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Türkiyenin devletçilik DOn Burgazda bir 
Prenaipini varidat almak mak· gezinti yaptılar 
~dile inhisar tesis etmek usu • Gazi Hz., refakatlerinde 
ilne karııtıranlar vardır. Bu Mecliı reisi Ki.zım Pata ve 
•~etle yanlıt düt ün enler ve mutat zevat olduğu halde dün 
torenlerin ıık ıık: "HükUmet saat 17 buçukta Dolmabahçe 
h .. 11_ • 1 ıarayı rıhtımından Sakarya -.on maııet vasıta arı üzerine 
taı motörüne binerek Boğazda 

IYet edip gidiyor. Halk için bir gezinti yapmıtlar, Göksu 

Dünya Güzelinde 
'' Anneciği,,ne Mektup 

ttçinecek it kalmıyor. Şahsi te- Kasrını da teırif buyurarak 
!ehbüı ıahası gittikçe daralı • bir milddet istirahat etmiş· 
Yor.,, dedikleri ititiliyor. lerdir. 

it· Hakikat · halde ise yeni Tür· Reisicümhur Hz., ıene Sa· 
'Yenin devletçilik prensipi bu karya motörile ıaat yirmide 

•eneye kadar nispeten nazari bir Dolmabahçe sarayına avdet 
~hir hududunu geçmiyordu. buyurmutlardır. 

~iirıkü bu tabirin tatbikı sadece !~··········· 
d eylet timendiferciliği hududu 

Oltimatom! ahiline münhasır kalıyordu. 
Ancak bu ıenedir ki devletçilik 
~birinin tatbikatına geçildi. Bu 
tttbikat cümlesinden olmak Ü • 

~ere rneseli. afyonun harici satıtı 
ıle hariçten şeker, kahve ve ça • 
hn ithali hususi birer kanunla 
t..nzirn olundu. Şimdi bu itlere 
h~arak Türkiyenin devletçilik 
llıulünden ne mana anladığım ve 
hu usulü ne suretle tatbik etmiye 
S-lıttığını tayin edebiliriz. Ve bu 
ciheti tayin ettikten ıonra hüku • 
bletin devletçilik prensipi ile va· 
tidat almak, varidat almak için 
htlkm maişetini tazyik etmek a· 
l''aında hiçbir münasebet olma • 
dıfını pek iyi görebiliriz. 

lıf Evet, bu defa Büyük Millet 
• -..J;.: 1.:.. J---1• _.fp~un ~ 

l'ict ticaretini idare için müstah
:~lll.r arasında bir ıatıf koopera• tfi teıkili esasını kabul etti. E .. 
er hükUmet afyon ıatııını sırf 

"'•ridat almak maksadile inhisa• 
t'\ · ·r: .. i tutmak istem it olsaydı 
~'-Pacağı ıey elbette müstahsıl • 
trı teıkilatlandırarak ıafyon ıa· 
~tını onlara vermek olamaz.. 

1
• Doğrudan doğruya afyon ih· 

i~1nı hükUmet inhisarına alabi· 
ll"di. Bu suretle yapılacak inhi· 
~dan da pek ali. varidat çıka· 
.,Q·ı· 
l ~ ırdi. Afyon ihracatının dev· 

Bitler, Fon Papenl 
istifaya davet etmiş •• 

Almanyada intihabattan 1011"" 

ra, dahili veziyet sakinleşmemiştir. 
Her gün, bilhassa Hitlercilerle 
komünistler arasında kanlı ha• 
diseler olmaktadır. Hitlerciler, 
komünistlere kartı tiddetle hare· 
ket etmekte ve bu arada Yahudi 
dütmanlığı da göstermektedirler. 

Diğer taraftan Hitlerle Brü• 
ning'in anlaııcaklarından bahse· 
diliyor. Merkez fırka11, komü
nistlerle çah!amıyacağından 
Rachstağda ekıeriyeti temin için, 

_,1Af cenah§. temayül ıöıterdiği,_ . 
an atılıyor. 

Bundan baıka, Hitlerin hükU· 
mete oltimatom verdiği, Batve .. 
kil Papeni iıtif aya davet ettiği 
ve her ne tekilde olursa olıun ik· ' 
tidar mevkiini mutlaka elde et• 
mek istediği bildiriliyor. 

Bu itibarla vaziyet ehemmiye• 
tini muhafaza etmekte, naııl in· 
kitaf edeceği her tarafta merak• 
la beklenilmektedir. 

Bu huıuataki tafsilat ikinci ıa• 
yıfadadır. 

Türk tarihi tetkik 
Cemiyetinde 

Kei1inan 1 İlamnun -;enf'bir resmi 

6tlzellerl Ostand'a 
banyo kıyale~ ne 

g: mek için m1 
gUndertyorlar 'l 

-
Keriman Hamm 

annesine ve 
~hiıarına değil, müstahııl • 
ki . eline bırakılması göıterir 
~ l>ızdeki devletçiliğin gayesi 
l:~e Türk iktısadiyatım ve 
~ 1t Dlüstahsıllarını korumak· 
~ · Ve doğrudan doğruya efradı 
r~di .aralarında te,kilitlandıra• 
'lnılli iktııadiyabmızı ko • 
d 

1
-.k rnümkün olan ahvalde 

e°"'etfd. . 
d-ıt e ra a aıt itlere aıla mü· 

ille etmez. 

Tnrk tarihi tetkik cemiyeti 
dlin Dolmabahçe sarayında top· 

lanmış ve tetkiklerine devam 
r.tmiştir. Dlinkil toplanmada nok· 
sanlannın bitirilmesile yeniden 

tab ve neşredilmesine karar ve• 
rilen ,, Türk tarihinin ana hat· 

' Kerimaiı Hanımın Avru
padan gönderdiği resmi 

[Buna ııit m:ıh1mat kıraliçcnin yazdığı 
altıncı sayfamııdak.l mcktubundadır.] 

arkadaşına 
Avrupadald 
gezlntllerlnl, 

,Spa'da blrslnemadA 
kendini nasıl 

gUrdfiğllnti yazıyor 
(6 ıncı aylfad > 

Keriman 'ilanım 'ıatÇlli . 
hemıire•İ ile oynarken 
[Keriman Hanım küçük hemşiresi 

Fatuşu çok sevmektedir.l 

~ ICezaJik hariçten gelen kahve· 
h.ı· tekerin, çayın bir elden it • 
)et 

1 ~eıeleıinde de az çok va.zi· 
de böyledir. Bizim kendilerin· 
İt il teker ve kahve ve çay aldı • 
lnız b ""° k• azı ecnebi memleketler 

'lıi. b~~!~r memleketimizden 
olduğ tutun almaları mümkün 
~" halde bu ihtiyaçlanru; 
di)o 1 ınernleketlerden tedarik e" 

l' llr J{"L~ ah' 
't)ll • Uft.uınet mevzuu b ıs 

nın ith l' . b' . edin a ını ır elden ıdare 
L Ce alı k °"hil naca bu mallara mu· 
)'Pnı ~e.rnleketirnizden ihracat 
bt. bil ıınkanı ternin olunacak· 

Ola "b• 
elde to 1

1
1 1 etyanın ithalini bir 

L! P aın-1 ..... _ 
-..., "'&tid •·•nan maksat fazla 
ı..,-!·-rıcı at •ramak olmadığı için 
\>~lef ·ı 
e Ça1 IÜlb 1~1 e~k ~ahve, teker 

1'leı hıılcGın rulder1rnıze gelir gel-
~ los>ı.nc et bunları timdiye ka 

ılık yapan tüccara 

lan,, nın projesi etrafında mil• 
zakere cereyan etmiş, vazifeler 
azaya dağıtılmışbr. 

Bugnn saat 14 de bir içtima 
daha yapıla~ak, toplanmalara 
bir kaç gOn devam edilecektir. 

maliyet fiatına devredecektir. 
Fiatlara fazla on para zammet • 
miyecektir. Tabii olarak büyük 
toptancı tüccar da her vakit ol· 
duğu gibi bu malların memleket 
dahilinde tevzii huıuıunda ikin • 
ci ve üçüncü derecedeki ellerin 
tavusutundan istifade edecek • 
tir:. 
Zannediyoruz ki ıadece fU iki mi· 
ıal bazı vatandatların zi!::::le • 
rinde mevcut olan enditeyi iza· 
leye kafi gelebilir. 

Mehmet Asım 

"Vakıt,, kupasını kim kazan~c~k? 
Yunan Gazetesinin Yazdıkları 
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Türkiye alaturka güreş baş pehlivanı Kara Alinin Yunanlı 
güreşçi Atanas Vasilyosun meydan okumasına ! derhal güreşe 
hazır olduğu cevabını verdiğini yazmıştık. Bu mühim maçın 

_ ~arihini tesbit etmek üzereyiz. Tafsilatını bugün 5 inci sayfamızda 
okuyunuz. Yukanda bu haberlerden bahseden bir Yunan spor gazetesinin bsş!ığı ile Kara Alinin 
son çekilmiş bir resmini koyuyoruz. Bu başlıkta maçın ehemmiyetinden bahsedilmekte ve"VAKIT., 
gazet~sinin bir kupa koyduj?u bildirilmektedir. 
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Balikesirdeki 1 o::m 1 Telgrai Baberlerl Yıldızlar yetiştire~ 
müthiş Cinayet Harici adant! u,f 
Ba~~~dei~gÜnffV~~k ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l•eba·~~~ re&~ 

f~i bir cinayet olmuştur. Almanyada intihabat gürii.ltüsünden sonraki vaziyet elll dolar, öldUIU gUn, ~ 
B Irk · a k T .. k DT elli dolarhk şapka vardı taıs• 

:±E~::.::Z~l~~ında~~ Bitler, hükiimeti çekilmeg" e mecbur ı.,si~:~;,i::;;i:~:ir~:~k.~ 
en büyük rövü ve muzıkbo 

Cebbar İsminde birisi taban· t k • • t hd•t d• ' hibi Florans Zigfilt öldfi: . tll 

~:d~::i ~:~::t~egv~ri:in,H~~~:~ e m e 1 çın e 1 e ) y O r • . Bu adam, sahne alenıınıll clıt• 
_ ,. dikkate değer simalarında} dı• 

bir iğbirar duymaktadır. Bir oltimatomla milli müdafaa vekilinden başka bütün kabine Kendisi Amerikada işe baty
8

ot• 
Bir kaç gün evvel mahkeme· ğı zaman, kimso onu tanıo>• rdl• 

den çıktıktan sonra arabacısı azasının biran evvel iktıdar mevkifnden uzaklaşmasını istemiştir du ve cebinde elli doları -va ili 
Bayram Haci, Zebranın üzerine Zigfilt ö!düg,.ü gün başındı e 

Berlio, 2 ( A.A) - Nazi'ler dar mevkiine geçmeği israla is- munda sağ cenahla teşriki me· du 
bıçakla hücum ederek çarşafını .. dolarhk bir şapka taşıyo_r 'bl'ı; 

umit ettikleri muvaffakiydi elde tedikleri söylenmetedir. sai etmiye imade bulunmakta· b pe parçalıyor ve kendisini de hafif. d ilk iş olrak, Zigfilt, ır tıı• 
h 

k' e ememekle beraber, hareketsiz Yukarıda z1kredilen şartları dır. Çünkü aksi takdirde merkez van ile iıı:e başladı "c onu Jj• 
çe yaralıyor. Za rta va a mahal- t ı b' · tt k J k d h · ı · h" · d fırkasının komu"nı'stlerle ça 1ı•nıası " d -ı v 
1
• 

1
. M""t avi k I ve a ı ır vazıye e a aca e- avı ve u tımatom ma ıyebn e 1 ~ gilterenin en kuvvetli a a:··h8..,, 

ıne ge ıyor. u ec z ya a anı- g~ 1'1dı"r. ' mu''mku"'n bulunmaması hasebı'le b r ' 
yor, hadisenin birinci safhası da bir tebliğin Hitler namana hükfı- ye reklam etti. Bu işten 1 

, 1111 
Fırkanın büyük erkanı harp mete verildıği haber almmışbr. yeni Rayiştag meclisinde bir li para kazandıktan sonra, karı k 

bu suretle kapanıyor. heyeti, bütün gece Hitler'in et· Filhakik, voo Pchleicherio Hit- ekseriyetin teşkili gayri mümkün aktris olarak sahneye çıkarıt'l'dı 
Bu harekete hiddetlenen ta- f d olacaktır. · d' F k ff k ladl8 

Z h 
B ra m a toplanmışhr. Bu müJa- ler:n bu taleplerini kabul etme- ıste ı. a at muva a 0 ·rd~ 

bancalı e ra, ayram Haciyi Latlar esnasında mu"hı·m kararlar Papen istifayı dUcUnmUyorl ve müthiş bir borç içine gı d' 

b ki ı · · b K digi takdirde Naz'ilerin kendisi· -v rp 
ıça ama arı ıçm ara acıları ld Berlin, 2 ( A.A) - Hükümet Nihayet ıütçü, Zigfilt'i ıül P8tyt 

b l H Yeri iği zannolunmaktadır. ni bile bile hariçte bırakmak· için ara acı arı aaan <tğlu Oı· intihabat netayicinin kendi talı- srnı ödemedig-inden mabkefl1 d 

·k d' Hitler'in şimdiki başvekil M. sızın Alman hükumetine karşı 1·ı~" mam teşvı e ıyor. r· minat v.e siyasetini haklı göster- verdi. Hakimler, nisbeteo .... u·t 

V k' B Von Papen'ın makamını kendisi gayet şiddetli bir taarruza geçe- '' " a a günü ayram Hacı, ka- d.ği kanatindedir. bir zamanda bu kadar ço~ .,, 
d 

tarafından namzet gösterilecek ceklerı'nden haberdar edı'ldı'g-ı· t .... ı1 p:\lı çar,ı an geçerken karşısına Bir istifa meselesi mevzoubahs sarfedilmiş olmasana hayrete "'1110 
bir başvekile terkctmesi lizım ,.. l ekt dir d d O z f k sı çıka.n Hasan oğlu Osman onu bir oy em e · eğildir. Kabine, Reichstag mec- ler i. zaman ig ilt, arı • 1~ı 
geldig-ini siiyledig,. i rivaHet o'.un- BrUning ile Hitler 1 l d k h .. "t b aptığ köıeye çekiyor, orada Zebranın ' isin e uv-vetli bir ekseriyet is- er gun su anyosu Y ·ıet 
maktad•r. Hitler'ı·n dahiliye na- Be .. lı'n 2 (A A) istirahat .. l d" B -' teCI övey babası Hüseyin hiç bir :şey • • ' · - tibsal edeceğine kanidir. ıoy e 1• unu c:uyan gaıe ı· 

söylemeden elindeki sopa ile zmnın istifasını da istediği söy- etmekte bulunan M. Brüningle Buudao başka, Von Papen derhal sansasyonel yazılar Y:ııt 
dövmeğe başlıyor. Osman da hı· lenmektedir. Yon Schleicher, hasta olan M. Kaasın gaybubet- kabinesinde Hitler fırkasmın 2 dılar ve Zigfilt ile karısı me·~ıt' 
çağ-ile Hacinın üzerine hücum e· milli müdafaa nezaretinde kala- terinde merkez fırkasmm Beılin veya 3 mümessilinin bulunması oldular, onların çalıştıkları tı ~·· 
diyı0r Haci bir lahzede kanlar i· cakhr. şubesi şefi meb'us Kroae Havas için yapılacak. .olan müzakera tm roya doldular. Hatta Zigfilt, bit 

H 'tl t ft l k f · B t• d k' h b' · rısı süt banyosu yaparken, 0 
çinde ümit.iz yere seriliyor. ı er ara ar arı, mer ez ır· aıaosının er ın e ı mu a mne siyasi mütarekenin hitamına doğ· duhuliye mukabilinde halkı banY 

Zehra ve Osman derhal yaka- kasile şimdiden bir koalisyon intihabat netayici hakkında ibti- ru, yani 12 ağustos tarihinde d . . 1 d 
d · k k b' d üt l b b aıresme a ı or u. d• 

ulmqlardır. Vaka'yı müteakıp vücu e getırmeği abul etme- yat Ar ır tarz a m a ea eyan aşlıyacağı tasrih edilmektedir. Zigfilt Parise geldi ve 01~0a .~aç~ Hüseyin de aranmaktadır. diklerinden Reichstag meclisi etmiştir. Vaziyetin en nazik noktan bu· meşhur çıplak kadınlar röviisil. 
içtimaa davet edilmeyecektir. Bu beyanattan istintaç edildi- rada mündem 'ç bulunmaktadır. tesis etmeyi düşün dil. Arbk, r-ıe;~ 

Suriye Nazırların Prusya'da da ikti· g-ine göre, merkez fırkası lüzu· KomUnistlerle Yahudllore karııtı kt k' t' t d" ıP yor a ı ıya rosu, unyan 
1
, 

Koenigsberg, 2 (A.A) - Zabıta güzel kadınlarını sahdeaine { 

Fransadan şlkAyetçl ! 
Beruıtan.,(9, tarihile "TürH: Sö .. 

~ .. ı~e 1.&zılıyor: 
s~J'ti Vat~iler fırkasının 

"mifrı'\ter,. ve "mutediller,, 'diye 
ikif" " a avrddığı söylenilmek-
t Mute·11Tlere 'imdiki kabine 
aza.tı 1 Haşimuleta.:1 · ~eyin par
tklbi;nensup meb'lıv ar dahi1-
dit. Müfritler de lbrahim Hena~ 
nu Beyin riyaset ettiği Halep '~ 
civarı yani ,hna.1 Vatanilendir. 
Srli 11k ortaya Çrlian 'bu haberleri 
Y.!,_taııtler tiddetle tekzip etmek
t~eler. 

Diİer taraftan İbrahim Hena· 
nu~ ... '.Avrupaya gitmek Ü7eıe 
puapott almışbr. Bu hafta icin
Cle h'~eketi bekİeniyor. İbrahim 
BeJ:in ~arayı da ziyaret ecle· 
ceil ıöylenmektedir. 

Gene aöylel)ildiğine göre, İbra· 
bim Bey Cenevrede Akvam Ce· 
m.iyeti nezdinde Suriyenin huku
kunu müdafaa edecek ve Fransa 
hakkında bazı şikayetlerde hulU"' 
narak bu hususta gizlice imzala· 
nan bir mazbatayı Akvam Cemi· 
yetine verecektir. 

Kanu'lun kaldırdması 
BERUT, 2 (A.A.) - Son meb-

uaa.n intihabatı esnasına ne~re· 

dilen ve Suriyeliler tarafından 

yapılaca ken küçük nümayit v6 

hareketleri meneden kanunun 
reiıicümhur, fevkalade komiser"' 
liğine gönderdiği bir mektupla ~ 
ref'ini ve bu yüzden muhtelit i 
mahkemelerde bulunan davala· 
rm yerli mahkemelere verilme• 
•İni iatemİ§tİr. 

Fevkalade komiıerlik reisi .. 
cümhurun bu mektubuna henüz 
cevap vermemiştir. 

Suiistimal davası 
MUda mumi iddianamesini 

d okumıya başladı 

lzmı . 2 (Yakıt) - Rthbm ŞLr· 
keti sıı stimali davasına bugün 
asliyeo devam edildi. Gad 
Frank o fan gayri maznunlar rnah· 
kemeye gelmişlerdi. 

Müddeiumumi Ali Riza B. 
250 sayfalık iddianamesini oku
du. iddianamenin okunması sa· 
bahtan saat yirmiye kadar de· 
vam etti. iddianamede şirketin 
yaptığı yolsuzluklar izah edil
mekte ve işlenen suçların delil
leri sayılmakta ve firari komser 
Eminin ruşYet aldığı 77,600 liraM 
ya şirl< ete satıldığı, hükumetin 
ve halkın zararına ve şirketin 
lehine çalıştığı, diğer maznunla· 
rm ise sahtekarhk, emniyeti sui 
istimal, rüşvet, resmi evrakı im
ha suçJarmdan tecziyeleri ve ir
tişada en mühim amil olduğu 
anlaşılan Gad Frankonun vazı· 
yeti nazarı dikkate alınarak te
diden cezasımn tayini istenmek· 
tedir. iddianamenin okunması 

bugün bitmemiştir. Yarın da de
va '11 edecektir. 

Cenubi Amerikada 
Kan dökUlmeslnln önUne 

geçilemedi 1 
Assomption, 2 (A.A) - Pa

raguay parlamentosu Bolivya ya 
karşı umumi seferberlik ilimnı 
emreden Reisicümhur kararna· 
meslııi alkışl~rla ,karşılami~tır. 

Cenevre, 2 (A.:.\) - Cemi, e· 
ti akvam reisi Matos, BoJivya ve 
Paraguay hükumetlerinin Paris'
teki mümessillerine bir mektup 
göndererek hükumetlerinden 
gerginliği teşdit edebilecek ic· 
raattan ictinap için ricada bu
lunmalanm talabetmiştir. 

Avusturyada sabık bir baııf 
vekil öldU 

ViYANA, 2 (A.A.) - Avus· 
turya sabık başvekillerinden M. 
Seipel uzun bir hastalıktan ıon· 
ra bu sabah Viyana civarında 

Pernitz sanatoryomunda elli alh 
yaşında olduğu halde vefat etw 
mittir. 
Mısır başvekllinin seyahati 

CENEVE, 2 (A.A.) - Mısır 

Başvekili Sıtkı Paşa Viareggio• 
dan Ceneveye gelmiştir. Sıtkı 
Paşa kısa bir müddet kaldıktan 
sonra otomobil ile T urinoya git
miştir. 

Vekilinin riyasetindeki toplanmı.. · 

KomUnistllk hareketi 1 

BERUT, 2 (A.A.) -- Suriye•~ 
komünistleri Şamda gene hara• ' · D'ifiiQü'?.tiiıan":.'i*da ""Veklf'Bey • v':'M

1

Ufett1Şı~r 
retli faaliyete geçmişlerdir. Bir · Dün Maarif Yekaleti umumi lek'i. lıususatı görüştük. Müfettişler, 
liafta içinde müteaddit defalar müfettişleri Maarif müdürlüğü mii'rebbUer ne yapmışlardır. Bunla

.akaklarda beyannameler dağrt· binasında toplanmışlardır. İçti· ra mukabil Vekaletimiz neler yap

llUflar ve duvarlara afişler ya• maa Maarif Vekili Esat Bey ri- mışlır. Bunları tetkik ettik. Bundan 
••~tlardır. yaset etmiştir. Toplanmanın so· başka gelecek sene müfettişlerle mü-
••r mühim bir komünist nunda Esat Bey gazetecilere de- rebbilerin neler yapmaları lô.zını ge-

.' 

U 'e-vaffak olmuş· mittir ki: leccği vekalctimizce de neler yapıla.. 
- Bugünkü (dünkü) içtimada mes- cağım görüştük. 

evvelki gece vukubulan suikast- karıyordu. , 
lere mümaail vukuatın tekerrü· Bu işgüzar adamın karıs;e' 
rüne mani olmak için ıehrin so- büyük bir merbutiyeti vardı. ~ 
kaklarmda biJifasıla müteaddit yabat ettiği zamanlar her g 1, 
mitralyözlerle mücehhez bir zırhlı karısma telefon eder, yahut t:,ı 
oto.mobil dolaıtırtmııtır. Buna graf çekerdi. Zigfiltin telle~ 
rağmen bir takım taşkınl.lda ol· çekmiye pek merakı vardı. d~ 
muı ve birçak ma~uaların-1:ame- merak, hastalık dereceıinde ~' 
k 

, k Bu ciımleden olarak. bir Jôe' 
anlan taşlanmış ve cam.an ı· Nevyorkta olduğu halde, cacı e~ 

rılmııtır. nio öteki kaldırımına geçnıe('bi' 
Bundan başka, birçok yahudi için karşiki evde oturan k~1

1,,f 
tacirlere mağazalarmın bu gece ne lOGO 'kelimelik bir te g 
yağma edileceğtne dair bir ta· çekmişti. r.t' 
kım imzas1z mektuplar gönde- Şimdi artık bu adam aııı:ı11,f 
rilmiştir. Dünkü ıuikastlara kur- tür. Bilmeyiz ahiretten telgr 
ban gitmiş olanların isimleri, Na· çekebilecek mi ? 
zi'Jer tarafından idama mahkum 
edilmiş olanlara mahsuı karar 
listelere dahil bulunuyordu. 

Ağır surette yaralanmış olan 
komünist Sauff, bu sabah vefat 
etmiştir. 

Şiddetli tedbirler 
BerJin, 2 (A.A) - Prusyo ko

miser muavini M. Brach son bir 
ihtarname neşrederek dahili sul· 
hun tam bir surette tekrar tesisi 
eJzem bulunduğuna ve artık be
şer hayatının masuniyetine halel 
getirilmemek icabebettiğioi ve 
Prusya hükümetinio icabeder· 
se Yatandaşları himaye için idam 
tedbirleri ittihaz1nda terddüi et· 
miyeceğini bildirmiştir. 

Polon yada 
Komünistler 
VARŞOV A, 2 (A.A.) - Ko· 

münistler tarafından tertip edi .. 
len kalabalık bir alay dün zabıta 
tarafından dağıtılmıştır. Bu es• 
nada bir ı .kım hadiseler olmuş· 
tur. Bu ça.apışmalar neticesinde 
8 kişi yaralanmış ve 60 kişi tev· 
kıf edilmiştir. 

~vusturya fabrikaları mUmesalll 
ADANA, 2 (A.A.) - Takas 

suretile 2 milyon liı-ahk pamuk, 
incir ve üzüm satın almak üzere 
Ankarada temaslarda bulunan 
Avusturya fabrikaları mümessili 
M. Aruel Kuffler, şehrimize gel~ 
miş ve Adaan pamuklarile bu se· 
neki rekolte hakkmda malumat 
edi~iikten sonra lzmire hareket 
etmİ§tİr. 

Hlndistan'da 
.,,.ı 

Kargaşahk devam ediyor 
. taraf kan dökUIUyor t 

11
111 

Bombay, 2 (A.A) - p,.r .,-~ 
rında bir çok ta kadın bul" ıiı9 
ve Hint milli bayrağına . _t•te~' 
için toplanmış olan 50 . kı:t't1eti~ 
kif edilmişlerdir. Suı~as ol' 
yekdigerini takip etmesı ~e ~ıet' 
küta' da bir lngiliz zabitiDlr 1,tı' 
line teşebbüs edilmesi, do 'ıııı'' 
le ikhıadi vazıyet salib b~ ~,t 
dığı takdirde bütün rneıD t~~et 
dahilinde şiddetli bir ba ,at' 
yapılacağı endişesi htikii~ ~t1 

mektedir. Hint milli istikli. i~~ 
kası, siyasi meselenin ball~eııi~ 
son hudut olarak gelecek sete'bl 
teşriosani ayını tayin ye 

etmiştir. ,ııl~l 
Siyasi mahkumlardan b~-~1 

rının Andaman adalar•1!3•1_,,e~' 
Te teb'it edildikleri biJdlrı 
tedir. 

Sünniler vs şnıer peıı''~ 
Bombay, 2 (A.A) - oO ~1 

eyaletinde mukim 3,0~:0 tJ111ıJ: 
Cemaat meselesinin vah~,erii.~ 
minin hakemligi islim e ıedı111 
tinin metali bini teyit e~çı~ç I 
takdirde Sünnilere karf1 b'ııoi~ 
harp ilan edecekleri te 
serdeylemişbr. ı•f 1 

Şiddetll karaa,•lı" pt>bb:~ 
Madras, 2 (A.A) - Ji1''o :ı 

kota b civarında Vet Me'ıl~~
köyün de Müslürnanlarla at•" 
ler arasında şiddetli karg'1.1ı'.I', 

.; ,... ~ 

lar o~muştı r. Bu k~rga rı b1 -· 
esnasında ö.e .ılerin mıkCla ıııaaıs' 
kında: henüz ma\u.nıt a 
mıştır. 



'tttrk Kadrosunda 
~linya gUzellnln 

ttzlfesl 
l l<crinıan Halis Hanım 28 mil
at~ kadınlığına mensup güzeli.eri 
0 da sıfır bıraktı. 
hı ~c.ritnan Hanımın güzeller ceb
l sıru yararak dünyanın en gü
h e~ kadını tacını baıına giydiğini 
r il er veren telgraf telleri, ve 
b~dyo antenleri gerçi bir çalııma, 
ır ıcka ve büyük emeğin mah· 

&ulj olan insan eserinden babs 
~ltnediler. Bu haberde, bir Mar· 
l'll0ninin, bir Edisonun, bir Tomas
h an'ın insan zekAsını insan ru-
Unu saran kudretinden eser 

Yoktur. 

k bir kaç kilo etin ve kanın hey
b~llcşrnesindeki tabiat güzelliği 
1

1r kaç kilo etin ve kanın heykel· 
b'lıtıekteki tabii güzelliğine gale· 
e Çaldı. . 
~udanın Papağanını öbUr pa· 

J>aganlara üstün eden tabiatın 
~rar engiı: ıstıfası dünya güzellik 

16~1 altında da kımıldandı. kalp· 

1 ~ kalbe seslendi. 
t ••• 

, Fakat, yOrüyen, dünyanın tek:k Yln§ına giden bir memleke-
11 Parula5ı : 
''Büytık kitle için ne yaptım, 

0:ıa ne verebildim ,, dir. 

ladiıelerin radyoya bindiği, 
" •Ürat rekorunun tahta kağnı 
tekerleğinden, kalkıp rayı, kanadı, 
Çeliği geride bırakıp elektriğe 
Y~alandığı günlerde yürüyOşün 
tlıtamı: 

~iç bir tab . kuvvetini ihmal 
ı: 'emek, he: { .yi, btlyük gaye

' yuluuda mı111g4 l.oluuı:ı sok• 
~ t kabilmidir. Dünya güzelini 

11 noktadan düşünüyorum. Bu 
"

0ktadan K"riman Hanım ne 
Yapabilir? 

. l>renı dö Gal lngiliz kadrosu 
~il~~ lngiliz planının . tahakku· 

ıç.an yapbIDnı yapar. 
d .. Seııelerdir dünyanın yedi iklim 
~~ köıeaini dolaşan lngiliz ve· 
tiJ• tı antrepolarda uyuklıyan Jn. 
tlı •t ıtoklanna pazar aramakla 

Cfguldur. 

) ~ayscr Vilhelmin Istanbul se· 
al atleri daima bir komisyoncu 
~r~hatinden başka birşey de-

dı. 

I> l\eriman Hanım Kayser ve 
/t1.nı dö Gal gibi, demir ve 
~e ı .. 
td ge bqkmeden, barut teneffüs 
til~~ korkunç bir zırhlı kule de· 
d ır. Dünyanın ruhuna hükme
latn, kralların kralı, imperator-
rın · 

li~ı ~nıperatorudur. Ününde çe· · 
b' erın, zırhların, eridiği bir ta-
llt L • l• d d• as:uvvetı onun e ın e ır. 

• ,,. 4 

il l<arinıan Hanımın taraveti 
~raa ipeğinde, Adana pamu· 
bdı 1 . . .. d .. .. .. d , ımır ıncırm e, uzumun-

d:• hatta gUzel Türk tütününlin 
ıtıanları arasında doğdu. 

~ ~ .y. 

lid~~rirnan Hanım dünya güze· 
Uatn~d Ve. dünyanın gözü onun 
da. . edır. Yabancı iş adamları 
t•fı:ırn~iden dünya iUzelinin et· 

1 bırer - .. k ·b· h b 
1 

orumce gı ı sarını· 
ıış anıışlardır. 

ı. ~ .y. ? 
~~a~ . 
t 6rk ~· antrepolarda bekhyen 
~i.ııı tnustahsilleri, malları dük-
. arınd tikac 1 a uyuklıyan Türk fab-

.... l ı arı dun ü ı· . . ..... , lar ya g ze ı sızın 
~ •nıı · · tıf,d .1çıo geni§ pazarlar 

cıı bır fatih olabilir. 

Sadri Etem 

1 Glaln Haberleri 1 
Üsküdarda heyecanlı bir hidise 
Eski karısının yeni kocasından dayak 

• 
yemesıne tahammül edememiş •. 

Neticede zttbıt""' kadını bularak kocasına teslim etti 
Dün Üsküdarda sokak orta• 

sında bir yaralama hadisesi ol:, 
muş ve bir kadın kaçınlmııbr: 

Yapdığımiz tahkikata gare vak'a 
şu şekilde ceryan etmiıtir: 

Üsküdarda Harem cinnnda ı 
oturan çoban mustafa dört 
seneden beri metresi olan Naz· 
miye ile bundan beş ay evveİ 
ayrılmış, ve bu aynlıı Ozerinede 
Nazmiye Ahmet iıminde biriıi 

, ile tanııarak Orta köye fitmfıtir. 
Ahmet, Nazmiye ile evlenmit 
Ye beraberce ya9amaya başlamış• 
lar. Fakat araden iki ay geçme
den Ahmet ile Nazmiye arasında 
kavga çıkmış ve bu kavga ııklaş 
mışbr. • 

Ahmet evvelki akıam Uzun ' 
köprüye gideceğini, Nazmiyeyi 
de beraber götüreceğini, baıır
Janmasını söylemiştir. Nazmiye 
Istanbulu bırakıp bir yere gide· 
miyeceği cevabını vermiş, gene 
kavga etmiılerdir. Nihayet diln 
sabah Ahmet, Nazmiyeyi yamna 
alarak Üsküdara akrabalarına 

Belediyede ı 

Serseri Köpekler 
ımha Edilecek 
Belediye riyaseti dün bütUn 

şubelere müıtacel ve mühim bir 
tamim göndermiştir. Bunda yan· 
gın yerlerinde batı bot köpek-
ere fazlaca rast gelindiği ve 
bunların adeta insanların üzeri· 
ne saldıracak bale geldikleri ve 
derhal büıün başı boş gezen kö· 
p~klerin tamamen imha edilmeıi 
bildirilmiştir. 

Belediye müf ettiıleri Ye bazı 
memurlar on gün ıonra her ta· 
rafta umumi bir teftiş yapacak· 
lar, başı boş gezen köpek gör· 
dükleri takdirde allkadar me
merları ceıalandıracaldırdır. 

Yıllık Hazırlandı 
Uzun bir mOddettenberi ha· 

zırlaomakta olan belediye yılJıj'ı 
bitirilmiş ve diin akşam 150 la
neti Ankaraya gönderilmiıtir. 

Aynca iıtatiıtik umum mü
dürliiğünden de istatistiklerin da
ğıtılması hakkında müsaade de 
istenmiştir. Bu müsaade gelince 
yıllık Avrupa belediyelerine ve 
istiyenlere para ile satılacaktır. 

1'alebe birliğine bir 
Bina hediye edllecek 

Talebe birliği idare heyeti 
dün cemiyet merkezinde bir 
toplanma yapmıf, Anado!uya 
yapılacak seyahat etrafında gö
rüşüldüğü gibi talebe birliği için 
bir de mabf el binası aranm111 
mevzuu bahsolmuştur. 

Verilen mal6mata nazaran, 
birlik binayı bulacak ve batve· 
kilete bildirecek, baıvekilet 
gösterilen binayı satın alarak 
birliğe hediye edecektir. Bu su
retle de talebeler sık, ıık topla
nabilecek bir yere sahip olacak· 
!ardır. 

CeU\l Bey 
iş bankası umum müdürü Ce

lil Bey bugün Seyriıefain vapu· 
rile Karadenize gidecektir. Ce· 
Jil Bey Samsundan baılayarak 
bankanın ıubelerini teftit ede• 
cektir. 

1 

-----·-

Çob•n Muatafanın ivl 

da için geçmiıtir. Yolda UzL . 
köprüye gitmek yüzünden Ab
metle Nazmiye gene kavgaya 
tutuşmuşlar ve sokak ortasında 
ağız münakaşasına başlamışlar. 
dır. Nazmiyenin kendisine sert 
cevap vermesi Abmedi çileden 
çıkarmış, sokakta olduğunu unu· 

Ege denizinde 
Seyahat 

Hi mayeietfal cemiyetinin lımir 
merkezi güzel bir seyahat tertip 
etmiştir. 1 O Ağusto~ta Istanbul· 
dan hareket edecek bir vapur 
buradan ittirak edecek olanları 
alacak, lzmire gidecektir. lzmir· 
den de Atineye, Selaniğe gide
cek, yedi gün içinde gene lzmi· 
re uğranılarak lstanbula dönüle
cektir. 

40-50 lira ile, lüks bir vapurda, 
bu güzel mevsin:de bir seyahate 
ittirak etmek yalnız zevk olmak· 
la kalmıyacak, Himayeietfale 
yardım suretinde de manevi bir 
haz temin olunacaktır. 

6 Ağustosa kadar kayıt müd
deti vardır. Karilerimizin fusat
tan istifade etmesini arzu ederiz. 

in hisarlarda 
yeni kadrolar 

inhisar idareleri iki günden· 
beri birleştirilmiş şekilde faali
yette bulunmaktadırlar. Şimdiki 
halde yalnız tütün ve müskirat 
inhisarlarına bağlı şubelerden 
bir kısmı birleştirilmiştir. Tuz Ye 
barut inhisarları şubelerinin bir
leştirilmesi hakkında henüz in· 
hisarlar vekaletinden bir emir 
gelmemiştir. Bu emrin bu yakın· 
larda gelmeyeceği zannedilmek
tedir. 

inhisar idarelerinin birleştiril· 
mi~ şekline ait kadrolarını tes· 
pitile meşgul olan komisyon müs· 
kirat ve tütün inhisarlarmın Ana
dolu ve Trakya müdürlüklerine 
ait memur kadrolarını bazırla
mağa başlamıştır. Komisyon ilk 
olarak tütün ve müskirat inhi
sarlarımn lstanbul başmüdürlük
lerine ait birleşme kadrosunu 
tanzim edecektir. Bu kadro tas· 
dik edildikteu sonra ayın onbe
ıiaden itibaren tatbik edilecek
tir. Diğer vilayetlere ait kadru
lar da yavaı, yavaş hazırlana· 
cakbr. 

· tarak Nazmiyeyi yumruklamııtır. 
\ Ağu burnu kan içinde kalan 

Nazmiye feryat etmiş, halk top
lanmıı, bu arada ·ı uous bağ1na 
gitmekte olan Nazmiyenin eski 
dostu çoban Mustafa da halkıo 
toplandığı yere gelmiştir. 

Mustafa halkı yararak Herle· 
yince Nazmiyenin kocaaından so
kak ortasında dayak yemesine 
tahammill edememiş, Naı.miyeye 
olan kinini unutarak yf'rden bil· 
yük bir taı almış, Ahmedin ba
§JD& indirmiştir. Koca ta§ı başına 
yeyen Ahmet kanlar içinde yere 
serilmiş,bu fırsatten istifade eden 
Mustafa da Nazmiyeyi alarak 
uı:aklaşmıllır. Karısının "açml· 
dığını gören Ahmet heman polis 
merkezine koşmuş. Şikiyette bu· 
luumuş ve iıe müdahale eden 
zabıta bir az sonra Nazmiyeyi 
Muıtafanın evinden alarak Ab
mede teslim etmiıtir. Ahmet ya
rasını sardırmış ve akşamki tirenle 
karısı ile birlikte Uzuoköprüye 
gitmiıtir. 

Adliyede: 

Heybeli yangınından 
Çıkan Dava 

5 Ağustos tarihli aayııunda 
"Heybelıada yanıyor,. baılığile 

müheyyiç neşriyatta bulunduğu 

noktasından aleyhinde dava açı· 
lan "Haber,, gazc.tesioin umumi 
neşriyat müdüı ü Hasan Rasim 
Beyin muhakemesine, dün üçün
cü cezada devam olunmuştur. 

Dünkü celsede yarıgını gören iki 
ıahit dinlenilmiştir. Bunlardan 
Sabri Bey: 

- Yangın vahim bir vazıyet· 
teydi. Çamlar tutuşsaydı, Ada 
tehlikeye ıirecekli. 

Demittir. Refik Ahmet B. de 
şu suretle şahadette bulunmuştur: 

- Rüzgar, çok şiddetliydi. 
Birkaç yerden duman çıkıyordu. 
Şiddetli rüzgirla yangının geniş
lemesi ve Heybeliadanm mühim 
bir kısmmın tehlikeye uğrami'Sl 
ihtimali •ardı. Muhakeme, 4 A· 
ğustoıta devam edecektir. 

Tıp fakültesinde 
Bir kurs açıldı 

Müderris Kenan Tevfik Beyin 
idaresinde Tıp fakültesinde bir 
V cildiye kursu açılmıştır. Bu 
korsa bu sene fakülteden çıkan 
70 tıp talebesi devam edecek-
tir. Bir ay devam edecek olan 
bu kurs bundan sonra her ıene 
açılacaktır. 

Kursun açdmasana ıebep ıu· 
dur: Anadolunun baıı yerlerinde 
ebe yoktur. Mektepten çıkan 
doktorlara ise ebe olmıyan yer· 
!erde vazife terettüp etmektedir. 
Doktorların bu Hziyetler kar .. 
şısında bira~ pratiğe sahip bu-
lunmaları için ameli olarak ve· 
!adi dersleri gfümeleri icap et· 
rnektedir. 

Recep ısey Peştede 
Bir ka; gündenberi Yalovada 

bulunmakta olan Cühuriyet Halk 
fırkaaı umumi katibi vekili Saf· 
vet Bey dün Istanbula gelmiştir. 

Geçen hafta Avrupa ıevaba· 
boa çıkan umumi katip Recep 
Bey Peıteye vasıl olduğunu ve 
ıeyahatıoa devam etmekte oldu· 
ğuou bildirmiftir. 

Moskova 
Ve Roma 

a!uharriri: Falih Rıll..'1 

Aziz arkadaJımız F alib Rıf • 
kı bey bu ıene 1ımet pafa heyeti 
He bernber Moıkova ve Roma ıe 
yahatlerinin intibalarım tek&if 
ve tesbit ederek yeni ve kıymet
li bir kitap halinde neşretti. Fa• 
lih Rıfkı Beyin üslubundaki can 
hlık ve hususiyet eıaıen malum• 
dur. Fa.k:ıt esere mevzu te~kil e• 
den .seyahatlerin intibalarrr.daki 
ehemmiyet onun yazrlış tarzında• 
ki kıymeti bir kat daha arttırı• 
yor. 

Bu esere kıymet ve alaka ve• 
ren ikinci bir nokta da tudur 
ki, Falih Rıfkı Bey yalnız Mos• 
kova ve Roma intib~larrnr dima• 
ği bir fotoğrafla tesbit etmiye 
heves etmemiştir. Memleket ihti • 
yacı noktasından düşüncelerile 

seyahati eann&ında gördüklerini 
ve işittiklerini mezcederek bun• 
larm muhassalasını yazmı§trr. 
Bu itibarla Falih Rıfkı beyin ye• 
ni eseri yalnız Moskovayı ve Ro 
mayı değil, Moakova ve Roma 
çerçevesi içinde cümhuriyet ve 
inkılap Türkiyeainin milli ç~h
rcsini de büyük bir muvaff akı • 
yet ile tasvir etmektedir. 

"' "' ... 
GUlbahçesl veTurfanda karar.fit 

lstanbul ziranl odaıt il<inci re 
isi Liitfi Arif bey iki güzel ki • 
tap neşretmiıtir. Bunlardan bi· 
rinin ismi (Gül bahçesi), ikinci• 
ıi (Turfanda karanfil) dir. Her 
iki kitap çiçekçiliğe müteallik 
birer ihtisas eseridir. Fakat bu e 
serlerin kıymeti ihtisas kitabı ol• 
makta beraber herkes tarafın • 
dan anlatılarak kolayca tatbik e 
dilecek surette yazılmı~ bulunma• 
aıdır. Ayni zamanda lisanının 

da çiçeklere has olan taraveti 
haiz olmaııdır. 

Liltfi Arif bey bu eserile bi .. 
ze gülün (1400) çetidi olduğunu 
haber veriyor ve bunlardan bin 
tanesinin bahçelerimizde yetiı " 
tirilmesi uııulünü öğret~yor. Di • 
ğer taraftan ikinci kitap turfan• 
da ve büyük karanfil yeti~tiril • 
meıi usullerini gösteriyor. 

Poliste: 
Odunla dUvdUkten aonre 
kızgın su da dökmUş 1 

Galatada Karabo:f mahalle-'. 
s1nde tulumbacı sokağında otu· 
ran Zebra Hanım He aynı evde 
otnran 1 ta tice Hanım diln sabah 
çamaşır yıkarlarken odun çalmak 
yüzünden aralarında kavia çık
mış, Hatice hanım odun}a ~ebra 
hanımı fena halde dögmuıtilr. 

Hatice hanım bununla kanaat 
etmiyerek Ze~ra han_ımın kızı 
Fatmanın ür.erme de bır tas lm:· 
gın su dökmütür. F atmanın vil· 
cudu muhtelif yerlerinden yan· 
mış, Hatice hanım yakalanmııtar. 

Eşek eti midir? 
Suluku!ede oturan Muhsin ve 

Cafer ismi:ıde iki kişinin ellerinde 
götürdükleri çuvalda 39 okka 
kaçak et bulunmuştur. Bu etle· 
rin Eşek eli olmasından şüphe 
edilmektedır. Tahkikata başlan• 
mıştır. 

Iskenderunda 
Serbest liman 
istiyoruz 

Beyruttan verilen bir ha.bere : 
göre, hükumetimiz, Fransa ile · 
olan Ankara muahedenameı:ııioe 
istinaden lskenderun limamnda . 
bir sebest li::ıan ihdasını ve Dört 
yoldan lıkenderuna bir demiryo
lu inıaııo.ı istemİ§tİ.l'. 
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Yerli mallar sergisi fevka- _T_ıca-retve ıktısat çöllerinde L 
18.de rağbet görüyor iktısadİ buhran Tü•kçcyc çcvi,.n. ÖMER RIZA-47- Ymno &VEN ıtEDlıl 
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Maarif Vekilin in takdirleri 
r Evvelki gün açılan yerli mal

lar sergisi dün büyük bir halk 
kütlesi taraf mdan ziyaret edil .. 
miıtir. Sabahtan aktama kadar 
binlerce kiti sergiyi gezmit, ıer
gi bahçesini, salonları ve kori
dorları doldurmuıtur. Bilhassa 
serginin dıt kapısını büyük kapı· 
ya bağlıyan yol kalabalıktan ge-
çilemez bir hale gelmişti. Halk 
milJi sanayiin son bir senelik te· 
kamülünü en iyi bir şekilde göı
teren sergiyi ve yerli sanayiin 
yeni eserlerini görebilmek için 
adeta sergiye akın ediyordu. Zi· 
yaretçilerin miktarı dün ak~2.m 
18,000 kişiyi bulmuttur. Bu mik
tar geçen seneki serginin ilk gün
lerindeki ziyaretçi adedinden 
çok yüksektir. Halkın sanayie ve 
sergilere olan alakasının gitgide 
arttığı bu rakamlardan da anla
tilmaktadır. 

Dün ıergide satışın fazlalığı 
da bilhaaaa nazarı dikkati celbe· 
·diyor, hemen her pavyonda ge• 
niş mikyasta satı§ yapıldığı gö
rülüyordu. e Y rli malların çok u
cuz oluıu halkı ihtiyaçlarını ser· 
giden temine teıvik etmektedir. 

Yerli mallar sergisi adeta Be· 
yoğlunun biı; eğlence yeri haline 
2e gelmiştir. Bahçede her aktam 
Bahriye müzikaaı tarafından 
k')nserler verilmektedir. Sergi 

'I ütttncOlllk kanunun-j 
da yapılacak tadlllt 

TütOncillü. kanununda yapıla· 
<ok tadilitı ~ubit edecek olan 
Tôtünclllülr collgresi tarafından 
seçilen ~ ~- .... ., on dOn de top
lanmııbr. 

Komisyon• bulunan tilccar 
ve zürra mümessilleri kanunun 
kendi noktai nazarlanaa göre 
detiştirilmesini istediklerinden 
içtimalar münakaşalı olmaktadır. 

Mamafih kodgrede kanunun tllc
car, zilrra lehine ve Türk tiltün
cillüğünlln inkişafını temin ede
cek surette tadili esas kabul 
edilmiş olduğundan encümen ile
ri ıürülen bu fikirleri de nazarı 
itibara almaktadır. 

Kanunun şimdiki halde dokuz 
maddesi hazırlanmış bulunmak
tadır. Diğer kısımlara ait tetki
kat ve tadilat ta bu ay içinde 
tamamlanacak ve kongre bir ay 
ıonra toplanarak komisyon tara· 
fından hazırlanan kanun proje· 
ıini nihai bir şekle ba~lıyacaktır, 

Zaro aıa lnglllz tabası mı 
olacak? 

logilrerede bulnan 160 lık ih· 
tyar Zaro ağadan zevcesi Kud
ret hanıma son günlerde bir 
mektup ve havalename gelmiştir. 
Mektbunda bir kaç selam cilmle
ıinden başka hiç bir şey yo!dur, 
ihtiyarın oradaki vaziyeti bak· 
kında hiç bir malumat verilme· 
miştir. 

Diğer tarafta son giinlerde 
çıkan bir şayiaya göre lngiltere 
de Zaro ağanın etrafında bulu
nanler onu lngiliz tabiiyetine geç
mesi için ikna etmişlerdir. 

Bunlar arasında bazı lngiliz 
doktorları bulunmaktadır. Dok· 
torlar Zaronun ölünceye kadar 
lngilterede yaşauıasını, öldilkten 

-r• ce.edi üzerinde ilmi tetki
kat yapabilmeleri için iıtemek· 
tedirler. 

_J 

radyoıu da faaılaaız bir surette 
neıriyahna devam etmektedir. 

Yarın saat 22 de Cümhuriyet 
Gençler mahfeli tarafından bir 
müsamere verilecek, mahfele 
mensup amatör gençler (karma· 
karıtık) isimli bir komedi müzi· 
kal temıil edeceklerdir. 

Sabık iktıaat vekili Şakir ve 
it Bankası müdürü Celal Beyler 
dün ıergiyi ziyaret etmiıler ve 
uzun müddet kalmıtlardır. 

İ711llir meb'usu ve ıabık lktııat 
vekili Rahmi Bey dün ıergiyi 
ikinci defa olarak ziyaret etmİf 

ve sergide bet ıaat kalmıttrr. 
Maarif veklll dlyorkl : 

Evvelki gün sergiyi ziyaret e· 
elen Maarif vekili Esat Bey ıergi 
hakkında gazetecilere tunları 
söylemi~tir: 

- Kolonyacılık ve ıtnyatcılığı bir 
tarafa bırakalım, meusucat aanayii, 
erkek için yünlü kumaş imalatı cinai 
itibarile çok terakki etmiştir. Deri 
mamulatı, portföyler Avrupa mamu

latından farkedilemiyecek hale gel
miştir. Sergiden geçen ıene bir ba. 

vul almııtını. Bu ıene ayni büyük
lükte bir bavula baktım. Bir aene 
evvel imal edilen bavuldan çok daha 
hafifti. Bu, da dericilik ıanagilnde
ki terakkiyi göıteriyor. Halkınuzın 

yerli mallara olan rağbeti bu inki

fttf a çok yardım etmlftir. 

Filmleri kontrol 
Edecek heyet 

Filmlerin kontrolu talimatna• 
meıinin villyete teblii edildiğini 
ve burada bir tetkik heyeti tef • 
kil olunduğunu yazmıttık. Kon • 
trol heyetinin zabıta, maarif ve 

büyük erkinıharbiyeden olmak 
üzere üç azaıı vardır. Öğrendiği• 

mize göre harp akademiıi mu • 
allimlerinden erkanıharp binba· 
tııı Rahmi bey büyük erkinıhar 

biyeyi, poliı müdür muavini Hüı 
nü bey zabıtayı, bir ilk tedriıat 

müfettiti de maarifi temıil et • 
mektedir. Heyet ite bqlamıthr. 

Mescldlaksa 
DarttlfOnunu 
Kudüı lalim kongresi icra he

yeti Kudüıte "Mescidi Aksa da
rülfünunu,, namile bir darülfü
nun inıaıma karar verımittir. 

icra heyeti ne§rettiği bir be
yannamede yeni darülfünunun 
timdilik üç medreseden te9ekkül 
edeceğini, bunların ilahiyat, fen 
ve tıp ve eczacılık medreıeleri 

olduğunu ıöyliyerek Müılüman 
mimarlan münasip bir proje ha· 
zırlamaıına davet etmektedir. 

Bu ite ittirak etmek iatiyen 
her Müslüman mimar, kongre 
icra heyetine müracaat ettiği tak· 
dirde heyet Kudüıe azimet ve aY.. 

det ve ikamet masrafını deruhte 
edecektir. Projeıi kabul edilecek 
olan Müsliman mimarın mükaf a
h, isminin müeaaeıe kapııına 
hakkolunmaktır. 

Beyanname umumi kitip Zi· 
ettini T abatabat ve veznedar 
Mehmet Ali Ulvite Batanın İm• 
zaıını ta9ıyor. 

Zahire bor-•ınd• 

Zahire boraaıınm yeni idare 

meclisi dün ilk defa olarak top· 

lanmıı ve riyasetine ıabık reiı 

Hamdi Be;y ıeçiJmittir. 

Bitmek üzere mi? 
ihracat ofisi dünya iktısadi 

buhranı hakkında tetkikat yap· 
mıthr. Bu tetkikat 1931 ıenesi· 
nin ilk üç ayına göre 1932 sene· 
ıinin ilk üç ayındaki iktısadi 

buhran takip edilerek neticelen· 
dirilmit ve bir tablo vücude ge· 
tirilmittir. 

Bu tabloya göre 1931 ıenesine 
nazaran 1932 ıeneıinde buhran· 
dan kurtulan memleketler fUD"' 

lardır: 

Danimarka, F ranıa, Hollanda, 
Lehist:uı, lsveç, lıviçre, Çekoılo
vakya. 

Geçen •eneye nazaran hali 
buhranı bitmiyen memleketler 
ıunlardır: 

Almanya, F enlandiya, Yuna· 
niıtan, İtalya, Norveç, Avuıtur 
ya, Romanya, lıpanya, Macariı
tan, Portekiz. 

Buhranın yavatlıkla zail oldu· 
ğu fakat vaziyeti iyi olan mem· 
Jeket İngilteredir. 

Türkiyeye gelince, o da buh
ranın teıiri zaiJ olmakta bulunan 
memleketler arasındadır. 

Almanyayı. fındık 
lbracalımızçoğahyor 

Almanyanın fındık ithalatı 
hakkında ihracat ofisi bir ista .. 
tiıtik yapmı§br. Bu istatiıtiğe gö· 
re 1913 ıenesinde Almanya 
107868 kental fındık ithal etmit· 
tir. Bunun 33847 kentalı Türkiye 
den alınmıtbr. 

1929 da 124750 kental ithali.
tın 31439 kentalı, 1930 da 
131940 kental ithalattan 52365 
kentalı, 1931 de 134830 kental 
ithalatın 53053 kentalı memleke-
timi~den gönderilmittir. 

Görülüyor ki, hem Almanya 
nın umumi fındık ithalatı ziya
dele1ımekte hem de bu yekun ü
zerinden memleketimizden aldı
ğı miktar çoğalmaktadır. 

Ancak 1913 de Almanyaya en 
yükıek fi atla fındık satan Tür
kiye olduğu halde harpten ıon· 
ra bunu ispanya elde etmit ve 
Türk f ındıklarımn kıymeti çok 

dütmiittür. Ancak geçen ıene 
f ındıklarımız hakkında yapılan 

nizamname üzerine fındık ihra
catımız düzelmit ve fiatlarda bir 
miktar artmııtır. Bunun bu ıene 
ve gelecek sene daha ziyade ar
tacağı ve fiat yüksekliğinde de 
birinciliği alacağımız muhakkak 
gibidir. 

Yunanistan hayvan 
ldbal etmlyecek mi? 

Yunan ziraat nezareti Yuna• 
nistanda Eylul nihayetine kadar 
ki.fi miktarda ka.aaplık hayvan 
olduğunu görerek bir T eşriniev· 

vele kadar hayvan ithalatının 

men'i hakkında iktısat nezareti· 
nin nazarı dikkatini celbetmi,tir. 

Kararın bugünlerde çıkma11 

beklenmektedir. Bu karardan 
doğrudan doğruya müteeaair o· 

lacak bittabi hayvan tacirleri· 
mizdir. Çünkü Yunaniıtana hay· 
van tamamile Türkiyeden gön· 
derilir. 

Ticaret odaıı keyfiyetten hay
van boraaıını ve ıair alakadar 
ları haberdar etmittir. 

Bu kararın yalnız memleketi
mizde et fiatlarının Teırinievvle 

kadar dÜfmeıine ıebep olacağı 
qikirdır. 
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geçebilir. Ticaret yolları bu tekilde tanzim olunuL~:ı ~!n ~!Jllg 
ülkesinin mahsulatı, kolaylıkla sahillere iner. Çin ile Sın 1 

1311 

arasındaki ticaret. münhasıran Çin topraklarında~1 geç~i· 1e 
vilayetin §imalindeki ticaret Tur fan ile Hamiden iaare e 1 ır 
Çin Siberya demiryoJundan müstağni kalır. .. Jıii# 

Yakında bütün eski dünyalara otomobille g~çmek ınuııı 
olacaktır. . Jll•fl' 

Ben bütün bu neticeleri Pekinde izah ettim ve Pekın: et• 
kin ve Kaşgar arasında bir ole.mobil yolunun te"isini tavııye 
t~. ~ 

Asya, Amerika. gibi bir çok ıeyler beklenecek bir ~erıı,J .. 
kettir. Çok !<ısa bir zamanda Aayarun kalpgahında kimsenın 
lına gelmiyen muazzanı hadiseler vuku bulacak!. .. 

- Pekin, 28 Kanunu ev\·el 193'1 

4 
BILop-Nor ~ . ~ 

Son faslı yazdığ1m 7.aman yeni Le!) Nor gölünün tanı ~3l 
ltiini gösteremedim. Fakat Doktor Nils Hörner'in 20 Nisan 1 0,. 
tarihile 40 derece 20 saniye timal hattı arzi ve 91 derece 40 diSİ 
kika aŞrk hattı tulünden An Ksi telgraf merkezine gönder~ 
telgrafna.me Pekindeki bveç sefaretine teslim olunmu~ ve ortt tel• 
latokholme gönderilerek 9 Mayıs 1931 de elime varmıttı. 13&1 tel· 
gı·afname Lop Nor meselesini kat'i surette hallettginden b&ı 
grafı buraya dercediyorum: _ .,ıı~ 

"Lop Norun ke!fini tamamladık. Çen ile birlikte 7 ~nıı 1'i' 
evvelde hareket ederek eski Lopun kuru tuz sahasına gittık· ,~ 
nunun on uçüncii günü yen; Lop Nora vardık ve orada tath.ıı'i1 
bulduk. llerledik. Kanunu saninin sekizinci güni.ı develerı c'~ 
on dört gündenheri su ve mer'a bulamadığım:.,.<lan yık.ılı. 6' 
hale geld,. Büfln gölü:ı hcıritasını yaptık. Y alnrz küçük hır ''J~ 
sahasına \•aramadıinnızclan onu bırakmağa mecbur olduk. V 1 
tor Norin nehri mesaha etm.eyi ikmal ettiğinden Lop Nor rt1er,_ 
lesi kamifen hallolunmu~lur. Nehri~ muhtelif ye;l~rinde stıl~W~ 
miktarını ölçtük. Eski 5ahilleri tespıt ettik. Araztmn ve ~~ 
coğrafi ink_işaiım tetebbü et~ik. E°: ~ski. d~.vi~lere ve müte -tO} 
d~virlere aıt esva bulduk. Nısanın ıkıncı gunu ~aır.pımıza a ·tf' 
ettik. Dört ay hir ~ahsa tesadüf etmedik. Çölde, •~caklığın ııı~yi' 
adesi derecs:nde kalacr.ğız. Develerden maada nf"pimiz iY1 

Bir Haziranda telgraf bekleyiniz.,, 
Hörner 

Dört butuk sene!ik tetkiklerimizin en mühim vesika••.,~ 
d " 1 '""' t>h • •t l.." l'k 'h" . l k Jt11Y" idi. Bu saye e op ı~orun ım. cın sene ı tarı un an ama 

kün oltı.i ştut. •;ili n • "
1

' l kh l 14 T . 1931 
ıto • o m, erumu ... 

___/ 

-:===K=.=.a==H=a=t>=er;;.ı=er===;--ı~--,Xv'~ŞC:u~a::-ı~- ,, ... 
Kenserl yenme§e çahş.tn • 

CÜZ~AN MUKABİLİ lKRA- saO kolunu kaybetti ff 
ZAT - Emlak ve Eytam Bankasına Do:<tor Haret, f ransada k•o'., 
üç aylık maa, sahiplerinden arzu e· ser hastalıf{ı ile uğraşan ~Of ,ıJ' 
denlere yüzde bir faizle maaşlannı d p f .. K ~ ' bır alim ı r. ro esor, anserı oı 
kırmak hususunda henüz emir gel- .

1 
d . . . d · e bil) 

d f ·· l k ı aatı ı e te avı. ı.çm . erın v _ 1,d' memiştir . .Ru e a uç ay ı maaş ar d - ,.,. 
te,·di edildikten sonra Bankanın bu raciiolog, bu ıyı edtc ı ol u~&J. 0ı 
muameleye başhyacağı anlaşılmak- dar da ö '.düriid şuaatın t..!s•r!"t t• 
tadlr. kalarak sağ kolunu kaybet~''.,t 

TRTMV AYLARIN KONTROLÜ- Doktor ı-laret X ş~aa~ı 1 edefl 
Dün aksam Köprü üzerinde bir çok raşmağa başlıy~lı b.e~ı, ılk .. 1ot 
ıeyrüsefer memurları tramvayları o arak sağ e\ ·nıo ıkı pardl•~ ., 
ç • ••• crek kaptlar.n kapanıp kapan- l:taybetmişti. Fakat yine ayıll }fiO 

. 1 d. B d.~· ıÇ madığını kontrol etmış er ır. u uğraşmaktan vaz geç~e ıgı ·ıe~ 
yüzden bazı biletçiler hakkında para radiodermit denilen hastalık 1 ~"' 
cezası kesilmiştir. lemiş, sağ kolunu tamamen ke• 

Ay ASPAŞA DAV ASI - Belediye meslr.i icabettirmiştir. b•"' 
ile mütevelliler arasındaki Ayaspaşa Doktor, Haret şimdi Hasta tıJ 
mezarlığ'ı davası hakkında Mülkiye nede iyileşmektedir. f akat

1
"e.' 

\'e Maliye müfettişleri tarafından ka 
Cesur all·m, daba fl

0

mdiden . r•" 
yapılan tahkik at son safhasına gir• d , .. 

kalkmaz, yine laburatvarı.rı ~ef' 
mişt!r. lış-nag· ı ve yioe X şuaah ıle .,.. 

Belediye ve mütevelliler heyete 
bir çok vesikalar vermişlerdir. tah- gu olmağı düşünüyor. ~ 

-- . "' kikata ait evrak 1400 sayıfayı bul- TUrk • Yunan ticareti d• 
muştur. faxla lnkl,af edebilir ·rle" 

BıR HIRSIZ MAHKÜM EDİL- d ·· •"t• Atina ticaret o a.aı mut-- ~••.,.. 
Dl - Elbi~e ve "aire çalmaktan suç- f şP'" 
lu lsmail dün ikinci ceza mahkeme- rinden olup Balkan kon er ıt'ıe-
sinde 4 ay 15 gün hapse mahkum da murahhas olarak ta ~~j)1~" 
edilmi~tir. ketimize gelmiş olan Hacı ·"'i 17it 

BiR MAHKÜMİYET DAHA - il Ef. Yunanistanda ne~rettı.~e" 
ı Misafir bulunduğu evden elbise ve makalede Türk _ Yunan tı resti" 
~ e:;ıya çalmaktan suçlu Muharrem tinin daha ziyade inkişafına ,pı!" 
f üçüncü ceza mehkemesince bir ay sa:t oldugw u halde bunun 1 dit'• 
\ hapse mahkQm edilmiştir. lele 

ı. Muharrem bu müddeti mevkuf ge - mamasından şikayet etıne ııd' 
1 dş•• 

çirdiği için serbest b·ralulmıştır. stanbulda Ticaret 0 ti"" l İSKAN İŞLERİNDE YOLSUZ- müteşekkil Türk - Yun•".,1o~ ı LUK - iskan muamelatında bir retini tetkike memur k0s:'~j. 
yolsuzluk teşebbüsü olmuştur. Bu te- da ayni neticeyi elde etınıt •o!C' 
şebbüs İskandan geçmeden bir zata ıed•: 
mal tefviz ve tapuya bağlanmak şek- dan lağvedilmiş, bu karar JJe 1oıı~ 
]indedir. Tahkikat yapılmaktadrı. ye de bildirilmiştir. Bunda·~er• 111

1 
BİR CEMiYET LAGVEDILDİ - sucuların bir kısmı kah'·e~ı etleri11 

İstanbul memba sulan ve sakalar kısmı da gazinocular ceın•Y 
cemiyeti Ticaret müdürlüğü tarafın· yazılacaklardır. 
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lzmir Seyahati İntibnlar11ldan : S :---:- ----- S P O R a b e r l e r i 
ızmir şehri kendine lazım olan 

Belediye reisini bulmuştur 
b lınıir gibi bilyük bir şehrin 
0j1tdiye işlerinde intizam olup 
• lıı~dığını anlamak için günlerce 
rıı' ltl~eden inceye tahkikat yap
'1 ak ıhtiyacı yoktur. Şehrin bir 
rııC1laıdan girip bir ucundan çık
di~, gelip geçilen yollara biraz 
de •Ue bakmak bunun için bir 
L.-!.eceye kadar hükOm vermiye 
~gelir. 

1 
Bu. noktai nazardan lzmir zi

ı:tlinin bende bıraktığı intiba
Ci hakikaten memnuniyeti mu
d p ~lacak bir şekildedir. Tered
rıı~taüı olarak diyebilirim ki Iı
b ır şehri kendine Jizım olan 
ç tlediye reisini ve doktor Beb
l et Salih Beyin şahsında bulmuş
ellr. Şehri gezerken herşeyden 

\ive) nazar: dikkati celbeden 
ri:~ ~okakların, caddeleril! temiz
Rıdır. Şehirde et, meyve vesai

;e gibi yiyecek içecek satan 
~ nkinlar belediyece sımsıkı bir 

00trol altına alınmııtır. 
• lıaıirde Karşıyakaya doğru 
~tlıtidat eden demir yo!unun iki 
~rafında bir takım bataklıklar 
t rdı. Behçet Salih bey bu ba-
~kklıklara masrafsız oJarak kurut-

a için çok basit bir usul bul-
~Uştur. Bu uıul şehirde hergün 
0Planan süprüntüleri belediye 
~~&aiti ile bataklık yerlere gö
Urüp dilkmekten ibarettir. Bu 

kllretıe Alsancaktan Bayraklıya 
"~•r olan sahil üzerinde bir 
f0ıc bataklıklar şimdiye kadar 
kurutulmuştur. Geriye kalanlar da 
b~~utulmakta devam etmektedir. 
d ıger taraftan mahalle araların
! a olan ufak tefek su birikioti
trj de izale edilmektedir. 
d Bu bataklıklar lzmir muhitin
Z ~ sivrisinek menbai oluyordu. 
b~\'allı ahali sarı sıtmad~n hiç 

•t vakit kurtulamıyordu. Bugü· 
~ kadar yapılan bataklık ku
. trna mücadelesi sivrisineklerin 

:~\:ı! surette azalmasını temin 
1tıı4tir. Sirka; sene sonra b.-

iİtde sivrisinekten eser kalmı· 
b~kağı gibi şehir dahilinde tat
.-1 edilen tanzifat usulü saye· 
~nd~ karasinekten ortadan ta
Çoktnıle kalkmamış o'sa bile pek 

azalmış olacaktır. 
b Behçet Salih B. temizlik ve 
lt"~aklıkların kurutulması mese
t ••nden başka şehrin imarı nok-
f:~d111~an da pek az zaman içinde 1 

eh icraat göstermiştir. 
~~ı etimle Alsancaktaki spor 
td· ası yeniden tanzim ve tevsi 

ılrn. t• M f d d dtı .11 ır. uhteli l erler e ca -
la trın iki tarafına yeniden fidan-
,: diktirmiştir. Bu fidanlar pe~c 
~ içinde yetişecek, bir 

taraftan şehri tezyin edecek, di
ğer taraftan halkın sıhhati için 
faideli bir eser vücude gelecektir. 

Şayanı memnuniyet o'an diğ~r 
bir cihet şudur ki Behçet Salıh 
Bey bir doktor olduğu halde 
lzmirin Garbi Anadotuda en mü· 
him bir ticaret merkezimiz oldu
ğunu nazarı dikkata alarak lima
mn iktısadi şeraitini adeta bir 
tüccar ruhu ve gayreti iJe ısla· 
ha çahşmasıdır. 

Behçet Salih Beyin kanaatince 
lzmir limanına dahilden gelen 
tiiccar eşyasının ihraç şeraiti çok 
gayrimilsaittir. Meseli bugün 
Aydından incir yükletiJiyor, iz
mire geliyor, bu mal Avrupaya, 
yahut Amerikaya gidecektir. En 
basit iş Aydmdan gelen incirle· 
rin lzmir limanında en az mas
rafla vapura yllkletilmesi değil· 
midir? 

Halbuki bugünkü vaziyet böy
le değildir. lzmire gelen mal bir 
kerre iner. Bir hana gider. işlenir. 
sonra şatlar ile vapura sevkedi· 
lir. Fakat incirlerin lzmire gel
dikten sonra inmesi, işlenmesi, 
vapura sevk edilmesi içi~ b!r çok 
hamallar elinden geçmesı, hır çok 
arabalar kullamlması, bunlara 
para verilmesi Jizım gelir. Bütün 
bu masraflar ihraç mabnın mas· 
rafını arttınr. Satış mahallinde 
ecnebi malları ile rekabeti güç
leştirir. 

ihracat eşyasının tahmil ame· 
liyesini müşkülata uğratan diğer 
bir ıebep daha vardır. Bu da 
Aydından gelen demir yo!unun 
lzmir limanına iltisak mahalli ile 
Kasaba hattımn lzmirdeki mün· 
teha istasyonu arasmda on beş, 
yirmi dakıkahk liir mesafe ol
ması, bu mesafenin bir hattan 
diğer hatta geç~cek nakliyatı 
müşkülata uğratmasıdır. 

Aydın battile Kasaba hattı 
arasında bir krupazman mev~ii 
vardır. Bu mevkiden iki hat ida
resi kendi hususi nakliyat işleri 
için istifade ettikleri görülüyor. 
Kezalik bu hat idarelerile hususi 
surette anlaşma yapmıı olanlar 
istifade edebiliyor. Halbuki hu
susi anlaşma yapmamış olaniar 
nakliyat iılcrinde bu vasıtadan 
mahrum kalıyor. Her halde 
her iki hattın arasında memle
ketin iktııadiyatı için nmumi bir 
anlaşma temini imkanını aramak 
liıımdır. Aynı zamanda lzmir 
limanını bugün değilse yarın için 
yapmak çarelerini hatırdan çı· 
karmamahdır. Çünkü lzmirin is
tikbali buradadır. 

Mehmet Asım 

1·u rkçc~e 

iki gülüŞlü kadın 1 
Yazın: 

Morls 

Arsen LUpenln yeni bir macerası 
Tefrikı No: 9 

L8blan 

-4-
&tarkı d'Erlemont 

d 1Ceniı çalııma odasında kitap 
o u d oku Y u. Marki, bunları pek az 

di, ~ fakat ciltlerini pek sever· 
~"' lllaıına oturmut d'Erle • 

"'l\l 1c~ ' V ağıtlarını yerleştiriyordu. 
f~. olnik tatoıundaki müthit 
Strı1'dan heri, marki, aradan ge
iirıd on het •enenin yapabilece • 
l\tt ~ fazla ihtiyarlamııtı. Saç· 
d~ d .rrıheyaz olmuıtu, yüzün • 

Ctın • ·1 k o, htç'b· çızgı er vardı. Artı , 
~~ ır kadının kendisine mu· 
.:ı etnet ede d"... .. l d \(tiild· me ıgı guze a am 
l\i a._

1
1
• Va:kıa tavırları 't?ene ay· 

u~er ~ 1 ınuhaf aza e4iyordu. 
~k 7\izünde, hota git • 

mek gayreti değil, vakur bir en· 
dite görünüyordu. Bu enditeyi, 
kulüp arkadatları, para enditesi 
olarak zannediyorlardı ama kim 
se emin değildi. Zira, marki, en
ditelerinden kimseye bahsetmez· 
di. 

Odanın kapısı vuruldu. Mar • 
ki "giriniz,, deyince, bir hizmet
çi girdi ve kendisini bir genç kı· 
zın görmek istediğini haber ver
di. Marki: 

- Maalesef, dedi, vaktim yok! 
Hizmetçi çıktı, tekrar geldi. 
- Mösyö, bu genç kız ısrar 

ediyor. Kendisinin Lizyöden ma
dam T erezin kızı olduğunu ve 
size bir mektup getirdiğini söylü 
yor. 

Yeni Stadyum 
Şehir stadyumunun Yeni bah

çede yapılmasına karar verildiği 
yazılmıştı. 

Sabık vali Haydar beyin riya
setinde bulunan bir 1 omisyc.ıı~ 
Yeni bahçede istimlak muame
lesine başlamıştır. istimlak edi
lecek arazi 200 parçadtr. 

Belediye reisi muavini Hamit 
bey bu hususta şunları söylemiş
tir: 

- istimlak için kaç Ji~a veri
leceği henüz belli değildir. Yeni 
bahçe stadyumu, Istanbul sem
tinin spor ihtiyacım temın ede 
cek, bu semte mahsus bir saha 
olacaktır. Burada bir saha vü
cude getirilmesi diger yerlerdeki 
spor sahalannın faaliyetine mani 
değildir. lnşaat'i gelecek sene 
başlanacektır. 

OLl.'JJPIYAT IJJÜSABAKALARIN· 

DAN GELEN YENi HABERLER 

LOS ANGELES, 1 (A.A.) -
Cumartesi ve Pazar günleri tes· 
cil edilen sayılar: 

Amerika 50., Almanya 25., 
Fransa 23., İtalya 12., Fenlandi· 
ya 11 ., Lehistan, Karadağ, Avus
turyadan her biri 9., Danimarka 
5., Çekoslovakya, Filipin, Japon· 
ya 4 der, Yeni Zelanda, Argentin 
lıveç, 3 çer. 

llOROS Sl_KLET GtlREŞ 

!r!ÜSAIJAKASI 

Peal (Amerika), Zambori 
(Macaristan), Depuichaffray 
(Fransa), Wingren (İsveç) i, 
Zoskari, (F cnlandiya), Reid 
(İngiltere) yi, Zervinis (Yuna· 
niıtan), Trifinov (Kanada) yı 
yenmi,Ierdir. 

HAFılF SIKlJETJ'UR <.AIMSif\1iJi1 
SERBEST- GIJREŞ IOSABAKA>Sf. 

Klaren (lsveç), Thomas (Ka· 
nada) yı yenmİ§tİr. 

Pacome (Fransa), Kapp {Es· 
tonya) ya galip gelmiştir. 

100 METRELiK KOŞU, Dô.UI 

FiNAL 

Birinci, Metcalf e., ikinci, Sim-· 
pson., üçüncü, Jonath. Zaman: 
10 6/10 saniye. 

400 JJIETREUK !llANIAU KOŞU 

Tisdall'in son maniayı devir· 
mif olduğu tebeyyün ettiğinden 
kendisinden düızya rekorunun 
sahibi unvanının nezine karar 
verilmiştir. Bu kararın ilanı, halk 
arasında büyük bir sukutu hayal 
tevlit etmiştir. 

Hardin, 52 saniyede koşarak 
dünya rekoru ile müsavat te~is 
etmİ§ ve Olempiyat rekorunu kır-

Marki bir an tereddüt etti. 
Hatırlamıya çalı~arak.. Terez .• 
T erez .. Diye mırıldandı. Sonra 
birdenbire: 

- Buyursun, 
Diyerek ayağa kalktı, ve i:c· 

ri giren genç kıza iki ellerini u .. 
zatarak, sevimli bir tebessümle 
karşıladı. 

- Safa geldiniz matmazel. 
Annenize ne kadar benziyorsu
nuz. Ayni saçlar, ayni çekingen 
ifade ve bilhassa herkesin be
ğendiği ayni gülüş... Demek si· 
zi anneniz gönderdi? 

- Mösyö annem öleli beş se· 
ne oluyor. Bana bir mektup ya
zıp bırakmış, bir istinatgnha ih· 
tiyacım olduğu zaman size bu 
mektupla müracaat etmemi de 
vadet.miştir . 

Genç kızın neş' eli yüzündeli 
bir teessiir bulutu peyda olmu~tu. 
Fakat metin bir tavırla konuşu· 

yordu. Mektubu Markiye uzattı, 

Kara Ali ile Atanas l1asilyos 

~· reşecekler! 
-\'unanistanda da büyük bir alAka uyandıran 

maçın tarihini t~sbit etmek üzereyiz 
Kupamızı hangisi kazanacak? 

Geçenlerde Yunan güreş şam
piyonu M. Atan::ıs Vasilyonun 
alaturk3 güreş baş peblivam ka. 
ra AJiyi bir Maça davet ettiğini 
ve kara Ali i e Dinarlı Mehmet 
pehlivanlarm bu daveti derhal 
kabul ettiklerini yazmıştık. Biz de 
ortaya bir kupa koymuş ve ma

çm lstanbu!da yapılmasın istemiş
tik. Büyük bir alaka ile karştla· 

nan bu davet, bütün güreşciler• 
miz arasında hararetli akisler 
bırakmış ve hal ç idman kulü· 
bümüzin bütün güreşciJeri de Yu
nan: ı güreşci ile her vakit ve 
her yerde gürctmeye hazır ol· 
duklarım bildirmişlerdi. 

Karilermize haber verelimki bu 
mühim maçın pek yakmda şeh

( Lfitfen sayfayı çet'iriniz) 

Çira w n sarayı 
kulübümüze 

Beşiktaş 
verildi 

Çiragan sarayı bugUnkU •eklinde 
Haber aldığımiza göre, Çira- Ayni yerde kulübe varidat te-

ğan sarayı binası i e arazisini min edecek diger bazı umumi 
Beşiktaş kulübümüze verilmiştir. tesisat da yapılacak, bu varidat 
Kulüp burada güzel tesisat vü-

spor sabasmda ilerlemesi ıçın 
cude getirecek ve bilhassa deniz 
sporlarile meşgul olmaya başla- bittabi kulübe yeni ve taze im-
yacaktır. kanlar verecektir. 

mısbr. .-
KADINLAR ARASINDA 100 IJJETP 

RELiK iLi( KOŞU 

Birinci, Dollinger (Almanya)., 
il.inci, Bremen (Amerika)., ü· 

çüncü, Strike (Kanada). Koşu· 

lan zaman: 12,2 saniye (Cihan 
rekoruna müsavi). 

ikinci ko. u: Birinci, Stella 
Walsh (Lehistan)., ikinci, F ri
zell (Kanada)., üçüncü, Wata
nabe (Japonya), derece 11,9 
(Dünya rekoru kırılmı"hr.) 

Ç'EKIÇ ATMA 

Aşağıdaki atletler seçme mü· 
sabakalarından sonra Finale ay
rılmışlardır: 

Porhola (Fcnlandiya), 52 met-
r«; 25 sant'.metre, O'Callagha 
(İrlanda) 52 metre, 18 santimet
re., Zaremba (Amerika), 50 me~· 
re 25 santimetre., Skold (lsveç), 

verdi. 
Marki zarfı yırtıp içindeki kf..

ğıda bir göz gezdirince titremiş· 
ti: Sonra, dnha iyi ol.uyabilmek 
üzere odanın bir köşesine çekil
di ve şu satırları okudu: 

Bi}er kız·m için b"r şey yapabilir· 
seni;:, yapmız .... Bunu s;zdcn mazi· 
ilin bir hatırası olarak rica ediyo
rum. E asen kızım, aramızdal:i mü· 
nasebalı IJ'lir. J°l 'm-, bu münastba. 
tın lıiç b;r va/,it bir do tlulttmı ileri 
n~çm"diğine /,anidir. Ona bu nokta
da yan ldıi/ma d ir fJir süphe ı·crme
yiniz. Zira Anto"in bcr.im gibi mağ· 
rur re izzeti rıefsine pek düşkündür. 
Tcşcl•kür ederim. 

TEREZ 

Marki mektubu okuduktan 
sonra uzun mü<ldet sustu, düşü· 
r.üyordq. Evet, hatırlımıştı. T e
rez'i hundan bir çok sene evvel, 
Fransanın biı: sayfiye şehrinde 

bir İngiliz ailes · n · n mürcbbi!li 
vazifesi ile seyahat ederken gör
müş ve hoşuna gitmişti. Bu Jan 

49 metre, 21 santimetre., Mac• 
dougall (Amerika), 48 metre 95 
santimetre., Kleger (Argentin), 
48 metre 3 santimetre., Ame"rika 
şampiyonu Canner, tasfiyeye uğ• 
ramıştır. 

.1000 lf:IETRELIK ARAZI KOŞUSU 

Birinci koşu. Kazan:ın: Even
son (lngiltere).Zaman: 9,18 8/ 10 
dakika (Olempiyat rekoru). 

ikinci koıu. Kazanan: lsohol• 
lo (Fenlandiya). Zaman: 9 da
kika 14 6/ 11 (Olempiyat reko· 
ru). 

Kadınlar arasındaki 100 met• 
relik koşu dömi finalı: 
-Tasnif: Birinci, Walsh., ikin· 
ci, Brement., üçüncü, Hiscock., 
dördüncü, Vendervleit., beşinci, 
Frizzell, altıncı Lavalten. Za
man: 11,9 saniye. 

d'Erlemont için ancak bir kaç 
saatlik tatlı bir haJ,ıra olmuştu. 
O zamanlar pek hodgam olan 
M~rki, kendisine büyük bir ina• 
mşla teslim olan bu mürebbiye
nin ruhunun derinlilclerine İn· 
mek znhmetinde bulurunamıştı. 
Acaba bu macera, T erez için bü
tün hayatım değiştiren bir hadi• 
se mi olmuştu? Ona haber ver· 
meden ayrılşı, bu kalpsiz ve ka· 
ba hareketi, sakın T erez için bir 
azar> başlangıcına ve nihayet bir 
anneliğe sebebiyet vermiş olma· 
sın? 

Marki hiç bir §ey bilmiyordu. 
Esasen T erez de ona hiç bir şey 
yazmamıştı. Fakat i~te bugün, 
bir mektup, mazinin karanlıkla .. 
rı arasından yükselmişti. 

Marki fevkalade müteessir bir 
halde genç kıza yaklaştı: 

- Kaç yaşındasınız Antonin? 
- Yirmi üç. 

- Devam Edecek -





~ 
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_ 3. K. Sa. Al. Ko. dan 

' \'erli fabrikalar mamulatından Manisadaki kıt' at için senelik 
65,000) metre boz renkte ka- (37,500) kilo patateı alent mü-
htluk kumaş kapalı zarfla mü- nakasa usulile ahnacakllr. lha-
:~•ıaya konmuştur. ihaleıi lesi 10- 8 - 932 çarşamba günü 
4-8 932 tarihine miisadif pazar saat 15 tedir. Şartnameyi gör-
~ü saat 15 te yapılacaktır. Ta- mek isteyenlerin komisyonumuza 
"Plerin tartname ve nümunesini taliplerin vakti muayende Mani-
M sada 16. Fırka Sa. Al. Ko. na .ı_ "lllek üıere her gün Ankara'-
,.. nıerkez satınalma KOM. na müracaatları. (552) (3327) 
llıG • • * tir rıcaatları. Ve münakasaya iş- Manisadaki fırka kıt' ah için 
tin &dk edeceklerin o gün ve saa- 23,000 kilo pirinç aleni münaka-

en evYel teklif Ye teminat 
ltıek mukabı'- sa ile alınacaktı.-. ihalesi 15· 8· 932 it tuplarının makbuz 
~de mezkur Kom. riyasetine Pazartesi günü saat 15 dedir. 

1 
•tdi eylemeleri. (572) (3429) Şartnamesi KOM. dadır. Talip· 

"' .y. "' lerin ·vakti muayyeninde Manisa 
(l '\'erli fabrikalar mamulatından Fırka 16 Sa. Al. Ko. na mura-
k so,ooo) metre çamaşırlık bez caatları. (553ı (3328) 
'Palı zarfla münakaseya kon- "' "' • 

~U.şt~r. ihalesi t O-Ağustos. 932 Konya askeri orta mektebi 
!ibıne müsadif Çarşamba günü için inşa edılecek bina kapalı 

'-at 15 te yapılacaktır.Taliplerin zarf usulü ile münakasaya konul· 
~ttname ve nümum.sini görmek muştur. 4 Ağustos 932 perşemb~ 
S1.tre her gün Ankara Merkez günü saat 15 te ihale o!unacak-
a. Al. Ko. na müracaatları Ye tır. Şartname ve keşifnameıini 
~Gnakasaya iştirak edeceklerin görmek istiyenJerin her güo ve 

IÜn ve saatinden evvel teklıf taliplerin vakti muayyen ve saa· 
~t teminat mektuplcmnın mak- tinde teklif (2568) liralık temınat 
k.~l. mukabilinde mezkur Kom. mektuplarile Konya'da beşinci 

'Yasetine tevdi eylemeleri. K. O. al sa komisyonuna müra· 
'-..... \571) (342~_) -~atları. (547) (3299) 

fnıniyet ~on~ıiı fmlH~ Müzayedesi 
KAT'I KARAR iLANI 

lıtttırnıı 
~•dtlı 
ıoo 

hesap Mrrhunınn cins ve nrv'ıl e mr\ ki 
.\o. ,., muııe-mılAu 

5484 Bakırköy Zeytinlik mahallesin Ba
ruthane caddesi eski ve yeni 7 nu· 
maralı kırk dört arşın arsa üzerinde 
onu camekanlı zemini çini döıeli 
ve üzerinde bir oda, bir hala, ve 
altı arşın bahç~yi havi bir dükkanın 
tamamı. 

Horçhınun 

iımi 

Hasan Ef. 

182 /312 Rumelihisarında Mollafenari mahal· MehmetEminEf. 
lcs'nde Bostan sokağında eski 1 ve . 
16-1 numaralı yü:ı arşın arsa üze-
rinde ahşap t irk atta dört oda, bir 
koridor, ild methal, bir mutfak ma-
halli ( iki kısım olarak kullanılmak· 
tadır) ayrıca bir oda, bir gezinti ma-
halli, bir mutfak mahalli ve yedi 
yüz otuz iki arşın bahçeyi havi eıki 

SEYRISEFAIN 
i\lcrl;c.ı;i idare~! Galata koprlitıa~ı B 262.l 

Snbt A, Sirkeci Mühurdar ı:ade rlao 22640 

Trabzon postası 

(Karadeniz) 3 Ağustos Çar
şamba 18 de Galata rıhtımın-
dan kalkar. (3692) 

Kırtasiye 
Evsafı şartnamesinde yazılı 

mubtelifülcins kırtasiye ve mat
baa hurufatı ve saıre aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesi komisyonda görü
Jebilir. ihale 18-8-932 saat 16. 
Teminat 0 

0 10. (3656) 

Pazarlıkla mubayaasi ilAn 
edilmit olan 35 metre mik'abı 
meşe kütük ile görülen lüzum 
üzerine 18 metre mik'aba ib· -
Jağ edil en Çıralı çama verilen 
fiatlar itidalde görülmediğin· 
den 4 8·932 tarihine temdit 
edildiği. Teminat % 10 (3776) 

300 kiJo perçin çivisi 300 
tane kondense borusu pazar
lıkla mubayaa edilecektir. iha
le 4 8·932 ~aat 16 Teminat 
% ıo dur. (3775) 

20 Ton 
-15 ,. 
ıs 

" 

Benzin 
Gaz 
Mazot 

Kapalı zarf 11sulile sabn alı-
nacaktır. Kapalı zarf ıar umu· 
mi ahkam dairesinde tanzim 
edilmiş olduğu halde ihale gü
nü saat 16 Yil kadar komisyo· 
na tevdi edilecektir. Teminat 
0o 10 dur. 

ihale 11-8 932. (3485) 
-ı•ıl•Mlı o:••••••••••••••• .. •••••ı••••••• .. •ır-•• .. ••~ ............ ••·•···•··•····••····• ..................... !! 
~ Sadıkzade Biraderler rı 
i Vapurları (i 
i KARADENiZ POST ASI J 
Dumlupınar9 

vapuru 
4 Ağustos Perşembe 
günü akıam ıaat 18 de Sir-

1
: 

k~ci rıhtımından hareketle 

bir hanenin tamamı. 
440 7313 Rumelih"sarmda Mollafenari mahal- Mef:ımet E'llin 

lesinde Bostan sokağında eski 3 ve ve Saffet H. 
yeni 2 numarala doksan sekiz arşın 

1 
I! (Zonguldak, Inebolu, Ayancık 
, 1 Samsun, Ordu, Gireıon, Trab

EF. 
11 

zon ve R'ze) ye azimet ve ıı 

, avdet edecektlr. 1 
ıı Fazla tafsilat için Sirkeci ! 

arsa üzerinde bir buçuk kata lcagir 
bir katı ahşap olmak üzere iki bu• 
çuk katta beş oda, iki sofa bir 
taşlık ve yirmi beş arşın arsa üze-
rinde bir mutfak ve bin iki yüz 
elli dokuz arşın bahçeyi havi bir 

1 hanenin tamamı. 722 6173 Vaniköyünde Vani caddesind eski Iımail Hakkı B. 
50,77 ve yeni 92,95 numaralı Uçyliz 
yetmiş ar.şın arsa üıerinde ahşap 

iki buçuk katta on iki oda, beş sofa, 
bir gusülhane münhedim mutfak, 
kayıkhane, iki kömürlük, iki kuş· 
hane ( evelce oda ) bir kuyu ve beş 
yüz on arşın bahçeyi havi mukad-
dema, maa abur ve arabalık mahal-
lerini müştemil maa müştemillt sa-
hilhane elyevm kısmen kafesli ve 
kısmen pancurlu iki kısımdan ibaret 

'fQ•- bir sahilhanenin tamamı. 
"•rıda • ''l k' ü t ·ı· 1 ltıtrık . cını ve nev ı e mev ı ve m ş emı ah yazı ı emvali glyri 

t6ate~~:nın icra kılına~ al~ni . m~zay.ede netice~inde hi~alarında 
ltıtık. n bedellerle muşterılerı uzerıne tekarrur etmış iıe de 
Rtlrı ur bedeller haddi layıkmda görülmediğinden tekrar on bet 
932 :n.d~etle ilin edilmelerine karar verilmiş ve 22 Ağustos 
tıkıttd rıhıne müsadif Pazartesi günü arttırma bedelleri baddl fi· 
tyftnı~ l~rUldOğü takdirde kat'i kararlarının çekilmesi takarrür 
~artte~ olduğundan talip olanların yevmi mezkurda saat on 
tı:tllQıu ~I~ beı buçuia kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri I an olunur. (3808> 

. ~~~~ar umumi müdürlüğünden: 
Cibi11ce al aprıke.sı sandıkhanesi için nümune ve şartnamesi mu· 
~lcbr. l' .~.ntl ~ünalcasa ile (30) ton yerli malı çivi satın alına
~ ı itina ıp erın (% 7,5) teminatlarile beraber (818/932• Pazar-
ll~•tla:;•t(3 (14 112) de Galatada mUbayaa komisyonuna 

. 668) 

H Meymenet hanı altında acen· 
1 U tahğına miiracaat. Tele. 22134 !: 

:ı -··----·------------ :: m::= ......... _.. ..... _. ............................. :::a 

EGE Seyahati 
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Ağustos akşamına 
kadar müracaat 

kabul olunur 
Acele ediniz 

Müracaat mahalleri : 
Beyo§hı 2612 - Beyol)tu 451 

1 LAN 
Beyoğlunda istiklal caddesinde 

20 No. lu mağa1.ada (Kaliga H' Va-
silyadis) unvanile manifatura Ye 
tuhafiye ticaretile iştigal etmekte İ· 
J\en 10 temmuz 932 tarihinden itiha· 
ren feshEdilmi~ olan kolektif ştrkc• 
tinin tasfiye memuru intihap ve ta
yin edildiğimden me1.kur şirket zim
metinde alacaklı olanların 20 gün 
zarfında her giin saat 16 - 18 meı
ktlr mağazaya müracaatla alacakla
rınr kayıt \'e Yesaikini ibraz eyle. 
meleri ve aksi takdirde tanzim edi· 
lecek tevziat cetvelinden hariç kala· 
cak1arı ilan olunur. 

Hali tasfiyede hulunan Kaliga ,.e 
Yasilvadis ~irketi tasfiye memuru 
Avukat D. Moskopulo. 

Kızdtoprak 

Aile Tiyatrosu 
Kara~öı: Hüseyin Bey kumpanyası hissf 
ve nezih temsiller, danslar, cazip varyete 
numaralan. ductolar ve saire duhuliye 

15 kuruş. 

7 - V AKIT 3 Ağuıtos 1932 ~ 

Mahkeme ve icra ilanlan 1 
lstanhul dördüncü icra memur/u. 

ğundan: 
Tamamına iki hin sekiz yüz lira 

kıymet takdir edilr.n Fethiyede Ka -
tip 'Muslahattin mahalJesinde camı i· 
çi okağında atik 4 cedit 10 numara
lı iki kısımdan mürekkep 7.t'min kıs 
mı kıı:;m~n kargir ,·e kısmen ahşap 
üst kat kamiJen ahşap boyalı ma 
bahçe hanenin tamamı açık nrttrrma 
ya yazedilmiş olup 20 ağustos 19.32 
tarihinde şartname i talik \oe 5 ey
lül 193:? tarihine mUı-adif pazartesi 
günü saat 14 ten 17 ye kadar lstan· 
bul 4. üncü icra d3iresinde nç·k art 
tırma suretile satılacaktır. Arttırma 
ya iştirak için yüzde yedi teminat 
akcesi ahnır. 

Arttırma ikincidir. l inci arttır
mada en :ıh·ade he~ yii7. liram talip 
çıkmıştır. Bu kerre en ziyade arttı· 
ranın Ü!!tünde bırakılacaktır. mü • 
~rakim Yergi. heledi~·e. Yakıf karesi 
mütşeriye aittir. icra ve iflfi...; J;anu
nunun 119 uncu maddesine te,·fikan 
hakları tapu sicillerile ~ahit olmı -
yan ipotekli alacaklılar ile diğer a· 
Jakıı.daranın ve irtifak hakkı sa -
hiplerinin hu haklarını ,.e hususile 
faiz \.C matuırife dair olan iddiala • 
nnt ilAn tarihinde'-" itibaren 20 gün 
kinde evr.\kı miJc;bitelcrllP. bil clirme 
leri lazımdır. Ak~I halde haklan 
tapu 8ici11erile sabit olmıy~nfar ıı;a. 
tış hectelinin payla masından haric 
kalırlar. AIA.1'actarlann i~hu maddei 
J\anuniye ahkamıM göre hareket et
meleri ,·e daha fazla maHtmat almak 
iı;;tivenltrin 931 - 1114 dosya numa
rasile memuriyetimiı:e müracaatları 
ilan olunur. 

lstanbul 4 cü icra memurluğun· 
dan: 

Filipo un BodOMkiden i!lltikraz ey 
)ediği bi!ş yü7. liraya mukabil mu • 
maileyhe vefaen firai eylediii lstan 
hulda Yeni cami mevkiinde Çelehi of· 
lu lAettin matınlle!lıinin Ytnitamfi 
erir ha,·Jusunda kfdn atik 77 cedit 

70 numaralı dükkanın clört vüz sek 
eıı his.<:oeden ı<:('ksen dört hiss~si kırk 

heş giin müdcletlt> mevkii müzayede. 
ve •azolunaralc dört Ytiz ~m lira • 
dan talibi uhte inde ~lup hedeli mii• 
zayeıf<' haddi la.'·ıkta görülemediğin· 
dt'n hir ay müddetle temdiden mü • 
7.nyedeye konmuştur. Dükkan tono:r. 
kftrgir olup zemini tahta döşemeli 
Ye istor kepcnkJtdir. Mesaha!" tıthmi 
nen 19 metre murahbardır. Hududu 
hir tarafı o~man ve Mehmet efendi 
,.e sairenin dükkanları hir tarafr 
Hl'lki~ han·m n arl.;ac;1 Mısır c;arşı
:-r aralıi'r Eminönü Camii ha,·lusu 
ile mahdut olup içinde diğer hLse -
dar Ahmet efendi mahiye otuz lira 
kira ile kiracıdır. Krymeti muham -
minesi tamamı üç bin liradır. Talip 
olanlann kıymeti muhamminesinin 
hi!'seye musip yü7.de cınu 1'İspetindc 
oev akc-e~ini müst.a~ht~n 10 - 9 -
932 tarihinde n 926 - 8-i:}2 dosya 
numaraı-ile ihalei knt'i,·e müzayedesi 
yapılacafından ~aat 14 ten l?, ya kn 
dar biu.at veya hihekale muracaat 
f'dilrr.esi n fa1la maliımat dosyasın 
dan iU. edileceği ilan olunur. 

Be~iktaş icra nıcnuırluğundan: 
Borçtan dola), paraya çenilme· 

sine karar yerilmiş olan dört gözlü 
bir büyük ve bir küçük demir J<a • 
sa \'e bir yu:·hanenin 8 - 8 - 932 
tarihine mü~dir olan pazartesi gü· 
nU saat 10 da Tophanede seyri!=e!a· 
in karşısında '.?-t No: lu garajda sa
tış suretile paraya ç~vrileceğinden 
talip olanların memuru mahsusuna 
miiracantlan il:\n olunur. 

lstarıbul lrra dniresi itira: mer • 
ciindm: 

Akbıyıkta değirmen sokağında 1R 
numaralı hanenin hiı-sedar1anndan 
olup halen ikametgAhı meçhul bu • 
lunan Zeynep hanımın yeymi müra
faa olan l:l A~u tos 932 tarihine mü 
sadif pazartesi günü saat 14 te İs
tanbul Jcra itiı·az merciinde bulun
madıkları vera bir ,·ekil gönderme • 
dikleri takdirde diğer hissedarlar -
dan Yusuf efendinin Saime hanıma 
olan horclanndan dolaVT sabş tar • 
7.ın :n tayini cihetine gidileceğini mü· 
beyyin işbu daveti)"t varakBAı ma • 
kam1na knim olmak U7.ere ilanen teb
liğ olunur. 

Jstanbul yedinci icra memurlu • 
ğundan: 

Bir bor~tan dolayı mahcuz bir 
adet halı 13 - 8 - 932 cumartesi 
günü saat 11 ten itibaren Gedikpa· 
şada bah<"cli hane sokağında 22 N. 
lu hanede biJmü1.ayede paraya çev • 
rileceği ilan olunur. 

l' edind icra m.tnıurluğundan: 
Paraya çcnilme.ı lne karar veri • 

len Yeniköyde köy haşmda polis 
merkezi önünde 1 ndet .A'\"rupa halı 
Ye duyar halı ı şehri halin 9 - 8 -
:l:? günü saat 11 den itibaren satıla
cağından hazır hulunac-.ak memuru
na mürac-aatları ilan olunur. 

}'edinci icra memurlufjundan: 
Paraya çevrilmesine karar ,·eril • 

mi~ bir adet aynalı horu maa ayna 
~hrj halin 9 - - 3:? ri günü saat 
10 dan itibaren Yeniköydc kili e ar
kac:.ında Yani dendinin hanesi ötıün· 
de satılacağı ilim olunur. 

ARTViN 
Nafia Başmilhendls
llği ndcn: 

(1) Artvin· Maradit şosaıımn 

s+ooo kilometresinde 937.73 
lira bedeli keşifli Artvin köprOsO 

(2) 44+o~O kilometresinde 
5233.18 lira bedeli keşifli Deviı· 

· ıkel köprüsü, 
(3) 59+000 kilomctreıinde 

973 lira bedeli keşifli Gleskor 
köprüsU, 

(4) 60+000 kilometreıinde 

1881.82 lira bedeli keşifli Heba 
köprlisü, 

(5) 68+000 kilometresinde 
354.36 bedeli keıifli Maradit 
köprüıü, 

(6) Artvin-Ardahan ıosesinin 
mebdeinde 6041,72 lira bedeli 
keşifli Sotibar l<öprOsü, 

(7) 2s+ooo kilometresinde 
1223.18 lira bedeli keıifli Berta 
köprüsü ki ceman 165:>0,97 Jira 
bedeli keşifli (7) adet köprünün 
tamiratı 21 gün müddetle ve ka· 
palı ıarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Şuaiti kanuniyeyi 
haiz taliplerin bedeli keıfin yG:r
de yedi buçuğu nisbetinde te
minat akçeleri ve teklif mektup
ları ile 15 Ağustos 932 tarih Ye 

pazartesi günü saat on beşte 
Artvin Nafia komisyonuna müra• 
caatları ve tafsilat almak iıteyen• 
lerin Artvin Nafia Baımühendis
liğine müracaatları ilin olunur. 

(3543) 

Ankara Merkez Kumand6n• 
hDından: 

Ankara garnizonun~aki kıtaat ih 
tiyacı için 400 bin kilo ekmeklik 1. neri 
un Ankara merkez Kumandanlığı 
satrn alma Ko. nu tarafından kap:ı. 
h zarf usulile münakasaya konul • 
mu ·tur. lhale günü 3 eylül 932 t:ırl 
hine müsadif cumarte.si sa.at 15 dir. 
Şartnamesi Istanbul 3. K. O. Eski· 
şehir, füty!lt'ri, · Sivas ve Ankara 
.Merkez K. satın alma komisyonla• 
rında me,·cuttur. Taliplerin muay • 
yen günde teklif me,ktuplannı An • 
kara merkez kumandanlığında mu • 
teşekkil satın alma komisyonuna \·er 
meleri ilan olunur. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahllt Hastahklar MUteh•••••• 
Cumadan maada her gUn öğleden 

sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lstnn· 
balda Dh·anyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahilt hastalıktan 
muayene ,.e tedavi eder. Telefon: Is· 
tanbul. (2.22.395). 

Istanbul Deniz Levazım Satın alma 
Komisyonundan: 

46000 metre ıerli Amerikan bezi: kapalı ıarfla münak•saaı 
18·Ağustos-932 perıembe günü saat 13 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarıda cinı 
ve mikdara yaZ11ı Amerikan bez.inin hizasında yazılı tarihte mil• 
nakasası yapılacağından şartnamelerini görmek isteyenlerin her 
giln ve münakasaya iştirik edeceklerin münakasa gün ve 1aatiodft 
usulü me:ruasına tevfikan hazırlayacakları teminat ve teklif mek• 
tuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levzım Satınalma Komisyo
unna muracaatları. (3536) 




