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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

\1 apurculuğu şehri 
• 

Umumt Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

iZ idi 
Evvelki gün fırka grupu ta

ltfından verilen bir kararla va
rurculuk meselesi yeni bir gaf
.. ,.. girmektedir. Bu karara 
töre, Mediıe vapurculuk inbi
ltrının ilgası için yeni bir ka
~n layihası verilmek üzeredir. 

Amerikadaki intihabatta Roos- ı irtişa 
it k h• b• k • ti k d Meselesi ve a ır ır e serıye e azan ı 

ınaenaleyb vapurculuk inbisa 
~· Dıeriyete geçmeden ilga edi
UYor demektir. Hatırlardadır 
lıi Vapurculuğu tamamile dev
lth·~ İnhisarı altına almak esasen 
lık\ımetin arzu ettiği bir şey 
~ğildi. Fakat §İmdiki anar§İ
~ııı devamı da memleketin iktı
~t1iyatı namına kimse taraftn
._ıı tecviz edilemezdi. 
. Binaenaleyh hükumet §Öyle 

~ı~ proje hazırlamı§h: Seyrise. 
·~ırı ile hususi vapur sahipleri
~ ittirakile bir şirket tetkil et 
~k ve kapotajı da bu tirkete 
""Yl'eylemek. Hususi sermaye 
·~ te,ebbüs ile devlet sermaye
;1ııi telif etmek gayesini iıtih
'f eden bu tekli hususi vapur 
~~hipleri kabul etmediler. D&
ıler ki, ekseriyeti devlet ser
~'Yesinden ibaret olan böyle 
~ r !irkete hissedar sıfatile it
ı~rıık etmek, idareyi devlete tes 
'lQı etmek demektir ki biz, ida
~inde söz sahibi olmadığımız 
t r §irkete girmek istemiyoruz. 
'-sen biz sermayedar değil , 
~ıırcuyuz. Mesleğimizde ç.a
" llııık isteriz. Hükiimet ister
~apurlanmızı satın.ağa da 

ız. 

İçi Vııpurcular bu tirkete ittirak 
~il İmale edilemediği cihetle 
~ ki hükumet, fırka kararile 
ııı~'Uşi vapurları sahn almağa 
~ ~r kaldı. Ve bunun için de 
lıı.r kıınun layihası hazırlandı. 
IQ tclisin geçen devresinde en 
'ıı 11 meşgul olduğu it bu kanu
~!1 kabulü olmuştu. Tanzim 
\ ılen kanuna göre, vapurcu
~ tıem:lerini devlete satacak
~.devlet te inhisar halinde 
li. 11: nakliyatını idare edecek-

~.\r apurların devlete satılması 
~il laJ:ım gelen kanuni müd· 
it.~ bittiği halde henüz biç bir 
·"YUr sahibi gemisini satmak 
~ııı beyanname vermemittir. 
ı;. benayyame verilse de dev. 
ta.!~ bu vapurları ıatm alahile
~ı !Üpheli idi. Binaenaleyh 
ti ,llrcuların ısrarı yüzünden 
~en bir çıkmazdan kurtul
k;'" İçin yapılan kanunun tat
"111 mümkün görülmüyordu. 
~ka grupunun kararı hem 
' cıdan memnun, hem de 
~ İz nakliyatında intizamı te
~·etmesi lazım gelen bir bal 
\ ı olması lazımdır. Çünkü 
~ k.rarla iki teşekkül meyda
~ Jelınekteclir: Biri devlet ma
~· 'n Seyriıefain diğeri de bu 
~1 Vapurcuların tetkil eclecek 
~İr tirket ••• Devlet kapotaj 
~.ııu bu iki idareye devred&
~ lr ve deniz nakliyatını a
~ k dairesinde yapmalannı te 
~I ~decektir. Esasen varılmak 
>~ılen gaye dr. huıusi serma 
,. 11 hakkını muhafaza ve hu
~ 1 ıe,ebbüsten istifade ile de
'?•kliyatmı tanzim etmek· 

ıbaretti. 
~ıusi vapur tirketini teşkil 
~ k olan vapurcular takdir 
~ tl~r ki, vapur işletmek. yal
~ lıı~ kazanç iti değil, memle
~I ~ ıktısadiyatım koruma me 
L ~1dir. Vapurların sağlamlı
\1ı azaya kartı emniyet terti
li~ v.e konforu muayyen bir se 
li e;:. haiz olması lazım geldit,:• ı, uğrayacağı ve hatta uğ 
~11Y•cağı iskeleler de bükii
'r'ıı.'4rafından tayin edilebilir. 
~tk 1 Vapur şirketi hususi bir 
~ et. olmakla beraber, en ıe
\ llııınada devlet mürakabesi
ı~ libi olması lazım gelen 
~il devlet tarafından dirije 

Bu intihap neticelerine göre, Amerikanın 
tebdil edilecek mi? Ankara sefiri 

Bütün Amerika mahşeri bir manzara arzedigor 
NEVYORK, 9 .A.A. - Demokrat 

lann en büyük muvaffakiyeti Nev
y ark hükıimeti dahilinde kazanmıı
larclır, Nev York tehrinde M. Rooa 
velt, 1.297.210 rey M. Hoover iae 
495.815 reyalıruıbr. 

M. Rooavelt, cenup hükômetlerin 
hemen hemen hepıinde muvaffak ol
muıtur. 

Nev Y orktaki Ralthimore otelinde 
kendisini tebrike gelmiı olan de
mokrat rüesaya "memleketi refaha 
kavuıtunnak için elimizden geleni 
yapacağız'' demiıtir. 

Otelin önünde toplanmıı olan 
halk, sabahleyin Hyde Park 'daki i
kamte .. &hına .. itmek üzre otelden çı 
kan yeni reiıicümhuru tiddetle al
kqlamııbr. 

Nev Y orkta bütün gemilerin ve 
fabrikaların düdükleri çalıruf, ıebir 
milli bir bayram manzaruı arzet
mittir. 

Hiçbir badiae vukuuna dair haber 
yoktur. Yalnız Ohio hükumeti dahi
linde Sidaira tehrinde bir arbede es 
aasmda 20 kiti yaralanmııtır. 

Gazeteler, demokratların zaferini 
müsait bir ıuretıe karşılamakta ve 
daha iyi bir iıtikbale kavutulacaiı 
kehanetinde bulunmatkaclır. 

Saat 28 te 
NEV YORK, 9.AA. - Saat 23 te 

neticeler ıu idi: M. Rooıevelt, 400 
rey, M. Hoover 50. 

Henüz 22 rey melum değilse de 
M. Hoover'in hezimeti, bir emri va
kidir. 
M. Hoover, rakibine bir tebrik telg 

rafı .. öndermiıtir. Demokrat fırka11 
binaamda M. Rooaevelt ile refikası 
birçok ziyaretçileri kabul ve onlann 
tebriklerine nazikane teıekkür et
mektedirler. 

M. Roosevelt, pek yorgun görün 
mektedir. Fakat mütemadi bir te
lıe .. üm bulunan çehresi, muvaffaki
yetinin neşeti ile parlamaktadır. 

Korkunç dalgalar gibi 
NEV YORK, 9. A.A. - Amerika 

da reiıicümhur ve meclisler intihaba 
tı münaıebetile demokratlar kor
kunç bir dalga .. ibi ıiddetle ileriye 
ablmaktadır. 

Alman neticelere ve yapılan tah
minlere göre, ıimali Amerikadaki 48 
hükllmetten ıimdiye kadar 42 ıi ve-

kaletlerini ve reylerini M. Rooıe
velt' e venniılerdir. 

M. Rooıevelt, bütün ıimali Ame
rikada kazanacağı reylerin MI Hoo
ver'in 1928 de aldığı 21.000.000 rey 
den 5.000.000 fazla olacağı zann<>
dilmektedir, 

M. Rooıevelt, intihap mıntakala
nnclan 472 ıini de kazanacağından 
artık emin bulunmaktadır. 

Ayan mediıine .ıimdiye kadar 21 

Yeni Amerika Reislclim
huru M. Roosvelt 

demokrat İntihap eclilmiıtir. Bu ne
tice bile Ayan mecliıinde ekseriyeti 
daha §İmdiden demokratlara vennek 
tedir. 

Hoover tebrik etti 
M. Hoover, hatta intihababn ne

ticeleri malllın olmadan evvel M.Roo 
ıevelt'e ıu telgrafı çekmiıtir: 

Memleketinize hizmet etmek hr
sabna nail olduğunuzdan dolayı teb 
rik ederim. iyi ve hayırlı bir idareye 
muvaffak olmanızı temenni eedrim. 
Bütün kuvvetimi, hepinizce malllın 

olan .. ayeye tevcih edeceğim." 

M. Roouvelt'ln beyanatı 
Nev Y ork Timeı, M. Rooıevelt'in 

qıığıdaki beyanatını ııeıretmektedir. 
Bütün kuvvet ve faaliyetimi memle
ketimin hizmetine tahaiı etmek ta
savvmndayım. Ve vatandatlanırun 
itimadını kalbimin en derin .. öteain
clen .. elen bir hiı ile ne derece tak
dir etmekte iııem, yüklenmiı oldu
ğum meauliyeti de o derecede mild
rik bulunmektayım,»• 

Almanlar ne ümit 
ediyorlar? 

BERLIN. 9. A.A. - Volff ajan
sından: Salahiyettar Bttlin mehafi
li, Amerikan reiıicümhurluğu inti
hababnın neticeainden dolayi mem
nuniyet beyan etmektedir. Bu me
hafil, Amerikan milletinin M. 1 oo
ıee.lt'in ıahımın berkeain hünnet 
ve takdirini kazMmış, ötedenberi ga 
yet kıymetli bir ıiyaaet adamı ola
rak tanınmıt ve pek ziyade serbeıt 
saf aeciyeti zim ve kudreti, umumi
yetle takdir edilmi§ bir reiıicümhUT 
intihap ettiğini kaydeylemektedir. 

Bu mahfeller, harp borçları hak
kında bir moratorium il1.n1 auretile 
dünya buhranına kartı muvaffakiyet 
le mücadele eden, AID>Rnyanın gayet 
vahim olAn vaziyetini ve iktisadi 
darlığını teveccüh ve muhaıebetle 
kavramış olan M. Hoover'in mezi
yetlerini Almanyamn hi~bir vakıtta 
unutmıyacağını dn ilave eylemekte
dir • 

Bundan bafka Almanya lehindeki 
müdabeleıinde M. Hoover'e f"hıi e
ıneklerile faideli bir ı rette yardım 
etmiş olan Amerİklln ıcfiri M. Sa
chett'in aiyaai tea " mıı cibince, Al 
manyadan vukuu muntazır müfare
kati, Almanyada teeaıüfle kartılan
mekıadır. 

Amerlkada Relsicümhur 
intihabı ve Milletler 

cemi(leti 
CENEVRE, 9A.A. - Milletler 

cemiyeti mahfelleri Amerikan Rei
sicümhur intihabmda M. Rooıe
velt'in kaaznma11 ıuretinde tecelli e 
den çok ehemmiyetli bôıdiıe hakkın 

(Devamı 4 üncO sahifede) .... ,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,, .............................. ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 

Hususi vapurcular ye-1 Darülfünun 
• • Islahatı 

nı va:zıyetten memnun . 
1 

k .. 
1 Emın ve a u te 

Dün Başvekile teşekkür ettiler 

Yeni layihada mutalaalan so. 
rulması ihtimalini düşüne. 

rek bir heyet gönderecekler 

Vapurcu/ar birliği mildürO 
Muzaffer B. 

vekil lamel Pı. Hz. ni Haydarpa
f& iıtaayonunda iıtikbal ederek, 
kanunun tadili esa11 kararh9bnl
maaı dolayııile, hususi vapurcula
rm hükilmet ve fırkaya karıı duy 
duklan tükranlan ve memnuniyet 
lerini ar2etmittir • 

Vapurcular, bugünlerde umu
mi bir toplantı yaparak tadil la
yibaıınm ibzarında kendilerine 
bazı buausat aorulabileceği müla 
hazaaile icap eden cevapları ar• 
zetmek üzere Ankara'ya bir he
yet .. öndenneğe karar verecek
ler ve bu heyeti seçeceklerdir. 

Vapurcular Birliği müdürü Mu
zaffer B. dün kendiıile görüşen 
bir mubarririmize tu beyanatta 
bulunmuştur: 
"- Vapurcular, inhisar kanu

nunun tadili kararından §Üpheıiz 
Posta Vapurculuğunu Devlet J memnun olmu9lardır. Esaaen bu 

inhisanna alan kanunun tadili e- meaelede vapurcular, timdiki 'aer• 
saa itibarile fırka grupunda ka- besi ıeklin idame•ini veya arala
bul edildiği haberi, hususi vapur nnda hu•uıi bir 9irket teşkilini bi
culan çok memnun e~İttir. Va- dayetten beri rica etmişler, Sey
purcular namına Tavılzadelerden risefain'le mütlerek bir Anonim 
Hafız, Sadıkzadelerden . Fehmi, Şirket teşkiline iae, Seyriaefain 
Yelkencizadelerden Vahı! ve Ko- aermayeai daha büyük oldufu i
caeli vapur tirketinden Rıza Bey- çin, yanaşmamışlardı. Şimdi, bü
lerden mürekkep bir heyet, dün 
Ankara' dan 9ehrimize gelen Baş· (Deı•amı 4 ilncii sahi/eda) 

reisleri 
mansap mu olacak? 

DarülfOnun emini 
muammer Raşlt B. 

Darülfünun 11lahabnm gelecek 
aeneye kaldığı malilmdur. 

Darülfünun Eminliği İntihabı 
müdd:oti de gelecek aene hulul e
decektir . 

vfl(:ek olan bir teşekküldür. 
~·'eurculuk inhisarı hakkın
~~ anun yabancı memleket
~ de bir takım garip akis. 
tı;~a~dırmı§h. Yeni karar 
~ltk;Urıyetin iktısadi siyaseti 
"-khndaki yanlış kanaatleri 
~.: etıneai itibarile iyi ol
~~I Ur: Cümburiyet idaresi 
li lıj etç ı I i k siyasetinde her han 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!iJd{ naz~riyeye saplanmış de- sıtalarını devletleştiren, ser- ve bütün iktısadi faaliyetleri 
~j~ ~~~ .de:vletçiyiz a~ma, best ticaretin mülkiyet hakkını benimseyen" neviden bir dev
\; İ•t~lıçılıgımız memleketın bü tanımayan. serbest sermayenin )etçi değiliz. 

Dl'riilfünun mehafiline akse
den rivayetlere göre, gelecek ae
ne tatbik edilecek ıslahat meya
nında, Emin ve fakülte rei•lerinin 
de manıup olmatz < ihetine gidil
mesi muhtemeldir. Darülfünun 
§ahıiyeti hükmiye iktisap eltili 
zamandan beri, emin ve fakülte 
reisleri intihap edilen namzetler 
meyanından birinin Maarif Veka
letince tercihi •uretile yapılmak· 
tadır. Darülfünun bu ıuretle ken 1 sal membalarını ve va- çalısmasına müsaade etmeven Ahmet ŞÜKRÜ 

Muhtelit encümen 
bu sabah toplanıyor 

ANKARA, 9 (Milliyet) -
T etkilatı esasiye ve adliye en
cümenlerinden mürekkep muh 

1 telit encümen yarın sabah saat 
onda içtimaa davet eclilmittir. 
Yarınki İçtimada irtita me&ele 
sinin tetkikine batlanacaktır. 
Dosyalar encüme verilmi9tir. 

Leviski takımı 
Yarın geliyor 

Takımın altı oyun
cusu şehrimizdedir 

Y ~rın Bul .. ari•tan flUDpiyoİıu O• 

lan Leviski takımı ilk maçını Ga
lataaaray takımı ile oynamakta• 
dır. Geçen hafta §ebrimizde iki 
maç yapan Bulgar milli takımı i
le .. elınif olan Leviakinin altı o
Y'Incuıu bugÜn lstanbulda bulun
maktadır. 

Bulgu- flUDpiyonunun diğer o
)'Ulleulan olan alb ı.;,; de refakat 
leri!>de bir idareci olarak bugÜn 
şehrimize geleceklerdir. 

Ayni takım pazar gÜnÜ de Fener 
bahçe ile oynayacak ve memleke 
tine avdet edecektir • 

Bu takımın tehrimizde oynaya 
cağı maçlar çok derin bir alaka 
ile takip edilmektedir. 

Her halde Leviaki maçlannın 
çok entereıan olacağı tahmin e
dilebilir. 

Ancak, kuvveti hakkmda fikri 
mizi ilk maçlarını ııeyrettikten 

aonra daha vazib bir ıurette .öyleye 
hileceiiz. 

Nadir Hanın 
' Kardeşi 

Ay sonunda Anka
raya gel

mesi muhtemeldir 
ANKARA, 9.- Afgan kralı Na

dir Han Hazretlerinin biraderinin ay 
aonunda Anlr.araya gelmeoi muhte
meldir. Bu ziyaret iki bükllmet ara
amdaki dostluğun yeni bir tezahürü 
dür. Kralın biraderi Ankarada dört 
gün kalacakbr. 

Mısır sefiri 
ANKARA, 9 (Milliyet) -

Mısır sefiri bu akpmki trenle 
lstanbula hareket etmittir. 

Haliçte kış tarifesi 
başladı 

Haliç vapurları 9irketi dün
den itibaren kıt tarifesinin tat 

bilana başlamıttır. Yeni tarife 
tirketin yaz ıeyrisefer tarifesin 

den pek az farklıdır. 

Kaçakçılık yapan 
· tirket memurları 

Son zamanlarJ,. Şark demir
yollan ln•woanyası ba2r müıtah· 
demini tarafından vukua getirilen ka 
çakçılık vukuatı nazan dikkati celbet 
mit ve bu huıuıta merciinin nazan 

Başvekil İsnıet Pş. Hz. Haydarpaşa istasyonunda 
• 
ismet Pş. Hz. dün şeh-

rimize geldiler •• 
Başvekil Hz. garın dönecekle1 

Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey de 
bu sabah şehrimize geliyor 

Batvekil ismet Pata Haz
retleri busui itlerini görmek ü
zere dün sabah Ankaradan teh 
rimize gelmi9lerdir. Paşa Haz
retlerine Ba9vekalet kalemi 
mahsus müdürü V edit B. refa
kat etmektedir. Batvekil Paşa 
Haydarpa9a istasyonunda vali 
Muhiddin, muavini Ali Rıza, 
Polis müdürü Fehmi Beylerle 
diğer bir çok zevat tarafından 
karşılan.m1şlardır. Ba9vekil Pa. 
,a doğruca biraderleri Hasan 
Rıza Beyin Heybeliadadaki 
köşklerine gitmişlerdir. Paşa 
Hazretleri burada bulunan aile-. 
!erini Ankaraya götürmek mak 
sadile tehrimizi tqrif etmi9 bu 
lunuyorlar. Batvekil Pa,a dün 
akşama kadar Heybelide bira
derlerinin evlerinde istirahat 

(Devamı 4 ilncü sahifede) 

Başvekil kendisini karşıfa
ganların ellerini sıkıyor 

Yavuzun gilvertestnde bir intiba 

Fürugi Hı. dün donan
mamızı gezdiler •• 

dikkatini celbedilmittir. • • 

Bu buıuıta kendiıile göriiftüğü, ıran Haricıye nazın filomuzdan 
müz tirket nezdindeki Nafia aer }d .., • tib 1 d d 
komiseri Nuri Bey demitti• ki: a ıgı Jn a ar an memnun Ur 

"Kaçakçılık yaptıkları aabit 
olanlann derhal ,;.ı. .. ııe alakala
n kesilmektedir. Ba9ka 9irketler
den bu suçla alakadar olarak çı
kanlınıt olanlann <la iaimleri, bü 
klimetçe ıirkete bilC:iriimekte ve 
bu gibiler 9irket hi .. metine kabul 
edilmemetkedir. 

di kendini idare ettiği müddet 
zarfında kendiıinden beklenen in 
kitaflann tahakkuk edemediği ve 
bu itibarla idarenin eskisi gibi 
Vekalete .. eçmeıi daha muvafık 
.. örülmekte olduğu .öylenmekte
dir. 

Şehrimizde misafir olarak bu- ı zırhlıaında bir öğle yemeği veril
lunmakta olan lran Hariciye Ve- mittir. 
ziri Muhammet Ali Han Füru .. i Muhterem misafirimiz donan
Hz. dün sabah donanmamızı zi- mamız hakkında takdirleril\İ be
yaret etmiılerdir. Füru .. i Hz. dün yan elmİf ve alqam saat 18,30 da 
sabah lran ıefiri Sadık Han ve bir torpido muhribi ile lıtanbul'a 
maiyetlerinde bulunan zevat ve dönmüılerdir. 
Hariciye Vekaleti lran itleri mü- Dün akf'UD tehrimizdeki lran 
dür muavini Cevdet B. ile birlikte tebaaaı tarafından Fürusi Haz_ ıere
bir motörle Heybeliadaya citmit- fine Perapalaı otelinde bir çay 
ler orada bulunan denizaltı .. e. ziyafeti verilmiıtir. Füru .. i H:ı:. 
mileri, torpido muhribi ve hücum Gölcük'ten .. eç vakit döndükle
botlanru .. ezmi9lerdir. Oradan bir rinden ziyafete ancalıı saat 19 da 
torpido muhribi ile G~lcüfe gid<;- iştirak etmiılerdir. 
rek :V a~z zırhlmru zıy~ret etmıf Vali Muhittin B. bugün Nitan
lerdır. Fılo kumandanlıgı tarafm- !atındaki konağında misafirimiz 
dan Füru .. ı Hz. şerefine Yavuz şerefine loir çay verecektir. 



Tarihi tefrikaı 1 O 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

HAii -İci HABERLER 

93 den evvel İstanbulda 
Rus entrikalan 

Muahedeler 
Değiştirilmeli 

Avrupa sulbü için 
büyük dert 

kaynakları nerde? 
Bununla beraber lngiltere kartı geleceğine onun simsarı LONDRA, 9. A.A. - Volff ajan-

da lı~ ileriye gidemezdi. Deniz- kesilmişti. ' •• bildiriyor. 
de hangi devletle oluna olaun Demek ki lngiltere artık 1 d 0

1 
~l'. Mail .dgazet~l,_sulh md~li~e-

b F d S k 
· · d k e ennın yenı en tet ..... ve ta ı me 

çarpı.maktan korkmayan u ransa an - ar ışın e en- seleıi bakkmda lord Rotbennere'in 
denizci devletin kara kuvvetleri diıine yardım bekliyemezdi. bir makalesini neşretmiştir, 
Rusyaya çıkışıımazdı. Karada Avusturya .•. Büyük ihtilal Lord Rotherm.,..e. bu yaz111ncla 
bir aavaf için batka devletleri zamanlarmdaAlmanyadan ayrı hilhassa diyor ki: 
b irlikte alması lizmıdı. Bu dev· bir mı eratorluk olmut olan A- .. . Leh k~>ridorunun vücude getiril 
!etler kimler olabilirdi?. P Şarkt R · 1 mesı suretile Almanyanm parçalan-

vusturya, a usyanın ı· maar Avrupa ıulhunun owhafazuı 
1854 te lngiltere ile beraber leri giditine karşı kov!"!"1< is- büyük bir dert kaynağı, Versaille5 

yürüyen Fransa ilk akla gele- terdi. Avusturya kendını Bal- muahedesinin tanzimi eanıu.ıncla İf
cek devletti. Fakat o zamandan kan Yarımadasının garp yanar lenıni, çok vahim bir yanlıtlık .. e 
bu zlllmtna F ranaa itleri na hak aahibi biliyordu. Seli. Lehiıtan için de bir tehlike teşkil et 

k d •• · t ' Ü ·· ·· N 'k Ad • t'" 1 mektedir." ço egışmış ı. çuncu apo· nı ten nya ı~e o an parça Lord R th So ti · 
1 Kır 'I p · b l 1 kı d R o ermere, vyeenn 
!'OD ım savaft e anı antt o sa o sa ona ya şır ı. usya muhtemel bir taarruz ve hücumuna 
ğından ç.o4< böbürlemn.İltİ. Ken ile birlikte Osmanlılara karşı kar!• Lehiıtanın ,ark hududunun 
dini Avrupanın. belki de bütün aaldırdığı zamanlar, hep bu pro muhafazaaı hakkında Almanya, Fran 
dünyanın batı sanıyordu. hal- jeyi kovalardı. Rusların kuv- aa ve 1 ngiltere tarafından verilecek 
ya ve Meksikada bir çok asker vetleıin; arttırarak 'kPndi başla- teminata ve ~r ?'uhtelif tav~zlere 
kırdırmı&, yara harcamı•tı. Fr· B lk 1 d ·ı l el · A mukabil Lehıstan ın Leh korıdoru , , rına a an ar a ı er em en .. . d ki h kim" t hakk Ai 

1 t • • • , b' .. 1.. . . 'd' uzerın e a ıye mı man 
ansız ann mpera or sevgısı a· vusturya ıçın ır o um ısı ı ı. ya'y iade etmesini teklif etmekte-
zaldıkça azalıyordu. Rus panalavistliiii Balkanlarda dir .a 

Bundan ba~ Frall41anın Ö· Sırp . Karadağ, Bulgar milletle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

nünde timdi yeni bir korku can rini aınlandırdığı gün Avustur. 
lar.mıth: Büyük NapoJeon'un yad"lki milyonlarca lslav da a
parça\adığı Almanya, 1815 mu yaklanacakb. 
ahedelerile dağınık bir birlik Fakat Avusturyanm tepesin 
halinde biribirlerine pamuk ip- de p d Al 
· -· "l .. .. gene rusya var ı. ır.an

lı g ıle bag ı kuçuk ~evletlerde_n , yadan Avusturyayı ayırmak, 
toplamm.ttL Macarıat~. Leol_ıı! i kalan Alman devlc-tl,..rini kendi 
tan, Çekıstan. Hırvatı.stan gtbı ı etrafında t-lamak Pru 
b . k ki ı· d v~ syanın 
ır ço topra arı e ın e tuta1' en büvük diJ,.ği idi. Avuıtur-

Avuaturya ke~i i~güçlüklerin- j ya Balkanlarda Ruslara karşı 
den Almanya ışlenne bak~~- aavaşa girdiği gün, yukarıdan 
Y_?rdu. Buna karşı Pı:u.a~a b~- Prwyarun üstiitte saldıracağını 
tun Almanyanın sevg.luı kesıl· .. .. d rd 

. • O p b gorup uruyo u. 
mıştı. ?.aman nuyanın a-
§mda bulunan Bismarck, bütün B"!1clan ba~a. Avusturya
Almanları adım adım Avustur- ı nın elınden gelebılece~ şey- de 
yadan uzaklaştırryor, Alman azdı. .1 B.~9 da Fransa •le .savaş 
gözleri mıhladız gibi kendileri- ta yenıhn'f, hıolyaya .. bır cok 
ni çeken Berline doğru dönüyor · yer bıra~ı~tı. Daha once Ma
du. Kuvvetlenen Prusya, Fran- car ihtilali Avusturyavı içinden 
sanın önü.'lde bir korku idi.Prus sarsmıştı. Bu sırada Rusya Ça· 
ya daha 1854 te Avusturyaya ı nnm yüzbin. ukerle yardıma 
kartı korkutucu bir davramtla koşuşu da yıyanayı ~Ptnsbur
Viyanayı Kınm muharebesine ga kartı mınnetle baglamı~tı. 
girmekten uzak tutmıqtu. Bia- Avusturya Rusyaya kar 
mnrck. Rusya ile anlaşmı,tı. şı kalkaraa Prusyadan baş.
Kendini bu yandan sağlamla- kı ltlyan Birliği İçin icle ri ya
dıktan sonra Avusturya ve nan İtalyalılann rl~ üstiinı• aal
Fransa ile uğratmakta kolaylık dıracağı besbelli idi. lngiltere 
bulunuyordu. 1 Fransa. Avusturya VP. Türkiye. 

Demek ki F ranııa. lngiltere nin birlik olarak Rusya. Prus
ile birlikte Rusyaya karşı Sark ya. halya, Romanya. Sırbiıtan 
ta savaşa girdiiii gün, kendi öz v.• Karadağ ile karşıltklı döğü, 
yurdunun ımır!annda Prusya mesi ise o zamanlar herke.in 
i le vuru~mak korkulu önünde yürt"ğini korkutan kanlı bir dün 
idi , Ve bu korku onu Şark i~le- . ya &aVl\ŞJ olurdu ki buna kimse 
rinde latediği gibi oynamaktan yar-aşamazdı. 

geri tutuyordu. Demek, Avusturyadan da 
Rusyaya dişgeçiremiyeceğ;. çok bir ey beklenemezdi. 

ni gören üçüncü Nap:>leon, Pru Prusya, tark iflerinde açık
syaya karşı Ruslarla uzlaşmak tan açığa Rusyaya yol veri
yolunu tutuyordu. Rusyanm yordu. Biamarck, daha o za
yapacağı her yardıma karfı bek ımandan. sonra açıkça söyledi. 
ledilii tek bir §ey vardı: .Şarkta ği gibi "tark itlerinin bir Po
Türkiyeye kartı istediğini ya. meranyalı neferin kemiklerine 
pabilmek. • . bile değmiyeceğine" kanmıt· 

ltalya, daha kendi iç birli
lini tamamlıyamaınıttı. Ona 
da te'k batma böyle bir itte gü
venilemezdi. 

Güvenecek bir yardımcı bu
lamıyan lngiltere. yalnız batı
na Türkleri önlerindeki UÇU

rumdan kurtaramazdı. Olıa ol- , 
ıa oıı.lara akıl hocalığı edebilir. 
başlanndaki korkuyu azaltma
ğa, uzaklattırmağa çalıtınlı. 
Usta Londra diplomadan, i;te 
bunun için, Roayaya karşı tark 
politikalarını onu boğazlardan 

Paria, adını adr:ıı Petersbur tı. 
ga yaklatarak, 011Un Şarktaki 
dileklerini kendi dostluk öğüt
lerile latanbula yaptırmak yo· 
!unu tutmuştu. Kendini çok be
ğenmiş olan üçüncü Napoleon, 
böylelikle hem Rtilyaya y ran
malc, hem de Türklerin birinci 
dostu görünmek çare.ini bul
dum sanıyordu. lıtanbul politi
kaamı çeviren Ali ve Fuat Pa
talar F ramız politikaaı kovala· 
dıklan için, F ransanm öğütleri 
ni dinliyorlardı. İtte böylece, 
F ranaa, Şark işl,.··inde Ruyaya 

geçirmemek temeline bağlamış 
lardı. 

lıpanya keneli iç ;,terinin 
kargatalığına boğulmuştu. Por 
te'kiz, Felemenk, lsveç, Nor
veç gibi küçük hükfunetlerin 
ellerinden bir tey gelemezdi.Da 
nimarka Slezvig-Holstein İtin
den dolayı Prusyadan, Belçika 
üçüncü Napoleon'un Rein su
yuna varmak politikasından 
dolayı Fransadan korku için· 
deydiler. 

Avruoada bütün politika it
leri, milli birliğini korumağa 
çalışan Almanya ile, kan•ık 
milletlerin çarpışmuı korku
su uyandıran Balkanlar üze
rinde toplanıyordu. 

Gortchakof, Paris banşı. 
ğının ertesi günü Rusya poli
tikaıını eline almıştı. Kumu 
bir diplomattı. lnce heaaplarla 
yolunu çizmişti. Bir kere Fran 
sayı kaz~nm'llc iAtedL Frarr 
sa lngilterP ile uzlaıtmadan U• 

zaklasnııa Ruıya ,arkta iıte
di l:i .,.;h; ovnayabilirci. F.lH yıl 
önce Tilzit ' de birinci Alexan
dre a., birinci Naooleon'un an.. 
laşmalan simdi ikinci Alexan
dre ile iiriinr1\ N aJ>Oleon an\· 
smda canlandınlamaz mıydı? 
1857 de Stutgart buluşmuı 
herkesi bu itin olduğuna kan
dırmıttı. 

Bereket versin ücüncü Na
poleon'un kararsızlıl7ı bu İ&İ 
bozdu. Fak t Gortchakof bir 
bozgunla yılacak umudunıı kı
r11..:ak adamlardan de~ildi. 
Fransa ile doi;ruca uzlasma. 
yını·,,. Prusyavı .. 1 .. alclı. )~<;9 
da Fransayı lta!vada iıtediiii 
gibi islem.,ae bırakmalı: icin 
kendi-nfo Rmnan:va haldaıvla
k · dileklerini ba•ıt cıkarmıstı. 
Pruıya korkusu Franaavı da ve 
nid!!n kucaihna dil•Ürt><:ekti. 
Rusva Prusyayı Almanyada 
istediğini yaoma'!a bıral.:acak
Fransa ile Avusturya birl~ir
se Rusya ..fıı Prusvava yardım 
edecekti. Prusya b•ınlard~.11 bi
ri ile döiiü8ürae Rusya Prus
yaya iyilik ister bir k""•· 
mazlık yolunu tutacaktı. F ran
!ıı VP Avusturvanın ezilmeai 
Rusya için iyi bir §eydi 

(Devamı var) 

VonPapen 
Ne yapacak? 

Kanunu esasinin 
tadil 

edilmesi muhtemel 
BERLIN, 9 A.A. - Volff Ajan 

., bildiriyor: Baıvekil M. Von Pa· 
pen, bugün dahili vu:iyet ve Al· 
manların harici aiya aet hakli:ında 
ki dilekleri hakkında gazetecile
re bazı beyanatta bulunmuştur : 

Bu beyanat, dahili vaziyetin 
kun·etlendirilmeıi ıiyasetine ve 
Almanya'run hukukça müsaviliği, 
mevcut muahedeler çerçİveıi dahi 
linde, elde etmek için aarfettiği 
faaliyete yeni bir delil teşkil et· 
mektedir. 

Batvekil, ilkönce intihabat ne
ticelerinin, hükUınete karşı düşen 
vazifeyi Alman milletinin gittikçe 
daha iyi bir surette kavradığını 
gösterdigini ehemmiyetle kaydet· 
mit ve dem ittir ki: 

"Hiçbir frrka, iktidar mevkiini 
yalnız başına deruhte edemez. 
Milli bir tf'merkü-z idaresinin te
essüs edeceği srünün yakında re-
leceği ümit edilebilir. Bu serait 
içinde şahsi meseleler hiçbir rol 
oynıyamaz. Alman hükUmetinin 
vazifeai, devlet işlerini Alman 
milletinin Avnıpa'daki va7İyetine 
uygun dütecek bir surette idare 
netice•ine varmaktan ibarettir. 

BERLIN, 9 A.A. - Von rapen 
kabineıi, bugün mühim bir içtima 
aktedecektir. Bu içtimada intiha
battaD mütevellit aiyaai vaziyet 
tetkik olunacaktır. Ayni zo.manda 
kanunu esasinin ıslahı meselesi 
de görütülecektir. Dahiiiye na2ı· 
rı, bu meaele hakkında tetltilı.at 
yapmııtır. Zirai mabıullerin k"n 
tenjantmana tabi tutulmaıı meııe
le•İ de mevzuu bahaedilecelctir. 

Bu son meselenin harici ıiya
aet noktai nazanndan ehemmiyeti 
dolayısile bu meMtle hakkındaki 
müzakerelerin oldukça uzaması 
muhtemeldir. 

BERLIN, 9 A.A. - Hariciye 
nazın M. Von Neuratlı, teşrİDİaa· 
ninin ikinci ıs inde Cenevre'ye 
gidecek ve orada Milletler cemi
yeti konseyinin Mançuri meaeleai 
hakkındaki müzakerelerine işti
rak edecektir: 

Siyasi mehafil, bu iştirakm Al
manya'nın tealihatı tahdidi mese
leaine dair olan hattı hareketi ü
zerinde hiçbir teıir icra etmiyeee 
ğini söylet\ıelrledir. Maamaf'ıh, 
M. Von Neurath'm Cenevre'de 
bulunmasınm diğer devletlerle 
tekrar teması temin ve bu suretle 
müstakbel mukareneti dolayıaile 
teshil edeceği ihsas olunmaktadır. 

BERLIN, 9 A.A. - Yeni Rayiş 
tagda eskisine nazaran bir nok· 
aatıile 36 kadın aza bulanacaktır. 

Kadın aza11 fazla olan fn-kalar, 
ıunlardıT: 

Soayal demokratlar 13, komÜ· 
nistler, onlar da ı3 tür. 

Ankara kooperatifi
nin komisyon evi 
Ankara memurlar kooperatif tir· 

keli, lstanbul'da (Ankara memurlar 
kooperatif şiıketi komisyon Evi) ün 
vanile bir tube açmıftır. Bu ev, koo
peratifin gerek Ankara'daki merkez 
sat,. mağazasının ve gerek diğer ia 
tihlak kooperatiflerinin lıtanbul ve 
ecnebi piyaaaiarmclan tedariki icape
den ihtiyaçlarını temin edecektir. E
vin idareıini, kooperatifin eski latan 
bul mümeuili Ekrem B. deruhte et. 
mittir. 

Sovyet konsoloslu
ğunun teşekkürü 
lSTANBUL, 9 A.A. - Sovyet

ler birliği hükümetinin lıtanbul 
ceneral kont0I0111 M. Zwilling ile 
zevcesi Mme Zwilling Sovyet iu
kılabmın on be§inci yıl dönümü 
münaaebetile kendilerini ziyarete 
gelen miaafirlerine tetekkürleri
nin bildirilmeoine Anadolu Ajan-
1111;ın vesatetini rica ebnitlerdir~ 

Deniz 
Facialan 

Bir gemi battı, iki 
vapurdan 

endişe ediliyor 
KAHiRE, 9 A.A. - Yukan 

Mısırda kain Beda'da 26 kiıiyi 
nakletmekte olan bir gemi batmıf 
lır. 

6 yolcunun telef olmuı olma· 
aından korkulmaktadır .. 

Kaza mı, tahripkiirtık 1111? 

MARSlLYA, 9 A.A. - Bazı 
kimaeler, Angkor'un batına gelen 
kaza ile hareketine takaddüm e· 
den grev araıında bir münasebet 
tasavvur etmektedir. 

Meaajeri Maritim kumpanya
sı, tamamen mihaniki bir kaza ih 
!İmalinden bahsetmektedir. Gemi 
de bulunanlardan hiç kimse, itti
ham edilemez. 

Gemi, Saigon'a gitmek Üzere 
Singapur'dan hareket etmiıtir. 
Sancak tarafındaki makine ile sa ... 
atte 8 mil yapıyordu. 

s. o. s .. 
LIVERPOOL, 9 .A.A. -Colon 

(Panama) dan gelen Llverpool 
mücehhizlerinden birine gelen bir 
kablo, Phermus ismindeki lngiliz 
gemiainin akibeti hakkında bü
yük enditeler uyandırmaktadıT .. 

Phennua'un aon telsizi, geml .. 
nin Colon'un 250 mil timalinde 
bulunmakta olduğunu bildirmek· 
te altı ambarının au almakta, dü
meninin artık itlememekte oldu· 
ğunu taarih etmekle idi. 

3 gemi ile bir Amerika tahtel
bahiri, bu havalide dolaımakta· 
dır. Phermıu, Nevyork'tan Ham· 
bourg'a gitmekte idi. Mürettebab 
16 lngiliz zabit ve makinisti ile 
60 Çin'liden ibaret bulunuyordu. 

Müteakiben alman bir telııize 
nazaran Pbermua, Gracias a Di
oa burnu açıklannda görülmiif
tür. 

Bu telsizi gönderen Killerle va· 
puru, telsizini kaybetmiş olması 
muhtemel bulunan kazazede ge· 
minin imdadına kotmakta oldufa 
nu ili.tt ediyor. 

Fabrikalar için mu
vakkat büro 

Sanayi Kredi Bankaaı teaiıi ka
nununda bazı tadilat yapılacağ-r 
yazılmı,tı .. Şimdilik Sanayi ve 
Maadin Bankasma ait bulunan 
fabrikalann idaresi için muvak· 
kat bir büro teıkil edilecek ve bu 
büro da bankaya merbut olacak
tır. Sanayi ye Maadin Bankası U
mum Müdlirii Sadettin B. Anlı:a
ra'ya gidip dönmüş ye evvelki 
gÜn de Unalı:'a gitmiftir. 

Keşanı denize 
bağlayan yol 

KEŞAN, 3 - Keşan Trakyanm 
tirin bir kasaba&ıdır. Araziıi çok 
bereketlidir. Burada zahire çok 
iyidir. 

Bqlıca mahsulü buğday, arpa, 
mıaır, suaam kuıyemidir. Toprak 
her teYe elverifli iae de maaleMtf 
vesaitten mahrum bir vaziyette
dir. Kazanın nüfusu 29,000 dir, 
Araziıi çok vasidir. Denize 31 ki
lometre meaafede lbrice namile 
maruf tabii bir limanı vardır. 

Geçen sene bu yolun bir kınru 
iizamının teıviyei türabiyeıi yapd 
mıftı. Henüz bitmemit laamm ik
mali için bugÜn Edirneden iki fen 
memuru Keşana gelıniıtir. lbrice 
limanı mühim bir ihra.cat merke
zi olacaktır. ::..:.----

iki köy 
ANKARA, 9 - Bakırköy ka· 

zasınm Mahmut Bey nahiyeaine 
bağlı Cebeci ve Pirinççi köyleri 
Sarıyer kazaamın Kemer Burgaz 
nahiyeaine bağlanınıfbr. 

Hayvan vergisi hakkında Me 
lise geni bir teklif verildi 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Sivas meb'usu Remzi Bey b 

van vergisi hakkında Mecliıe bir teklif tevdi etmitt'ir, Teki 
göre her sene tubatta vilayet meclisi, belediye mecliıi ve ti 
odaıı olan yerlerde ticaret odasından gönderilecek bir zat 

mürekkep teşkil edilecek komisyon marifetiyle bir ya,rnı dold 
muş koyun, keçi ve tiftiklerin bir sene evvelki satış fiyatları 
zarı dikkate alınarak her cins hayvana bir fiyat konulacak• 

fiyatın vilayet hissesi dahil olmak üzere yüzde onu hayvan 

gisi olacaktır. Altı ay kapalı yerde beslenen hayvanların fiya 
tesbit· edilerek vergi mikdarı bu fiyatın yüzde ıekizi olaca 
Vergi makbuzu gösterenler mahallelerden ve tuz ambarların 
hayvanlarınm senelik tuz ihtiyaçlarını teabit şartiyle yalrus 
kurut tuz vergisi vererek tuz alabileceklerdir. Layiha kabul 
diği takdirde meriyete girmeainden üç ay sonra kazalarda ve 

ambarlan tesis edilmeyen yerlerde talimat 'l'e mukavele ile 
rethanelet- tuz satabileceklerdir. 

Yeni encümenlerin intihabı 
ANKARA, 9 (Milliyet) - Yarm Mecliıte Celil Nuri 

yin dahili nizamnamenin tadili hakkındaki teklifine dair tet 
tı eauiye encümeninin mazbatası görütülecektir. Mazbat 

kabulü takdirinde yeni encümenlerin intihabı yapılacaktır. 

Uşakta kredi kooperatifleri 
UŞAK, 9 (A.A.) - Utakın 170 köyünden 102 sinin iştir 

ettiği 22 kredi kooperatifi kurulmut ve 95 bin lira sermaye 
hepsi faaliyete geçmİ§tİT. 

Derleme klağuz kitabı 
ANKARA, 9 (A.A.) -Türk Dili Tetkik Cemiyeti 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi Merkez heyeti bugün saat 
te R.,.en Etref Beyin reisliği altında toplanmıt• dil sözleri 

halk bilgisi için bazırlamnıt olan derleme klağuz kitabının 111• 

delerini tetkik etmit ve klağw: kitabmm içindeki mat:ldelerin 

sa bir liateaini yaparak fiş defterinin de batma geçirilmeaine 

rar vermİ§tİr. Heyet yann saat 16 da toplanarak bu listeyi 
rarl.,tıracak ve klağuz kitabını da tetkike devam edecektir. 

Brüksel de 

Sefarette cümhu
riyet 

bayramı merasimi 
BRÜKSEL, 30 Tetrinievvel: -

Ciimhuriyet bayramı Brükael -
faretimizde fevkalade bir surette 
tea'it edildi. Belçikada bulunan 
bütün Türk tebauı saat üçten i
tibaren, aefir Ki.mil Beyi tebrike 
gelmeie bqlamııtı. Gerek Kamil 
Bey, gerek refikaları hanımefen
di, miaafirleri karıılayolar ve her 
birisine ayn ayn iltifat ediyorlar
dı. Yarım aaat içinde aefaretin sa
lonlan temamiyle dolmut bir va
ziyette idi. Türkiye Cümhuriyeti
nin yıl dönümünü duyan bir çok 
Belçika gazeteleri bu münasebet
le fotograf muhabirlerini de gön• 
dermiflerdi. Sefaretin aalonlan 
cidden çok ince çok kibar bir f<'" 
kilde tanzim edilmiı aüılenmitti. 
Kamil Beyin refikası Hanımefen
dinin ince zevkiselimini her kö.., 
de sezmek kabildi. 

Saat b"fe doğru misafirlerin 
hepai tamam olunca büfeye gidil
di. Büfe cidden enfeati. Briikael
deki bütün Türklerin Ye ecnebile· 
rin bihakkm kalbi muhabbetini 
kazanan kıymetli sefirimiz Kamil 
Bey davetlilerini memnun etmek 
için her teYi yapmqb. Paatalarna 
envaı, tekerlemelerin en nefiıi 
maaamn üzerine öbek öbek yığı(. 
mııtı. Büyijk krizantemlerlerin na 
dide çiçeklerin manzarası ile da
ha büahütün zarafet keapeden 
aalonlarda herkea buzlu ve meb
zul §AJDpanyalarla, hararetini tea
kin ediyordu. Sade f&Dlpanya ile 
iktifa edilmer:nİf ayni zamanda en 
neliı lilıörler de ilızar olunmuttu. 
Briiluel sefaretinin genç ütı"bi 
Hilmi Bey difer taraftan da .. etli-

Güreşçilere 
Ziyafet 

Dün akşam sami 
konuşmalar 
olmuştur 

Dün Olimpiyat gazeteıi 
fından Perapaluta Balkan 
pmpiyonallDI kazanan güre. 
rimiz te•·rtine biı- ÇAY zıyafetJ 
di. Ziyafette gÜretçilerimiz, f 
bol federasyoau rei•i Hamdi 
Bey, .ıili-et federa .. onu reisi 
met, Bürhaneddin. Se1fettin 
terle aair federaayon menauı> 
ıporcular, matbuat erki.nı 
bulunmu.lardır. I 

Ziyafette samimi konu~ııı• 
olmuttur. Bilhaaaa matbu• 
aporculann ye federasyonl..,.... 
pılan miiaahakalar ve alınan 
~ler iiz.-..jrrle nıüttehil bir yol 
gaye taltirı .~pnelcri lüzumu 
tmda gôriiıülmüştür. 

Memurin lokanta~ 
inhisarlar Umum Müdürlüğii 

tının Ült katmcla memurlara 
bir lokanta açılmı,tır. Bu lckarı 
memurlar İç.İn 2S kuruşa ü.; kal' 
mek verilmektedir 

!erle ayn ayn mefgul oluyor 
her biri•İne bol bol ikram e 
ten geri kalmıyordu. 

Sefaretteki resmi kabul• 
çok ecnebi diplomatlar da 
mitti. 'f' 

Geç vakte doiru miaafirleı' (it• 
V&f yavaf dağılmaia başladı 
Herlı:ea bu terefli bayramı ·~ 
daılanyla bir arada çok I 
bir tekilde geçrrdiiinden d 
mearurdu. 

- - ~ 

( İktısadi ve Mali Hafta ) rüyoruz." ra farkla 652,496 liraya İnm.İftİr. tirak -teridir. Anadolu kağıtlarının kapanış fil 

lngilterede en büyük ve en mÜ· 
hiın müeaaeaatı ıınaiyeyi ihtiva eden 
ve İngiliz sanayii federaayn ·1u na· 
mile maruf olan birlik, ahiren, cihan 
iktısadi buhranı sebeplerinden biri 
olan "fazlai iatihaal" bahsi haldan. 
da bir rapor n•'.şr:?tmiştir. 1932 aeneıi 
nin M>n üç ayına ait olmak Ü.zere dün. 
yanın ikbsadi ve ticari atisi bakkmda 
mütalealar yürüten mezkUr rapor, va

ziyeti fU suretle hulaaa e tmektedir: 
"Hali hazırda nikbinlik asan gös

termek hiç te ihtiptlı bir tedbir ol
maz zannmdayız. Amerika, geç_en ilk 
baharda, maneviyattan berbat eden 
panik tesiratmdıın gerçi kurtuldu; di· 
fer taraftan merkezi Avrupanm mali 
bir izmihlali tamma maruz kalabilme
ıi ihtimalleri de zail oldu; fakat bun· 
lar beynelmilel ticareti ihya edebile

cek ehemmiyet ve mahiyette teli.kki 
edilmemelidir. Sırf mah:ıll olnn bu 

hidiu.t cihanın umumi vaziyeti Üze
rinde muvakkat bir tesirden bqka bir 
teY huaule getirebileceğini zannetmek 
için makul hiçbir sebep yoktur. 

Nnutmamalıdır ki, Lausanne itilafı 
müateana, harp borçlan meaeleai he
nüz muallaktadır_ Kambiyo muamela 
b üzerine vazolunmu' olan tahdidat, 
umumiyet itibarile, gittikçe ~iddetlen· 
dirilmektedir. Mülkiyet aahaarnda gö
rülen bir çok eaaalı nakiaeler el'an ik· 
mal edilmemiıtir. Nihayet, gerek mil
li ve gerek beynelmilel paraların iatik 
ran keyfiyetinden, her umandan faz 
la uzağız. Buhran ve inhitat baıla

mazdan evvelki beynelmilel ticaret 
aiıtemine rücu artık imkiuı11zd1T. Bina 
enaleyh, bir çok kimseler gibi, biz de, 
kendi kendilerine kifayet edecek olan 

bir takım milletlerin ve ya bu millet
lerden mürekkep gruplann teşekkü
lünü daha ziyade imkin d hilinde gö 

Buhrandan muztarip milletler ve 
teıekküller meyanında ilk aafta gelen 
lngiliz sanayicilerinin bu hakikati ol
duiu gibi görmeleri ve söylemeleri fil• 
yanı dikkattir. Eaki ticaret siatemine 
rücuun imkinaız oldu(unu açıktan •· 
çığa söylüyorlar. 

O halde ne olacak! 
Bunun cevabını bir kaç ay aonra 

Londrada toplanacak olan cihan iktı· 
aadi konferaıuı verecektir. 

Cümhuriyel Merkez Bankaoının 3/ 
11 /932 tarihli bilançosunda bir evvel 
ki hafta bilançoauna nazaran a~ğıda 
ki farkları gördük, 

Tedavüldeki banknotlar Banka ka· 
nununun 6 ncı maddesi mucibince ye 
niden vukubulan SS,000 liralık bir a· 
mortismaa neticesinde lô4,0S3,SOO 
liraya İnr:nİftir. Bu paranın 8.688.590 
liruı karşılığı yüzde yüz altın olmalı: 

üzere banka tarafından çıkanlmqtır. 
Paaif kısmında vadeaiz tevdiat ye

künu 1,243,ı8ı lira farkla 9,ı30,230 
liraya, döviz mevduatı da 112,149 li-

Aktif k111nmda kasa n muhabirler 
nezdindeki mevc:ut 29,3S2,633 liradır. 
Bunun 19,332,238 liraaı 13,775 kilo 
halia altındır. Albn mevcudu geçen 
haftadan beri 84 lı:ilo kadar artllllftır. 

Altına tahvili kabil aerbeat döriz
ler 377,378 lirada ciiz'i bir farkla ge· 
çen haftaki gibidir. lakonto edilen ..,. 
nedat 919, 747 liralık bir tenakusla 
3,992,014 liraya inmiftir. 

Esham ve tahvilat 
lıtanbul Menkul kıymetler ve kam

biyo borsası, haftayı gene tataız ge
çirdi; dün ve evvelki günün vaziyeti· 
ni İlle bir kelime ile ifade etmek müm 
kiindür: mizer (miscre). 

Umumiyet itibarile fiatlerde bir ta
havvül yoktur; esham ve tahvilat ge
çen haftaki fiatlerini muhafaza et
mektedirler; fakat bunun amili, fikri 
mizce, mahalli bankaların. ve bu me
yanda ı, ve Oamanlı Bankalarının, 

evvelki salı günkü likidaayonda, aer
maye vaz'ile röpör muamelelerine it-

Bankaların makul bir hat dairetin
de bu gibi röpör muamelelerine İftİ· 

rakleri ilı:i cihetten hayırlıdır.. Hem 
kendilerine kıaa vadeli ilı:razat teldin 
de iyi bir kar temin etınit olurlar; 
hem de piyasaya yardım .,. dolayıaile 
mil il. kiiıtlaronızrn revacını tem.in et 
mit bulunurlar. 

Son likidaıyonda röpör için IUmı 

olan para takriben 120,000 liradan 
ibaretti. Müzayede neticeainde Unifi
yenin 11'a&ati röpÖru 2 lira; Rumeli 
Şimendiferlerinin 3,SO kurut; Anado

lu obligaayonlarmm ıs kurut; miiınea 

ail ıenetlerin lS 3/4 kul'Uf; aksiyon• 

!arın ı2 ve Aslan Çimentoların 4 ku

rut olarak tesbit edildi. 

Bu hesapla bankalar yüzde ıo ill 

11 araamda ikrazatta bulunmut ol

dular. 

Unifiye dün aktam Pariaten azcık 

gevıek geldi (27,0S frank). Burada 

aon muamele S8 üzerine vukubuldu. 

leri beneçhi atidir: 
liri' Akoiyoa 23,SO 

Obliguyon 36,05 " 
Miimeuil 38,65 
lıtikrazı dahili muameleaiz 

lı:uruftur. 
lı Bankalannm keza ...,nual 

b 9,75 liradır. 1 
Tramvay 51; Bom.onti 23,25; jfl 

fon 15,15; ittihat Deiirmencilik t;İ' 
Şark Oeğinneııcilik 2,35; AalaJI • 
mento 8; Reji 4,60; Rumeli ş· 
ferleri 4,30; Derlı:oa 32,SO lir• 

tedir. . _., 
Kota harici MısıT Kredi F otı•ır'" 

riniu fiatı şunlardıT: 
.ı 886 tertibi ı 67 lif" 

ı903 .. 87 .. 

1911 .. 85 ; ..,. 
Serbest piyaaada gayri ınübad• 

noları 34 kunııtur. • ,,_,,. 
Altın, 920 de, geçen haftak• 

1'· nı muhafaza etmektedir. 
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emleketin Her T arafmda Maarif Teftişleri aş y r . ., 
' Ekonomi 

: l>iyasa vaziyeti radyo 
~ ile neşredilecek 

Ayda bir herkesi alakadar 
edecek şekilde 

konferanslar verilecektir •• 
'tiri.iye ihracat vaziyeti hakkında hl11olunacak derecede azalm~tır. 

\ L bir defa Radyo ile yarun ıRat- BI N OLARAK 
ı. ~nferanılar verilmesi için Rad. Memfeketler ltlıali.t İhracat 
~ketinden ihracat ofisine bir mü lnıiltere 429.43i 244.880 t.terlinı 
C't vaki olmuıtur. Ofia, aylık Be!ç;ka 10.700.032 9.960.202 F,.nk 
""1t vaziyetini her ayın on befin Bulrariı-
"'-~ ettiği cihetle bu konfe- tan 2.345.280 2.121.577 L••• 
~n ayın 19 veya 20 ainde veril Frana11; 19.941.429 12.936.229 Frank 
~ kararı '.fhrılmıttır. Bu konfe- Almanya 3.084.728 3.786.992 M.,k 
~ yalnız rakkamlan ııralamak-ı Yunani•tan 4.883.021 1.955.352 Drahmi 
1 ~ kalmıyacak, ticaret haya- ltalya 5.898.2ıs 4.457.200 Li .. ı 
.._le aLlkadar olınıyanları da enle- Yuroılny• 1.823.240 1.758.674 Dine• 
~ ~ecek huıuaatı ihtiva edecek Lehiatan 570.236 686.347 ZHoti 
.::-ıar bulunacaktır. Bu ıuretle Am.erib 918.041 914.056 Dolar 

~- utnumiyeye her ay ticari vazi- Rusya 506.292 359.073 Ruhi~ 
~. in bir bilinçoıu verilıniı ola- M,,,. 17.057 16.056 M.Lir 
'j!'t Bu rakkamlar 931 ıeneoi ilk ıekiz 
"' l.onf.....,. bu ay verilecektir. ayı zarfında yapılan ihracat ve itha-
~ lat yelı:Unlarile mukayeıe edildiği em üzüm taktirde gerek ithalat ve gerek ihra-
4-ıb 1 j cat kıymetlerinin geçen ıeneye niı-a a 1 betle çok azalmıı olduğu görülür.Bu 
t) na da sebep iktiıadi buhran ile bir 
lihnlerlmlz!n yeni bir amlıelaj çok memleketlerde ithalatın tahdidi 
e nakil n İhracı için tecrübe- ve döviz takyidatı huıuıunda alınan 
~ 6zett bir t{\rlrün İhraca tetbirlerdir. ithalatı tahdit emrinde 

mürac..atta bulunduğunu yaz ittihaz olunan tedbirler ihracat üze
•. - Ba müracaab yapan Emin Ze rinde de tesir icr aetmit ve ihracatın 
"""Y diyor ki: da azalmaaında amil olmuttur. 
' Bu yeni ambalaj uıulünü ben 

dnn. Bulan bir Macar arkada
• Bu ketif Macariıtanda tea

~diiii cibi, Türk hükUmeıi de 
~ geçirmlıtir. Yeni ambalaj uıu 

ııatınak için Türk ve Yunan hü 
leriııe müracaat edilıniıtir. 

&,lnsundan ihracat 
1~•acat ofiıine gelen ma!Uınata na 

son hafta zarfında Samıun 
~ ~ ımdan Hamburır ve lekende 
t:.,e 42.104 kilo tütün ve muhle
~lekellere 904 1Rndık yumurta 

~\>:;~:~ bir heyet 
geldi, gitti 

I~ aabık Malôye nazırı ve halen 
azasından M. Vallen bir müd 

1,.,-~ ıehrimizde iktisadi ve ma 
;:''11katla me.ıırul olmuıtur. 
'-ikaniarda lıveç hükümeli na-

il.ti.adi ve mali tetkikat yap
\\ ,ola!' '.'f· Vallen boradan Ati

lltmıtlır 

•enenin ilk sekiz 
ayında 

'.\~l Ofiıi baılıca memleketle
,."" senesi ilk sekiz ayı zarfında
~t ve ihracat vaziyetlerini 
\..~en bir iatatiıtik ha.zırlamııtır. 
~ a yazdığımız bu i1atiıtikten 
~dıftna rore Almanya ve Le-
11. .._, hariç olmak üzere diğer mem
~otiıı ticui müvazeneleri açıkla 
ı...-uıthr. Bilha11a lngiltere'nin, 
,~n, Yunanistan'nm, ltalya'-t ~=::- •'""j" 
I~ llanı.aıından alınan cett-eldir) 

t Teırin.iaaııi 1932 
1. . Aqımı Fiatlan 
~ltrazlar T ahvillt 
.. hin %.JO 

1 <lyoııın ı,ııo F.lettrik 1,-

:ı;:••ahblde 19,- Tramvay 1,-
~;•klcr s.r~ Ttın•I t.-
~ Orıhl 7 ,- Rıhtım 19.4ıl 

t r,u Anadolu 1 H,-
'~ktrJye r .u 111 17,-
i~ S.l•dlye .~1üme"ll 18,40 

lı 4J·I 

lı ESHAM 
\.~•k11, t,75 Terto! 
~lo 11.ııo Çimento Aı. 

38,-
8,-

·I c,60 Onyon dey. 
' 'Yrıye 14.80 Şark dev. 

Q •ıy so.~s ııaıya 
1 "11stıona 11.1.; Sark nı. ecza 

•Qtı 23,15 Telt!on 

il,
ı,.~o 

ıı,iO 

11,50 
ıs.ıs 

ÇEK FIATLARI 
12,06 Prat 15,96 

6,98,73 Viyana 4,0,-
47,37.S Mıdrit 5,79,-

9,N Beri in - 1,99.50 
3,4-0,54 \rarşuva 4,45,71 

t~r, 
82,l'iJ Pcıte 3,59,-

~. 1,45,37,1 Bük re~ 80,45,-
~lıı IXı ,()<) Belrm 34.77,-

trdam ı,t7,77 !\loskova 10.70.75 

NUKUT (Satıt) 

1•• Kuruşi Kuruş " -- -,,~ıı.ız 171.- 1 ıllın, Av. 28,-
ln 7:(',. ı pcz<ta 17,-

, <r 21J. i ı mark 50.-
' 't 21 ı zclotl 24,-
l!cı11t, 1 IS_ 1 p<nıa ~2. -
•'- 1 ' 1 iO icl· ıs. -1 ~ ı . --

içr R.,, )- ıt ilıar 60.-
1 Ç'crno1·cç 

:' • 1 Altın u,ıo 
lf:, ı :\h,:cltff} ı IJl'~YO 

Rusya Yunanistan
dan tütün almıyor 

Ticaret odaaına gelen malümata 
nazarat.'1. Ruaya iie Yunanistan ara~ 
aında Raıyanın 1700 ton tütün al
ması için cereyan eden müzakerat 
temanıP.n akim kalmı,ıır. 

ispanyaya gönderi
lecek yumurtalar 
ihracat Ofisinden tebliğ edilmit

tir: "İıpanya hiikiimeli yumurtala
nn damğalanma• ıhaklundaki 11 ka
nunuevvel 1931 tarihi iBrükıel kon
Eeransı kararını kabul etmeyen mem 
leketlerden lıpanyaya gidecek yu
murtalar için menıe şehadetnamesi 
talep etmeye karar vermiıtir. Tür~ 
kiye bu konle"8n• kararını kabul ti 
meyen hükumetler meyanında bulun 
duğundan 26 Te~rinievvel 1932 ta
rihinde nitib.>ren l ıpanyaya gönderi
lecek yumurtalar için menşe şehadet 
nameıi gönderilmesi icabeder." 

Doktol'lardan 
Şikayet 

lk.bsat ve tasarruf 
cemiyeti 

gazetesinin neşriyatı 
Milli iktısat ve taıarruf cemi

yeti memleketimizin tanınmıt dok 
tarlarına müracaat ederek kendi
lerinden üzüm, incir ve fındıkla· 
nmızm aağhk için faydalan hak
kında düıüncelerini bildirmeleri
ni rica etmiştir. Cemiyetin bu mü
raccaatına ancak iki doktor ce· 
Yap vermittir. 

Bu vaziyetten cemiyetin naşiri 

efkin olan lktıaat ve taaamıf 

mecnıuaıının aon nüıhaıında te
e .. ürle bahsedilmekte ve töyle 
denilmektedir: 

Ozüm, incir ve fındıklarımızın 
iç pazarlarını genitletınek için aç 
ı.ğmuz aef ı berlik, yurdumuzun 
her yanında canlı akiıler uyandır 
dı. 

" Üzüm, incir ve fmdrklar11tı121D 

ıağlrk için o kadar iyimit ki, Av
rupada bu yemiflerin yeruneıini 
halk araaında yaymak için kurul
muı cemiyetler var ve bu cemiyet 
!erin batında doktorlar bulunu· 
yor. • 

Biz de doktorlarımıza baş vur· 
duk. Kendilerinden bu yemişlerin 
ıağlık için faydaları hakkında dü 
tüncelerini bize bildirmelerini yal 
vardık. 

Baı vurduğumuz on tanınmıt 
doktorumuzdan yalnız ikiıi cevap 
vermek büyüklüğünde bulundu. 
Ötekiler, bir kaç kerre daha yaz
dığımız halde, boyuna ıuıtular. 

Acaba doktorlanmız, niçin biz 
den cevap vermek lıitfunu eairge 
diler? Edebiyat dedikodularına, 
Dil ;,terine karışan doktorlarımız, 
üzüm, İncir, fındık yemek propa· 
gandaoını bayağı bir i, mi sandı
lar, derainiz? Dol,torlanmızdan 
bu mühim memleket i-inde halka 
ön a o!ınalannı. vol öster-

Beledi gede 

Yollar neden 
Çabuk 
Bozuluyor 

Şoseler için meclis 
bir kanun çıkaracak 

Son zamanlarda şehir ve ka· 
saba haricinde yapılan şose ve 
asfalt yolların çabucak bozuldu 
ğu nazarı dikkati celbetmekte
dir. Yalnız vilayetimiz hududu 
dahilinde bir çok yollar bir sene 
geçmeden bozulmaktadır. Bu 
vaziyetle alakadaı· olan bir iki 
müteahhit vP n:ühendis mahke 
meye verilmiştir. Oğrendiğimi 
ze göre, yolların çabuk bozul
masında diğer bir sebep daha 
vardır. Şose yapılırken içi taş
la doldurulup tazyik edilen kı· 
sımdan manda iki tarafta birer 
metre genişliğinde toprak bir 
kısım bırakılmakta ve yolun iki 
tarafındaki hendekler bu top
rak kısımlardan sonra kazıl
maktadır. Bu iki tarafta bırakı 
lan toprak kısımlar şpseyi tut· 
ması ve taşların gevşememesi 
içindir. Sandığın iki yanındaki 
bu toprak kısımlara banket ta
bir edilmektedir. Fakat ekseri 
köylüler arabalarını şose yani 
sandık üzerinden sürmekte ve 
hayvanların fazla yorulması, 
arabanın eskimemesi için iki ta 
raftaki birer metre genişliğinde 
bulunan banketler üzerinden 
sürmektedirler. Arabalar ban
ketler üzerinden gidip geldik· 
çe. bu bir metre genişliğindeki 
toprak daha fazla genişlik pey 
da etmekte ve yanlardaki hen
değe doğru yayılmaktadır. 13u 
suretle içi taş dolu olan sand1k 
kısmı iki tarafından tazy;ki 
kaybedince sıkılığını kaybet
mekte Vf'! taşlar yerinden oyna 
yarak yol bozulmaktadır. Ban
ketlerin genişlemesi dolayısile 
yan hendeklerin de dolmasını 
mucip olmakta ve yağmur sula 
n kapanan hendeklerden gide
meyerek yolun üzerinde kal. 
maktadır. Sulann şose üzerin
de birikmesi de tabii yolun bo
zulmasını icap etmektedir. Öğ
rendiğimize göre, hiikômet şo
se inşaatı ve muhafazasını da
ha esaslı bir şekil altına alma. 
ğa karar vermiştir. Memleketin 
her tarafında yüzbinlerce lira 
sarfedilerek inşa edilen şoseler 
icin Meclisten yeni bir kanun 
ç~kacaktır. Bu kanun ~ose ve 
asfalt yolların haiz olacağı şe
raiti ihtiva edecektir. Kanunda 
yollara zarar iras edenler için 
şiddetli ahkam bulunacaktır. 
Banket denilen toprak kısım
lardan d .. sureti kat'iyede, hiç 
bir şekilde nakliyat yapılmaya
caktır. 

Bir köy halkı 
nakledilecek 

Büyükçekmece civarındaki 
bataklığın kurutulması için çok 
fazla paraya ihtiyaç olduğu an· 
laşılmıtşır. Şimdilik bu bataklı
ğın kurutulmasından sarfı na. 
zar edilecek, bataklığın üstün
deki Ahmediye köyü buradan 
kaldırılacaktır. Catalca şosesi
nin karşı tarafındaki sırtta mev 
cut Muradiye çiftliği bir köy 
haline getirilecek V" Ahmetliye 
köyü halkı buraya nakloluna
caktır. Muradiye çiftliğinde ye 
ni bir ilk mektep binası yapıl· 
mıştır. Bu mektep Muradiye 
köyünün mektebi olacaktır. 

Silivri - Çatalca yolu 
Silivri - Çatalca yolunun 8 

kilometresinin inşaatı bitmiş
tir. Mütebaki 8 kilometrt"lik 
mesafe de bu kıt sonunda bit
miş olacaktır. 

Darülacezedeki 
Trahomlular 

Darülacezede trahom haıtalı
ğına tutulan 22 çocuk dün Haki
miyeti Milliye şehir yab mekte
bine gönderilmiştir. Çocukların 
tedavisine başlanm1'1ır .. 

Floryaya doğru yol 
Belediye Florya plajını aldık

tan sonra tehirle plaj araarndaki 
rabitayı da en salim bir tekilde 
ıem'n elmeği düşünmektedir. Bu
nun için de •ehirden Floryaya 
kadar dinıkt bir ol in 

Maarifte 

Heybeli 
Adada •• 

Bir orta mektep 
açılması kararlaştı 

Heybeliadada bir orta mek
tep açılması için maarif veka
letinden dün maarif müdürlüğü 
ne emir gelmiştir. Mektebin 
müdürlüğüne Kandilli lisesi 
muallimlerinden Necati Bey ta 
yin edilmiştir. Mektebin mual· 
!imleri de yakında tayin edile
cektir. Bina hazır olduğundan 
mektebin noksanları ikmal edi. 
lir edilmez hemen tedrisata bat 
!anacaktır. Talebe kaydü kabu
lüne başlanmıştır. 

Mekteplerde 
Kızıl aşısı 

Mekteplerde kızıl aşm tatbikine 
başlanmıflır. Haıtalığın artmamaaı 
için bazı tedabir alınmıştır. 

ilk tedrisat müfet
tişliği imtihanı 

Dün erkek muallim mektebinde ilk 
tedriaat mületıiıi olmak iıtiyenlerin 
imtihanı yapılrnıttır. Netice bir kaç 
gün sonra anlaıılacaktır. 

Edebiyat cemiyeti 
kongresi 

Edebiyat fakülteıi talel.e cemiye
ti dün Halkevinde ıenelik kongrele-
rini akdetmiıler ve yeni idare heye 
tini aeçmitlerdir . 

Hayat bilgisi 
tatbikatı 

lıtanbul 3 Üncü mektep talebeai 
dün belediyeye gelerek hayat bilgi
ıi tatkikatı görmüşler belediye teş
kilat ve vazaili hakkında i2"hat al
mışlardır. 

Türkiyenin tabii 
coğrafyıısı 

Darülfünun coğrafiya profesörü 
M. Şapü tarafından Türklye'nin ta
bii coğrafiyaıının esaalari ihzar edil 
mektedir. Bu esaılar yakında neıre
dilecek ve memleketimizin tabii coğ 
rafiyaaı hakkında bundan sonra ya
pılacak tetkikat, letebbuat ve tedri
sat bu eıaılara iıtinat edecekir. 

---------
Kontenjan 
Tetkikatı 

Ticaret odası tetkik 
terine devam ediyor 

Ticaret odaoı idare heyeti dün· 
den itibaren kontenjan meaeleıl
ni tetkik için fevkalade içtiınala· 
rına batlamııtır. Müteha1111lar 
heyeti ve komİAyonlar tarafından 
tetkik edilerek hazırlanan ve o. 
da idare heyetine tevdi edilen 
kontenjan meaailine ait rapor ve 
evrak muazzam bir dosya teıkil 
etmektedir. Bunun için idare he
yeti her ırün içtimalar yaparak 
tetkikatını ıür'atle bitirecek v• 
bu iti gelecek çartamba toplana
cak olan Oda idare heyetine ye
tittirecektir . 

Eyipte açılacak 
aşhane 

Halkevi içtimai muaırenet tube 
ıi idare komiteıi Eyipte Defterdar 
da Maliye tahıil tubeai arkaamda· 
ki ciheti iııkeriyeye ait binayı tel 
kik etmit ve Eyipte açılacak atha 
nenin burada teıiıi tekarrür et
miştir. Bina bir kaç güne kadar 
tamire batlanacaktır. 

büıler 20 dakikada katedebilecek 
!erdir. 

Lağvedilen 
Belediyeler 

Lağvedilen belediyelerin hu
kuk ve vecaibinin kime İntikal e
deceği Şurayı Devletıen aorulmut 
tu. Şurayı Devlet köylerin hükmi 
p.hıiyetlerine intikal edeceğine 
karar vermittir. 

Kooperatif nizam-
namesi geldi 

Belediye kooperatifi nizamna
mesi veki.letıen tasdik edilerek 
gelmiştir. Ticaret müdürlüğu ta
rafından bazı kanuni muameleai 
ikmal edilmektedir. Kooperatif 
müeaaiıleri pazarteai günü İçtima 
edecekler ve teşkilatı tesbit ede
ceklerdir. Müe11İA heyet vali ve . . . . . 

Maarif 
Teftişleri 
Başlıyor 

Vilayetler dört 
mıntakaya ayrıldı 

Maarif Vekaleti müfettitleri bu a
yın 15 inci ıalr günü mmtaka ının
taka teftit işlerine batlıyacaklarclır. 

Bu ıene müfettit.lerin a-özden ge
çirecekleri vilayetler dört ınıntakaya 
aynlmışhr: 

Birinci mınlaka: Anadolu grupu 
vilayetleri; 

ikinci mıntaka: Eskiıehir, Kütah
ya, Afyon, Konya, Adana, Cebelibe
reket, Mersin, lçel. Niğde ve Akıa
ray vilayetleri 

Üçüncü mınlaka: Kara;deniz vili 
yetleriyle Şebinkarahisar, Gümüşha 
n~ Erzurum. Karı, Artvin ve Erzin 
can vilayetleri; 

Dördüncü mıntaka; Orta Anadolu 
viliyetleridir, 

Bu mıntakalarclan birinci, ikinci ve 
üçüncüye üçer, dördüncü m.ıntakaya 
da iki müfeltİf gidecektir. Bundan 
başka bir müfettiı lıtaııbulcla, bir 
müfeııi, Diyanbekir mıntakaımda 
çalıtacak, aynca bir müfettif'le An
kara, Konya ve Kayıerideki mealeki 
tedriı müeueıelerile uğraşacaktır. 
Konya ve Adana yolu üzerindeki 
teftiılerde ayrıca bir de sağlık itleri 
müfeltiti bulunacaktır. 

Teftiıler iki ay ıürecek önümüzde 
ki 1933 yılı ilk kinununun 15 inde 
bütün müfettişler kendi teftiı mın
takalannru merkezlerine dönmilı o
lacaklardn. 

Bu yıl ıeftiılere daha ırenit bir 
meydan verilmiştir: Müfettiıler yal
nız okutmaları gözden geçirmekle 
kalmıyacaklar göz önüne aldıklan 
müeıseselerin maddi vaziyetlerini, İ
dare ve maliye itlerini, terbiye yBJa
yıtlarmı da eyice ara,tınp d~eliye
ceklerdir, 

Liselerde her ders grupu o grup 
ıçın goruıune ve sözüne ıüvenilir 
bir müfettişin gözünden geçecektir. 
Bunun için liıelerde derı teftişlerin! 
bir tek müfettiı yapmıyacak, müfet
tiıler birlikte olarak yapacaklardır. 

Müfettişler, Orta tahsil müeuele
rindea başka, gezdikleri yerlerin 
Maarif Müdürlüklerinin ve ilk led· 
riı müfellİflerinin çalıtmalariyle de 
uğr&facaklar, aynca her gittikleri 
yerlerde IÖz derlmne ifleri için de 
yakından çalışacaklardır. 

MAarif müfeııi,leri ile ilk teclriaat 
müfeliılerinin, mektep müdür ve 
muallimlerinin •Öz derleme itleriyle 
naııl uğratacaklarını côoterir bir 
talimat hazırlanmaktadır. Bu taliamt 
vilayet, kaza, nahiye ve köylerde alla 
derleme seferberliğinin yapılıtmı da 
gösterecektir. 

Bundan batka müfeltltler aynca 
akiden hocalığını yaptrklan dera 
gruplan üzerinde de temelli •"'ltır
malar yapacaklardır. Her müfettiı 
bu derı yılı """una kadar eakiden ho 
caoı olduğu den grupu üzerinde 
,unlan araştıracaktır: 

1 - Bu derı grupu batka menıle 
ketlerde naııl ve hangi program al
tında okutulmaktadır? 

2 - Bu dera ırrupu bizim dera 
programlanmıza ne zaman cinn1t 
ve programlard" o zamandan buırü 
ne kadar ne gibi deiltiklikler geçir
mittir? 

a - Bu derı ırrupunun okubna U• 

aulleri ne olmalıdır 
Bu ı,ıerı eyice gözden geçiren mil 

feltltler, vardıkları netiyceleri bir 
rapor, bir de okutma uıulü talimab 
ile birlikte vekilete verecektir. Ba 
rapor ve talimatlar gözden geçiril
dikten sonra vekiletçe baıtmlacak
tır. 

Müfettltler bu arat hrmalaınnda lı 
terlerse Liıe ve Muallim Mektebi 
müdür Ye muallimlerinin de neler dü 
tllndüklerinl soracaklar ve ona göre 
raporlarını ve talimallannı hazırfı
yacaklardır. 

Bankayı 
Soyanlar 

Bu işi Sarı Ihsan mı 
yaptı? 

Bursa Osmanlı Bankaımı soyan
ların elelıaşuı olduğuna kuvvetle ih 
tltnal verilen Sarı lhaan bütün araı 
tırmalara rağmen henüz ele ceçmiı 
değildir .San lhaanın lıtanbulda ol
madığı zannediliyor. 
Diğer taraftan Bursa zabıtaıımn 

yaptığı tahkikatın da müıpet bir ne 
tice verdiğine dair henüz haber yok 
tur. 

Belçikalı tayyareci 
Halebe gitti 

Evvelki gün ,ehrimize celmif 
olan Belçikalı tayyareci Marcehal 
dün sabah, refakatinde bulunan 
avukat M. Clavier ile birlikte Ye
tilköyden, Haleb'e uçmu9tur. Bel 
çikamn tanrnmıt pilotlarından o• 
lan Marcehal, bir tenezzüh oeya· 

• 

VIMyette 

İskan 
Muamelatı 

1 
BorçlanmaN kanunu

na gore 
devam ediyor 

lstanbul vilayeti dahilinde iıkin 
muamelesine halilıazırda borçlanma 
kanununa tevfikan de\'nm edilmekte 
dir. 

Sahibine iade olu
nan emlak 

Mübadillere verilip le bilıihare 
aııl sahipleri etabli Rum oldukları 
anlaşılanlara bu emlak iade edilınit
ti. Bu suretle iade edilen emli.k mik 
darı 257 ye baliğ olmuştur. 

Bu emliktan mübadillere teffiz e
dilmit olanlara teffiz kıymetinin do 
kuz miılô bono verilmekte idi. Gelen 
malümata göre, bu sene bu bonola
rın para verilmek ıuretile yakında 
öd~nmeıine karar verilmiıtir. 

Bu huıuıta tanzim edilen talimat
name geldikten sonra paranın daiJ
tılmaıma başlanacaktır. 

iskan memurları 
Villyet iıkin idaresinde İ§ten el 

çektirilmiı olanların yerine Karı ve 
Samıun iıki.n müdürleri tayin edil
miılerdir • 

Pollıte --
Alacak 
Kavgası 

Mahkemelerde 

Köprü 
Albndaki 
Kaza 

Mahhallinde keşif 
yapılmasına 
karar verildi 

Geçen haziran ayında Un Ka• 
panı köprüıü altında bir müıade
me olmuş, Mücahede motôrü ile 
Mezbaha motörü çarpıınut. 1 bnı
hİın isminde bir makinist bu mü· 
sademe neticeıinde boğulmuflu. 

Dün ağırcezada bu muhakeme
ye devam edilmiı, daYacı ve maz· 
nun taraftan vak'a mahallinde 
keıif yapılmaımı talep etmiıler• 
dir .. T qriniaaninin 29 uncu günü 
keııf yapılmaıma karar verilerek 
muhakeme 7 kanunuevvelc bıra· 
lolmııtır. 

Yorgi neden 
ölmüttü? 

Türk ve Yunan ırüzellik krali· 
çelerinin hana-iıinin güzel olduğu 
nu miinakqa ederken, çıkan ka• 
ırada Yorgiyi yaralıyarak vefatı
na •ebebiyet vermekten ıuçlu Sü. 
leymanm muhakemesine dün A· 
ğırceza mahkemesinde devam .,.. 
dilmiıtir. Tıbbı adliden Yorginin 
aldığı yaradan mı, yoksa umumi 
zafiyetten mi öldüğünün aonılma• 
u için muhakeme 1933 aenesi ki. 
nunusaniainin 11 İnci &Ününe bı
rakılmqtır, 

Kireç ocağı cinayeti 
Üıküdarda Acıbademde kireç 

Bir alacaklı borç- ocağında çıkan bir ~~vg!'da ame
leden Kara Ahmedı oldurmekten 

luyu ağır yaraladı auçla lsmail efendi ile oğlu lhıan 

1 
efendi hakkmdaki karar diin tef-

Beyoğlunda Çetme aokağmda hiın edilecekti. Fakat diinkü mu· 
oturan Mehmedin lıtavriye bir hakemede muhtelif aebeplerle he. 
kaç lira borçlanmıt. ".e Üzerinden yel tetekkül edememiş olduğun· 
epeyce zaman geçtığı halde bor- dan kararın tefhimi baıka güne 
cunu verememiıtir. lıtavri, 11k bırakılmııhr. 
aık Mehmede müracaat ederek a
lacağını latermiş. Evvelki ırün ge
ne Mehmedi görmüı: 

- Yahu, böyle mi olacakb. 
Kaç zamandır beni atlatıyorsun. 
Artık beklemeğe tahammiilüm 
kalmadı .... demiftir. 

lstavrinin bu ihtan, Mehmedi 
k.ızdmnıt ve ikiai araaında alacak 
yÜzünden ıunturlu bir kavga bat
lamııtır. Mehmet bu ıırada atik 
davranarak eline geçirdiği bir de· 
mir parçaıile laıavriyi yaralamı~· 
tır. Ağır ıurelle yaralanan lıtavri 
derhal hastaneye kaldınlmııaa da 
ifade verecek halde değlldir. 

Mehmet yakalanmıftır. 

Adama kızmıı, 
camı kırmıtf 

Sanyerde, Yenimahallede otu
ran bakkal Yaninin dükkinma 
a-elen terzi Aleko, Yaniye kızmıı 
ve dükklnm on liralık büyiik ca• 
mmı kırmııtır. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

Düıtü, ayağı kınldı 
Ahırkapıda Nuriye H. m yanın 

da oturan 70 yaılannda Nia-lr H. 
dün vapurdan çıkarken ayaia ka· 
yarak yere diifmüııür. Niclr H. 
m ayafı kırıldığından kendiai haa 
taneye kaldmlmıftır. 

Kadın kadına •. 
Mecidiye köyündeki bahçeler

de çalıfllJl Fatma ..-e Hatice iunin 
de iki kadın, evvelki ırün bir me· 
aeleden dolayı aralan açılmış ve 
boğaz doğaza ırelmiılerdir. Bu 11-

rada Hatice H. m attıiı tiddetll 
bir tokat, Fatma hanımı çileden 
çıkarmıf ve yerdeki çapayı kaptı· 
ğı ıribi Hatice H. ın kafaıma in
dirmiHir. 

Biraz aonra yetiten poluler 
çapa darbeaile aiır aurette yara
lanan Hatice H. ı haıtaneye kal
dırmı9larclır. Fatma H. yakalan• 
mışbr. 

Mühtedi lngiliz 
gitdi 

Otomobille ıehrimize geldiğini 
yazdığımız lngiliz müılümanlann 
dan M. Philby dün lıkenderiyeye 
ıritınittir • 

Ankara - l•tanbul 
tayyare seferleri 
ANKARA, 9.- Ankara - lıt•nbul 

tayyare ıeferlerine gelecek ay zar. 
fında bqlanabilecektir. Tayyare ile 
sönderilecek mektuplardan 10 ku
ruş alınacak , 20 ııramdan fazla olan 
laı· için ayn ücret tatbik edilecek
tir. 

Tayyarelerin Ankara ve lıtanbul. 
... . k . 

Sahte yaverin 
davası 

Kendi.ine Reisicümhur Gazi 
Hazretlerinin ya"Veri aüıü vererek 
dolandırıcılık yapmaktan suçlu 
Hüseyin Fikrinin muhakemesine 
bu aabah Ağırceza mahkemeıin
de devam edilecektir. 

~ ----·~ 1 ..... ... 

Malların 
Ambalajı 

Kontenjan harici 
bırakılacak 

ANKARA, 9 - Tatbik .. dit-
mekte olan kontenjan kararname 
ainin bazı maddelerinin deği~tiril
meai hakkında yeni bir kararna
me kabul edildi; bugÜclerde re&• 

mi razetede neıredilerek tatbiki
ne batlanacaktır. 

Bu kararnameye ıöre ihracat 
mallannın ambala_iında kullanı· 

lan maddeler kontenjan harici o
larak memlekete getirilebilecek· 
tir. 

Kanunuaaniden itibaren tatbik 
edilecek olan kontenjan karama· 
meai ve liıteler hazırlanmakta• 

dır. Ayın yinni birinde ilan oluna· 
caktır. 

Şark dem~ryollann 
da zam yokmut 
Şark Demiryollan memurin ve 

müıtahdemlerinin şirkete müra
caatla maaşlarına zam yapılmaaı 
talebinde bulunduklarını yaznııt
bk. 

Bu hUM11ta tirket müdürü M. 
Paıcal bir muharririmize demiıtir 
ki: 

"- Bize böyle bir müracaat 
•e talep vuku bulmadı. Zam yap1-
lacağrmm aslı yoktur .•.. 

Milliyet - Bu haberi,bize kendiıil• 
sörüten muharririmizin suallerine ce 
•ap veren şirket nezdindeki nafia 
ser komiseri Nuri Bey vermiıti, 
binayenaleyh Nuri Beyin tavzihi k.., 
fiyet etmeai icap eder. 

Musiki san'atkarlar 
cemiyeti konserler. 

Türk musild san'atkarlar ce
miyeti bundan sonra her on bet 
günde bir cuır.a günleri cemiye 
tin Beyoğlunda Bursa sokağın 
daki merkezinde konserler \"ere 
ceklerdir. Alaturka ve alafran
ga kısımlan ihtiva edecek oları 

. bu konserlerde cemiyetin azala 



.\srın umdesi «MlLLll' ET• tir 

10 T. SANI 1932 
idarehane: Ankua caddeai, 

100 No. 
TelırraE adreai: lat. Milliyet 

Telefon Numaralan: 

• 
ismet Pş. Hz. 
Geldiler 

(Başı birinci sahifede) 

etmi§ler ve bir yere çıkmamış· 
lardır. Paşa Hazretleri yarın 
An.karaya avdet edeceklerdir, 

Adliye vekili de geliyor 

Menılekette 

Taşla 
•• 
Oldürdü 
Emette bir köyde 

feci bir cinayet 

1 

10 TEŞRlNISANI 

İş ve İşçi ı ı 
Milliyet b;, sütunda iş ve işçi 
i11tiyenlerc tavanut ediyor. İt 
ve işçi istiyenler bir mektup
la iş büromuza müracaat et• 
melidirler. 

İşçi istiyenler 

• 

ALEMDAR Bugü~ - Bu gece 
Sinemuında Mevs:min ilk Gala Müs•m~r--si Başmuhan-İr ve Müdür: 24318 

Yazı işleri Müdürlüfü 24319 
idare ve l'datbaa 2~310 

ANKARA, 9 (Milliyet) -
Adliye vekili Yuauf Kemal B. 
bu akşamki trenle latanbula ha 
reket etmiştir. Yuauf Kemal B. 
lstanbulda iki gün kalacak ve a 
ileaini alıp Ankaraya dönecek
tir. 

EMET, S - Emedin Yenice 
köyiinde çok feci bir cinayet ol
muf, bir delikanlı tafla öldürül
müıtür. Hidiae şu suretle cereyan 
ebnittir. 

Ankarada bir ıirket nezdinde 
çalıımak üzere lransızca ve iste- ı 
nografi ııe daktilografiye mükem 
melen aşına bir daktilo hanım ı 
müstacelen aranmaktadır. 

Almanca veya İngilizce liaan
larmdan birile usulu mühasebeyi 
bilenler ıayanı tercihdir. Türkçe 
iyi bilmek ıarttır. 

muhteşem ve en m~rakıı.ve r filı:ı• takdim 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç için 

L. K L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28-

Hacı izzet ağa oğlu Mehmet 
İsminde biri ak~am saat yirmi b;r 
aıralarında ki.<çük kardeıile bera
ber köyün kahvehaneıinden kalk 
mış evine gidiyorlarmış. Yolda 
Ahmet isminde biri iki arkadaşa 
iltihak etmif, yürlimege baflamıt 
lar. 

Emin ve muteber bir aile nezdinde 
ikamet ve iaıesi temin edilecek ve 
dolgun maaş verilecektir. Talip
lerin matbaam:z idare amirlifrine 
müracaatı. 

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüahalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 

Amerika da 
Reisicümhur 
İntihabatı 

edilir. Gazetemiz ilinların me· (Başı birinci sahifede) 

Bir .::ırahk Ahmet yere eğilmiş, 
büyükçe bir taş almıf ve birden
bire Mehmedin kafasına indirmiş .. 
tir. Mehmet ııersemlemit, Ahmet, 
ikinci defa olaı-ak tatla vurmuş
tur. Bunun iizerin,. genç yere se
rilmi~tar. Ahrn"t "daha ölmedin 
hal" diyerek J.\lchmede bir kaç 
defa bıçak aapbmıştır. 

Bir daktilo Hanım 
aranıyor 

SO lira iicretli. Dördüncü Yakıt 
han dördüncü kat ı . 6 numaraya . 
müracaat. l 

1 
İlaveten: İsmet ve Kazım Paıalarla Tt!vfik Rüıtil B:öyin ı 
İ•a, Hariciye Nazırı Fürugi Hanla mülakatları intibaa•ı. 

a'uliyetini kab:ıl etmez. 1--------------·ll da tabii olduğu üzere, hiç bir müta· 
lea yürütmemektedir. BUGÜNKÜ HAVA Havas Ajansının Cenevre muhabi-

1 

rinin ehemmiyetle kaydettiğine gÖ· 
re M. Roosevelt'in çok samimi bir 

1 
doıtu olan M. Noman Davis'in ev~ 
velce Cenevrede, Londrada, Pariste 

Bundan aonra kahveye dönmü,ş 
büyük bir aoğuk kanlılıkla suçu
nu itiraf etmiştir. Cani yakalana
rak adliyeye teslim edilmiştir. 
HB.diseye bir kadın meıelesinin 
sebep olduğu zannediliyor. 

Bir kahvede cinayet 

iş istiyen.er 
S34 - Fatih Zincirli kuyu Nu

rettin tekke civarında Çukur so
kak No. 7 Bo•nalı Ali usta. Viya
na inşaat mektebinden mezundur. 
Asri fırınları, ekmekçı fınnı, o
cak ve b:ıcaları az maırafla ya
par. Taşraya gider. 

Heyecan ve sinirlere 
bir yıldırım darbesi Y e§ilköy askeri raıat merke

zinden verilen malUmata göre 
bugün hava bulutlu olacak, rüz 
gir ıimali iıtikametlerden mU~ 
!edil kuvvette eıecektir, Yağ

mu~ ihtimali yoktur. 
9-11-932 tarihinde hava tazyi

ki 769 milimetre en çok &lcak
lık ı4 en az ı ı ıantiırrat kayde
dilmi•tir. 

ve ıimdi de Romada sarfettiği gay
retler yeni Amerikan hük\ametinin 
Cenevrede müzakere edilen ehem
miyetli mes'eleler karıısında alacağı 
vaziyetin taımaz bir işareti mahiye
tini haiz bulunmaktadır. 

M. Kema!paşadan yazılıyor: -
Burada rekabet yüzünden müthit 
bir boğuşma olmuş, azılı bir sabı
kalı vücudunun muhtelif yerlerin 
den ağır surette yaralanmıttır. 

S3S - Milliyet İf bürosunda 
l. L. rümuzuna müracaat. Diplo- ı ıı.:::::=::~::~~=~ 
malı eczacı, bir eczahanede, ecza 
depo::;u ve yahut bir ecza komis- Haliha:arın 
yoncuıu yanında İJ aramaktadır. 

~!!!!!!!!!~~=-· 
Amerika sefiri 

değişecek mi? Vak'a şu fekilde cereyan etmif 
tir: 

S36 - Küçük pazar Değirmen en büyük Fransız aktörü 

ltELE~ 
Haydi bir de ben 
Cevap vereyim 

M. Rooıevelt'in reiıicümhur olma 
sı Amerikada bir çok değitikleri i
cap ettirecektir. Bu meyanda aefirler 
arasında da bazı tebeddüller <>iması 
ve cürnhuriyetçiler partisine men
sup olan sefirler yerine demokrat 
partİfiiİne menıup , sefirler tayin e
dilmesi ötedenberi teamiil hükmüne 
geçmiştir. 
Amerikanın Ankera aefiri M. Char 

lea Sherrill, Cümhuriyet fırka .. na 
menauptur. Bu itibar ile tepeli! edil
mesi muhtemel görülmektedir. Bu
nunla beraber M. Sherrill'in tepdili 
takkarrür ehe bile marta kadar 
memleketimizdeki vazifesine devam 
edecetkir • 

Peyami Safa Bey dostumuz 
r.'.' ünakaşalarrnda daima üst kat 
tan laf etmek iıteyen bir zatbr. 
Karşısındakini hep daha küçük 
görür ve cevaplarını bir bahşiş 
verir gibi verir. Ondan dolayı· 
dır ki bu cevaplar biraz hasislik 
vf' acemilik kokar. Aramızda 
bu defa gene açılan bir müna-
kasa var ki; bu benimle Peya- galebesi hakkında hepimiz na
mi-Bey arasında olmaktan zi· mına yazdığı için ben sustum. 
yade kalem ve fikir erbabile Cevap: 
soorcular ve spor işçileri arasın 2 - Takdir ve tenkit cenaze 
.Jeki bir davanın sürüp gidişi- namazı gibi farzı kifaye değil
dir. dir. Bütün gazeteler muhtelif 

Bundan bir sf'ne kadar evvel vesilelerle güreş galebesini tak 
Peyami Safa Bey bir futbol dir ettiler. Yusuf Ziya Beyin 
MaiHiibiyetini vesile ittihaz e. yazı yazdığı ( Cümhuriyet) İn 
d rek futbolcülere yaptıitı bir o nüshasında da bundan ayrıca 
hücumd "si:>: topla değil bizim bahsediliyordu. Eğer Peyami 
haysiyetimizle oynayoı·sunuz" Beyin sükütuna sebep olarak 
•lemis VP 0 zaman acılan müna ileri sürdüğü bu esas kabul e. 
1 ~amız esnasında da "bu mağ ' dilse birinin sövlediği mevzu 
lübiyetlerin utancından yere 1 üzerinde artık kimsenin ağız 
~ 'yon;m." ~zünü bu acı a· açmaması lazım gelirdi ... 
zarlamaya ilave etmişti. Yazının sonlarında: 

Bir sPnP sonra şu son Bal- • "Nihayet u.nutmasm .. ki (ya· 
kan birirc;likleri oldu VP Türk nı ben!) pehlıvanlık musabaka 
güre•çileri Balkan birinciliğini sında ~~~ilen Rom&;nyalı B~o 
aldıbr. BPkledim. Bakalım fut ben degılım ve ıı-alıp Nun de 
bol rnal;lubiyetinden yere ge- keııdisi değildir. Ha~ta ~üreş fe 
cen arkadaş olduır.u yerden cı· derasyonunda azalıgı btle yo'k-

" l'b , .. d. lrar mı diye! .. Cıkmadı.. Ben tur ga ı ~.' ıyor... . . . 
de futbol mağlfıbiyetinden mah Ben gure! galebesını kendı 
cup olan bu zati\ '!Üres galibiye g~l~m ol~rak ileri sürmı:dim 
tinden neden ıevinmediğini sor kı; böyle hır cevabın yerı ol
dum. Simdi iş bunun münaka- sun. Peyami Safa Beyin yazı
sasındadır. larımr anlamadığını zannet. 
. Dünkü Cümburiyette Peya. mem. Çünkü ben anla~ı~maya: 
mi Bev d.ediğim gibi yüksek c~k kadar fen~ yazmadıgım g~ 
perdeden hitap eden bir cevap bı o da. oku~ugunu aı:ılar ... l.şı 
.,eriyor .. Bir adamın kendi ken bu vadıye dokmek, hafıf tertıp 
c!ini istediği kndar yüksek ırör . mugalataya saomaktır ... 
mesi onun maddi ve manevi bo 'ı Ben iddia ediyorum: Futbol 
vuna bir santim ilave etmez. mal:lübi~.etin~en yere. geçecek 
Onun icin bana hitap P.df'rkPn · kadar muteesır olan bır zat bu 
"haydi bir cevap vereyim" şek- güreş galebesinden dP. o nisbet 
!inde bahşiş verir gibi davran- te mütehassis olmalı idi. Ma
masını sadece garip bir tabiat demki; olmadı, ilk teessürü ca'· 
dive müşahede etmekle iktifa lidir. Şimdi bu iş böylece bitti. 
ecl;vorum. . Benim güreş federasyonunda 

işe gelince ... Peyami Bey der 
1 

aza olup olmadığıma ~elince; 
ki: , • . . 1 bu malumatı verenler söyleme-

1:- Ben futbol maglubıyetın ye unutmuşlar. B,.n senelerce 
den mütee:sir idim. Güreşin güreş federasyonu birinci ve 
bununla alakası yoktur.. ikinci reisliği yaptım. Bu sene 

Bunun cevabı: . 0 federasyona girmedim. Fakat. 
~ - ~~o~ . hareketlerınde_n son Balkan güreşleri müsabak~ 

v_:aı!lız ?ırısının .. ıı:aleb~ ve maı:- sında müsabakaya iştirak eden 
~ubıyc~ı?~en muteessır o~up dı· milletler beni jüri reisi intihap 
·~erJerını ıhma! edecek bır has- ettiler.. Lakin bütün bunların · 
asiyet normal telakki edile. Peyami Safa Beyin süklitile 

mex ... Kalc1ı ki; Peyami Safa alakası ne?. 

Zaro ağaya • 
ış 

Karilerimden bir hanım ha-

Sabri B. mahalleainde, Yahudi
ler aokağında kahvecilik yapan 
topal lbrahimin yanındaki dük
ki.nda, Mustafa isminde biri kah· 
ve açmıftır. Mustafa rakibi aley
hine kel Ali isminde birisile an
lafmııtır. 

Kel Ali geçen akşam, lbrahi
min kahvesinden içeriye girerek 
masaları devirm.iye, mü,terilere 
aayip sövmiye, iskambilleri yırt
mıya başlamış ve kahvedekileri 
ditarı kaçrnnı~tır. 

Bu azğın adamı gören lbrahi
min arkadaşı Hayri derhal ite 
müdahale etmiş ve kel Ali boğuş
mıya baılamıftır. 

Bu aırada Sabri bıçağile kel A
liyi başından ve böğründen yara
larken, yine lbrahimin arkadafı 
Kadir de tabancasını çekmiş, ateş 
etmek istemit fakat tabanca ateş 
almadığı için, korkunç bir cinaye .. 
tin önüne geçilmiştir. Ket Alinan 
yaraları ağırdır. Tahkikat devam 
etmektedir. ............... ___ _ 
Hususi 
Vapurcular 

(Başı birinci sahifede) 
kUmetin memleketin menafiine 
daha muvafık olacağı kanaatile 
kanunun, husuıi vapurcular ara
aında bir ,irket te,ekkül etmeıi 
esasına göre tadi1ine karar ver
miş, bu şe'-.:.il esasen kendilerinin 
İstedikleri şekillerden biri oldu
ğundan, vapurcuları bittabi tat. 
min etmistir. Hük\ımetin bu ıu
retle göıİereceği liıtfa mukabil 
vapurculann manevi m.-.suliyet ve 
vazifeler karırsında kalacağı ka
naatindeyim . 

Teşekkül edecek tirketin ne ka 
dar sermayesi olacağı, bu ıirkete 
şilepçilik yapan vapurcuların da 
girip girmiyecek1eri ~imdiden ' 
belli dejfildir. Bunlar ve diğer te
ferruat lktı1Rt V ckiletinin hazır 
liyacağı tadil liyihasında nazarı 
dikkate alınacaktır. 

Bundan batka, biri Seyrisefain, 
diğeri huıuai Vapurcular Şirketi 
olacak iki müesseseden maada 
kinıaenin vapurculuk yapıp yapa
mıyacağmı da tadil layiha11 bitta 
bi teabit edecetkir." ....... ·---
Kıymetli bir hakimi 

kaybettik 
Temyiz m3!ıkemesi ikinci 

ceza daires· rei~i Ali Fehmi 
Beyefendi, evvelki gec' kalp 
sektesinden vefat etmiştir. 

Türk adliyes nin eski ve 
yeni kanunlarını seyanen ayni 
vukuf ve liyakatle tatbik 
etmİf, en temiz, en namuslu 
ve liyakatli bir hakimi olan 
merhumun ziyaı, adliye mu
hitin de büyük bir teessür 
tev!ıt etmiştir. 

Cenaze, dün kaldırJmış ve 
vali muavini Ali Riza Bey
efendi, İstanbul ve Üsküdar 

sokak No. 29 H. N. biliımum tica
rethanelerde katiplik veya buna 1 
benzer işlerde çalışabilir. Müna
ıip bir ücretle İf aramaktadır. 

S37 - lngilizçe Franaızça uıu
li mllhaaebe ve daktilografi bilen 
bir madmazel İf arayor. 6 sene 
Osmanlı Bankasında çalıtmı9t1r 
ve bonaervisleri hamildir. Mü te
ber bir yerde müsait ~eraitle iş 
kabul Pder. M. X. rumuz ile it bü
romuza müracaat. 

S38 - Bursa San'at mektebi
nin, teavİyf" ve torna şubesinden 
mezunum. iş arayorum. Adres : 
Karagümrükte dörtyol ağzında 
börekçi Tahir Ef. vaaıtaaile Muam 
merdir. 

(_RA_D_~_o_ı 
Bugünltii proğram 

lSTANBUL ı200 nı. 
18 • 18.45ı Vedia Rıza Hanım. 
18,4S • 19,20: Alafranga. 
ı9,20 • 19,45: Fran&ızca (iler-

lemişlere). 
ı 9,4S • 20: Orkestra. 
20 - 2ı,30: Seniye H., Tanburi 

Refik Bey ve arkadaşları. 
2ı,30 . 22,30 : Gramofon plak

ları. 
VARŞOVA ı411 m. 
ı8,05: Gramafon. ı9,0S: Or

keıtra. 21.0S: Hafif muıiki (ope
ret ve val•lardan). 24.10: Caz
band. 
BUDAPEŞTE SSO m. 
ı8,3S: Konser, ı9,60: Piyano 

muıikisi ( Bach, Brahma, Sehu
man). 22,0S · Taganni (Sigan ta
kımı rcfakatile). 23,3S: Opera or
keatraaı. (Taganni ile). 23,3S: 
Sigan muaikiıi • 

ViYANA Sı7 m. 
ı8.05: Opera ve operet parça

ları. 20.35: Aıkeri muıiki ( Layp
zig'ten naklen). 22.0S: Macar 
halk şarkıları (Petteden naklen). 
23.3S: Caz (Tagannili). 

PRAQ 488 m. 
ı 7, ıs: Hafif muıiki. ı8.2S: Ço 

cuk proğramı. ı8.5S: Gramofon. 
20.2S: Ruı şarkıları. 20.55: Tiyat 
ro (Stüdyodan). 22.3Sc Kartel 
konseri. 23,2S: Org konseri (ope
ı·et ve v:\ls parçaları.) 

MILANO-TORINO- TRIYESTE 
21.3S: "MANTEL" iaminde Puçi
ni'nin cuerası. ve daha bir opera. 

ZORIH 459 m. 
21.05: Senfonik konser. 
ROMA 44ı m. 
ı8.3S: Orkestra. 21.SO: Müte

nevvi musiki. 
BOKRES 394 m. 
ı 8.05: Karışık konser. 20.4S: 

Gramofon. 2 ı OS · Radyo orkestra 
11 (opera uvertürleri). 2ı.SO: Vi
yana muıikisi. 22.20: Radyo or
keatraaı . 

BRESLAU 325 m. 
ı8,35: Beethoven'in piyano so

natları. Muht.,Jif 20.3S: Laypzig
ten: Askeri konser. 22,45: Dans 
muıikiai. 

Z AYI - 633 sicil numaralı arabacı 
ehliyetimi zayi ettim yenisini aJaca

ğımrlan eskisinin hükmü yoktur. 
lbrahim bin Haaan 

Beyin mağlübiyetinden sikayet 
ettiği futbolcüler dün değil ev
velki gün yani pazar günü Bul 
"ar Milli takımını 3-2 mağlüp 
ettiler. insaflı meslektasım 
bundan neye bahsetmedi? .. Ve 
neden süküt etti?! 

müddeiumumileri, adliye tef- Geyve icra memurluğundan: Bir 
tiş heyeti, ağırceza heyeti, deynin temini ahz ve istifaaı emrin
lstanbul ve Üsküdar mahke- de türk ticaret bankası tarafından 

na yazıyor: haczedilmi, olan 110 liralık türk ti-
"Zaro Ağanın tekrar beledi. meleri rüeıa ve' erkanı, mer- caret l»-nka11 hiHe senedi açık artır

yede odacılığa tayinine uğra· bumun bit çok hiirmetkarları, ma suretile paraya çevrilmeaine ka
şıldığını işittim. Bence bu 160 asker ve polis müfrezeleri rar verilmi§ olduğundan talip olanla 

rın ı7-l1°932 İnci perıembe gunu Peyami Safa Bey der ki: 
2 - Yusuf Ziya Bey güre§ 

Münderecatımızın çokluğu 

hasebile romantmı:z bugün der~ 
cedilememi!5tİr. lti:!ar ederiz •• 

lık ihtiyara en münasip iş Asarı hazır bulunmuş:ardır. saat ı3 te Geyve icra daireainde ha-
atika müzesinin kapıcılığıdır .. " - - zır bulun:naları lazımdır. ltbu yapıla 

Filvaki eğer ırnumaileyhe ya ZA YI _ 835 aicil numerolu araba- cak açık artırma~a mezkur hiase ae-
~ile mütenasip bir yer aranıyor 1 ı· · l b · y ı' netlerinin kıymeti hakikiyesinin yüz 

cı ık eh ıreınaınenıı <ay ettım. e- d . ı.-. · · b ı d • t k · d 
S b d Yls Can Sa "! • 1 1 . • e yetını' ~ını l..I ma ıgı a tır e a un a 1 l g 1 ~ 1 • nısıni alacaiiundan hükmü y'">klur. 1 · • _ ? • • • ·· 

FIRMIN 
GEMIER 

• 
isimsiz Adam 

şaheserinde ... 

Önümüzdeki 12 Teşriniaani 

Cumarteıi &Ünü saat ı8 de 
matine olarak 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur pİyaniıt 

FRANÇ01S LANG 
tarafından yeğ8..ne bir konser 

verilecektir Gişeler bilet satı,ı
na devam etmektedir. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu aqam saat 2ı,30 da 

Pazarte•i 
Perıembe 

Komedi 3 perde 

Yazan: 

Müsahip zade 

C"'il B. 
Umuma. 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi on bir bin yedi 
yüz dört lira on üç kurut olan 
Darülaceze pavyonları dahil ve 
haricinde yapılacak mecraların 
inıası münakasası kapalı zarf 
usulile 3 Kanunuevvel 932 cu
muteıi günü saat on dörtte iç 
ra edilecektir. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk teminat akçeleri ve 
vesaiki lazıme ile müesseseye 
müracaatları. (5947) 

BEYAZ RUS 
KöPEGINt 

kaybedenlerin Galatasarayında Roz
nuar barında Direktör Hasan Beye 

müracaatları. 

Vakit ve Nakitten Tasan-uf 
Kullanılacağını ümit etmediğiniz 

eski melon ve fötr taPkalarrruzı iki 
üç saat zarfında tamir ve temizle-

mek için Hamidiye caddesinde f&

kerci Hacı Bekir karşrıında 

l.1nikom fapka temizleme fabrikasını 
teşrifiniz vakit ve nakitten menfaa
tinizi muciptir, On dakika zarfında 
f&pka kalıplandığı gibi iki üç saatte 
fapkalarınız ehven fiatla temizlenir. 
Bir defa teşrifiniz menfaatinizi mu
cip ve müddeamızı ispat eder. 

Devredilecek ihtira Beratı 
ldrolik çimento .. ,u çimentoıu" 

uıulü imali hakkındaki ihtira için 
Sanayi müdiriyetinden iatihaal edil
mİf olan ıs tetrinisani ı930 tarih ve 
ı290 numaralı ihtira beratı üzerinde 
ki hukuk bu kere bir diğerine devir 
veya~ İcara verileceğinden bu huıuı
ta fazla malumat edinmek İateyen 

zevatın lstanbul'da Bahçekapu'da 
Tq Hanında 43 - 48 numaralarda 
kiin vekili !STOK Efendiye müraca 
at etmeleri ilin olunur. 

ZAYi ı254 aicil numerolu araba
kaybertim. Ye-

nia1n1 nll\ca'"' 

Gündüz 2,5 - S Gec;! 9,1/2 da 

Bu akşam: 
BÜYÜK GALA olarak 

G LOR YA' da 
Pierre Benoit'nın yüksek eseri 
ve PABST tarafından vücuda 
getirilmiş Fransızca sözlü 

ATLANTtD 
Şaheseri başlıyor 

Baş rollerde: 

BRIGITTE HELM 
Jean Angelo ve 

Pierre Blanchar 
bütün tehir halkı bu harikayı 

alkı,layacaktır. FOX Jurnal'de en son halihazır dünya havadisleri 

.-----su akşam: MAJİK 'te49_mıı:ır_11'1 
MUHTEŞEM BİR DüGON 

MERASİMİ! 
Genç ve güzel çiftler: JEAN WEBER - SUZANNE CHRISTY 
Şahitler: JEANNE BOITEL • COLETTE DARFEUIL. MAU· 
RICET - ARNAUDY. Davetliler ! ! Güzelligi seven, neşeyi seven, 

nükteyi bilen BÜTÜN lSTANBULLULAR. 
Kadın güzelliği! - Fransız neşe ve nüktesi!. .. iki ıaat zevk ve sürut' 

EVLiLER VE SEVDALILAR 
1111----ı.(Un coup de Telephone)-----ı 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalaruıızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYO 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Evkaf müdiriyeti ilanları 

1 - Şehremini civarında Guraba hastahanesi ittisalinde ı'Ö 
dönüm bostan icarı 7 T.sani 935 tarihine kadar 3 sene müddctle-

1 - Şehremini civarında Guraba hastahanesi ittisalind~ ,-a~ 
fa ait bostan icarı 10 T.sani 935 atrihine kadar 3 sene müddetle· 

Balada mevkileri yazılı "akfa ait bostanlar üç sene müddetle 
icara verileceğinden müzayedeye konulmuştur. 21-11-932 lnrihİ' 
ne nıüsadif pazartesi günü ihalei kat'iye'lıi icra kılınacıı'.!ırıd•11 

taliplerin yevmi ınezkurda ve saat on beşe kadar lstanbul f,v· 
kaf Müdiriyetinde Orman ve arazi idaresine müracaatları.(5690) 

l'dahalle ve mevkii 
Bahçekapıda 4- cü 
Vakıf hanın 

Kaaımpa§ada Seyit
aliçelebi 
Be!ikta, Dikilitaş 
Dayehatun 
Çelebi O. Alô.ettin 
Şehzadebaşı Kalen
derane 
ç .. ,. 
Tahtakale Rüıtem
pRşa 

Be,iktat Dikilitaş 

Mahmutpa,ada 

Akaaray Eynebey 

Sokağı No.aı Cinai 
2-ci katında 4 Oda 

Cami ittisa- 4ı Dükkan 
!inde 

.. ı-2 .. 
Hamam 7-9 Depo 
Tahmis 78 Ardiye 
Direkler 38-46 Dükkan 
arası 

Kürkçüler 31 .. 
Papaıoğlu 22 Mağaza 

6 Dükkan 
Sultan oda- ıs Sultan ha-
ları nında oda 
Tramvay Bekir Pata 

M. mahalli 
Mahmutpafa 
oımanıye 

Nuru- Cami avlusunda imaret ma~ 
halli 

Un kapanında Arabacılar Papazoğlu 

meydanında cami mahalli 

Müddeti icarı 
933 senesi Mayıs g• 

yesine k":l~a,·. 

.. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. 
934 .. .. 
.. .. 
" .. 
.. " 

.. 
.. .. .. 

·• .. .. 
93S 

" 
.. 

" .. . . 

Balada mevkilerile cinıleri yazılı olan vakıf emlak hiza!•· 
rındaki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konJ11ılt" 
tur. ihaleleri Tetriniaaninin otuzuncu çarşamba günü saat t5 t~ 
yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezkürda kadar Evkaf~~ 
diriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (59 _,..-
~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~ 

Beşiktaş Malmüdürlüğündeıı: 
Satılık Hamur Makinesi ve 

Elektrik motörii JZ 
Balada evsafı yazılı iki adet makinenin füruhtu 5 11 9. 

tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilııı•t; 
tir. Taliplerin yevmi ihale olarak 26-11-932 cumartesi gür.<i 511~ 
14 te Be ik kazasında müte ekkil komis onuna ;ı; 
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Takım halinde bize birinci Balkan şampiyonasını kazandıran güreşçilerdir .. 
Geçen hafta bu aktam bat

layan Balkan• güret şampiyo-
llaıı cumarteıi akşamı tam bir 
llıuvaffakıyetimiz ile bitti. Ne
ticede biz 932 senesi Balkan 
Riireş şampiyonu olduk. 

Türkiyede herkes futbolü 
~~rinci planda t11tar. Bu eau 
1tıbarile yanlıştır. Çünkü cem'i 
1Porlar ferdi sporlar kadar 
atletik kabiliyetini ve kıymeti. 
rıi ortaya koymaz. Sporda a
aı( olan şey fertlerin neşvü ne 
illa bulması ve binnetice nea
liıı bediileşmeıi. ve kuvvetlen
llıeaidir. Spor bunun için yapı
!1r. F utbole gelince bunun da 
111Ynıetini inkar edenlerden de. 
~liz. Ancak onu yapıp ta fer
ı·' sporları ihmal etmememiz 
•ınızdır. 
Düşünecek olursak ferdi 

1Porlar cem'i ıporlardan daha 
fazla milli şerefimizi yükadt
~~ktedir. Bir güreşçi. bir is. 
tıınci, diğer bir arkadaşının 
~atdımına muhtaç olmadan tek 

Türkiye vardır. Ve Balkan o
yunlanna bu memleketlerin iş-

• tirak etmek hakkıdır. Bunun 
için Türk güreş federaayonu bü 
tün bu milletleri lstanbulda ya 
pılacak olan Balkan birincilik
lerine davet etmitti. lstidraden 
ilave edeyim ki bu davet olim 
piyatlara yapılan davet gibi 
kuru bir davet değildir. Mem. 
leketimize gelecek olan sekiz 
kişilik bir güreşçi kafileainin 
gidip gelme ikinci mevki yol 
parası ile lstanbulda birinci sı
nıf bir otelde iaşe ve ikameti 
tarafımızdan tesviye edilecek
tir. Bu altı milletten Tür kiye 
oyunları tertip eden memleket 
sıfatile ve Romanya, Yugoslav 
ya, Yunanistan da tarafımız
dan yapılan davete icabet ede
rek güreş Balkan birincilikle-
ri dört millet arasında icra e
dildi. aşına rakibi ile uğraşır. Bi

;ıaenaleyh ferdi sporun muvaf 
/kıyeti cem'i sporun muvaf. 
akıyetinden çok daha fazla 

tereflidir. Çünkü orada tek bir 
•~aın ha&mile uğraşıyor. Şim 
diye kadar güreş bizim milli 
"•rlığımızı en fazla harice ta
llıtan bir va11ta olmuştur. ltti
'•k ettiğimiz bir çok beynel
~ilel müsabakalarda ay yıldız
ı formayı yükselten güreşçi
~tdir. Nihayet bu hafta buna 
. ır büyük muvaffakıyet daha 
1li.\'e ettiler ve Türkiyeyi ferden 
kldıığu gibi takım itibarile Bal 

Müsabakalardan sonra Hlmagtıletfat reisi Fuat Bey ve Balkan delegesi 
Burhan Bey madalyaları dağıtıyorlar Arnavutluk hu müsabakalara 

istirak edemiyeceğini telgrafla 
bildirerek itizar etti. 

atlarda şampiyon yaptılar. 
d Kendilerine bu sütunlarımız 

d
a n., kadar teşekkür etsek az
ır 

Filiz sıklet 56 kilo 
Georce• (Rom.) - Mogoulyalı 

(Yug.) George• tuıla galip. 
Muıtafa (Tür.) - Biris (Yun.) 

Mustafa tuıla galip 
Muıtafa (Tür.) - Moııoulyak 

(Yug.) Mustafa tuıla ııalip 
Mustafa (Tür.) - Georges 

(Rom) Mustafa tuıla galip. 
Netice: 

Saim hölcm•n ııalip 
Ghmca (Rom.) - Zakariadis 

(Yun.) Ghmeı tuıla galip. 
Netice: 
1 inci Saim (Türk) 
ll inci Gbmea (Romen) 
3 üncü Markoviç (Yuııoa.) 

Orta ııklet 71 kilo 
Nuri (Tür.) - Bodo (Rom.) 

Nuri tu§la ııalip 
1 inci Mustafa 
2 inci Georgea 

(Türk) Metzner (Yuıı.) - Nikoa (Yun) 
(Romen) Metzner tUfla ııallp 

3 üncü Mogoulyak (Yugoı.) Metzn•r (Yuıı.) - Bodo (Rom.) 
Met:r.ner hülcmen galip 

En hafif sıklet 61 kilo Nuri (Tür) _ Nikos (Yun) 
Abbas (Türk) - Tojar (Rom.) Nuri tuıla galip 

Abbaa hükmen ııalip Nuri (Tür.) - Metzner (Yug.) 
Toth (Yug.) - Zervinis (Yun.) Nuri hükmen galip 

ZervinUı hükmen galip Netice: 
Tojar (Rom.) - Toth (Yug.) l inci Nuri (Türk) 

.. Yalnız; güreşçilerimize bu Tojor hükmen ııalip 2 inci Metzner (Yugoa.) 
~unaaebetle düıen daha bü- Abba& (Tür) - Zerviniı (Yun) 3 üncü Bodo (Romen) 
l'ı.k b" "f d O 1 Abbaa hükmf!n ııalip 

Balkan 
Delegemiz 
Ne diyor? 

Bulgarlar neden 
• 

şampıyonaya 

ittirak etmemişler? 
Balkan güreş şampiyonası

nı kazanmamız üzerine, Bal
kan komitesi Türk delegesi 
olan Atktizm federasyonu reiı: 

Bulgaristana gelince; bu 
memleket federasyonuna yazdı 
ğımız kopyeleri mevcut üç 
davet mektubuna hiç bir cevap 
vermediği gibi hususi surette 
yaptığımız tetkikatta ıla Bul
garistanda bir güreı teşkilatı 

olmadığı neticesine vardık. 

Saim Yunanlı ralttblile gllreşten evoel 

ağır atletik sporlar federaıyo- sine sebep ve mahal yoktur. 
nu reisi bir mülakat vererek Esasen Yugoslavya güreş fe
kendilerinin güreş müsabaka- deraıyonumın da bizim gibi 
larına davet edilmediklerinden Sofyada Bulgar güreş federas
dolayı protestoda bulunmuş ve yonu adresine gonderdiği ta. 

Bu yaz Istanbula gelmiş o- hatta keyfiyeti beynelmilel gü- ahbütlü mektup birinin eline 
lan Bulgar atletleri memleket- reş federuyonİına kadar akset .•. h ld ( · -· · d ·· 1 · geçtıgı a e cevap veri meyi· 
1 . d.. k B l .. tırecegını e soy emış. 
enne oner en u gar gureş , şi gösteriyor ki Bulgariıtanda 

federasyonuna verilmek üzere Biz, o gazeteyi görmedik. 
b 1 B 1 ·ıı· kı ya bu işle alakadar bir teşkilat i birisi kafile reisine ve dig" eri de u ma iimatı u gar mı ı ta · 

ı b d b 1 · yoktur, yahut posta idaresi tet 
atletlerdenbirine tekrar iki mek mınm aşın a uraya ge mı' k 1 i atın nerede olduğunu bilme-

·1d· B 1 olan VP Bulgar olimpiyat komi tup verı ı. u zevat ta aranı an yor. Maahaza Bulgar futbol 
k ır vazı e var ır. nar Tojar (Rom.)-Zervinis (Yun) Yarı ağır sıklet 87 kilo 
azandıkları muvaffakıyetten Tojor hükmen galip Kavacin (Rom.) - Stratouda- , 

Cesaret alarak idmanlarını ih- Netice: kis (Yun.) Kavacin hükmen 

1 k d f d b 1 tesi azasından bulunan bir zat. 
a a a ar e erasyonu u ama- kafilesi reisine de söylediğim 
d 1 · l · d b' · • ı· d tan aldık. Bu zat t" bizi orada ı ar ve ıç erın en ırısı e ın e- gibi ne zaman arzu ederse Bul-

ll:al etmemelidirler. Çünkü bu. l inci Abbas (Türk) galip 
t
1 
Ürıün bir de yarını v~rdır. Ge- 2 inci Tojar (Romen) Mustafa (Tür.)-Palkoviç (Yuıı) 

,:cek sene yapılacak olan Bal- Jüncü Zf!rviniı (Yunan Mustafa hükmen galip 
"l Polkoviç (Yug)-Kavacin (Rom) 

n şampiyonasına hiç şüphe Hafif siklet 66 kilo Palkoviç tuıla galip 
Yok ki bu devletler daha çalış- Papadakis (Yun) - Borlo~an Mustafa (Tür.) - Stratoudakis 
llııg olarak gelecekler ve bu (Rom.) Bor/ovan tuşla galıp (Yun.) Mustafa tuşla calip. 

k'~fer güreşçilermiz bu sene- Yuauf (Tür.) - Uzel~c (Yug.) I Palkoviç (Yug.) - Stratoudakis 
ıı:d. erı cok büyük bir imtihan Yusuf tuşla galıp (Yun.) Palkoviç hükmen galip 

g Yusuf (Tür.) -Papadakis (Yun) Netice: 
l tçırınek zaruretinde kalacak- Yusuf hükmen galip ı i!lci Mustafa 
k-rdır. Onun için çalqmak ve Borlovan (Rom) --Uzelac (Yug) 2 inci Palkoviç 
.'~Zanılmıs bir muvaffakıyeti Bor/ovan hükmen galip 3 üncü Stratoudakiı 

(Türk) 
(Yuııoı.) 
(Yun.) 1 lime ettirmek lazımdır. Bor/ovan (Rom.) - Yusuf (Tür.) Ağır sıklet 

Bundan ba~ka A'lavatan . Bor/ovan hükmen galip Condorosi (Rom.) - Mehmet 
0ııhı d d h f 1 · b ki N-;tıc.e: (Türk) Condorosi tufla galip 
y r an a a aza ış e e- l ~ncı. Borlovan (Romen) Condorosi (Rom.)- Nagy (Yug) 

11 or. Bugün Balkan şampiyo- 2 ıncı Yuıuf (Türk) Condoro•İ hükmen galip 
11 olan kardeşlerimiz yarın 3 üncü Papadakiı (Yunan) Mehmet (Tür.) _ Nagy (Yug.) 

;uhakkak Avrupa, hatta dün- Yarı orta sıklet 72 kilo Mehmet tuşla galip 
L - Şa. mpiyonu olmalıdırlar ve Netice: 
ıııı h Saim (Tür.) - Zakariadis (Yun) ı · · C d · 
k ıç şüphe etmeyoruz ki ya- ıncı on orosı 

ııı I>" b 1 Saim tuşla galip 2 ikinci Mehmet 
bir hır .zamanda husul u acak Ghmes (Rom.) - Markovıç 3 Üncü Nagy 

(Romen) 
(Türk) 
(Yugo•.) 

akıkattir. (Yug.) Ghmes hükmen galip : 
Şurasını da unutmamak la. Saim (Tür.) - Ghmes (Rom.) Takım halınde alınan dereceler 

tıı_ıdır ki bugün Türk güreşci- M k s.aim(hYükm)en gazlipk . d" ı T .. k" ı .. ,;"~k ı "';21ı• 3n<ülük 
•tınin k d ki b ·f ar ovıç ug. - a arıa ıs I . ur ıye 0 
r,k.ı . azan ı arı u ~uva - (Yun) Markoviç hükmen 

1

2 - Romanya 2 3 ı 
1 Yetı•ı yarısı kıymetlı hoca- , galip 3 _ Yugoslavya O 2 3 
~a~ının sayesindedir. Peter her Saim (Tür.) - Markoviç (Yu .... ) 4 - Yunanİıtan O O 3 
1 llreşçiyi kendi evladı gibi ça
~Hırarak n" biliyorsa hepsin; 
h lla oğreterek yetiştirdi V"' ni. 
r ayet bu hafta sayinin müka
b~tın,, kendi talebelerinin birer 
k ter Balkan şampiyonu olur
b~n doya doya seyretti. Bize 

2 °Yle antrenör. böyle hoca la-
1ltıdır 

11 ~aber aldığımıza göre, Yu
ltı-ıı .ılar antrenörümüzün kıy
•ııeti~i takdir ederek onunla bir 

!laJınan yapmak istemişler. 
Yo Bu adam nihayet profes
Y l\el olduğu ve hayatını bu 
b~~a k_aza.n?'ak ~arur~tinde 
lirı llndugu ıçın belkı cazıp tek 
Yo tr karşısında kalır. F ederas
"• 

11lırnuzdan tek bir ricamız 
11ı:tf da ne yapıp yapıp bu kıy
-~ 1 hocayı güreşçilerimizden 
bii~'nıarnası. Rica bizim değil 
Ye ~~ Türkiye efkarı umumi-

sının b··t·· T'"rk" . d" s· . u un u ıyemn ır • 
ht·b!Ze kalırsa artık şeref ve 
he 1 'Yet getirmedikten maada 
lıa~ sefer bize bir mağlubiyet 
Ilı ~ndıtan spor müsabakalan
tenı ıtjz ihmal edip şeref geti
z1 b~~ e uğraşmalıyız. Yazımı-

ıtırrr. d 1 T·· k t~'ih. •C ~n e""~·e ur spor 
bir ıne altın yazılarla büyük 
''-r~Iıı~affakıyet hakkeden gü-

'?'~ .. er · 
~rııe-· 1~ıze. texrar teşekkür 

gı hır vıcd:ın borcu biliyo- Orta sılılet IJalhan şanıplyo11asını kazanan Nı.ri 
aiireşten evcıel rakibi ile berafu•r 

Yarı agır Ralkan şampi
yonasını ha:za11an .+Justafa 
Yunanlı rahibi ile bt>raber 

ki mektubu Bulgaristanın en bir güreş teşkilatı olduğuna ik-
i ed ed" y d k gar milli güreş takımını bura-

L •• ··k t •t 1 · d na em ı. az ığımız me -
<>UYU spor o orı e enn en o- I b" l .. b.. .. . ya ayni şerait dahilinde ve mü-
1 b. 1 ktu··bu··ne t d" tup arı VP za ıt er klıı unun 
an za ıt er ev ıa 1 .. d d" _. b k d" . tekabiliyet şartile davete ama-

mecbur oldu. gon er ıgı ceva ı en ısıne d b 
·· t d"k T·· k t k"l"t d e ulunduklarını Türkiye gü· gos er ı . ur eş ı a mm a ed .. . . 

Bu klüpten güreş federas ı "f . . t 1 ret f erasyonu mumeuılı ar. - vet vazı esır.1 amamen yapmış 
yonuna gelen almanca bir mek olduğuna kani oldu ve memle- kada~larımız kongreye resmen 

B 1 · t d ·· k · ·d· b · · k"k ed ı bildinnislerdir. Umarız ki ge-tupta u garıs an a gureş leş- etme gı ınce u ışı tet ı e- l k · . . .
1
. 

ı ·1· ·· · ı d - - · · ·d ek 1 ece 933 Balkan bırıncı ıkle-.: ı atı ve gureşçı o ma ıgı yazı I cegını V'" gı en m tup arın . k d B I . d 
·d· o· · f k" 1 · l" d k ld - nne a ar u garıstan a mev-

ıı ı ı. ıger tara tan geçen yaz 

1 

ım enn e ın e a ıgını araş- ld • b h edil .. 
Sofyada yapılan Balkanyat tıracağını vaadetti. cutki~ı- u~ul da 1 en .gureş 

- .. · d h .1 b teş atı ı e ,. temasa gırerek 
programına gur~şın a 1 u- Birinci Balkan güreş kon- onlann da iştirakini temin e-
lunmaması ve yıne geçen sene gresi reisi sıfatile burada ale- 1 deriz. 
Atinada inikat eden üçüncü Bal nen VP resmen bu izahatı veri- 1 
kan spor kongresinde güreş B" B l k I Esasen 933 te Sofyada yapıl 

1 yorum. ız, u gar omşu arı· .. d k k b" ih . I d 
Balkan proğramına ithal edi- ı .. b k 1 . t" k t ması yuz e ır ır tıma a· 

ı mızın musa a a ara ış ıra e - ı 

lirken hazır bulunan Bulgar mesini çok arzu eder«W<. Bu su bilinde olan atletik Balkan mü 
murahhaslarının memleketle- retle zaten parlak cereyan et- sabakalan hakikaten orada ter. 
rinde güreş bulunmadığını söy m~~ olan Balkan birinci güreş tip edilirse bu meyanda güreş 

Burhaneddin Beyle bu bahis , leoneleri bizi _Bulg~rlarda . gü- ( du~sabakalan daha şaşaalı olur birinciliklerini de yapıp yapa
üzerinde konuştuk. Burhan B. reş bulunmadıgına ıkna etti ve B" 

1 
h B 

1 
• mayacaklarını sormağa Türk 

sorduğumuz suale şu cevabı hala bu kanaatteyiz. Halbuki ti t"ıknaena ley ' · .u gakr dagır 1 güreş federasyonu memur edil 
vermiştir: .. .. l a e ı spor ar reıaı ar a aşı-

• · Balkan gureş musabakalarının mızın bizi protesto etmesine miştir. Gelecek cevap bize va· 
- Güretlerin cereyanından, arifesinde Sofyada İntişar e- ve hele beynelmilel federasyo. ziyeti daha ziyade anlatacak. 

bilhassa Balkan şampiyonasın- d b 1 en ir spor gazetesine Bu gar na şikayete kadar ileri gitme- tır. 
dan memnun musunuz? 
- Memleketin:izde birinci de , 

'ı fa yapılmış olan Balkan güreş 
birincilikleri büylik bir intizam 
dahilinde ve Türk güreşçileri
nin Pn kahir galebelerile ne
ticelerdi. Bundan dolayı tabii 

1 
fevkalade memnunuz. Bilhas· 
sa Balkanlarda her sene yeni 
bir sporun Balkan oyunları 

proğramına ilave edilişi Bal. 
kan memleketleri sporu ve Bal 
k.an birliği için büyük bir ka-
zançtır. 

Pek kuvvetli Türk darbı 
mesellerinden birinin dedi gibi 
"Çekişmeden pekişmez" Bu. 
günkü Balkan gençliği de en 
asil mücadele yeri olan spor 
meydanında biribirile mertçe 
çekiştikten sonra dostlukları

nı pekiştirmişlerdir. 

P;cdkan spor komitesinde 
Türkiye murahhası sıfatile bu 
müşahededen ne kadar <r.em
nun olduğunu izah edemem. 

Ancak; bir hadise jzerinde 
ı biraz tevakkuf edeceğim. Ma. 

lumdur ki Balkanlarda Arna
vutluk: Bulgaristan, Romanya, ... . . . 

• 
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.. Frengiden Kork ve Sakın 
PROPHYLAXINE sizi bu huıuıta korumak için en emin 
vasıtadır. Bir tübünün fiatı 75 kuruıtur. Adresimize S kuruıluk 
posta pulu gônderenlere gizli haıtalıklar kitabmdan meccanen 

M LLIYET 

Darülaceze 
Müdürlüğün. 
den: gönderilir. 

Umumi d .. po•u: Sirkeci Meoerret Oteli kartmnd.:ı No 88. 
l smet Muhsin Milli Müıtah:za.rlar Uboratuvarı. 

Müeuese için iktiza eden üç 
bin kilo nohut pazarlıkla müba 
yaa edileceğinden taliplerin 19 

~!JJ 
1 

Te,rinisani 932 cumartesi günü ' 

"almu·· dürlüg" ünden: saat 14 te müesseseye müra. 
il caatları. (5946) 

Cinai 
Tarlalar 

Tarla Dö. 10 

Bostan 

Arsa 

GORONOZ VE KARARINIZI VERiNiZ ! 
Beyo/ilu'nda istiklal caddesinde Tokatliyan pastahanesi l<arııaında 

LUVR MAGAZALARINDA 
mevcut ve muhterem müşterilerinin enzan istifadesine arzolunan 
hilllınum tefriıat levazımatının müntahap ve son moda çeşitlerini 
ııördükten sonra mübayaa kararınızı veriniz. Bilhassa perdelik ve 
tefrişat kumatları, her nevi divar kağıtları vesair levazımat kat'iy
ven rekabet kabul etmez fiatlarla mevkii fruhta vazedilmiştir. 

• 
Istanbul Ziraat 

Bankasın an: 
Karyesi 
Maltepe 
Maltepe 
Maltepe 
Pendik 

Sokağl Cinai 
Dıragos Tarla 
Köy civan ' ' 
Bağdat C. Hane 

Refet B. Natamam 
hane 

" la tas yon 
civan 

Arsa 

No. 
o 
o 

2 /4 
o 

o 

Muhammen K. 
250 

T. No. 

200 
1000 
400 

800 

1092 11 
249 14 
5637 

293,283 7,9 

" Kilise " o 150 5524126 .. 
Mayıs C. " O 1000 5897 2 

" Kiliıe arkuı " O 300 5637 

ğu nispetinde teminat akçesi verme 
Y' mecburdur. 6.- ihale bedeli iha
le tarihinden beş gün içinde Mahke 

ren yirmi gün içinde evrakı müspite 
!erile beraber müracaatları liuımge
lip akıi takdirde satıı bedelinin pay 
la~masından hariç kalacaklardı r. Faz 
la malumat almak isteyenlerin Bey
oglu Birinci sulh hukuk hakimliği 
kal•mİne 932-61 numara ile müra-
caat etmeleri n her keıe açık bulun 
durulan prtnameyi tetkik eylemele-
ri lüzumu il3n olunur 

.. Pendik C. " O 600 5890 Şahuma ait Huviyet cüzdanım-

Bedeli ihale ve pey akçesi nakden ve yahut Gayrimübadil la &şiktaı tubeoinden verilmi' olan 
L--- ·ı t • edil k ·· yuk da 1 • ··b d.11 1 askeri veıikam zayidı.·r. Bulanlar Orta DQDOll e eavıye me uzere an yazı l gaynmu a ı er 

alı • · I köyde Nazım Bey tulün depoıunda 
emv , fllrt'nmneııne tevfikan açık arttrrmaya konulmu,tur. ha .. _b t 0 _, b 1 d "-- ak 

1•1.:: me mer a:. n unına 16 • t -
le 3-12-932 cumartesi günü aaat on beştedir. Taliplerin muham- dirrle yenisi çıkaracağımı il an ~de
msı kıymet üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçelerile müraca- rim. 
atlarl. Şartname banka kaplama aıtlmıştır. (5917) 

Beyoğlu birinci ıulh hukuk tıakim 
Beyoğlu Kazaaı Defterdarlığından: liğinden: Mühürdar Zade Nuri Bey 

Mahallesi Sokağl No. &l Muhammen icarı le Mazhar Pa,a kızı Melek Hanı-
Y azıcı Topçu çıkmazl 8 144 Lira ~•n. ~aiyan mutaaamf oldukları Bo-

8 l~da ulı be R 1 d rük l h . . 1 gazıçınde, Sanyerde, Mesarhurnu a " m arrer yaz us ar an met o up azıneye ın- dd. · d ki 72 · 
3 5 

N 
• . ca cıın e ,es ve yem - o 

tikal ed- emvalın ican yirmi gün müddetle müzayedeye konul- lı b. k ta --L'fhan hük. 
ır ı MUll e ara.aıınm -

lllUfbır. 19 Tetriniıani 932 cum•rteai ıünü saat on altıda ihalesi m~n izalei Juuyuna ve müzayede au 
icra kıh:nacajpndan taliplerin teminat akçelerile Beyoğlu mal da- retile oatılınaıma karar verilmi, ve 
ireainde mütetekkil komisyona müracaatlan. (5805) satııın 12-12-932 tarihine müsadif ve 

z.arteıi günü aaat 14 ten 16 ya kadar 

İstanbul Sıhh"'ı mu··esseseler ve kıymetini halmadıiı suretle 27-
12-932 tarihine müsadif oalı ııünü 

M••b t k • d saat 14 ten 16 ya kadar İcrası mu-
U ayaa omısyonun an: karrer buıunrnu, otduğundan mez-

Tıp Talebe Yurdu için lüzumu olan "430" çift yerli la hk kur yevm ve valatlarda ~umaile~.h • · ' ı Melek Hanım Mahkemede 11patı vu-
ııkarpm mühürlü nümuneai ve bu baptaki huaust şeraiti veçhile cut etmediii takdirde rizaoına 
ve 15/11ı932 salı günü saat 14 te pazarlık ıuretile ihale edilecek bakılmaksızın hi11edar olduğu mez

tir. TaJipleria mezkfır komisyona müracaatlan. (5941) kur arsanın ihalei katiyesi icra kılı

KOKO 
Paspas ve Yün Hasırları 
Mektepkr, haalahaneler, oteller, vapurlar, yazıhaneler, bankalar 

n bilumum müessesat ile evlerin ibtiyaa olan 

Paspas ve Yün Hasırlannın 
Toptan ve perakende satış mahalli: 

Yerli Mallar Pazarı 
lıtanbul - Babçekapa 
Beyoğlu • lıtiklil caddesi 

Çocuk sarayı caddesi 
Bankalar caddesi 

Diş Tabibi~ !!llllm~ B O N O 
HMET RlF AT Her türlü bonoları ..e deyin il-

glu. Sıhhi apartıman No. 7. mühaberi, emlaki mazbuta maa-

fı veaikaıı alır, satar, vergi 
borçları kapatır ve ipotek ya
par.Balıkpazar, Makıudiye Han 

Muhterem 
Müşterilerimizin 

nazarı dikkatine: 
13 üncü tertip 4 üncü kqide i
ç.İıı kartlanmızla verdiiimiz 
tayyare piyangosu numerola
rında aehven 48046 yerine 18046 
ııöıterildiğinden taıhihi keyfi

yet olunur 
Beyoğlu lıtiklil caddeıi, 

Suriye pasajı No 1 

Kadln terzihanesi 

No. 35. Telefon: 23397. 
Uğurlu Zade M. DERViŞ. 

nacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur • 

tarihine müsadif pazarertesi günü 
saat 14 len 16 ya kadar ve kıymetini 
bulmadığı surette 27-12-932 tarihi
ne müsadif ıalı günü aaat 14 len 16 
ya kadar icrası mükarrer hulunmuı 
olduğundan mezkUr yeYm ve vakit
lerd" mümaileyh Kevork efendi mah 
kemede iıpatı vücut etırediği takdir 
de rizaaına hakJmakaızm biaaedir ol 
duğu mezkur arsanın i!ınlei katiyesi 
icra kılınacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

5 
6 

1932 

Hane, bahce On temmuz Çaydamarı 1600 120 200 
Hane, tarla Kozlu Kılıç deresi 600 96 2 O 

Yukarda yazılı gayrimübac il mallan 28-10-932 perıembe tarihinden itibaren 20 Ü!I 

müddede ve aleni müzayede ıuretile sattlıia çıkarılmlfbr. 18-11-932 perıembe gün i saat 
15 te ihalesi y.apılacakbr. 

2 - Müzayedeye ittirak edebilmek 
olunacak emvalin muhammen kıymetinin 
verilmesi lizımdır. 

için ihale saatinden 
yüzde yedi buçuğu 

evvel müzayedesine 
nisbetinde teminat 

işt'rak 
akçesi 

3 - Satın alınan emvalin bedeli ihale günü ve ihaleyi müteakip peşinen tesviye c eli e· 
cektir. Ellerinde 1928 tarihli talimat ahkimına göre eshabına verilen gayrimübadi lonoıu 

olanlar bonolarını ihale bedeline mahsuben teslim edeb:lirler. 
4 - işbu emvalin satış fartnameıindeki tefarruatı ve ıair m•itemmim malfımltı atmak 

isteyenler her gün Zonguldak Ziraat Bankasına müracıat etmeleri i:ıb olunu r. (5833) 

1111·. !'l'\ı . Kumanda ı ıgı Sa.ına .m .ı ko m -----ı. 

Taliplerin şartnamelerini gör
mek için her gün ve münaka
saya iştirak için <le şartnan:esi 
veçhile hazulıyacaklarl teklif 
mektuplanm ihale gününün 
muayyen vaktinden evvel ko
misyon riyasetine vermeleri. 

(199)(5673) 

• * * 
Ordu Sıhhiyesi ihtiyacı için 

111 kalem eczayı kimyevi ye ve 
bakteriyoloji açık münakasa su 
retile satın alınacaktır. Müna
kasası 22-11-932 salı günü saat 
11 de Tophanede Merkez ku
mandanlığl satınalma komisyo 
nunda kı·a kılınacaktır. Talip
lerin tartn.ameaini görmek içi>. 
her gün ve münakasaya iştirak 
için de muayyen ,-aktinde ko. 
misyonda hazır bulunmaları. 

{198) (5650) 

12-11-932 tarihinde pazarhk 
la alınacağl ilan edilen 340,000 
çift büyük kopçanın satın alın 
masında sarfınazar edilmiştir. 

(254) (5952) 

• * * 
Merkez kumandanlığına mer 

but müesaeaat ihtiyacı için 
155800 kilo ot kapalı zarf su
retile satm alınacaktır. Müna
kasaal 1-12-932 perşembe günil 
saat 14 te Tophanede Merkez 
kumandanlığı satınalma komiı 
yonunda icra kılınacaktu. Ta. 
!iplerin şartnamesini görmek i
çin saat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakasasın.a iştirak i· 
çin de muayyen vaktinde komi• 
yonda hazır bulunmalarl. 

(261) (5963) 
"' "' . 

Hava Aktarma ambanna tes 
lim şartile nümunesi veçbile 
90 adet aoba aleni müna'kasa 
suretile satın alınacaktır. Müna 
kasası 5-12-932 pazartesi günü 
saat 14 te Tophanede Merkez 
kumandanlığı satmalma komu 
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin nümunc ve şartnamesi. 
ni görmek için saat dokuzdan 
ona kadar her gün Vf' münakıı
aaıma iştirak için d" muayyen 
vakitte komisyonda hazır bu
lunmaları. (253) (5951) . . ,. 

8 Adet Buvat 
144 Metre Boru 
175 Metre izole tel 

21 Adet Komütatö 
4 Adet Armatör 
Maltepe lisesi ihtiyacl İçın yu 

kanda yazlh malzemeler pazar 
lıkla satın alınacaktır. Pazarhğı 
13-11-932 pazar günü saat 10 
da Tophanede Merkez Kuman
danlığl satınalma komisyonuo
da icra kılınacaktır. Tal iplerin 
izahat almak için bergün ve pa 
zarhita ittirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (255) {5953) 

• 
Merkez kumandanhğına mer 

but müesaeaat ihtiyacl için 27 
bin kilo larmıZl mercimek pa
zarldda satın ahnacaktll'. Pa· 
zarhğl 12-11.932 cumartesi gü 
nü saat 14,30 da Tophanede 
Merkez kumandanhğl aatınal
ma komisyonunda icra kılına
caktll'. Taliplerin tartnamesini 
görmek için saat 9 dan ona ka
dar her gün ve pazarlığa i,tirak 
için de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(256) (5954) 
* • • 

Gülhane hastahanesinin Ni
saiye kısmı pazarlıkla boyattl
rılacaktır. Pazarlığı 19-11-932 
cumartesi günü saat 10 da Top 
hanede Merkez kumandanlıeı 

Sinir mütehaasrsı 

Dr. ~lYlT N. ZE li 
Bey muayenehanesini Babıali kart•· 
sında Ankara caddNi No 47 y• 

tevıian nakletmİftİr 

Necati Men1duh 
Ticarethanesinin 1933 duvar ~ 

cep takvimleri 

Çok zarİf\ir. 
ve muhtıraloırr çıktı. 

lLAN 
Kadıköy 'ünJe hel binası tahtınd• 

yazıhanelerinde mukim F encrbabÇ• 
halk otohü•leri Rıdvan Halil ve Melı 
met Kamil ve Sürekası komandit ıir 
ketinin hi11eda~an heyeti umumiyeti 
tarafından tasfiyeoim:ı knrr veril· 
mit ve tasfiye m~murlan olmak üxrf 
Esat Paşa ile Dr. Nurettin Ali v• 
Avukat A, Ramiz ve Abdülhak Ke
mal Beyler intihap -re tayin kılınJtlll 
olmakla sirkeli mezkur.den alacJI· 
ğı olanla~ın ıenedat ve ve:aiki ssiP 
yi kanuniyelerilc birlikte tarihi ilin 
dan itibaren bir ay zarfında Galat•· 
da Merkez Rıhtım Hanında Beşinı:İ 
katta tasfiye memurlarından A vuk•1 

Ahmet Ramiz Beyin yazıha.ncıi11t 
hergün saat ondan onikiye kadar 

müracaatları lüzumu itan olunur-

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Müesseseye bir sene için ik· 
tiza eden bin beş yüz kilo kurıl 
rezaki üzümünün kapalı zarf u· 
sulile münakasaaı 30 T eşrinis4 
ni 932 çarşamba günü saat ~ 
te icra edilecektir. Taliplerttl 
teminat akçelerile müesseseye 
müracaatlau. ( s94!!l, 

satınalma komisyonunda icr• 
kılınacaktır. Taliplerin izah•1 

almak için saat 9dan 1 Oa kad~r 
her gün ve pazarlığa iştirak 1

' 

çin de muayyen vaktinde kO" 
misyonda hazır bulıınmaları · 

(257) (5955) . .. . 
Yollama Müdürlüğü ihtiyacı 

için 3 ton motorin yağı pazar• 
Irkla satın alınacaktır. Pazarb: 
ğı 1O-11-93?. perşembe giil1ıl 
aaat 14 te Tophanede Merk~ı 
kumandanlığl satınalma kor1'1t 
yonWKla icra kılınacaktır. r~
liplerin nümune ve şartname5'' 
ni görmek için saat 9 dan oıı• 
kadar her gün ve İfitirak içiıt de 
muayyen vaktinde komisy011' 

da hazır bulunmaları. .-ı::) 
( 558) ( 59;ıv 

"'!- "' 1f 

Levazım Yollama Miidürlii· 
ğü ihtiyacı için 42 numaralı }-1• 

· mule motörünün makinesi p•· 
zarhkla tamir ettirilecektir. r• 
zarhğı 15-11-932 ~alı günü ~~ 
at 15 te Tophanede Merke~ 

0 
mandanlığı satınalma komı~1 
nunda icra kılınacaktır. Talır; 
lerin tartnamesini görmek ~~t 
saat dokuzdan ona kadar. lı 
gün ve münakasaaına iştırl• 
için de muayyen vakitte kotıl 
yonda hazır bulunmaları. .,

6
) 

(248) (59" 
• .y. .y. 

Merkez kumandanlığın.a ~~ 
but müeasesat hayvanatı ıhf ııl 
Cl için 71700 kilo saman a e ,.. 
münakasa ıuretile satın alı;3z 
caktu. Münakasası t-1 2foP
perşmebe günü saat 15 te lıii• 
hanede Merkez kumandarı•ct• 
satınalma komisyonunda :111• 

kılınacaktır. Taliplerin şar da" 
mesini görmek için saat 9 1<·" .. fi,. .. 
ona kadar her gün ve mu 

1
et 

sasına iştirak için de muaY bı: 
vaktinde komisyonda hazı~sA' 

1 lunmaları (260) ( 5 



Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango timdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsab kaçırmayınız 

lttirak ediniz .• 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Mahallesi Sokajı No. aı Cinai Kıymeti 
Pangaltı Kahaba 12 dükk&n ( 

-

Pangaltı ~tııba 
66
14 dükkin (( 2500 1 

Panıaltı AJ-e dükkan 

çalı~ınak hususundaki gayret ve ınhımaKınızr 
kesmemeli , ailenizle beraber geçırdiğiniz kısa 
zamanlarda onların da neıt'esinin kaçmasına 
sebebıyet vermemelidir. A DA L 1 N tabletleri 
kullanarak sınırlerinizi teskin ediniz! Bu suretle 
işlerinıze daha eyi bakabilecek, daha nefeli 
bulunacak ve daha çok çalı~abileceksiniz ! 
Sıziııle temas edenler sizden daha fazla 
memnun kalacaklar, herkes sizi daha ziyade 
sevecek ve teşebbUslerinizde daha ziyade 
muvaffak olacaksınız! Balt'da muharrer beyaz Ruslardan metrii.k olup hazineye in· 

tikal eden emvıı.lin 20 gün müddetle müzayedeye koııulmuıtur. 
19 Tetriniıani 932 cumartesi günü saat 16 bda ihaleai icra kılı
nacafmdan taliple~ teminat akçelerile Beyoğlu Mal dairesinde 
mütetekkil komisyona müracaatlan, (5693) 

Öksürenlere Kanan Hakkı Ekrem 
Kartal Kazası Malmüdürlüğünden: 
Maltepe.le Çilingir sokafmda 7 numaralı 75 :ıirra mikda

rında 100 lira kıymeti muhammeneli: Karaafaç ıokafında 17 nu 
tnaralr 150 zirra 150 lira kıymeti muhammeneli: Çilingir soka~ 
ğında 6 numaralı 207 zirra analaTla Dolayoba kariyeainde tatlı 
bayır mevkiinde bire.- blıçuk dönüm mikdannda 60 lira kıymeti 
tnuhaımuerıeH iki parça tarla temliken 1atılacaktır. lhaleai 21-
11-932 pazartesi günü saat anıt. icra kılınacaktır. Taliplerin bi
rinci tertip ta&fiyc veaikasile müracaat edebilirler. (5897) 

SİPAHi 
OCAÖINDAN: 

Geçen hafta tehir edilmlt olan 
atlı mani müaabRlaılan 11-11..832 aı 

ına gilnü uat 14,30 da Ocak mey- I 
danında yapılacaktır. ; 

. - -·------

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at postası 

(20Saat) 
Lüks 

ADNAN 
•apuru 

Her p b 
MOZA YEDE lLE SATIŞ hafta erşem e 

ikinci Tetdnin 11 inci cu.- ırü- günleri Galata nhtımından saat 
nü sabah uat 10 da Beyoğlu'nda tam 17 de hareketle doğru 
l'ozkoparan'da sabık Kohut'un ya- l Z M 1 R ' e 
nındaki Şimal sokaı-mda KASA VI ve pazar günleri lzmir'den saat 
liAN'ın 1 numerolu dalrealnde mev- 14 1/2 da hareketle lstanbul'a av 
<ut ve Muteber bir aileye alt tlfyalar det eder, Tuailit için Galata, 
müzayede suretile aahlacalmr. Y Nli Gfımrük laırtıamda Site Franıez 
Parçadan mürekkep ırayet yeni halde ".atı No.12 yazıhanesine müracaat. 

4 adet perde ayni kumaıtan asri aa- ·-- Tel: 4. 1041 
lon takımı, 9 parçadan ibaret maY11D 1 

•bcmdan mamul mükemmel yemek 
oda takımı, defa mavun ve limon a
iaçlanndan mamul B parçadan mü
rekkep yatak oda talmnı . lır<>nz ve 11 
ke lngiliz karyo!alan , elektrik avize. 
ler, gilzel yağlıboya tabblar, dolap- j 
L.r, mavun tek büfe, emaye aalamand 
•a. çini ve demlr llOhe.lar, Çin vazc>. 
lar, nefis biblolar, tabak takımı kah 
ve ve çay takmv, sofra takmır, çatal 
ve bıçak takımı, portınantolar, gil
tnüı ••lnm•, lnınape, iıtorlar, mutam 
halar veaair lüzumln .,.,..1ar. Ana• 
dolu ve Acem halılP.rı ve ıeccadeleri. 
Pey sürenlerden 100 de 2S teminat 
alına. 

Beyoi;lu L!rinci s•ılh hukuk hakim 
lifinden: Mühürdar Zade Nuri Bey 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurl~ 

Karadeniz, Postası 

Dunılu ~nar 
Vapuru 10 Teırinis•nİ 

PERŞEMBE 
gilnii akfllDJ saat 15 de Sirkeci 
'llıtımından hareketle(Zonguldak 
! nebolu, Samsun, Ordu, Gire
~on, Trabzon ve Rize) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey. 
:nenet hanı altmcla acentalığma 
"1Üracaaı. Tele. 22134. 

le Ma7har P"'a kerimesi Melek Ha F••••••••-••I. 
tıımın ~alyan mutaaarrıf oldukları 

Boğaziçinde, Sariyerıle, Mesarburnu 
caddesinde •ki 72 ve yeni 3-5 No. b 
ı,;, kıta gahifhane raa11nın hükmen 
~lei ,uuvu :wnnmcla açık artırma 
İle 12-12-932 tarihine mu•dif pa

ıtartesi günll - 14 ten 16 ya kadar 
~abk=~ kaleminde satılığa çrkarrl
ıııı,tır. 1.- Kıymeti 761 liradır. 

2.- Artmna b<-deli, muba.- kıy 

Üzel bir kürk 
Almak için 
Beyoğlu'nda istiklal 

caddesinde 391 No. da 

EPREM 
illeti veya bunun yüzde yetmit be- ınağazuını ziyaret etmek 

•ini bulurıa 0 gün ihale edilecektir. :111111 •H··-· .ir •. •R•e•k•a•b•••t•si•z•f•'•at•l•ar• ... 
Bulmadığı takdirde "VVelki teahhüt t 

dahil k~lmak suretile ikinci art~ 1 
1 tanb 1 3 .. ·· · 1 "-· 

• • , .. ı ı u uncu acra tDentUr u 5 ... n~ 
27-12-932 tarihıne muaadu aalı gu- d 8 . L--·- t · · · · mab • an: ır ~ erm.111 IÇID cuz 
nü uat 14 ten 16 ya kadar ıcra olu- ___.,__. ..ı. ____ F 

_ _ ve paraya ~··-ı m.........-.:r ort "•cak ve en son artıranın ustünde bı marka bir binek otomobili 13 T. 
•ah:ılacl\khr. 3.- lcarei vakıf ve de- Sani 932 tarihinde saat 12 den 
la!iyenin tamamı nü~teriye aittir. 13 kadar Taksim taksi mahallinde 
4 - Artırmaya iştink edecekler mü açık arttırma ile satılacaktır. Talip. 
lıftrnmen kıymetin yüzde yedi buçu- lenn mahallinde Ye memuruna mü

-
tabletleri. 

ECZANELERDEN R!ÇRTI! İLE ALINABIL.ht. 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığından: 

1 - Gümrük Muhafaza te§kilibnda çalıttmlmak için hem 
telsiz ve hem de telli makinderini bilen üç makiniste ihtiyaç var
drr. lstiyenler istidalarını lataııbulda iseler Gümrük Muhafaza 
Batmüdiirlüğüne, Ankaradakiler Gümrük Muhafaza Umum Ku
ımıandanlıima göndeninler. 

2 - Nerede imtihan olacaklan kendilerine bildirilecektir. 
3 - İatidada adresleri, yatları yazıh olmalı ve diploma veya 

ehliyetnamelerin suretlerini iatidalanna ilittirmelidirler. (5904) 

61/2 Liraya 
S CAK b·r 

Geç·r • 
ersemnllızz 

Feshane Fabrikası 

• 

Mamulibndan 

alınız 

Satlf yeri: lstanbul, Beyoğlu, 
Ankara, Samsun 

Yerli Mallar Pazarı 
Bakırköy Mal Müdürlügünden: 

1 Senelik mu
Sokağı Numaraaı Cinai hammen icarı Semti Mahallesi 

Lira M.D 
Kalitarya Kalitarya Köy içi Bili Hane 96 1-11-932 

" .. .. .. .. .. 
" .. 
" .. .. .. 
" .. 
" .. 

.. " 

" " 

30-11-933 
" " 1/3 dükkan 36 " " 
" " 9 Hane 36 " " 
" ,, 15 ,, 60 '' ,, 
,, '' 17 " 72 ,, ,, 
" ,, 117 ,, 60 o ,, 

O .. 12 .... Bağlar 
Köy~ O " 120 " " 

Karyealtı O 30 dönüm tarla 
Manastır ve kulübe. 30 1-11-932 

Karye üıtü 
bağlar 
Köy içi 

O 12 dönüm 
bat yeri. 

o Hane 

30-11-935 
12 .. " 

84 1-11-932 
30-11-933 

Ka!itarya karyesinde kiin numara ve evıafı ıaireai yukarda 
yazılr eın!ik ve arazi hizalarında gösterilen aıüddetlerle mü
zayedeye konulmuştur. Talip olanların ihale günü olan 20 T. 
Sani 932 tarihine müsadif pazar günü 1aat on üçte pey akçe
lerile Bakırköy kazası Mal Müdürlüğünde mütetekkil ihale 
komisyonuna ve batkaca izahat almak nteyenlerin de bet' gün 

i.a. nispetinde temirıat akçesi ven1"1e- r ac.tatları ilin olunur. Ye mecburdur. 5 .- ihale bedelinin ,I~----------------------------------..... İhale taribindrn beş gün içinde Mah Bu<ıdan böyıe 

Ma! kalemine müracaat eylemeleri (5743) 

keme kasasına teılim edilmesi lazım DENiZ KIZI 
ıı:elip aksi takdirde farkı fiat "" faiz 

"e .,,..Rrif bili hüküm kendisinden Ef talya Sadi ".::· 
t.hsil olunacaktır. 6.- Mezklir ıray 
•irnenlru nna üzerinde her haıuıi Yeni eserlerini ve 
bir hak iddia edcnlet' bu ilandan iti- K • S d" B • 
bar~ yirmi gün içinde evrikı müı- emanı a 1 eyın 
Pitelerile beraber mÜTacaallan 1~ - Taksimlerini yalnız 

:: :.~~~:ı:::ı:~:rd;,,:;.!:!_ COLUMBl.A 
1-•drr. Fazla maliırn t almak İsteyen 
ler;n B<>yoğlu birinci sulh hukuk ha
kı.nıiği kalemine !lJl-319 numar. ile 
trl\İracaat etme!...; ve her kese açık 

Plaklarında dinliyeceksiniz. 

Sabınızl kla bekleyi. iz. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncü Vakıf Han İstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( '+o 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İı Bankası tarafından teşkii olunmuştur. İdare meclisi ve 
mildürler heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyeniu her tarafında (200) Ü geçea 
acentalarının hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesaeseleriııin ve 

bankalarının l!İgortalarıoı icra etmektedir. 

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

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

Kapalı zarf müzayede ilanı 

Mersin Ziraat Bankasından: 
Sıra Mahallesi Mevkii Cinai Emlü Devir Muhammen 
No. No. kıymeti kıymeti 

Lira Lira 
24 Mahmudi7e Ziyaret caddesi Han• 5/7 9.000 5.250 
28 

" Souk IU .. .. 72/74 o 5250 
27 .. .. .. .. 30/32 8.000 5.250 
28 .. .. .. .. 28 8.000 5.250 
29 .. .. " .. 24/26 28000 17.500 
30 .. .. .. .. 9 ili ıı o 5.250 
34 .. Tuhafiyeciler içi Hane ve alhnda on dükkan 27 49.000 56.000 
35 

" Kıtla caddesi Hane ve altında alb dükkin 10 37.000 49.000 
38 NGzheti7e 

" .. Hane .e albncla dört -ta-- 30 o 9.100 
192 ele 21 hiueai 

39 Camitwif Hiikômet caddeei Hane n altında ilç mağazanm 32, 1 28.000 28.000 
5/36 hiı-i. 

1 - Yakar• evsafı yazılı gayrimübadillere alt emval 27-10.932 perfelDbe gününden i6baren kapalı 
:arf •• asalile ve peıin para ile ıniizayed"J'e çılmrılmıfbr. Ha:iraa 928 tarihli talimatnamesindeki etki.le 
ırön Ca7rimübadi1 boaoları da nakit ımkamınd• bbul ..ıilecStir. 

2 - Mezkur em.al on yedi ikinci tllfrİn 932 tarihİnfı müaadif ............ cfln6 (24, 29, 34 numaralı mülkler 
aahah - oacla 28,30,39 No miilkler oa buçukta ve 26, 27, 35, 38 n,_....lı mülkler on birde ihale) edilecektir 
lstiyenlerin mezldl.r ırün ve uatte Menin Ziraat Bankaamda bulu..,. aabf hey'etine müracaat eylemelet'i li.zun 
dır, MilaJ'WieJe iftinık edecekleri teldifıuunelerini muayyen nkite kadar müzayedeye memur hey'etin 
n,. aetine mekh-.az wubhi'i=de tMlim edtec:elderdir. 

3 - Talipler ~ bir zarf içine koyup m ' a. ııaıfı mibürlliyecelder ve iUerlerine yal 
- ı.ı...ı..ini ~. ltba teklifname zarfını muhammen Ia,.metin yüzde yedi buçuğu nisbetinde, 
W.Ülı.ılt akçem.. • itmilhaberi ile benber diğer bir zarf içeriaiae koyup ifbu ikinci zarfı da (ayn 
........ ) m11ıı- yı ldw.,., izerine teklifnamenin yalnız hangi mala ait oldufanu yazacak\ardrr. Her teklifna. - ,...._ lıir........ b 1 hr. 

4 - T...aı.t akçed ft Mir aatq ve müzayede fel'&İtİ hakkında düa ziyade mal6mat almak istiyenl"ı 
........ Z:U..t Yunan emvali aervialne ihale tan'lıine kadar her ırün müracaat edebilirler. 

S - T .ı;,.&er muaaddak suntlerini yirmi bet kurut mukabilinde mezlnir sen-isı 

İstanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının istanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 38112 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: fstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 



Fevkalade odalar 

3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA ANKARAPALAS Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

1 L D 1 
Şarkın en muhteşem oteli: Amerikan bar _ Lokanta _ Oyun salonu - Danslı çay - Hususi salonlar 

• • Askeri fabrika
lar ilanları 

Kilo IPEKIS'in eni ve Büyük Bir Muvaffakiveti.o 
360 Semiz otu 

1995 lapanak 
1555 Pırasa 

980 Lahana 
2840 Patates 
1050 Kuru soğan 

90 Maydanoz 
790 Kilo taze bakla 
190 Taze soğan 

40 Dere otu 
260 Sakız kabağı 

Askeri aan'atlar mektebi ta
lebesi için kanunuevvel 932 ip
tidasından 31 Mayıs 933 gaye· 
sine kadar altı ay zarfında alı
nacak balada cina ve mikdan 
yazılı 11 kalem yeşil sebzenin 
28-11-932 pazartesi günü saat 
14 te münakaaası icra edilecek. 
tir. Şartnamesini görmek için 
pazartesi ve perıembe günleri 

münakasaya girmek üzere de 
55 liradan ibaret muvakkat te
minattan mal sandığına yatınp 
T ophaı:ıe eski Salıpazannda 
yolfama binasında satmalma 
komisyonuna mU .. caatları. 

(134) (5858) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekliğine 

• 
)pekiş kadın çamaşırları 
ve elişleri dairesi açıldı.Q 

İPEKİŞ kumaılarından yapılmıı, eliıleri ile aflalii 
en zarif, en cazip 

Pijamalar, kimonolar, 
Blüzler, kombinezonlar, 
Her türlü iç çamaşırları ••• 

SERAPA IPEKIŞ: 

Yatak ·takımları, yastıklar 
• 
işlemeli salon perdeleri 
Cazip cihaz takımlaı-ı, 
Cana yakın bebek levazımı. 

• kartı en müeuir deva SERVOIN 
baplanclır. Deposu, lıtanbul'cla Sir
kecide Ali Riza Merkez eczaneoidir. 
Tqnya 150 kurut poata ile gönde
rilir. lzmir'de lrgat pazarındaki, 
Trabzon' da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur . 

Her biri birer saheser olan bu modelleri f PEKIŞ'e gidip görünüz .. 

~MÜHİM iHTAR 
lngiliz Antruiti namı albnda oatılmakta olan ve CROSS 

HANDS markalı eyi cİl\I lngiliz antruitini evsafını haiz 
olmayıp 1/2 ve 1/4 yağlı kömürlerden ibaret olan bazı kömür

lere karıı muhterem müıterilerimizin nazarı dikkatmı celhederiz. 
Diğer taraftan Salamandranın büınil halde itliyeceğini ancak 

CROSS HANDS markalı antrasit jıtimal eilildiği tak
tirde garanti edebiliriz. Bu antrasit tamamile saf, tozsuz ve Sa-
lamandralann hüsnü halde muhafazasmı temin ettikleri ve ida
reli olduklan cihetle 1ayanı tavıiyedir, Salamandralann ömrü, 

acil clnı kömürlerin lıtimalile azaltılmaktadır. 

KAMYON 1LE EV1N1ZE TESLİM EDİLİR. 
5alamandra depoııu mücliriyeti, Hezaren caddesi No.20 Nazlı Han 

-~---- GALATA. 

Bakırköy Mal Müdürlügünden: 
Semti Mevkii Cinai Muhammen senelik müd 

ıcan deti 
L. K. 

Bakırköy K•rtaltepe incirli Çiftliğinde kireç ocağı 240 00 iLi ••n• 
'' '' " '' " 240 00 " n Sıra 

No. 

Kapalı zarf Müzayede ilanı 

Mersin Ziraat Bankasından: 
Mahallesi Mevkii Cinıi Emllk 

No. 

40 Nusratiye Hllkômet kartıaı Banka blııa11 ve hane 
mu bet depo ve yası• 
hanenin nıııf h'ınesi 

134 

Devir kıy· 
meti 
lira 

40.000 

Muhammen 
kıymeti 

lira 
35.COO 

Bakırköy Kartaltepe incirli Çiftliği arazisi dahilinde hükumete 
ait iki kıt'a tat ve kireç ocağının iki seneliği İcara verilmek Ü· 

zere müzayedeye çıkanlmııtır. Yevmi ihale 20 teşrinisani 932 
tarihine müsadif pazar günü saat anda icra kılınacağından ta
lip olanlann Bakırköy Mal Müdürlüğünde mütetekkil komis· 

117 Mahmudiye 
- 145 Cam.şerif 

yona müracaatları. (5771) 
~- -~--~------------------~-----

.-----------------------------------.... 
Yeni Cami 
Hükümet caddesi 

Depo 
Mağazanın 32,5/36 
hiueıi 

• 57 
o 6.300 

6.000 8.400 

evlet DemiryollarJ idaresi i An a- ı 

70 adet amele vagoneti demir akaamı ve yedeğinin kapalı 
zarfla münakaaaaı 21 Birinci kanun 932 çartamba günü saat 15 

. te idare binasında yapılacaktır. 
Fazla tafailat Ankara ve Haydarpqa veznelerinde beter li-

raya satılan ıartn1mıelerde yazılıdır. (5855) 

3200 çift cebire ve 414000 adet ergo'nun kapalı zarfla miina 
kasası 21 Birinci kanun 932 çarıamba günü saat 15,30 da idare 
binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde beter li-
raya satılan ıartnamelerde yazılıdır. (5856) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin mayıs 933 gayesine kadar ihtiyacı olan sade 
.Jağ, pirinç. kesme teker, toz teker. beyaz peynir; zeytin; patates 
çalı fasulyası; makarna; im.kus; tuz; salça. yetil mercimek, un; 
katar peyniri, bezelye, helva fıatığı ku§ üzümü, kuru erik, kuru 
kayısı; arpa ıehriye; kuru ıovan; aabuıı, yumurta, limon, kuru 
bamya ki cem'an 26 kalem erzak ve 18 kalem yat aebze 13/ 11/ 
932 tarihine müaadif pazar günü saat on dörtte ihaleleri ayrı 
ayn icra edilmek üzere ileni münakasaya konulmuıtur. Taliple 
rin ıarlnameleri görmek üzere Ortaköy caddesinde mektep mü· 
dürlüğüı:ıe ve münakasaya ittirak edeceklerin Fındıklıda Yüksek 
mektepler muhaaebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakka. 
te makbuzunu veya bank mektubunu hamilen yevm "° saati 
mezklırda mektepte müteıekkil komisyonu mahsusuna müraca
atları. (5546) 

146 
147 
148 
151 
206 

232 
259 

" " 
" " 
" " 
" 

Evkaf 1, Ci 
Kazanlı kari· Çomak 

Osmaniye Su bendi 

" 
,, .. 

" 
" 
" 

Eczahanenin ,, ,, 
Deponun ,, ,, ,, 
DükkAnın ,, ,, ,, 
Depo ,, " ,, 
Tarla 

Bahçe 
Bahçe maa hanenin 
elli altıda yirmi bir 
hissesi 

61 
63 
65 

6 
Dönllm 
370 
200 
80 

4.000 
4.000 
5.000 
9.000 
7.500 

10.000 
o 

7.000 
7.000 
5.600 

17.500 
5.250 

13.650 
5.500 

1 - Yukarıda evsafı yazılı gayrimllbadillere ait emval 3/11/932 perıembe gfuıllnden iti
bare rı kapalı zarf usulfi ile ve peşin para ile müzayedeye çıkanlmışbr. Haziran 928 tarihli 
tal.matnameıindeki eıkale göre Gayrimübadil bonoıarı da nakit makııı.mında kabul edilecektir. 

2 - Mezkür emval yirmi d5rt ikinci teşrin 932 tarihine müaadif perıembe gllnll (40,117, 
145 aıra numaralı mlllkler sabah aaat on da, 146, 147, 148 aıra numaralı mnlkler on buçukta 
ve 151, 206, 232, 259 S. numaralı müikler 1aat on birde) ihale edilecektir. lıtiyenlerln 
mezkür gün ve saatlerde Mersin Ziraat Bankasında bulunan sabf hey'etine müracaat eyle· 
meleri lazımdır. Müzayedeye iştirak edecekler teklifoamelerİDİ muayyen vakite kadar mllıa· 
yedey• memur hey'etin riyaıetine makbuz makabillnde tellim edeceklerdir. 

3 - Talipler teldifnamelerini bir zarf içine koyup mezkür zarfı mlihlirliyecekler ,.. llzeriııe 
yalnıı isimlerini yazacaklardır. işbu teklifname zarfını muhammen kıymetin yllı:de yedi bu· 
çuğu niabetinde teminat akçeaine ait makbuz ilmllbahdrile beraber diğer bir zarf içeriıine 
koyup itbu ikinci zarfı da ( ayrı olarak) mllhürliyecekler ve llzeriııe teklifnamenin yalmı 
hangi mala ait olduğunu yazacaklardır. Her teklifname yalnız bir mWke ait olacakbr. 

4 - Teminat akçeıi ve ıair aabt l'e müzayede ıeraiti hakkında daha ziyade malümat 
almak istiyen~er Mersinde Ziraat Bankasında Yunan emvali servisine ihale tarihine kadar 
her gün müracaat edebilirler. 

5 - Talipler aabş şartnamelerinin musaddak suretlerini yirmi beş kuru1 mukabiliııde mez-
kür serviıe müracaatla alabilirler. (5682) 

FİDAN AMA TORLER1NE FIRSAT • 
Meyva, mazi, taflan ve yabaıll fidanlar meşhur nevilerindcn 

yetiıtirilıniıtir. Garanti olarak Kayır, teltali, erik, armut na 

clide cİMlerinden. Mazi ve taflan üçer cinı, yabani at keıtaneıi 

çınar, dıtbudak vesaire.. Fidan clilane mevıiminde bulunduğu-

muzdan firoatı kaçmnaymız, fiatlar ebvenclir. 

Büyükdere, Kibrit fabrikası karf11mda eski fidan babçeıi 

Y ervant •e Agop biraderler. 

Yeni Mevrudat 
33 er kiloluk 

llflhilrlfl çuvallarda 

Birinci nevi 

Antrasit 

Polonya devlet madenlerinin 

En iyi cins 

SILEZYA 

KOK Kömürü 
(Cross Hands) (7200 kalori) 

Teminath Tartı 
Telefon 
44587 N.BlVBlN~F 

Galata Merkez Rıhtını 
Han zemin kat 

112 13 

Sultanhamamı 'nda 

BALCILAR 
Mağazaaında taafiye miinaaebetile açı ıın 

Ucuzluk Sergisin· n 
Son günleridir 

Son fıraab kaçırmayınız 

TiCARET iŞLERİ UMUM MODORLOGONDE;N ~ 
30 Tqrinioam 1330 tarihli kanun ahkamına tevfikan Türkiyede ıc:t•~. 

muameleye mezun kılınan müseccel ecnebi tirketlerinden Franaız tabiiyeti; 
'"Sosyete Franıez pur lö Kommers de Taba • Societe Franç.;ıe paıır. • 
Commerce des Tabaca " firketi bu kere müracaatla tirketin Türk•~. 
umum vekiliğine, tirketin namına yapacağı itlerden doğacak davalar , 
bütün mahkemelerde d.va eden, edilen n üçüncü tah11 sıfatlarile baJ'~~ 
bulunmak üzre lıtanbul'da mükim LaruJib Ervin Deneı Efendiyi tııY' i 
eylediğim bildirmit ve lizımgelen veaikayı tevdi etmiıtir. Keyfiyet lıa11"~ 
hükümlere muvafık görüldüğünden ilan olunur. ,.,. 

MILLlYET MATBAASI 


