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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Çıkar 
Yol 1 Ankara-Is anbul ha a seferi • 

ı ya da başla o 
tielediye mecliainİD bu tHVft. 

deki içtimamda Oaküdar tramvay 
larmm açığı meııelw mevzuu bah 
aoldu. Meclise verilen izahattan 
anlatılıyor ki tramvay ıirketi ay
da 60 bin lira kadar ıı:arar ediyor. 
Belediye reiıi, hatb ifletmek için 
bu zararm şehir bütçeainden kapa 
lıbnau lazım geldiğini .... açık ka 
Panmadığı halde serTiain faaJiyeti 
bıtil edileceğini aöyledikten oonra 
ll>eclisi bu iki şıkkı tercihte adeta 
"1uhayyer bırakmıtt.r. Mesele ıim 
di buauıi bir encümen tarafından 
tetkik edilmektedir. 

H .. men söyleyelim ki tramvay 
.O-ketinin açık vermesine müte .. 
hayyh· olanlar arasmda değiliz. 
Bu açık ne işe batlanırken yapılan 
lı.esaplann yanlış olmaamdan, ne 
de faali1ete geçildikten oonra itin 
fena idare edilmeainden ileri gel
ıniştir. Bu hattın açık vereceği ite 
başlanırken anla,ılmıt n bile bile 
teşebbüse giri,ilmipir. Çünkü o 
-nki t ehir idareai bunu bir ti
taret işi değil, imme hiameti te
liıkki etmiştir. Operatör Emin Be
l'İn o zamanki sözlerini belki ha
li hatırlayanlar vardır: "Tabii 
kendimiz ifletmeğe mecbur olur· 
aak ilk senelerde açıfnnız olacak 
lır .• Onu da seTe - Tereceği""" 

Emin Bey açığı tediye edeceğ:i
tııizi tahminde hata etmemiş am
"1a bunu se"e HYe •ereceğimiz 
hakkındaki kehanetinde yamlmıı. 
Çiinı.ü cünde iki bin liralık açığı 
Pek sevine .evine kapatmadığı· 
lıı.ız qikardır. Hatta bmw'a• büa
lıiitün kaçımnak çarelerini arat
bnnağa da batladık. 

Hattm herkeaçe mahim olan 
tarihini burada tekrar adec:ek de
i:iliz: 90 bin altm liraya EYkafa 
"1al olan bat 500 bin liraya Ema
ııet,. satıldı. Sonra Emanet hattı 
1928 ııeneainde tqk:il ettiği bir 
llnonim cirket" devretti. Şirket te 
dört seneden &..ri çalıpnaktadır. 
Belediye Oıküdar hattına ıimdiye 
l.adar 695 bin lira vermiıtir .. Bu. 
>ııınt95 bin lirası devredilen teaioatm 
"1ulcabilidir. 500 bin lirau da nak 
~en verilmittir. Paramn bir kısmı, 
,.letmeğe sarfedilmiı, bir kısmı ile 
de hat tevai edilmittir. 

Şimdiki vaziyete göre, Üsküdar 
ı...t!" Oıılriiilar - Hayda.,,.p •• 
l'lağlarbafı • Haydarp-.a ilavele
l'ile dahi ticaret eoaaı Üzerİlle itler 
bir hat değildir. Oıılriidar - Kıuklı 
hatb bir sayfiye hatbdır. Oskü
d'lr - Haydarpafa hattı ııeçide ge
lip dayanıyor. Binaenaleyh bu, 
bıın bir servis sayılamaz. Bu terait 
-hında fU ıual ile k&J'fılaııyoruz: 
.\caba hatb tevıi etmekle ticari 
lloktai nazardan itler bir hale ııe
lirınek mümkün değil midir? U
qbnak mevzuu baluıolunca da ta
bii derhal Kadıköy akla gelir. E
'-oen hat Kadıköyiln kapıoma gel
~. dayamnıftır. Kadıköy belli 
lıa,ı. bir şehirdir. Bir taraftan 
t.loda, diğer taraftan da Kızıltop
~llk, lhlamur ve Fenerbahçeye 
ll:ı:anan bir tramvay yolu hem tim 
diki hattı zarardan kurtarmalı, 
""1ıı de Kadıköyilnün medeni ihti 
)llçlanndan birini tatmin etmit ol 
..... lıdır. 

O halde Oıküdar tramvayları 
itinde ayn ayrı istikamete giden 
ilç yol batındayız: 

l - Hattı büobütün kapatmak. 

2 - Zararmı her sene beledi
)tye tahmil ederek, itletmekte de 
,....., etmek. 

3 - Hattı uzatarak kendi mas 
""fnu kornr bir hale getirmek. 

llatıı kapatmak, hem timdiye 
'-dar aarfedilen sermayeyi göm
ııı..ı., hem de bir amme hizmetini 
.;;.,dürmek demek olacak. Şehir 
~tçeoinden açığı kapabnakta de
'lllıı edersek, beı sene, on sene 
~ra gene ayni noktada olacağız. 

• hatti arabalar n teoioat eakiye
~tinden bunlann da şehir bütçe
'iııden yenilenmesi gibi bir vazi
>ot ka,..umda kalacağız. Bunun 
>•tine daha bir kaç yüz bin lira 
'-ıfiıe hattı geniıletmek ve açığı 
~Patacak bir hale getirmek tıkkı 
~ı.Yor ki bu, daha makul bir yol 

r."i görünüyor. Belki de muayyen 
•~ :ı:aman, belediyenin her sene 

'çığı kapamak için aarfettiği pa· 
~dan fazla bir para. sarfetmeğe 
.~ kalmayacak bir kombine;o" Yapmak mümkündür. Beledi. 
..,•}aba bir kaç sene açığı kapat
,;- için tediye ettiği parayı ve
~Belki İnfaat için de kefaJet al
"- _ııirer. 111f&&t paraomm uzun-

lıır vade ile tediyeıi mümkün 
~ Tramvay tirketi büyük 11-

"ll lıya maruz kalmaksızm bor
' lediye edebilir. Herhalde bu 
~Yetıe akla gelen çıkar yol .. ~. 

Ahmet ŞOKR() 
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.---~·r.· oa ANKARA 
ESKiŞEHİR 

Vekiller 
Toplandı 

Devletlerle yapı
lan anlaş

malar görüşüldü 

Ankara-Istanbul hava 
postası 

ANKARA 16 (T•l•lonla)
Heyeti V"kil• bugün lımet Pa
§<Jnm riyaaetinde toplanacak
tır, içtimada devletlerle yapı· 
lan anlaımalar ve yeni konten
jan kararnameııi 111ıuları etra
lında lkhıat vekili Celal Beyin 
izahat uermİ§ olması muhte
meldir. 

ay sonunda başlıyor 
14 mecburi iniş yeri, Eskişe. 
birde de bir istasyon yapıldı .. 

Darülfünun. 
da dönenler 

Tayyareler saatte l 80 kilometro aur'atle 
gidip gelecekler .. 

Hukuk fakültesi 
bugün 

kararını veriyor 
Dariilfünwı divanı bugiln içtima 

edecektir. Buı-ünkü içtimada HuEvvelki gün vap1ll'la tehrimize 
getirildiğini yazdığımız lstanlıul -
Ankara hava poataıma tahıio edi 
leeek olan iki Amerikan tayyare
ııinin, bugün Y eıilköye nakline 
batlanacaktrr. Ambalaj halinde 
bulunan bu tayyareler Amerika
dan gelen makiniıt Ye pilot inin 
ve Stuvart'in nezareti altında ku· 
nılacakbr. Tayyarelerle heraber 
ııelmit olan ılrlıı.et müdürü M. 
Hala bugün Ankaraya giderek hü 
lrAmetle temaı ettikten oonra lı
tanbula dönecetkir. Bundan oon-

ra tayyarelerin kunılmasına bat
lanacaktrr. Ankara • lıtanbul oe
ferleri timdilik bu iki tayyare ile 
temin edilecektir. Tayyareler 8 
makiniot ve 5 pilotla idare olana· 
caktır. Makiniotlerin albu Tiirk, 
i1ı:ioi Amerikalı, pilotların üçü Türk 
ve ikiıi Amerikalı olacaktır. Tay• 
yareler saatte 180 kilometre oür' 
atindedir. M. Halı gaaetelere Ta• 
ki olan beyanatında demiıtir kiı 

- Ankarada itlerimi çabuk bi
tirip lıtanbula dönebildifim tak-

( Devamı 5 inci sahi/ede) 

Gazi köprüsü Türk 
mühendis ve 

işçilerine yaptırılabilir 

1 

Malzemeyi kısmen ham, kıs. 
men mamul 

Avrupadan getirtmek yeter 
Mühendis mektebi müdürü ne diyor? 

Gazi köprüaü fenni f&rlname
ainin tab'ı ikmal edilmek üzere
dir. Münakatanm 15 ki.nunuev
velde açılmaaı muhtemel olduğu
nu, Belediye Daimi Encümeni ba 
ımdan Avni B. İn köprünün tab
la aksamı olmıyacağmı ve demir 
.akaamının da parça parça hariç
ten getirtileceğini ve bu itibarla 
yerli amelenin sayinden olsa olsa 
!töprünün montajında latifade • 
dilebileceğini aöylediğini yazımı· 
tık. Avni B. in kanaab hilafına 
Gazi köprüıünün loıımen olsun 
dahilde inta edilebileeefi fikrin· 
de olan bazı yerli İnfaat ııruplan 
,-ardır ve bunlar belediyeye tim
diden tifahi müracaatlarda da bu
lunmutlardır. 

Yerli olabilir mi? 
Şimdilik iUcrinde lıu§ Ui'ma;ııan 
keruan geçmeyen uiran köprii 

Bu buıuıta dün muhtelif yerli 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Beynelmilel Kadın Birliği murahhası Mm. Andree Reitla dün 
Kadmlar Birlisii azası şereline Pera Palas otelind., bir çay :ıriyaletit 
11enniftir 

- Resmimiz bundan bü- intibadır. -

lıulı fakülteoin
de bir denten 
dönen talebenin 
miiteakıp unıfa 
geçebilmeli için 
verilen karar tet 
kik olunacakhr, 
Divan fakülte 
meclisinin kara
nm tasdik eder· 
ae bir denten kB 
lan taJebe müte• 
kıp yüksek ımıf; 
geçecek, döndüğü 
denin imtihanını Fakülte rei.i 
o seneki imtihan- TAHiR B. 
larile beraber verecektir. • 

Muhtelit bir encü
men teşkil edildi 

ANKARA; ~Milliyet) -
Vilayetlerin hayab idareleri layi 
bası ile Kastamonu mehuou Suat 
Beyin belediye bütçeleri haklan
dalı:i kanan tekliflerini müaakere 
etıİıek üzere muhtelit encümen teı 
kil edilmittir. 

Münhal 
Meb'usluklar 

ANKARA, 16 - Münhal 
mebualuklara sabık Erzurum 
mebusu T ahain ve Ankara me-

Tahıln oe Ta1't B. ler 

buıu Talat Beylerin namzet 
gösterilecekleri baklandaki ha· 
berler teeyyüt etmektedir. 

Ali şurayı sıhhi 
toplanıyor 

Ali Şurayı Sıhhi, önümüzdeki 
hafta içinde Ankarada toplana• 
cakbr .. Bu münasebetle Besim Ö
mer Pata Akil Muhtar, Kilisli Ri
fat, operatör Murat lbrahim Bey 
ler ayın 21 inde Ankaraya gide
ceklerdir. 

Tapu harçları 
ANKARA, 16 (Milliyet) -

Bütçe encümeni Süleyman Sırn 
Bey (Yozgat) ın tapu harçlan ka 
nununun on altıncı maddesinin 
tefsiri hakkındaki takririni müza 
kere etmi§, fakat takrir sahibi 
teklifinden vazgeçtiği için muame 
lenin tayinine hacet kalmamııtrr • 

Ottava itilaflan 
kabul edildi 

LONDRA, 16. A.A. - Lortlar 
Kamarası Ottava itilaflarına dair o
lan kanunun liyihaanu üçüncü kıraa 
tini müteakip müzakere yapmaksı
zın kr.bul etmiıtir. 

Bu itilifnameler, kralın taadikine 
arzedilecektir. 

Yüksek 
Mektep 
Mezunları 

Terfi zamlan hak
kında bir tefsir 

ANKARA, 16. (Telefonla) 
Bütçe encümenince hazırlanan bir 
tefıir fıkraama ııöre 1931 ıımli oene 

/ si bütçe kanununun onbeıinci mad
deoi fikraamm hülımü, kendi rizala
rile devlet memurları teadül kannnu-

1 

na merbut cetvelin onbirinci derece
ıiı>den aflliı derecelerde bulunan va I 
zifeleri kabul etmit olapta mezkur 
kanunun yedinci maddeıinin verdiği lstanbul halkı her ya

pılan yolun yarı 
parasını verecek mi? 

CeYaza istinaden 931 mali oeneai zar 

fmda terfi ettirilmit olan yiiluelı: 
mektep me:ıunlannm terfi zamlarına 
da f8.1Dİlclir. 

Serbes 
Kahve! 

lthalAt tacirleri 
dün toplandı 

lıtanbul Kahve, teker Ye çay 
tacirleri dün öğleden evvel Tica· 
ret müdürlüğünde bir içtima yap 
mıtlardır. Ticaret müdürü Muhsin 
Beyin de hazır bulunduğu bu içti 
mada aerbeıt ithalat için tacirle
rin aralarında bir ıirket yapabil
meleri imkim tetkik edilmiftir. 
lkbsat vekaleti, lzmir kahve ta
cirlerinin aralarında bir ıirket 
yaptıklan takdirde ııerbeat itha· 
lat yapabileceklerini bildirmeai ü 
zerine tehrimiz kahve tacirleri 
de bu tekilde bir tetekkül Yiicude 
getirmek için harekete geçmi9ler
di. Bu yolda teker ve çay tacirle
rinden bazılarının da tetebhiiaata 
geçmeleri Üzerine mesele taınil 

Ticaret mildilrll Muhıln B. 

bir hal almıttrr. Dün Ticaret mü
dürlüğünde yapılan içtimada bu 
üç zümrenin menfaatlerini te..hit 
ederek bir ıirket yapılma11 ciheti 
tetkik edilmiftir. Bu meyanda 
hangi nevi ıirketin tercih edilece 
ği de düıünülmüıtür. Yalnız bir 
defa ithalatta bulunmak üzere 
mahdut müddetli bir ıirket yapıl 
maamı Öne ıürmektedirler. 

Bu i9in kat'iyet keabetmelİ için 
daha bazı tacirlerin ittirakile bu
gün 1aat on buçukta Ticaret mü
dürlüğünde bir içtima daha yapı
lacaktır. 

Firarilerin 
Emlaki •• 

Sıkı bir kontrol 
kararlara 

hakim oluyor 

Devlet şurası kararı beklenigoı 

Belediye ile meclis arasındaki 
ihtilaf dikkate şayandır-

Müceddeten yapılan yollarm 
ve liğnnlarm yan maorafım bele
diye kanunu mucibince o eİYar 
halkı vermek lazımdır. Fakat mü 
ceddeten inıa edilen yol tabiri be 
lediyece müphem görülerek ge
çen seneki umumi mecliı lçtimam 
da kavanin encümeni tarafından 
tehir ettirilmiıti. Kannin enCÜ· 
meninin kararmı meeliı de kabul 
etmifti. Bu karara ııöre ham bir 
toprakta yol açılır, her hangi cinı 
ten olursa olsun kaldırnn dötenir 
oe bu yola müceddeten inta deni
lir. Binaenaleyh böyle bir yolun 
yan masrafı halktan aJmır. Şehit 
meclioinin bu karan icra makamı 
na berayi tatbik bildirilmittir. Fa 
kat belediye heyeti fenniye mü
dürlüğü bu lıaran munfık bul
mamıt ve buna ittı1ıa edemeyeee. 
ğini makama b:ldlrmittir. Heyeti 
fenniyeye göre müceddeten yol İn 
fail demek yeni bir yol açmakla 
heraber mevcut bir yolun taılarım 
aökerek oraya yeniden tat döte· 
mektir. Binaenaleyh bu tekilde 
de masrafın yan11 halktan alın-
malı: lizım gelir. Heyeti fennlye • 
bu noktayı na zannı vali ve bele- l k b · d d , 
d . ı · M h' · Be b"ld" 1 ame etme mec unyelln e ır. ıye re ıı u ıttin ye ı ır- M· L ı· · k d " · tir M h 'tti B 1 • tüt a&am mec ısın ararmı o6nı 
mlf. • u hı . n · ";',~. eyık~. • bulmadığından tehir meclisinin 
etmıt ve te ır mecıuının 11ım k ı h" b' k d ğ. il b t" f 1 • kt no taı nazan a ey ıne ır tez en 

e eye 1 enn Y<;~ no ayı yazılmıt ve Dahiliye vekaletine 
nazanm kabul etmiıtır. ·· d·-''-' t" D bil" k"l ıı' 

F kat k "b" ak gon cnıınlf ır. a ıye ve a e a anun mucı ınce m a• 
mı icra meclioin karan mucibince • (Devamı 5 inci sahifede) 

Mısır çarşısının gıkı/an ue yıkılacak olan tarafı 

Mısır çarşısına yarın 
inhidam baltası iniyor 

Muhtelit Mübadele komiıyonu 
elyevm latanbulda firari Ruınlara 
ait metrı'.ık emlaki aratbnp bunla 
ra vaz'ıyet etmektedir. Ankara 
itilünamesinin akti tarihi olan 
10 haziran 1930 tarihinden bu
güne kadar dört bin parça emla
kin metriik olduğu ihbar edilmiı
tir. Bunlara vaz'ıyet için tetkikat 
yapılmaktadır. Bu metnlk malla
nn meydana çıkanlma11 alaka
darların itirazlarını celbetmittir; 
bu sebeple Muhtelit Mübadelede 
bir çok proteıtolar gönderilmit· 
tir. Komiayon bu itirazlar. tetkik 
ederek bu emlak sahiplerinin ha
kikaten firari olup olmadığını teı 
bit etmektedir. Bu mallardan, sa
hiplerinden muntazam paoaport 
ile Türkiyeyi terketmemit olanla
rın metruk addedilerek vaz'ıvet 
edilecektir -

Sahiplere 48 saat mühlet verildi 

Derhal tamir faaliyeti başla_ 
mazsa çöken kısım yıkhrılacak 

M11ır Çarıısının Sultanhama
ımna açılan büyük kapısmın üze
rinden dilfen taıla ba9lıyan tehli
ke yeni bir safhaya cirmiftir. 

Belediye burada yeni bir ketif 
yapbnmtbr. Verilen rapora göre 
kapmm üstündeki tBhnit ve ora
-. (Devamı 5 inci sahifede) 



Tarihi tefrika: 1 7 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

93 den evvel lstanbulda 
Rus entrikalan 

Diyerek izahat vermitli. 
lamail Pat•· Paditahın bu 

zO'.zleri üzerine hırsım yenerek 
htanbulda kalmıf, fakat timdi
lik aııl fıraah elde edemeyece
ğine kandığı için vakit kazan
mak yolunu tutmuftu. 

Biraz sonra bu dileğine de 
erdi. Mısır valiliğini Hidivliğe 
cevirtti ve bu makamın baba
dan kendi oğluna geçeceğine 
dair bir ferman aldı. Bu fer
man, Muıtafa Fazıl ve Hallin 
Paşaların umutlarını yok edi
yordu. 

fgnatief'in bu sırada en sıkı 
itleri, Ciritte. Bulgariatanda, 
Hersekte bulun:m Rus konso
loslarile şifreletmekti. Hele Gi 
rit konsolosu Dendriot, eski 
Eteriya'ların yetittirmesi 
idi. İgnatief bu adamın eliyle 
Girit hıristiyanlarmı bir çira gİ 
bi tutufturabileceğine kanmıt· 
h ... 

- t!J -
Sarayda bir konuşma 

Abdülaziz, 
- Vezirimizi içeriye alınız! 

Diye ferman etti. 
Mabeynciler, mütercim Rüt 

tü Pa,ayı ("') odaya soktular. 
- Gel. bakalım. Ne var, ne 

yok? 
Mütercim Rüttü Paf&DID. 

sakalları titreyordu. Uaule gö
re paditahı etekledikten son
ra, kartısında el pençe divan 
durdu: 

- Otur, bakalım. Söyle: 
Ne vaı, ne yok? 

- Padifahnn, Allah ömrü 
ıevketi tahanenizi müzdat 
buyursun: Girit ceziresinde ih
tilal zuhur etti!. 

AbdülU:iz, göderini alabil
diğine açarak: 

- Ciritte ihtilal mi? 
Diye aordu. 

- Evet, ıevketlim! 
- Eh, itte bir bu eluikti. 
Sadrazam, korku içinde ter

ler döküyordu. Abdilliziz ken
disine fena haber ııetirenleri 
hiç sevmezdi. Sanki fenalığı 
onlar yapmqlar gibi bütün ga· 
dahile üstlerine yürür, ağzına 
geleni söylerdi. 

- Anlat, bakalım: Naul ol· 
mut? 

- Şimdi vali paşadan gelen 
telgrafta. nım ahalinin köyler
de ve dağlarda toplandıkları, 
hakipayi hümayununuza tak· 
dim edilmek üzere bir mahzer 
verdikleri, biribirlerile haberle
,erek bir umumi mcelis kur
mak niyetinde oldukları bildi
rilmektedir. , 

- Girit valiıi kimdir? 
- Ekselana İmail Pata kul· 

ları. feVketlim ! 
- Ha! Şu M111r valir.inin 

verdiği akçeyi alayım mı, al
mıyayım mı diye soran herif 
mi? 

( • ) Bu zamanda ikisi de sadarete 
gclmış iki Rüştü Pa'!'l varıdır : Bi.ri 
Şirvani zade Rüştü Paşa, öteki de 
bu Rüştü Paşadır ki Büyülı: Rüştü 
Paşa, yahut Mütercim Rüştü Paşa 
diye anılır. T 

- Evet, ta kendisi, tevket· 
lim. 

- Ne tedbirler almıt. yaz
maz mı? 

- Hemen her tarafa asker 
söndererek her türlü toplamı
lan yasak ettiğini. toplanma
ğa kalkıtan olursa üç defa ih
tanlan sonra üzerine ateş açıl· 
maaı emrini verdiğini bildirir. 

- Rumlar ne isterlermit? 
- Mahzer suretini gönder-

mif. Şunlardan şildyet eder
ler: Vergilerin çokluğu, güm· 
rük ı-esminin çokluğu, vergi
lerin tahailinde adaletaizlik, 
mahkemelerin teseyyübü . • .. 
Hep bunların vali yü
zünden olduğunu, artık daya·· 
nacak halleri kalmadığrnı ya
zarlar. 

Abdülaziz, ellerile batııu ka 
tıdı: 

- Sen ne dersin? Gerçek va 
li bunlara hot muamele etmez 
mi ola? 

Sadrazam, korka korka bek 
lediği fırtroanıa kopmadığını 
sevinçle görüyordu. Hemen ce 
vap verdi : 

- Günahına girmem a· 
damcağızrn ... Dahiliye nazırı 
pafa kendisinden hayli hoşnut 
luk getirir. 

- Amma. bunlar da bosu
na validen tik:.yet etmezler 
ya! 

- Oraaı da öyle, hünk:ırım! 
Abdüliziz, gene batını ka· 

tıdı. Gözlerini mütercim Rüt
tü Paşanın gözlerine dikti. 

Sadrazam, titriyen ellerini 
kavuşturarak batfRI önüne eğ· 
mitti. 

- Mecliai •ükela toplandı 
mı? 

- Hayır, tevketlim, telgra
fı alrr almaz hakipaye kottum. 

Abdülazizin içi sdalmışh. 
Ellerini vurdu. Giren ağaya: 

- Var, bana batkitibi ça· 
ğır! 

Dedi. 

Rüştü Paıa yeniden terle
meğe baflamıttı. Acaba ne ola 
caktı? Paditab. batk:ıtip elile 
kendisinden "mihri hümayun" 
unu mu alacaktı? Bunca za· 
man bekledikten sonra erdıği 
ıu ikbal yerinden oluverecek 
miydi yokaa? 

Hem de niçin? Akdenizin 
dalgaları arasında kalmıf, u
zak, dağlık bir adada bir takım 
kefere ayaklannııt diye, kosko
ca devletin veziri mi değişmek 
icap ederdi. 

Soğuk terler dökerek padi
ıahm iracleaini bekleyen sadra· 
zama Abdülaziz sordu: 

- Nı- tedbir dütünüraün, 
bakalım? 

Rüştü Pata, bir kere genİf 
bir nefes aldı. Şevketli kendi
sinden tedbir soruyordu. De
mek ki gözden dütmüş değil
di. 

Hemen kendisini topladı. 
Onüne baka baka, tek tek söy 
lemeğe batladı : 

(Devamı var) 

- ~- · --

HARİCİ HABERLER 
- ~ 1 .. • • 

Milletler 
Cemiyeti 

Konseyin içtima
ında 

neler görüşülecek? 
CENEVRE, 16 A.A. - Bu 

ayın 21 inde açılacak olan mil
letler cemiyeti konaeyinin içti· 
ma devresinin ruznamesinde 
belli batlı mevzu olarak Lyttoıı 
komisyonunun raporu bulun
maktadır. 

Diğer taraftan İtalyan mü· 
meaailinin riyaseti altında bulu 
nan konsey, Bolivya · Paragu· 
ay ihtilafile de meşgul olacak 
ve Dantzig'e cemiyetin yeni bir 
yüksek komiserini tayin ede
cektir. 

Buhran 
Hafifliyor mu? 

--·--
Alman f ktısat nazı

rının beyanatı 

BERLIN, 16 A.A. Volff A· 
jansından: Perakende ticaretle 
ittigal eden tacirler muvacehe
sinde bir nutuk söyleyen Al
man iktısat nazırı M. Warm· 
blodı ezciimle fU sözleri söyle
miştir: 

Uzun bir buhrandan sonra 
muhitte gerginliğin zail olmut 
olduğuna dair olan ilk al:ımetle 
rin belirdiğini söyliyebiliriz. 

Bunun devam edeceğini ve 
önümüzdeki ilkbaharda gerek 
Almanya'da ve gerek diğer 
memleketlerde gözle görülebi
lecek bir aalah mütahede edile
ceğini aöylemittir. 

Bumaileyh, sözlerine devam· 
la demiştir ki: 

Cihan piyasasında iptidai 
maddeler fiyatlannın yükseldi
ği v" istoklaruı artmamakta ol
duğu v" iatih14k ile istihsalin 
muvazene peyda etmekte bu
lunduğu muhakkaktır. 

Japon yada 
Tayfun 

40 balıkçı gemisi 
mahvoldu 

TOKIO, 16 A.A. - Müret· 
tebatı 250 kitiye baliğ olan 40 
balıkçı gemisinin evvelki gün 
Büyük Okyanos sahillerinde 
zuhur etmi~ olar, tayfun eana -
aında mahvolmuı olmasından 
korkulmaktadır. 

Sahil boyunda bulunan bir 
takım ufak gemilerin de ayni a· 
kibete uğrllmıt olmasından kor 
kulmaktadır. 

ı/aponya, Manruri'de 
f aaligete geçiyor 

TOKIO, 16 A.A. - Japon 
askeri rüesası. Mançuri asileri
ne karşı harekete g~meğe ka
rar vermi9 görünmektedir. 

Asilerin reisi Suping Ven ta· 
rafından fidye olarak alakonu
lan 250 Japonya'lı sivilin feda 
olması göze aldırılacağa benzi
yor. Tokio ve Chinchow'dan 
Tsitaikar'a takviye kuvvetleri 
gönderilmittir. 

Amerikanın 
Alacağı 

Borçların ilgası 
lehinde 

cereyan hatladı 
NEVYORK, 16 A.A. - Fransa 

ile lngiltereni" hnrclıır hakkında 
vuku bulan müracaatları dolayı
aile bir çok nıu. . .. uı gaz eteler ve 
bu meyanda Nevyork Timea ile 
Baltimore Sun bu müracaatın le
hinde veya ihtirazlı makaleler 
neıretmektedirler. Nevyork Ti
mea, ~öyle diyor: "Borçlar, hali 
hazırda Fransa ile İoırilterenin te 
diye kabiliyetinin fevkindedir. 
Fiyatların düşmüş, ticaretin inhi
tata uğramıt, olduğu iıtikru 
lann nihayet bulmuf fU zamanlar 
da ve bu ahval ve tcrait albnda 
bizim yapacağımız feY, ya itilaf
nameleri yeniden tetkik etmek, 
veyahut borçluların borçlarını Ö
deyemeyeceklerine hüküm ver
mektir. Zira böyle hareket etme
diğimiz takdirde fazla olarak ci
handaki buhranın şiddetinden mü 
teessir olmamız lizım gelecektir. 
Ticaretin yüzde 1 nisbetinde sa
lah bulma11, borçların ilgası ,.Ü· 
zünden kaybettiğimiz her"'yi el
de eın.rmize müaaade baf,tolacak 
tır. Hatta borçların ilgaaına diif
man olan bütün gazeteler, bugün 
ayni mütaleayı ıerdetmektedirler. 

Belçlk11nın notası 
BRÜKSEL 16 A.A. - Waa

bingtoo hükUın~tine tevdi edil
miş olan nota, gayet kısa ve Fran 
arzlarla lngilizler tarafmdan ve
rilmiş olan notalardan bahiıtir. 
Belçikanın vermit olduğu notada, 
netice olarak, Hoover moratoryo-
munun temdidi talep edilmekte
dir. Belçikanın notası, Belcikanm 
1931 aeneai Temmuzunda M. Ho
over'in moratoryoma ait teklifini 
tereddüt etmekıizin kabul etmit 
olduğunu hatırlatmaktadır. 

Alman 
Hükumeti 
Ve Prusya 

Mada?ya verilirken 
punç 

bir hadise oldu 
BERLIN 16 A.A. - Han.o ajan 

11 muhabirinden: Pruayada Al
man fevkalade komiseri ile M. 
Braun'un idareaindeki metruti hü 
kfunet arıuımda zuhur eden ihti
laf tair Gerhart Kamptman'ın 70 
inci aenei devriyeeinin tea'idi Yeai 
leaile feci bir tekil almııtır. Her i
ki hükumet taire Pruaya devleti
nin büyük altın madalyaııru res
men venneğe karar vennitlerdir. 
lcal.ıı hal dolayıaile Braun hükU
metinin boş 7.amanı fazla oldu
ğundan rakibine sür'atle galebe 
çalarak altın madalyayi taire ver 
m;,, fevkalade komiaerlik iae bü
rolannda dikkatle aaklanmıt olan 
devlet mühürü ba11lmıt diplomayı 
verm<iğe muvaffak olamaDU§tır. 
Diğer cih .. tten fevkali.de koıniaer 
tik madalyayı elde bulundurama
maaınl'\ karşı Haınptrnan'a reami 
diplomayı vereceğini acı ifadeli 
bir lam;mıe bildinnittir. Braun 
hükUıneti, mubarririn ıerefine Ber 
linin bir tiyatn>aunda Yerilen ga
'" ziyafetinde bulunmaktan iotin
kaf ebnİf ve hak•ız yere vazifesin
den mahrum edilen bir hükUınetin 
İmperatorluk hülcÜmlll!tİ hima.ye
aindeki ı.: ... ,..._"' .. - :.~ .... , •• :~k edemi
"'eceğini bildinııittir. Matbuat, bu 
mücadeleyi gülü"ç telakki etmek 
te ve bu gibi hidiaelerin Almanya 
nın "'refini hariçte diifürec.,ğini 
kaydeJlemektedir. 

Von Papen ve fırkalar 
BERLIN 16 A.A. - Soıyal de 

mokratlar timdiki Alman Baıveki 

Plan 
Neşredilince 

Fransız planım 
lngiltere 

tasvip edecek mi? 
CENEVRE, 16. A.A. - Havaı a

jan11 muhabirinden: Terki tealihat 
konferansındaki aaiahiyet oahibi. in· 
giliz mehafilinde, Sir Joı.n Simon'un 
ancak perfembe günü müdahele ede 
rek İngiliz noktai nuarmı izaha 
dünden karar verm.iı olduğu söylen
meldedir. 

Sir John Simon'un bu karan, 
Fransa planının neırindeo IODl'a 

Bertin mehaEdince ittihaz olunan hat 
tı hareketle kat'i alakadar değildir. 
Eauen bu hattı hareket, lngiliz ha
riciye nazın üzerinde büyük bir ıui 
tesir yapmıştll'. Berlince, Fransız 
planına kartı zarfedilen haksız ve 
mevsimsiz tenkitler hakkında sureti 
umumiyede iğbirar gösterilmektedir. 

Ne Sir John Simon, ne de İngilte
re hükumeti Franıız tekliflerinin he 
yeti umumiyesine müaait olan nok
tai nazarlannı htdil etrniyeceklerclir. 
İngiliz matbuatı tarafından bu pla
na karşı göoterilen hemen samimi 
kabul tarzı, hariciye nazınru hattı 
harketini değiştirmemeğe sevket
m~ktedir . 

/Jf. Mac Donald'a bir sual 

Ziraat encümeninden istifa 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Aydın mebusu Fuat Şahin B 

Ziraat Eacümenindeıı istifa etmiftir. Y armki içtimada yerine 
Sinop m~u Hulusi B. in intihabı muhtemeldir. 

Akhisar tütün pigasası 
AKHiSAR, 16 (Milliyet) - İnhisar tütün piyasası şehri· 

mizde 125 kuruıtan açılmıttır. 

Orman fen memurlarına veri
lecek tazminat miktarı 

ANKARA, 16 (Milliyet) - Hizmet gördükleri halde 931 
senesinde tazminat istihkaklarım, kadrosu bulunmadığından, a· 
lamayan amenöjman ve tetc:ir itlerinde mustahdem orman fflfl 
memurlarına verilecek tazminat hakkında Bütçe encümeni bir 
layiha hazırlayarak heyeti umumiyeye sevk etmittir. Tazminat 
miktarı 932 bütçesinde tayin edilenin aynidir. 

Tarla farelerine dair bir tefsir 
ANKARA, 16 (Milliyet) -Çanakkale mebusu Şükrü Beyin 

arazi vergiıi kanununun beainci maddesinin tefsiri hakkındaki 
takriri bütçe encümeninde müzakere edildi. Esas mesele tarla fs 
relerinin mahsulat üzerinde vukııa getirdiği tahribatın kanund• 
tadat edilen arızaların tevlit ettiği zayiattan madut olup olmadı
ğının tayinine mutedairdir. 

Encümen Maliye encümeninin mütaleaıına İstirak etmiştir. 
Maliye encümeninin mütaleasma göre kanundaki muzir bı· 

ıerat fıkrası tarla farelerine de taınildir. LONDRA, 16. A.A. - Mubafa
zalt8r mebuılardan biriıi, dün öğle-
den sonra M. Mac Donald'a Franu:ı lzmz"r he 1 J.l•y • .,.,,• la"'geflerderı planının intitan münaıebetile lngil- ıeuı eSl v fj , 
tere hükUmetinin parli.mentooun l T J • l k 
tuvip etmediği aıkeri veya bahri ge en unıaruan resım a mıgaca 
harekata İngilterenin ittirak etmesi- . 
~i iati!z:-m edı;cek ~~rldn~i bir !ek- İZMfR. 16 (Milliyet) - Şehir Meclisinin latanbuldan ye 
lifı taıvıp etmiyecegıne claır tenunat . • . • . • . k· 
verebilip venniyeceğini aormuıtur. dıger Vılayetlenlen gelecek unlardan alınmaaını kabul ettıgı o 

M. Mac Donald, hali hazırda bir kada 20 para oktruva resminin ekmek fiatını pahalıla,tıracağın· 
takrm müzakerat yapdmakta oldu- dan bu resmİıl Dahiliye Vekiletince kabul edilmiyeceiH Ankara· 
ğundan bu huıuıta birşey söyleme- d 1 h be 1 rd 1 1 dı . 
meıinin teamüle muvafık olamıyaca an ge en a r e en an atı makta r. 
ğrnı söylemekle iktifa etmiıtir. 

Berli11de neler 
düşlinülilgor? 

BERLlN, 16. A.A. - Volff ajan 
aından: Doğru malümat sahibi mah 
fellere göre Franaız projeıinin tekil 
Ye mahiyeti geçende M. Herriot ta
rafından söylenilen nutkun huri et
tiği iyi teıirleri hayli zaiflaıa.lr si
bi görünüyor. 

Qazetelert> gllre 
BERLIN, 16. A.A. - Alman mat 

buah, Franııx planı hakkmda muhte 
lif ıuetelerin mutat temayüllerine 
tevafuk eden mütalealar neıretmek
tedir. 

Nuyonaliıt matbuat, bu plinı 
tenkit etmekte ve onu mütemadi:ren 
statükoyu muhafuaya matuf bir 
1111lneYra telakki eylemektedir. 

Bir lsviçre gazetesi 
ne diyor? 

CENEVRE, 16. A.A. - Ceneyro
de intifar etmekte olan Le Joumal 
des N ati ona, yazıyor: 

Fransız teklifleri kabul edilditi 
takdirde ıulb işi mühim ıurette tar
ıin edilmit olacaktır. 

Bu planın tahakkuk etmesi için 
her ıeyden enel akitlerin ihlas ile 
hareket etmeleri icap eder. 

Filvaki, daimi ve sıla bir kontrol 
bile kimyevi bir harp hazırlıklannı 
meydana çıkaramaz. 

Diğer taraftan proje, mütekalıil 
muavenete ait bütün ıilab otoklan
nm ve ordu mevcutlanmn ıulh za. 
manmda beynelmilel bir kontrol al
tında tahtit edilemiyeceğini, yalımı: 
ait olduktan memleketlerde kalaca
ğını beyan etmektedir. 

·---···········-··-···----
li ile müzakeratta bulunmaktan 
istinkaf f!tmektedirler. Soıyaliat 
fırkası, M. Von Papen'in davetine 
icabet etmemeğe karar vermİftİr. 
Fırka, yeni bir temerküz hükUm.e 
ti tetkili müzakeratına giripnek ia 
tem.İyor. 

Bir babanın • 
şenı hareketi 

lZMlR, 16 (Milliyet) - Hasan Latifaki Ef. isminde biı1 
14 Yatmdaki kendi kızı Hatçe H. ı sarhoı ederek kirletmek aure
tiyle hamile bıraktığı fİkiyet edildiğinden yakalanarak Adliyeye 
verilmiftir. 

lneholuga kar yağdı 
İNEBOLU, 16 A.A. - Oç cümlen beri tiddetli soğuklar 

Ye fırtmaltt hüküm ıürmektedir. Dün gece kar yağmrıtır. 

Derleme defteri basılıyor 
ANKARA, 16 A. A. - T. D. T. Cemiyetinden: T. D. 1. 

Cemiyeti merkez heyeti bugün ıut 14 de umumi katip Rutell 
Etref Beyin Reisliği alt1nda topl&Dllllflır. 

Derleme defterinin fekli ve bat tarafına yazılacak talinı•1 

kısmı, fit haneleri tetkik ve ikmal olunmuttur. Derleme defteri 
hemen batgrya verilecektir. 

Cemiyetin altı çalııma kolunda • vazife alacak ve yardımları 
rica olunacak zatların isimleri üzerindeki tetkikler de bitmiştir· 
Bu iaimleri yakında gazetelerle netrolunacaktır. 

Merkez heyeti netrine ba,layacağı bültenin birinci aa vısın8 

konulacak maddeleri hazırlamııtır. 
Merkez heyeti yarın saat 15 de toplanacaktır. 

Afganistanda isyan bastırıldı 
ANKARA, 16 A.A. - Afgan Büyük elçiliğinden bildiri!· 

mittir: Gulam Nebi Harun Cedran mrntakasındaki Deri l{hil 
kavmini tahrik ve igva için gönderdiği üç ki,i bu husustaki ve-. 
saikle birlikte tevkif olunmut ve ayan, millet ve ulema meclisleri 
huzurunda nwhakemeleri icra edilerek cürümlerini ikrar eylenıİf 
!erdir. Neticede bu üç kiti ile Gulam Nebi Han, müşarüniley:Jiır' 
meclisler tarafından idama mahkiim edilmişlerdir. Dünkü giJll 
Alalıazreti Gazinin emriyle Mengel, Caci, Cedran ve Ahmet zşi· 
\erden müteıekkil askeri krt'alar dört taraftan iuilere hücum e· 
derek yurtlannı iıtilii. ve Deri Khil kavmini kamilen esir ve ,a:lı 
lanndan tecrit etmiflerdir. 

Gulam Nebinin Deri K.hil kavmi içinde açmış olduğu fitııe 
ve fesat hamdolsun butmlmıftır. 

( İkhsadi ve Mali Hafta _J zaleıi bu gibi hadisatın çoğalma. 164.028,000 liraya inmittir. Bu 
sı ve umumileımeaine mütevak- paramn 8,688,590 lirası kartılığı 
kıftır. Diğer taraftan gümrük ma- yüzde yüz altın olmak üzere ban· 
niaları da hafiflerse bir haylı mal ka tarafından çıkarılmıttır. 

kambiyo boraaaı gene atd bir haf 
ta ııeçirdi. Kuponlar itilafname
ıinin an bean imzalanması bekle
nilirken, değil yalnız bunun teahhu 
ru. hatti çoktan beri buna dair 
hiçbir havadis alınamamaıı, ümit 
sizlik veya tereddüdü değilse bile, 
net' esizliği mucip olmaktadrr. Bu· 
na binaen Ünifiye tezelzüle mey -
yal bir vaziyet irae etmektedir. 

yükselmitlerdir. .. 
Anadolu grupunda, bilha11a ıı>ıl 

meaıil senetlerde haylı mübayaıl 
yapıldığı halde. mühim bir değitilı 
lik yoktur. Dün akfamki kapanı• 
fiatleri tunlardır. 

Alelade zamanlarda şimali A- diğer memleketler hayır görmedi- Amerika piyasalanna girer, ve bu Pasif ktsmm<la vadesiz tevdiat 
merika müttehit devletlerinde rei· ği için, bir kere de Mr. Roosevelt'i suretle borçlu devletler, Amerika- yekiinu 1,189.241 lira farkla 
sicümhur intihabı meaeleıi, yalna; İf ba9mda görmek, onu da tecrübe ya olan borçlarını tediye etmeğe 10,319,471 liraya; döviz mevdua-
,, memleketlerin demokrat •eya etmek arzusudur. imkan bulurlar. Çünkü artık bu- tı da 8304 lira farkla 660.800 lira-
c:ümhuriyet fırkası taraftarlarını Malum olduğu üzere Mr. Hoo- gün mü•ellem bir bakikattır ki •· ya çıkmıttır. 
ali.kadar eder; onlardan başka kim ver hem "kuru" hem de koyu bir lacaklı devletler, kapılarını açık Aktif kısmında kasa ve muha· 
seleri ve hele ecnebi devletlerle gümrük siyaseti taraftarıdır. Mr. bırakmadıkça, yani borçlulara. birler nezdindeki ml"vcut 1.028, 
onların tebaalarını ya hiç veya Roosevelt ise !>.em hafif tertip bordarmı ödemek imkanını bah- 886 lira farkla 28,323,747 liraya 
pek az meşgul ederdi. Bu seferki !'yat" hem de gümrük maniaları- §etmedikça, bunlar hiç bir para ve- inmittir. Bunun 19.487.487 liraaı 
intihap öyle olmadı. Y aloız Ameri nı gevtetmek taraftarıdır. itte 13886 kilo halis altındır. Altın 

h ık d ·ı b b "k remiyeceklerdir. ka a ı eğı . ütün diinya, bu dünya u ı inci halin tahakkuku- mevcudu. ııeçen haftadan beri 1 l l 
intihap mücatlelesini büyük bir nu sabıraızlılı:la bekliyor. "Y •t" • • * kilo artmıttır. 
merakla takip etti ve Mr. Rooae· rejim tekrar tesis edilirse Ameri- Cümhuriyet Merkez Bankası - Altına tahvili kabil dövizler 
velt'in intihabından da memnun kaya müh' ı'm mı"ktarda bı'ra ve t•· 10-11 932 "hl' b"l" b' 377 378 ı· ~ala k 697 723 ı· nm - tan ı ı ançosu ır • ıra çog ra • ı-

oldu. rap aevkiyatı baılar; bunca ıene - evvelki haftarunkine nazaran ata· raya çıkmıttır. lsk-0nto edilen se-
Bu memnuniyetin acaba sebebi den beri bu içkilere hasret çeken ğıdaki farklan göstermektedir: nedat da 1.724.813 Hra bir fazla· 

ne dir? inaanlar da keselerinin ağzını a- Tedavüldeki banknotlar Banka !ıkla 5.716.827 liraya çıkmıttır. 
Bunun sebebi. Mr. Hoover'in çarlar. İnkısamı servetin bu tekli kanununun 6 cı maddesi mucibin- * * * 

~imdiye kadar takip ettiği iktıaat !Üphesiıı pek mühim ve tayanı ar- ce tekrar vuku bulan 55,000 lira- Esham ve tahvilat 
~_,:;si:.L.:a~s~et~i~n~d~e~n~n~e ..... A~rr.~.e~n~·:k~a-n~e-...:d~e::_ı_~z~u~d~u~r~,~ü~n~kü~··!....!!d~ü~n!L!s'-.!!b~u~h!ran!!!'m!!!!ı2n~i~-__ı:..._!l~ık~b~i!r~a~mo!!!!!~r~ti~a~mi!!JL...-lla~~l.\Qı~.J..~.....;LU&.11bı.ı:l..Jllı1ıı:ııkul kıvmetler 

Geçen hafta bu kağıt 58 kurut· 
ta kalmrıtı. Dün aktam 58 1/2 da 
kapandL 

Rumeli Şimendiferleri de Uni· 
fiyeyi takiben mütereddit bir hal 
irae etmektedirler. Son muamele 
fiati 5,30 liradir. 

İstikrazı dahilinin itıiz fiati 96 
kuruştur. 

Hafta zarfında İt Bankalan kay 
da tayan bir tereffü göstermitler
dir. Geçen hafta. hiaaeler 9,75 li
rada sabit iken, !>ali hazırda 10,05 
liraya alıcı vardıı. K"7.a müesais 

Aksiyon 23,55 lira 
Obliguyon 36,50 " 
Mümessil 39,20 " . 
Tramvay 50.50; Bomoot1 

23,35; Telefon 15, 15; İttihat De' 
ğirmenciJik 25,25; Şark DeğirDJeJI 
cilik 2; Aslan Çimento 7.90; oer, 
kos 33; Reji 4,60 lira etmektedi!· 

Kota harici Mısır Kredi Font•' 
yelerinin fiati berveçhi atidir : 

İ886 tertibi 167,50 lir• 
1903 " 88 " 
l 911 " 85.50 ,. ·ı 
Serbest piyasada gayri mübadi 

bonoları hafta zarfında 40 kurU~ 
kadar yükseldikten sonra dün 1 

'lam 38 kuruşta kaldılar. 
Altın sııene 920 kurustur. 

h' s 1 r" " 10'5 .-1.en 121} lirava ____ _ K. H. 
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Kontenjan için Vekilete Yeni Raporlar 
--~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-~~~ 

Gönderildi .• 
Ekonomi 
• 
lktısat Vekaletinin 

istediği yeni 
alômat gönderildi 

IContenjan raporlarına ilave 
olarak gönde_ 

rilen maliimatta neler var? 
ticaret odau dün ıröriilen lüzum 
<ırioe lktioat vekiletinden iotenen 
'lııt•niana ait maliimata munzam 

. k d"ün yeniden bazı tMliımat ve 
ık gönderilmiıtir. 

10ıı., ,V.ki.lete topladıiı ve ediııdi
l!ı;ılfunattan başka V ekiletin iti
l arayabilecek ve istenilen sualle 
~•vaplarını ihtiva eden Oda 
ll"ıhtından bazı kitapları da gön 
. ·,tir. Bunlar Müderriı Hakkı 
hi Beyin "ihraç eıyanuDll kıy
tııdirilmesi çareleri" ve "ihraç eı 
ın maliyet fiatleri" ve "ihraç 

'•fları"' eoerlerile "lotandardizas 
'ıı ve ambalaj" adlı kitaplardır. 
'l';,,,,.<t odası lktio11t vekiletinin 
duğu •üallerden bilhaHa propa
~Ya dair olanına büyük bir e

Jtıiyet atfetmi ş J"mil şekilde ce
•ermiştir . Vekalet "Türk mah
ve masnuatını hariçte tanıtmak 

lla•ıl bir propaganda siyueti ta 
•dilmelidir?" yolunda umumi fa 
•h mmiyetli bir aual aonnakta 
Oda bu mcıleyi bilhana etüt et 
"~ memlt'ketimizin propaganda 

''tile çok geri olduğunu nazarı 
"'-lte alarak mümasil ihraç mallan 
.>~tiştiren , ani propaganda ıekil 
"'i tatbik eden meml<ketlerde na
'l:ı.lışıldığmı tespit etmiıtir. Ma-

1 Oda bu işte takip edilen yolla
._htıakla beraber bir ıekil tavıi
~ılcn uzak kalmıı icabeden vazi 

· töre propaganda yapılması la-
teldiği kanaatinde bulunmu,tur. 

~ınerikada Türk 
ltıallarının revacı 
tİtaret odauna Amcrikadan bir 

ınühim bir müracaatta bulun-
lqr 

Q~ ri.....a Amerikaya ihraç ettiği
'.11tanıuliıt ve mahsl!lahn, bilhaı
lııclr, deri, bağırsaklarımızm onı
. arındaki \•a.Üyetlerini eyi bir 
ide tetkik etmi, ve bunların ni
daı,.. fazla şÜrülemediğl cihetini 
11I'ın '' tı r 
~ firma, bu tetkikattan sonra O
' taptığı müracaatta Türk malla 
.ı\nıerikada daha çok fazla ıü-

.~S kanaa tini il ,,-i !5Ünnekte ve 
11! yapmak üzerinde yakında p 
~.~ tc,kiliıtla İte ğiritileceti ha
ı'<rilmektedir. Büyük bir ıerrna
t • it yapacak olan bu tirlret mlin 
-~~n Türk mallarının A~kada 
ıl, me,gul olacaktır. 

il lırmacılar kızdı 
~)'&eri paıtırmacılarının Ticaret 

1 
B':_>RSA 1 

1 ll~nkasından alınan cetveldir) 

16 Teşrinisani 1932 
f Ak,am Fiatlan 
~likrazlar Tahvilit 
'ıhı ·ı 'l6 

1
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odasına yaptıklan bir müracaat lı
tanbul paıtırmacılannı fene halde 
sinirlenclirmiıtir. 

Kayıeri paatımıacıları Odaya -
amanlar da 1 stanlıulcla putırma i
malitnım alıp yöriidiiiünil yazılılo
tan •onra yalnız kendi putırmalan
nm sıhhate nrii:dr olmıyan biberli 
cemenlerle tıli edildifini de ilave 
etnıektedirler. lıte lıu nokta 1.tan
but paıtırmacılarmı aaabilettirmlı
tir. Çünkü bu cümlııden fstanbul 
paahrmUaruıın sıhhate muzir oldu· 
ğu m:ınası çıkanlmaktadır. 
Mıuna6 Oda Kayteri paıtırmacıla

nnın müncaatım Belediyeye bildi,... 
miıtir. 

Ayda bir konferans 
ihracat ofisi radyoda ayda bir 

defa harici ve dahili ticaret vulyeti
miz hakkında bir konferam vermeğe 
karar venniıti. ilk konferanı pazar 
alıtamı vnilecektir. 

Almanyanın harici 
ticareti 

BERLIN, ı6 A. A. - Teırini
cvvel ayma ait harici ticaret bl
linçoıu, ithali.ta nazaran ihracat· 
ta 82 milyon Rayişmark fazlalık 
bulunduğunu gÖ•tennektedir. 

Bu fazlalık, bir ıenenin ilk 10 
ayı için 1130 milyon marka balii 
bulunmaktadır. 

Tet rinievvel ayı eanaımda ıre· 

rek ihracat ve gerek ithalat 38 
milyon mark artnuftır • ._ 

Harici 
Ticaretimiz 

Devletlerle yapılan -muza-
kereler ilerliyor 
ANKARA, 16 - lkb1at vek&Je 

tinin muhtelif hüldimetlerle ıririt
tiği iktı1adi mizakereler oldukça 
ilerlemİ.f, milıbet bir 1afhaya inti
kal etmiftir. lstanbulda buluaa• 
ihracat ofiai mildilril C-1 Bey, 
bu mÜ7akereler dolayıaile acele o 
!arak buraya çağmlmııtır.. C.. 
mal Bey buırün buraya ırelmit Ye 

lktııat vekili tarafından kabul e• 
dilmiştir. Alınan mevsuk haberle 
re göre, Avuaturya, Macariat..., 
Cekoslovakya ile ıriritİlmİf olan 
bu müzakereler hükiımetnnizin 

noktai nazanna muvafık bir ıekil 
de ilerlemi, bulunmak~drr. Yuna 
niatanla yaptığımız müzakereye 
gelince; bunda da ihracatımız le
hine bir netice hbıl olacaiı anla
tılıyor. ilk üç bükiımetle yapıla
ca kolan anlatmalarda ıenit mik 
yaata takas eaaaı hakim buluna
caktır. Diğer taraftan verilen ma
Jiımata ıöre, lktıaat vekaleti ihra 
catımızın arttınlma11 için yeni ted 
birler araştırmaktadrr. Bu ıene ih 
racat vaziyetimiz umumiyet itiba· 
rile müaait bir cereyan dahilinde 
ilerlemektedir. Hariçten memle
ketim.ize para sirmeıini temin hu 
•u•unda çok hagaaa davranılmak
tadır. Baılıca ihracat mallanmı

zm müıterisiz kalmama11 için çok 
muvafık tedbir alınacak ve yeni 
mÜ§teriler bulmak huouıunda ıray 
ret aarfedilecektir. 

Zam niçin 
Y apılmıyacak? 
Şark Demiryollan Kumpanya11-

run, memurin ve müıtahdeminine 
yı)ba,ında ı:am yapacaiını ıirket 
ııe.zdindeki Baıkoıniser Nuri B. den 
aldığımız malüınata atfen yaznuıblr. 
Şirket direktörü bu haberi tekzip et
mİftir. Oirencliğiıni.ze ıröre, ıirket 
memurin ve müstahdemini her jkj 
senede bir, muayyen bir formüle tev 
fikan otomatik surette birer ınikdar 
zam almaktadırlar. Usulden olan bu 
ummın da, şirketin bugünkü vari4 

datına nazaran bu sene icra11 kabil 

Mektepsiz 
Çocuklar 

Talebe velilerinin 
Şikayeti çoğalıyor 

Bir çok çocuk velileri maarife 
müracaat ederek çocuktan tahsil 
çağına geldiği halde çocuklarmm 
ilk mekteplere abnmadığından. şi· 
kayet etmektedirler. Bu sene ilk 
mekteplere ı341 tevellütlü çocuk• 
lar yani 7 yaşındaki çocuklar ka· 
bul edil~lerdir. Ancak Ul26 te
vellütlü yani 6 Yatında olup da 
ırö•teritli bulunan çoeuldar da 
kadı-olar müaalt olan -ilerde 
mektebe kabul eclilmltlerdir. Şim· 
di ilk mekteplerde yer lr.almadı
iından 6 ya,mdald çoculdarm bit 
tabi mektebe almmalarma !mitin 
göriilememektedir. EtaMB kanu· 
nen 6 yaıındalıi çocuklar alrna
mazlardır. 

Rasim Ali B. 
Memelesi 

Dünkü Cümlıuri,,.t ıraseteti 
Tıp faldllteainde muallim iken va· 
zifeıine nihayet nrilen Dr. Ra· 
eiın Ali Be7in Vekalet emrine a· 
lmmaımın kanuni katiyyeti henüz 
keabetmediiini yasıyordu. 

Yapbinnrz tahkikata göre Da· 
diilfüııun muhtariyete sahip oldu
fundan Ruiın Ali B. divanın t
dikile fakülteden ihraç edilmit· 
tir. Cümhuriyet ırazeteainin yazdı 
ğı ıribi Sıhhiye Vekaleti emrine a· 
Immı, delildir. Divan Rasim Ali 
Beyi fakülteden ihraca karar v ... 
rince maa,mın yeni bir vazifeye 
tayinine kadar devam ebneai i
çin Ma.rif V elrileti emrine alınmıt 
tır. Bu itin hele Sıhhiye Vekaleti 
ile hiç bir münasebeti yoktur. 

Kızıla karıı aıı 
Beyoğlu ve Cihangir taraflann 

da kızıl haatalıir çıktıir ve o cİ· 
vardaki ilk mekteplerde kızıl a• 
1111 yapılmakta olduğu ya:ulmıt· 
b. Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey 
demi4tir ki: 

"- Kızıl baıtalığıDJL kartı mu 
afiyet temini için Beyoğlu cihetin
deki ilk mekteplerde aıı tatbik e· 
dilmektedir. Bu aıılar 4 defa ya. 
pılacaktır. Şehrin umumi uhbab 
iyidir/' 

1 ••••••• 

Muhacir 
Geliyor 

Romanya'dan 100 
evlik muhacir geldi 

Romanyadan son zamanlarda 
Meta devamlı ıurette -ı.arir 
.. lmetkedir. 

Dün de 100 evlik muhacir ırel· 
mittir. Bunlar Ellziz, de iık1n ., 
clilınektedlr. Muhacirler için ora
da yeni evler yaptırılmı,tır .• 

Gayri mübadiller 
için 

Gayri mübadillere ellerindeki 
bonolara mukabil yeniden satılı• 
ia çıkanlacak emlak itleri ile 
meıırul olmak iiaere t.,ıül edilen 
komiayon ikinci içtimaını pazar 
ırünü Ziraat Bankuında yapa
caktrr. 

Piyango 
Kazananlar --
iki kabzımalın se
vinci ve yaphklan 
Tayyare Piyangosunun son keti· 

desinde 40 bin liralık büyük ikra
miyeyi kazanan biletin 10 da biri Ni 
yazi ve Hakkı Ef. ler iınıinde iki ba 
W. kabzımalında bulundufu uıla
ııhnıtbr. Piyanıro bayii olan Muse•i, 
bu numaranın 10 da bir parçasının 
balıkhane memurlarına aablnu4 bu
lundufunu ıörünce, hemen oraya 
ko1muı ve bilet himillerini aramıı
br. iki lıabzımal da, son zaım.nlarda 
sermayelerini tamamen balıkçılara 
daiıtıruı bulunuyorlardı. Hakla El, 
kendiıine iki bin lira çıktıiını ifitin 
ce ta1mnııtır. Hakkı el. nin mem
nuniyetine bir misal de ıu olmuftu. 

Mahkemelerde 

Altın kaçıran tren şefi 
mahkôm oldu 

Karara nazaran 6 ay hapse 
konulacak, 1000 alhn 

lira para cezası verecek •• 
Türkiye hudutlanndan barice 

albn kaçırmalı iaterken yakala
nan yataklı vaıronlar !"fi Manel 
Bilyelinin muhakemesi dün Üçün 
CÜ ceaa mahkemeıinde neticelen
mit, karar ıuçluya tefhim edilmit 
tir .. 

Karara nazaran Pariıte Jüyle 
mahalle.inde 12 numaralı evde 
oturan suçlu Marsel Bilyelinin 
cürmü Pantolonundaki ıizli cep
lerinde ve Bavulunda ıooo altın 
ırnbur etmekle ve İkrar ve itirafi
le ııabit olmuıtur. 

Suçlunun tren fefi olmaaı, pan
tolonunda kaçakçılık yapmaya 
mahaus ırizli cep bulunmaaı esba. 
bı miifeddededen addedilmit ve 
bu yüzden 6 ay müddetle hap•ine 
ıooo altm liranın müaadere&ine 
ıooo altm lira da para caau alın
maaına karar verilnıi§tir. Suçlu ka 
ran süklinetle karıılamııtır. Eier 
auçlu para cezaımı vermezıe ye .. 
kunu bir seneyi ıreçmemek üzere 
6 ay cezasından ba,ka her lira j. 
çin bir gün heaabiyle hapiae konu 
lacaktır. 

Metresini 
•e 
Oldüren 

15 sene 10 gün 
hapse 

mahktim oldu 
Mayıaın betinci günü Cihan

girdeki evinde kalb c ir çivi aap 
!ayarak metresi i öldüren 
Salibin muhakemes~ dun ağrrceza 
mahkemesinde neticelenmiıtir. Sa 
lih ıs sene 10 gün a ğır hapse ve 

A 

Ayini ruhani 
Geçenlerde vefat etmiş olan !a

panyanm sabık Ankara sefiri Don 
Juan S.rvety Vest'in iatirahati ru 
bu için yarın sabah aaat ıo da 
Saint Eaprlt Katolik kfüesinde bir 
lyin yapılacaktır. Mera•İme Papa 
nın Ankara oefiri Monsenyör Mar 
ırotti rlyaHt edecek ve ayinde 
mülki ve aokeri rical ile sefaret• 
)er erk&nı hazır bulunacaktır. 

--....-· -
Darülbedayi tayya
reden ilan atbnyor 

Darülbedayide temsiline bat 
!anacak olan ilk operet münase 
betile müeueee tayyarelerle la 
tanbul halkına ilanlar atmaya 
karar vermittir. tik parti ilin
lar buııfuı tayyareden tehre 
dağıtılacaktır. 

30 lira aiır para cezası vermeye 
mahkıim edilmittir. 

Eski bir cinayet 
davası 

Geçen sene Samatyada Paıka• 
im fınnma miisellahan tecavüzle 
tezıriıhtan tehdit ederek 50 lira 
haraç almak iateyen sabıkalı gii
nıhundan Arnavut Behçeti öldür
düjünden dolayı ıs sene hapse 
mahkUm edilen Mina hakkındaki 
hüküm nakzedilmiıtir. Dün bu 
davanın nakzan rüyetine ağırce
za mahkemesinde batlanılmıttır. 
Evvelce dinlenilen şahitler tekrar 
dinlenilmit, müdafaa vekillerinin 
talebi Üzerine diğer bazı ,ahitle
rin celbi için muhakeme ba,kn gÜ 

ne bırakılmıstır. 

Bir daha müze bek
çiliği yapamıyacak 

Fatihteki evinde rakı imal e
derken yakalanan müzelerin gece 
bekçiai Salih Efendi evvelce doku 
zuncu ihtisas mahkemeai tarafın
dan bir sene hapse mahkiım edil
mişti. Temyiz mahkemeıi bu ceza 
yı mahkômun aleyhine nakzet
mit, yeniden yapılan muhakeme 
netice&inde Salih Efendinin bir 
aene hapiıten baıka müebbeden 
memuriyetten mahrumiyetine ka· 
rar verilmiştir . 

intihap encümeni 
toplanmıyor 

Dün içtimaı mukarrer bulunan 
adliye intihap encümeninin toplan 
tısı vubatm 15 ine tehir edilnı~tir. 

Sivas-Erzurum battı 
ANKARA, ı6 - Sıvaı - Erzu

rum hattının intau için gelecek 
..,ne bütçeye tahsisat konulacak
tır. lntaatı yapacak tirketle yapı
lan müzakerat neticelenmek üze· 
redir. 

Yugoslav sefiri 
Yeni Yugoalavya sefiri M. 

Yankoviç evvelki ırün Papa'nın 

Ankara sefiri Monsenyör Charleı 
Margotti'yi ziya.ret etmittir~ 

Bir vagonda 
hırsızlık 

Adapazanndan bildiriliyor: 

Adapazarına ırehnekte olan bir 
vagon bakkaliye levazımatı Arifi 
ye iıtasyonu civannda meçhul 
kimseler tarafından aoyulmuıtur. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Kadastro mektebinin • 
genı 

sene mezunları 

Kadastro Meslek Mektebinin bu ıenekl 
mezunları m11allimlerile 

Mümaileyh Muesvi bayile birlikte 
biletin parçasını evinden almak üze
re bindiği otomobilin ıöförüne 5 lira 
vermit üstünü bah,iı olarak bırak 
ınıfbr. Niyazi Ef. iıe ara aıra devam 
ettiği Balıkpazarmdaki bırabaneye, 
paralan aldıiı ak"'m uğramıı ve bü Tapu ve Kadastro Meslek mek 
tün tarudıklannın o ak,amki içki pa tebinin ~ı : 9~ •~esi i"!ti
raaını teıviye etmittir hanları bıbni§, Rıyaz~ye ıubeaın .. 
Mamafı, en karlısı, gene bayi ol- den ~2, Hukllk şubcaınden 35 e• 

mu~, ikiıinden de yüzer lira balıtit 1 fend_ı mezun ,olm_uşt?r. Gene sene 

nacakbr. Bu aenedeıı it~baren 
mektebin riyaziye ve Hukuk fU• 
heleri birleıtirilınektedir. iki aene 
tahsilden aonra mezun olacak e
fendiler, hem hukuki, hem fenni 

Pollıle 

Gelin 
Götürürken ---
Alayda kavga çıkh 
bir ağır yaralı var 

Büyükçekmece'nin Anarta kö
yüne ırelin getirmek uzre Bü
yükçekmeceden alayla ıriden Hü
seyn oğlu Mustafa ve Kara Ali oğlu 
Ali ara11nda yolda kavıra çıkmııtır. 
Ali Mustafaya bir taı atarak yara
lamıitır. 
Muıtafa da bıçaiını çeksek Aliye 

hücum etmiş ve clört yerinden ağrr 
ıurette yaralanuı ve kaçmııtır. Ali
nin yaruı ağırdır. 

Muatafa da yakalanacaimı anla
rnıt ve üç saat aonra teslim olmuı• 
tur. 

Tabanca ve pıçakla 
hücum 

Y eıilköy nahiyesine tabi Kalitar
ya köyünden Hüseyn oilu Şefik • 
fendi Filorya çiftliği tarlalarından 
aapanmı sürüp evine dönerken önü 
ne ayni köyden sabıkalı Kimil, elin 
de tabanca, ve kayınbiraderi Ali, e
linde bıçak, olduğu halde Şefik • 
fendinin önüne çıkarak yolunu kes
mişlerdir. 

Ali Şefik efendinin boğa:mıa san
laralr yet"e yuvarlanuı ve bir çukura 
doğru sürüklemeie batlanuılardrr. 

Neye uğradığını anlayamıyan Şe
fik efendi bağırmağa baflamııtır. 

Bunun üzerine o civarda çalışan 
Ya,ar oğlu Salib sesi duyunca kot
muı ve bu suretle Şefik efendi kur
tarılnuıtır. 

KB.mil ve Ali mahkemeye Yerilmiı 
tir~ 

Çalarken yakalandı 
Bakırköy istasyon cadcleainde Ar

tak Ef. nin lokantaıma, arka tarafın 
daki pencere camını kırmak suretile 
hrrsız girınit, çekmecedeki içinde 19 
lira bulunan it Bankası kumbaraai
le h.ir çift iskarpin. bir kaç -§İte ralu 
çalarak kaçarken yakalanmqtır, 

Kıvılcınıdan yangın 

Evvelki geçe Beyoğlu nda Mahmu
diye caddesinde cıkici Mehmet ve 
kömürcü Sadettin Ef. lerin dükkan
l!ırı ara&mdan duman çıktıp ırörüle 
ttk her iki dükkanın kapıları balta i
le kınlarak İ~erİye gİrilmif, Meh
met. Ef. nin dükkanında yanık bıra
kılnuş man.galdan sıçırıyan bir kınıl 
cnn tesirile döşeme tahtalarının yan 
makta olduğu görülmüş ve geni~le
meden ateı söndürülmüştür. 

Otomobil kazası 

Beledlyedt 

Tahsilat değil 
Varidat az 

700 bin liralık açık 
nereden geliyor? 
Düııkü Cümhuriyel gazeteoi 

Belediye tahsilatmm azaldığını 
yazarak bir k aç yÜz bin lira nok
aan olduğu kaydediliyordu. Öi
rendiğimize ıröre buu tahsilat az. 
lığı tahsilatm tamamile yapılama 
dığından değildir. Hatta bu aene 
tahsilat daha iyi bir Jekilde olup 
yÜzde 93 dür. Yalnız varidat az· 
lığı görülmektedir ki bunlar d& 
vergilerden dolayı deiil resimler• 
den dolayıdır. Oktnıva resmi tah
minden çok asdır. Keza bu aene 
az hayvan keaildiğinden mezbaha. 
resmi de az varidat ıretirmittir. 

Afyon 
Birliği 

Yeni tetldlAt ite 
batlı yor 

Afyon müstabailleri satıt birli· 
il umumi katipliğine tayin edildi· 
ii Ticaret borsası umumi katibi 
Nizameddin Ali Beye bildirilmit· 
tir .. Ankarada bulunan Nizamed
din Ali Bey buırün Ankaradan 
tehrimize ırelecektir. Nizameddin 
Bey birliğe ait teıkilata derhal 
batlayacaktır. Birlik merkezi ı.. 
tanbulda olacağı için bir daire 
kiralanacaktır. Maamafih Niza
meddin Ali Bey eski vazifesine 
ıelecek aene bqına kadar dev' 
edecektir. Kanunun tadili ..
ubaHı deiildir. Ezcüml 
afyon tacirleri veki.lete l ,_).O:.n 
larmda aadece ihrace•- . ı ~· tl ta 
rafından yapılması ;. o;.. :;.'ücut 
tıım serbest bırakıı::- \~ ;_:::'· <:. ., gıyap 
!erdir. Bu teklifler~ ~ ı ~n kem ı~ı 

t ·ı k • <'!. ""- a e, ne emayu yo tur. ,.. ? ·. · dif ______ .L ., .. .. .,. çar-

~ ~ tayin kılın. 
Fürugi H~.::::.~ti me~· 

Telgrafları 
ANKARA, 16. A.A. - Iran bari· 

ciye Veziri Füruııi Han Hazretleri 
memleketimizi tet"kederken Adana · 
dan B . M. Mediıi Reiıi ve Bat vekil 
Paşalar ha.zeratma ve Hariciye Ve
kili Tevfik Rüttü Beyfendiyc fU 
telgrafnameleri ıröndermlılerdir: 
Baıvekil lamet Paşa Hazretlerine 
Türkiyenin miaafirpervet' topr ğ 

nı terl<ederken bize memleketinizd 
büyük bir samimiyetle gösteri 1 n 

Betikıat'ta Abbasağa'da oturan kardqçe kabulden dolayi zatıdcvlet 
O ı...... Ef ·d · d k' 3200 No !erine en hararetli tqekkürlerimi ..., M:a.ran . ı aresın e ı - ··-~ ecl • A • da 
L kam B 'k dd za mu--, enm. ym zaman 

yon, qı taı tramvay ca • C.. h · eti bü-"L ı R ·.ı 
sinde Apti Ef. ye Garparak sol aya- umdi udeny nd • ,....,. .ve J&Dttarıl ..._:_ 
• kml bebi . j nez n en erm mınne 111 -ırınm ma11na se yet vernuı- -k ek ~-'--'---' t ol 
tir. Mlecruh hastahaneye kaldınlmıt Ye len yu 't clevıaDDttertletl • d-rl neci 
tır ma annr za. ı enn en ca • . ~~ 

Şapka çalanlar 
Beyoğlunda yeni bir talmn açık 

ıröz yankesiciler türerniıtir. 

Bunlar tenhaca sokaklarda dolaşa 
rak yoldan geçenlerin yanlarına yak 
laııp başından şapkalarını kapıp kaç 
maktadırlar. Zabıta bunlardan biriıi 
ni cürmü meşhut halinde yaltalamıt 
lır. Vaka şöyle olmuştur: 

Beyoğlunda oturan Jozef efendi 
iaminde biriıi kuloğlu aokağmdan 
ıreçerken birdenbire batındaki t•P· 
kası alınmıştır 

Jozef efendi geriye dönünce bir 
ırencin elinde 13pka, luıçmakta oldu
ğunu görmü,ıür. Jozef efendi d .... 
hal polise müracaat etmiı, tahkikat 
n~ticesinde bunun VRsİI iıminde bi
rioi olduiu anla,ılmııtır. Vaıil ya
kalanarak şapka geriye alınmııtır. 

Kapalı dükkanda 
yangın 

Beyoğlunda Mangazar aokaiında 
turıucu Yaninin dükkanı diin gece 
yarm kapalı bulunduğu ıırada yan
gın çıkmıı dükkan tamamen yandık 
tan roma söndürülmüştür. 

Yangının içeride bırakılan man
pldan çıktıp tahmin edilmelı:tedir. 
Tahkikat devam ediyor, 

Tramvaya asılanın 
cezası 

Dün Betiktatta feci bir ka%a ol· 
muıtur. 

Haoan iımincle lıirisi Betiktatta 
bir tramvayın baaamaiuıa asılmıt 
tramvay süratle yürüıneie batlamıı 
tır. 

Büyük Millet MeclUI Reisi 
KhımPqaHz.ae 

" Cünılıuriyetin güzel make
zinde geçirdiğimiz ırünler esna11nda 
bize kartı ibraz buyurmut olduğu 
nuz doıtluk nİf&llelerinden dolayi 
en samimi tqekkürlerimizin kabul 
buyurulmasını zab devletlerinden ri 
ca ederim. 

Asil Türk milleti t....,.fından biı:a 
karıı her yerde gösterilen kardeıçe 
dostluk tezahürleri kalplerimizden 
silinmiyecektir. 

Hariciye V •kili Tevfik Rü,tü 
Beyfendi Hz. ne 

" Çok lutufkar bir nıiaafirpcTYer· 
lik göıtermit olan memleketinizi ter· 
kederken mazhar olduğumuz unutul 
maz hüınü kabulden clolayi en sa
mimi teıekkürleriml ana müsaraat 
eder ve güzel hatıralarla gerk eaizin 
bahtiyarlığ:ınız gerek asil vatanınınn 
refahı İçin tahsi temennilerimi luıbul 
buyurmanızı rica eder, ayni zamanda 
en samimi duy!!'Ularmuzı mubte,..,m 
füfekanıza ve bilhassa Zekai ve Ce
W Beyfondiler Hazretlerine lütfen 
iblağ buyurmanızı rica edebilir 
miyim?." 

.. . ·' ... 
Edirne valisi 

Edime valiai Ozdemir Bey haa
ta olduğundan tedavi edilmek Ü· 
zere ,ehrimi.ze gelmittir. 

Mühendis mekte
binde sergi 

Yükaek Mühendis Mektebi la· 
!ebe cemiyetinden: 

ı - Mekteblmizln 49 uncu yıl 
dönümü dolayıaile, ya:u ve aözlı 
bizi kutlulayanlara açıkça tetek
kürlw ederb. 

2 - 7 - XI • 932 perıembe .U· 
nü liseli arkadaştan aerırimizl g
mek üzere mektebe çağınrız. 

Tramny Salıı>azannclan ııeçtiii 
arada tof'or Kemal iıminde birisi 
yolun keııannda durmut ve birden
bİTe otomobilin kapısını açmııtır.A- l •'"'!--"!"''"'!!"!!!! ... '!"'"-'"'! ... -"-.!I 
çılan kapının alvri kenan tramvayın 
bauunağmda aulı bulunan Hasana 
çarpmııbr. Hasan bu hızlı çarpıflII" 
ile baaamaktan yuvarlanarak otomo
bilin üv.rine dütmÜftÜr Bu sırada 

nm kanıına aaplanank •fır" surette 
yarıılamıştır. 

Vnlrnya polis vazıyet etmıf, ağır 
yaralı bulunan Haoan hastaneye kal 
dırılm hr. Şoför Kemal yakalana• 
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;llilliyd -\srın umdeai «MiLLiYET• tir. 

17 T.SANI 1932 
1 darehane: Ankara caddeü, 

100 No. 
T elıraf adresi: l st. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Ba,muharrir ve Müdür~ 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü 24319 

ldare ve Matbaa 24310 
~-~~~~~~~----

t\ BONE OCRETLERl: 
Tilrkiy~ için Hariç içın 

L. K. L. K. 
3 ayhjı 4- 8-
6 ,, 7 50 14 -

12 ,, 14- 28-

Gelen evrak seri verilmez - . 
Müddeti seçen nüabalar 10 ku
ruıtur. Cazetd v~ matbaaya ait 
itler jçin müdiriyete müracaat 
edilir. Guetemiz ilanların me· 

----- - ------------- _. ___ _......._..,....,. ~ ............... ------~ ·------- ---- ------------ ----- ------

Bu akşam MAJIK'te: KALPTEN KALBE filmi başlıyor 
GEORGE ALEXANDER MARTHA EGGERTH 

BilHln l.tanbul'un beklediği, haftan bata zevk, neıe gençlik filmi. Miiatesaa bir eser. Güzel ve emaal•iz operet. ftaveten R.K.O. dünva havadisi 

mız olan zevcelerimiz (benim 1 
yok ya!) 1 

1 RADYO 
Bugünkü proğram 

Dün de gazetelerde Vaail ia· 
minele birisinin, tenha sokak
larda gelen geçenin ıapkasıw 
kapıp kaçtığı yazılı idi. Demek 
ki; tapkaya dikkat etmezsek 
kah rüzgara kapılıp kaçar, kah 
biriıi aıınr... Gene gazetelere 

Sebep 18 den 18,45 kadar Saz (Vedia 
Riza Hanım), 18,45 den 19,20 ka- , 
dar orkestra. 19,20 den 19,45 kadar 1 

arkadq- Fransızca ders (ilerilemit olanlara 1 nazaran V asil ismindeki bu tap Fransızcadan 
ka hırsızı y.akalamnıt ve poliae Otelin holünde otura otura 
verilmit··· Abdal herif! Şapka Suzy'n:i.n c.anı ıılulmağa batla· 
kapacağı yere külah kapsaydı 1 dı. iki üç gündür kimse ıemti-
kimse bir tey demezdi... ne uğramıl'ordu. İhtiyarlamış 
Hanım teyzenin mıydı, çirkinletmiı miydi?Yok 

.. • ıa diğer aht veriıler gibi bunda 
sozlerı.. da iktısadf buhranın tesiri mi 

. (Son Poıta) refikimizc:le Ha vardı? 

Vazifesi sanki bir 
mıt gibi. o huduttan 
mey ordu. 

mahsus), 19,45 den 20 kadar orkeat 
ileri git· ra. 20 den 20,30 kadar Darülbedayi 

T anııtıklarmm on birinci gü 
nü Robert genç. kadmı tekrar 
hususi dairesine davet etmiıti. 
Suzy'nin kalbinde bu sefer bir 
ümit parladı. Kimbilir, belki!. 

artistleri tarafından bir temsil, 20,30 
den 21,30 kadar Tanburu Refik 8. 
ve arkadatları, 21,30 den 22 kadar 
Su Seniy eHanım, 22 den 22,30 ka 
dar Gramofon, ajans ve borsa haber 
leri saat ayara. 
VARŞOVA 1411 m. 

>- Bugün MELEK sinemasında 

Lilian Harve 
ve meıhur komik ARMAND BERNARD tarafrnd 

temsH edilen 

PALYAÇO 
~ bü; ük filmini görmeıiıiniz 

'uliyetini kabul etmez 

1 

mm Teyze müstear ismile yazı 
_____________ .. yazan zat dün bir genç kıza bir 

3UGON Ü HA VA nasihat veriyor.. Her ıeyden 

Bir aralık yanına metrdotel 
Albert geldi. Ona dert yandı: 

- Albert, dedi, f(iyle aklı az 
paraıı -çok inaan yok mu? Nere 
de kaldı bunlar? 

Saat onu çalarken Suzy faha 
ne bir dekolte ile, Robert te 
smokinle, süslü bir masanın 
başına geçtiler. Şarap ve şam-

13.15: Gramofon. 13.40 Tale
beye konser. 16.55: Gramofon. 
17.35: Gramofon. 18.05: Gramo-ı 
fon. 19· Kahvehane muaikiıi. 
21.05: Hafif muıiki. 22.35: Mo-

İpekfilm Studyos 
Muhterem halkımıza senenin fU en büyÜk sinema hadisesini 

delemekle iftihar eder: Y etilköy rasat merkezinden evvel qka, evliliğe velhud cin 
verilen malumata ıore buıün ıiyet meselelerine dair verilen 
hava bulutlu ve karayelclen mü cevapların altına (Yenge Ha· 
tedil kuvvette rüzcarlı olarak mm) imzasını atmak daha mü· 
devam edecektir. naıip olacağını (Hanım T ey-

19-11-32 tarihinde bua tas- ze) mize hatırlattıktan sonra i-
yıki 769 milimetre • çok sı- fe giriteceğim. 
caldık 16, en az 8 santisrat Mesele ıu: Bir genç kız bir 
kaydedilmiıtir. erkek sevmiş amma bütün kal· 

Şerefiye 
Meselesi 

Hep bilirainizı Biacle öteden 
beri tee11ia etmiı blr uıul var
dır. Belediye bir yeri açar, bir 
yolu aeniıletirae orada buha· 
'&n evlerden ,erefiye alınır ..• 

•• ılc • d . i e çsım mey anını tansım ett 
~ 12in de belediyemiz oradaki 
~pil iplerinden binlerle lira 

Ö. Kanuni teYe ne diye-
- t Y almz bir tek aual be

Ne var, n~verditi herhangi bir 
. 7 P~ap.!,ılı herhansi bir 
iıle '1r ıokağın terefi kaçana 
oradaki emlak aahiplerine bele 
diye para veriyor mu? .• Zanne
derim ki bt1na cevap veren bu· 
lunmaz. 

Yıldız yağmura 
Y •idı mı, yajmaclı mı bil

miyoruz. Kandilli ruathanesi
ne nazaran havat ve aydmlılc 
hatlar hlincle görültiyol'JDUt. 
Ren ılnnedim .. Bir muharrir 
ı rkadata sordum. Bana fU ce-
• abt 'ftl'dlı 
'BeAaht olanın batına bir kat 

ruı dütmez 
li.rb yerine dürrü ıüher yaj

•• aeaMHlan !" 

bile sevmİf. Ftkat sonradan 
öfrenmit ki; erkek evlidir. Şim 
di ondan nefret ediyonnUf, la
kin unutamıyormuı. Hanım 
Teyzeye soruyor: "Unutm.k 
için ne yapayım? . .'' 
Hanım Teyzeye göre "Sevil

meie llyik olan erkek sevilir. 
Neye blr Çingeneyi, bir hırsızı, 
bir katili ıevmiyonunuz? Ken 
diainden nefret edilen adam se 
Tilmez.'• 

Verdi fi nasihati dinlemeden 
evvel Hanun Teyzenin bu fikri 
Din yanlıı oldujunu söylemek 
lsteıdm: "Sevilmeye liyik olan 
erkek" diye bir tip yoktur. İn
tan neden aever? Bu henüz ket 
fedilmiı bir ıır değildir. Bir çin 
geneyi, bir katili, bir hırsızı se 
venler vardır ve çoktur •.. Bina 
enaleyh bu mütalea tamamen 
yanlıtbr. Hele nefret edilen a
dam sevilmez, ıözü büıbütün 
boıtur. Biriıi ötekiai severken 
onun sadakatsizliğine ve aıka 
ihanetine dair bir tey ötrenir
se nefret eder amma sevgisi b• 
kidir. 

Albert böyle gönül itlerini 
halletmekte mahir bir insandı. 
Husuıile Suzy gibi kadınlara 
yailı parçaları taıuttırmak i· 
çin bire birdi. 

Başını kqıdı: 

panya.. nolog. 24.10: Caz. 
Demek ki Robert bütün he- BUDAPEŞTE 550 m. 

vesini bugüne saklamış. lıte 18.35: Nandor Sovanka Sigan 
ilk hareketinden belli. On gün takımı. 21.05: Venedig geceai. 
dür birinci defa elini öpüyor. 22: Konferans. 22.20: Mr. ER-

NEST DOHNANYl'nin idareain
Bir buçuk saat laklakiyattan senfonik konser. 233.50: Tagan-
sonra, Robert gene genç kadı- ni iştirakile ca zmusikisi. 
nı odasının ka1>ısı önüne getir- ViYANA 517 m. 
di. O zaman Suzy artık dayana 17.50: Çay musikisi (Dana par 1 

madı. -raları). 21 : Büyük operadan nak 
.B b k ded' b" 1 len "ROSENKAVALlER" Ri- I 

Dahili ve harici bütün sahneleri Türkiyede sesli ve sözlü olarak 
zırlanan ve mükemmel bir şekilde olabilmesi için hiç bir fedaki 

tan geri kalınılmıyan büyük milli 

BİR MİLLET 
UYANIYO - Dur, dur, dedi, Robert ak 

lıma geldi. O da senin gibi, şık, 
ıüzel; çıtı pıtı bir kadın ara- - ana a sa~ a, . 1• lD chard Strauss'un muıikili temıi-

lerce frank sarfedıp benı yanın ıi. Rejisörü: ERTUGRUL MUHSİN 
yo~ Albert ıen çok hiyanet in da gezdiriyorsun. Sonra da böy PRAG 488 m. Filmimizin bütün sahneleri ikmal edilmittir. Filmin montajına 
aaoaııt•ın. Ben sormasam, bir le oportada bırakıp gidiyorsun. 20•25 = Bando muaiki (operet raretle çalıtılmaktadır. Pek ve pek yakında ISTANBUL-ANKA 

O zaman Robet· ve martlar). 21.40: Keman ve ı 
ıey söylemeyeceksin. K d d" b . . . .. gayde'den mürekkep takımın par lZMIR'de müteakiben sesli makina11 olan bütün tehirlerimizde m 

- Öyle amma, batımdaki i· .. -: ızım'.. e 1
• ~ ıtın ıç.!u çalan. 22.05: Radyo - orkeatra11 terem halkımıza takdim edilecektir 

tin de haddi hesabı var mı ya .. z~nu sana so~leyeyım de, yure (Kli.aik parçalar). 23.30: Oatra- 111111••••••••••••••••••••• ... 
• :,. • ğm rahat ets1n. Ben karımdan va'dan: Net'eli muaiki. 

Bu Robert te amma iyi adam ayrılmak istiyorum. Buna bir RERN-ZORIH 489 m. 
kulp bulmak lazım.. Seninle 20.10: Rigoletto operaamdan 

IDlf ha! Suzy daha masaıımn cürmü meahut halinde bil· vazi (gramofon ile) . p~rçalar. 21.~0ı 
batına oturur oturımaz yüzer d .. :r k bu Soliat Kloos'un qtıraklle Martını 
franklık iki kağıdı dizinin üstü yete uşme ten batka çare kilise.inden naklen orkeıtra kon-
ne bırakmııtı lamadım. Asıl meseleyi !İmdi seri. 22.50: Haberler. Müteakı-

H ·ki · · .. l L: ·f anladın mı? ben: Hafif muaiki. 
em ı ıı ne guze wr çı t S ··td" h fif Robe ROMA 441 

tqkil ediyorlardı. Robert uzun 1 • uzy gu u, a çe rt- 21.60: Tbom ma;'m eserlen'nden 
bo l ğ b• d l"k nl ın omuzuna vurdu: ca y u, ya ız ır e 1 a ı, K k d d" . bö. "MIGNON" operaaı . 

S d ·· t · ı· b" k d d - or ma, e 1' senm Y BOKREŞ 394 m. uzy e gos erış ı ır a m ı. l b" h'l .h . okt 
Ertesi gün ak§am yemeğini e ır .. ı ~ye ;ı tıyac~ y . Uf· 13: Gramofon. 14:Keır:a 18.05: 

Robert'" t rd .. t ldek" On gundür bana gosterdıim Kantık komer. 19.15: konserin 

h 
A dın i edo u ug~ l 0~~ O 1 alakasızlığı hakim huzurunda devamı. 20.3Sı Bükref operaım

uıusı a r e yemlf eruı. n· . aba ek . herh b dan naklen: Borodin'in e.erlerin
dan sonra tiyatroya, tiyatro- 1 t etm ' sem ~gi ir den "PRENS IGOR" iailnli opera 
d d ba 'tt"l kadından ayırmaia kafı bir ıe- temaı"lı'. an sonra a ra gı 1 er. hep . 

Fakat ıarip şey .. Bu Robert __ t_ır_· .. ·----------
ne kadar baıbaıa ve yalnız kal yakılacak 
aalar da, genç kadını ne olqa-
yor, ne öpüyordu. Suzy o ka- K•t ! 
dar çirkin de ondan mı? Ma- 1 8p 
demld bir defa almıf, beğen- Son hafta içinde Gözyaflan ro-
mİf, neden uçsuz bucaksız mas manı kitap halinde netrolunan 
raf edip duruyor? Etem izzet Beyin ilk ve memleke-

tin her tarafmcla bilylk bir allb 
Sabah ortalık ağarırken ote- ve zevkle aranan ve okunan .....t 

le döndükleri zaman, Robert olan "Yakılacak Kitap" Tfirla: 
genç kadına odasının kapısına harflerile tabedihneye batl&llllllf• 
kadar refakat etti ve "allaha ıs tır. 
marladık" diyip aVl"Wldı. Yakılacak kitap Türkiyede en 

r • çok .sevilen, okunan Tiı bir iki eo• 
Suzy hiddetli ve aıabi karyo nebi liaanma tercüme edilen OY• 

lanuı üzerine uzandı. Hiç te vetli bir romandır. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T emsilJeri 
Ba alqam saat 

21,30 da 

(OÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Retit Bey. 

Besteleyen Cemal Retit Bey. 
Umuma 

3 perde 27..WO. 

SiNEMACILIK DONY ASININ HARİKASI 
Seali filmlerin en giizeli ... 

MAViTUNA 
Güzelliği takdir edenleri zevkten çıldırtacaktır 

Baş rolde: BRlGITTE HELM 
ve dünyanın en meşhur, hakiki 

Z i G A N orkestrası 

G LOR Y A'da 
PIERRE BENOIT'nm taheseri ve ilahi yıldıı 

B R 1 G 1 T T E H E L M'in 
Temsili ATLANTID muazzam 

mahtetemi film:n 

gördüğl feYkalide muvaffakiyet bas~bile bir kaç 

,One daha iraeaine de•am olunacaktır 

böyl•ini görmemitti. Pek kıaa bir zaman zarfında bu 
it- -\' • eaer de yeni ~kli ile ne•reclilmlt 

~------•••••l!!ı Beıinci i,ra memurluğunda 
C 

tılmMına karar verilen sar 
--....=------~=-,,,,____ ongorilla yola, ve sair t:v qyuı 24-11-9 

Şapka hır•ızı 
Geçende ada bir yıldız poy

raza kartı ticlen biriıi Ayaspa· 
ıanm ajız taraflarında fapka
aını uçurdu... Ve ıapka o ka
dar hızlı uçtu ki; oldukça aeri 
kOf&D adam tutamadı. Eier 
brpdan ıelen biriai önleme
aeydi, alıp batım •idecekti. 
Şapka bile aıkı tutulmazaa ka
çıyor •• Nerede kaldı bat tacı-

Hanım Teyzeye göre: Bu af 
kın unutulmaaı için bir diieri· 
ni sevmek lazımdır .. Vakıa çivi 
çiviyi söker derler amma aıkta 
bu olmaz. Ve muhakkak olan 
bir teY vana eğer bahsedilen 
•e••İ ciddi bir aık iıe ilk aahi
bi ile ölür gider. ikincisi artık 
ıönül avutmak için bulunmuı 
bir ıey olur. Atk yarasının en 
müeaair ilacı zamandır. Daya· 
mıl»ilene ıöre .•. Artık her gün bulufuyorlar

FELEK dı. Beraber çay içiyorlar, ye· 

olacaktır. Bu ak..- 41•• rihine miiaadif perJembe günü 

SÜ Ope t
• Si,.ah krt•anm lftİ Ye kalbidir 13 ten itibaten Kaannpqada 1 

reyya re 1 - h lmv.etli ha,..anlar - fırnu caddesinde 149 No. lu irtihal ------------- mek yiyorlar, gez.meğe gidiyor 
Y~nl n~ırlgat lardı. İtte o kadar ... Mütekait aüvari Feriii eabak 1 

seryaver Salih Pat• eceli mevudu 
ile vefat etmifdr. C-zesl bucln 
aaat ikide Şi.licle Boyacı aokaim- ı 
da Metrutiyet apartrmanrndan 
kaldırılarak cenaze namazı TetYi 
kiye camiinde badeleda Maçkada 
ki makberi mahsuauna defnedile
cektir .. 

SO kiıilik blylk kadroaile Ye en küçük inaanlar. Balta nünde açık arttırma ile sat 
l &--i• bakir onnanlum 

Lehim•İz kuron· 
Fakat Suzyde de hiddet ıit

tikçe artıyordu. Ne sotuk kan 
lı adam bu yahu! Vakıa bütün 

Dit tabibi Halil llyas Bey bu l l • d bi k d ib-. · d b" LI . • 8 muame e erın e r a ına 
ıaun • ır a tap nefl'ebn1tbr. u ed'I · · ecl h'. bahai bütün teferrüatile ve reaim raz ı mesı ıcap en urmet-

ŞEN DUL 
FERAH sinemada 

·--- dan iatey1..nlmn mezkur ı 
kralı Ye eeirleri - heyecan auta mahallin de bulanmalan 
- teeaıiir - hareket - dram olunur. 

- 1411'Siizett ve ayni zamanda ZA YI - 2373 numerolu tek y 
bir aık macerası ve ırülünçli 

komik sah....... rabamıın plikaaar zayi olmuıtur 
niaini alacağımdan hükmü kal lerile izah eden eseri karilemize I te ve nezakette kuıur etmeyor-

tavaiye ederi7.. du. Fakat ..• Allah gariki rahmet eylesin .. t1r. 
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ADEM ve 
saadetti ki! Atkımdua - süldln 
ve rahata kavuttum diye - ltir te,. 
eluilmit delildi.. Y almz •ki kin 
dolu mabttiria atkın yerini timdi 
mes'ut ve tatlı 'hialerle dolu bir sev 
ri almıtıı. 

Bir •ktam Sühe,ll Kadıkö,.ün
tle oturan anne aneeine miaafir sit
•it Ye kaclıncajıaıa uran ~ 
bana telefon ederek o sece Kadılca 
yünde kalmak için milaaade İlte
mi9ti. 

Bu, kötkteki odamda, yalnız yat 
lliım ilk geceydi .. Vakit ıeceyan
ımı aeçmİf ve ben hali uyuyama· 
mıştım. Hep onu, Denizi dütünü· 
yoı dum. Muhayyelemi o dolduru-· 
yo du. 

Süheyli ile ıon günlerde tama
mile iki arkadat gibi idik. Hiç 'bir 
zaman kadın nazarile bakamadı· 
iun Silheyll hlfızamda da bir yer 
bırakmamıttı. Şimdi, yalnız ya
taimıda Denizin ı ın ihtira-

HAVVA 
Yapr Nabi 

Muhakkak vücudün tatmin edil 
diii zaman ruhun aç kalmamuı, 
veya rubun do,.duiu zaman vücu
dün tatmin edilmemiı ıibi kalma
sı mı lizımdı.? 

Pqa, ne de olıa artık ihtiyar bir 
adamdı. Deniz ıibi genç bir kadm 
tarafından serilem•cli. 

Birdenbire yavaıça kapının vu· 
ralcluiunu ifittim. Y ataiımdan fır 
lıyarak elektriiin düğmesini çevir
dim. Bu vakitaiz ziyaretçi kim ola 
bilirdi? Onun olmaaı ihtimalini dü 
tünerek kalbimin çatlıyacak ıibi 
vurduğunu hiHettim. Kapıyı aç
tım: o idi. 

Üzerinde ince bir dekolte vardı. 
Saçlan rlarma dağınık, omuzlarına 
dökülüyordu. Bir reaaam olsaydım 
hafızamda kalan bu tekilden ne 
muhtqem bir tablo vücude getirir 
dim. 

Girdi ve kapıyı kapadı. . . 

sevdiğime? 
-Evet, evet .. 

Saadetim okadar büyüktü ki o 
an için bqka türlü clütünemezdim. 

Bu geceden sonra Denize ve ~
ıaa bütün safiyet ve itimatlarile ku 
caklarmı açmıt olan bu ailenin ba
ba ve kızma, kendi evlerinde, adeta 
l'ÖZleri öaünde, elimize fırsat dijı· 
tükçe ihanet etmekten ,eri durma· 
dık. Mütekabil ihtiraalamnızın bi· 
zi, bir teemete dojru sürüklemek .. 
te oldujunu hiatediyordum. Bu çif 
te ıünahlı qlamıs bir sün meyda· 
na çıkaraa bu, ne büyük bir rezalet 
olacakb. 

Süheyll beni aevmeae. bana 
fazla dütkün ve fada mağrur olıqa 
aa bile ıene onun kocaaı idim. Ve 
bir kadın, dütmanı ıibi nefret et
tiii bir kocanın bile ihanetine ta
hammül edemezdi. Fakat bence a· 
ııl tehlike paıaydı. O, Denizi sevi· 
yordu, hem de aonauz bir a9kla .. 
Sevgilisinin ihanetine uğramıt bir 
it ık ayni zamanda kan11 tarafın
dan aldatılmıt bir koca olursa bu 
daha çok tehlikelidir. 

Fakat biz, ne Deniz ve ne de 
ben, irademize bfaklm değildik.Rüz 

A •• •• • 

j Kim bilir?. 

Denizin tuvalet Ye ımellitl ~ 
tün Erenköyüne fllaret aaln119b. 
Pqa onun için biç Wr mutakan 
çekinmiyordu. Ve, Deniz bir prea 
ae aibi alJinebilmek için bir pren
ee ılbi para han:ıyoi'clu. Pqanm 
son :umanlarda dört bet lain Jira 
kıymetinde bir maiazaamı aatbjı
nı haber almqtım. Şüphesiz ki bu 
kadar murafa irat Ye gelirleri yet· 
miyecelcti,. Denisin ruhu aibi tu-
nletleri de her ıiin cleiifiyordu. 
Ve. her sün brtmıda yeni Wr mak 
yaj ve yeni bir delmor altında çar
pan kalp te, hiHediyordum ki, ye
nidir. 

Fakat bir mütahecle bana yeni 
bir tehlikenin yaklqmakta olduiu 
nu haber veriyordu. P.... günden 
güne neıesini kaybediyor, ıünden 
ıüne enditeli, mustarip bir adam 
hali alıyordu. Denize kartı tavırla
rında da daha büyük bir korku ve 
çekingenlik farkecliliyordu. Acaba 
bir ıeyden mi tüpbeleniyordu. Şüp 
helense, diyordum, o uker bir a· 
damdır; hiddetini aaklıyamaz, la-

tim, ıülü koklayan, dikenine kat· 
la..,.lıdır,, cHyorchı. Fakat o ela. 
P•nm ballennde 10D zamanlar
da, Wr l»qkalılı olclapmr itinaf • 
cHyorda. Aralenndlllri büyük 1a1 
faıtm. raim• Deni& silri bir ka
dml• evlenmek ihtiyateızlıjmcla 
bulunmanm, aonunda fena netice
ler vsecelini tahmin etmeli dejil 
mi,.di?. Sonra DUtl MTİforclu, ne 
yatından umulmıyaca bir hara
retle amyo.-.. Eaasm ~~in, 
onu yakından tanımak aaaclet Yeya 
bedbiahtbiına ujrayanlar tarafın
dan aevilmem•İni banalama ııidı 
ramıyordum. O pervanelerin bulun 
dutu yerde yakılan bir atet aihi 
idi. Etrafında INlumnlar bu at99· 
t.e yanmaia malılaimdular. -Ba, a -
nüne ıeçilm•İ imkanaız Mr tea· 
metti. Ve Denls etrafına ıatırap ve 
kecl. aaçmak için yarablnııt met'· 
um bir kadındı •. Şeytanı boynudu 
ve çirkin tekli yerine reaamlann 
neden böyle mubteria ve ıüzel bir 
kadm .-linde t•savvur etmemit 
olmalarına hayret ediyordum. 

Bazen maceramızm meydana 
çıkmuı üzerine hasıl ol.bilecek va
ziyeti deltilnü ordum. Her 

yüzümden kaybetmit olacağı r 
ve zencinliii ıonra yüzüme vu 
yauk. benden nefret etmiyece 
idi?. Onu ahttıiı bu bayata de 
ettirmek benim elimde değildi. 
buna tahammül edemez, a 
hayatın lıaıreti onu bedbaht ..... 

Hem esuen Pata Denizden 
nlmıya razı olacak mı idi?. 
de her ıeye rapen, yalaız 
büabiitün kaybetmemek için 
ierini kapayacak ve ıörmemes 
ten ıelecekti. Bu ihtimal ha 
ma ıeldikten sonra P ... nm 
ıünlerdeki halini ıözlerimin 
de canlandırdım. DüfÜDdütÜlll 
ihtimal belki de timdiclm bir 
katti. Pata belki her tefi öl 
mitti de eeaini çıkarmale ceea 
demiy .... 

Ya Sübeylıa öjrenine ne 
tı?. T alril babuma her teJi 
cak, lafdmıt pruru ile afhy 
çırpıncek ve ona fikir daıut 
Babaeı kızma ~ cevap ver 
T abammül etmesini, kendi 1 
yapmasını mı aöyliyecekti?KISll 
önünde zifını ft hodbinliğini bö~ 
apaçık bir şekilde meydana vur 
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Bir şerir 
kaçb! 

Kamyon 
Yolcularını 
Soydular 

Dünya 
Güzeli 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Bir infilak, 4 kiti 
öldü 

Yusuf jandarma 
elinddn 

nasıl kurtuldu? 
MALATYA - Katil ve sair auç

ı..-d.., maznun olan Y uıuf iamlnde
lıi ıerir Malatyadan Adıyamana nak 
~ilmekte iken yolda kaçmııbr. Yu 
•ufun yanındaki jandarmalardan bi
ti Celikan köyü civanna yaklqtıkla
l'ı zaman ııeceyi ııeçlrmelı için Yfl<' 
l•darik etmelr Ü7.A!H köye ııibnit. 
!.undan iıtlfade ed- Yuıuf diğe.- jan 
darmarun bqma bir lef atarak se.-
""'1alettikten aonra ol11bını alarak 
b.çmı,tır. Şerir şiddetle takip edili
Yor. 

Y ağmur•uzluk bitti 
AMASYA,- Burada devam eden 

lıuraklık devri nihayet bulmut tıibi
ılir. Semamız üç pnden beri bulut
larla kapalı olup anısıra hafif yağ-
11\ur ela ıerpeliyor. Hanı ret derece11i 
JÜndilzleri 15, ııeceleri 8-9 dur. 
lt<nçber yavq yavaı çiftini •Ürmeğe 
lohum ckmefe batladL 

BOLU - Altı aydan beri de.aın 
ed~n kuraklıktan sonra havalimize 
llıebzul yağmurlar yağmııtır. Ku
raklık temamen :zail olmuş ve hava 
tekrar açınııtır. Şimdi, çifçi faaliyet
~ tarlaaını sürmektedir. Havalar 
lıöyle müsait gittiği tekdirde. az za. 
lllanda, tarlalar kamilen sürülmüt o
lacaktır. 

Bu ıene sonbahar gayet latif ııeç· 
lftektedir. Ovamızı kuşaten ormanlık 
dağlarda, mevıim icabı, yaprakları 
"'roran ve kızaran afaçlar yeşil ka
lan ağaçlarla beraber kartıdan en 
~lak renkle.-le, ıayet aanatkiırane 
•rülmlit bir hale gibi ıllrüniiyor. 

Günle.- ılık bir hararet içinde geç· 
lllektedir. 

Emet'te hırsızlar! 
EMET - Son ıünler zarfmda bu 

'-da bir kaç hıraızlık vakaı ıolmuı
lur. 20 ııün evvel çartıcla bir dükkan 
•çılmıt içlnd- 40 lira ve bir çok eı 
1• •ıınlmııtno. Dün geoa ele bir eve 
~•sız cirmittlr. Hırsı.ır yatak oclaaı
"- kadar ılr""" burada uyuyan ka 
dının boynunclakl zinet altınlanm ko 

.. 
Parıp almak istem.ittir. Kadın uyanıp 

ryada batladıimdan lur.,z kaçnıq 
~· Gene dün ıı- Emet civarında 
:"' buğday ıımlıanna hınız ıirerb 
tçİndeki boğdayları aımnıttır. 

iter tarafta elektrik 
., MUSTAFA KEMALPAŞA -
~•abanm her terafınm efektrllde 
lan viri için lıauınızca yeni kararlar 
~•rilmlttir. Yalanda yen teıisat yapı 
""CJ1ktıı-. Bu iti• belediye hararetle 
~'gul oluyor. hndlye kadar elekt
~len ancak mahdut bir saha istifa
.., edebiliyordu. Blr lasma ela sine
=~ binaaından cereyan verilmekte i-

. F.lcktrik teaisatı yapdacağı habe-
•ı h k . . d' . • er eıı ıevın ırmı,tır. 

Portakal geliyor 
ADANA, - Son birkaç gÜnden

~ri •ehrimize Dörtyol ve Kozan
n külliyetli portakal ıelmektedlr. 

. Rurada portakalın üçü, mandali
••n dördü ve limonun üçü beter ku-
.... ,~ satılmaktadır. 

Tokat meb'u•ları 

Keriman Ece lzmirde 
MALATYA, 16 (Huauai muha hararetle kartılandı 

1ZMİR, 16 (Milliyet) - Bu 
birimizden) - Urfada Ekrem ve , 
Selim iıminde iki toför, iki kam· ' 
yonla gündüz saat sekizde Sivaı- gün İzmir vapuru ile şehrimize 
tan hareket etmiılerdir. Gece g~ gelen dünya güzeli Keriman 
vakit Hekimhan _ka:ı;aaını? Akpı- Halis H. parlak tezahüratla 
nar karakoluna yırmı dakıka me- k I 
safedeki yokuıu çıkarlarken Urfa arşı an:ınış~ır. 
it Ekremin kaınyonunun önüne S 

1 

Kralıçeyı Matbuat, sporcu -
kiti çıkını§ ve makinenin önüne lar, İzmir kadınlan namına bir 
ııeçmek iıtemi,lerae de mu"affak grup ır ç jrle vapurda karşıla
olamamıtlardır. Bu şahıalar arka- dı büketler takdim edildi foto 
daki toför Selimin kamyonunu ' fl kild' E · k ' I 
durdutmağa muvaffak olmuşlar· gra ar çe 1• ceyı ar~~ a· 
dır. Bunlardan üçü kılınç, ikiai tü yanlar arasında bulunan dort 
fenkli, yüzleri sarılı ve içlerinden yaşındaki Merih: - hotgeldin 
biri aakallı idi. Mütecasirler oto· güzel abla, seni yanağından ö
mobil yolcularından Abdullah Ça peceğim dedi ve alkıslar için-
vuı iaminde birinden bin sekiz yüz d .. t .. ' · 
lirayı, :;oför Selimin üzerindeki e op ~· .. 
yüz on beı lira ile otuz gümü! me- Kralıçe sahıh dolduran hal · 
cidiyeyi, Eı·zincanlı Re•ulün yel-1 kın alkısları arasında İzmir Pa
mit lirasını, diğer yolcu Urfalı lasa gitti. 
Sabrinin yirmi lirasını ve diğer bir 1 Yarım saat sonra valiyi flr
çok eıyayi, bavullarını, elbise v~ kayı, belediyeyi, gazeteleri gez 
ayakkaplarına kadar her şeylerı- 1 d. E İ · k 1 k ·· 
ni almıılardır. Hadise mahalli 1• re zmır ız arını ÇO gu· 
karakola yakın bulunmasından ça zel bulduğunu. bu seneki müsa 
buk tutulmamaları için yolculan bakaye girmeleri l:"ızım geldi- . 
sıkıştırmıılar, şoförü gösteriniz, öl ğini, söyledi, gazetecilerin gös- • 
~ür_eceğiz. demi_şler ve şoför Se- terdiği samimiyetten çok fazla , 
hını yolcu zannıle kaba baldırın- ! .. · İ · İ 
dan kasatura ile yaralamışlar, mutehassı.~ kald!: .zmırden s -
yolcu Resulü iki omuzu arasın- tanbula donecegını, sonra Mı -
dan, yolculardan aakerden terhis sır Kadınlar Birliğinin daveti -
edilmi• bir biçareyi omuz batın- ne icabet eyleyeceğini, 1 talya, 
dan yaraladıktan sonra savuşup Fransa, Amerika kadınlık te· 
git~işlerdir. Şerirler, _aoygun ma- şekküllerinden gelPn davetleri 
halime 200 metre ılerde eıya . • . . 
denklerini ve bavullarını parçala- k~bul ~~tı.gını, fakat ne zama_n 
yarak içindekileri ve yarım saat gıdecegınm muayyen olmadıgı 
daba ileride alet yakıp panıları nı ilave etti. Kralice bazı mad
paylaımışlar ve sabahleyin o mm di menfaat dedikodularına te
takadan u~aklaşmış~ardır. Sab_a- mu ederek cazi teklifler bana 
ba kartı yaımur yagdığından ız- • . P 
ler de bu suretle bozulmuştur. Mü tesır etse~dı bu .aatta vatanı· 
tecaıirler ıiddetle takip edilmek- mın bu guzel parçasında bulun 
ledirler. mazdım, dedi. 

Ankara· 
• 
Istanbul 
Hava postası 

(Başı birinci sahifede) 
dirde İ•tanhul - Ankara tayyare 
seyah tini gelecek ayın birinde 
yapma kabil olacaktır. Şimdilik 
yalnız Eski§ehirde bir tayyare iı
tasyonu yapılacaktır. Bu iataayo
na tayyareden poata paketi atıla 
bilecektir. Bundan maada yol üze 
rinde 14 yerde mecburi iniş yeri 
yapılmıştır.. Bu istasyonlar da 
motörlerde bir inza vukuunda 
tayyarelerin karaya inebilmeleri 
içindir. 

Bu hatta çalııacak olan diğer 
Amerikalı tayyareciler de on ıü
ne kadar ıehrimize geleceklerdir. 

Kayıkla İstanbul
dan Mersine 

MERSiN, 15 A.A. - İstanbul 
da 30 haziranda yelken bezinden 
yapılmıf kayıkla dünya seyyaha
tine çıkan Beykozlu Muatafa İh
san Efendi bubün Mersine gelmiı
tir. Seyyah bütün Anadolu sahil
leriyle Ege denizindeki adalara 
uğramıştır. Buradan Suriye aahil 
leri boyunca yoluna devam ede· 
cektir. 

Y eı·li meyvalar 
24 T.aaniye mü1adif pertcmbe 

günü içki aleyhtarları senelik kon 
gresi Halkevinde toplanacaktır .. , 
Bu içtimada yerli meyveler meae· 
leıi de görütülecektir. 

-... ........ ---

Dokunulmazlar 
Ve Gandhi 

refine dün akıam halk fırkası tara
fından halk evinde bir çay ziyafeti İ 
le bir müsamere verilmittir. Müsa
merede Vali Bey ve kolordu kuman
danı paJa buhrnmuıtur. 

Yarın müzeyi, gezecektir, ak
t•ma duhuliyesiz lzmir Palas- POONA, 16 A. A. - "Do
la, suvare vardır, cuma günü kunulamazla~" ın bir heyeti 
Himayei Etfal menfaatına ya· 1 Y_ e~va~a hapısh~ne_ainde Gand
pılacak İzmir şampiyonu Altı- hıyı zıyaret etmıştir. 
nordu - İzmir spor maçında bu· Gandhi, elinden geldiği tak-Süreyya bey bir nutuk irat etmiı, 

iktiaadi vaziy~ti izah ederek alınan 
tedbirler sayednde memleketin te
rakld ve inkif&f yoluna gireceğinden 
babı ile Tokal gençliğinin milli mü
cadelede göıterditi gibi aynı heye
can ile çalıttwılI lüzumundan bahset 
mittir. 

Panayır açıldı 
AMASYA,- Merzifon kuabaaı

nın sonbahar panayırı açddı. Pana
yır çok kalabalık olmuştur. 

Bir cinayet 
ORDU, - Burada bi. cinayet ol

muş, Göçoilu Şükrü isminde biri 
Hacı Omer oğlu Arifi çar!• ortasm
da yaralayıp lr.açmııtır. Mecruhun ya 
raaı çok afırdır. Hastaneye kaldınl
mıttır. Hadiıenin eaki bir dütmanlık 
yüsünden ve intikam makadile ya
pıldıtı tahmin edilmektedir. 

Yeni bir lise 
GAZiANTEP - Şehrimizde bir 

lise açılacağı hakkında üç ıün evvel 
Maarif V ekaletlnden bir tebliğ gel. 
miştir. Bunda bina ve binamn evaa· 
fı aorulmaktadır. Bu habe.-tehrimiz
de son derece memnuniyet ve sevinç 
le kar,ılaillltlflır. 

lunacaktır. dirde, yeni Hint kanunu eaaai

Gene harp 
Başladı •• 

--· -
Paraguay'blarJa Bo
livyalılar arasında 

çarpışmalar oluyor 

sine zulüm ve tazyike maruz o
lan sınıfların hukukunu iadeyi 
mutazammın bir maddeyi ilave 

' ettireceğini söylemiştir. 

Sabık Kral Ferdi
nand Bulgarista

na avdet etmiyor 
SOFY A, 16. A.A. - Sabık Bal

gariıten Kralı F erdinandm Bulgari• 
SANTIAGO DE CHILI. 16 A. tana avdet edeceği hakkındaki şayia 

A. - La Paz'dan bildiriliyor: 1 tarla ayni zamanda Kralın yaverinin 
Son itarata göre San Vedia "e Sofyaya gelmesi münasebetiyle ooı 
Bokeron harpleri amans.ız olmu~-

1 

yaliıt meb'uı Postuhov taı·afından 
tur. Paraguay'lılar 200 telef, mec mecliste hükômete bir sual sorul
ruh ve esir verdiler. Bolivyalılar ınuıtur. 
500 tüfek "e 40 mitralyöz itinam Ba,vekil M. Mu,anof buna cenp 
ettiler. Arse mıntakasında Boliv- verrek deınittir ki: 
ya tayyareleri Paraguay kuvvet- "Bu me~elenin ortaya a.tılmaıını 
lerini bombardıman etmi,lerdir. ınem1eketin menfaatine mugayir bul 

h·uyuları zehirlediler 
duğumuzu, bu §llyialar çıkar çıkmaz 
matbuata söylemi,tim. KTalın yaveri 

ASSOMPTION 16 A.A. _ Har l "rf husu•i itleri için Bulgaristena 
biye nezaretinin bir tebliği San geldiğini ve gerek hükümet gerekse 
Vedra önünde Paraguay kıtaatı- hiçbir kimse nezdinde herhangi bir 
nın Bolivyalılara ait bir çok mit- teşebbüıte bulunmadığını söyliyerek 
ralyöz ve 112 silah ganimet alınıf bizzat bu fayiaları tekzip etmiştir. 
ve Bolivyabların kuyuları hamızı - _ ..... 

ı,. 'l'OKAT, 16.- Tetlcilratta bu- At koıuları 
tı "ınak Üzet'e T okata ıelen mebuıla 1ZMIR, - Sonbahar at koşulan 

kibritle zehirledikten •onra kaç
mıt olduklarını bildirmektedir. 

Birbirine u11magan 
haberler 

Amerika ve silah
ların hususi 

ltırz Süreyya "e Nazım Beyler ıe- bu cuma .-ünü yapılacaktır. 
"'-· -==============~~========...,-=----=-~~--... ~--.... ~~=--

Zonguldakta kömür bayramı 

SANTIAGO DE CHILI, 16 A. 
A, - Chaco ihtilafı dolayısile, o
rada sulh ve muharebenin biribi
rini takip etmekte olduğuna dair 
olan haberler biribiri ardına gel
mektedir. Şili reisicümhuru M. A
leaaandri, Amerikan ilmi heyetini 
mücadelenin tarihi ve coğrafi •af 
balarını tenvir etmeie memur ey 
lemiıtir. Santiago'daki Paraıe el
çisi ıu bayanatta bulunmuıtur. 
"Fikrimce ilim. taraftarlık etmez 
ve ilim erbabının verecekleri fi. 
kir, herhalde bitarafane olacak
tır." Bolivya elçili, bu heyet aza
llDln aerdecekleri mütaleaların ih 
tilafın mualihane bir tarzda hal
li.ne medar olacağı mütaleaaında. 
dır. Ayni zamanda Bolivya umu
mi karargahı, Boli"va ağır topçu 
lan tarafından yapılan bombıırdı
nun eanaaında araırelilerin 1000 
kadar telef ve mecruh venni, ol
duklarını bildirmektedir. --- ____.._ 
Büyük b ir p iyanko 

Milli lktısat ve Tasarruf ve Hi
mayei Etfal camiyetlerinin tertip 
ettikleri büyük eıya piyankoau
nun biletleri ııatılmağa baılanmıı 
tır.. 1 Kinunuaanide Ankarada 
çekilecek olan bu büyük piyanko 
nun bütün hediyeleri yerli malı
dır. 200,000 bilet Üzerine tertip e
dilen piyankonun 25,000 lira, kıy 
metinde efya ikramiyeai vardır .• 

- . 
Ahırda çalışırken 

.._ Ereğli Kömür havzasında kömürü ilk keşfeden Uzun Meh- AkÇANAk~~LdE,-lbrahBa?'ramhiçdin 
··•~i .. .. .. . . . . . pınar oyun en ım a ır a 

n yıldonumu şeı·efıne 8 te,rımaamde merasını yapılmı~tı. çalışırken kendiıine yddırım isabet 

Bu münasebetle Huausi muhabirimizin merasime ait ııönder ı elmittir. lbrahim ve ahırda bulunan .. _ .. 

surette imali 
LONDRA, 16 A.A. - Wu

hingtondan "News Cbronicle"e 
bildiriliyor: M. Stimt0n,'un beya
natı, ıilah ihracatını kontrole ti.
bi tutmağa matuf bulunan nıuahe 
deye iştirak edeceği zanruru tevlit 
etm~ktedir. Şimdiye kadar Aıneri 
ka hükümeti, kanunue1aıiıinin 
kendiaine silahlan kontrol etmek 
müaaadeaini bahteylemekte oldu
ğu fikrinde idi. M. Stimt0n'un he
yanatrna nazaran Amerika, bat .. 
tı hareketini değiıtirmete ınüte
mayildir. Bu tel.eddül, ihtimal tah 
didi teslihat konferanaı tarafm
dan iyi bir aurette kal"fılanacak
tır. Filvaki, 8 seneden beri, Aıne
rikanın hattı hareketi tetlihatm 
huıusi surette imalini kontrola ça 
l19an devletlerin mesaiaini felce 
uğratmı•tır. 

Açlık grevi 
CENEVRE, 26. A.A. - Son va

kayi üzerine tevkif edilen milli .,__ 
lia aza11ncla Nicole'un açlık ırrevi 

yaptığı müddei umumilife haber ye
rilmittir. 

lngiltere - lrlanda 
itilAfları 

DUBLIN, 16. A.A. - M. de Va
\era, parlamentoda ıe.-beat lrlanda 
hük:\ımeti ile lnııiltere araaında mev 
cut olan ve hali hazırdaki ihtililtan 
başkaaına müteallik bulunan itllifla 
rın ipka edilecetini aöylemittir. 

Diğer taraftan nazırı M. Ryan, 
serbest hükumet dahilinden yapıla
cRk koyun ithalitı için bir prim te" 

1 Gazi köprüsü 
(Başı birinci sahifede) 

inşaat gruplarile temas ettik .. Ka-

1 
raköy Palas'ta inşaat ldarei Fen
niyeıi müeaaialerinden lbrahim 
Galip B. demiıtir ki: 

"- Şartnameyi henüz okuma
dık. Fakat ne oluna olsun, Gazi 
köpriiaünün İnşaatı için hariçten 
kısmen ham ve kısmen masnu hal 
de demir malzeme ıetirtilmek 
zarureti vardır. Ham getirilecek 
kısımlar, burada işlenip köprünün 
montajı yapılacaktır. Bunu da 
Türk olsun, ecnebi ol&un li.zmı ge
len teıkilata malik, fenni kifayeti 
haiz her hangi bir inıaat müea
!'eaeai temin edebilir. Yerli İntaat 
müeueıeleri arasında pek ciddi 
çalıf&Rlar çoktur. Bununla bera· 
ber, lazım ırelen teıkilita bihak
kın malik olanlar çok sayilıdır. 
Bu meyanda bulunan ınüesaeae· 
miz. Gazi köprüati itil~ alakadar 
olmaktadır. Şayet, intaat bizde 
kalına, •Öylcdiğim tekilde hariç
ten maan;,ı ve ham d~mir malzeme 
celbedilecek, her iş c.hti olan yer
li müess.e&e ve milteahhitlere kı
sım kııım y,;;ı.ptırt!larak Gazi köp
l"ÜsÜ vüc·\tde getiritecektiı ,. 

'fürki}e lnşill&t müeııeseai de 
bu i,le meşgul olmaktadır .. Bu mÜ· 
es:<esc ,.ahibi Mehmet Ali 8 .. bu 
luı•u•ta belediy~den malfunat al· 
miya ça,:.şn1akta ve C'.ğ rc~ndiğimi
ze y.Ore, di f:"er bazı )erli şermaye
darla .. v~ ir.~aat tn.ıı,larile inşaatı 
deruhte için r.nla~ma teminine ça
lı;maktadır. Bu ı:rı.ıp tA teşekkül 
edt-~se, hariçten yttln;,7 burada i
mali kabil olmıyan nı:ıt:zeme aksa 
ll\tnı ... etİi·tecektir. 

Fikri Beyin fikri 

Gazi köpri.ısünün dahilde imali 
kabil olup olmadığını yük.ek Mü
hendİ• Meklebı rektorii Fikri B. 
den de 1'<u~dltk ve ~u İL."\hatı al
dok: 

''-- Gazi l--.ôµ1iı!-ÜnÜn İnşası j .. 
çin hariçten herhalde ınamul ve 
kı•men İtam halde dcır.iı malze
me celbine ihtiyaç '\ardır. 

Ham getirilecek ma!:.o:eme, bu .. 
rada i~lenip takıldıktan sonra ye
rine konulur 

l'liteL.:im, KarakC'.\y köprüsünün 
inşasında da böyle olmuf. Karaa
ğaç'te fabrikaınaı Wr yere yapd
mı§, ıetirtilen demir mal.ıreme ora
da takıldıktan aonra yerine konul 
muıtu. 

Bu itin yapılması için mühendiı 
lerimizin kifayeti ..-ardır ve her 
halde hariçte kuvvetli bir sınai 
müeueaeye İstinat etmek şartile 
yerli in,aat grupları da, ecnebi 
grupları kadar köprünün infaatın 
da muvaffak olabilecektir. 

Mısır 
Çarşısı 

(Başı birinci sahifede) 
daki hanın bir kısım odaları yıkıl 
mak tehlikesine maruzdur. Kapı
nın civarındaki dükkanlar Beledi
ye tarafından tamamile kapatıl
mııtır. .Bu civar eınafı Belediye
ye müracaat ederek zarardide ol
duklannı, dükkanlarının açtırıl
masmı iatemiılerdir. Fakat tehli
ke mevcut olduğundan Belediye 
müsaade ebnemiıtir. 

• 
Istanbul halkı 
Her yapılan 
Yolun 
Yarı parasını 
Verecek mi? 

(Başı birinci sahifede) . 
meaeleyi tetkik etmiş makamı ic .. : 
rarun meclia kararları haricinde 1 

it göremiyeceğini, bu hususta ken · 
diainin müdahale salahiyeti olma
dığını bildirmittir. Bunun üzerine 
İstanbul belediyesi icra makamı, 
ıehir meclisi aleyhine Şurayı dev- ı 
lete müracaat ebniştir. Şimdi Şu
rayi Devlet meaeleyi tetkik etmek 
tedir. Devlet şuraıı makamla 
meclis ara11ndaki bu ihtilafı hal
lettikten sonra hangi yol infaatm 
da halktan yarı masraf alınacağı 1 

meydana çıkacaktır. Devlet ınra: 1 
aı latanbul umumi meclisinin ka· 
r:a.rını tasdik ederse halk çok is- 1 
tıfade ed<,.,ektir. Cünkü meclis 
müceddeten inşa · edilen yoldan 
hiç kaldırım filan yokken yeni- 1 
den açılan ve taş dö~enen yol ma-

1 

naamı cıkarmaktadır. Bu vaziyet
te bittebi bu şekilde açılan yol- ı 
lar mahdut olduğundan bir kısrnı 1 
halk para verecektir. Eğer De"
let şurası belediye makamının 
noktayı nazarını tasdik ederse la

LONDRA, 16. A.A. - Glase"* 
vakua ııelen bir infilak netice.lnct. 
maden aınelesinden 4 kiıi ölmiit, it 
kiti afır surette yaralanmııtır. - -

Prens de Galles 
BELFAST, 16. A.A . - Prens de 

Gallea, yeni parlamentonun kü,aı 
ret.mini icra etmek Üzere buraya gtl 
miştir. Prens, hararetli bir surette 
karşılanmııtır. 

E. NEŞFT 
N 

ır. 
::s ; · 

... .. 
2. .. 
3 
r 
;; 
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Ani ihtiyaç İçin 10 ve 2 komprime 
tik ambalajlar içerisinde. 

Her yerde arayınız. 

tanbul halkı deh~etli para vere- ZA YI - Berayi tebdil verdi
.-ektir. Çünkü kaldırımları sökü- ğim aakerlik tezkerem muameleci 
!erek yeniden dö~enen yollar pek Cemil Bey tarafından ziyaa uğra
coktur. Bu takdirde mühim mik- dığından yeniıini alacaiımı ilan 
tarda varidat temin edecektir. Ka ederim. Çarfıyı Kebir Zenneciler 
nun mucibince halkm yol masra- caddesi Tulumba meydanı 10 na
fına iştirak histeleri 1340 senesin 1 maracla Apturrabrnan Abbas-Fem 
den itibaren alınacaktır. Meaela I b . - --
yalnız Fatih kaymakamlığında . •tan ul S ınci hukuk mahkeme-
1340 •eneainden beri bir milyon ıınden: Yervant Pekmezyan efendi
liralık kaldırım tecdit edilmittir. nin Beyoğlunda Fcriköyünde Tatn 
Şu halde yalnız Fatih halkı yanın la caddesinde 132 numaralı haneci 
milyon lira belediyeye borçlu ola- turan A Kar ka efend. al h~ 
caklardır. o ikam rami d .•. a d' ı .,~Y •-

M. Hoover Vashing
tona dönüyor 

V ASHINGTON, 16. AA. - Rei 
sicümhur M. Hoover, bu aabah saat 
8,30 da buraya gelecektir. Buıün lr.a 
bineri toplaıuı.ğa davet elnMalne in 
tizar olunuyor. 

ne e ey e ıgı ııı.vanın llilnen 
tebliğat icrasına nığmen 9-l 1-932 ta 
rihli celsei tebkikatında iapatı vücut 
etmediğinden naıi hakkında gıyap 

kararı verilmft ve emri muhakeme- ~ 
nin 14-12-932 terihine müaadif çar- ·

1
,_ ' 

tamba gijnii saat 14 te tayin lnhn- _ 
mıt olduğundan yevm ve vakti mez
kı1rda mahkemede ispatı vücut et. 

mesi ve akıi halde hukuk usulu mu-
M. Hoot•er ve M.Rooıeı•elt hakemeleri kanununun 401 ci mad-

arastnda teşriki mesai de•i mucibince hakkında gıyaben mu 
NEV YORK, 16. A.A. - M.Roo hakemeye devam olunacağı tebliğ 

aevelt. harp borçları g-ibl mühim -- makamına kaim olmak üzere gıyap 
selelerin münaka1411nda M. Hoov• . ka b' h bk 
·ı ;ı.· · kara . Ü I rarınm ır nus ası ma eme di-
ı e teın ı meaaıye r venneaı .. . . . 
zerine bu hareketini teavİp ec1- ytbı vanhaneaıne talık olunduğu gıbi ev-
lerce telgraf almsıtır. M. Rooıevelt, rik havadislede ilin olunur . 
henüz rahataız oldufundan relaf
cilmhurla görüıeceği aaatı tayin ed~ 
memiştlr • 

Boks; Fransız 
Şampiyonu mağlup 

PARIS 16 (A.A.) - Dünya 
fampiyonu Al Brawn, Fransa -
piyonu Plandner'i ikinci ravuntta 
nakavt etmek suretile yenmiıtir. 

Graff Zeppelin 
balonu 

FRIEDRICHSHAFIEN, 16. A.A. 
Graff Zeppelin balonu bu seneye ait 
son tecrübeıini yap1111fbr. 

Cenevre arbedele
rinde 

ölenlerin adedi 
CENEVRE. 16. AA. - Bu aym 

dokuzunda yapılan nllnayİf eanum 
da yaralananlardan biri daha ölmllı
tir. Bu suretle ölenlerin miktan Oll 

liçe balif ol-tur. 

--- --· 

·-

Beyoğlunda istiklal caddesinde 
391 numaralı 

EPREM 
Kürk mağazasında her vakit 

gÜzel ve tık 

KÜRKLERİ 
rekabet kabul etmez fiatlarla 

bulursunuz. 

lstanbul asliye mahkemeıi uçun· 
cü hukuk dairesinden: Ka11mpatacla 

ı 
Hıcı Ferhat mahallesinde 26 No. lu 
hanede sakine Emine hanımın koca ~ 

11 Nezir efendi aleyhine ikam~ eyle-
diii boşanma davasının İcra kılınan 

muhakemesi neticesinde: mahkeme
den sadır olan ve terk sebebile taraf 
ların botanmalarına dair bulunan 
16-11-932 terih ve 1013 No. lu ila
mın müddaaleyhin ikametgihı meç
hul bulumnuına binaen ilinen teb· 
lifi tensip edllınit olduğundan teb-
lif makamına kaim olmak Üzere i· 

Yaptığımız mütemmim tahki
kata ıöre bu tehlikeli yer beledi
ye tarafından tamir ettirilecek 
değildir .. Çünkü Mıeır Çart111 Be
lediyeye ait değildir. Belediye ka
nunu mucibince, latanbul Beledi .. 
yesi bu yıkılmak tehlikeıinde o
lan kapıya muvakkaten vaz'ı ye. 
detmittir. Buradan murur ubur 
menolunmut. civar dükkanlar ka
patılmıştır. Belediye kanunu mu
cibince.Belediye Mıur ÇarflllJWl • 
hiplerine 48 saat mühl~tli bir ilıloar
name göndermittir. Müddet bu 
akıam bitmektedir. Fakat Mıaır 

Çarım bir kifiye ait deifldir. Ev
kafm, bazı V'akıflann, .. hasın a .. 
lakaları vardır. Belediye bunlara 
ayn ayrı ihbarname ıöndermi!

tir. Fakat Çarımm sahiplerinden 
bir kıamı dün seç vakite kadar 
zabıta tarafından aranmıı buluna 
mam11tır. Bu akşam mühlet bite
cek fakat bir kıum mal aalıiple
rine tehliıat yapılmam•! olacak
tır. 

M. Molli•on'un seferi lf\m suretinin mahkeme divanhaneıi
ne talik edildiği Nezir efendiye ili
nan tebliğ olunur. Müzahereti adli
yeye nailiyetine mebni harç vesaire 
tecU edilmittir. 

Mühlet biter bitmaz Belediye 
Mıaır Çar.-mın tehlike an:eden 
kıammı derlaal yıktıracaktır. 

Fakat müzeler idaresi ele mete
leye müdahale etmiıtir. Bura11 
tarihi bir Çartı oldutundan yıkıl
maıına müsaade edilmemektedir. 
Fakat 48 saat zarfında Çarpnm 
sahipleri tarafmdan taairine bat
lanmadıfı için Belediye kanunu 
mucibince, tehlike bertaraf edil. 
mek ıayeıile yıktırılmak zarureti 
vardır. Belediye Mıırr Çartısmm 
bu kımunı yıktırınca bazı kanuni 
meseleler meydana çıkacakhı'. 

Çünkü bir kısım mal sahiplari yı
kılmak hadiaeıinden haberdar e
dilememit vaziyette olacaktır. Mü 
ze de yıkılmama11 lismı ııaldifln
de ıarar ederae mesele çatallqa
caktır . 

Fakat bütün bunlara rağmen 

Belediye yarın sabah kanuni va
zifeıini yaparak Çartmm tehlika 

LONDRA, 16 A.A.- Amiral Mol 
H-. den saat 24,30 da Goaya vıır
Jlllfbr. Duala'ya clojru ..,.ahatine 
dnam ediyor . 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan: 

Deniz Lnazım Depoau için 300 ton livemarin kömürü 19/ 
111932 tarihinde cumarteıi ıünü aaat 14 te pazarlıkla aatın alr 

nacağmdan enafı veçhile v-eie talip olanların muvakkat te

minat makbuıılarile birlikte Kaaımpatada Deniz Levazım aatınal 
ma komisyonuna müracaatlan. (6078) 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Istanbul ve Galata cihetindeki Gümrüklerin sobalan için 

altı yüz yetmit sekiz çeki keıilmi, meıe odunu ile yirmi bet bin 

kilo mangal kömürünün aleni münakasa ile mübayaası mukarret" 

clir. Taliplerin ıartnameaine ittili husulile beraber 240 liradan 

ibaret teminatı muvakkateyi hamilen 5-12-932 pazartesi günü 

ıaa on dörtte Ba müdürlükteki mübal' m·· 



' MlLLIYET PERffMBE 17 TEŞRlNlSANl ıtaz -· 
Zafiyeti umumiye, ittihasızlık 
ve kuvvetaizlik halabn ~ bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı Şark Malt Hulasası Kullan•nız. Her eczane 

de satılır. 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
61. Fırkanın Çorlu ve Tekirdağında bulunan kıt'alan ihti

yacı olan aşağıda yazılı erzak münakasaya konulmuştur. Şart
nameleri görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya iştirak 

edeceklerin hizalarında gösterilen vakit ve saatten evvel Çorlu' 
da 61. Fırka satınalma komisyonuna müracaatları (IOIS) (5776) 

Mevkii Enak Nevi Miktarı 

Çorlu Bulg-ur 40,000 

.. Kuru fuulya 44,000 

" 
Pirinç 29,100 

.. Nohut 16,000 

.. Mercimek 12,000 

.. Kuru üzüm 9,100 .. Şeker 12,000 

.. Sabun 7,500 
Zeytin yağı 4,800 

'T dıirclajı Bulpr 68,000 

•• Kuru fuulya eo,ooo 

" Pirinç 32,500 

" 
Nohut 22,500 

.. Mwcimelt 17,000 

.. Kul'll imim 9.500 

., Şelıer 111,000 .. Salıan 9,500 

" 
J'!eytln yafı 6,800 

• 
1. Muhabere alayı için 85 ka· 

lem muhabere ve elektrik mal
zemeıi aatm alınacaktır. Pazar 
hkla alınacak olau bu malzeme 
yi venneğe taliplerin mezkiir 
malzenıe listesini gönnek üze· 
re her gün ve pazarlığa ittirak 
ıçin ihale günü olan 19-11-932 
tumartesi günü saat IS te ko
ııni yona müracaatları. 

(928) (6020) 
• • 

Münakaşa şekli Tarihi Giin Saat 
Açık mÜ· 

naka•a 22 / 11132 Salı 13 
Açık mu· 
n1kaşa 22 111 /32Salı 15 

Kapalı zarf 23 11/32 Çar,amba 10 
Aç.ık mü-

nakua 23/ 11/32 ,. 13 
.. • 23i 11/32 • 15 
,. 24/11/32 Perşembe 9 
.. 24/11.132 .. 11 

" 24/11 / 32 .. 14 
.. 24/11 / 32 ,, 16 

Kapalı :ıarf 22/11/32 Salt 14 
.. 22. 11 / 31 .. 16 
,. 23/11/32 Ça,..mba 11 

Açık mü-
nakaaa 23/11/32 ,. 14 

• 23/11/32 .. 16 
., 24/11/ 32 Pertembe 10 

Kapalı zarf 24/ ll / 32 ,. 13 
Açık mii· 

nakaoa .. 24.ı ll/32 .. 
24/11/32 ,. 

ıs 

17 

Kolordu ve 1, fırka kıt' aları
nın ihtiyacı olım (7200) kilo 
zeytinyağı açık münakasaya 
konulmustur. ihalesi 26-11-
932 cum~rtesi günü saat 11 de
dir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve ihale 
ye iştirak edeceklerin o gün ve 
vaktinden evvPI komisyona mü 
racaatları. (910) (5818) 

• • • 
Kolordu VP birinci fırka kıt'· 

Çatalca Müstahkem mevki ı ı , alan ihtiyacı icin pazar ık a mü • 1an ihtiyacı için 2700 ki· 
t• • ık ün k nakasaya konulan 63.000 kilo-

/ ın yagı aç m a asa• .,., 000 k"I l"h 37 
•• muJmu§tUr. İhalesi 10-12- ~~as;oo~ıril 1 

O : • ıı:_na~ I° 
cumarteıi günü aaat 11.30 ı uhı od.ı~~and a ıçkın a ıp • 

.o: ı 1 kb T ı· 1 • · rt zu ur etme ıgın en le rar pa-
cra yapı aca r. a ıp.erın şa 1 - k ı th J • · ·· k .. h - zar ıga onu muştur. a esı 
namihaeylı goı:m~ kuz~~e erk.gun 20-11-932 nat 15 dedir. Talip-
ve eye ıthra ıçın va ıt ve l · kt' d 1 k · 

l . .. enn va ın en evve omııyo-
saatten evve komııyona mura· .. ti (9"'") (6085) 
caatlan, . (938) (6087) na muracaa,. ar~ ,.'..., .... 

Çatalca Müstahkem mevkii 
kıt' alarmın ihtiyacı olan 11,100 
kilo kuru faaulya açık müuaka 
1aya konulmu9tur. İhalesi 22-
11-932 salı güuü Hat 12 de ya
pılacaktır. Şartname ve nümu
rıcsini ııörmek üzere her gün ve 
ihaleye iştirak için o gün ve 
vaktinden nvel komisyona mü 
ncaat edilmesi. (906) (S790} 

* * * 
Trabzon garnizonu için kapa 

lı zarfla yaniden münakuaya 
konıılan 348,000 kilo un için ta 
lip zuhur etmediğinden bir ay 
müddetle pazarlığa tahvil edil. 
miştir. ŞM"ait, evHf ve teminat 
eskisi gibidir. İhalesi 30-11-932 
dediı. Taliplerin T rabzondald 
komiıyona müracaatlan. 

(1017) (5821) . 
• • • 

Kolordu ve 1. Fırka kıt'ala
nnın ihtiyacı olan 18,900 kilo 
sabun kapalı zarfla münakasa
ya konulmuıtur. ihalesi 26-
11-932 cumartesi günü saat 10 
da yapılacakbr. Taliplerin t•rt 
namesini ııörmek üzere hergilıı 
ve ihaleye ittirak edeceklerin o 
giın ve vaktindm. evvel komis· 
yona miiracaatlan. (911) 

(5819) 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıt'alan ihtiyacı için 2500 kilo 
sabun açık münakasaya konul
mu,tur. Şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
ittirak icin il>ale günü olan 10-
12-932 cumartesi giinü saat on 
dan evvel komisyona müracaat 
ları. (937) (6086) 

• • * 
Çatalca Müstahkem mevki 

kıt'alan ihtivacı icin 2600 kilo 
zeylin taneıi açık. münakasaya 
konmuştur. İhalesi 10-12·932 
cumartesi günü ~aat 11 dedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasa.ya 
iştirak için vaktinden evvel ko
miayona müracaatları 

(939) (6088) . "'. 
Kolordu ve birinci fırka kıt'a· 

lan ihtiyacı olup açık münaka· 
saya konulan 15,000 kilo kır
mızı mercimeğe talip çıkmadı
ğından bir ay müddetle pazar
bğa konmuştur. 
· İhalesi 19/11,932 cumarte
si günü lS.30 da yapılacakbr. 
Şerait eakiıi ribidir. Tal iplerin 
muayyen gün ve saatinden. ev· 
vel komiayona müracaatları. 

(923) (6054) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanlart 1 
1 - Şehremini civarında Guraba hastahanesi ittisalinde 18 

dönüm bostan ican 7 T.aani 935 tarihi.ne kadar 3 sene müddetle. 
1 - Şehremini civarında Guraba hastahanesi itti.alinde vak 

fa ait bostan ican 10 T.sımi 935 atrihine kadar 3 sene müddetle. 
Balada mevkileri yazılı "akfa ait bostanlar üç sene miiddetle 

icara verileceğinden müzayedeye konulmuıtur. 21-11-932 tarihi· 
ne müuıdif pazartesi günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağından 
talip:erin yevmi mezkürda ve saat on beşe kadar lstanbul Ev
kaf Müdiriyeıinde Orman ve arazi idaresine müracaatları.(5690) 

lstanbul Gümrükleri 
Baş üdürlüğünden: 

Başmüdürlük kalöriferi için 150 ton lavemarin kömürünün 
a 1eni münakasa ile mübayaaaı mukarrerdir. 

Taliplerin şartnamesine ittila husulile beraber 166 liradan 
ıb ret teminatı muvakkateyi hamilen 5 12 932 pazartesi günü 

at on dörtte Basr:ıüdürlükteki mübavaa komiıyonuna müraca-
t'arı. (6096 

1 ist. Mr:-K.umandar.lığı Satınalma kom. iliahrı ı Yüksek Mektepler Mübayaat 
Hava Aktarma ambarına tea Ordu Sıhhiyesi için 48 kalem Komisyonu Riyasetinden: 

lim şartile nümunesi veçhile hıfzıuıhha alitı kapalı zarf su.· 
90 adet soba aleni münakasa retile satın alınacaktll". Miina
auretile .atın alınacaktır. Müna kasası 23-11-932 çarşamba gü
kasası S-12-932 pazaYtesi günü nü saat 11 de Tophanede Mer
aaat 14 te Tophanede Merkez kez kumandanlığı satınalma ko 
kumandanlığı satınalma komiı misyonunda icrP kılıncaktır. 
yonunda icra kılınacaktır. Ta. Taliplerin şartnamelerini gör. 
liplerin nümune ve ,artnamesi- mek için her gün ve mıinaka
ni gönnek için saat dokuzdan saya iıtirak için de şartnamesi 
ona kadar her gün ve münaka- vechile hazırlıyacakları teklif 
sasrna iıtirak İçin dP. muayyen mektuplarını ihale gününün 
vakitte komisyonda hazır bu· muayyen vaktinden evvel ko-

Mülkiye mektebi talebesi için diktirilecek olan 120-125 ta
kım elbise aleni suretile münakasaya konulmuttur. 

Taliplerin mektep müdürlüğüne ve münakasaya ittrak için 
30-11-932 çarşamba günü saat ikide F ın.dıklıda güzel san' atlar 
akademisin.de mübayaat komisyonuna ımüracaatları ve teminat 
akçelerini daha evvel mühasebe veznesine yatırmaları ve müna
kasanm saat üçe kadar clevam edeceği ilin olunur. (5887) 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
lunmaları. (2S3) (S951) misyon riyasetine vermeleri. Köyü Mevkii Cinai Mikdarı zira Mubam 

• • • 
Merkez kumandanlığı- mer 

but müeasesat ihtiyacı için 
155800 kilo ot kapalı zarf ıu
retile satın alınacaktır. Müna· 
kasası 1·12-932 per,eınbe günü 
saat 14 te Toı:Jhanede Merkez 
kumandanlığı satınalma komis 
yonunda icra kılınacaktır. T •
!iplerin ıartnameıini görmek \. 
çin saat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakuasma iJtirak i· 
çin de muayyen vaktinde komis 
yonda hazır bulunmaları . 

(261) (S963) . .. 
Merkez: kumandanlığına mer 

but müesseaat ihtiyacı için 
4500 kilo pirinç pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 17· 
11-932 per,embe günü saat 10 
da Tophanede Merkez kuman· 
danlığı satmalma komisyonun· 
da ;cra kılınacaktrr. Taliplerin 
izahat almak için sabah saat 9 
dan ona kadar her gün ve pa
zarlığa ittirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu· 
lunmaları. (279) (6067) 

200 Kilo Sabun 
300 " Kuru üzüm 
Harp Akademisi ihtiyacı i· 

çin yukarda yazılı P.rzaklar ay
rı ayrı pazarlıkla ~atın alınacak 
tır. PazarlıklarL 17 11 / 932 per 
Jembe günü saat 10 da Topha
nede Merkez Kumandanlığı sa· 
tınalma komisyonunda İcra kı
lınacaktır. Taliplerin izahat al· 
mak için sabah saat 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlığa işti 
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmalan. 

(278) (60S9) 
* • $ 

14600 Kilo kuru ot 
7000 " •Aman 

Merkez Kumanclanlığına mer 
but müessesat hayvanatı ihtiya 
cı için 14600 kilo kuru ot 7000 
kilo saman pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığı 19 11 / 932 
cumartesi günü saat 11 de Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
aatınalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin izahat 
almak icin saat 9 dan ona ka
dar her gün ve pazarlığa i,ti· 
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmalan. 

(276) (6057) 
~ ,,. .. 

750 Kilo Arpa 
500 " Saman 
500 " Kuru ot 
Yqilköy Hı\Va Mal<inist 

Mektebi hayvanatı için yukar
da yazılı yem pazarlık suretile 
satın alınacakbr. Pazarlığı 19/ 
11 932 cumartesi günü saat 10 
da Tophanede Merkez Kuman 
danlığı satınalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
izahat almak icin saat 9 dan 
ona kadar her gün ve pazarlığa 
iştirak icin <le muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma· 
ları. (277) (6058) ,,. ,. ~ 

Y eşilköy Hava Makinist mek 
tebi icin 6-12-932 tarihinde mü 
nakaaası yapılması ilan edilen 
6000 kilo ekmeğin alınmastll'" 
dan sarfınazar edilmistir. 

(284)° (6092) 
• * • 

Merkez kumandanlığına mer 
but müease.at ihtiyacı için 18 
kalem kışlık ıebze kapalı zarf 
ıuı·etile ve ayn bir şartnamede 
Maltepe Piyade Atıt mektebi 
için 13 kalem kıtlık ıebze aleni 
münakasa suretile satm alına
caktır. Münakaaaları 24·11-
932 çar§amba günü kapalı zarf 
la .aat 15,30 da aleni münaka· 
sa allat 14 te Tophanede Mer
kez kumandanlığı aatınalma ko 
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamelerini gör
mek için her gün ve münaka1a 

dönüm men K. * *(19:)(5673) 1 

Merkez kumandanlığına mer Akbaba 
but müenesat hayvanall ihtiya Akbaba 
cı için 71700 kilo uman aleni Dereseki 

Poyraz yolu 
Poyraz yolu 
Zeyis oğlu 

Tarla 1 
Çalılık 3 
Tarla 5 

Lira 
so 
10 

100 
ıs 

400 
münakasa ıuretile satın alına- " Mustafa pata 

Mustafa P•t• 
Çiftlik 

Kır tar!. 5 
caktır. Münakasası 1-12°932 " Su altı tarla kır 80 

mevkii perşmebe günü saat 15 te Top- " 
hanede Merkez kumandanlığı " Fındık ayazma 

Mescit arkası 
Hamam arauı 
Arka yol 

Tarla 3 50 
30 
10 
ıs 
90 
42 
80 

satınalma komisyonunda icra " Kır mevkii 3 
kılınacaktır. Taliplerin ıart'na· " Ana Yarım 
mesini görmek için saat 9 dan " Kır tarla 11 /2 
ona kadar her gün ve münaka· " Hamam dere bahçesi 

Kirazlık 
Bahçe 6 

sasma iştirak için de muayyen " Kır tarla 6 
vaktinde komisyonda hazır bu. " Kadı yaka 

Ortalık 
Tarla 8 

lunmaları. (260) (S964) " Tarla 20 200 
10 ~ ~ + '' Mustafa ağa tarlası 

Değirmen bahçesi 
Kır tala 2 

Harbiye. Topçu, Nakliye, Sü
vari mektepleri hayvanatı ihti
yacı icin ayrı ayrı onar ton ar
pa pazarlıkla satın alınacakbr. 
Pazarlığı 17 / 11 932 perşembe 
günü saat 10 tlıı Tophanede 
Merkez Kumandanlığı Satınal· 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin pazarlığa işti 
rak için muayyen .saatinde ko· 
misyonda hazır b11lunmaları. 

(282) (6094) 
'• . . 

Piyade Atış mektebi ihtiyacı 
için 6000 kilo ekmek aleni mü· 
nakasa suretile satın alınacak -
tır. Münakasası 10 12 1932 cu· 
martesi günü saat 1 l tle T opha 
nede Merkez kum ndanlığı sa· 
tınalma komisyqffll a İcra kılı 
nacaktır. T aliprlt'iiı şartname
sini görmek İçin sabah 9 dan 
ona kadar her g(\n ve münaka· 
Hıma i~tirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu· 
lunmalan. (283) (6095) 

'f "' 'f 

Tıbbiye mektebi ihtiyacı i
çin 300 çift clahili ve 458 çift 
harici fotin aleni münaka.a su· 
retile satın alınacaktır. Müna· 
kasası 8-12-932 perşembe günü 
saat 11 de ;cra kılınacaktır. Ta· 
liplerin nümune ve şartnamesi
ni görmek icin ~aat 9 dan ona 
kadar her gün VP. münakasası
na iştirak için de ır.uayyen vak 
tinde komisyonda J.azır bulun· 
malan. (285) (6093) 

• • • 
Ordu Sıhhiyı-si için 41 ka

lem Nisaiye nı< lzemesi aleni 
münakasa suretilc satın alına
caktır. Münakua>ı 23-11.932 
çarşamba g(inü saat 14 te Top
harıede Merkez kumandanlığı 
satınalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartna
me$İn; görmf'k için her gün ve 
münııknsaya iştirak icin de mu 
ayyen vaktind<' !,omisyonda ha 
zır bulunmalaıı. (201) (S675) 

KERPETEN Gil\1 
SIKER 
ATAR.. 

l •tanbul ikinci icra memurluğun
dan: M>ıhcu>: ve paraya çevrilmesi 
mukarrer bir adet Sedefli Kur'an ma 

.. Bahçe 4 
Kır tarla mevkii l 165 

Yı•karıda cins ve evsafı yazılı emvali milliye pqin bedelle 
mülkiyetleri satılmak üzere 1 T eırinisani tarihinden itibaren 20 
gün müddetle müzayedeye . çıkarılmıştır. Yevmi ihale 22 Tet
rinisani 932 salı günü saat 13 tedir. Taliplerin yevm ve saati 
mezkfırda yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçelerile Beykoz mal
müdiirlüğüne müracaatları. (S772) 

Devle t enıiryollar ı ·dar esi H..;.nla . 

Umumi tarifelere tevfikan nakliyat yapılmak üzere, inşaat 

iJletmesine açık bulundurulan Ulukışla-Niğde hattı üzerinde sa· 
lı ve perşembe günleri Ulukışladan çarşamba ve cuma günleri 
Niğdeden birer muhtelit katarın tahrik edildiği ve bu kısım üze
rindeki Kareler. Bor ve Niğde istasyonlarile şebekenin sair iatas 
yonlarile İzmir · Ka.aba ve Adana - Nusaybin şebekeleri istas· 
yonları arasında yapılacak yolcu, bağaj, mesajeri kolileri ve eşya 
nakliyatına 21·11-932 tarihinden itibaren, şeıaitine tevfikan ten· 
zilli hususi tarifelerin de tatbik edileceği iliin olunur. (6098) 

430 kalem ilaç ve Tıbbi malzemenin kapalı zarfla m;inakıt
Hsı 29 ikinci teırin 932 salı günü saat IS te idare binasında ya
pılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya sablan şartnamelerde yazılıdır. (5938) 

120 ton petrol, 10 ton piz gaz. 10 ton benzin, 400 ton rezidü 
ve 50 ton sürtoför yağının kapalı zarfla münakasası 7 birinci ka
nun 932 çarşamba günü saat 14,30 da idare binasında yapılacak 
tır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde beşer li· 
raya satılan ıartnamelerde yazılıdır. (6045) 

• 
Istanbul Ziraat 

Sıra No. M.h,.,Jl~ıi 

26 Galata Şehit 
Mehmet pap. 

27 .. " 28 Beyoğlu Kamer 
hatun 

29 
" ~ 

30 Hü1eyinağa 

Bankasından: 
Sokak 

Oıtubiciler 

.. 
Karaman 

Kiraz 

Aynalı~ 

me 
Doframaeı 

Hiııeye sire 
Emli.k No. Cinıi Hiıaeı.i muhammen . 
16; 14 iki dük- 5/6 

lıin 
29 Maiaza 9/15 
13 Hane ve 1/2 
28 ınilıcı. 

clüWa 
14 Ana ziraı Ta.,,_ -ıııo 
34,32 Hane diik- 1 /l 

welye-mı 

hane 

ltı~. T .. L 
208S 

735 
2250 

2000 

760 

ihale bedeli nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek ü· 
zere yukarda yazılı gayri menkuller 8/121932 peqembe günü 
saat on dörtte açık arttırma ıuretile fartnamesine tevfikan sahta 
çıkarılmıştır. 

Arzu edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatla
rı lazımdır. Şartname bankamlZln kapısın.da asılmıştır. (6099) 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
T ürkiyedeki muamelatını keserek tufiyeye karar vtten ve keyfiyet 

3;10, 19 Mayıs 925 tarih.inde ilan ed.İhnİJ olan lqiliz tabiiyetli uArkoı ı.;. 
mitet" 9irketinin tasfiye memurluğuna o sında Sovyet Ticareti Hariciye 
mümes,ili bulunan M. Sokovin tayin edildiği halele bu baptaki ilinn•menin 
tanziminde •ehven tadiye umurunun Sovyet Ticareti Hariciye miimeuil
liği tarafından ifa edileceği yazılmıtbr. Mezkur ıirketin tasfiyesile Sovyet 
Ticareti lıariciye mümeuilliiinin bir gilna alakası bulunmadıfı ve tasfiy&
ye M. Sokovinin şahsen tayin eclilmiı olcluğu tavzilıan ilin olunur. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezinden: • 

Kavak tahaffuzhanesinde bir adet aitim kazanı ile dökme 

tin' 

sa•ı 22-11 -932 tarihine müsadif Sah 
günü aaat 11 den itibaren kapalı 

çarşı acı çeşme sokak No. 18 20 de 
Antikacı dükkanında birinci açık IU"t 
tır f'. 1 gından taliple-ı k için de muayyen vak 

omİ• nnda ha%ır bulun- rir "' 111.attc memu· 

s<ıba ve yemek sobaları ve makine dairelerine ait 28 kalem eşya 
6 K. Evvel 932 tarihine müsadif salı günü saat 14 te mahallinde 
Hhlacağından taliplerin mezkur eşyaları görmek üzere Kavak 

15 T. Sani 1932 tarihin
de Donanma Cemiyeti cah
vilatınm icra edilen 50 inci 
keşidesinde lkranıiye ve A 
morti isabet eden tahvilat 
tertip ve sıra No. ları gÖs· 
terir cetveldir. 
Tahvilat Tertip numeroları 

777; 3386, 5545, 6115, 
7526, 7862, 8272. 9005, 

ikramiye İsabet eden 

ikramiye 

1000 
300 
100 
100 
50 
50 
10 
10 
10 
10 
lO 
5 
5 
5 
5 
s 
5 
5 
5 
5 
5 

numerolar 
Tertip No. 1 Sira N, 

7862 
8272 
3386 

777 
3386 
6115 
8272 
3386 
3386 
6115 

777 
7862 
9005 
3386 
5545 
7526 
9005 
7862 
5545 
8272 

63 
57 
77 
47 
17 
31 
57 
81 
94 
96 

6 
8 

58 
28 

5 
37 
77 

7 
88 
70 

8272 27 
Baladaki tertiplerin hiza 

Jarmda gösterilen sıra nu
merolarmdan mütebaki, 
ayni tertiplerin diğer sıra 
numerolarına kamilen a· 
morti isabet etmiştir. 

İkramiye ve Amorti be· 
deli 22 T. Sani 1932 tari· 
hinden itibaren tediye edi
lecektir. Amorti bedeli be· 
her tahvil için (Bir lira 
On) kuruştur. 

Mukaddema lstanbulda Beyoğlun 
da Tunel bcıtında Sofyalı ıok:ı~ında 
Hanıson apartımanının 3 nu lu dai
reıincle mukim iken halen ikamet 
l'filu meçhul bulunan KAdın Tcrziıı 
Gabriyel Huaa binti Maraele: 1 ıtan· 
bul ikinci İcra memurluğundan: Kre 
dilione bankaiırun zimmelinizde 
15-10-932 tarihinde kat olunan he
sap mücebince maa faiz alacağı olan 
1053 bin elli üç lira 92 kuruşun 

bl!ndan böyle İ!leyecek faiz ve ma
sarif ve yüzde 10 Ücreti vekaletle 
tahsili hususunun temini zımnında 

17 Temmuz 927 tarihile müıaddak 

mektup ve 7-S..928 tarihli Beyoğlu Ü 

çüncü noterliğinden keza tasdik kı· 

lınmıt rehin •enedile mezkilr banka 

ya relı.in etmit olduğunnz ""' adet 
1903, beş adet 1911 seneleri M1 .. r 
Kredifonsiye tahvilitının paraya çev, 
rilmesi hakkında mezkur bankaya İ· 
zafeten ve vekileten müracaat eden 
a\·ukat Onnik Eftiyan efendinin va· 
ki talebine tevfikan olhapta tanzim 
ve berayi tebliğ tarafınıza gönderi· 
len ödeme emri llllhnna müba!ın ta 
rftfından veril~n meşruhatta halen 
Pariıte bulunduğunuz ıerhile tebli
iatı lazime icra kılınamadığı gibi 
bu huıuıta zabıta JJIAl"ifetile yapılan 
tahkikattan dahi hususu mezkur te· 
yi ebniş olmaarna mebni berveçhi ta 
lep tebliğatı mukteziyenİ.n ilanen 
tebliği takarrur etmi, olmakla tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında 
932-4135 dosya numaraıile icranın 

durmaoı hakkında ıifahi veya tahrİ· 
ri olarak bir itirazı kanuni sert etme 
diij-iniz veya müddtti mezküre zar~ 

fında müddeabih horcunnzu tesviye 
eylemediğiniz taktirde berveçhi ta· 
lep merhun tahvilatı mezkilrun pa· 
raya çevrilmesi ıuretile cebri icra 
muamelesine tevessül kılınacağı ma· 
lumunuz bulunmak ve bu huıusta!Ö 
ödeme emrinin tebliği makamına 

kaim olmak üzere ilanen tebliği keY 
fiyet olunur. 

lstanbul aıliye mahkemesi üçünc:Ü 
hukuk dairesinden: Sabire hannnın 
Selahattin efencli aleyhine açtığı bo
!l"nma davumm tahkikatı ikmal e
dilmiı ve gıyabında ıahitler dinlenİ· 
!erek veaaiki lizime ibraz edilmiı ve 
evrakı dava heyeti müçtemiaya tcv• 
eli olunmuıtur. Gıyabında yapılan 
muamelelere bq gün zarfın ıhı ; ıira;ıl 
nı tahtiren bildirmediği ve ınahkeıııe 
giinü olarak tayin kılman 17.12.932 
cumartesi saat 14 te ııelmec!iği tıık· 
tirde H U. M. K. n•ın 405 v 4 8 iı> 
ci maddeleri mücibince mahkemeye 



• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN: 

• 

A ~pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 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: fatanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adreai: latanbul Şeker • Telefon: 244 70· 79 

Kapalı zarf Müzayede İlanı 

Mersin Ziraat Bankasından: 
Sıra Mahallesi 

No. 

40 Nusratiyo 

117 Mahmudiye 
145 Camişerif 

" 
" 

MeYkil 

Hftktbnat karfıll 

Yeni Cami 
Hüküaıet caddesi 

" " 
" " 
,, .. 

146 
147 
148 
151 
206 

" 
" 

Kazı oh 
Evkaf f. Ci 

kari - Çomak 

232 Osmaniye Su bendi 

259 ,. .. 

Cimi Emlik 
No. 

Banka blnaıı va bane 134 
maa bet depo ve yazı
ba~enin nısıf hissesi 
Depo 
Mağazanın 32,5/36 
hissesi 
Eczahanenin 
Deponun ,. 
Dükkanın ,, 
Depo 
Tarla 

Bıhçe 

.. 

,, .. 
" .. 
.. '' 
,, tt 

Bahçe maa hanenin 
elli altıda yirmi bir 
hissesi 

6 
57 

61 
63 
65 
6 

Dönüm 
370 
200 
80 

Devir kıy
meti 
lira 

40.000 

o 
6.000 

4000 
4.00J 
5.o:o 
9.00J 
7.500 

10.000 
o 

Muhe mm ~n 
kı}me . ı 

lira 
35.00J 

6.300 
8.400 

7.000 
7.0.ıO 

5.60J 
17.500 

5.250 

13.650 
5.500 

ı - Yukarıda evaafı yazılı gayrimObadillere ait emval 3/11/932 perşembe glinlinden iti
baren kapalı zarf usulii ile ve peşin para ile müzayedeye çıkanlmıştır. Haziran 928 tarihli 
tal:matoames'.ndeki eşkile göre Gayrimübaciil bonoıarı da nak t makamında kabul edilecektir. 

2 - Meıkür emval yirmi dart ikinci teırin 932 tarihine müsa ~if perşemle günü (40,117, 
145 sıra numaralı mülkler ıabah saat on da, 146, 147, 148 11ra numaralı mülkler on buçukta 
ve 151, 206, 232, 259 S. numaralı müikler saat on birde) ihale edilecektir. İıtiyeolerio 
me:ı:kfır gün ve saatlerde Merııin Ziraat Bankasında bulunan aatq hey'etine mürauıat eyle
me:eri lıizımdır. Müzayedeye iştirak edecek'er teklifnameleriııi muayyen vakite kadar müza
yedeye memur hey'etiıı riyaaetioe makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

3 - Talipler teklifnamelerioi bir zarf içine koyup mezkür ıarh mühürliyecekler ve üu i.ıı, 
ya:oız isimlerini yazacaklardır. işbu teklifname zarfını muhammen kıymetin yü:ı:de yedı tu
çuğu niıbetinde teminst akçesine ait makbuz ilmühabörile beraber diğer bir zarf içerisine 
koyup i~bu ikinci zarfı da ( ayrı olarak) mühürliyecekler ve üzerine teklifnamenin yalnız 
hangi mala ait olduğunu yazacaklardır. Her teklifname y;,ılnıı bir mülke ait olacakbr. 

4 - Teminat akçesi ve sair sabf ve müzayede teraiti hakkında caba ziyaıie malumat 
almak istiyenler Mersinde Ziraat Bankı:sında Yunan emvali servisine ihale tarihine kadar 
her gün müracaat edel::il ·ler. 

5 - Talipler satış şartnamelerinin musaddak suretlerini yirmi beş kuru1 mukaoilinde mez-
kür servise müracaatla alabilir!er. (5682) 

H 
KUVVET 
ŞURUBU 
T erlo"binde külliyetli miktarda 

iyot tanen ve loalat m""cut olup 
enıicei uzviyeye sür'ati temeııü
lü aayeıindeJ kansızlığa, vereme 
iıtidadı olanlara ve bilhana em
razı asabiye ve zafiyeti umumiye
ye tesiratı şifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla çocuklarda teaira
tı nafiaır pek ıeri olup renk.iz, 
haıtalıklı , zayıf,11raca veya kemik 
ıaıtalıldarına müpteli çocuklar 

az zaman zarfında dit çrkarırlar. 

Çabuk yürürler.Tombul tombul o 
turlar. 

Suiitiyatla sabavetini •e genç~ 
liğini ıuüıtimal eyliyenlcre, ade
mi iktidara pek müessirdir. Kanı 

tezyit ve taıfiyc, hazmı teshil, 
renge tazelik ve veçhe taravet balı 

KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
Vapuru 17 teırialaani 

rEH,EMBE 
günü aktamı hareketle Zongul. 
dak, lnebolu. Samsun, Ordu, Gi
reson, Trabzon ve Rize'ye gi
decektir, 

Fazla talıilit" için Sirkeci Yel 
kenci banmdaki acentalığına mü~ 
racaat. TeJ, ?1515. 

• Naim Vapur idaresi 
İzmir ıür'at postası 

(20 Saat) 
l.üks 

ADNAN 
ıeder, Bez, evram, cedir, çocuk- vapuru 

lann yÜz ve batlar·.ndakl çıban- Her p b 
lar, ergenlik ve ekzemada pek haftit. erşem e 
müeııirdir. 

~inleri Ga!ata rıhtımından aaal Hasan kuvvet ,urubu AYrUpa· 
da birinciliği ihraz eylediği gibi tam 17 de ~ar k ti d. ii nı 
bütün atemi tababette takdir tev- 1 Z M 1 R ' e 
lit eylemit, ecnebi .,e memleketi- ve pazar günleri lzmir'de.n oaaı 
mizin ebbbaımm raporlannı ka- 14 112 da hareketle latanbul'a 8 , 

:<11nmıftır. Şitea.i 60 büyijk 100 Jet eder. Taf•ilat için Gıclat 
kuruştur. Oepoıu: Hasan ecza de .:iümrük lır:artısında s;t l': Fraoıt . 

. a ı No.12 yazıhanesine mürac:~t posudur. Eczacılara ve toptancı-
lara büyük tenzilat. I•-- Tel· 4. 11)41 

Tasarruf, 
Dirlik 
Ve Düzenlik 

Bir Kumbara Kaynağıdır. 
Alınız. 

Her Gün- Biraz Para Biriktiriniz! 
· 111 
'ı · l 'i 
!I' 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncü Vakıf Hau fataabul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

- & 1 

MÜZAYEDE 1LE SATIŞ 
1 ikinci T etrinin 18 inci cuma gü-

l 
nü sabah saat 10 da Beyoğlu'n 'a 
Pan altı H•mamı Feriköy caddrsi , 
de Franıız me..zarlığr kar~ıst'" 'a 

1
73-1 numerolu PE <; a.,artrr.ıanm~~ 
mevcut Ye müteber bir aileye ait gıı· 
Yet nefis eıyalllt' miiuyede surPtile 
aatılacaktıl' s.ı .. i~ ı:erçadan mürek-

Nama muharrer hisse senetlerinin ( s 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye lı Bankaaı tarafından teıkii oluamuttur. İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Tiirk Sigorta Şirket\dir. Tiirkiyeala her tarafında (200) il geçea 

kep Avn1pa rMrnul'.ıtı f.-, kaI.:.de )'a
tak oda takımı. <ı 8rçaı!an münk 
kep cayet zarif büyük vitrinli ~·e. 
mek oda taknn•. d<fp gayt• ye:ıi hal 
de ıkt-i ve kadife ı...plr salon tııkımı, 
elektrik a..ueJ..r, çini ııobalar ·e sa 
lama.,Jralar, dolaplar, karyelnhr 
aandaliyeler kadife ve 'iil pen!el~r, 
kadife Ye ip•kli masa örtüıü, ~ay ve 
bhYe takımlaı~ çatal b·cak ve tabnk 
takımları , bronz çin vuo\•,...; yaı<Iı. 
boya tablolaı·. biblolar, portmanto, 
ı&tın"lar. gazoQ.i': Ml•tfak takımlil.:ı, 
gayet yeni 1'aldo ı; oo•nın mu~b3 

ları ''esair !üzu~lu c~yalar Anarlo 
lu ve Acem h•hları ve ıeccadelerl. 
Pey •Ürenlerden 100 de ?5 teminat 

acentalarıaın hepsi Türktü•r. Türkiyeain 'en miihim müewseselerinia ve 
bankalannıa aigortalaunı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
a,gortılarıoı eo İyi şeraitle yapar. Haaar vukuuoda zararları silr'at ve kolaylıklı öder. 

Telgraf: fMTIYAZ ·Telefon: 

ı ZA YI - 869 a.icil numerolu araba-ı 
cılık ehliyetııamemi kaybettim. Ye
niıini alacağımdan hükmü yoktur. 

Mı"hal 

Askeri fabrika
lar ilanları 

fst. 20531 

- ~ınır._ - --------

1 
Geyve aıliye huln:k mahkeme.in-

Nafıa Vekaleti Ankara Şehri I lstnnbu1 mıntaka ı.tanbul altıncı icra memurluğuna 
İçme Suyu komisyonundan: San'at mektebi Bir deynin temini iıtifa11 için tahtı 

Bakırköy 81'.rut Fabrikaların
da 40 : 42 Bome keaafetinde 
sanayide müstamel temiz hamı 
zı Azot vardır. Bunlar teraiti
ne tevfikan Toptan ve peraken 
de suretile aatılacağmdan talip 
olanlar mezkur fabrika müdür
lüğüne müracaatları. (6081) 

li _ lıtanbul dördüncü i~ mem.urlu- den: Geyvenin kıtlaçay köyünden k" 
gunclan: Fenercaddeıınde eski 312 zancı o"·•lla1'ndan Ahmet 1ca.,., Fal 
yeni 378 numaralı arsanın hiıaedar-

1 
manın aynı köyd"" Ahmet oğlu lb

larından olan ve halen ikametgahı rahim aleyhine açtığı ölüme hüküm 
m~hul bulunan lstefanaki efendiye. ! davaHnın yapıl=kta ol~n tal· kiluıt. 
Hısaedllr bulunduiunaz itbu anuun ta: dava edilenin halen hayat ve me
lemıunı 1365 lira kıymeti muahhami matı meçhul bulunduğundan bak
neıi olup diğer beıte iki biısedar I !undaki tebliğatının ilanen icrasına 
zanlı Celati efendiden hacı Yuıuf e- karar verilerek tahkikatın 28-11-932 
fendiye borcundan dolayı açık artır- pazartesi ııünü •aat on~ talikine ka
maya konan mezkur ı.e.te iki hiıse- rar verilmi! olmaaına binaen i 

ıeniıı 22-11-932 tarihine müaadil per günde Geyve tahkikat hakimliği nez 
ıembe günü saat on dörtten 17 ye dine gelmeıi \.'eya bir "ekil göndcr
kadar dairenıi:<de açık artırma ile sa meıi ıkıi takdirde gıyaber mu=•'• 
tılacağına dair ol•n birinci artırma olunacağı tebliğ makamına kainı ol
iliinı 932-150 doıya numaraıile tara mak ÜZre u•ulün 141 ve 14'! inci 

hacze alınmış 59 ma•kara elbüeleri 
Ankara istasyonuna 8 kilometre mesafede vaki Hanımpınarı Müdürlüğünden: S&lıfına karar verildiğinden 21-11-

ınevkiinde bir adet makine daireaile ber.Ler bekçi binası intaab Ak§am mektebincle derslere 932 pazartesi lıtanbulda bahçe kapı 
kapa1 ı zarf uaulile ve 20 gün müddetle müı:ikuaya konu&'muttur. batlanmıttır. lkinciteırin 19 cu arnda Nennin maia:ıaaı ü;tiinde ye
Miinakasa 30-11-932 çal'§amba günü saat 15 te komiıyonun lt marteaine kadar devama basla- di emin nezdinde bulunan mezkur 
h:ınındaki dairei mahsusaaında icra kılınacağından yevmi mezkiir mıyanlann kayıtları ailin~k- ' elbiseler açık arbrma ıuretile satıla
da taliplerin komisyonda hazır bulunmaları ve bu husustaki pro- tir. Yeniden kaydedilmek iste- cağından taliplerin yevmü me:<kiir- -------------

.ie tarlnamei fenni ve münakasa şartnamesini komiavon heyeti 
fenniyesindee almaları ilan olunur (5998) 

yenler cumartesi, pazartesi d" saat I?. den 1 e kadar hazrr bu- O A KUT.EL 
günleri •aat 17 den 19 "kadar lunacak memuruna müracaatları i- r.. • 1 
gelsinler. ( 6035) , !in olunur fınn:a ilanen tebliğ olunur. 1 mıı.ddclerine tevfik3n ilan olunur 



ot:omoblll 

Takslm'de Otomotör. Ford acentesinin 

salonunda teşhir edilmektedir• 

Küçük ve hafif otomobil inşaasında büyük muvaffaklyet : 

• 

Yayvan ve geniş karoseri Gayet rahat 4 kl!lillk oturacak yer - ŞaslC'.!en 

lastikle tecrit edilmiş 4 silindirli motör,,. Sessiz ikinci vites ıoo kllometrede aıalnız 

sekiz litre benzin . 

Büyük kardeşlerinin bütün güzellik ve meziyetlerlnl kendinde toplayan bu 1 

küçük Ford'u her halde bir kere görünuz. 

FORD MOTOR COMPANV EXPORTS INC: ISTANBUL 

• 
lzmir'lilere müjde: 

•• 
1 
1 •' • 

lzmir satış mağazası 
''Birinci kanun ayı,, 

içinde açı acak 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 
Mülkiye mektebi talebesi için yaptırılacak olan elbiseye 

muktazi 300-350 metro yerli malı kumaş :ıleni suretile münaka
saya konulmuştur. Taliplerin teraiti anlamak üzere mektep mü
dürlüğüne ve ihale tarJli olan 29-11-932 salı günü saat ikide 
Fındıklıda güzel san' atlar akademisinde ımıübayaat komisyonuna 
müarcaatlan ve teminat akçel.erini daha evvel muhasebeye ya- ı 
tırmalan münakaaanın saat üçe kadar devam edeceği ilan olu
nur. (5888) , 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

İştirak ediniz •• 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

Fevkalade odalar 

3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA ANKARAP LA 
AÇILDI 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 

VE EN YENİ RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite karşı ayar· 
lıdır, kendiliğinde Fading'i düzeltir, 
doğrudan doğruya okunabilen ışık· 

lı istasyon gostercisi vardır. Yüksek 

-~ 
ii #1 ~-=-~~ ı----ı---: , .... :ı :ı : 1 
konuşanı Elektrodinamiktir. 

BOURLA BiRADERLER ve ş., veSATIE MACAZALARI 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığından: 

1 - Gümrük Muhafaza tetkilatında çalıştırılmak için heııı 
telıiz ve hem de telli makinelerini bilen üç makiniste ihtiyaç var· 
dır. lstiyenler iıtidalarım lıtanbulda iıeler Gümrük Muhafa:P 
Batmüdürlüğüne, Ankaradakiler Gümriik Muhafaza Umum J(u· 

aıandanlığma göndersinler. 
2 - Nerede imtihan olacakları kendilerine bildirilecektir· 
3 - İstidada adresleri, yatları yazılı olmalı ve diploma veY' 

ehliyetnamelerin suretlerini iıtidalanna iliıtirmelidirler. (5904) 

ZA YI - 1087 ıicil numaralı anha- ZA Yl - 3129 numarelı kamyoneti· 
ci ehliyetimi zayi ettiın yenisini çd.a mm plüaa1111 zayi ettim yeniaini çı
racağmıdan eokiıinin hükmü yok- lraracajnndıın eokisinin hükmü y-· 
tur. Hüınü. tur. aelu'bi Hiriıtof. 

Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

Şarkın en muhteşem oteli: Amerikan bar _ Lokanta - Oyun salonu - Danslı çay _ Hususi salonlar 
Sizi rahatsız eden 

ltu karın •••glnllQlnl 

izale ediniz. 

Hafll LI N I A senlUrUııU giJiniz: 
VUcudUnUzde mevcudiyetini bile hisset

miJecekaınıı • Gıydiğinlz ındea Jtibaren 
vücudunuz heman bir çok sanlimetro 
ıncelecektır. Fazla ılıralı İJı te elAılikl 
trıkoıunun daımi ve muessır .. asajı sayesi..
dt ıahmelllz ve Jonıcu rejimden arı olarak 
bütün fazla semızliği izale edecektir. 

Bunu. mağazamıza gelip ıecrUbe edi
nız . Veya karnınızın kulurunu " mecnıu 

lrtlfaını bildirerek adruinlıe t1ııdertiniz. 

Fiıtı · 17 lira • Siyah 20. lira 

vaınıa, aevoQlu'nda 

Tünel meydanında ,2 No. 

l•tıkıaı cadde•• 385 No, 

J· 
maQazaıarında aatıhr..ı 

~!& RI~ : ı RC. Qoald. H••~ı111•a•• 

Kartal Kazası malmüdürlüğünden: 
Maltepede müstamel konsol dolap ve saire ile Bostancıda 

Bağdat caddesinde demiryolu ittisalinde 1358 zira derununda 
.lıuyuıu mevcut 900 lira kıymeti muhammineli arsa temliken satı 
lacaktır. ihalesi 22-11-932 ıalı günü onda yapılacaktır. Bedeli 

pqindir. Talipler tertip tasfiye vesikasile de müracaat edebilir. 
(5898) 

İLAN 
Hali tasfiyede 

Türkiye Ticaret, Sanayide ve 
Ziraat Milli Şirketi 

Hali tasfiyede bulunan "Türkiyede Ticaret. Sanayi ve Zira
at Milli Şirketi" eshamı üzerinden tediye edilmiş bulunan serma 
yenin, yani birlik huae batma 6,50 (altı buçuk) Türk lirasının 
iadeten teaviyeıinden ibaret olmak üzere ilk bir ıevziatm S Ka. 1 
Evvel 932 tarihinden itibaren icra edileceği mezkUr Şirket hisae
darlarımn malumu olmak üzere ilan olunur. 

Türkiyede mütemekkin hisaedarlar, eshamını, hiaae batına 
6,50 Türk liralık tediyatı icra edecek olan Galata Osmanlı Ban· 
kaıı ııitelerine ibraz etmelidir. 

Memaliki ecnebiyede mukim olan hissedarlar, Franıız pulu 
ilaak edilmi.ı bulunması lazım gelen eshamını. Pariıte 7 Rue Me
yerbeer de kain Osmanlı Bankası gitelerine ibraz edebilecekler· I 
dir. Mezkôr Banka, sehim batına 1 Türk lirası 12,06 frank mak
tu fiatle 6,50 Türk lirasının muadili olan 78.40 frank tesviye ede 
cektir. 

l9bu tediyat, kumüsyon namile, birlik beber sebim için la
tanbulda S kurut ve Pariste 0.50 frank tevkifata tabidir. 

Hiasedaranın nümero bordrolarile birlikte ibraz edecekleri 
eshama ait tediyatm icra edildiği, mezkur eahamın damgalanma· '. 
sı suretile tesbit edilecektir. 

Hissedarlar, damgalanmıt itbu eshamı, atiyen icrası melhuz 
diğer tevziat için hıfzetmelidir. Tasfiye memurları 

Trabzon Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Trabzon Memleket hastanesi için mübayaa olunacak altı bin 
lira kıymeti mubammeneli Röntgen makinesi ve malzemesi 5/ 

Tıp Fakültesinin 1 kanunuevvel 932 tarihinden 31 mayıs 933 ıı 1 932 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ihale edil· 
gayesine kadar ikinci altı aylık yat sebze ve yaş ve kuru mey. mek üzere münakasaya konulmuttur. 
va kapalı zarf usulile münakasaya konulup 30 İkinci tetrin 1 - Talipler, ihale kanununa tevfikan depozito yatırıldığı-

Darülfünun Mübayaat 
Riyasetinden: 

32 tarihine müsad~ çarşa~ba günü saat on bette mutedil , nı mübeyyin senet veya banka mektubu ve bu iti görecek ehliyet 
'!rörüldüğü takdirde ıhalesi ıcra kılınacağından talip olanla- vesikası ibrazına mecburdur. 
nn teminatlarını Darülfünun muhasebesi veznesine ve teklif 2 - Şartname ve listelerini görmek ve fazla izahat almak 
mektuplarını da miibayaat komisyonu rivasetine tevdi evleıne- istiyenlerin Trabzon Vilayet daimi encümenine veya lıtanhul 
leri ilan olunur. (5811) Sıhhat Müdiriyetine EJÜracaat etmelidirle (6064) 

• 
işittiniz mi? 

Piya11a'da emsali olmıyan en ağın 

Krep Marokenler 285 kuruş 
Krep Mongollar 225 
Krep Birmanlar 180 
Krep Damurlar 200 
Krep Döşinler 100 

'' 
" 
" 
" 

Ağır Rop Ye llANTO için ihzar 
edilmit en neft• mamulit. •• 

• 
Nerede mi? •• ismi Üzerinde: 
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Semti 

lstanbul Ziraat bankasından: 
Mahallesi Sokajı Emlik 

No. 
Cınal Hi11e miktarı Muhammen !11yııı' 

ti hisseye gör• 
Lira 

Büyükada Yalı palamut 49 hane tamamı 1500 
,, ., salhane S ,, ,, 5011 
,, ,, çınar · meydan (33)(35) araa ,, 500 
., ,, tehbal 8 hane 90096-193536 350 
,, cami adacami 16 ,. 120-168 715 
,, "aranfil karakol hekim çıkmaıı 16 ,, 14-32 1970 
,, nizam akakça 18 ,, 2-6 200 
,, ,, kamino 15 bahçe ve baraka 378-2520 84 
Bedeli ihale ve pey akçesi nakten Ye yahut gayrimübadil bonoaile ISdenm.ek luıım yı.ı· 

karda yazılı Rum firari emvali prtnamesine tevfikan açık arttırmaya konulnnışt;r ihale 
21-11-932 pazarteıi gOnü saat 14 tedir. Şartname bankamız kapısına aaılmıttıır• S) 

Arzu edenlerin yüzde 7,1-2 pey akçelerile müracaatları. (56~ 

M!LL!YE2' blATBf'ı.-f;l 


