneıtler, küfi, ne ... 
oih, tllik, celi yazılarla yazılmıt 
levhalar, eıki fermanlar ve aaİ· 

it dtlll! t«I • • 
1 

'11 d Jolluı 4,0J 
ltlnıhMcıı n,to 

t ıııını.. 7 _ • • 
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1 10 - 23 ı.-.mmuz Hürriyet Bayra 
mı münasebe ile yarın resmi de
vairle milli hususi bankalar ve 
mÜ:es!leseler tatil yapacaklardır. 

Dokuz saat 
Çalışılacak 

ı, kanununun mi\za
keresi devam ediyor 

lktıaat vekaleti miıta•İrlerin
den Hayreddin Bey munbal buhı
nan ihracat ofi•İ raportörlüklerin 
det' .. birine tayin edilmiıtir .. 

İhracat kredi 
Bankası 

Böyle bir müessese 
faydalı görülüyor 

Kaçak tütünler 
Haydarpap leıa.,._andoı P

dikten gelen trmı yolculanndan Si 
leyman efendinin üzerinde lıtanbul 
da oatmak üzre ıretirdifj 150 paket 
köylü aiğanıu bulunmu9tur. 
Kadıköy iıkeleeinde elinde bevu). 

la yolcular arumda tllpheU bir va
ziyette duran lbrabim efendinin ba 
~!unda 300 paket köylü •İğaruı 
yakalaıunı,ıır. Eyilpte Raaim ağa
nın dükkanı aranm•t 18 paket aık ... 
ıigaruı bulunmuıtur. 
Gedikpaşada Tatlı kuyuda Süley. 

man efendinin eYİ arıutmıf, 14 def
ter kaçak oigara ı.Ağıdı buluıımut-

Ticaret odasında İş kanunu Ali iktisat Meclisinde bir (lhra- tur. 
liyihaaı üzerinde tetkikat yap- cat Kredi Bankası) teeiıi için müza- Pendikte Tuzla treni yolcuları. 

ekk·· ı ed k k-t cereyan •tti-" Ankara'clan bil- dan ş-aettin efendinin bavulunda mak üzere tet u en o- -· n • 6' • "--·· • 
dirilmektedir. Piyuada yaphgun" ız SOO köylü ••a--• aynı tren yolcu

' misyon dün bir içtima yapmıt larmda Hamdi efendinin bevulunde 
1 ve layiba üzerindeki tetkikatı- temaslara göre, ihracat tacirlerimi. 1000 paket köylü aİğaru.ı bulun-
nı bitirmiştir. ze. mallarını hariç pazarlara maJ.,. muttur. 

Komisyon en ziyade emekci dip paralanm tab.il edinclye kadar Bü,.ükada civannda Merlcep ada.. 
• · d d sarfına mecb· r bulunduklan mcba- sında kaçakçılar tarafından getriil-

re ... n 

Müzeyi ziyaret edenler 930 se
nesinde 3754, 331 senesinde 3548 
kişidir. Bundan maada 930 da 
1048, 931 de 741 talebe mGzeyl 
ıı:İyaret etınlıtir. 

Şikagoya g"nderile
cek asan a ika 

Onümüıı:deki aene Şikagoda top 
)anacak beynelmilel uan atika 
aergi•İnde teıblr edilecek Türk e
aerleri ıimdiden hazırlanmakta
dır. Serııiye gidecek eşya meya. 
nmda eaki Selçuk halılan ile bo
burdan, rahle ve glllptanlar var
dır. 

kası tetkik edilecek 
Cümhuriyet bayramında bir 

kavga netice•inde dükkİlnınm ö
nünde Orhan iaminde birini öldü
ren ve Aziz iaminde birinin tatili 
uzvuna aebebiyet vermekten maz
nun Arnavut HaM.nın muhakeme
aine dün aj"ırceza mahkenıeainde 
devam edilmittir. Arnavut Ha.a
nın vekili vak'a mahallinde keıif 
yapılmaaı talebinde bulunm..,, 
iddia makamı buna itiraz etmit. 
aradan bir aeneye yakın bir za
man geçtiği için bundan bir faide 
hasıl olmıyacaiını aöylemif, mah 
keme de bu tekilde karar vermit· 
tir. 

Orhanm anneai de Haaanın ka
tille melüf olduğunu 5 - 6 sene 
evvel de Tavuk pazarında bir ço
cuk öldürdügünü ıöylemiş ve aa• 
bıluumın aorulma•ını talep etmit
tir. Mahkeme Arnavut Haaanın 
aabıkaaının sorulmasına karar ver 
mit ve devamı muhakemeyi 26 
ağu•tosa bırakmıştır. 

Nail B. aleyhine 
yeni bir da va 

Belediyenin muhtelif 9ekiller
de 7944 liraıını z:mmetine ıeçire 
rek firar eden ve Mersinde yaka· 
!anan Mutemet Nııil Beyle vazife 
oini ihmalden auçlu Refet Beyin 
muhakemesine dün Ağırceza mah 
kemeainde devam edilmiıtir. Dün· 
kü celaede müddei unıumi müta
leaa.ını serdetmit ve Nail Beyin 
202 inci madde mucibince tecziye 
aini, ihtilaa ettiği paranm çokluğu 
nazarı dikkata alınmak ıuretile 
eıbabı mü,eddede tnkdir edilerek 
cezasının çoğaltılma$ını talep et
mif, Refet Beyin de 230 '!ncu 
maddeyle cezalandınlmasını ıfte
mi~tir. 

Nail Bey aleyhine Beledi7e ve:.· 
nedarı Feyzi Bey de bir dava i
kame etmiıtir. Veznedar Fey>i B. 
merhum mühendis Vefik Bey ai
lesi namına emniy~t •andığına tev 
di edilmek üzere Nail Beye 2000 
lira tevdi etmiştir. 

Nail Bey bu parayı emniyet 
aandığına yatırmamıştır.. Beledi-

Son zamanlarda Bojaziçi "Ye 
Adalara yeni ve yükaek aparlı· 
manlar yaptırılmağa baılanmıt· 
tır. Yükaek binalar ise buralarırı 
aüael ma.nzaraıırıı bozmaktadır. 
Belediye buralarda apartımaıı 
yaptırtmamağa karar vermiştir. 

Karma karışık işleri 
Bazı Belediye şubelerinin ver· 

ıri lah•ilinde kendi mıntakalan. 
nın haricindeki mükelleflere de 
tebligat yaptıklan ve bu •urotle 
b~z.~ ya!'lı?hklar buıule geldiği 
C?rulmuştur. Kaymakamlrklara 
bır tamim ııönd .. rilerek bu gilıi 
yanlı,lrklara meydan verilmemeai 
bildirilmi9tir . 

Belediye tah•ildarları tah•ilat 
yaparlarken bakaya vergiyi de 
tahıil etmekte, fakat yanlanna 
terh vennemektedirler. Bu yü2-
den m~ameli.t te&e\: vüıe uğrr.malı 
ta yenı sene vergisi ile kanımak· 
tadır. Belediye ıubelere bir tamim 
göndererek bakayanın tahsil eclil
~emeaini, yeni aene vergilerine 
dıkkat edilmesini, bakayanın bili. 
h.a~e tanzim. edil!"ek bir liıtc mu
cıbınce tahsıl edıleceğini bildir
mittir • 

Klüp teklindeki 
gazinolar 

Klüp feklinde idare edilen ı•
zinolarclan timdiye kadar mulga 
cemiyeti Belediye karan mucibin
ce ,.üzde 20 reaim alınıyordu. Dai 
mi ~cümen bu yüzde 20 reunl, 
yüzde ona indirmege karar ve,... 
miştir. 

Yalnız cüzdan için 
pul lazım 

Eanafa muayenelerinde her üç 
ayda ~a pul lazım olup olınadığı 
B..teclıyece defterdarlığa sorul
muştur. Defterdarlık yalııız riız
dan verilirken pula' ihtıyaç oldu. 
lu .ıe her muayened p 1 parası 
alınmamasını bildirmiştir. 

ye bu parayı Feyzi Beyden iste- memurlugu yaparken 9081 lira 24 
mektedir. Feyzi Bey de Nail Bey ' kurut ihtilas etmekten m znun 
den istemektedir. fbrahim efendinin muhakemesıne 

Nail Bey bu tahai talebinin tah dün Ağırceza mahkemes'ndc de-
h hükme alınmaaını İatemittir. vam edilmiştir. 

Bundan sonra Belediye vekiJi 
Rahmi Bey aöz almıı ve bu iki bin Muhakeme de lbrabim el.bt ihti 
lira da dahil olduğu halde 7944 liaı goateren deft rloıin k ndui

nin becayiı eclı·ldı'gı· zam nda tan 
1iranın tazminin tahtı hükme alm 

zirn edilmit olduğunu ı · yleml 
masını talep etınittir. Bundan son fakat bu cihet evvelce tetkil ecliİ 
ra Nail Beyin vekilleri Sami Bey 

f b h miş ve alu; aabit olduğu · in bat· 
müda anımı yapmı~, mevzuu a 1 kaca tevaii tahkikat talebi el bu
iki bin lirayı veznedar Feyzi Bey 
ödeyerek mutazarrır olmadıfı i· lunulup bulunulmadıtı aorulınu ı 
çin Feyzi Beyin talep edemiyece· - Hayır, cevabı alının a ıddia 
ğini, Belediyenin de bu para ile a- ve müdafaaya geçileceği tefhim 
laka•• kalmadığmdan oranın da · olunmuştur. Fakat lbrahirn efen
bir taleple bulunamıyacağını söy- 1 dinin müdafaa vekili i•tithh 1 et
lemi• Meroine firar makaadiyle t~ği iğn muhakeme ba,ka gün ta 
değil, oradnki emlak aatılarak lık uKınmuttur. 
:z:immetin ödenmesi maksadiyle gl İhtilA d 
dildiğini oöylcmit ve adaletin ta. AS aVaSI 
zahürüne İntizar edildiğini beyan 
etmiştir . 

Muhakeme karar tefhimi lcin 
başka bir güne bırakılmııtır. 

loıy, 1>6,81! 

>ıı 11tlfd- 1,lf 

Bıl(r&ı :ıo.ı~ 

Mo,ko11 1087,50 

nı·n saati mcsaisı üzerın e ur- · · 12 bal da •71 kira ,_ ___ ,_ 
liğ için umumiyetle krediye ihtiyaç mış ya .. 0 ......- yap 

muştur. Kanunda saa.ti ~es~f görülmekte ve böyle bir müeuese- rak tütün bulunmuttur. 
sekiz ~aat olarak g<>stenlmtf nin faydalı olacağı tabii addedil· Evvelki ııün de Takoimde bir ev 
ve iki saat için de fazlai mesa! mckl dir. aranmış, 167 fişe kaçak tarap, şam-

Türk ve iıli.m aıarı müzesi bu 
e,yayı taonif etmekle mqguldür. 

1 Küçilk haberler 1 
• Muhtelit Tiirk - Yunan mah

kemesinde dün gayrimenkule ait 
14 dava rüyet edilmiıtir. 

Telef on şirketi aley
hindeki d va 

Mubauaaab zatiye idareainde 
•ahte bordro tanzimi, lnıza takli· 
eli, bazı evrak imha •uretile 1870 
lira 52 kuruşu ihtila• etmekten 
maznun Kemal ve Vehbi efendile 
rin muhakemeaine dün Ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiştır. 

Naı.ut (aabt) 
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• kanı verilınitti. Yalnız fabrı Ali iktisat Mecli.;• de bazı azanın panya ve likör nmaadere eclilrnİf-
ırn • ·· · · bu fikre neden muanz kaldıkları an 1 tir. katör bu iki aaatın ucretını ayrı 

rmeg" e mecbur tutulmakta 'ı"'ed~ra.bilmelc için tafsilat beklenmek- . 
ca ve Beyoğlu telefonlan 
dır. k' t el k Komisyon bu se ız saa me- Beyoğlu cihetin e i otomatik 

• • dokuz saate çıkanlması- Terbiye kongresine telefon mükalemelerinin 29 aiu ... 
samın • K toa Zafer bayramı ciinünden iti... 
nı münuip gönnektedı~. Q- gidenler barcn umuma nçılmuı .. rzu edil-
misyon bu suretle azamı mesa- Ni•te toplanacak beynelmilel ter- mektedir. Şirket, eyliilden itiba· 
iyi on ıaat teabit etmekte, fakat biye kongresine ittir edecek mu. ren bu yüzden açıkta kalacak me 
nuncu saat çalıtılırsa ücret ' rabhaolanmızdan üç zat dün vapur- murelerirıe müddeti hizm tlerile 

0 
k ecburiyetini koymak j la haraket etmiılerdir. Diğer murah l mütenaoip birer miktar tazminat 

vedrme m haslar ıki gün •onra gicleceklcrclir. verecektir. 
ta ır . 

* Kabataf lisesi ikinci müdürü 
merhum Münir B. için 2 ağustoa 
aah ııünü 1Aat 14,5 da Beylerbe-
7indeki kabriotanda talebe ve mu
allimlerin İftirakile bir ihtifal ya
pılacaktır. 

* Halkevinde Vf!rİlmekte olan 
seri konferanılardan dün ikinciıi 
"Yerilmiıtir. 

Emniyet IAndığı hukuk müııa· 
viri Vedat Beyin Telefon fİrketl 
aleyhine ikame ettiği 1200 liralık 
tazminat du-aoı ile tedbiri ihtiya
ti olarak mükilem nin iadesi ta• 
lebi tahkikat hakimliğine tevdi 
edilmittir. 

Tahk'kat hakimi bu meaeleyi 
tetkik ederek karannı verecektir. 

Oktruvadan ihtilas 
davası 

Balıkhanede oktruva tahıil 

Kemal efendi ile Vehbi efendi 
ıuçu yekdiğerine atfetmekte de
vam eylemişlerdir. 

iddia malumı cunnu iapat eder 
mahiyette görül n evralcın m z
nunlardan K mal Beyin i aran 
dığı za n evin n ıinde zuhur 
etmiı oldu .unu clİrmün sübutun. 
da müeasir olacağını soyliyerek 
taharriyah yapan memurlann fa• 
lıit sıfatiyla celbinı iotemiştır 

Mahkeme bu ciheti kabul etmiı 
ve muhakemeyi bu şahitlerin cel. 
bi için talik eylemiştir. 

..., 't'l'fına Hitlerist'ler her zamankin- Akvama aza olmakla Ruı dost raber, ilk adımda bu noktanın aldıg"ma göre de yabancı mem 'lamentoya kabul ettirm·ı•t"ı. d 1 Tz - Fransız ı ı a ~ 
it~· Bugün İngiliz - Fransız ".~~~er olduğu ,ayi olunca, bat den ziyade mütecaviz bir vazi. luğunu terkedeceğini iddia et. tavzihi faydalı olmu9tur. leketlerin bu İmparatorluğa İrlanda da mukabele bilmısil 
lııılafı kime kartı olabilir? Al- :~ile kar'ı hücumlar şiddet· yet almı9lardır. Bizzat Hit. mektedir. Tevfik Rüttü Beyin • • • kartı vaziyetleri taayyün ede- olmak üzere lrlanda'ya ithal 
1> 'nya uysaldır. Hatta Von 

1 
meg"e batladı. ler, 3 sene sonra verilecek olan Ankara Rus maalahatgüzarma ıs temmuzda açılması mu- cek. edilen İngiliz emtiası hakkın-

b·'P~ Lausanne'da Fran~a•y1a en Bütün bu hadiselerin inti: 3 milyar altın marklık tamİ· hitaben yazdığı m.-ktup bu ha- karrer iken alb gün teahhurla Bu iti~arladı~ ~. lngiliz i~ da ayni tekilde bir kanun yap-
11r ıttifak bile teklif etmış. - h bat arifesine tesadüf etmeaı rat bonolarının altı ay aonra 1 talı görütleri taıhıh edecek 21 temmuzda içtima eden Ot. paratorlugu tarıhının ehemmı. mıttı. Şimdi her iki taraf h 
•l}a şimdiden itilafın ,artla-

1
• ~ b .. bütün alevlendirmekte· 3 mark kıymeti olmayacağ*ıı mahiyettedir. Tü,.kiye Cemi· tava İngiliz imparatorluğu y~tli bir dönüm noktasına gel- bu kanunlan tatbik ediyor 

~nı kabul ettiğini söylüyor. ! ıdş_ı ullman meclisi dağılmı!· aöylemittir. Hiç bir itilafın yeti Akvama ginn.,kle •ene- konferansı müzaktratına bat· mış bulunuyor. Ott va mü:za. İrlanda' dan lngiltere'ye tere 
°'~erika ile olan bir borçl~r ır. ~ı temmuzda da yeni in· Hitler'i tatmin etmediği anla- lerin tecrübesile kuvvet bul. ladı. Konferana, lngiltere ile kerata ehemmiyetle takip edil. yağı yumurta et ve Hir gı· 
~htı_lafı da iki büyük devletın 1 t~hr. : t yapılacak. Fırkalar a· tılmaktadır. Çünkü Hitler fır- muş olan bir dMtluktan vaz- Dominyonları araımdaki ikt.. meğe değer. da ~addeleri i~hal ediliyor 
•rıci aiyasetlerinin daima be- tı a da . ddetli mücadeleler kasını buna istinat ettinnit- geçmiyor. Rua dostluğu bat· Hdi münasebetlerin tan:zimile • • • lngiltere'dea İrlanda' ya kö-

''ber yürüyebilmesini temin et rasın k a ~di Bu mücadelelere tir. Hitler'i tatmin edecek te- ka, Cemiyeti Akvam azalığı iştigal etmekle beraber, bura· Ottava konferanıı içtima mür. Bu tiqaret esasen buh-
llıek için kafi derecede şümullü o!m;. ta { ~sanne'ın neticeııi kil öyle görünüyor ki kendisi batkadır. Bize gere, her Ce- da görüşülen meıeleler ci- etmekte iken lngiltere ile İr. ran geçinnekte iken böyle iki 
't~ ehemmiyetli bir mesele de- şım1 1 iliz•- Fransız itilifı da iktidara geçtikten sonra karar- miyeti Akvam azaaı da Ruaya han devletlerini ali.kadar et. landa araaındaki mllnaaebat 1 memleket araaında bir güm. 
tıldir. ve ng d"nce fırkalar ara· laştıracağı tekildir. hilif dev. ile dost olabilir. Tevfik Rüt- mektedir. Kooferana iki nok- ta en buhranlı bir eafhaaına 1 rük harbi ilin edilmeai vazi. 

• .y. .y. inzima~ ·~t~lafl~r sokak kav· Jetleri de bu ihtimalden kork- tü Bey, mektubunda bir nok- tadan ehemmiyetlidir: girmiı bulunuyor. Kırata ye-1 yeti büabütün itk&l etmiıtir. 
l-" Bununla beraber, İngiliz - sındakı 1 

•• ı cer oldu. Hafta maktadırlar. Bakalım on gün tayı tavzih ediyor: Türkiye 1 - Burada varılacak ne- min Ye arazi takaltlerinin t• Şimdi lngtltere Hollanda'daıı 
••nsız itilafının Almanya'da 

1 
gelfarda :u:okak kavgalan aonraki intihabatm neticeai ne Ruaya'nın mütecaviz olduğuna ticeye göre, İngiliz imparator- diye edilmemeai yüzünden İn· yumurta ve tereyağı alıyM. 

~.elite ile telakki edildiği anla-
1
1 zar. ın ~ d u birçok ta kan dO. olacak. • kanaat getirmedikçe, miaakm luğunun teşkilatı değiteeek- giltere ile İrlanda aruındaki i İrlanda da kömürünü Alman. 

tı lYor. Lausanne itilafı eaa- 1 netı~··~. e • • müeyyidelerini tatbika davet tir. İmparatorluk ya iktıH· ihtilafın mahiyeti malGmdur. , ya'dan almağa batladı. Betind 
'ttı Almanya'da hüsnü kabul 'külmuttür. 1 intihabatı Türkiye nihayet Cemiyeti edilemiyecek, ıonra Cemiyeti den ve binaenaleyh aiyaaeten lngiliıa hiikiimeti geçenlerde George'un İngiliz tebeaail. 
Mltıııe • f H mes'uliyeti Gelecek A ~an ·yasi mu· Akvama resmen aza oldu. Tür- Akvama Türkiye kemali bulua mütesanit bir teşekkül ola· İrlanda üzerine iktısadi tazyik lrlandalı tebeaaı arasındaki 
ı:-kkmmdıtkiı. dadrp de Versa"ıl· yalnız Almankya nınd sı deg··,ı kı'ye'n"ın" Cemı'yetı' Akvama aza j ı"le g'ırı"yor. Ve Ruıy~ aleyhı'· k b h l"f k d"l İ J d 'd 1 ·ı b "h 'l"f Al 1 "' • ca ; ya ut ta mu te ı u:z:uv. ma sa ı e r an a an ngı • u ı tı a tan man ar ve Hol 
~ ınu ahedm~ de tay edil- kadderatı no taAıın ana'nın ta'. olması Avrupa' da umumi bir 

1 
ne her hangi bir kombinezona 1 b' 'b. · b 1 d ' · h 1 _...,l k 1 1 d 11 k d ki 

• 

.,_ , a eaın en . manda vrup , . 
1
., • • • • ak d M" k h arı ırı ınne ya ancı o an a. 

1 
tere ye ıt a .,... ece o an e~-

1 
an a ı arın azan 1 arı anı.. 

.:-o:Giği • · Al anlar Von aynı za d d hayli e- i memnunıyet tev '' etmıttır. 1
1 ıştır e emez. ısa ın ru u ğınık bir şekil alacak. yayı ağır gümrük resmine ta- şılmaktadır. 

ll"Pen, e ·~~cum m ediyorlardı. 1 
rihi nokta~m an a ı Bl_!azı!!!!l!!a~rı!.....,!T~u~· r~k~i!Ye!_':!;n~in~~Cem~~·~· y~e;!t!_İ ~d!!a~b~u~n~a~m~u!!;ta~b~ı~k~o~lm!!!akl~a!._~b!!;e-~-~,.;;;.Jiii;...xıiLbı~.diıi:.ı:ıc.....u:lk.li.:Jli"..bı.bııı.alW.mı.Jıi.ı:..kaDUDU...au..J.. ____ _.u.-~ıa::· Llı:..ll.ll------
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idarehane: Ankara caddesi. 

100 No. 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Baımuharrir n Müdür: 24318 
Yazı i11erl Müclürlüiü 24319 

idare ve Matbu 24310 

ABONE UCRETLERl: 
Türkiye için 

L. K. 
3 aylıtı 4 -

8 " 7 IO 
i2 " 14 -

fladç için 
L K. ·-14 -
28-

1 
bu hudut bir de Pendik tarafı
na doğru ti terse görürsünüz! .• 

f Serbest meslek nedir 
1 Ankaradan gelen bir telgraf, 

HİKAYE Tapu kayıtları 

serbest meslek erbabından buh 
ran vergisi alınması hakkındaki 
kanun layihasının geri alındığı 

Ayılmak için ••• 
Kıymetlerini kaybetmiş olan_ 

lar nasıl tasfiye edilecek? 
m haber veriyor. Ne mutlu!. A- Tüccardan irfan Bey yaıııba 
caba bu hareket doktor ve avu- nesinde oturmUf, çalı9ıyordu. 

Hizmetçi içeriye girdi: 
katların letebbüsatı neticesi mi _ Efendim bir bey ııörüt-
dir ?. Ben bu münasebetle bir mele iıtiyor, dedi. 
mesele ortaya atacafım. Set-- Az ıonra içeriye otuz dört 
beıt meslek nedir? .• Yalnız dok ya9larında, gayet iyi giyinmi9, 
tor, ditçi ve avukat mı?.. Mu- bütün taraveti üzerinde bir a
harrirHk ıerbest meslek değil dam girdi: 
ıni?. Ben muharrir olmak iddi- - Vay Nermi, seni hangi 

rüzgar buraya attı. 
asında olmadığım halde bu fik irfan Bey, çoktandır görme 
rl ortaya atıyorum... Evveli diği eski mektep arkada9ının 
bu lafın manası ne?.. Serbest bu ziyaretinin her halde bir se
demek açık açık it gören mi? bebi olacağına hükmetmi!ti. 
Hiç bir kayda tabi olmayan mı? Oturup kahvelerini içerken 

d sordu: Mü ürden, mümeyyizden emir 

kesmeğe alıttınnm.. Olur, bi- Tapu kayıtlarından hukuki 1 ce mahkemeye müracaat hakları 
ter.. kıymetlerini kaybetmit olanların bakidir.) 

İrfan Bey dedi ki: tasfiyesine dair kanunun tapu ida Madde 5 - Nizamnameye ağa 

Ş Asıl bu relerince sureti tatbiki ha.kkmda ğıd<lki madde tezyil edilmiıtir: 
- imdi anladım. ki nizamnamenin bazı maddeleri- (Müzeyyel madde - aahipleri 

itle tabam;a filin oynamaaın nin tadiline dair nizamname Vi- olduğu halde tapu sicilline geçme 
diye korkuyorsun ııaliba.. ti.yete ırelmi9tir. mit olan gayri menkul malların 

- Sonra fedakirlığımı dii- Madde 1 - Nizamnamenin 2 tescilinde de bu nizamnamenin 6 
tön .. Bir defa deniz beni deh- nci maddeıi afağıdaki tekilde la· İnci ve 11 İnci maddeleri ahkamı 

dil edilmittir: tatbik olunur.) 
şetli tutar.. Bir de fU ııüzelim (Madde 2 _ Bu tahkikat ve 

1 
lstanbulu bırak ta, İzmirde, tetkikat neticesinde 1515 numa- Talebe kasketi 
tanımadığım bir tehirde kavrul ralı kanunun birinci maddesi mu- giyenler 
mağa gtt.. Eşi, dostu bırak, cibince (Malik sıfatile niza11z 
eg"lenceyi bırak, davetleri, ge- ve hüsnü niyetle müsakkaf ve em Talebe olmıyanlarm mektep-
. ·ı · b K 1 b'I' salinde 15 ve diğer arazide 10 ae- lere mahsus ka.sket tatımalarmın 
zmtı erı ırak.. a ırsam, 1 ı- ne tasarruf) ,artı tahakkuk et- men'ine dair rı:anuıt vilıiyete gel· 
yorum ki bu eğlenceler bana mez veya mübrez veaaikin diğer mi,tir. 
zehir olacak .. Neriman peşimi 1 ves.ııik ile hilafı veya hükümsüz- Madde 1 - Mektep talebeıi
bırakmıyacak .. Onun için lzmi lüğü sabit olursa başkaca bir mu~ 1 nin g~yeceld.eri ~~ske~lerin nü~u-

"t • h kk 1 k meleye hacet kalmakaızm talebı i nelerı Maarıf ve <aletınce tesbıt o· 

Muayene neticeainde aak 
ten kat'i ihracına karar v • 
ler 41 inci madde hükmüne 
muameleye tabi tutulurlar. 

Sıhhati muvakkaten aokerl" 
elverqli olmadığına dair lıaklaı'dl 
da rapor verilenle:·in sevkleri 1 .. 
ri bırakılır. Bu suretle sevkleri 
ri bırakılanlaı:ın sonı·adan aaJılJ 
ahvali askerlikten ihraçlarını icaf 
ettirirse yine 41 İnci maddeye ır 
re muameleye tabi tutuJur. 

1, ' 

Gelen evnk seri .....ilmez -
Müddeti g- nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
;,ıer için miidiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.nlarm meı'u

liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y .,.ilköy ukeri rasat merkezin 

den ,,erilen malıimata göre lııu

gÜn bava az bulutlu ve nıüteha•· 
vil rü:qUfı olarak de..... eclecelc 

- Eh, ne var, ne yok? 
almayan mı?. Ne demek? Zan- - irfan, senden bir şey ri-
nederim ki; doktorlar, avukat- ca etmeğe geldim. Beni lzmir-
lardan ziyade muharrirler deki tubenizin hesaplarını tet-
serbeat meslek erbabın - kik etmeğe gönder. 

re gı. mege mu a a < arar ' vaki reddolunur. ltbu ret keyfiye- 1 lunur. 
verdım. ti alakadarlar tarafından vuku • Madde 2 - Mektep kuketleri 

irfan Bey teklifi kabul et- bulacak müracaat üzerine 6 ncı t ni talebe olmıyanlar ta,ımaktan 
mekte mahzur görmedi. Ner- maddede y!'zılı komisyon!fr tara- 1 m•mnudur. . .• 
mi Bey de ertesi gün Nerimana fından t..tkık olunur.) . i Madde 3_ - Memnuıyet hılafı: 
f · "d •· · ·· 1 d' B Madde 2 - Nizamnamenın 5 na mektephlere mahsus kasketı 

Askerliğe elveri§Iİ oldukla'! 
anlaşılanlarla muvakkat sıhhi ati 
zalanndan dolayı sevkleri geri 
rakılıpta oonradan aakere yaraP. 
cakJarı anlaşılanların kııa Iıiz 
iddiaları nazara alınmamak Y9 
para cez:aaı vermedikçe muvazzaf 
lık hizmetleri.ne mukabil bed .. 
nakti vermek haklan kaldırıUnd 
tartile aakerlik meclislerince .,. 
İçtima halinde değilse idare br 
yetlerince numaraaız aaker edilir 
ler; ve sınıflan askerlik meclisı.
ri çalı..,.adığı zamanlarda mınta• 
kumda bulundukları kolordular
ca tesbit ve sevk zamanlarmda 
sınıfları mürettebatına sevkola• 
nurlar, (otuz bet yaşını ikmal et• 
mi~ olanlarla daha yukan yat._ 
bulunanlar lllf&at ve sair geri his 
metlerinde İstihdam olunurlar). 

Gerek askerliğe elveritli ol..,.. 
lardan ve gerek askerlikten ih
raç edilenlerden y~ıtlarınm veP 
h~ngi doğumlularla muamele ttı• 

bi İseler bu doğumluların ilk ka• 
filesinin sevkedildiği gün ( bugİİll 
dahil) den itibaren kendiliklerir 
den geldikleri yahut ele geçtiklr 
ri güne kadar geçen her gÜn içist 
50 kuruş para cezaaı alınır. Şu ka 
dar ki bu ceza ille yoklamUJlll 
yaptırmıt olanlar İçin 15 ve yal"" 
tırmamıt olanlar İçin 30 lirad .. 
a.,.ğı olmaz. Geç kalınan müddet 
ne kadar olursa olaun para ceza• 
sı mikdarı 200 lirayı geçemez. 

1 
1 

1 

1 

' 
1 

1 

• ı 
1 

1 tir. 21-7-32 tarihinde hava tuyiki 
757 milimetre en fula sıcaklık 
30 en az 16 santiırrat lıaycledil-

®öOll 
Papas ve güzel 

Tabii ititmitsinizdir. 1930 se 
nesi Avrupa güzeli olan Yunan 
güzeli Matmazel Diplarako is
mindeki dilberin aklına esmİf, 
methur Aynoroz manastırlan
na girmek istmei,... Diti hay
van namına tavuk bile yatama 
sına müaaade edilmeyen bu ke 
şif memleketine kadınların gİT 
mesi kolay mı ya! Uğraşmış, 
uiratmıt muvaffak olamayın
ca genç bir ke,iti kandırınıf, 
içeri girmi9 •.. Bir iki giln sonra 
yakalaıurut·· Tabii hem kendisi 
hem de içeri girmesine yardım 
eden qık ketit manastırdan 
uğratılmıf... Bu vak'ayı öğre
nince keneli kendin.e dütün
düm: 

Evvelden papasların insanı 
aldattığı hakkında bir rivayet 
vardı ... Demek ki; aann kadın
lan papulan da aldatıyor. Ar
tık Allah adamlanna itimat 
kalmadı ... 

Pendik ve kartal 
ayaklannı 

denk alsınlar ! 
Ey Pendik ve Kartal ahalisi! 

Size baba nuibatı: Ayağınızı 
denk alın! Y okaa girersiniz ls
tanbul belediyesi hududunun i
çine ..•. 

Birkaç gündür ııazetelercle 
Pendik ve Kartalda buz gibi e
tin okkası kırk kuruta olduğu 
yazılı ... Zannederim, köy halkı 
na ucuzluk ve rahat batıyor .. 
Nenize lizım efendim! Mecidi
ye köyü meydanda. Onlar da 
böyle buz gibi et 40 kuruta di
ye bağırdılar ... Aradan az geç
ti, lstanbul hududu büyüdü ve 
Mecidiye köyünü yuttu. Şimdi 

dandır. Dünyanın her ye irfan Bey şaşırdı: 
rinde (serbest meslek) - Ne münasebet? dedi. 

zmır~ gı ecegını soy e 1• u inci maddesi atağıdaki ..,kilde ta· giyenler yinni beş liraya kadar 
haberı alınca genç kadının yıl dil edilmiıtir: hafif po.ra cezuile cualandırı-

defierinin batında muharrirler j - Bak anlatayım, asıl mak dırımla vurulmuşa döneceği- (Madde 5 - Tapu memuru ilk lır. 
sat hesapları filan tetkik et-

gelir .. O halde neden avukatlar 

1

. mek değil. yalnız İzmire git-
ve doktorlar serbest meslek er mek için ortada makul bir se
babı ismi altında ayrı bir kanu · bep bulundurmak.. Sen eski 
na tabi olarak buhran vergisi dostumsun. Söyliyeeeğim şey

veriyorlar da biz muharrirler, !eri sır gibi saklayacağına emi 
bakkal çırakları nisbet ve tek- nim. Ben bir kadınla münase
linde vergi veriyoruz?. Anlaya bette bulunuyorum. 

ni, ağlayıp sııı:layacaii"'-'I tah- tetkikatı if:ı ve ~cabı halind': ma- Bunu hususi bir ~asıtla lafı· 
min ediyordu. Öyle bir şey ol hallen tah~ıkat ıcrıı eyledtkten d~kları anlaşılanl~r bır ~aftadan 

d N • d • ·d · bak sonra keyfiyet karara raptolun· bır aya kadar hafıf hapıs veya 
ma ı. erıman erın erın mak üzere evrakı mütealiikaıını yirmi beş liradan elli liraya kadar 
tı: gayri menkul kazada iae kaza ve hafif para cezasına mahkUm edj .. 

- Peki, git! dedi. vilayet merkezinde ise vilayet ta- lirler. 
Nermi Bey şöyle düşün- pu komi.yonuna tevdi eder.) Mekteplilere mahsuı kaıketi 

dü: Madde 3 - Nizamnamenin 6 taşıyan ceza ehliyetini haiz olmı-

madım. - Neriman İzzet Hanımla 
- lztırabını içine akıtıyor, 

belli etmemeğe çalışıyor. 

M. Sami Beye 
Mektubunuzu aldım. "Polis 

hafiyesi nasıl oldum?" isminde 
ki hikayem hakkındaki iltifatı
nıza letekkür ederim. Hürmet
ler. 

FELEK 

değil mi? 
Nermi Bey ayni zamanda 

- Vay, nereden biliyor- iki hiuin altında idi. Birincisi 
sun? Biz ki belli etmemek için bu kadın yüzünden lstanbulu 
her türlü tedbiri almış bulunu bırakıp ta İzmire gitmek mec
yorduk. buriyeti, ikincisi de hürriyete 

- Ah, azizim, bu nevi mü ve yeni kadmlara kavuşmak 
nasebetleri herkes bilir de, en serbestisinin verdiği zevkti. 
sonra siz öğrenirsiniz. Eh, an Neriman, Nermi Beyi vapu 
lat bakalım ·· ra kadar teşyi ~tti. Tam vapu-

- Bu kadın beni çıldıra,ıya run hareket zamanı gelince, 
E D E B 1 1 R Ş A T seviyor. Eski kocasını bir tür- genç kadın çantasından kapalı 
H A T 1 R A L A R 1 lü sevememiş. Benimle tanıt· bir mektup çıkardı ve Nermi 

(Edebi yeniliğimiz) de apaçık bir tıklan sonra, itiraf ederim ki, Beye verdi: 
nıkuhuzlukla - kırk senelik bir sü üzerimde dehşetli bir tesir bı- - Bunu vapur hareket ettik 
küttur. - denilen büyük üıtadnnız rakmıttı. iki ıene aşkın bütün ten sonra açı:.cağına yemin et, 
Sami P-... zade (Sezayi) Beyefendi zevkini çıkardık. Kadın gittik dedi. 
nin, (ic:W) bediasından batka, mem çe beni daha ziyade sevm~ğe Nermi Bey de vadederek 
leketimizde - mes'ut bir hürriyeti; başladı. Halbuki benim muhab zarfı cebine soktu. Hareket 
iıtihclafen, meşrutiyetimizden evvd betim a:ı:almaga başlamı§lı. Be :zamanında Ner)nanın gözünde 
Pariste - Şurayı ümmet - e yedi ni son derece seven bu kadın- yaşlar peyda ofda .. Vapur rıh
aene mütemadiyen yazdıklan: - E- dan niçin soğudum, bilmiyo- tımdan aynlın<:a da mendiller 
debi ve tarihi kıymetleri: Gayet yük rum. Gün geçtikçe ıodeta ıg- sallandı ve bu Suretle ayrıldı
ıek ve perlak ve cotkun aslan sesli renmeğe başladım. Randevula ı lar. 
ve inkılapçı - yazrlarile, çok sonra ra gitmek ll"<:cburiyeti benim 1 Nermi Bey kamarasına yer 
lıtanbulda (~rveti Fünun) da ve için tahammül edilmez bir an- le~ikten sonra, mektup aklına 
diğer muhtelif (mecmua) ve (ga- garya haline gelmişti. Fakat geldi. Her halde bu mektupta 
zete) lerde çıkan güzide (makale) bilirsin ki, ben hassas bir insn- sıhh~.tinc dikkat etmesi gibi 
ve (küçük hikaye) leri, - kitap tek nım. Zcraki onu sever gibi g~- tavsiyeler, atk protestoları, te
lindeki eserlerinin - belki - iki rünüyorum. Artık bu hidema- ellüm ve saire gibi şeyler ola-
miılidir. tı takkaya tahammülüm kalma caktı. Zarfı açtı ve okudu: 

lsmail Habip Beyin - edebi kıy dı. Münasebetimizi kesip ata- "Aziz Nermi, bu mektu-
metleri kavrıyamayışta - ıröu: ba- cağım .. Y alruz kadın beni öyle bumla artık sana ebediyyen ve 
lan ehemmiyetli safletlerinden biri seviyor ki, "Of, artık seni iste- da ediyorum .. Gayet açık konuş 
de; Türk edebiyabnda en büyük ' miyorum,, desem, ağlayacak, mıık icap ettiği için, söyliye
takdirkirun ve dibi üstadım (AD- sızlayacak; ya ir tihar edecek; yim ki, seni artık sevmiyorum. 
dülbakamid)e yakın, - güzel tiir· ya beni vuracak. Ne bileyim, Evvelce çok · sevmiştim. Fakat 
ter - yazan' (Hamit) in malıte- her halde biçimsiz bir şey ya- aylardan beri a9kım ölmüştür. 
rem hemıireleri (Mihrünnisa) Ha- pacağına kaniim. Bunu şimdiye li:adar söyleme-
nımefeadiye - edebi yeniliğimi~ - Belki de öyle yarmayacak, dim. Çünkü senin yeese ka-
de hiç yer venniyitidir. yalvaracak, ağlayacak, eteğime pılmanı ve çıgmca bir şey yap 

Halbuki en yüksek görüılü mu- sarılacak. Hülasa benim için manı istemiyordum. Biliyorum 
kaddirimiz ve pek Muazzez doı- için büyük bir üzüntü •.. Onun ki beni çok seviyordun. Fakat 
tum - Tevfik Fikret - bayatta için lzmire giditimi makul bir aon randevularımızda seni sevi 
iken, bu mümtaz ve anılmıt f&İre- sebebe istimıt ettirmek istiyo- yor görünmek komedyası artık 
mizin türlerine : - fehdanei Be- rum. Bir defa lstanbuldan u- benim için tahammül edilmez 
daat - derdi.. uklatınam, zamanla her teY bir angarya haline girmi9ti. 

Oıküdar unutulur gider. Ben kendisini Bu, böyle devaın edemezdi, de 
Filorinalı Nizım mektuplarımla münasebetimizi ğil mi Nermi Bey? lzmirde 

ncı madde&İ atAğıdaki şekilde la· yan küçüklerin veli veya vasileri 
dil edilmiştir: hakkında Türk Ceza kanununun 

(Madde 6 - Tapu komisyonla 53 üncü maddesinin son fıkrası 
rı vilayet defterdarı, tapu müdürü hükmü tatbik olunur • 
ve batkatibinden • · vilayet idare J ( ~ 
heyetinin tayin edeceği bir zattan şga e ugrayan 
ve m~rkez tapu m~murund.a~ te- mahaller 
şekkul eder. Kom11yonun ıçtıma-
ında defterdar bulunmadığı za· lşll'ale uğrayan bazı mahal
manlarda tapu müdürü riyaıet e- lerde vukubulmuş olan tasarruf 
der ve d&fterdarm göndereceği muameleleri hakkında olunacak 
maliye memurlarından bir zat ta muameleye dair kanun vilılyete 
komisyonda aza sıfatile bulunur. gelmiıtir. 
Komisyonda kararlar ekseriyetle Madde 1 - Yunanişgaline uğ
verilir. T cu.vii &ra vuku unda rei- rayan Edirne, Kırklareli ve Tekir
sin bulunduğu tarafın reyi tercih dağ vilayetlerile Gelibolu, Bozca
olunur. Kaza tapu komiayonları ada ve lmroz kazalarında ve Ça
kaymakamın riyaseti altında mal talca kazasının işgal altında ka
müdürü ile tapu memunından le- lan kısmında k&in gayri menkul 
"°kkül eder.) malların tasarruf muamelelerine 

Madde 4 - Nizamnamenin 11 mütedair iıgal müddetince Yunan 
jnci maddeai &fAğıdaki fekilde ta- memurları veya müftüler tarafın .. 
dil edilmittir : . 1 dan tanzim ve tudik kılınan beyi 

Madde 11 -.-.Kaza tapu ~~mıa · ve ferağ veıaikinin sıhhati mahal 
yonunun verdığı karara teblıı ta- len icra kılınacak tahkikat ile te
ri~inden ~ibaren b.":. ay zarfında beyyün eylediği takdirde harç a· 
ltıraı: vakı olursa vılayet tapu ko- lınmaksızın malikleri namına teı
misyonu keyfiyeti tetkik ve kara· cil edilir. 
ra rapteder. Madde 2 - Bu kanun hükmü 

Vilayet komisyonunun gerek Bozcaada ve lmroz kazalannda 
resen ve gerek itirazen verdiği ka tarihi iıtirdatlarına ve birinci mad 
rarla~ kat'idir). . dede mezkür diğer mahallerde 1 

1.tıraz olunmıy~n ~ararl.ar~ a~t ! eylU.I 1339 tarihine kadar cereyan 
tesçıl muame1elerı muddetın ınkı- ı eden taıarruf muamelerine mün
zaaından ve itirazen verilen ka· I haaırdır. 
Tarlara ait teıçil muameleleri de 
tebliğ edildikten sonra ifa olunur. 
Bu takdirde muterizlerin veya ka· 
rara kanaat etmemiş olanların 
1515 numaralı kanunun 1 inci 
maddeıinin ikinci fıkrası mucibin 

·-········-···· .. ··················-··-·······-
beni unutmağa çalış. Ne bile
yim. Bir başka kadın bul, onun 
la avun .. Senin bu seyahatin ba ' 
na bir halis günü oldu. Alla
ha 11marladık.,, 

Nermi Bey mektubu okuduk 
tan sonra: 

- Mükemmel dedi, o beni 
sevmiyormut ta, ben onu çıldı 
ruiya seviyormuşum .. Ayrılır
sa çılgınca bir tey yaparmışım 
diye korkuyormuş.. Hey alla
hım, sen şu İşe bak.. Şimdi na 
sıl vapuru çevirip te rahat ra
hat istanbula çıkmalı? Gel de 
kadınlara kartı hassas ol.. 

Askerlik 
Mükellefiyeti 

Askerlik mükellefiyeti kanunu 
nun bazı maddelerini tadil eden 
kanun vilAyele gelmittir. 

Madde 1 - 1111 numaralı ka 
nunun 86 ncı maddeıi a.,.ğıda ya
zılı ıurette tadil edilmittir. 

ilk yoklamaoını yaptırmıt ol
sun olmaam her hangi bir mükel
lef oon yoklamada bulunduğu aa 
kertik meclisine yahut elçilik ve 
konsolusluklara gelmemi§ olmak
la beraber 26 ncı maddede yazılı 
makbul mazeretini bildirmez ve 
birlikte askerlik muamelesine ta
bi olduğu doğumluların celp ve 
sevkine kadar da selmemİf veya 
ele geçmemit bulunursa ele geçti
ğinde mahallinde yahut yol masa 
rifi kendiai tarafından verilmek 
auretile en yakın yerde bulunan 
iki hekime (biriıinin aıkeri hekim 
olmaaı şarttır) muayene ettirilir. 

Bu gibi cezalı efra ttan para 
cezaaını veremiyenler bir liraya 
mukabil l gün çalıflllak Üzefll 
mensup oldukları köylerle kasa• 
balar.:ı &mm.e menfaatlerine mah 
sus inşaat ve yol işlerinde yahut 
her 2 liraya mukabil bir gün va· 
lıtmak Üzere merbut olduklarl 
vilayetlerin bu iılerinde çalıştm
lırlar. 

Madde 2 - Mezkür kanunun 
89 uncu maddesi aşağıda yazılı 
surette tadil edilmiştir. 

Numara çekmi~ veya numara• 
sız asker edilmit bir mükellef bir 
tikte aevkedileceği arkadaılannıtl 
aevki zamanında yapılan da yet 
üzerine gelmez, ve bu da 47 inci 
maddedeki mazeret sebeplerine 
miiatenit olmadığı tasdik edilmit 
bulunursa veya aevk arraamda ..... 
kerliğini yapacağı kıt'aya rıtmek
sizin toplandıiı yerden veya yol· 
dan firar ettiği menıup olduiu 
aıkerlik tııbesince anlatılırsa elde 
edildiğinde aıhhi ahvaline ve bir· 
Hkte sevkedileceği arkadaşlarmıtl 
sevki gününden itibaren ıreçeo 
günlere göre 86 ncı maddede ya· 
zılı müküml.,r daireainde para c:e 
zaaına ve •eremediği halde çalııtı 
rılmağa tabi tutulur. 

Madde 3 - Bu kanunun nef' 
rinden evvel cezaJı olarak müte
baki cezalan hakkında da 86 ncı 
madde hükümleri dairesinde •U· 
amele olunur. 

irtihal 
Hililiahıner müesaislerindeıı 

doktor Mehmet Ali Beyin refi· 
kası ve Dr. Hakkı Şinasi Pa· 
t•nın yengesi hanım vefat et· 
miştir. Cenazesi bugün Kadıkil 
yünde Ağabey sokağında 18 
numaralı hanesinden kaldırıla
rak cenaze sokağında 18 num• 
ralı hanesinden kaldırılarak ce
naze namazı iskele camisinde 
badeleda Karacaahmette aile 
kabristanına defnedilecektir 
Cenabı hak gariki rahmet eyle
ye. 

Milliyet'in Edebi Romam : 39 rümü cürümden menedemi
yen insani adalet bir takım 
ceza kanunları vazetmek naçar 
lığında kalmıştır. Lakin müc
rime cehennem hazırlayan cür 
mün hilikinde nasıl adalet ta
savvur olunabilir? Camille 
Flammarion, ıslaha uğrattığı 
insanları günden güne kendine 

de vardır. lnkitaf için fırsat 
beklerler ... 

ve hayırhahımız bir ruhtur. sile davet vaziyeti alındı ..• Ma-
Doktor - Biz meseleyi sa davetçileri biraz fazla bek-

Ölüler yaşıyorlar mı? 
" ( F eluli lantaatique roman) 

Yazan: H0SEYIN RAHMi 

insanlar cibilliyeten biribiri 
ne benzerler. Namuslu veya 
namuHuz olmak içine düşülen 
içtimai vaziyetlerin icabı bir 
haldir. Bugünkü bir yankesici 
saik ve sebeplerin değişmeleri
le büyük bir adam olabilirdi. 

sadeleştirelim derken bütün, !ettikten sonra nihayet kımıl-
bütün muğlağa gidiyoruz. dadı: 

Talat Bey - Ben çok tec- Orhan - Kimsiniz? 
rübeler ve kontrollar yaptım.. Cevap - Ruhum ..• 
Nihayet masanın, etrafındaki- Orhan - Hüviyetinizi söy· 
!erden hiç birinin sun'u olmak- ler misiniz? 
sızın, kendi kendine kımıldadı Ruh - Cavıılı bir müslü 

apaçdt namussuz yafayanlar mıttır. Çünkü cahil kütle ken kartı artan isyanlarından mene 
dan daha namuHuzdurlar. di dar itikat çerçevesinin bari- demiyen becerikıiz Allaha de- dir? 

En bahti' «r adam kim-

cevaplar alıyorduk.. Gözlere 
görünmeyen muhatabımız, bi
zim anladığımız dimaği bir 
zeki ile konu,madığını iddia 
ediyordu.. Eğer masaya do
kunan ellerd~n biri bu muha
vereyi kurnazca idare etmedne 
bu garabetin gayri tabii gugu
ğunu meydana çıkarmak müt
kül olacak.. 

Hanımefendi - Doktor 
ğına kanaat getirdim .. Lakin manım .... 
bundan ötesine henüz akıl er- Orhan - Adınız? 

Flammarion ilmi tetkikatı cinde tetkikata uzananlara la- ğil o, tabiatın büyük kuvvetine 
neticesinde açıktan Jl"Ika din- ı netler yağdırır .. Doğruyu söy- aşıktır ... 
lerin Allahını inkar etmİf ve !emenin halk arasındaki müki ! - Demek siz namuskarlı-
laanın omuzunu ııvayarak: falı budur. Tahkir, recim. ğın birinci tartını vatana fayda 

"- Aptal adam artık sen - Siz Flammarion'un bu lı olmakta buluyonunuz .. Bu 
ortadan çekil rolünde bundan dinsizliğini nasıl affediyorsu- tartları bize anlatır mısınız? 
öteye (İdersen daha gülünç o- nuz. - Pek ziyade durmayaca-
lursun .. demit. - Flammarion dinsiz değil ğım •. Meclisimiz uzun ıürdü. 

Ve Hazreti Meryem hakkın d:r. O, hakiki büyük dinle mü - Rica ederiz .. 
da, lıviçreden, anketine ceva- tedeyyindir. Dünyada yüzlerce - Siz arzisiniz •• Ben ıema-
ben aldığı 471 O uncu mektup- din ve garip itikatlar vardır. , viyim. Her hakikati size açık
tan naklen şu tavsifte bulunu- En İptidai kabilelerden en me tan açığa söylemeye gelmez .. 
yor: deni milletlere kadar insanla- ı Hazmedemiyeceğiniz bazı nok 

"Meryemin bakir sıfatına rın her biri kendi uydurmala- talarda sonra faka basar11nız. 
hiç liyakati yoktur ona Madam rı bir All•hın önünde hora te- Cezaya ahretten evvel dünya
Mari ve daha doğrusu Madam perler. Bu mefruz Allah ken- da uğrarsınız. Çektiğiniz ıztı
Joseph demelidir. Cünkı.i İsa- dini bildirmek için dünyaya ' rapların sebeplerini bilmiyerek 
nın biraderleri, hemtireleri var cilt cilt kitaplar indirmit fakat 1 daha rahat yaşarsınız... Sizi 
dır.,. 

1 

bili zatını tarif edememittir. size olduğunuz gibi anlatsam 
Binaenaleyh Flammarion Yer yüzünde gittikçe fesat j dimağlarınız yanar ••. Bugün ti 

kilisenin aforozuna uğramıt ve nifak artıyor. Günahı ve kiyet ettiğiniz günahların to
't'e birçok tahkir mektuplan al ııünahkin aratan odur. M·· • 

içtimai icbarların ken- Beyefendi affedersiniz bu ka
dine kabul ettirdiği kanunlarla dar samimiyetle cereyan eden 
değil kendi serbest, muhik, i- ruhi bir konuımadaki bedaha
dil tasavvuru ile Y•tayabilen- le guguk tabirini nasıl yarat-
dir. tırabiliyoraunuz? .. 

Tıkırtı hafifledi.. Az son- Doktor - Ya ne diyeyim 
ra: Hanımefendi?. Bu hal bizim 

- Ben ruhum bana İnan- bildiğimiz müsbet tabiat ka
mıyorsunuz.. °Flammarion'un nunlarile taban tabana zıttır .. 
3 üncü cildinden 313 üncü Ne olduğunu anlamıyoruz. 
sahifeyi okuyunuz. Belki İma- Kendilerinden soruyoruz onlar 
na gelirsiniz. Vak'a o mües- ı da ne olduklannı vuzuhla an
sir fecaatile noktası noktasına !atamıyorlar .. 
vakidir. Orhan - Masaya dokunan 

Tıkırtı kesildi. Müteakip ellerden biri bu muhavereyi 
suallere cevap verilmiyordu. kurnazca idare etmedise diyor 
Ruh gitmitti.. aunuz. Hiç birimiz böyle bir 

Doktor - Mesele mühim, hileye tenezzül etmeyiz .. Da-
muğlak, çok derin tetkiklere velimize gelen ruh s. m. 1. 
muhtaç.. Biz şimdi kiminle dır ... 
konutluk. Her halde rüzgar Doktor - s. m. 1. kim? 

diremedim.. Ruh - Celil •• 
Dilaver birden bire söze a- Orhan - Bir ruh çagırdığı 

tılarak : mızı nasıl anladınız? 
- Efendim affedersiniz. Ruh - Bunadan geçiyor· 

Komtu kötke tatman yeni ki- dum. Seyyaleniz beni cezbet· 
racılar hakkında ruhtan hiç bir ti. Niçin çağırdınız? Çabulı 
fey sormadınız... söyleyiniz Lurada çok dura· 

Onun bu ihtarını haklı bu- mam ... 
larak ötekiler hep biribirine Orhan - Neden duramaz· 
bakıttılar.. aınız? .. 

Turhan - Sahi .. Ruhu hep Ruh - Komşunuzdaki a::ı 
felseff meselelerle yorduk. A- lılardan çekinirim •.. 
sıl merak edileceği sormaya u- Orhan - Hangi komşu? 
nuttuk.. Ruh - Bahçe duvarlarındl 

Doktor - O ailede çok gü biti~ik .. 
zel bir kız varmış.. PeTilere Orhan - Biz de onlar hak• 
mi kanşmıt ne olmuş başından kında malumat sormak içİ.f 
müthiş bir macera geçmit di- ' sizi çağırdık •.. 
yorlar.. 1 Ruh - Aman şormayınız ... 

Hanımefendi - Başka bir Orhan - Niçin? 
ruh çağırıp soralım ••• 
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flflııTeırunuzun altmndan beri de· 

eden Franıa turu busünler-. "! .. h_ara.retli safhasına ırirmit· 
11~n dünya bu turla yakm· 

•lakadar olmakta ve neticeyi 
ltıı~lıkla beklemektedir. Mil• 
·~~ ba,ladrir zaman illıı: 
ile 1 Belçikalı bir kofUCU ka· 
~th: O.ndan •'!nr~ Fraı;ıors 
""<ı uç otape birıncı ııeldı va 
uııı· · H" .,_ t tasnifin başına geçtı. a-
.._ Yerini muhafaza ediyor. 

11\0 tuculardan en talihoiz ola
llllyalı Di Paco'dur. Bu genç 
L-~ hu sc11eki Franaa ıurunu 
j""ehal kazanmaia ahtettiği 

ftt~e talihsizliği yüzünden daima 
1 kalıyor . 

~ir kere bütün arkadatlarmı 
tıde bırakarak son sür'atle 

· Pe'ı bitirirken ufak bir dikkat-
liii yüzünden saatte 50 kil?
tre katederken diittü ayağı_ bır 

a Y•rnlandr. Tabii bu ıe0kıld". Uya devam edemezdi. t~~· 
adaılan yetiıtiler ve kend••!
leçtiler. Bu doğrudan d~g-

Ya bir 1an•11zlıktı. Eırer 
o\co 0 Ctape'ı kazanmıt ol .. 
tdı muvaffakıyeti başladı de

ilirdi. Şimdi sakat ayağına 
thlen y nşa d vam ediyor. An· 

turun ga libi olmak sevdaıın
vazgeçmiş hiç olmazoa bir 

l>e kazanayım diye uğraııyor. 
kalım buna muvaffak olabile
nıi? Fransız Leducq puiklet 
İnde çok iyi tanınmı~ en eı

Fratuı\ turculanndan biridir. 
1 ııci Ctape'ı koşarken finalde 
rıç takipleri B~lçikalı Bonduel 
• A.bnan Sto\pel ile çok çetin bir 

dele ile mabut sarı formayı 
,...,abilmif ve hiila onu muha
'• etınektedir. 

1;11". Yarışlarda methur Charlea 
t L\aı6-' nin bulunmaması Le
.,t~'iin i~ini zorlandırıyor. Çün; 

il •eneki Fra nsa ekipini tetkil 
cİ·" llıuurlar ne de olaa Charleı 

Fra11 .~a turunda Leducq, Magne tarafından 

.l\1:otosiklet yarııı j Futbol f-:deraa~o!lu-
Moto•iklet büyük mükafatı ya nun hır tashıhı 

l&aier kadar Leducq huyunu al
ı~ değildirler. Çünkü o iki•i ae
i trce biribirlerine uyuyordu. 
et Ptliuier yarıştan evvel bir 
~" ıreçirmemit olsaydı bu aütun 
~·~da Franaa turunu Fraouz 
1 lllın kazanacağını kat'iyyetle 
~e!'i~irdik. Fakat ne yapa

ilu kurdan bıri buciin ko-

nşına alt taınif: 
500 milimetre mik'abı ıilindi

relik motosikletler: birinci Nor
ton markalı bir motosiklete bin· 
miş olan Woodı, saatta 123 kilo
metre aür'atle 350 milimetre mik' 
abı silindirelik motosikletler: bi· 
rinci Norton markalı bir motosik· 
lete binmit olan Simpaon ıaatte 

. turundan bir manzara 
.I' ransa . 400 metr" aür'atle. °'it . ti 1 t 7 kılometre .. d. 

tJ,· vazıyette değil, bu aure e 250 milimetre mik'a.b~ s~lın ı-
ı}.. de :ralruz kalmıt oldu. . . . 

1
.. moto•kletlcr: Bınncı lm-

._"un içindir .ki Leducq d~ıru re_ıı;< 
1 

k lı bir motoai!cletle ve 
sına tak k .. ki. for peı-ıa mar .. ' ti 

~ık te f. a.ra.d uç ren kı . t: 109 610 kilomet..., sura e 
... •• r trn ıa ı aaatte . ·ı· d' l'k 

lSTANBUI., 18 (A.A.) - Fut 
bol foderaayonundan tablii odj\. 
mittir: : 

Türkspor mecmuaunın 16 tem 
muz 1932 tarihli nüaha11nda: Biik 
reıte eylulde batlıyacak yeni Bal 
kan kupası müoabakalanna iftl· 
rak edip etmiy.ceiimiain tem .. 
muz nihayetine kadar bildirihneal 
Balkan komitesince aonılıhılu ve 
federaayonca maçlara ittlrak adli 
miyeceği cevabrnm verileceği hak 
kında intiıar eden haber milbtacı 
taohihtir. 

Filvaki Balkan .kupaaı komitesi 
reisi Doktor Andriyeviç'ten fede
raayonumuza ahiren 1relen bir 
mektupta 1933 •eneainde Bü.krat
te yapılacak Balkan kupa11 müsa 
bakalanna iıtirak edip etmiyece
iimizin eyli'ıle kadar bildirilmeoi 
rica edilmit ve federaayonca he· 
nüz bu huıuıta bir karar ittibaz
olunmamıttrr. 

Kano otomobil 
yarııı 

Beynelmilel kano otomobil ya• 
rıtınm neticeleri : 

A..-rupa kano otomobil yarqı 
büyük mükafatı için yapılan ikin 
ci maç, ıilindireai 12 litreyi aes· 
miyen motörlerle mücehhez kar. 
lara tahaiı edi!miş idi, bu ma~ 
Arjantinli doktor Etchegoin'e •~ 
olan Chiche iamindeki kano ka· 
zanmıftır. 

Bu kano, 20 kilometreyi devir 
yaprnak ve aaatte 65 kilometre ka 
tetmek suretile 18 dakika 12 aa
niyede katetmi4tir. 

teşci edilirken 

l Muhafızgücü 
Bisikletçileri 

ANKARA, (Huausi) - Mu
hafıaırücü piaikletçileri ,ark vila
yetlerinde 48 gün devam eden 
l.'.800 kilometrelik bir aeyahatten 
evvelki gün tehrimize avdet etmiı 
\erdir. Muhafız bisikletçilerinin 
bu ııon aeyahatleri tim.diye .kadar 
yapmıt oldukları ıeyahatlerin en 
büyüjiidür. 

Pisikletçiler evvelki oabah son 
merhaleleri olan Bali'dan hare
ket etmişler, oğleye doğru Cölba
şı'na gelmitlerdir. Burada muha
fız alayı kumandan muavini Hüa 
nü ve muhafı zalayı zabitleri ta
rafından iati.kbal edilen piaiklet
çiler bir müddet iotirahatıen son
ra saat 18 de Y enitehire gelmit· 
ler; emniyet meydanında idman 
cemiyetleri ittifakı Ankara mınta 
kaaı ve ıpor cemiyetleri mümeı
ailleri ve müzika tarafından kar
tılannuşlardrr. Muhafız alay ku
mandanı muavini Hüsnü Bey bü
yiik ve çetin seyahatlerindeki mu 
vaffakıyetlerinden dolayı pİ•İk· 
letçileri tebrik etm~ ve .. u uya· 
halin memlekete ve Türk ırençliği 
ne yaptıfı faydayı teşvikten dola 
yı takdirlerini sôylemi4tir. Cemi
yeti umumiyei belediye azaıından 
Natit Bey tehir namına Ankara
nın kendilerıni derin bir aevgi ile 
kucakladığını ve yaptıkları bu ae
yahatle uzak vllly"tlerimizde he· 
nüz filz halinde bulunan &pora 
can ve kan atıladıklarını beyan 
etmit; Muhafızgücüne tebrikatta 
bulunmuftur. Fed~raıyon namına 
Saffet; Ankara mıntakaaı namı
na Cemil ve Atletizm reisi beyler 
piıikletçileri muvaffakıyetlerin
den dolayı hararetle tebrik etmİf 
lerdir. Bundan sonra sÜYariler ve 
zabitandan mütetekkil bir kafile 
ortasında puikletçiler banka cad
deıi ve belediye önü r oluyla za
fer ibideai önüne gelmiş ve mec
lisin önünden geçerek a-iiçe gİt· 
miştir. Cüzerglbta.ki halk aporcu 
lan hararetle alkıılamııtır. 

. e ını ı am~ e e • Mel1era l 75 milimetre. ıı ın ıre. ı 
.. "ki ti r· 3ir'ncı Excelsıor "le, • ınotosı e c · · 

ikinci 18 dakika, 25 saniyede 
Fransız Mauon'a ait Bobey; ü~ 
cüncü 23 dakika 28 saniyede 
franıız Nicoleaco'ya a;t Ramun
cho'dur. 

Fransa luru11dan bir manzara 
toeille-Cannea merh.,)eoın- kalı motosikletle ve saatte 

IOnr . .f d mar . ' 1 F m 1 · a umumı tasnı ıo ur~ gg.480 kilometre ıür ate e • 
~ '1ıci leducq bornuorh. 
~ '' Stoepel 
'\ '' Peıenti 
,") ' ' Camuaso 
~!' Benoit F aure 

l .1llet1er itibarile tasnıt > .... 
~ cı Franaa 
3 " ltal;ra 
i " Belçika 
S " Almanya 

'• laviçre 

~ "-uto'da okuduğumuza nua
'ıı ~İea-N ice merhaleaini ltal-

1 D.ınuuo kazanmıttır. Ancak 
e olduiu halde yine Leducq 

•lılnayosunu it tımaktadır. Bu 
•lı •le miiaabakanın onuncu 

•leaidir. Bakalım bundan 
-ı.i tnerhaleler ne olacak? 

---~---·-·-·--
Yüzme 

~~erikanın en •• c,hur iki ~ 
't ~ kadını yakında Los Ange· 'ı 
~t •cra edilecek Olimpiyat o-

fltı ıc;in yapdtın tecrübeler 
!\,; lll<f& kadınla•a ait iki cihan 

lıı~ tesis etmitlerdir. 
la Eleanor Holm, 100 metre 

t,ı:fe:!'i 1 dakika 18, 1/ 5 aani
a tiizerek geçmiştir. On cihan 
d "llrıun sahibi olan Mis Helen 

•laaon i•e ııerbeot yüzüsle 400 . . . 
~Yı S dakıka 32 2 1 5 saniyede 

tırek Mia Norlius'un sahip } /clllSll 
turı::ıdan bir nıwızı11·,. 

Davis kupası maçları 1 

Mıntakalar araımda. İcra edile 
cek finale kalacak olan takımla
rı tayin için icra edilen maçın i
kinci gününde Almanlarla ltal
yanlar araıında yapılan çiftler 
müaabakaaınd 1 Almanlar, rakip
lerini 6 14,6/ 2 ve 6 ' 2 majjlup e
derek onlara p•k faik oldukları
nı göıtermiş.Jerdir. Almanlar, bu 
suretle kendileri.ı e nihai zaferi 
temin etmqlerdir. 

Filvaki bu milıabak.. ile von 
Prenn ve von Kramm'm da Ste .. 
fani ve Palmieri'ye kartı azan .. 
mış oldukları zaferler, Alman 
şampiyonların muvaffakıyatleri 
adedini üçe iblai eylemektedir. 
Binaenaleyh buırüo tekler ara11n
da yapılacak olan iki müoabaka. 
nın ikioini de ltalyanlar .kazan
mı9 oloalar bile netice deği,miye. 
ce.ktir. 

Binaenaleyh Almanya, hail 
hazırda Franaanın elinde bulun. 
makta olan Daviı kupaıı İçin ya
p .!acak olen maça kalacak takı
mı tayin için icra edilecek mınta
kalar araınıdaki finale kalmıttır. 

Alman sampiyonlarının ka-1 .. 1 
. k -· ' aına Amerıkan mınl" ••• finaliati 

olan Müttehidei Amerika takımı 
çıkacaktır. 

Amerika - Almanya maçı, 
cuma, cumarteaı ve pazar giinlcri I 
Pariate Roland-Carros atadyu-

Al Bravn'ın hakkı göz 
•• •• goregore 

yenildiği anlaşılıyor 
Bu müsabaka için alakadarlar .., 

neler söyleyorlar •• 

K/d Francis - Al Brav11n 
Dünya horoz siklet f&mpiyo

nu Al Brown ile Franoız Kid 
Francis araıında Marıilyada ya
pılan maçtaki hi.diıeler Fransa.da 
uzun boylu dedikodulan ve mü
nakataları mucip olmaktadır. 

Maamafih umunuyet itibarile 
Al Brown' un ra k ibine kartı !Uç 
olmaz.aa müaavi bir o yun oynadı
ğı taodik ediliyor. Hatta Al 
Brov.n'u puvan hesabile galip sd
detme!.= icap ettiiini söyleyenler 
çoktur. Çünkü dünya tampiyonu
nun oyundaki faikiyeti barizdi. 

Kid Francia de maçı kazan· 
mak iç in bütün kabiliyetini orta
ya koymuftu. Hatti. ravuntlar· 
da oyununu .kabul ettirmeğe ve 
haımını saramağa da muvaffak ol 
muıtu. Fakat da ı·b eleri "Siyah in
ci" yi ciddi ıurette endiıeye düıü · 
r ;= •k kı;d o. r müea•ir değildi. Yal
nız Kid Francia bu maçta horoz 
siklet dünya f&IDpiyonunun karıı· 
aında en tehlikeli rakiplerden bi· 
ri olduğunu ııöaterdi. 

Ne diyorlar? 
Maçtan .aonra .Kid Francie'ia 

meneçeri hoınutauzluiunu aakla
mam.ıtlır: 

- Kid kazaomaflır, oyununu 
kabul ettirmlttir. Bütün forıingle
ri yapan odur. Binaenaleyh ilem· 
"Ümul bir ünvan1n bir "No Con· 
te•t" i.le kendiıioden eıirgenmit 
olması bi2;i memnun etmemi9tir. 

Mukabil cephede de karar hak 
kında ayni aôzler.. Al Brown'un 
ıneneceri Lumianaky diyor ki: 

- Ben bütün menecerlik ha
yatımda böyb tey ırönnedim. Al 
Brown pek bariz .aurett~ kazan
mııtı. Amerikalı hakem bülteni 
kaybedinc", Al Brown ırayrikabili 
itlr:ız galibiyetinden mahnım edil 
di. 

Görülüyor ki, No Conteet iki 
tarafı da memnun ebn~f bulu· 
nuyor. 

Franıız bokı federaayonu ikin 
ci reiai M. Albert Bourdariat da, 
mesele federaıyonda eörütiileceti 
için, çok bir 4ey ıöylemiyor. Di· 
yor .ki: 

- Resmen biz bir ~Y bilme
yoru2;. Maamafih bi7.e gelen 
nimreımi malüma.ta nazaran, ha
kem, No Conteıt vermekle ikili.. 
ne hareket ~tmiştir. 

No Conte.~t. No decision 
No Conteıl aıağı yukan "'maç 

olmamııtır'' manasına aeliyor. 
Bir çokları böyle bir .karar veri
leceğine "No deciıion" yani o:ka
rar verilememittir • tarzında bi-r 
karam daha muvafık &Örüyorlar. 

Bültenler bulunmut veya tek
rar doldurulmut olaa, karann tas
hih edilip edilemiyecefi ha.k.kmda 
boka federasyonu ikinci reisi fÖy ... 
le diyor: 

- Karar kat'idir e ıraynl<a
bili temyizdir. Maamafih Marail
yada ream.i zevat tarafından tan. 
z?n -:.ıilen mazbat~yı ırörmedikçe 
hıç bır karar verebılecek vaaiyet
te değiliz. Bu mesele beynelmilel 
noktai nazardan tetkik edilecek
tir. Zira bu hadiaeden bir den 
elde etmek İcabediyor. 

Almanya biyük 
otomobil mükAfatı 

Neuberır'de koıulmut olan Al
manya büyiik otomobil mü.kafab. 
na ait neticeler : 

1500 milimetre ml.k'abı lı:uVYe
dade ailindirli aınıflara mahaw 
2,510 kilometrelik 22 deTirli :r•· 
ni 670.250 .kilometrelik müaabaluı 
Alfa-Romea markalt bir -
bile binmif olan Alman Rudolf 
4 oaat, 47 dakika 22, 4/S oaıüy; 
de birinci ırelmi9tir. Mumaileyh 
bu meaafeyi aaatte 119.300 kilo
metre oiir'atle .katetmlıtir. 

Yine Alfa·Romas markalı bir 
otornobile binnıiı olan ve saatte 
119 kilomet aür'atle hareket edeıı 
lıalyan Nu.,,olari 4 oaat 47 daki
ka 53 aaniyede ikinci ırelmİflir. 

Nuvolari satte vaoati 144.600 
kilometre .katetmek auretlle bir 
devir yaparak devir sllr'at rekOl'V 
nu •eaia etmiıtir. 

Kaye Don'un yeni 
bir muvaffakiyeti 

Kaye Don, Hlomond ııölünde 
(lakoçya) Miaa Enırland 111 kano. 
aiyle, bir mil Üzerinde aaatte ••
oati 117,45 mil katetmek ouretile 
cihan aür'at rekorunu kırm19tır. 

ikinci bir tetebbüste Mia Kaye 
Don, aaatte 120,50 mil aür'at elde 
etmqtir . 

Evvelki rekor, Amerikalılarda 
idi ve aaatte 111, 70 milden ibare! 
bulunuyordu. 
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1932 Tenis turnuvamızın Tirag'ı Amir alın 
İhtisasları 

Sefir 
Gidiyor 

- - . 

I' 
-- ·~-

• 
PROGRAM 

Bye 

Macbicla 
Watanabe 

B 

I 

Walıer Heilpwn 

Retournad 
lcaciyan 

E. Wbittall 
Kanalri 

Palas 
0-doir 

E. Annitap 

1-caria 

Sedat 
Lav..,ff 

A 
Jecoflı .. 

c 
Treııobaıff 

o. 
Cablt 

D. Wfe 
s. Simeile 

ı,. a,,,. 
A. F...rt 

K. Uncu)'9a 
R. Baldlııi. 

N.S..
V. Abut 

e,. 

Bye 

' I 

R. Baldlıol ... Moqwl 
Taoeddin vo CabJt 

C. Bi-vaA-ı..r 

N. Uncayan n IC:acıiıw 

A. .•. 
E, Annit .. e va 1. cı.-

A. Ferit n N . .s.rcı. 
D. Jaffe •• Anotber 

Lavroff vı Treıruboff 
E. Obannea .,,. Anotber 

Kanaki '" Scioletich 
Retournad vı flaırea 

Bye 

Bye 

8. 
.Şive Sükker Hm. 

Fahire Hm. 
Miaı P. Tiano 

MiH Gorodetzky Jr. 
Mias W. Whittall 

Mi11 Tubini 
Miss E. Deneumalla 

Miso E. Cwning 
Meliha Ha.kk.ı Hm.. 

A 
Misı Bornetein 

Bye Misa H. Whittall 

Tek Erkek 
V. Chlrinian 

-

-

Çift Erkek 
O...udolr •• Şirin 

Suat n Anotfıer 

Tek Ha mm 

Sanine Ret.it H. lı-----I 

ı-1-· 

,,_I 
Muhtelit 

Bye Miaa M. Whlttall va Suat 1 
Bye Miss ~redetzky vı Anothcr ,1---------

Misı P. Tiano va R. Baldlai. 1 
Mrs. Black vı Anotber ,1----4 
Anotlıer va C. 8illD9 
Mlss Madil vı Lavroff 

'1iss R. George vs V . Alıut 
Anotber vs V. Şirin 

1 1------ı 

1 

1 
1 

M;ss W. Wbittall vı E.Armitage 1 
Mra. O'Leary "' Riza Dervit.,_ 1 ---• 

Hrant 
O. Fikri 

L. Cohen 
F. Hakki 

H . Avram 
Melib 

Haciyan 
Top!Qan 

Bye Miu Bomatein va Retournad 1 
Bye Miaa S-.iae Retit •• Sedat ..... _______ _, 

DaniaJ 
Reinbarclt 

Birse 
Mahmut 1-ff 

1. Şamlı 
H. Fuat 

JUNIOR (Küçükler) 

(Ba§ı 1 inci sahifede) (Ba§ı ı inci sahifede) ... A. Ferit 
ve eski bir bahriye zabiti bulunan 
Baron Alcizi'nin mühim bir vazi
feye tayininden dolayı beyanı 
memnuniyet etmittir. j 

Buırün Quarto kruvazöründe a
miral Moreno tarafından bir re•· 
mı kabul yapılacaktır. 

Amiral Moreno'nun 
ihtisasları 

Amiral ltalo Moreno dün ıehri· 
mizi ziyareti hakkındaki ihtiaaa
larını fU aurette huli.sa ebnİ.§tİr. 

dan idare edilecek olan hariciye 
nezaretinin, bir müddet sonra 
kendisine tevdi edileceği anlatıl
maktadır. Baron Aloizi bu sabab 
huıuai bir mut ile Gazi Hz. ne ve~ 
da etmek Üzere Yalova'ya gide
cek ve öğleden sonra tehrimize 
avdetle limanımızda bulunmakta 
olan Jtalyan torpidolarından Co
aenz torpidosu ile Brindizi'ye ha
reket edecektir. 

10.
A. 
B. 
C. 

10.45 
A. 
B. 
c. 

11 .30 
A. 
B. 
c. 

I. Cimcos 
C. Joefpredi 
K.Uncuyan 

Leon Koben 
N. Serdar 
J. Şaınlı 

L. Muıos 
W. Heilpern 
Treguboff 

v. 

v. 

,._ 

v. 
Y. 

.... 

A .... 
R. Baldini 

F.Hakkı 

V. Abut 
Haldun Fuat 

A. Mecdi 
" · B •...• 

"- Filomuza Cümburiyet bü
kiimeti ile Büyük Reisinin söster
mit oldufu hüanü kabule naaıl te
fekkür edecefimi bilemiyorum. 
Bu ziyaretin habraaıru ilelebet 
muhafa1:a edeceğiz. Bu münase
betle aize fUDU da aöyliyeyim ki, 
Türkiye'ye ilk defa olarak gelmit 
değilim. Bundan evvel 1909 da 
bir, ve 1920de de birki iki defa la 
tanbul'a ıelıniıtim. 1909 aeneai 
Jön Türklerin faaliyeti zamanına, 
1920 de Türk inkılabının her üç 
aafhaama Gazi'nin vemıit olduğu 
bu son hamleye teaacJüf. eder. Fa· 
kat benim Türkiye'ye ııelitim bun 
dan da daha eskidir. Bu, ta Girit 
meselesinden baılar. Suda lima· 
nında ben bir bahriye bölüfüne 
kumanda ediyordum. Bu da be
nim ilk kumandanlığımdır. Bu mü 
naaebetle orada genç bir Türk 
zabiti ile tanıftJm. Bir buçuk ay 
zarfında dost olduk, hayatunız, 
meauliyetlerimiz, zevklerimiz hep 
birlotmiı idi. Şimdi bir kere ta
aavvur ediniz, l 909 da latanbul'a 
geldijfimde, 1897 ııeneainde tanı• 
dığım ailih arkadaşımı teıadufi 
olarak bulduğum zaman ne ka
dar memnun oldum. 11tanbul'da 
kaldığun müddetçe biribirlmizden 
aynlmadık. Eaki dostum bana bil 
tün tehri gezdirdi. itte ben ancak 
o aayede padifahlarm Türkiyeai 
ile Ga:&i'nin T~eai araamdaki 
farkı takdir edebiliyorum. 

Baron Aloizi, memleketimizde 
bulunduğu bir iki aene zarfında 
vazifesini hüanü ifaya muvaffak 
olmuf, ıevimli bir diplomattir. 

Türk - ltalyan dostluğu Baron 
Aloizi'nin gayretile bir kat daha 
kuvvet bubnu§lur. Bu sebeple 
memleketimizden ayrılmasını te
essürle kar9ılarken deruhte ede
ceği yeni vazifede muvaffakiyeti
ni temenni ederiz. 

15.30 
A. 
B. 
c. 

Danial 
Baldini - Moqtıri 

Melih 

... 
T. ... 

... 

c . 

Reinhardt 
Taceddin - Cahit 

Filbakilr.a burada ber teY deği§ 
mittir. Yeni idare alze hürriyet, 
vatandatlık vazife hislerini ve er-

. 

Kabinedeki tebeddülün 
mahiyeti 

ltalya kaLineıinde vuku bulan 
tebeddülatın mahiyetine gelince, 
ıehrimizdeki ltalyan mehafili bu
nun kabine azaar araımda bir ih
b1if vukuuna delalet edemiyece
ği kanaatindedir. Ayni mehafilin 
verdiği habere göre bu tebeddül, 
bazı ricalin, yükaek makamlar 
meouliyetini denıhteye alıtmalan 
hakkında Duce tarafından öteden 
beri ittihaz edilıniş olan usulün 
tatbikinden ibarettir. 

keklerle müaavi olan kadınlara 
hürmet hiaaini vermiıtir. 

Gazi Hz. tarafından kabul edil 
mek terefini elde ettifimden do
layı pek bahtiyarnn. Bir buçuk 
aaat devam eden muhavere enıa· 
aında fikrinin cevvaliyetini, bah
ri meşeleler ve umumi siyasete te 
allük eden meseleler bakkmda 
vukuf ve ihataamı hayretle takdir 
etmemek kabil değildir. 

Aynlırken Gazi Hz. ltalya kra
lı Hz. ile M. Muuolini'ye aelim
lanrun tebliğini rica ettiler." 

• Istanbul Darülfünu-
DUDU düzeltmek 

Falih Rıfkı Bey makalesinde: 
''Üniversiteler lazımdır, üni_ 
versiteler kadrolan değil,,diyor 

ANKARA, 21 (Telefon) - rek; bizde fikir hayatının pek 
Hakimiyeti Milliye Falih Rıfkı durgun olduğunu söylemekte, 
Beyin Darülfünun hakkında fakat Darülfünunun dahi Türk 
mühim bir batmakaleaini net- inlalibına dair 10 seneden beri 
retmiştir. Falih Rıfkı Bey ma henüz bir tek sahife telif etme 
kaleain<le: "Cümhuriyetin o- diğini ehemmiyetle itaret et
nuncu senesinde ortaya latan mektedir. Falih Rıfkı Bey ma 
bul Darülfünununu düzeltmek kalesinin sonunda: "Memleke
veya yeniden üniversite kurul- tin ortasında ve nihayetinde 
mak gibi bahisler çıkmasını ta de üniversiteler lizımdır. Ve ü
bil beklemez ve istemezdik. niveraiteler kadrolan değil.. mü 
Fakat Ani.aranın batka bir ka- derris kadar kürsü, lüzumu ka
fası vardır. Zevahire kanmaz dar kürsü ve lüzumu olan kürsü 
ve en çetin meseleleri cesaretle lerden başlayan bir üniversite
karşılamayı bilir." demekte ve ler kadrosu lazımdır." demekte 

T .. k ·nk ı·b • · l k ve Darülfünunun vazifenin 
ur J r a ı ıçın yazı aca e- k t'• • t'kr 1 b' k·ı ı . . uk . a ı ve ıs ı ar ı ır ıe ı a ma 

sere venlmeıı m ar_rer. müld ıının daha fazla geciktirilmesi 
falın senelerden beri kimseye ne imkan olmadığını söylemek 
verilememi§ olmasını itaret ede tedir. 

Kasımpaşa idman kulübünün 
bir muvaffakiyeti daha 

18.15 
A. 
B. 
c. 

17.
A. 
B. 
c. 

17.45 
A. 
B. 
c. 

18.30 
A. 
B. 
c. 

Sedat 
Lawoff-Trebugoff 
Şive Sükker Hm. 

Palas 
S. Siınailuı 

E. Amıitas• 

Gorodetzky 
P.Tiano 
Tolitni 

Miaı Bornatd!
Miaa Cumins 

Djira• 

... 
... 
... 

v. ... ... 
.... 
v. 

... 

... 
v. 
v. 

A. Avram 

Lavroff 
E.Obannes-Another 

B ... 

Cbaudoir 
D. Jaffe 

Lascaris 

W. Whittall 
Fahire 

E. Deneumann 

A ... 
Meliha Hakkı 

D. Fuat 

Hindenburg'un emirnamesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

n bunu tanunamıı olacaklardır 
ki, makamlarından polia kuvvoti
le atılmıılardır. Şimdiki ldarei ör 
fiye vaziyetinin muvakkat olduğu 
aöylenmektedir. Ancak &nar!i de 
vam ettikçe bu idarenin de de
vam edecefi anl.qılıyor.) 

Brandebourg ve Berllnde 
istisnai hal rejimi 

BERLlN, 21. A. A. - Reiaiciim
hur mare,al Hindenbourg, Brancle
bourg eyaletinde ve Berfinde "lıtiı 
nai bal rejimi" ilin edilmif olduiwa 
dair bir karanıame imzıılanuttır. 
Bundan böyle oralarda milli müda
faa orduıu kuınandanı icrai kuvveti 
iıtimal edecektir. 
Diğer bir kararname, bafvelcil M. 

von Papen'i Almanya'nm Pnıaya ko 
miıeri ve Essen belediye reiıi M. 
BracLt'i de mumaileyLe muavin 
tayin etmektedir. • 

ııaiye mütemayil olup olmadıkla,..... 
aonnu9tur. 

Berlin hükilmet mebafili, iıti.-J 
idarenin muvakluıt bir tedbir oı.ıoı· 
iunu ve M. Severing'in aaliilıiyeıl• 
rİni Alman koıniaerine devre~· 
ten imtina eylemesi üzerine ittib" 
edilınit bulundufunu ve birkaç ~ 
ne kadar refedileceğini lbaaa eyli 
mektedir. 

Tevki/af 
BERLIN, 21. A. A. - Sabık ~ 

fü müdürü M. Grzeainıki ile pal> 
müdürü muavini ve aabtk polis il' 
mandam tevkif edilmitlerclir. 

Bu yüksek zabıta memurları"'' 
tevkifi dün öğleden ıonra polis ıı" 
düriyetinden ve ıilahlarla Ye el h~ 
baralarile mücehhez bir askeri J<ıt'• 
marifetile icra eclilrnittir. 

Mevkuflar, Maabit hapishanesi~' 
-ı.ledilmit !erdir. 

Bu tevkifat, mümaileybimin ga)i· 
biyetlerini devretmekten imtina ti 
meleri üzerine, icra edilmittir. 

Başvekiı ne diyor? 

Brandebourg ve Berlin için ilin 
edilmlt olan iıtianai rejim,ferdi büri 
yetleri, matbuat, cemiyet ve içtima 
büriiyetlerini takyit etmekte, posta 
telgl'al ve telefon mubaberatJnı san- BERLIN, 21 A.A. - BaşveJ<il 
ıüre tabi tutmakta, mesakinde tabar M. Yon Papen Prusyada aaayifİl' 
riyat icrasına ve müaadende bulu- temini için hükümetçe ittihaz oW 
nulmasrna meaağ vermekte, ferdt nan tedbirlerin muhik olduğuıı> 
memleekt hukukunu bazı tahdidata göateren beyanatında komünistle' 
tabi tutmakta, kavanin ahkamına rin cebren kanunu eaaıiyi devit' 
muhalefet edenlerin hapia vo mek lotebbüsiinde bulunduklar!' 
15.000 marka kadar nakti ceza ile nı ve siyasi mücadelelerde katil· 
tecziye edileceklerini natJk bulun- lere tevessül eylediklerini söyliy.-
maktadır. rek demiıtir kl: 

Kendisini Almanyanın Pruıya lıo- Devletin vazifeıi devlet dül' 
miseri tayin eden emirname mucibin manian ile millet kuvvetleri ara~ 
ce M. von Papen, Prusya bükUınet aında bir fark gözetmektedir. F~· 
erkin ve memurini, memuriyetlerin kat salahiyettar makamlar şimdi' 
den azledebilecektir. Mumaileyh, biz ye kadar bu farkı gözetınenıişJet 
zat Prusya başvekilliğini deruhte "" ve komüniatlerle milliyetpervel 
debilecek ve dilediği zevatı diğer sosyalistler araaında. manevi siya• 
nezaretlere getirebilecektir. ıi müsavatı terketmemitlcr dit• 

Bu emirname, insan hayatını telı- Bunun içindir ki bugün devlet diİI 
likeye koyacak tekilde kanunlar ah manı olan komünistleri iktidar 
kimına vukubulacak muhalefetlerin mevkiine doğru yük&eltmekte o• 
ağır hizmetlerle tecziye edileceğini lan hareketlerinde milliyetpervet 
natıktır. ıosyalistlere kartı çıkaran gayri 
Esbabı mubaffefe mevcut oldufu tabii bir müttehit cephe teşkil e•. 

takdirde verilecek hapis cezaaı altı dilmittir. Bu vaziyet bir fırka it' 
aydan aşağı olmıyacaktır. Kanuna mahiyetinde kaldığı müddetç• 
vukubıı1an muhalefet, bir kimsenin Reich hükumeti müdahale etme· 
ölümünü intaç eylediği takdirde 10 miştir. Fakat komünistlerin b\I 
seneden aıağı olmamak üzere ağır cep. hede yer tutmalan mesul Pnı• 
hizmetler cezaıı verilecektir. ya hükiimetinin kararlarında d" 

Devletin emniyetine karşı yapıla- tebarüz ettiğinden Reich hüküm• 
cak her nevi komplolar, kundakçı- tinin Prusya bükfunetine ka~ 
!ıklar. infilak edici maddeler isti.-- ı müdahalede bulunmasr 7arure "l li, kasti olarak feyezanlar ikaına te- halini almıştır. Komünist te~kil&, 

Beş çift fıta 1 e 16 arkadaş 3 saat 3 5 da- tebbüs etmek, demiryollannı hasara bnm Pruıyada diğer her tarafta~ 
uğratmak ve vatani biyanette bulun 'k"k d K d ff b ı• • *) ziyade kuvvetli bulunması ve 11· 1--------, 1 a . a.. asım~aşa an ey e ıye gıtti er ı:!i.t.~i efal, idam ile tecziye ecli- yasi mücadelelerde kanlı müaad• 

1 
Resmı ku•adı yenı yapılan geçe Haydarpa•aya gelmı' •ler E · · . d melerin her taraftan fazla olmatl 

Y 1 b d Y Y nurname, n"§n günün en itiLa- ve bir tesadüf eseri değildi<. So1' 
Kasımpaşa ku Ü Ü enizcilik ve oradan da 3,40 ta Modaya ren meriyet mevküne girecektir. "d' ı · zamanların en kanlı ha ıse erı 
şubesine mensup 16 genç bet 4,5 geçe Fenerbahçeye 4 30 da M. Von Papen, Prusya'nın komünist gruplarının tecavuzu ile 
çifte futa ile başlarında kaptan Kmalıadaya ve 6,10 'g~e de zimamdar/arını azletti vuku bulmuştur. Prusya hüki.nıe· 
ları Nuri Bey bulunduğu halde Heybeliadaya viaıl olmuşlar- tinin yüksek memurları komüni•~ 
d .. 3 35 d k'k d K d BERLIN, 21. A. A.- M. von terin gayri kanuni tethit hareket• 

un , a ı a a asıınpaşa· ır. Papen, • '-- ~ny•-•n Pnıaya komı"ı- · p 
d bel d 

• AJJTia -- -- terine müaamaha gÖ!'ltenr. rus· 
an Hey ia aya gıtmişlerdir. Bu seyahat biç bir &nza hu- i ri sıfatile, Prusya'nın -Y~.iıt zl- ya hükfunetinin bir polia müdüriİ 

Amatör gençler için bu mesafe aul bulmadan nihayetlenmi ve mamdarlan o!an P~ya dahiliye - komünistleri terviç etmelerini fır• 
yi bu kadar bir zamanda yapa · ·ı d" . ş zm M. Severıng ıle baıvekil M. kası erkanından talep ederse b~ 
bilmek oldukça büyük bir mu- gemıcı e~ un geceyı Heybelia Braun ve Borlin poliı miidürü M. hareket devletin otoritesini yukş· 
vaffalayettir. dada geçırerek Cuma günü Bab Grzeainıki'yj azletmittlr. ndan aıağı doğru baltalar ve de"' 

Bu sporcular tam 2,35 te Ka riye mektebi talebesile bir maç Müınaileyb, bundan sonra Pruaya letin emniyeti tehlikeye düşer· 
tıkt K batvelıilet dairesini aıla!r kuvveti 1- Reicb hükumeti azaaı Pnısyanın 

ıımpaşa iskelesinden hareket yap an ıonra asımpaşaya le inal ettirerek aecldettlnnİftir. istiklaline tecavüz fikrinde değilıl• 
etmiş ve 3 le Sarayburnunu tut .avdet edeceklerdir. Gençlerimi- M, von Papen, müteala"beııı diie: lerdir. Fakat Reich hükiime 
muşlardır. Burada akıntı ile bir zi tebrik eder ve yeni muvaffa. Pnıaya ~lannı lçt~ davet "" Pnıayada devlet düımanı olan k<; 

• k 3 kı 1 d"I • derek kendilerinden Almanyaıım ko müniatlerle kat'iyen alakaaı olııll' 
parça ugraştı tan sonra ,25 yet er ı erız. mııı' en· --'alile kencliıı"le ._..,,,_, --..,, • ...,,ruu ~ yan mihtakil bir hükümetin v~ ....................................................... , •• , ••• ,,,,,,,.,1). . . . •• 

"• ' "' ' ",........, ........... • • • • • • • • • • • Pruayada nizam ve aaayııın teaı 
Çift Küçükler (Junior D hl ) ni istibdaf eylemektedir. Reicb a e hülr.ümeti siyasi milcadelelerin ta' 

Bye Semih va Danial ı mam- ıerbeatçe cereyan etme•V 
Bye Orhan Fikri va 1. Şamli 1--------, 111 ve Alman milletinin reyini karlı: 

makaızm vermesini iatemektedir. 
Dervif Fuat VI Anothw b , ________ , Pnıaya dahiliye nazın Reicb bil 

J:.·H~aeçaldrıdtu:ry: an:•iru•tbCer. 1..- • • ~:ı::~.J;.::.;•,!:~~u:::t: nünde çekileceğini bildirdiğind"" 
Reich hükibneti de Relılcuınhurıt• 

1 
t---------· J nun emrine istinaden Berlin ~ 

Brandeburg da örfi idare ilan e1' 

~ 
lemiıtlr. Örfi idare emniyeti Ufll~ 

L. Mu- ·----··---""'! miye avdet edinciye kadar mer' 
A. Mecdi Hftciyan vı Obene 1 ,- !·--------·' kalacaktır. Bu fevkalade vaziyr Hrant vı Arıen ~ . . tin huduıundan reich hükWned 
D, Fuat ile tetriki meaaiden imtina etD1lf 

,, 

~ 1 

1 

Djiraa Bye Topikyan n Anotheı· ~ • olan Prusya hükiimeti erkanı nıe• 

~:'."~-;~:t>\il\'l:l!lllımı!~ ........................ __ ~._,,~~~~~--~~---~~- · ···-~~~B:y:e:....:.M:eli::::"h:....:.v:• ~l\t=.~S:c:ril~':._~~~-·-·_·_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_·_·_""~~~--------------.1..:•u:l~d~u~r: •. ~R:e:i~ch':...;.h:ü~k~ü:nı::.:.::;e:ti:..,__c:i~z~d~lflt,_,L_._: 'Ç111 'LeJı,..._ ,~~-- l -..... _ - - - - - ~ · .. - - ·· ·· - · 
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KıymetU SAFiYE H Her 
l L A N Kazmir Tüccarı 419 

ROBER KARAKl. 
M -

1 
RADYO ı 1 3 üncü kolordu 

ilanları 

Bugünkü program Kolordu kıt'atı ihtiyacı için 

ISTANBUL (1200 m.) - 18 
Gramofon, 19,5 alaturka saz, 20,5 
gramofon, 21 alalul'ka saz, 22 or· 
kestra. 

aleni münakasa ile satın alına
cak (20) ton kuru faaulyanın 
ihalesi 6-8-932 cumartesi günü 
saat 15 te icra edilecektir. Şart 
nameaını almak isteyenlerin 
her gün öğleden evv.el komis
yona müracaatları ve muzaye
deye iştirak edeceklerin de te
minatlarile birlikte muayyen 
satte komisyonda mevcut ol-

muganniyemiz • akşam 

ÇİFTLİK Parkındakı• Şehrimizin en 
maruf Hanım 

mütetekkil mubte~em 
iştirak etmektedir. 

İstanbul Tramvay Şirketi, Küçük Çelaneceden saat 

18.25, 19.10 ve 19·42 de hareket eden trenler ile gele
cek yolcuların naklini kolaylaştırmak maksadile, Cu
ma ve Pazar günleri Sirkeci istasyonunda kafi miktar
da tramvay arabası hazır bulunduracağını muhterem 
ahaliye ilan eyler. 

.. ~ece. saat 19.15 ile 22.05 araımda vapurlardan köp
ru u.ı:erıne çıkacak yolcular dahi emirlerine amade tram 
vay arabaları bulacaklardır. 

agazasını; 23 Tcmrnuz Cu-
martesi gününden itibaren Sul. 
tan Hamam caddesi 36 numcroyr. 
nakledecek ve etkisi gibi en zarif 
erkek kostüm ve pardesülük ku 
maşlarla mütenevvi fantezi ve ka 
dın tayyör ve mantoluk kumaş 
lannı en ucuz fiatlarla satacak
tır. Muhterem mütterilerinin leş BOKREŞ (394 m.) - 20 Saksi 

fon solo, 20,20 radyb tiyatrosu, 21 
R.ornanya muıikiıi. 

Alakadarlara ilan 
İstanbul, 21Temmuz1932 

·-- riflerini bekler. --• 

BELGRAT (429 m.) - 20 Rad
Yo orkestrası 21 konferans, 21,30 
~ora ıarkıla.'.., 22.20 keraan konse
n 

ROMA (441 m.) - 20,15 Mem 
leket haberleri, 21,45 orkestra. 

maları. (558) (3350) 
,,. 

Barut inhisarı idaresinden 
· 20 Temmuz sabahından itibaren 

satı§ fiyatları :ebeddül edenlerin cins 
ati olduğu ilan olunur: 

emtiai in-hisariyemizden 
ve yeni fiyatları berveçbi 

Müdiriyet 

As. mk. Sa. At. komisyonu ilinlar! 1 Mi6ıl!~3 
PRAC (488 m.) - 20 Şarkı. 

20,20 piyano, 22,35 konser. 

Kolordu kıtaatı merbutası 
hayvanatı ihtiyacı için pazar
lıkla mübayaa edilecek samana 
taliplerin verdiği fiyat haddi 
Jayik görülmediğinden ibaleai 
25 17 /932 pazartesi saat 17 de 
icra edilmek üzere tekrar pa
zarlığa konmu§tur. Şartnamesi 
ni almak isteyenlerin her gün 
öğleden evvel komisyona müra 
caatları ve pazarlığa i§tirak e
peceklerin vaktinde komi~yon 
da bulunmaları. . (582) 

Gom 
Gom 

1 
il 

Kuru§ 

350 
325 
295 
295 

285 
260 
260 
135 

Kilo . . j Sırkecıde Merkez Yiyecek 
30,000 Pıyad.e ~tıt. Mektebı. ambarında mevcut 9 kalem mev KARADENiZ POST ASI 

2,000 Kulelı Lısesı. zuat müzayede suretile satıla-
9,500 Askeri Baytar Mp. caktır. Müzayedesi 26 •Tem ERZURUM 

VlYANA (517 m.) - 21 Amerİ 
kadan nakil, 23,15 Çigan orke•tra11. 

PEŞTE (560 m.) - 20,20 Ma
car prkıları, 21,20 ırram~on, 
22.30 piyano konseri, aonra Çıga.n 
orke.straıı. • 

VARŞOVA (1411 m.) - 21 Sen 
.foni, 23 danı havaları. 

llERLIN (1635 m.J - 21 Vqing 
tondan nakil 21,30 Frankfürt mu
ıiki aalonundan nakil. 

Yeni eserler 

Öz dilimize doğru 
Muallim Hüseyin Kazım ~ey 

tnafından çıkanlan bu.. ~de~ıyat 
ve liaan mecmuaamın uçuncu ıa
Ym çıkmıtlır· Bu sayıda şayanı 
dikkat makaleler vardır. 

Da11etler 

Lausanne bayramı
na davet 

Hukuk Fakültelİ Talebe c-;mi~ 
:Yetinden: 24 Temmuz pazar gu~u 
•aat 15 te, Lauaanne muahede11-
nin 9 uncu yıJdönümÜ müııaıebe
tile Darülfünun konferans ~1~
nunda yapılacak tes'it mera•'-:31

'" 

ne latanbulda bulunan ~e~ u• 
Beylerle, gençliğin teıriflerı nca 
olunur. 

Malullerin tütün 
ikramiyeleri 

Beyoğlu askerlik şubeainden: 
Merkeıı: nahiyeai: 24 temmuz 

Pazar 26 temmuz Salı, 28 tem-
' muz Per..,mbe. 

Galata nahiyeıi: 31 temmuz 
Pazar, 2 Aiustoa Salı, 4 Ağustos 
per,embe. · 

Şiıli Nahiyesi: 7 Ağustoa Pa:r.ar 
9 aiuatos Salı 11 ağustoa per§"m
be. 

Kaumpafa nahiyeoiı .14 ağus
tos Pazar, 16 apstos Salı, 18 &• 

ğuato• per§embe. 
Huköy nahiyeei 21 ağuatos pa

:r.ar, 23 ağuatoı Sah, 211 ağustos 
perıembe. 

Perakendeler• 28 apatoı Pazar 
30 ağuatoı Salı, 1 eylôl per§embe. 

lstanbul dör«lii.ncü icra memurlu
ğundan: Tamamına (1954) lira ftıy 
met takdir edilen Fenerde Tevküca 
fer mahalleıinde Firenkoğlu soka
ğında eski, 3, yeni S numarah tev
siili kayden bir bap hane halen maa 
bahçe bir bap hanenin tamamı açık 
artırmaya vazedilmİ§ olup 1 Ağus
tos 932 tarihinde ıartnamesi divan 
haneye talik edilerek 20 ağustos 
932 taıFihine müıadif cumartesi _gü
nü saat 14 ten 17 ye kadar htan
bul dördüncü icra dairesinde açık 
artırma ile .atdacaktır. Artırma i
kincidir. Birinci artırmada (400) li
raya talip çıkmıt olup bu kere en 
çok artıranın üstünde bırakılacak
tır. Artırmaya iştirak için yüzde ye 
di teminat alınır. Müterakim verği
lec ile belediye resimleri, vakıf ica
resi müıteriye aittir. icra ve iflas 
kanununun 119 uncu maddesine tev 
fikan haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alac:akhlar ile di
ğer alalcadanuıın ve irtifak hakkı sa 

hiplerinin bu haklarını ve husuıile 
faiz ve masarife dair olan iddialannı 
ilan tarihinılen itibaren yinni gün 
içinde evrakı müsbetilerile bildirme 
!eri li.zımdır. Aksi halde hakları ta
pu aicillerile aabit olmiyanlar satış 
bedelinin paylaşmaamdan hariç ka
lırlar alikadarlann iıbu maddei ka
nuniye ahkimına göre tevfiki hare
ket etmeleri ve daha fazla malumat 
almak iıtiyenlerin 932-71 dosya nu
maruile memuriyetimize müracaat

lan ilan olunur. 

Beyoğlu Askerlik ıubeainde ~u 
kayyet malGI zabitan ve efı:at ı~~ letanbul 3 üncü icra memurluğun 

Gom ili 
Jelatin dinamıt 

Garnzit 
Diğer mevaddı intılakıya 

Birinci av barutu bir kiloluk kutularda 
)) )) )) 1 / 2 )) » 
)) )) )) 1 / 4 )) )) 

İkinci 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

bir 

1 2 
1 4 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

70. 

220 
115 
60 

Fabrikamızda derdesti imal bulunah (en ili. av barutu) nun 
fiyatı ayrıca ilin edilecektir. (3446) 

-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 1 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 64 kalem ölçme 

ileti, ilet ve edevat, baskül; kum; elektrik malzemesi; amyanet, 
kılınglİr, aalamaatra; grafit, Linelium, kova, keçe çizme; paraka 
sası; ozalit kağıdı; lamba şişesi; don yağı; ve saire gibi muhteli

fülcins malzemenin pazarlığı 25. 7.932 tarihine müsadif pazartesiı 
günü icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 
11 e kadar mağazada isbatı vücut ederek tahriren fiyat verme
leri bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde 
asılmış olup nümune getirilınesi icap eden malzemenin pazarlık 
günü nümunelerin beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin ka
bul edilmeyeceği ilin olunur. (3508) 

• • 

inhisarlar Umumi 
. Müdürlüğünden: 

!düfredatı komisyonda mevcut 18 kalem elektrik levazlDll ' 

pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin müfredat cetvelini gördük 

ten sonra fiyat vermek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 
25 7 932 pazartesi günü saat (14) te Galatada Mübayaa Komis 
yonuna müracaatları. (3219) 

İstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
24251 lira bedeli sabıklı ve 18000 lira bedeli muhammini o

lan Manyas gölünün 1 kanunus~ni 932 tarihinden 1934 aene11i 
Ağustos nihayetine kadar balık avlamak hakkiyle av vergisi saz 
ve kamışı 4 Ağustos 932 per,embe günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere 12 Temmuz 932 tarihinde aleni müzayedeye çıkarıldığın
dan taliplerin maliyede müteşekkil komisyona ve daha ziyade 
malumat almak isteyenlerin av vergileri memurluğuna müracaat 

eylemeleri ilin olunur. (3496) 

ıehit yetimlerine 932 aene11 ~u- dan: Bir borcun temini için n:ıalıc":" 
tün ikramiyeleri teni edilece~~- ve funıbtu mukarrer bulunan Mani
den yukarıda yazılı g1inlerde ikıİ fatura eıyaımın ikinci arttırma su
~r fotoııraf, bet kurutluk b~ pu retiyle Mahmut Paşada Hacı Kü
ve maat cuzdanları ve aenedı rea-
mile birlikte aaat 9 dan 12 re ka- çük camii önünde 27-7-32 tarihine Balıkesir Vilayeti Encümeni Daimisinden: 
dar Beyoğlu Askerlik ıube•;n~e~ müeadif çar§31Rba günü aaat 9-lO Bandırma - Susurluk yolunun 82 - 93 kilometreleri arasm 
komiayona müracaat etme en I• na kadar aatılacağından talip olanla da kısmen taşı ihzar edilmit olan ve bedeli ketfi 9008 lira 14 ku-

ıan3o2ıun4urd. oğunılulara rm mahallinde memuruna müracaat ruş olan tamiratı esasiye 11 Ağustos 932 tarihine müsadif per-
eytemeleri ilin olunur· be ih 1 d · 1 k · · d •embe günü saat on 9te a e e ı me üzere yırmi gün müddet 

B ğlıı ıukerlilt ıııb••ın ""' • 
Beyoif.: askerlik ıubesinde kayıt· Adliye Vekaletindenı le ve kapalı zarf usulile münakasaya vazoluııınuttur. 
h ve mıntakaamda ikamet etmek· Talip olanların ihaleden li.akal sekiz gün evvel münakaaa 
te bulunan yerli ve yabancı 

1
324 Adliye vekaleti kalorileri i- şartnamesinde muharrer vesaiki fenniye ve ehliyet vesikalannı 

doğumlu ve bunlarla muame eye • mübayaa edilecek olan 130 h d' r b ı d.k . 
tabi dit hekimb i ez.,,_~, ve btalyatarbalka Çtoınn krı'ple maden kömürü şart Balıkesir ba§mü en ıı ığine i raz i e tas ı ettırmeleri ve ıeraiti 

h 
uracaa f münakasayı öğrenmeleri·ve yevmü ihalede ve vakti muayyenin-

nn emen fD eye m 1 • • d muharrer evsa ve 
larmdald emri tebellüğ etme en namesın • e • bed r mu- de teminatı muvakkate makbuz yahut mektubu ile ticaret vesi-

41,500 
Yukarıdaki mahallere hizala 

rındaki mikdar!arda ot bir şart 
namede aleni münakasa sureti
le satın alınacaktır. Münakasa
sı 30 Temmuz 932 cumartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Tophanede Merkez kumandan
lığı Satın alma komisyonunda 
icra kılınaca':tır. Taliplerin tart 
namesini görmek için komisyo· 
na müracaatları ve i!tirak için 
de muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 

(76) (3172) 
,,. J(. J(. 

Kilo 
2500 Şeker 
1200 Kuru üzüm 

Harp akademisi ihtiyacı için 
şeker, kuru üzüm iki şartname
de pazarlıkla satın alm.ıcaktır. 
Pazarlığı 25 T eınmuz 932 pa
zartesi günü saat 14 ten .17 ye 
kadar Tophanede Merkez ku
mandanlığı satın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Ta
l iplerin §artnameıini görmek 
için komisyona müracaatları ve 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (97) (3411) 

* * * 
Kilo 

90,000 Kuru ot 
4,500 Y oiurt 

85,000 adet yumurta 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin mikdarlan yukarıda ya:ulı 
ot, yoğurt,yumurta üç tartna
mede pazarlıkla satın almcak
tır. Pazarhı}ı 25-temmuz-932 
pazartesi günü saat 14 ten 17 
ye kadar T ophanedeMerkez ku 
mandanhfı Satmalma komiayo 
nunda icra kılınacaktır. Talip
leri ntartnamelerini görmek i
çin komisyona müracaatleri ve 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (98) (3412) ,. ,,. ,,. 

Ha.va makinist mektebi için 
360 çeki aleni münakasa mer
kez kumandanlığı müeaaesatı 
için 11107 çeki odun pazarlıkla 
iki 9artnamede aatın alınacak
tır. Pazarlığı 24 17 932 pazar 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Tophanede merkez kumandan
lığı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
9artnamelerini görmek için ko
mi.yona müracaatları ve itti
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(99) (3413) 

• • ehemmi~etla ilim 01unur. :;rait ~~1::dıTr:dan iba~et .,. kasını ve salifüzzikir vesaiki fenniye vesairesini usulü dairesinde 
* * * ~~arada iıtasyonda mu teklif mektuplarile birlikte mazrufen encümeni vilayete verme- 1800 metre Mutamma 

Galatataray izcileri. Oymak !ara t lim alınmak ve Ad· !eri ilin olunur. (3490) 800 metre Nefti çuha 
Beyliğinden: • ı ~yene ve :a kadar nakliıyeıi 150000 çift Fermejüp 

Seyahate ittirak etmek ute- lıye ıaray Imaaı müteah· 100000 çift Küçük kopça 
ven izcilerin 24 Temmuz pa- ve ambara kon~ l ni mü- Jstanbul dördüncü icra memurlu- 1 laf ahır ve bir lriimeoi .... dır. Bah 100000 adet Boz makara 
•ar günü saat iki buçukta bebe bide ait obnak udzı:_re ad e talip iundan: Siıak Ferit efendi varisleri çeye ayazma tarafındaki kapıdan ..; 6000() adet Toka 
• 1 k konul ugun an . Todo . ef eli 1 a· 
nahal mektepte bulunma an. na asaya . "h 1 J n 1018/ ıun n en ye 0 an borcum- rildikte muattal bir t'4ocaiı,. bir boı Levazım Dikim evi ihtiyacı 

!erin yevmı~ ag~n: :aat 16 da dan dolayi vefaen mefruğ Arnavut tan kuyuıu diier adi bir kuyu ve için yukarıda cinsleri hizasmda 
Geyve icra memurluğundan ı 932 çarşam a • d .. t ekkil köyünde Kilise sokağında atik 4,4 yazılı mikdarlarda ayn ayn pa 

Tiırk ticaret banka11na olan borcun Adliye veki.let~n e md:f hazır mükerrer 6 cedit l4, 14• 2 numara- hayu· olan i!bu bahçenin cüz'i bir zarlıkla satm alınacaktır. Pa-
l mübayaat komısyhonun k'l o··n b tevsü intikalli mukaddema bahçe kısmı arasında set duvarları elli ka- 1 ğ 24 T 

dan dolayı haczedilip aatılacak o an I l n ve ya ut ve ı g d . . 4 ki 5 d zar ı ı emmuz 932 pazar 
Geyvenin Camikebir mahallesinde bu unma. a · tı muvakka ile taJOCAğı ahır ve ahıap kahveha- ar ıncır, raz, ııt, 7 kayu bir günü saat 14 ten 17 ye kadar 
şarkan hacı Hasan bahçesi ıimalen derjele~ ~~:;ı~ niıbetinde ne ve kirgir ahır ve tarla mahalli o viıne, 6 ayva, 2 badem, 6 nar, 3 ar- Tophanede merkez kumandan-
kudüllü Ahmet ve müftü Yuıuf "" te 0 ara b ' a bu ınik ı .. · dd ti 'h ı · r .. mut ve etrafır-\a yüz kadar fmdık lığı satın alma komiıyonunda 

B 
k mektu unu vey . tuz gun mu e e • a eı evve ıye mu 

fendi haneleri garben Ethem çavuf an a d edilmeıı ve 1 ak 500 lirad ve iki leylak ai-cı mevcut olup et- .İcra kılınacaktır. Taliplerin nü 
zevceıi hanesi cenuben Hacı Ha.an darın nıtkden epo 1 · d zayedeaine vazo unar 

2 
. a 1 · munesini görmek ve izahat al-

bu 
hususa ait tartnamAdelı~ne lee· talebi uhdesinde olup bu kerre yüz rafı dikenli te ıle muhattır, Mez-

efendi babçesile mahdut ve 250 I b ld y ,_, bah · ··ı·· ınek üzere komisyona müracaat •ımdiden stan u a de 5 zam ile ve 15 gun·· müddetle •ur çeıun su usan dereceaindel<i 1 
lira tahmin kıymetli bir dönüm ar- ~ d A k rada Adli- k ol . an ve ittirak için de muayyen 

Vazımın a ve n ~ d ısmı mezru up dığer kıınu gayri aa açık arhrmaya konmuştur. k yonun an ihalei katiye müzayedesine vazolun- vaktinde komisyonda hazır bu 
mübayaat omıs . A mezru ise de umumu kabili ziraat- 1 I ( 

muz 932 salı günü saat 14 ten 
17 ye kadar Tophanede Mer
kez kumandanlığı ~atın alma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. T aliplcrin mezkur köhne 
mevzuatı görmek için Demirka 
pıda merkez yiyecek ambarın
da müracaatları ve müzayede
ye İştirak için de vakti muayye 
ninde komisyonda hazn· bulun 
maları. (107) (3473) 

* • • 

Vapuru 25 Temmuz 

Pazartesi 
günii akıamı Sirkeciden hareket 
le (Zonguldak, lnebolu, 
Samaun, Ordu, Gireaon Trabzon 
Sürmene ve Rize'ye gi~ecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentahğrna ml.ı
racaat. Tel: 21515 

Piyade Atış mektebi ihtiya- l 1 b 1 d" d.. .. . • 
cı için 50 ton ekmek aleni mü- g"unsdanan. up otr u~cul ıcra memur) 

k 
·ı . er evnıya vakfının R 

na asa suretı e satın alınacak- f' F 1 Fah. 
M

.. k • ıa, ama ıre Hacer Sabah 
. tır. una asası 14 Agustos han ı ı t · · . 
932 ·· ·· 14 t 17 

ınt ara smaıl Ferıt bey zimm 
pazar gunu saat en leri d ki al • d 

ye kadar Tophanede merkez ru • n b~ aca~n an vefaen me 
kumandanlığı satın alma komis k g unan , abmutpaşada Ho• 

d 
. k 1 k r asımı gunanl inahallesinde H 

yonun a ıcra ı ınaca tır. Ta- ı han dd k • 
0

' 

1. J • · · .. 1 ca e ve so agında atik 11 
ıp enn şartnamesını gormek dit 8 N k dd ' . . k . . 1 o. mu a ema hane elyev 
ıçıo omısyona miıracaat arı derunund h ika! . . k . . d k a carı a ı nısıf masuı 
ve ıştıra ıçın e muayyen va maile · h d'· 
tinde komisyonda hazır bulun- •esi :/ız .. avı ~drsdan1ın ·ı erte .. üç hi 
malan. (114) (3513) gun mu ete ık muzayed 

ye konulmuttuı·. Hududu: Sağ t 

"' "' ,,. rafı Şerif Aptullah Pş. veresesir 
Milli Müdafaa vekaleti la- ait arsa sol tarafı Acımusluk sok; 

tanbul Harbiye Dairesi aktar- ğı ve Ön tarafı kaaımoğlu sokağı 
ma ambar müdürlüğünün res mahduttur. Derununda harap b 
mi mühürü zayi olmuştur. Bu- ı hamam ve b~· m~tfak ve kömürlü 
lanlarm bir hafta zarfında Top v~ .•u. h":nesıle bır ayva ağacı ve 
hanede merkez kumandanlığı kı ıncır agacı vardır.Mesaha., tahn 
satın alma komisyonuna getir- ~en ~500. ~rşınılır. 4 hisge itibari! 
meleri. Bir hafta zarfında bu uç hıssesının kıymeti muhammines 
lunmadığı takdirde yenisi imal 11250 liradır · Talip olanları 
edileceğinden eskisinin hükmü· 926-8447 dosya numarasile müra 
kalmayacağı (113) (3512) caatlan. Fazla malumat isteyeni< 

memuriyetimizce ita edileceğinde 
bizzat veya bilvekale 25-8-932 tar 
hinde aaat 14 ten 16 kadar kıyme 
muhamminesinin yü;de onu niabc 
tinde pey akçesinin müıtashiben m 
naat eylemeleri ilan olunur. 

* * • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müessesat ihtiyacı için 
20,000 kilo beyaz peynir pazar 
!ıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 26 T emınuz 932 sah günü 
saat 14 ten 17 ye kadar Topha 
nede Merkez kumandanlığr sa- lstanbul ikinci ifliı memurlt 
tın alma komi•yonunda icra kı ğundan, Adres: Hili, tasfiyede B, 
lınacaktır. Taliplerin ,artname lıkçdık avcuiulu Türk Jimetet !İt 
eini görmek için komisyona mü keti: Bali.da iımi ve adreai yazdı c 
racaatları ve iştirak için de mu lan zatın ifliıoı açdıp taıfiyenin ac 
ayyen vaktinde komisyonda ha tekilde yapılmasına karar verilmi 
zır bulunmaları (112) (3511) olduğundan: 1 - Müfliıten alaca& 

* * * olan veya mallannda istihkak iddi 
Çatalca mst. Mv. mutbak ve 11nda bulunanların alacak ve iddia! 

çama9ır odunu pazarlıkla alına , ruu iıbu ilandan bir ay içinde ey 
caktır. ihalesi 26 7 932 salı yamı resmiye müateana olmak üzer 
günü saat 15 te yapılacaktır. her gün saat 13 ten 18 e kadar Sul 
Şartnamesini almak isteyenle- tanahmette vakı adliye binaımcla i 
rin her gün ve münakasaya işti rayi vazife eden ikinci iflas dairesi 
rak edeceklerin de vakti muay ne gelerek alacaklarını kayt ettirme 
yeninde komisyonumuza müra leri ve senet ve defter gibi delillet 
caatları. (583) (3498) ber ne iıe bunların aoıl veya musaı 

1TT1HAD1 MAADlN 
Türk Anonim Şirketi 
31 Mart 1932 tarihindeki heyeti 

umumiye içtimaımn görülen kanuıü 
sebepten dolayi 8 Ağuatos 1932 ta
rihinde tekrar içtima etmesine lü
zum hasıl olduğundan hiHedaranm 
yevmi mezlrurda saat 11 de Galata
cla Oınıgimyan Hanının ikinci katm 
da tirket binaaına teırifleri rica olu 
nur. 

Ruzname: 
1 - Meclisi idare 

kıraati. 

raporunun 

2 - Murakıp raporunun kıraati 
3 - 1931 senesi bilinço ve meY

cudat defterile kiruzarar hesabı 
4 - 1931 senesi murakıp ücreti

nin tayini. 

5 - Müddeti hitam bulan Mec
liai idare azalarının yerine diierl• 
rinin intihabı ve adedinin indelikti
:r.a bete ibliıtı için ıneclisl idareye 
ıel.i.hiyet İtuL 

6 - 1932 ıeneai için murakıp in
tihap .. tayini. 

dak sııretlerini vermeleri. 2 - Müf 
liae borçlu, olanların yukarıda yazı 
lı olan müddet içinde borçları mil 
darmı yazdırmaları biliifına hareke 
tin Ceza kanunu mucibince takiba 
ve -.uliyete uğrayacaklarını bil 
meleri. 3 - Müflisin mallarını naki 
ve tabviliıti, ve buna mümasil kıy 
metli evrakını her ne suretle olura. 
olıun ellerinde bulunduranlar i•te 
pb.ıı iıter banka . ve sair müeııiıı 
olıun bunların Üzerindeki haklar 
mahfuz kalmak §artile o malları a• 
ni müddet içinde daireye vermeleri 
vermezlenıe cezai takibat ve mesut 
yete uğrayacakları mazeret bulun 

madıkça rüchan haklarından mah 
rum kalacaklarmm bilinmesi. - • 
28 -7-932 per,embe günü aaat l• 

te yukarıda yazılı olan ifliıs daire•iı 

de alacakltlann ilk içtimada hazır ı.. 
lunmalan; ve müflisin müşterek 

borçlularile kefillerinin ve borcu le 

keffül eden aair kimselerin içtima 
da hazır bulunmağa hakları oldu;. 
ilin olunur. 

1-9-932 inci günü saat 10-12 ara- yel eylemeleri lüzumu ılan mnıtur- Mezkiir mahallin umum me unma arı. 106) (3472) 
unda Geyve icra daireainde aatıla- ta ep (3363) aahaaı tapu raporunda beyan edildi trr. Hududu bir tarafı Yani tarla11 ,,. "' "' 
cağı ve §&rlnamesinin 21-8-932 inci ~o:l:u:ıw=r~·---~------ ı bir tarafı dere pati"" yolu ve tarafı Harp Akademisi ihtiyacı için Iatanbul ikinci ıfla• memurlu 

bu 
ği veçhile 25 dönüm iki ev ek 177 rabii tariki am ile mabdutt .. •. Deru 6000 kil b 1 l"b h [ günü berkeıe açık olduğu ve tah . ~ o u gur ta ı i u desin stanbul ikinci ifliı memurlu- jundan: Müflis Kibar zade F adil 

ğayri menkiil üzerinde irtifak ipo- D O k t O r al arpn terbiinde olup metreye vı- nunda 1 mart 932 tarihinden itiba- dedir. Pazarlığı 24 Temmuz ğundan: Galatada Selinik hanında Beyin iktisat anonim şirketine ter 
tek gibi bir hak iddia edenlerle ~ ffafJZ Cem tinde bu miktar 23528 metre mu- ren 55 ay müddetle ve senede 110 932 Pazar günü saat 14 ten 17 komisyoncu Albert Borniıt efendi- hin etmiş olduiu döşemelik kumaı 
ve masraf hakkında talepleri bulu- rabbaı derununda 41 metre terbiin lira kira ile Di!ftİtri efendi sakindir. ye kadar Tophanede · Merkez nin bir mali olmadıpdan mahkeme bobin halinde pamuk ipliği filoş vı 
nanlar tarihi ilandan yirmi gllıı zar Dahiliye haıtalddarı de bir kat ab§'tP kahvehane Ye %&· Kıymeti muhammeneıi tamami 5875 K':'mandanlığı ıatın alma ko- ce tasfiyenin tatiline karar vezilmit baki kum8f ve beyaz kumaı açdo 
fında isbat edici evriıklarile beraber ınütehailıııı mini ta§ döşeli kargir ahır mevcut lira olup talip olanlar kıymeti mu- mıayonunda icra kılınacaktır. tir. lcra ve ifli.s kanununun 221 in arttırma ile 25 temmuz 932 pazar 
uıulü dairesinde müracaatlan bu d ada hezııiin öğleden olup bunun meaahaaı 59 metre mu- hammenesinin _yüzde onu niıbetinde Daha ':'c~z talip olanların ,art. ci maddesi mücibince alacaklılar ta tesi günü aaat 15 te Mahmutpa§&da 
müddet geçtikten sonra bakları tapu Cuma atn (m

2
,30• , __ Se) kadar la- pey akçelerini alarak 926-6291 doa- names .. ını görmek için komiayo rafından 30 gün zarfında iflasa mu- yeşil direkte Cağfer ağa •okağındı 

al
°'· da !arın sonra aaa """ rabbaıdır. Ve bunun aağ tarafına ya numarasile 8 ağuıtoa 932 tarih na mu ti . . sicili ile sabit olmıyan ..,.a r b lıla Dı'vanyolunda 118 numa- LL. racaa an ve •!tırak için taallık muamelenin tatbiki, talep e- Karako hanında 8-9 numarada aab-

L.1- ki ve tan u mlJaadİf 18 metre mnra.,._. ter- saat 14,17 kadar 4 üncü icram- de kt' d k dil • el 'f 1 lrt Al ak · eni · paylaştırmadan bariç ,......ca arı • dairesinde dahili hasta- ~ muayyen va ın e omisyon mediği ve 1izım il en masarı P• aca ır . m ıstey erın o giiıı 

ak d ki 
· de %ye ralı buıusı . d T biinde ııakfı münhedim diğer bir murluğuna müracaat eylemeleri ilin da hazır bulunmaları. ıı·n verilmedig-; takdirde iflaaın ka- ı' ve saatte mahallı'n.,·e ha- bulu-· 

artırmaya iıtir e ece enn ·ı ka tıklan muayene ve tedavı e er. e· olunw .. -· -
di buçuk teminatı muvakkateıe -•-. nbul 223~9a.---~--~~abır~~v_a_2_3~111!'-._tre~~m-u_r_ab_baı~~di~ier~~~------------~--------(-l_0_3_l_(346 __ 9_ ) __ pa_t_d~a-cagı--~-ila-·n~o-l-un_u_r_,~~~~~~1-arı~i-la_n~o-lu_n_u_r_. ~~~~~~~--
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, 1-·fürkiye Ziraat Bankası Gireson Şubesınden: 

Gayrimübadillere Ait Emval Sahş İlanı 

J 

Cinsi 
Hane maa dükkan 
anası 

Mikdan 
122 
Artın 

Mevki ve hududu 

Gireson: Hacı Hüseyin mahallesinde; Canibi ye
mini Kanat O. hanesiı ve tütüncü O.anası Y esan; 
İspir O.Pavli hanesi yolu ve avlusu ve yeni açılan 
altı karıt müıterek yol, cephesi cadde arkası yolu 

Tapu 
Tarih ve No. 

Müdevver 
kıymeti: 
300 L. 

Muhammen 
kıymeti: 
130 L. 

Yalnız araa 
mevcuttur bin;, 
yoktur. 

Münhedim hane 
araaaı ve fındık 
bahçesi 

Kagir hane maa 
arsa. 

Kirgir hane 
maa arsa. 

M•en hane 

Tamamı 

600 
Artın 

945/11880 
hissesi 

1200 
Artın 

Tamamı 

250 
Arım 

Tamamı 
300 
Arım 

1884/2304 
hiHesi 

Gireson: Den:ıir kapı mahallesi; Yemini Baba 
yor, yesarr Leler arkası kale cephesi yol. Hane
nın: ıarkan Kirako, timalen Yorika Kaptan Mi
hail, cenuben kale. 
Gireson: Büyük bahçe mahallesi; Hacı Hüseyin 
camii Yemini Kiremitçi Yani ve İspirli O. Yani 
ve Hacı Lef ter O. Mitro araaıı, Y esan San Mah
mut zade Ali ve Ali dayı O. Mustafa hane ve ar· 
aaıı, arkaar bıçakçı O. Anaıtastan Hirit O. Ando
na satılan hane cephesi yol. 
Gireson: Büyük Bahçe mahallesi; Çe,me rıokağı; 
Yemini Tariki has arkaar Kül O. Anaıtaa, Y esarı 
Bıyık O. Haralambo, cephesi tariki im. 
Giresoo ı Fener mahallesi; Fener ıokağı; Ye
mini Sarı bat O. Uya haneıi, Y eaarı Çekir O. 
Lefter hanesi cepheai tariki im. 

122/74, 76, 78 
Haziran/1324 

55 
58 

Temmuz, 
324 

150/27 
Niıan 1326 

167/7,9 
Kanunuevvel 

1323 
5/8 

Ağuatoa 
324 

5 

6000 

2000 

800 

L. 100 L. 

L. 4500 L. 

L. 800 L. 

L. 250 L. 

Yukanda evıafı ile müdevver ve muhammen kıymetleri yazılı bet parça gayri mübadillere ait emval ilk ilan tarihi olan 
14 Temmuz 932 tarihinden itibaren 45 kırk bet gün müddetle 661 numaralı mü.u.yede ve münakaııa ve iha1it kanununa tev
fikan açık arttırma ıuretile ve aatıt bedelleri ile pey akçeleri için (gayri mübadil bonolan) dahi kabul edilmek üzere satılığa 
çrkarılmııtır. 

Bu emıvalin ihalesi 28 Ağustoı 932 pazar günü saat 14 te Türkiye Ziraat Bankası Gireson ıubeai binasında yapılacağından 
talip olanların emvalin mnhammen kıymetleri üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçesini mezkür tarihe kadar 
Bankamıza yatırmakla beraber satrı ıartnameaini gönnek ve daha fazla malumat almak üzere Gireson ve İstanbul Ziraat 
Bankası Şubelerine müracaatları lüzumu ilin olunur. (3366) 

Tahliaiye Umum Miidürlfl{ıünden ı ı 

Bedeli ke,fi 6700 liradan ibaret olan Anadolu Tahlisiye mm 
takasının Y ombumu mevkiindeki Tahlisiye binasınm icrayı tami 
ri kapalı zarf usulile münakasaya konulmuttur. 

latanbul Sıhhi müesaeaeler miibayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

1 Ağustos 932 tarihine müsadif pazartesi günü aaat 14 te 
ihalesi icra kılınacağından talip olanlann bu baptaki tartnameyi 
abnak üzere Tahlisiye Umum Müdürlüğüne müracaatlan. (3273) 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Cinsi 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Ekmek 

Mikdarr 
5000 Kilo 
2000 )) 

12000 " 
Mektebimizin Mayıı 933 gayeıine kadar ihtiyacı olan ber

veçhi bili et, ekmek 24/7/932 tarihine müsadif Pazar günü 
ıaat on dörtte ihaleleri icra edilmek üzere aleni münakasaya ko
nulmutlur. Taliplerin ıartnamelerini gönnek üzere Ortaköyde 
mektep müdürlüğüne ve münakasaya İ§tİrak edeceklerin Fındık. 
bda Yükıek Mektepler Muhaıebeciliğine tevdi edecekleri temi
natı muvakkate makbuzunu hamilen yevm vesaati mezklırda mek 
tepte mütetekkil komisyonu mahsusuna müracaataln. (2989) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz satar, Beyoğlu, l.tiklil cadde

al 390, laveç ıefareti kar,111nda. 

1 LiRA YA YOZO lLE KUŞTOYO YASTIK 
lıtanb,,l'da, Çakmakçılar, Sandalyacdarda KUŞTOYO FABRiKA

SINDA kiııtüyünün kiloıu 100 kurut. yüzü ile yorgan 12, tilte 10 liradır. 
Kdıtüyüne mahıuı kwnatlar bulunur. Toptan aatııa tenzilat vardır. 

Tel. 23027 - Ankara' da oatq mağaza11: SAL Tl FRANKO 

Muhterem ve kadirtin~~ halkımızın 

Harbiye'de BE . bahçesindt 

icraya san'at etmekte bulunan 

adam E F T A L Y A ve 
emani S A D 1 Bey 

grupuna gl>stermış olduğu mütezayit ra-!!bet ve tevec
cühten cesaret alan müessesemiz yeni bir fedakarlıkla 

krYmotli be.tekir ve m.~.ız:anni 

. ~AF Z SADETTiN Beyin 
27 temmuz çarşamba gününden itibaren ışbıı grupa 
iltihakını temine muvaffak olmuştur. Bu ıuretle erbabı 
zevkin hakiki muJiki zevkin" tatm·n edecei'inden · 

o1m-:kla f •har -:: er. 

KİRALIK 
KÖŞK 

Dr. A. 1 UTiEL 
Cilt ve zührevi haıtalıldar ted:ıviha
neoi Karaköy Börekçi fır mı ıırıum
da 34. 

Tıp talebe yurdu merkez binasında yapbrılacak 1425 küsur 
lira bedeli ketifli harici ve dahili telvin iti 26/7 /932 salı günü sa
at 14 te sıhhat müdürlüğünde pazarlık suretile ihale edilecektir. 
Bu baptaki ketifnameleri görmek ve fazla izahat almak isteyen
lerin mezkur yurt müdürlüğüne müracaatları ilin olunur- ·. 

(3441) 

f Emlak ve Eytam Bankası ilanları] 
'faksitle Satı ık Köşk er ve 

Arazi ve Arsalar 
Esaa . Mevkii ve Nevi Teminat 

28 Bebek Nispetiye kasrı 1000 
33 Maslak Kasn ~500 
23 Zincirlikuyuda 80 dönüm arazi ve mebani 1070 

160 Boğaziçi Tarabya Kalender Kasrı 2500 
36 Betikta§ Kaptan İbrahim ağa mahallesi Azizi-

ye sokak 42 ili 76 No. arsa. 1 450 
161 Betikta§ Cihannüma mahallesi Bostan sokak 

atik 1 - 2 • 3 • 4 - 11 No. bostan. 700 
27 Dolmabahçe Fatmahatun - Omeravni mahallesi 

Kısla caddesi 9 - 11 numaralı kok kömürü im.a-
iathanesi arsası. .. 280 

212 F eriköy ikinci kısım mahalle Şiıli . Katane cadde 
si 45 No. arsa. (Bulgarçarşısı karakol ittisalinde) 300 

162 Niıantafı Ek_'llek Fabrikası 5000 
213 Kasımpaşa Beoreddin mahallesi Ambar arkası 

sokak 45 No. arsa. 850 
Balada yazı ı. emlak sekiz taksitte ve kapalı zarf usulile bil

müzayede s.ı.tılacağmdan taliplerin 30-7-932 cumartesi günü sa
at 16 ya kadar şubemize müracaatları. (3044) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

1 

28 kalem nakil vasıtaları itletme levazımı, 11 kalem nakil va
sıtaları tamir malzemesi 5 kalem tephir malzemesi ve 4 kalem 

' tephir alat vasıtaları itletme levazımı aleni münakasa suretile 
Galatada Karamustafa pa§a sokağında lstanbul limanı aahil aıh-
hiye merkezinde müte,ekkil komisyon tarafından mübayaa edile. 
cektir. Münakasa 4 ağustos 93:! perıembe günü aaat 14 te icra 

l lalınacağından taliplerin mezklır malzemeye ait tartnaıneleri 
görmek üzere Ankara' da Hudut ve Sahiller Sıhhat Uumu müdür 
lüğü ayniyat muhasipliğine ve Galatada mezkur merkez levazım 
memurluğuna müracaatları ilin olunur. (3203) 
ı~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çanakkale Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 1 -- Çanak11.ale vilayeti dahilinde Çan - Biga yolunun 10 + 
' ~117415kiloll"etroları arasında 6 kulaç kısmı ile 13 . 025-

17 j- 838 kilometroları arasındaki Okçular • Katrancı kıımı 
teıvivei turabiye imalatı sınaiye ve fOSa intaatı 88761 lira 72 ku
ruş bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile 13/7 /932 tarihinden iti-
bar ı 20 gün müddetle münakuaya çıkarılmrttır. 

2 - İhale 1 '8/932 pazartesi günü saat 15te icra edilecektir. 
3 - Taliplerin usul kavaidi mevzuası dahilinde teklif mek

tuplarını ve temin t akçelerini mezklır günde aaat 15 ten evvel 
vüıul bulacak tekilde posta ile göndermeleri lazımdır. Erenköy Caddebostanında 

Bağdat caddesi üzerinde bet o
da bir banyo, vasi bahçe ve bir 1 
dönümden fazla muntazam ba- 1 

ğı olan zarif müıtakil bir kötk 
çok ucuz ve mevsim için acele 
devren kiralıktır. 

Göz Hekimi 1 

Bu saatten sonra verilecek veya vürut t>decek mektuplar ka-
bul edilmeyecektir. 

Sirkeci: Liman han 26 No. 
ya müracaat. Telefon: 20690 

BONO 
nrı kar!ı alır satar,Balıkpua 

Maksudiye Han No 35 
Uğurlu zade M. Dervİl! 

Kulak, Boğaz, Burun 
Miitehassrıı 

Dr. Süleyman Şükrü 
Birinci Sınıf :\lütehas>ıs 

ı Babıalı) 

4 - Münakasaya girmek isteyenler bu baptaki teraiti fenni
ye ve husuaiyesi lstanbul, İzmir, Çanakkale Batmühendislikleri. 
le Ankarada Yollar Umum Müdürlüğünde mütalea edebilirler, 
evrala ketfiyeyi görmek ve mahallen tetkikat icra etmek isteyen 
!erin Çanakkale Batmühendialiiine müracaatları ilan olunur. 

(3195) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Kıymeti muham• 

mine Lira 
210 

300 

Çavutbatı çiftliğinde (200) dönüm tarla ile bir 
bap mesken ve ayrıca üç dönüm çiftlik bahçesi 
iki sene müddetle. 
Çavuıbatı çiftliği dahilinde Hünkar bahçe ile 
(6) dönüm vaaatrnda çiftlik bahçesi ve (20) dö 
nüm tarla ve bahçıvan kulübesi hene müddetle 

5 

KANATLI 
ZEHiR 1 

.,,,/rı-lP Onu 61d0r0n0a, alra 

O •lal 61d0rablllr ı 

··· .. ,_.,: .. ':-~. ',:: •.. :.; __ ·.·.:.:.'.:.:.: .. ·.:.·.::,:.·.... ~ .... ,, 
'r - - - .;~{,_S•'.· • 

~Lı -~ ;ılli·Si«"~ 
;ııı,~ 

i!JJI R..ı•0 
fıilj ~· -
!ıı • 

Kara ılnek sizi ve efradı ailenizi hasıalık 

ve ijlllm tehdidi altıada bulundunır. VUoudO 
milyonlarca mUhlik mikroplarla mUlenatir 
Evinize çocuk ishali, lskarlalln, kuf palazı 
ve sair bir çok muhlik hastalıklar getirir 

Sinek , ıivrisınek ve bilcamle !ıqaratı 
ıllr'atle ve kal'! surette öldürmek için en 
emin vasıta, bUIUn dünyaca tanınmıf olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

Şayet mQhQrlQ teneke üzerinde - bu reatm 

mevcut deQllse aldıQınıa mal FLiT d•Ollcttı:. 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul ·Galata Voyvoda hu 

EYl BİR VAIJD! 
Ev!Adının .;ihhaıini düşünen, her 

·hangi hir rahatsızlık sebebile zaif 
duşdiığiıniı gören, bu münasebet
le kansız kalan, iştihasız bulunan 
çocuklarına litif lezzetli ve mil· 
k~ınmeJ bir kuvvel ilacı olan 

enoferratos 
\'ermelidir . Her rcaanrdc bulan•r. 

Trabzon Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Trabzon memleket hastahanesi için mübayaa olunacak altı 
bin lira kıymeti muhammeneli Rontk!'n makinesi ve malzemesi 1 
kapalı zarf uaulile 10/9/932 tarihine müaadif cumartesi günü ' 
ıaat on dörde kadar münakasaya konulmuttur. 

1 - Talipler, münakasa kanununa tevfikan depozito yatı
nldığını mübeyyin ıenet veya Banka mektubu ve bu iıi görecek 
ehliyet vesikaaı ibrazına mecburdur. 

2 -Teklif zarflan doğrudan doğruya Trabzon Vilayeti 
Daimi Encümeni Riyasetine gönderilecektir. Miadı geçtikten 
ıonra kabul olunmaz. • 

l\..ıahrukat tüccaı·ı 
iğne adnlı 

ALİ HAYDAR. 
Merkezi iğne ada, tesis tarihı 
1908. Şubesi: lıtanb"! - Fındık 

lı Tel. B. O. 3731. 
Toptan ve perakende ıalıt· 

24 ııenedenbet-i iılebnekte oldu
ğum (Trakya) iğne adadaki or
manlarımı Ziraat Bankaoının yiil< 
sek himayeaile bu oeneden itiba· 
ren daha muntazam bir ıurr.tte İt 
letmeğe batladım. Ormanlarıın· 

dan iatihaal ettiğim mqe odunla
rile İma] ettirdiğim ecnebi köıniİt 
terine faik hakiki Rumeli mangal 
kömürü üzerine ııenelerdeoberİ 
yaptığım toptan muameleden bir 
lasmım bu ııeneden itibaren aracı 
lan ortadan kaldırarak doğrudan 
doğruya halkın iıtifadesine arzet· 
ınek makoadile Fmclddı eaıni 
meydanındaki 104 No. lu ciepoyu 
teaia eyledim. Kara tarikile teh
rin ber tarafında inalat yapılır. 
Mahrut.ata ihtiyacı olanların bir 
kere Fındıklı deposuna airunal• 

rmı rica ederim. 
.. __ •HAYDAR.-111'1 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

~auta tonınıerçiyale 
lTALYANA 
Sennayeıi 700,000,000 

(ihtiyat akç11i: 

580,000,000 Liret) 

Travellero (Seyyahin çekleri) 
1&tar 

Liret, frank, İngiliz lira11 veyn 
dolan frank olarak oatılan bu çek 
!er sayesinde nereye aitseniz pa· 
,anızı kemali emniyetle taıır ve 
'ıer- zaman iıterıeıllz dünyanın 

'ter tarafında, ıehirde, otellerde, 
vapurlarda trenlerde bu çeklerl 
'n küçük tediyat için nakit ma 
kamında kolaylıkla iıtimal ede 
bilirsiniz. Travellen çekleri ha 
kiki sahibinden batka kimııenir 

kullanamayacağı bir ıekilde ter· 
tip ve ihtaa edilmittir. 

İıtanbuı Sıhhi müesseseleı 
mübayaa komiıvonu ri.vaıetin• 
den: 
Kilo 

11, 730 Gaz yafı 
12,163 Benzin 
7,000 Mazot 
1,000 Vakom yağı 

1932 mali senesi için ııhhl 
müesseselere lüzumu olan yu• 
kanda yazılı gaz, benzin ve sa• 
irenin 9 Ağustoı 932 aalı günü 
aaat 14 te kapalı zarf uaulile i· 
bale edilmek üzere münakasaya 
konulmuftur. Bu baptaki fart• 
nameyi gönnek ve fazla izahat 
almak iıteyenlerin mezkUr ko
misyona müracaatlan ilin olu• 

(3332) 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karfı en müe11ir deva SERVOIN 
haplandır.Depoıu, l.tanbul'da Sirke 
cide Ali Riza Merkez eczanetidir. 
Taıraya 150 kurut posta ile gönde
rilir. lzınir'de lrgat pazarındaki, 

Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin• 

Göz Hekimi 
Profesör Dr. ESAT 

R•h,.li Ankara cad~tsi No. fı" 

Dr. r~a mut Nedim 
Kadıköy,Cevizlik, Hasırcı Ba. ı S.48 
Cumad..n maad.. herırün -=t 1-3. 

Balada mevkileri ve nevileri yazılı mahaller hizalarrndaki 
müddetlerle İcara verilecektir. Müzayedesi 27 Temmuz 932 çar. 
ıamba günü aaat 14 de kadardır. Talip olanlann İstanbul Ev
kafMüd_iriyetinde Orman ve Arazi kalemine müracaatlan. (3105) 

3 - Şartname ve listeyi görmek ve fazla izahat almak iste- 1 
yenler lstanbul Sıhhat ve lc:timai Muavenet Müdiriyetine müra- ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
caat etmelidirler (3378) MiLLİYET MATBAASI 

\ ın 


