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(6 ıncı ay) 1932 Sayısı S Kuruı 

Din ı ka Grabaada Masonluk Meselesi Koaaşalda 
Ekmek işinin mes'ulleri B. Millet Meclisi 

lstanbulda birkaç gün içinde buğ
day ve ekmek mesele3i açıldı ve ka
J>andı. Bununla beraber mesele gene 
tahlile muhtaçtır. Buğday fiatları bir 
ay evvel dört Jrnrıışken tedricen yük 
&elmiş. yedi kuruşa kadar varmıştı. 
Bir hafta evvel lstanbul fırrnlarrnın 
çıkaracağı eknıtk için bu esas üzeri· 
ne belediyece y:!di kurnş fiat tayin 
olunmu ·tu. Ekmek narhı her hafta 
Çarşamba günleri ilan ediluiği için 
ekmPk !!atının bu güne kadar devam 
etmesi J:izımgeliyordu. 

Fakat haft.t içinde yedı kuruşa o
lan lmğday birdenbire dol.uz. dokuz 
buçuJr kuruşa çıktı. Bunu vesile tu
tan fırıncılar hafta sonunu bekle -
ıneksizin narhın değiştirilme.sini, ek
ınek fiabnın dokuz kuruşa çıkarılma 
sını istedile"'. Belediye buna itiraz 
etti. "Ç:ırşanba gününü beJ,Ieyiniz" 
dedi. Bu defa fırıncılar ekmek çı -
karmayı kestiler. Ekserisi ber:nutat 
Çıkardıkları ekmek mi!.tarmı üçte 
birine indirdiler. Bu suretle bir ek 
ınek kıtlığı başladı. Fırınların önü 
tkmek arıyan kalabalıktan mahser 
haline geldi. .. 

Nihayet dün belediye narhı de -
füstirerck ekmek fiatını dokuz buçuk 
kuruşa çıkardı. Bir taraftan da sui
istimal yapan f'kmekçileri cc.zaJan -
dırdı Aynı zanıanda müdc!eiumumi -
lik gazeteleıin neşriyatındaıı he? reke· 
te geçerek ihtikar yapanlar ha:tkında 
takibata ginfli. Bu gün fmnlard:ı. 
ekmek bol bol var.dır. Yalnız adliy<>
ce başhyan tnkibatn tabii dcv:tm <Jlu
ııaca tır, 

Fakat hu işte müracaat ve ittihaz 
edilen tcdhirlcıin isabetini ve lıudu -

Masonluk 

dunu tayin edebilmek için hadisenin 
biraz menbalarına doğru gitmek, 
buğday Te e.kmek meselesinin nasıl 

ortaya ç ktığını daha esaslı bir şe -

Ne vakıt yaz tatili 
yapacak? 

kilde tetkik etmek Hizımriır. BOyük Millet Meclisi bir hafta 
Bizim görüşümüze göre hadise şu ya kadar umumi biitçenin mü

su.retltı b:ışlamrştır: Mahlnıdur ki, :ıakeresinc başlıyacaktır. Bütçe 
bir müddcttenberi Trakrcıda ve A -
nadoluda hıwalar kurak gidiyordu. encümeni vazifesini ikmal etmiş 
Bunun için buğday fiatları tedrici olduğundan bütçe tabedilmekte
surctte yiikseliyordu. Bu arada ik - dir. Tabı nihayet bulur bulmaz 
tısat vekaleti t:ırafından bir buğday heyeti umumiyeye sevkoluaacak· 
layihası hazırlanmakta olduğ11 habe- tır. Bütçe tevzi edildikten sonra 
ri şayi oldu. HiikCtmet buğday stot;u müzakeresine başlanmak ıçın 
yapacakmış gibi sözler isitildi. Ya - bir hafta daha beklemek lazım 
hut çıkarıldı. Bu :>'aviala11 işiten de- h 
ğ:rmcnciler ve bazı büyük ta ·irler olduğu ci etle bütçenin müzake-
bugc1ay fiatlarının yükselmesi ıhti· resi ayan yirmisinden evvel müm· 
m:tlini nazarı dikkate alarak ve bu kUn o!mıyacaktır. Bununla bera
fırsattan istifade etr iye karar ve - ber bütçenin Haziran nibayetine 
rerek buğday toplamıya koy11l.t:?lar. kadar heyeti umumiyeden tasdık 
Ellerinde buğday <Jlanlar da fiat - edilerek geçeceği tahmin edHi
ları yedi kuruştan hirdenhiı-e dokuz yor. Bütçe tasdik edildikten son
bu~uk kuruşa yükselttiler. Bunun ü- ra mühim bir İf kalmıyacağı için 
7.erine fırıncılar harekete geçtiler. Meclis yaz tatili yapabilecektir. 
lşte lstanbulda ekmek mest>lesi bu 
suretle meydan almıştır. Fakat bu sene mecliı tatil edi-

Ancak k:ıbul etmC'k icap t?der ki lirken ne vakıt toplanacağı ci
hadisenin esası buğdayı ucuz fiatla betinin bir mesel~ olarak yeni· 
toplıyarak pahalıya satmak maksa - den görüşülmesi muhtemeldir. 
dile yapılan bir piyasa hareketinin IAlt tarafı 2 inci sayfada ) 

neticesi idi. Bu itibarla meselede ih- r•-----.-------...----------"""..,W 
tikarın vucudu kat .. ı idi. ıfona rağ - Faşist ordusu •• 
men hu h:ueket murnffakryetle ne -
tic<.'!l'nemedi. Çünkü piyasarlan Jmğ
day toplama ve huğclay fiatını arttır 
ma hareketi başlaclıktan Lir kaç 
gün sonra havalar değişti. 1\lenıJe -
ket!n her tarafına mebzul yaı;;'llmr -

Mehmet Asım 
f Alt tnrnfı 2 inci savfamı7.da 1 

meselesi 

Başmubarri- ·--
rimiz, Mehmet 
Asım Beyin ltal 

ya seyyahah in

tıbalarına a·t 
onuncu yazısı ~-&it~ 

Grup içtimaında Mahmut Esat B. takrlrlnl 
izah etti. Şilkrü 1 • y a 8. cevap verdi 

bugün dördün- . 
cü sayfamızda
dır. Resmimiz 
M. Mosolini'yi 

f nı;is ordusu o-

) 
n ı . ·ıasile gös 

Ankara, 14 (YAKl'l') - Ciimhu , 
Yet halk fırkası grupu btı 
gün öğleden sonra Afyon 
ıneb'usu Ali beyin riyasetindel 
toplanmıştır. Hu içtimada, mason 
teşkilatı hakkında lı.mir meb'usu 
Mahmut E-sat heyin takriri müzake
l'c edildi. EvTelfı Mahmut E~at bey 
tnhiri ltakkında izahat verdi. l\füte
akiben dahiliye l1kili Şükrü Kaya. 
bey cevap Yererek: 

tcrı1 ur. 

~-- - - -
İzmir rıhtım 
Şirketi davası . 

Maznunlardan bazı .. 
ları Parlse gitmek 

isteyorlar 
İzmir, 14 (YAKIT) - Rıhtım şir 

keti suiistimali davasına bu gün ddl 
del"am edildi. Yaktile Elizar IHfre -
nin Provayns ve ~ark sigorta kum -
panyalarmda memurluk eden ve şiı ı 
di bu ·irkctlerin lzmir vekilleri olar 
Doma ile Etyon müdafaa şahidi o -
larak dinle,ndiler. 

llindeulnırg bugün kararnameyi irnzalıyacak 

Bitler ordusa, yeniden 
faaliyete geçiy~r ! 

Hltler teşkilatının MOnlhtekl merkez binası methall 
Almanyada Brüning kabinesinin ga edilen Hitlerin hususi ordusunun 

istif asile llitlercilerin kendilerine te yeniden ve açıktan açığa faaliyete 
min ettikleri müsait vaziyet. gün geç geçmesi imkanının hasıl olmasıdır. 
tik~e daha ziyade mü.-,ait bir ~ekil al Bütün bu hadiseler tetkik ve tah-
maktadır. 1i1 edilince, llitlerin çok yakın bir 

Kabineinn değişmesi, bu müsait zamanda iktidar mevkiine geçeceı'.;ri 
vaziyeti ,.e Reichstag meclisinin fes- neticesine varılabilir. 
hi, ikinci safhasını teşkil etmişti. llitlerin hususi ordusunun tcl<rar 

Papen hükumeti iktidar mevkiine faaliyete geçmesine ait kararname, 
gelince, meclUn fesholunmasr, )apr- bugün bir ay evvel ilga lrnrarını im
lacak yeni intihabatta HitJercilere zalıyan reisicümhur Hindenburg ta
meclisleki Yaziyetlerini kuvvetlen rafından imzalanacalttır. 
dirmek imkanını \'ermi.5tir. üçüncü Bu hususta dün gel~n telgraflar, 
müsait safha, bir ay kadar en•el, il- ih;nci sahifededir. 

Am rika sefiri mühim 
nutuk söyledi · 

Gazi z. nin yüksek şahsiyet ve 
büyük eserlerine karşı hayranlık 

·-- -- .... - -

UskDdar Afti'erlkan -kı; ll;eslnl bitiren Hanımlar 
Osküdar Amerikan kız: lisesin- nunda kendilerine ayrılan şeref 

on birinci sınıfı bitiren ha- meTkiinde beyaz: elbiselerile yer 
ımlara diplomaları dün mera· almışlardı. Salon yerli ve ecnebi 

simle verilmiıtir. Yeni mezunlar, bir çok davetliler ve mektebin 
mektebin büyük konferans salo- (Lütfen sa11fagı çeı:iriniz) 
~ ......._ . . . . ' : . . . 

Mevcut kanunlar ahkamına muga
Yir bir vazi)et, bir hadise olmadığı• 
tu, kanuna mugayir her hangi hal 
karşısında deYlet mnkamatmın taki
batta bulunacağını beyan eyledi. RC4 
Cep bey de söyledi. Bundan sonra 
Aksaray meb'usu Besim Atalay bey 
ile 15 arkadaşı Lırnfından Ankara -
ıtın Saman pazarından Cebeciye doğ 
l"u olan yuk nı yolun bir an evvel a~ 
illabilmesi için Nifıa vekaletinin At 
~ara yollarını imara müteallik pro 
Jesine ithal <'dilerek bir an evvel a 
~ılmasının temennisi hakkında veri -
len takriri müzakere ve tasvip edil
di. Masonluk hakkında ilerde yeni -

Dahlllye veklll $UkrU Kaya s:
den müzakere açılması ihtimali n 
cuttur. 

nunlar, füfrenin kfıtibi umumisi 
Armaonun şirlrnlin hütiin işlerini göı 
rnek salfilıiyetini haiz olduğunu ~ÖY-

lediler. l\lüdaf:ıa şahitlerinin istima- Bug"' day tacı·riarı· ekmeg"' ı·n ı·kı· kuruş 
:11lan sonra maznunun vekilleri maz 

mlardan bazılarının Fransadaki iş· arttJrJIM8SIDI fazla buluyorlar •' 

::~aba, ben Bebekten,Aınadoluhisarına yUzerek geçiyorum .. 
!ltum ••il marifet, imtihan verip sınıftan geçmektir!. 

erinin berbat vaziyette bulunduğu-
nn. bunun için Fransaya gitmek is -
tediklerini, tekrar döneceklenni, bü- ihtikin men komisyonu da dlln hadlaeyi tetkik 
tün muhakeme celselerinde buluna - etmiye başladı Yazısı 3 üncü sayfamızda -
mıJncaklarını söyliyerek hazır bu - ~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lunmak mecburiyetinin rerini iste 
diler. Bu talep. jddia makamı ik 
maznun vckiJleri arasında münairn -
şaya sebep oldu. l\f üddejumumi mü -) 
him vesaikin okpnacağı için mahke -
merle bulunmaları Jüzumnncla ısr~n 
etti ve yarın mnznun tecziye lendiği 
, ·akit Fransadan getirmek ikticlarla
rınclamıdır dedi. l\lii tcakibcn dava 
dosyasında meYcut ve en·clce şir -
kette bulunmuş olan "Elizar Gifreden 
Gat l<'rankoya. maznunlardan Galip· 
ten Gnt Frankoya. ve Gifretlen Gali
be ~ekilen muhtelif mealde telgraflar 
n gönderilen mektuplar okundu. 
nunların okunması iki ·saatten fazla 
sürdü. Telgr?.flarda Ernest. komşu 
Ye saire gibi cjfreli kelimeler geçi • 
yordu. Ve Gifıe hunların ne mana 
ihtiva ettiğini h:ıtırlıyamadı!iını söy
ledi. 'l'elgraflarcla lstanbulda avukat 
Emin Alinin, sahık lzmır belediye 
fen heyeti müdiirii Nccmcttinin, na -
kit işleri miiclürii Sırrı be) lcrin isim I 
leri geciyordu. Muhakeme 21 hazira
na kaldı. 

şehrimizde 

-· 

DUn t•hrlmlze gelen Bulgar ıazetecllerl ile Bale heyeti 
- Yum a üncü sa) famı;da -
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eski meıunlarile hınca hıııç dol· 
mu§tu. Merasime ayakta ve 
hCSrmetle dinlenilen lıtiklll mar. 
şile başlanılmış, talebe korosu
nun ıöylediği şarkıdan sonra 
mezunlardan Araksi hanım Tür
kiyede bugilnkü iş hayatında ka
dının aldığı mevkii anlatan lngi
Jizce etildOnU okumuştur. Bun
dan sonra mezunlardan Anjel 
hanım mektepten çıkarken duy
duğu hisleri ve mektepten çık
tıktan sonra arkadaşlarmm müs
takbel hayatta alacakJarı vazife
ler ve görecekleri hizmetler hak
kındaki düşüncelerini söyliyen 
Türkçe haıbuh,.Jini olrnmuştur. 
Mezunlarda o Yeter ve Müstep· 
,ire hanımlarda Jngilizce olarak 
hazırl:ıdık arı nutuklarını oku· 
mutlardır. Mezunlarm hitabeleri 
muvaffakiyet ve takdir kazan· 
mıştır. Bunlardan sonra mckte· 
bin dip oma tevzii merasiminde 
bir l.onferans vermek üzere da
vet ec1ilmiş olan lstanbul şehir 
mecl·s azasından Nakiye hanı· 
mın söı1eri bUyilk bir alaka ile 
dinlem miştir. 

N k ye Hanım Türk kadınının 
bugünkü inkişaf ve teka!tlül mer· 
ha!esine nas1l iriştiğini, çekilen 
zahmetleri, Türk kadınının mem
lek,.t işlerindeki yliksek alAka 
ve "zmetlcrini anlatmış, bilhassa 
istiklal mücadelesinde Anadolu 
kadınının yalın nyak, ıırtmda 
çocuğunu ve kucağında cephane 
paketlerini taftyarak yapbğı fe
dakA.arane hizmeti hürmetle an· 
mı,tır. Nakiye Hanım, memleket 
itlerinde genç Hanımlara dllşen 
vazifeyi mezunlara hatırlatmak 
suretile sözlerine nihayet ver.miş 
ve urun uzun alkışlanmıştır. 

Bundan sonra mektebin mü
diresi Mis Lo1uiç mezunların 
birer birer isimlerini okuyup 
kendilerini davet etmiş, şahadet· 
nameler mezunlara Amerika se· 
firi Ceneral Şeril'in rcfılca11 ta
rafından verilmiş, ıefire ve mü· 
dire mezunlardan gelip şalıadet
namesini alan her hamını ayrı 
ayrı ellerini sıkmak suretile teb· 
rik etmişler, mezunlar diploma
larmı almak üzere gelip gider
ken bir bir alkışlanmışlardır. 

Amerika sefiri ceneral Şeril 
dün bu meraıimde bulunmak 
üue Ankaradan tebrimize gel· 
mişti. Sefir, diplomalar dağıtıl
dıktan sonra gllzel bir hitabe 
irat etmiştir. "Ceneral Şerit me· 
zunları tebrik ve onlara memlc· 
kete favd lı olmalerını tavsiye 
etmif, Tllrkiyeye y ni gelmekle 
beraber Istanbul ve Ankarada 
kendİıini hayranlığa ıevkeden 
pek mllhim yenilikler, terakki ve 
inkitaf g6rdüğünU s6ylemif, aı· 
nn en mllhim ıahıiyetleriaden 
biri olan Gazi Mu.tafa Kemal 
Hz. nin gerek Türkiyenin kuttu· 
lupmda, gerek ilerlemesinde oy· 
nadıiı ehemmiyetli rolü zilcret
miştir. Amerika sefiri, Reiaicam
hunımuzun yüksek ıahıiyetlerine 
ve dünyayı hayrete veren büyük 
Ye ley zli işlerine kartı duyulan 
umumi takdir ve mcizabı bilhaa
ıa kaydetmiştir. Sefir, Türk ka
dmman terakkisi bahsinde de 
Gazi Hz. nin himmetlerini işaret 
ettikten ıaonra M>ıü Nakiye H.m 
hitabeıine nakletmiş ve Aoka
radakl Gazi abidesinin köşele
rindeki ttmsallerden cephane ta· 
flyaD klSyltı kadını heykelinin 
büylik mana11nı bilbaısa ehem
miyetle kaydetmiştir. 

Amerika sefirinin hitabesi tid
detle alk11lanmııtır. MOteakiben 
Robert Kolaj müdür muavini 
Miıter Hentingten tarafından 
mezunlara kal'fı bir hitabe irat 
olunmıqtar. 

Meraıime salonun mubtelıf 
yeri.Sade oturup ıuradaa bura
du ayata kalkan renç, ihtiyar 
teki mennlann da iıtirik ettik· 
leri •uanlar ıark111nın tereonil· 
mUe niba1et Yerilmitlir. DaYetli· 
ler meralimden ewvel çay, mera· 
aimde11 ıaonra da bahçede hazır· 
lanu b&feden limonata verilmek 
nretile inı eclilmiıtir. Mektep 
bu sene yirmi mezun vermiştir. 
Ham• kmlan1n111 ttlbrik " 1Dt1• 
vaffaldyetleriaia de•amını ve 
memlekete daima fayclM,~ 

1 
o:~•'ı 1 
Hıtrlci -

Telgral Baberlerl 
Httlercller, a~ıkca sUylflyorlar : 

Biz , artık örs değil, 
Mücadele saati 

çekiç olacağız" 
çalmıştır! 

Hitler'in hususi ordusunun yeniden faaliyete geçmesine bugün 
müsaade ediliyor. Kabinenin değişmesinden ve meclisin 

teshinden sonra, bu üçiincü zalt;rleridir 
Berlin, 14 (A.A) - 13 nisan 

tarihinde bir kararname ile ilga 
edilmiş olan Hitler'in hususi or
dusunun tekrar faaliyete geçme
sine yarın baıka bir kararname 
ile müsaade edilecektir. Yeni 
kararnamenin istinat edeceii 
nokta, riyaseti cumhurun askert 
teşkillh Almanya dahiliye neza· 
retinin kontrolu altına vaz'eden 
5 mayıs tarihli bir emirnameıi 
olncakbr. 

1 - Bitlerin hücum kıtaatı n teş
kilatı ile mümasJl teşkil!ta ait mem
nuiyetler kaldınlmıştır. 

2 - Siyasi üniformalar ta~ımak 
me.mnuiyeti kaldırılmıştır. 

3 - Bitler hücum kıtaatı, Çelik 
miğferliler, imparatorluk bayrağı teş 
kflatr dahiliye nezaretinin kontrolu 
altına konulmuştur. 

Hükumet. milli teşekkUllere 
istinat edecektir, sol cenah ile 
ıol cenah müntehası hariçtir. 

Arasıra nirn reımt bir vazı· 
yet almakta olan Germen itti-
hadı taraftarı ''Deutsche Zai
tung,, hücum kıtaatı harekete 
geçer geçmez Almanya'oın yeni
den imar ve ihyasının millf bir 
inzıbat zihniyeti ile hemen bat· 
lıyacağını yazmaktadır. Hitlerci· 
ler, daha resmi mezuniyet veril· 
medcn ordularmı teıkil etmişler 
ve Uniforma ile gezmiye baıla· 
mıflardır. Cuma günü Franconie 
kıtaatı kumandanı şöyle bir yev
mi emir neşretmiştir: 

"Biı artdc örs değil, çekiç olaca • 
' z. !hücadele saati çalmıştır. 

Faysal Hz. 
BugUn Ankarada=a hareket 

edecekler 
Ankara, 14 (Vakıt) - Emir 

Faysal Hı. bugnn öğleden sonra 
MıJli müdafaa ve BOyOk erk Anı 
harbiyeyi ııiyaret etmitlerdir. Ri. 
ya!leticUmbur k6tibi umumisi 
Hikmet B. tarafından Orman 
çiftlığinde Prenı Hı. ıercfine 
bir ray zivafeti verilmiıtir. Bu 
akıam Halkcvinde Prens Hz. 
tarafından bir ziyafet verilecek· 
t r. Ziyafete Reiaiclimubur Hı. 
de teşrif buyuracaklardır. 

F ayıal Hı. yann aktam hare
k~ c-dece~t·r. 

81 r Amerikalı 
Muharrir şehrimizde 

Merkezi Amerikada Gubada 
Ispanyloca olarak çıkan Orbe 
gazetesi muharrirlerinden M. An· 
dres Uccellini Auo ekiıprcs 
tayyaresile Atinadan şehrimize 
plmitlir. Aalen ltalyan olan ve 
uzun ıamandan beri Gubada 
yerlqmit bulunan M. Ucellini 
Romada çıkan Italyanca iHete
lerine Romada çıkan Fr:ınsızca 
bir gazeteye lıpanyolca ltalyan· 
ca ve Fransııca makaleler, aeya• 
bat intibaları yaımaktadır. 

ltalyan gazeteci dUn keııdiaile 

g6rOıen bir muharririmtıe tun· 
ları s3ylenıiıtir: 

Jstanbula yirmi •ne enel on Uç 
yaşında bir kere daha pimi~ n iki 
ay kadar kalmıştım. O zamandan ha 
tınmda iki türkçe kelime kaldı: -'Me 
tellk ve yok.,, O saman hatırlıyorum, 
burada ba metelikle bir çok teYler 
alraablliyorcl11. 

O saman eokaklarda pek çok k&
pek bulundutunu da hatırlıyorum. 
Bunun için IOkakta dola§tllaktan 
çok korkuyordum. Şimdiki lstanbu 
la, hayal, meyal llatırladıtım eMi 
lstanbuldan çok farklı buldum. 

Türk inkıJibıam harikuhldeliği 
derhal anlaşılıyor. Satht bir tetkik 
bile borada inkıllp hareketlerinin 
ku ..._._.... 

Mamafih; Hitler'e bir güna 
vaitte bulunmamıı olan Bavyera 
hükumetinin bir emirname ne7-
rederek Hitler kıtaatmın Bavye
ra topraldarmdaki faaliyetini 
tchdıt etmesi muhtemeldir. 

Yeni Alman meclisi 
Berlio, 14 (A.A) - Reicbstag 

meclisinin yeni intihabı, ihtimal 
verildiğine göre, çok yüksek ola-
cak Ye belki d ! aranın yüzde 
85 ine vasıl olacaktır. 

Gelecek Reicbstag meclisinin 
tahminen 610 azayı ihtiva ede· 
ceği ve bu adedin 1918 inkıli· 
bındanbari en yüksele meb'us 
adedini tt>şkil edeceği söylen
mektedir. 
KomUnlstlerln muhakemesi 

Leipzii', J 4 (A.A) - Leipzig 
davası bugün Leipzig imparator
luk mahkemesinde başlıyacak ve 
mağkeme huzuruna devletin em
niyeti ihlAle tasaddi ile maznun 
24 Alman komünisti çıkacaktır. 

Bunların ittihamları tarihi 1931 
senesi hidayetidir ve sebebi de 
darbei hilkOmet yapmak içiu 
infillk edici maddeler çalmaları 
ve esliba Ye mUbimmat depoları 
vücade getirmeleridir. 

Maznunların ekserisi 931 ta
rihinde poliı tarafından e•lerlnde 
yapılan tabarriyatta kendilerini 
ittibama medar olarak bir ta· 
kım vesaik keşfedilmesi ve giz
li mnbimmat depoları bulunma-

Cenevre ve Lozan 
Konferansları 
Etrafında 
Cenevre, 14 (A.A) - M. Her· 

riot bu sabah birbiri ardı sıra 
M. Gibson, M. Zaleski, M. Mac 
DoDald ve Sör John Simoo ile 
görütmüştUr. 
Ô~leden aonra M. Herriot bil· 

hassa M. Hymans ve M. Valko' 
nuo ziyaretlerini kabul edecktir. 

Almanların muht1raaı 
Cenevre, 14 (A.A) - Bir Al· 

man menbaı, tahdidi tealibat 
konferasındaki Alman heyetinin 
baıhca heyetlere bugün bir muh
tıra tevdi edeceğini ve bu muh 
tırada konferanıta mevıuubabs 
olan meaeleler hakkındaki Alınan 
noktai naaarını ta1rih edece;ini 
bildirmektedir. 

Muhtıra, bilhaaaa Alman he
yetinin Cenevredeki müzakerat 
esnaaanda ıillhları nevi Ye cinıi 
itibarile tahdit edilmesine mO· 
teallik olarak tearib etmiı oldu
ğu tezler hakkında bir takım 
izahat ve taaribab ihtiva ede-
cektir. 

Alman muhhra11, Almanya ta· 
rafından mütemadiyen ileri sil-
rtılmOt olan Veraay muahedesi 
!le Afmanya'ya kabul ettirilmiı 
tahdiduhn bilmukavele ameli bir 
kaide halini almHını talepten 
ibaret bulunan noktai naıan 
muhtasaran tekrar etmektedır. 

Muhhra, Alman heyeti ·baş 
murabbası M. Nadolny tarafın
dan 1aat 14 te M. Paul Boncour'a 
tevdi olunmuttur. 

Alman be1etinin bu muhtırayı 
mliabet bir teklif tekline ifraı 
ve hemen konferans divanına 
tevdi etmeal muhtemeldir. 

Konferanalar ve Alınan 
pzetelerl 

Frulcfodı, 14 '~ 

ıı üzerine tevkif edilmiştir. 
Makeme müzakcrah ihtimal 

3 veya 4 hafta devam edecek
tir. 

MUtareke yok 1 
Berlin, 15 (A.A) - Germania 

gazetesi, her türlü intikal ted-
birlerinin ve muvakkat hal su
retlerinin aleyhinde bulunmakta 
ve Fransa askeri bütçesini yüz
de 5 ili yilzde 1 O nisbetinde ol
duğunu ilin etse bile tealihat 
salıaıında 10 sene müddetle mü
tareke yapılmasını kabul etme
mektedir. 

Papen'ln vekili 
Berlin, 14 ıA.A) - Dahiliye 

nazırı Bornn Von Gayl, Baıvekil 
M. Von Papene Lozan'da bulun· 
duğu esnada vekilet edecektir. 

MUzayaka emirnamesi 
Berlin, 14 (A.A) - Alman 

heyetinin azimetinden evvel hü
kumetin Hindcnbug'un imzasına 
arzedcceği müzayek emirnamesi 
Alman bll'çesindeki takriben 1 
milyon miktarındaki açığı kapat

mıya matuftur. 
Şiddetle protesto 1 

Berlin, 14 (A.A) - Naayona
list Alman matbuatı, daha fİm
diden son derece tiddetle Lozan 
•e Cenevre konferanslarile mü· 
nasebettar bir takım itilaflar ak
tedilmeıini şiddetle protesto et
mektedir. 

Sınıfta kalınca 
Devrtllem serahatlne 

tıkrnıflar 

lımir, 14 \Vakıt) - Manisada 
1 O ar yatlarında 4 mektepli ıı· 
nıfta kaldıklarını tahmin ederek 
deYrlilem aeyahatine çıkmıılar 
ve ailelerinin mllracaatı üzerine 
Iı.mire gelirken yolda yakalan· 
mıılardar. KUçOk devriilem sey
yablanmn yanlarında kDUiyetli 
miktarda ip butunmuttur. Bun
lan ne yapacakları ıu:ıline karşı 
bunlarla ıeceleri •iaçlar Gzerine 
salıncak yaparak ıığınmak fik· 
rinde olduklannı ı6ylemiılerdir. 

Baremin beşinci m4d· 
desi detlştlrlllyor 
Ankara 14 (Vakıt]- Baremin 

beıinci maddesinin son fıkrası 
şu tekilde tadil edilmiıtir. Bu 
madde hükmn asli vazifesi üc
retli olan mnstahdemlerio derub· 
te ecekleri maaşlı muallimtikler 
maatlarıoa ve aı'i vazifesi ma
aşlı olupta daimi ilcretli blr mu· 
allimlik deruhte edenlerin nc
retlerine ıamildir. 

vaıiyetinden bahseden Francfor
ter Zeitung şöyle diyor: 

"Efer Cenene ve Lausan.:te mü
zakeratı biribirine raptedilebilecek o 
Iursa - ki bütün milletlerin bekle • 
dikleri Avrupa tesanUdU ancak bu 
suretle kendini gijlterebllecektir -
Bu çok mes'ut neticeler verecektir. 

Tamamen mall meselelerin halli 
düşünülmekle iktifa edilmiyecek o • 
lul"SI. siyasi münasebetler meselHJ 
de iyi bir neticeye isal edilmiş olur. 

Lausa.nne'da Avrupa ve cihan si • 
yasetine yeni bir istikamet vermenin 
zaruri oldujunu nazan dikkate al . 
:mak muvafık olur." 

Musollnı nezdinde 
Roma, 14 (A.A} - M. Mas

solini nazırlardu M. Grandi ile 
M. Moacoai'yi nezdine kabul et• 
mittir. M. MUllOllai Ceaene ve 

J.ozan ~o'( ı1q la 

1 
Ekmek işinin 
Mes'ulleri 

Baş mnkalemizden mabıitl . 
lar yağdı. Kuraklık ihtimali bu n " 
ı·e,Je bertaraf oldu. Bu lıali &lrfll 
mulıtekirler tabii olarak ihtiklr ti .. 
~cbuüslerini derhal tevkif ettirlliltr• 
Yeni sene mahsulünün iyi olm-. A 
r:adoJuda mevcut buğdayJarm pfra • 
saya dökülerek fiatlamı diifll'lı!9l U... 
tima:i önünde zarar etmemeleri fllll 
bu defa a!.iıkları bufdaylsrı mal ... 
do~n fiata tekrar satmıya bqladl' 
Jar Runun iı;in buğday fiRtla.rı do • 
kuz bo~uga liadar çıktıktan ıonra ı• 
ne birdenbire yediye indi. 

Şu vazi~ ~·te nazaran tstanba1cfa 
d1nıck fiat!arını yükseltmek itin ek• 
sik ekmek çıkardılar dly• sadtee ei• 
il1ekçiler hakkında adll takibat ,-.,. 
m:-ık kafi değildir. lşin tsa'Jı c1eflT • 
ır.endJerln ·re bazı biJylik tı.tc:rtcrl• 

ıht.kflr mııks:ıdfle buğday Aloku ya• 
ınıya kalkmnla\'I olduğu ~!:in mtteel ... 
tleki büyUlr mt>s'ullerf '~ bf1yUk Af° 
lulan da aramak lhımdır. 

fstanbulda <'kmek nıırhı haftacla 
bir defa ~liın edildifi lçln şijpheils 
her fırıncının yevmi sufiyatına aa.;. 
re bir haftalık un ihtiyacını •aJaa 
e\'Velden tedarik etmiş olnıut Uta 
ra gelir. Bn suretle olsun bir bfta· 
JıJ: ununu r lmı~ olan fınneılar ip 
de ekmek f ıatını yükscl!.mek 1.tita• 
lcr kanuna karşı harek~t etmiı, kall
larmda k~rnunun tayin etmiı olclala 
·;cz:ıya hak k:ız:ınmış olurlar. 5• .... 
aar var ıki. lıunların ara&ında ..,... 
>el eri kafi olmadığı için cltf\111ta -
~erclEn güııü gününe, yahul bil' Od 
giinde bir defa un alanlar da baha • 
nabilir. Bu gil>ilerin evvelkilerle •T· 
nı şekilde cezalandırı1maları da • 
Jet noktasından doğru olmasa ~ 
tir. Yok eğer fırıncıların heP9i ...... 
yeye bir hdtahk un ihtJya~larnlr 

narh ih'in edildiği zaman almakta ol' 
duklarına dair bir klfıt hua •& .... 
1crse meselenin rengi bafl:alqlr. 

Hükumetin bufday lAylhası ,.._ 
tığı, yahut her hangi bir tekilde lılP 
buğdav stoku \'Ücude getiril~~ 
linde ortaya ~ıkan -şayialar tiıntne 

spekülasyon yapanlara gelince, .... 
Jar hakkında fikrimisee el'melr. J 

dl.'.n 1iyade ciddiyet ve e?lelftmb'etl• 
takibat yapmıya ihtiyaç vardır. ÇibJ.. 
kil hadisenirı asıl menbar buradadır. 
Ye bu mesele bu noktai naurıaa 
tetkik Ye tamik edilerek icap t•tnl• 
re ibret denıl verilmedik~ mlMıdf 
hacliscnin her vakit tekerrUr ecl«e • 
ğinde ~üphe etmemelidir. 

Meh111et ASIM 

Bir tashih 
DUnkü ba,.wtakalemfzde JstanhJ. 

ch!d bau zenginlerin bir mUddtt .,. 
vel yüzde Uçe, yahut bete kadv r .. 
izle bankalara p;ıra yatırdıldar• laal
de bugün on para f ais vertlatltllllla 
elli, aJtmış milyon Jlranm sırf ...... 
faza için bankalsra sene nrıı-... 
oJduiu ;yazılmtftı. Bu ifade tertip M 
tası olarak bu ıenrlnlerln 71bde 1ft 
Je tfftcara kredi datıttıf! ma._ p 
k:ıt'ak bir şekilde lntlpr 4ttmlflhlı 
1'ashih ederiz. 

Be Millet Meclisi 
Ne v•kH pz .. tlll ,. ...... 

( Ust tarafı I inci sayfada) 
Zira geçen ıene · mecliı toe_ı.... 
dığı %aman yaz tatillerinia Erlll 
iptidasında nihayet balmua Ye 
meclisin bu ayda toplan.
mevzuu bahaolmuttu. Fakat • 
v3kıt mesele bu .. kilde m••
bahsolurken meclisin iki içtlllM 
araaandaki fasılanın 8ç .,... 

fazla devam etmemesi ıek••r 
ld fırka kararile beraber .... 
sin Mayıs nihayetinde yu tatll
ne baılaması ihtimali nazan clll-
kate alınıyordu. Halbuki Millet 
Meclisinin içtimaı timdi H .... 
nihayetine kadar de•am ettllll9 
göre meb'uaların intihap .... 
terine gidip pebilmeleri 
sonbahar içtimaının oı.. 
T eşriniewvel iptidasında ,-. 
bulacağ1 kuvvetle tahmin ..._ 
mektedir. Herhalde meclisill tldl 
karara YerHdiii 11rada bta ,._. 
le de halledilmiş olacakbr. 
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Millet 
Meclisindeki 
Tahkikat 

Barut inhisarına ait suiistimal 
11leselesi hakkmdaki tahkikatın Hü -
Y6k MilJet meclisine intikal etmesi 
~ burada muhtelit encümen ile he-ı 
1ttl umumiye arasında bir kaç defa 
rfdfp gelmesi, nihayet beş kişiden mü 
rekkep bir encümene havale edil -
ltlf olması biraz zihinleri şaşırttı. 
Tahkikat evrakı üzerinde neden do
laYt bu tarzda \lsul meseleleri mey
dana çıktığı, nihayet bu hadisede is 
1111 geçen ·sabık maliye vekili Hasan 
!leyin vaziveti neden ibaret hulun -
duğu an1aŞııamadı. 

Onun için bn hususta hiruz iza -
hat vermek mm•afıkhr: l\Jalümdu' 
ki, barut suilstim:ıli me elcsi öteden 
hen adliyece takip edilmektedir. Me 
Stle bu defa mahkemeye intilrnl et -
llıi~tir. Fakat hu nrada sahık maliye 
,._ili Hasan beyin İ!-imi ele nl<1!iaclnr 
1ar arasına karı~tmlmış oldu~u i -
ftn müddeiumumilik bu mec:e'cde 
lfaun beyin şahsma \'e vazifesine 
laalhik eden cihete kanu11en \'azıyet 
edemediğini, bu işin usulen Tc ka
•11nen büyük millet meclisine ait ol 
dutunu lfnde ederek adliye vekaleti 
•e ba§'-ekalet msıtasile evrakı lıüyü!i 
llltllet meclisine crv.etmbtir. Evrak 
llltclise geldikten ~mıra meclis riya. 
itti tarafından da doğrudan doğru -
YI\ adliye ve tc5' iiutı csasi)c eneli -
lhenJerindcn mürekkep olan muhte -
Ut encümene ha\•ale olunmuştur. 

Bunun Uzerine muhtelit encü -
llaen toplanmış. evrakı tetkik etmi<;. • 
fakat meselenin bir kcr2 h~reti u - ı 
lllumfycden g emesi liizım geldiğine 
karar vererek o suretle enakt mec
lis riyastine iade etmiştir. 

Filhakika muhtelit encümende bu 
tarzda bir meselenin tahkik edilelıil-1 için evvelemirdc heyeti t:nrnmi
yece karar verilmesi usuldendir. Di
ler taraftan · mecli heyeti umumiye
atnin tahkikat i~ini muhtelit tmcürne 
ne hanle etmiyerek hususi surette 
intihap edilecek btr tahkik encüme'. 
hine de \'ermesi n:ürnkiindür. Çünkü 
!Qeclisfn dahili nizamnnmesin<ic bu 
Yolda bir salfihiyet de vardır. 

l~te mesele bu rnaksatl. heyeti 
1lnıumiyeye gittikten S<lnra rnüzakc
l'at yapılmış, bu arada dahili nizıım
narneye taalluk eden bir noksnn mc,· 
tut olduğu görülmüş. bu nah.san ik
!ftal edilmekle beralx!r b:ırut inhisa. 
!'J auiistimaJine dair olan e\'rakın 
~tkiki için beş kişiden miircld~cp bir 
fftcUmen te~iline kn:-ar ver!! nişt!r. 

Ankarndan gelen hnbcrl<?re göre 
hu encümen meclisin ynnnki içtima 
!ftda intlh:ıp edileccJc, binaenaleyh 
•iltihap edilecek encümen tctkikatr
lta cumartesi günü başlıyacaktır. 

1 GIDID Baberlerl 1 
Ekmek · buhranı kalmadı ••• 

--:---~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

Fakat buğday tacirleri ekmeğin iki kuruş arttırılmasını 
çok fazla buluyorlar 

Bir kısım fırınlar da narktan aşağı sattılar ! 
Belediyenin ekmek narhını değiş 

tirmesi ve arttırması üzerine dört 
beş gündenberi de\•am eden ekmek
sizlik ,·aziyeti dün snbahtan itiharen 
halledilmiş, herkes istediğ'i kadar 
ekmek alabilmiştir. Bütün fırınlar 
dün sabahlevin camekanlarındaki 
eski ekmek riatını gösteren kağıtla
rın yeıine (9,:i kuru§) ya7Jh kağıtla
rı yapıştırmışlardır. Buna rağmen 
bazı yerlerde. mesela J,aleli ap:utı -
manlarr karşısındaki bir fırın ile 
Fntih, Aksar.ıy, Knsımpaşa gibi 
semtlerde ekmek belediye narhın -
dan altmış para noksanına yani se
kiz ·kuru~-ı satılmıştır. 

Yaptığımız tahkikat neticesinde 
narhtan ucuza ekmek satrl:nasınm 
sebebi şudur: Sekiz kuruş:ı ekm<:k 
sata"l fırının stok unu bulun:nns: ve 
bu unu fiat yükselrncdeıı en•f'l al -
mış olm::vmlır. Buna rekabet de ila
,.e edilebilir. 

Mrıamafih ekmeklerin rütubct 
derecesinin fazla olması, birinci ne 
vi una ikinci nevi un karı§tmlm3s1 
da ekmeğin ucuza satılmasında ;"ımil 
olabilir. Belediyede alakadar bir za
tın hil husustnld mütnleasım rnrduk 
bize dedi ki: 

"Narl:tan ucuza ekmek .<ıatılabi -
lir. Yalnız bu ekmeklerin birinci ne
vi undan vapılnuş olmaaı lcizımdır. 
Narhın tabi olduğu ekmek çcşnisin
den ayn bir çtşnl tesblt idilirsc. ay
rı bir çeşnide ucuza ekmek satan 
fırınlar lıakkında derhal zabıt tutu
l:ıral: cc::cz a!ımr :.:c c!m1ckleri nıiü;u
c!crc olunur.,, 

Nark gDnU niçin deGişli? 
Şimdiye kadnr belediye, uarhı pa

zartesi günleri ilan eder ve bu narh 
çarşan1ba günleri sabahındnn itil>a -
ren muteber olurdu. Bu hafta ise 
narh pazartesi günü tesbit 'e salı gli 
nünden itibaren tatbik edildi. Dün 
nnrhın nedf'n bir gün evvel t:ıtbilm 

------
konduğunu tahkik ettik ve belediye 
reisliğinden. halkın ekmeks:z kal -
ma.c;ının daha fa7.la cle,·am etmemesi 
için iktısat müdiriyetine verilen bir 
emirle narhın tatbik günUnün salıya 
alındığını öğrendik. 

Belediye narhı yükseltmiş olma -
sına rağmen teftişler esnasında nok· 
san ekmek çıkaranlar hakkındaki ta 
kibatına devam etmektediı·. Zabıt 
lan belediye şube müdürlükleri te -
kemmül ettirmektedir. Bu arada Ile 
yoğlunda Sinem köyünde Andon V::ı.
siliıki. Hamam caddesinde ~ı nunıa
rada Ilya, istiklal caddesinde Dimo. 
Feriköyünde Andon ve K:ıtina hak · 
kmda zabıt tutulmuştur. Ekmekçiler 
cemiyeti reic;inin Şehreminindeki iki 
fmnında noksan olarak görül iiiğü 
cihetle müsadere edilen ve derhal 
beş kuruş:ı satılan ekmeklerin bede
li Darülaczeye irat kaydedilmiş, t:ın 
zim olunan zabıtlar Fatih kayma -
kamJığına \'CrHmiştir. 

Diin müddeiumumi Kenan Bey 
belediyeye gelmiş, belediye reisi Mu
hittin beyle haklnnnda takibat yapı
lan fırmcılar ve ekmek me.:;elesi efra 
!ında g()rüşmüştür. 

Bu§day taclrlerl yeni flab 
fazla buluyorlar 

Buğday tacirlerine gelince, ekme
ğin birdenbire 2 l<uruşa çıkmasının 
çok yanlış olduğunu ve maliyet fia
tı itibarile ekmeğin 7 kurup mal o • 
lacağmı ,.e ekmeğin nihayet sekiz ku 
ruşa çok iyi bir surette satılacağını 
iddia etmektedirler. 

Aldığımız malumata göre, ticaret 
odnsı, tic.aret müdiriyeti, Ye belediye 
iktıs.-ıt müdiriyeti tarafından yapı -
lan tetkiklere nazaran bUtiin malla
rın bu buhranlı günlerde fınncılann 
depolarında saklı bulunduğu tcsbit 
edilmiştir. 

Esasen borsa Ye diğer muamele 

rakamlarına nazaran son haftalar 
içinde lım1cılann müthi~ surette. 
un depo ettikleri de anlaşılmıştır. Bu 
,·aziyet karşısında fırıncıların ihti -
k:\r yapmak istedikleri muhakkak nd 
dedildiğinden lhtikAr komi.~yonu da 
işe vazıyet etmiştir. 

Zahire bor-•ında 
Dün Ticaret ve zahire borsası he

yeti fevkalade bir toplanma yaparak 
huğday meseleleri hakkmd:ı mi;uık<' 
rede hulunrr.uşlardır. 

Müzakerede İstanbul lıelediyesi 
iktr~at müdürü Asım $üreyy:ı hey 
de hazır bulunmu~tur. 

OUn gelen Bulday 
Dfin de J15tanhul:ı Anadoiudan J~ 

vagon buğday gelmiştir. 
Ticaret ve zahire bor~asında çok 

hararetli buğday alış ,·erişi olma -
mıştır. 

RuğdaY fi:ttı da 7,20 de kalmıştır. 
Du i'ıat üzerinden de ancak tn•·ii şe 
kiı<ie ve kfıf\ miktarda muamele ol • 
n~~ş1ur. 

Ekmekçiler cemiyeti reisinin 
mektubu 

Dün, Şehremininde fırıncı A. Hı-
1.a imzasile bir mektup aldık. Bunda 
belediye tarnfından fırmmın te.ft işi 
hakkında yanlış ba1J )"azılar görclü -
ğünü bildirmekte, rırınmıu hir tane 
olduğunu. kendi hulunmadıfı bir sı
rada hazırlanan hamurların müfet
tişler tarafmdan tartılmHı emredil
miş ve işçilerin de telaştan teraziye 
36:!,5 yerine 375 dirhem koymuş ol -
dukJ:ırını, belediye 1.abıt:ısınrn emri . 
le hunlar pişirildikten sonra tekrar 
tartıldığı vakit kilodan 2:i,30 gram 
fazla geldJği anlaşıldığından ekmek 
lerin müsadere edilmemiş bulundu 
ğunu yazmakta ve hadisenin bu ~u . 
retle tashih edilmesi rica olunmak -
tadrr. 

Bulgar gazetecileri dün geldiler 
KendllerJoe 57 f<lşlllk bir Bale heyeti de refakat ediyor 

Bulgar gazetecilerinden miırc't - heyete riyaset eden Bulgar gazeteci- dir. İçlerinde Bulgar matbuat cemi
kep bir grup dün saat 11 de Çar Fr.r leri birliği reisi M. Anton Bage.f yeti re!si M. Banef ve birliğin umu 
dinand ''apuru ile Varnadai1 şehri- ı nrşılamıya gele.n heyete teş•:lckürii ml katibi ''e lstnnbtıl Balkan konfe
mize gelmişlerdir. mutazammın bırkaç süz söylem:ş. ransında Bulgaristanı temsH ~den M. 

Bulgar meslektaşlarımızı. Mat . buna Matbuat cemiyeti umun1i kati- Sakaıof'un kardeşi M. Boris ~aka -
buat eemiyeti namma bir heyet, li - bi Ethem 17.zet Bey kısa bit- nutukla zof da bulunmaktadır. 
man şirketinin bir muşu ile Boğaz.i- mukabele ederek Bulgar meskkta~ _ Gaıetedterle birlikte !)7 kişilik bir 
çinde karşılamışlar. vapuı· rıhtıma Ianmızı Türk _ Bulg:ır dostluğu na- Bulgar bale heyeti de gt?lmiştir. 
yanaşınca heyet vapura rrcl"rniştir. r.una selamlamış, Türk gazetecileri- M. Boris Sonef'in idare~ a !tında 
IIevetimlz d t ·ı l bulunan bu he'-·et -hrimizdc Bulgar ~ npur a, ga:ıı:e et':! er c nin misafirleri aralarında go"r-·kten ·1 ~ li'-bl l'k ....... mı 1i rnkısları oynıyacaklardır. Hale 

r ı ·te gelen Bulgar bale ht-yetinin pek mütehassis olduklarını s<iylemiş- heyeti, merkezi Varnada bulunan 

Jo;1xestrası it1ar&!"_ında1n çalınan is.tik • tir. Bulgar gazetttiler birliğinin himaye 
a marşı e l\arşı anmıştır. (,r.Jcn Gelen Bulgar gazetecileri 21 ki~- si altındıtdır. 

v-e;Inroi;m .. no ......... -T.it~jy;;~.;;~-;;;if '""'l-K;d~~'ia;. .. ·t;irliği"iiiie 
Uçları yapıldı N b .. Çay ziyafeti 

Aksar,.yda Haseki nisa basta- 3Zlfl UgUn Bu hususr encümenin v.ızif esi n~ -
dlr? hanesinde Çıkmu sokakta otu-

Bu ....... ·re b k 1. . . ran Bahaettin Ef. yerli mala ka· Geliyor Şehrimizde bulunan sulh ve 

hllrriyet beynelmilel kadınlar bir

liği murahhaslara terefioe dün 

aktam kadanlar birliğinde bir 

çay ziyafeti varilmi9lir. 

• --.ı sa ı ma ıye vekılı Ha- l ı· ff k l D 
ıan bey hakkında (Anket parlenmn- em :c: i~f ınEf m:~a a ~ ~uttur. Un de yazdığımız gibi ltal· 
~r) açılıp açılmaması lfızımgelcce~i 

1 
• at ınh kk ~e yap ·~~ ~- ya maarif nazarı ~. Balbino Gul-

.. ~ında bir karar vermektiı. Ilu tem uç ~rt~ a ın 8 
fU ma ma- liano bu sabah ltalya bandralı 

~ran h t' · ı vermış ar: 
tf eye 1 u.mumıye~·e arzetnıek · - Ben lmalitı Harbiye mekte - Avantia vapurile Pireden şehri-

r. Eter heyetı umumıye bu karara binden çıktım. Uzun zamandanberi mize gelecektir. 
•&zaran H:ısan bey hakkında tahki _ Tophanede çalıştım. Harbiumumi za. ıehrimizdeki ltalyan mektep!eri-
l'.at a~lmasr icap edeceğine h 'ikme _ '!1amnda ~ekirge makineleri ve~aire Misafir Italyan nazırı rıbbmda ni teftiı edecek, akşam üstü 
deıae o vakit meclis tahk'k t 1 ) aptrm • Şimdi de kalem ucu ımal hükümetimiz na1D1oa Iatanbul Ya-
taaaı . .1 a ın arı· ettim. Yerli mah olan bu kalem Tepeba11odaki Cau d'ltalia ku-

na da karar lcrccektır. uçları dayanıklık itibarile Avrupa • lisile, Italyan sefareti ukina, 
"'lfrül" k' b ·· 1.. d ı il · f 'k 1 aktı A ak lObOnde ıerefine bir ziyafet ve-uv uyor ı ugun snuak maliye a c erıne aı <> ac r • ne Italyao konsolosu ve diier zeyat 

"'kiıı Hasan bey henüz ınaznun va • sermayem olmadığı .iç~n bana bu işte f d k ~·• rilecektir. ltalyan nazıra ziyafeti 
ıf7'etinde değildir. Maznun rnzi\"eti- yar.dım !decek ve bırhkte çalışabile . tara an an ar..-anacak, öğ'le 
'e ~elebilm k . .. h i .: ceğım hır sermayedar anyornm. üzeri ıerefine Perapalaa otelinde muteakip saat 21 de hareket 
-ln .~ ıçın .. usu~ encume • 13ir mubarririmiz Bahaettin d S 1 k ·ı J 1 

"buna Juzum gormesı n heyeti f d' . . 
1 

tt'... k 1 vali tarafından bir ziyafet veri· e en eaıp on e ıpreaı e ta ya-
'ıaumi · d .. . . e en ının ıma e ıgı a em ucu 
"'ea; 1~enınd e b~· 1uıu~a c1şt rak ~~· ile tecrübe yapmış ve uca çok lecektir. ya müteveccihen ıebrimizden ay-

lt.1 hakzkımdır.tahkı~kaena e.>
1
·h Hasan kollanııh bulmuştur. M. Gulliano öğleden ıonra rılacaktır. 

-._ ın a ı at açı rp açılına ----------------------------------·-----------
at ancak cumartesi günü topbna. K•t k 1 
~ O)an encümenin kararından S()n. ,1tı111111ııııı1111111ı11ıı111111tlllll1t11111ırı 1 ap upon arımız htı111ıtmııı11111ıt111tı1111lllfltı11111flll'=---= 

ll!ıJaşrJacaktır. 
~ ilk tahsil çağındaki yavruların kitap ihtiyaçlarını temin için 1 l Mart tarihinden itibaren 

't•kenderlye serbest ~ takdim ettiğimiz kuponların tevziine, dağıtılacak kitap j,lerine ait ıarurt baıırhklara İlnkln ) 
lınan yapılacak ~ b1rakmak üzere, nihayet verilmiştir. Enelce de ilin ettiğimiz gibi bu kuporılan tophyanlardan ~ 
C ~ idaremize, 50, 70, 90 veya 210 kupon getiren yavrulann, hangi mektebe denm ettikleri kay· l 

"6 elen malümata nazaran Mı!lır ~=-=-- doJunacak ve mektep açıldığı vakit sınıfında okunan veya okunacak kitaplar kendisine verilecektir. ~ 
~meti lskeoderiyenio serbest Enelce de yazdıfımız gibi 50 kupona mukabil ilk sınıfın, 70 kupona mukabil ikinci, 90 ~ 

haline ifrağı için bazı le- ~ kupona üçllncü, 210 kupona d6rdllncü veya beşinci ıınıfın kitaplara hediye edilecektir. ) 

:bbn~tta bulunmıya başlanmış· f_~_:_s=_ Kupon biriktiren yavruların veya velilerin 18 Haziran cumartesi rGnilılden itibaren birik- \ 
(P.İ Bilhassa Mııır gneteleri tirdikleri kuponları gazetemizin idaresine tevdi ederek kendilerinin ve mektep!eriain isimlerini g 
-.•lızenünark) olan lıkenderiye- İ yazdsrmalarını rica ederiz. \ 

'-. ••hakkak ıurelte aerbeat ~ T aırada bulunan Ye kupon biriktiren karilerim iz de kupon!an Ye adrellerini posta ile 1 
• -olmuam mGdafaa etmek· İ yoU.y«bileceklerdir. \ 

,........ ........................................ llJlıtllllH ....... 19 ......... 11-Hl ......... 1ıi1ılllHllllftıtll'°'111llfllllllllullJ .. lbwllllol ... ,..llNllll .............. 1 ................. .ı1 

............................. ·-··---·····-·· 
i /Ur l1adi~e ı 
: ................................................ 1 

'' Sonposta ,, 
Gazetesinin 
Neşri vat siyaseti •. 

(Son Posta) gazetesi evvelki gün .. 
l:ii nüshasında neşriyat slyaaetini 
bundan sonra deği§tireceğin:. §imdi .. 
uc kadar Hali.- fırkasına re /ıül..-Onu-
tine mulıalil VMiyettc gö,.üle'lt 6u 
nt-şriyata tamamen nıüpct ıoe .,,.,_ 
hcretkiir bir btikanıct verrajfni 
yaznuştı. Bazı refiklcrimh bıı "'411is
lcyi a!Jnen U:tibas ettUer, ba.ıılaN 
/ıadiscyi kaydetmekle iktli ,., eyl~dl-
1 er. Dünkü ( Al.şam) ise bu h::tsuıta 

miıtalcasını yazara!: ~öyle diyor: 
"SMI Po11ta p~etl'.ııl, nmlüm fllchığll e.. 

Pe, Halk fırkası programına Ye lame& .... 
lıillcümctlnln alynactlne ~ıt n~~riy:ıtta. bu -
lunm:t'tt.'lyılı. P.cflklml:z., kt•nıtindt>ıt hl· 
l<n bfitlln gıuete-Jerl "hllkıimet~.. aı•yar; ,.,. 
nülıetın flkrlnl Udyc a,,\·nttı bir slyuet ta· 
ldp edcı dl. Karllcrlmlz, lıattrlal'lar ki, "' -
flldmltle nice defo.Jıır. mllnakaşalara clrlf
m"', onu ıılyaııette kendi dilrütıt yolnmmaa 
geUmlCk ~ln g-a) ret anrfetmiJWc. &tta, 
hlr ~frr, Son Posta•nın bir yazııllllı ltli9 -
ııUtcrsır <'tmrlc istemi,, onun "'hflku-te 
lltlca cttlj:;-tnl,, aöyleml,tik. Halbuki, l"t"ft
ldmlz, bl:z.lnı hu nc,·'ima lr'13dmuvlan Md
dete gl'lınlştl; bunun varit olmadı*:nı ya&• 

mı,tı. 

Nlhnyet menn ruhlu bitUn m'll8'ıaat .... 
bl, Son ı>oıta da. muhıılefet aaha8mdaa .,.. 
te çc!dllyor. Dilnkli nUshASmm "Rlr ~
hal,. ııcrıııımell 1.ı:ı,m:ık:ıleslnde, nıf~ 
mazideki bütün kuııurlıırmı sayıp d&Janek .. 
tc, 6J:Ur dilemekte '\'e bundaQ llOllftlo ~ 

"mentı., bir ıııyaıct takip etınıyeoettaJ, 

"mUsprt,. bir hattı hnrekct takip eyll;ree&
ğlnl, yıınl bir hI:kumctçl ıaute ~c 
nıını:•k \'C !lanılınl !'IUrctte yııı:maktadrr. 

Hıılk fırkasının ve İsmet pqa lll\küme
tlnln ldnJ takip ederek yllrityeeek olan lllr 
refik kaz:ındığımıı: için clcıden Pi!k 1Df'81Da 
nu:r.. Son l'ost:ı refiklmiz, muhnlt"Jdten, 
rrn'nfl nıh taşımııktan '\'D7.geçtlğf 1~111, M· 
tlln kPlblmlrlo t~brlk ederi'r .. ., 

VJlKIT - Biz de Akfam refiki • 
mizin tcbriJ.:inc iştirak ederiz. 

Ambalaj 
Mütehassısı 
Eserile beı·aber 
yakında şehrimize 
geliyor 

1 a:ı:e mahsullerin bozulmadan 
uzak yerlere taşmmaaıoı temin 
edecek şekilde ambalij tertibab 
yapan M. Kühl ismindeki Alman 
mütehassısı iktisat vekileti tan• 
fından çağm!mışh. 

M. Knhl'den gelen mal6mata 
göre Hamburgdan Aya vapurile 

:~ Haziranda hareket etmiştir. 
27 Haziranda da lstanbulda bu· 
lunacaktır. M. Kühel Hambu11r· 
dan Istanbula kadar geçen u11111 

zamandan istifade ederek ildi
saaıaı daha çabuk göstermek 
maksadile gelirken aandaldar 
içinde birçok mcyvalar getir
mektedir • 

Getirdiği taze meyYalar Ye 
sebzeler ıunlardır: Ayn ayrı am
balaj edilmi9 birer sandık içeri· 
sinde 260 limon, 34 domates, 

1 O adet salatalık, 97 adet elma, 
48 yumurta, 250 adet çiçek, 11 
kilo patates. Bu oümuaeler ıeh· 
rimize gelince ihracat ofiai. 
ticaret ve ziraat odalarile 
ziraat mektebi muallimlerin
den ınilrekkep bir komisyon 
huzurunda açılarak tetkik edil .. 
cektir. 

Tetkikat neticesi komisyon ta• 
rafından ikhsat vekiletine bU· 
dirilecekf r. 

Belediyede : 
Caddelere dikilen fldanlar 
Şubat ve Mart aylarında ph• 

rin muhtelif yerlerine, bilhaua 
cadde ve sokak kenarlarına be
lediye tarafından ağaç fidanlan 

dikılmişti. Bu ağaçlarda• 1Nr 
losmının zaman nman s&klll· 
m~kte olduğu anşılmıştır. Beledi,. 
şubelere gönderdiği bir emirde 
bu fidanlara dikkatle bakılmUIDI. 
muayyen znmanlarda sutanmallDI, 
fidanları a6kenlerin de yakalaa-

dıklan zaman ceıalaaclınlmum 
bild rmittir. 
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Faşist Ordusu 
Bundan evvelki yazımda ltalya 

Başvekili M. Musolini'nin faşist 
fırkasını "silahsız bir ordu,, C:iye 
tavsif ettiğini söyledim. Fakat 
hakikat halde bu ordu bütün 
bütün de silibıız değildir, çünkü 
fırkanın bir de silihlı parçası 
vardır ki buna (Milis) de diyor
lar. Milis teşkilatı baş kuman
danı fırkanın reisi olan Musolioi 
olduğu için tamamen onun emir 
ve kumandası altında barck.et 
eder. Bu ordnnun kendine mah
suı kışlaları, kendine mahsus 
ikinci derecede kumandanları ve 
zabitleri, kendine mahsus silah
ları, kendine mahsus kavıth •e 
gönüllü askerleri vardır. Ve bü
tün bu teşkilat alelade bir ordu
dan hiç farksızdır. Mevcut olan 
fırka teıkilatıoın vüsatine ve faa
liyet tarzına münhassrdır. 

Acaba Duce neden dolayı 

· milli müdafaaya mahsus olan 
ltalya ordusundan ayrı olarak 
bu tarzda ikinci bir milis teşki
latı yapmıya lüzum görmüştür? 
Faşist ordusunun vazifesi dahil-
de rejime karşı vukubulacak 
hareketleri bastırmak olduğuna 
göre bu vazifeyi icabında ordu
ya tevdi etmek kabil değil mi
dir? 

Musolini Italya ordusunu yal
nız memle'-tetin harice karşı mü
dafaası vazifesile mükellef tut-
mayı. dahilde siyasi mücadele
lere orduyu karıştırmamayı da
ha faydah bulmuştur. Fakat se
bep bundan ibaret değildir. U
mumi harpten sonra ltalya Bol-
tevik tehlikesine maruz kaldığı, 
memleketin muhtelif yerlerinde 
timendüfer bir çok fabrikalar 
amele teşkilatları tarafından 

zaptedildiği sırada asıl ordunun 
bu vaziyet muvacehesinde ha
reketsiz kaim ış olmasının ve ni-
hayet asıl ordunun kumandası 
nazari şekilde bile olsa kırata 

ait bulunmasının faşist ordusu
nun teşkiline büyük tesiri var
dır. Sonra faşist ordusu yoktan 
icat edilmiş bir teşkilat da de
ğildir. Musolini Milandan Roma 
üzerine yürüdüğü zaman yanında 
bizzat kendisinin topladığı bir 
ordu vardı. işte Musolini o •akit 
bir ihtilal ordusu şeklinde vücu
da getirmiş oldugu bu teşkilAtı 
Romayı iıgal ettikten ve ltalya 
hükumetini kendi idaresine al
dıktan sonra da bütün bütün 
dağıtmamış, şimdiki faşist ordu
sunun esasını teşkil etmek üzere 
kısmen muhafaza etmiştir. 

Faşist ordusunun kuvveti hak
kında bir fikir verebilmek için 
her hangi bir silih altı emri 
verildiği dakikadan itibaren yir
mi dört saat içinde memleketin 
muayyen bir noktasında 300,000 
kitilik bir kuvvetin toplanabildi
ğini söylemek kAfidir. Çünkü 
faşiıt ordusuna mukayyet olan 
askerlerin hemen umumiyetle 
bisikletleri, yahut motosikletleri 
vardır. Zabitleri şehirlerde mu
ayyen mahallelerde birbirlerine 
yakın olarak otururlar. Hulasa 
en kısa bir zamanda muayyen 
bir yerde en mühim bir kuvvet 
toplamak imkinı neye mutavak
kıfsa her şey ona göre hazırlan
mıştır. Bu maksadı temin etmek 
için ıık sık manevralar yapı
lır. 

Fakat ltalyada herkes mutla
ka yirmi bir yaşına geldiği za-
man askerlik vazifesini yapmak 
için asıl orduya girer. Bilfarz 
on dokuz yaşında bir genç gö
nüllü olarak faşist ordusuna 
kaydediJmit olsa bile askerlik 
yaşına gelir gelmez faşist ordu
sundan çekilerek asıl vazifei as
keriyesini yapmıya mecburdur. 
Binaeoaleylı faşist ordusunda 

bulunan asker mutlaka orduda 
a1kerlik vazifeıini daha evvel 
yapmış bulunanlardan mürekkep
tir. Yalnız askerlik vazifesi mec
buri olduğu halde faşist ordu
suna kaydedilmek ihtiyaridir. 
Askeri vazifesini ikmal etmiş 
olanlar tabii ~önüllü olarak fa
şist ordusuna kaydediJebilir. 

Bundan başka ordu için silah 
alh emri alan bir askerle faşist 
orduıuna kaydedilen bir asker 
arasında mühim bir fark vardır. 
Bu da fatist ordusuna kaydedil
mek günlerce, haftalarca, aylar
ca faşiıt kışlalarında yatıp kalk
mıya, vazife görmiye, taJim et
meye mecbur olmak demek 
deiildir. Faşist ordusuna gönüllü 
kaydedilen ltalyanlar arasıra 
günün muayyen saatlerinde birer 
ikiter saat vazifeye çağırıhrJar 

Vazifeye çağırılış onların ticaret
hanelerinde, yazıbanelerinde,fab-
rikalarında olan gündelik işleri
ne muntazam surette devam 
etmeye asla mani olmaz. ve bu 
suretle vazifeye çağırıhş ıenede 
yekun itibarile bir ayı geçmez. 

Bununla beraber tabii olarak 
her vakit için faşist ordusunun 
daimi, sabit bir kumanda ve za
bitan kadrosu vardır. Bu kad
roya dahil olan zabitan muvaz
zaftır. Değişmez. 

B1mların haricinde olarak bir 
de icap ettikçe vazifeye davet 
edilen kısım •ardır. Bunlar emir 
aldıkça vazifelerine gelirler. Bu 
suretle faşist ordu teşkilatın1 
nisbeten az bir masrafla idare 
etmek mümkün olmaktadır. 

Yani bir ıenede faşist ordusu 
teşkilltına devlet bütçesinden 
verilen para 60 milyon liret 
(Türk paraııyla altı milyon lira) 
dır. 

Romada bulunduğumuz a-ün-
lerin birinde ismet Paşa H:ı. 

· başta olduğu halde faşist ordu
ıt?nun kışlalarını ve karargibla· 
rım ziyaret ettik. Bu teşkilltı 

yakından gördük. Başvekil Paıa 
büyük bir dikkat ve alakayla 
bu teıkilitı tetkik ettiler. icap 
eden noktalar hakkında sualler 
soruyor, izahat ahyordı. Netice 
de milis teşkilltınıo hakikaien 
tam bir askeri intizam altında 
mühim bir kuvvet olduğunu 
takdirleri ile ifade ettiler. 

Mehmet Asım 

Poli•te: 

Feci bir tramvay 
Kazası oldu 

Vatman Kadrinin idaresindeki 
188 numaralı tramvay arabasma 
atlamak istiyen Necmi isminde 
bir çocuk düşerek ezilmek sure
tile muhtelif yerlerinden aiırca 
yaralanmıf, Gureba hastanesine 
yatırılmıştır. 

Zavallı çöpçU onbaşısı 
Üs~<.üdarda çöpçü onbaşıların

dan Hikmet Ef. Y eniçeıme po-
lis noktası önünden geçerken 
birdenbire fenalatmıf, aizından 
kan boşanarak yere düşmüf, bir 
az sonra da ölmüştür. Yapılan 
muayenede Hikmet Ef. nin ıene-
lerdenberi veremli olduğu •e bu 
hastalık neticeıi vukubuJan nezfi 
demden öldüğü anlaşılmıştır. 
Feci şekilde tecavUze uOr1· 

yan bir kadın 
Samatya Amalis kilisesi Papası 

Lionidanın kızı 33 yaşında Ev
giniyi Dimitriyala, Dimitro, Azon 
iıimlcrinde üç kişi Tathmermer
de Tekke bahçesine davet et-
mitler Te orada silahla tehdit 
ederek ve döverek zavallı kadı
na tecavüz etmişlerdir. Kendini 
müdafaa ettiği için mütecavizler 
tarafmdan dövülen E•gini, ağır 
hasta bir halde hastaneye kal
dırılmııtır. Bu üç zorba mabkc· 
meye verilm ittir. ·: 

Ticaret 
Ve iktısat 

Fındık nizamnamesi 
Tadil edJlecek 

Harici ticaret ofisi tarafından 
fındık ihracatının mürakebesine 
dair bir nizam'lame hazırlanmış
tı. Tatbikat esnaıında bazı nok· 
sanlar görüldüğünden nızamna

mede tadilat yapılacaktır. idare 
komitesi 9 prşenbe günü topla
narak tadil edilecek kısımlan 

konuşaacaktır. 
DördilncU yerll mallar sergisi 

Yerli mallar sergisinin dlSr
dilncüsü bu sene de 1 A2-ustos
tan itibaren lstanbul sanayi bir
liği tarafmdan Galatasaray lisesi 
salonlarında açılacaktır. 

Birlik serginin bu sene daha 
mükemmel olması için şimdiden 
tedbirler almıya başlamııtır. 

Geçen seneki yerli mallar ser
gisinde mükafat kazananla•a da
ğıtılacak altın ve gümüş madal
yalar da Darphanede çok nefis 
bir tarzda basılmış ve Sanayi 
birliğine teslim olunmuştur. 

Madalyalar bu hafta içinde 
merasimle dağıtılacaktır. 

Yafa Ticaret odası reisi 
lstanbulda 

Yafa ticaret odası reisi Jozef 
Ahmet Ef. şehrimize gelmiş •e 
dlln Istanbul ticaret odası reisini 
ziyaret etmiştir. Türkiyeden pey· 
nir, fındık, elma ve diğer mey· 
•eler satın almak istediiini bu 
işi yapabilecek tacirlerin kendi-
sine takdimini rica etmiştir. 

Ticaret odası Jozef Ahmet 
efendiyi ihracat tacirlerile tanış
tırmııtır. 

lzmirliler benzin ve kömUr 
lhtlklrından şikayet ediyorlar 

lzmirde benzin ve motolin ile 
kömür fiatlarında ihtikar yapıl
dığından şiklyet edilmektedir. 
lzmirdeki tacirler ihtikar yapma
dıklarını lstanbuldaki merkez· 
lerinden bu yolda emir aldık
larım bildirmektedirler. 

lzmir ticaret müdüriyeti key· 
fiyet hakkında malumat almak 
için Istanbuldaki alakadarlara 
müracaat etmiştir. 

Tutun zer'lyatının tahdidi 
haberleri do§ru de§lldir 
lstanbulda tütün konferans\ 

müzakere edilirken zeriyatın tah
didi meselesi menuu bahsolma
mıştı. 

Buna rağmen Avrupa gazete
lerinden bazılaı ı Türkiye, Bulıa
ristan ile Yunanistan arasında 

bu meselenin mevzuu babıoldu
ğunu zikretmektedirler. Ve Yu
nanistanm 45, Türkiyenin 35 
Bulgaristanın 20 mılyon kilo tü
tün ekeceklerini ~·azmaktadıalar. 
Bittabi bu rakkamlar doğru de
ğildir. 

TUrk - Yunan ihzari 
komitesi toplandı 

Türkiye ile Yunanistan arasin
daki iktısadi müoasebatı arttır
ma mak1adile toplanmakta olan 
Türk-Yunan ihzari komitesi dün 
toplanmış ve iki memleket ihra
catı arasındaki istatistikler tet
kik edilmiştir. 

Gelenler, gidenler 1 
Sovyet hükumeti hediye edi

len zıraat makinalarını teslim 
için ıehrimize geleo Rus murah· 
haaları dün akıamki trenle An
karaya gitmişlerdir. Murahhaslar 
Ankarada, daha evvel oraya iÖ· 
türülmü~ olan makinaların Mon· 
tajını yapacaklardır. 

§ Amerikan gazetecilerinden 
madam Frank Mansfield Taylar 
Atinadan şehrimize gelmiştir. 
Burada bir müddet kalacaktır. 

• 
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ve benim evvelce yazdıklarımın ne derece doğru olduğd" 
nu tahkike imkan buluyorlar. 

Bunlarm biri de:. hatta en çok seyahat edenleri olan Laraon. 
Asya'nın kalpgahın<-. gitmemişlerdi. Avrupalı arkadaşlarım için• 
de, Asya'ya, ömründe ayak basmıyanlar var . Çinliler de aıd 
Çinin dıtına çıkmamışlardı. Gaşun Nor ile Hami' ded 
Urumçi'ye giden yolu birimiz de bilmiyorduk • 

Ben bu tanıdığım yolu hassatan intihap etmişti.m . Seya• 
hatimi'lin ilk günü, bize, gelecek günler hakkında bir fikir ver' 
mit bulunuyor. Biz, her gün yeni yolculuğa ba1larkeJ1 
garba doğru uçsuz bucaksız fezaya bakacak, bizim için yeni v• 
bütün dünya için meçhul sahalarla karşılaşacağız • Bizi Sin -
Kiang vilayetinin merkezi olan Urumçi'den ayıran 2,100 
kilometrenin her birini, gözümüzü açarak geçeceğiz • 

Benim için senelerdenberi bir rüya olan bu seyahat, niha• 
yet tehakkuk etmit bulunuyor . Asya toprağının üzerinde yaşı" 
yorum . Çadırların etrafında dolaşan nöbetçilerin ayakscslerini 
ve gece rüzgarlarının uluduğunu duyuyorum . Artık bu bir rüya 
değil, hayatımda tasarladığım en büyük planı tatbik ediyO"' 
rum. 

Sabahleyin dört buçukta beni uyandırdıkları zaman, kell" 
dimi rüya tesirinden kurtarmak için gözlerimi uğdum. Bütün A_. 
ya önümüzde yayılıyordu . Bu manzaraya karşı duy<luğudl 
his, ne kadar şanlı ve yüksek idi! Saat beşte, derece 8,8 di • 
Kendimde zerre kadar yorğunluk hissetmiyordum • 

Her taraftan &esler yükseliyor ve almanca ile, İsveççe ile, 
çince ile, mongolca ile emirler veriliyordu . Larson bir fiU 
mareşal gibi hareket ve her tarafı teftit etmekte idi. Yükler deve
lerin sırtına kondukça, hayvanlar hiddetleniyor, ağızlarırull 
köpüklerini yere tükürüyordu. Çadırlar sükülmekte, yataklat 
toplanmakta idi . Mutfak levazımı sandıklara yerleıtiriliyordu • 
Nihayet kervan, bütün ihtişamile yeniden teıekkül ederek yola 
koyuluyor. 

Y olum1ız, Kundulung - Gol'a varıyordu. Biz, burada mll'ıl• 
danan ır.mağa girecek ve suları çarpa çarpa geçecektik • Ö
tede beride sarı yabani güller, ve diğer çiçekler açmııtı. Vadi 
enlileştikçe mer'alara dalıyor ve tekerlek izleri görüyorduk. 
Ortalıkta tazelik ve serinlik var • 

Metin yeleğimi giydiğime isabet etmitiın , Grofsor 
Hsu kendini iyice sarmıştı • Diğer Çinliler gene develerill 
üzerinde tahta kurulmuş gibi kitap okuyorlardı • 

Köylerin çoğu gene harap ve bomboş • Buna rağmen her 
tarafta sapan izleri görünüyor • 

Vadi, adamakıllı açılmıştı • Önümüzde mer'alar güzel ka
kularile uzanıyordu. Bundan mükemmel bir konak olamaz• 
dı • Bu suauz, ıssız -ve 1>arımtırak, harababat içinde burası 
bir cennetti. Fakat kafile ilerliyor, ve bu cennet, bir rüya gibi 
sönüyordu. 

Daha ileride Wu - Funtre köyü vardı. Burada geceliye-
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cektik . Çi.inkü muhafızlarımız burada değişeceklerdi • De
velerin yükü indirilmiş ve çadırlar şehri kurulmuştu • 

Güneş batıyorken, askerlerin resimlerini aldık • Bunlarıll 
yerine, bizi muhafaza edecek olan yirmi asker, kırmızı, sarı 
bayraklarile gelmi~lerdi . Fakat daha evvelki kırmızı, bey as 
askerlerle yeni ı;arıkırmızı askerleri birbirinden ayırmak lazımmı§
yoksa bunlar düğüşür ve birbirlerinin silahlarını çalarlarmış 1 
Onun için biz de kırmızı beyazları kampın içinde tuttuk ve sari 
kırmızıları uzakta ayrı bıraktık. Gece nöbetinden bir ben, bir d• 
Larson affedilmiştik • Bu da yaşımızın ilerlemiş olmasmdall 
dolayı idi. · 

Ortalık kararırken develer geri getirilmiş, nöbet başlamış, ça• 
dırların içinde ışıklar yanmıttı . Her yerde konuşma, gü
lüşme sesleri duyuluyordu . Bir mandölin tatlı havalar çalmakta 
idi . Her tarafımızda en derin huzur hakimdi . Bizi bU" 
rada gören, şimal Çinin eşkiyalarla dolu bir sahasında bulundu• 
ğumuza, buralarda dahil\ harbin her dakika patlak ver
mesi muhtemel olduğuna inanamazdı . 

Ertesi sabah, bizden ayrılacak muhafızlara izin verecektim • 
Arkadaşlarımın ekserisini yanıma alarak onların bulunduğd 
yere gittim . Onlara, çincP. ile teşekkür ettim • Onlara selame: 
le avdet temenni eyledim. Onlar da 60 Dolardan ibaret atiyelerı
ni aldıktan sonra atlarını mahmuzlamışlar ve geri dönmüşlerdi. 

Artık bizi,sarı kırmızı askerler muhafaza edecekti . Bi' 
tekı·ar hareket etmiştik. Doktor Haude'nin kendisi son derec• 
kıymetli ve hassas edevat ile dolu sandıkları taşıyan deveyi bi~· 
zat götüri>yordu • Bu sandıkların biri kronometreleri, dı• 
ğeri rasat alalım mühtevi idi . 

Arasıra ben de onun yanına gidiyor, Larson, Humınel, 
Bergman, ve Detman bize iltihak ediyor ve tatlı tatlı konuJU
yoruz. Geniş bir ova üzerindeyiz. Her taraf yulaf, yahut af• 
yonla ekilmişti • Yakın zamana kadar bu arazi MongC1llar• 
aitti. Fakat Çinliler araziyi gülünç sayılacak derecede ~üçük 
bedellerle satın almışlar ve bunları ekmiye başlamışlardı· 
Burada hala bir koç Mongola tesadüf olunuryorsa da, bunla! 
çalışkan ve inatçı Çinlilere karşı bir şey yapamıyorlar • Çünkü 
Çin1iler ziraatin esrarına vakıftırlar . Mongollar, b~nlat 
karşısında mütemadiyen gerilemekte ve dış Mongolistanın §'da 
ve cenup hudutlarına sürülmektedirler . Onun için burada ·U 
vamlı bir muhaceret vuku buluyor. Fakat bir taraftan dah•. 
harpler, diğer tarafta~ ~şkiya çeteleri buranın kanını eınJl1.:! 
ve her ıeyi öldürmüş .gibidir . Bu yüzden köylerde insan goa 
rülmüyor, ekili arazide bir tavuk dolaşmıyor, yalnız arasır 
simsiyah domuzlarla aç ve paçavralı hayaletler görünüyor. b • 

Bununla beraber yolumuzda hayat emareleri gösteren • 
zı köylere de rasgeliyoruz . 11 

Y alruz buralarda kasırgalarda seyahat etmek hakikate 
müşkül ve korkunç bir şey . Kasırgalar bir kaç dakika devaJll 
diyoraa da bu bir AÇ dakiq ima~ unutulmaz i9kencelet 
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Çar'şamba Perşembe 

''Altın makas,, nasıl yandı? G!~~~~~"4•28161r;:Yf·" Tür~lere yapılan zulüm 
Kasden yangın çıkarma 

111iihim bir safhaya 
davası dün 
girdi 

• Mahmut Patada"Altm makas,, mevcut olduğunu ifade etmiş-
ısnıioi taııyan ve kendi iddiasına lerdir. 
göre yirmi, sigorta kumpanyası· BiJlhara sigorta kumpanyası 
na göre 118 bin liraya sigorta tarafından gösterilen ve lsrail 
lı bu unan hazır elbise mağaza- Sivilya efendinin yangmdan bir 
•ında kasten yangm çıkarmaktan müddet evvel mağazasında bu-
ıuçlu mağaza sahibi lsrail Sivi- lunan eıyadan bir kıımını diğer 
liya ve adamı lsak efendılerin mağazasına taşıttığını gören 
nıuhakemelerine dün de ağır hammal Mehmet şahit olarak 
Ceza mahkemesinde devam olun· dinlenilmiştir 
ınuştur. Maznun yüz bin lira ke- Bu adam evvela hiç bir şey 
falet göaterdiği için muhakeme- bilmediğini söylemiş fakat biraz 
ıine gayrı mevkuf olarak bakıl- sonra garip bazı ifadelerde bu-
D1aktadır. Dava dünkü celsede Junmuştur. Mebmedin söyledik-

d leri çudur : 
ikkate şayan bir safha göster-

ll:ıittir. - Çenberli taşta bir kahvede 

Evvela, yangın yerinda keşif oturuyordum .• Yanıma sonradan 
Yapan ve rapor veren itfaiye isminin Agop olduğunu öğrendi-
nıibanik me uru miihendis Nus- ğim biri geldi. "Bir iş var,,dedi 
tet bey şahit o.arak dinlenmiş- ve ; 
tir. Keşif sırasında elbiselerin -Sana bir şeyler öğreteceğiz 
asılı bulunduğu mahallerde gaz bunları mahkemede söyliyecek-
kokan bazı talaşlar buldu'~!arını sin .. Bunu yaparsan sana peşin 
le ayrıca bir çuval dolusu tala- peşin on lira.. Peki.. dedim .. 
fa tesadüf ettiklerini söyliyen Beyazıt katibiadilHğine gittik.-. 
bu zatın anlattıklarının hulasası Agop bir şeyler yazdırdı.. Ama 
tudur : katibiadillik bu işi kabul etmedi. 

- Yangın, mağazanın iki muhte- Re's Hasan Lütfü bey kızmıştı: 
lir yerindedir. Ayrı ayrı iki yangının - Deme~ sana on lira rüş-
kazaen birden çrkmasına imkan yok d 'I 
tur. Bu cihet, yangında kast olduğu vet ver 1 er ..• 
hususunda bizde Lıir kanaat uyandır- Evet ... 
.ınıştır. Demek sen de aldın ... 

). fağaza sahipleri. vak'a mahal - Evet... 
. •nde bulunan bu bir çuval talaşın C k ı k'l 
•ki sene en·eline ait olduğunu iddia e i ' çe ı ·•· 
etmişlerdir. J.'akat talaş yeni bir Müteakiben, sigorta vekilleri, 
ınanzar.ı göstermelcteydi.,, suçlunun mali vazıyetinin düşük-

Maznun Tekilleri mühendis lüğünü gösteren deliller ve en 
Nusret beyin sözlerine itiraz et- mühimi bir de mahkeme vasıta-
tnişler ve şöyle demişlerdir: sayla çıkartılan kazanç beyan-

- Nusret bey keşfini yangından namesi vermis:lerdir. Bu beyan-
tam 24 gün sonra yapmıştır. Ve 24 Y 

gün sonra, yangın yerinde yonga name, suçlu ,Israil Sivilya efen· 
pare.alan görmüştür. di tarafından, maiazasında 11, 

Halbuki ''al<'a akabinde keşif ya- YOO lira deö-erinde malı oldugwu 
Pan fen memuru Tc,·fik Bev ve tah- 6 

kikatı idare eden zabıta amiri, talaş hakkında hükumete verilen be-
lara tesad\if ctemdiklcri şeklinde şe- yannamedir ve suçlu, hükumete 
hadette bulunmuşlardır. Aynı ma. • 11 bin küsur lira kıymetinde 
halde biri önce, biri çok sonra keşif 
~·npan iki fen memurunun ifadelerin olduğunu haber verdiği bu mali 
de mübayenet vardır.,, sigorta tirketine 118 bin liraya 

Vekillerin talebiyle, bahsı ge- sigorta ettirmiştir. Sigorta vekil-
Çen şahitlerin zabıttaki ifadeleri lerine göre, suçlu lsrail Sivilya 
~kunmuştur. SigCJrta vekilleri,bu efendi ya malını değerinden çok 
ifadelere itiraz etmişler ve bu fazla bir sİirotaya koymuştur, 
tahitlerin "raflarda talaş gördük yahut da mevcut malının hakiki 
dediklerini alt veya üstü tasrih mıktarını hükumete bildirme· 
~~llledıklcrini söylemişlerdir. miştir •.• 
'vıaznun 'fekilleri ve iddia maka- Bu şayanı dikkat muhakeme 
lnı, şa bitlerin "rafların altında birbirine uymıyan iki ifade vt:-
talaş gördük,, şeklindeki ifade- ren Nusret ve Tevfik beylerin 
lerinda "altında,, kelimesinin her muvacehesi Ye ilk keşfi yapan-
tıasılaa zabta geçmemiş bulun- larm tekrar dinlenilmesi ıçın 
duğunu, halbuki notlarında haziranın 21 ine b.rakıJmıştır. 
""'"--=--------------------------------------------------------

Şükrü çavuşu kim öldürdü ? 
---~-------------

M üd def umumi dün iddiasını serdetti 
Bir icki alemi sırasında Şükrü 

Çavuş iıminde birini öldürmekten 
•uçlu Hayri 'fe Sabrinin mahake
lllesine Ağır cezada kalabalık bir 
d
1
inleyici huzurunda dün de devam 

0 llnmuştur. 
li Muhakemenin geçen celsesinde 

11 
ayri efendinin vekilleri maz

k Unlardan Sabri.nin bir çok sabı
I •ıı bulunduğunu haber vermiş
. et Ye bu sabıkaların sorulmasını 
:teın:şlerdi. Ağır cezanın istila
d~na gelen ve muhakemenin 
ı_ "nkü celsesinde okunan cevap
a ' •uçlu Sabrinin gerçi bir çok 
bllbıkası olduğu fakat hepsinden 
berat ettiği için mahkumiyet sa-

d~~ası mevcut bulunmadığı bil
•rıını· t' ış ı. 

'il l'ahkikat bununla kafi görül

' 61 ve müddeiumumi iddiasını 
t~tddetmiıtir, iddia mekamına 
ti Ote, Şükrü çavuşu öldüren, Sab-

di ~jil, Hayri efendinin ta ken· 
t. •ı ır. Hadise sırasında Şükrü 
te '-.. efftdili Hayriye hiirmeten 
'- •ofra; a hizmet maksadHe ayak-

•e S11brinin arkasında duru· 

cha. Kavğayı mllteaki Ha ri 

efendi parabellum tabancasını 
kullanmazdan bir az evvel Sabri
nin sıkdığı kurşunun Şükrü çaru
şa tesadlifUne imkAn yoktur. ŞUk
rü çavnşun, Hayri tarafından Sab
riye atılan kur,unlarla öldüğü bir 
çok delillerle sabit olmuştur. Ge
ne müddeiumumi, Şükrü ça'fu
şun katli hadisesinde Sabri Efen· 
dinin filen ve lafzen Hayri Efendi 
üzerinde bir muharrik roiü oyna
dığını da tesbit etmiş bulunmakta
dır. Binaenaleyh Hayrinin 448inci 
maddeye göre ceza görmesi fakat 
hadisede tahrik mevcudiyeti do
Jayıaile bu cezanın 51 inci madde 
mucibince evveli azaltılması, son
rada suçlunun ıon altı aylık mah
kumiyeti nazarı itibara alınarak 

bir mıktar çoialtalmaaı IAzım
dır. Maktül Şükrü çavuşun ölü
mü ile neticelenen kavğanın çık
masına sebep asli olan hatta 
Hayri Efendiyi Uç gün hastalığını 

mucip olacak şekilde yaralıyan 

Sabri için de ceza istenilmiştir. 
iddia mekamı ı3zlerini bitirince 

maznunlar YekilleriDİll mldafaa-

GUn batı,ı 

Sabah namazı 

Öğle H 

İkindi .. 
19,42 
3.40 

12,14 

19,42 
:l,40 

12,15 

Bulgaristandaki hadisenin maalesef 
doğru olduğu anlaşılıyor 

16.15 16,16 -------------
Akşam 

.. 19,42 19,43 
Yatsı .. 21,45 21,46 
tmsıık 2.08 2,08 
Yılın geçen l 164 165 

GUnler' 1 
Yılın kalan l 200 199 

Gt\nlcrl f 
lııı. ..t 

HA \.'A - Dan sıcaldık azami :!.3 :ıo;ı::ıri 

ıs derece olnnık tcsblt cdilml')tlr. BugUn 
rUzgAr mUtchan11 st\r':ıtıc esecek, hava yun 
a~ılt, yarı kapalı ol:ı<'aktır • 

__ RA D Y Q_-:J 
'---------- Bugün 

tSTANBUL - 18 den 19 a kadar gra • 
mofon, 19,SO d::ın 20,80 a kadar Bedayi nm • 
slkl heyeti, 20,SO dan 21 c kadar grıımoronla 
opera, 21 den 22 ye kadar Studyo cıaz heyt•tl, 
22 den 22,80 a knd:ır enzbnnt. 

\1YANA (617,2) - 12.SO komıer, ıs,.ıo 

pltık, 15 pliik, 18 konser, 18,40 şarkı ve pi
yano, 21 musiki p:ırçnları, 23,15 dans. 
ntl'KnEŞ (SD~.2 m.) - ıs plAk, 14 pJAk, 

18 kon5er, 19 konser, 20,40 pi.Ak, 21,tö pi

yano, 23 dnns. 
ROMA (Ul,2 m.) - 21,1:> konser, 21,t:S 

opera. 
BUDAPEŞTE (550,:S m.) - 10,l:S kon 

Sl'r, ı S,05 ı;lgım orkl'strası, 18,'?5 kon-ıcr, 

lD,SO konııcr, 20,10 salon ork<'.strası, 21,t5 
orkestra, 23 tlgan orkestrası, 21 cazbant. 

OSLO (1071,4 m.) - 29,SO konferaM, 
21 kon5er, 2s.ı:s ırnro, 

MOSKO\'A (180& nı.) - 20,15 den iti • 
barım neşriyat. 

VARŞOVA (lılll m.) - lS,45 plAk, 16,10 
plAk, 17 ,O:S pllU<, 18 ınu<ılkl, ı 9.20 dans, 21 
~:ırkı ,.e gitar, 23 dans, 28,:SO dnns. 

lCÖ:SIG\"VSTJm HAVZE:S- (1685 m.) -

'I' Jlmnastllt, 'l',SO konser, ıs plAlc, 15 komıt'r, 
l'l',SO konllCJ', 20,.10 Berllnden nakil, 21 
l·ıyanad:ın nakli. 

PAnts (1725 m.) - 20 Alman edebi -
yatı hal<kmda konferans, 20.SO nıllsah~be, 
20 edebi mUsıılııı~, 21,40 moda, 21,45 kon
ser. 

1 
() L Ü M 
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Tıp Fakültesi katibi umumisi ve 
muallimi doktor Behçet Sabit Beyin 
kayin nlidesi ve merhum Riza Beyin 
zevcesi Hanım dün vefat etmiştir. Ce -
nazesi bugün öğleden sonra saat 
3,5 da Alman hastanesinden kaldırı -
lacak ve saat 4 de Katedral Sent -
e!'pri'de ayini ruhani bilicra Feri -
köy Frenk mezarlığına nakloluna -
caktır. 

,,. . . 
Eski gazeteci arkadaşla nmızdan 

Muzaffer Muhiddin Deyin büyük va
lidesi vefat etmiştir. Teessürlerimizi 
beyan ederiz. 

Dünkü nüshamızda, Bulgar se· 
faretinden ge!en bir tekzibi, der
cetroiştik. Bu tekzipte, Bulgaris· 
tanın Tırnava sancağmın Kessa
rovo köyiindeki Türk ahalinin 
Bulgar köylüler tarafından teca· 
vuza uğradığı, oradaki cami ile 
Türk mektebinin yıkıldığı ve 
birçok Türklerin ~e öldürüldüğü 
yolunda şehrimizde çıken bir ha
ber, itinalı bir ifade ile tekzip 
ediliyordu. 

Fa'·at, tekzip olarak gönderi
len bu mektupta, dil<kat edilirse 
itiraf edilen hakikatler vardır, ki 
şu şekilde ifade olunabilir: 

1 - Tırnrwa sancağının Kessarovo 
köyünden lbralıim l'e arkadaşları, a
ralarındaki lrususi niza neticesinde 
Bulgar orman bekçisini öldürmek töh
mctile tevkil edilip belediye dairuir.e 
götiirüldüktcn sonra maktulün akra
basının teşı:ikile bazı Bulgar köylüle
ri belediye dC!irecinc gelerel; lbralıimc 
taarruz etmişlerdir. İbralıim bu taar
ruz netice:ıindc ncklcdildiği ~ta!ıo.

nede ölmüştür. 
2 - Cami yanmıştır. 
3 - Tekzipte mektebin tahribi etra

fında balıis yoktur. 
4 - /Julgaristandaki Türkler bu ha· 

diseden dolayı şikôyetçi değillerdir. 
Bulgar sefaretinin me!•tubu bu cört 

maddeyi ihtiva ediyor. lbrahimin b<?
lediyc dniresintle mahfuz olması li't?:ıın 
gelen bir yerde halkın taarruzuna uğ. 
radığı ve ölümüne sebebiyet verilecek 
derecede işkenceye maruz kaldığı bu 
tekzipnamcnin satırları arasından sa
rahaten anlaşılmaktadır. Caminin tah 
rihi meselesinde hadiseden on beş giiu 
sonra dahilden çıkan bir ateşin yangı
na ı::cbebiyet Yerdiği söyleniyor. Hal
buki köyde Türkler aleyhine uyan'ln 
galeyan la cami ,.e mektebin tahrip e
dilmesi için açrktan açığa propaganda 
yapıldığı Ye bu hareketin o net:ceyi 
verdiği işitilmişti. 

Bulgaristandaki Türklerin hadise
den şikayetçi olmadıkları sözüne de a
cı bir cevap Yar: 

Kessarovo köyünün 80 Türk hane
sinden bu gün meydanda bir kişi kal
mamıştır ki i>;kuyet edecek adarn bu
lunsun! 
Bulgaristanın Raz Grat şehrinde 

Türkç~ olarak çıkan (Karadeniz) isim 
li Türk gazetesinin dün elimize geçen 
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ları beklenmiştir. Fakat gerek 
Sabrinlo gerek Hayrinin vekilleri 
mildafaada birbirlerine tekaddüm 
hususunda münakaşaya giriımiş· 
terdir. Hayri efendiniô vekilleri 
Taziyeti bir az daba hafifJiyen 
Sabri Efendi vekillerinin hemen 
muhal!emenin bu celsesinde mü
dafaa yapa bileceklerini söyle
mjşlerdir. 

Mukabil taraf ise aksinde israr 
etmişlerdir, fakat neticede her iki 
taraf vekilleri de müdafaanın bir 
başka güne bırakılmasında birleı
mişlerdir. 

Mahkemece verilen karara göre 
müdafaalar 28 haziran günü din
lenilecektir. 

Sırrı Bey 
Tekidağı müskirat müdürlüğü

ne 1abık müskirat müfettişlerin
den Sun Bey tayin edilmittir. 
Sırrı Bey çok temiz ve kıymetli 
memurlarımızdandır. Yeni vaıi· 
fesinde muvaffak olmasını te
menni ederiz. 

,uzar 
(Roz nu\'ar) tefrikamız yaztmızın 

çokluğuna mebni bu gün detcediJe -
medi. Okuyucularımızdan özür dile
riz. 

3 Haziran tarihil sayısında "Niçin su-
suluyor?,, serlavhalı b;r ba~makale 
vardır. Bulgaristan Türklerinin bu 
hadise yüzünden derin bir yeis ve is
tırap içinde olduğunu ifade eden bu 
yazıda deniliyor ki: 

Hadiseye sebebiyet verdiği göoJtcrı. 
len Türk, hiç şüphesizki kanunun pcn· 
çcsinde icap eden cezasını g;frr-cek ııe 
lıer iki ı·atandaş unsur bu suretle tat
min edilmiş olacaktı. l'anklar 1Jlsun 
ki bu mücrim dayak altında öldiiriılü· 
yor ve bundan sonra artık en büyük 
ve en ~eni icraata geçiliyor. 

Bu memlekette bir dere bolıfiının 
bile taarruzdan masun bırakıldığ' mev 
simleri sayan kanunlar var. Bu me:n
leketin mukadderatımı canla başla ve 
bütün namus re şerefile bağlı oforı ııe 
öylece kalacak olan yedi yüz bin tabi 
Türk tatmin edilmedikçe adalet ve şe
ref takdirlmn vatan eı·lcidının 11iirc
ğine akan o acı yara Bilinmedikçe: ka
lemimiz bu müthiş cinayeti lırıl)kır

makta deı·am edecektir • 
Mücrim olan hatibin oğlu tevkil edl· 

lerek müthiş ikşkenceler altında ezilir 
ı•e kaza merkezine götürülünce de da
lıa müthiş bir şekilde hücuma maruz 
kalarak öldürülür. Bundan sonra da 
köyün cami ve mektebi yakılıyor, 8ek
sen aileden ibaret olan Türk evlerine 
bir uahıet akını başlıyor ve ele {lcçiri
len masumlardan başlanarak bfr çok 
Türk kadınının ırz ve namusuna geçi
liyor. Haber verildiğine göre bu kirli 
ue feci lıadi8e neticesinde bir ~ürü 

masum müthiş azap içinde can veri
yor. Köyün içinde bir tek baC'ak Türk 
görülmüyor. Bunlann akıbetinin ne 
olduğu henüz belli değildir! 

Bulgaristandaki Türk gazetesi böy
le yazıyor. Dizim de dost Bulgar hü
kumetinden samimiyetle beklediğimiz 
şudur: Mesele esaslı bir tahkikten ge
çirilip facianın mes'ulleri meydana ~·
karılmalı ve cezasız bırakılmanıalulır. 
Bulgarisfanla Türkiye arasınd:ı yük
sek dostluk hisleri ve müşterek men
faatler vardır. Bugünkü Bu!gar zi
mamdarları bu dostluğun luynıctini 
tnkdir eden, onun teessüsünde enıeği 

geçen ve Bulgaristan Türklerinin bu
runlarının kanamasını istemiye'l kim
selerdir. 

Bu hadisede de adaletin yerini b'iİ
lacağma ve Bulgaristandaki kardeş
lerimizin şunun bunun zulmüne ve ta 
gallübüne kurban verilmiyeccğint> e
miniz. 
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dl Y;~--Aıebfradfn.in uhdef -tasnru-1 
funda bulunan Kadıköyilnde ().Sınan 
afa mahallesinin Ktrmızı kuşak so -
~ Uln .,. bir c.p)aeei Mitıa.kı 
MiDi_ eokatma nuu, W1Din katında 
1arinm siai difeli taflık ve kömürlük 
'M apdtatıllaaeyi miistemil keza ~ini 
~ ıautbab ile bilhçe aralığında 
hTUna.Du ve iki sokağa nazır bir 
bab dtlkkbı ve birinci katında bir 
Sofa 11~ oda ve aralık iletündc 
1* 'balkon ve ftdnd katta bil' dara -
plı sofa sokağa nazır keıa da -
raplı iki oda bir mutbah bir heli ve 
bD bir oda "N aralık üstünde bir 
~Oll ve içiincii katta tavan a -
nsında çinko kaplı ve ne-.laretf 
ldmfleyi haTf bffyük~e bfr taraçayı ve 
kwnpanya Kaya Jle havagazı te -
.-.tını matatevi ve ~rfsi muşamba 
diifeli ve 3380 lira kry111eti muhaımni -r •• u ve 16 numaralı hanesi tari • 
hi ilandan itibaren blr ay sonra yani 
lseııei llaliyc Temmuzun 17 inci paur 
gtlnl hadezzeval saat on dtirtten 
itibaren on altTya kadar açık arttır -
ma suretne satılaeatından görüp 
•gezmek lstlyenlerfn Kadıköy Rum 
cemaati heyeti Jdaresi katibi ve te -
reke la}'1'UIU Hhistaki efeııdiye 
:ve satm almak lstlyenlerin de kıymeti 
m11haarmeı1eUıı yüzde onu ıı.isbe -
tinde pey akçelerile beraber yevm ve 
vakti mezkOrde mahkemede hazır 
lnrlunmalan ltlzumu ilAn olunur. 

(3158) 

Kathki11 lcra ılalıwbıtlea.• 
Kızıltoprakta Teğlaa CMlli soka -

iuıda 17 numarada Fatma. Seıaiha ve 
21 numarada FaJka huımlann p -
)'lan mutasarnf oldukları Kadı -
kiJyiinde Cafer ala mahallesinde 
iMuvakkıtbane caddesinde MaJQnıel 
hudut zemin kattnda hamurluk itti -
haı edilmiş geniş bir oda ve bir 
,hnı:a ve l inci katında 1 paatalaaae 
,.. 2 inci btmda 1 sofa 3 oda 
ve 1 hela ve 3 üaeii katmda 1 sofa 4 
eda ve bir helA ve 4 üncü ka -
tında 2 tarata ve 2 oda ve terkez 
nyt!na ~lmil 39 ve 41 numaralı bir 
mp b'n nın şuyuunan izalesi su -
Ntlle satılrfa ~ıkanlmış 0Jd11fandan 
hir ay miickletle •iiuyedeye konul -

İon Be.rothmda HÖseyta ata ına -
hallesinde bir tarafı eski ve yeni cad 
deyi kebir " ditff tarafı Tiyat -
ro sokatmda kain eski 190, 1, UA 1 

16, 20, 21, 1, lll 5, 17, ıs, 19, 
ıs, 22. 1, ili 6, 23, 2', ve yeni 170, 
172, 174, 176, 4, 6, 8, 19 numara -
]arla murakkam eeneden iki hin Uç 
rUz altı ıilrah sırf mülk gerek cad -
deyi kebirde ve gerek Tiyatro ao -
kağında ve Paaaj dahilinde maa oda 
dekAkfn Te mafazalan ve bunla -
nn fevkinde iç katta apartımanlan 
ınüştenlil (Site Döpera) namı difer 
Hirfstald han ve pasajl denmekle ma
ruf han ve puajln temamıımı 10 hlue 
itibarile Aliye hanimın mutaaarnf 
olduğu bir hissesi .mumalle ıhanın 
Mösyö Konroda olan deynhtden do -
layı açrk artırma ile satışa TUedilmt, 
olup prtnaıaMi 15 Haziran 932 
tarihinde divanhaneye talik edilerek 
932 aenesi Temmuzunun 9 •eu ca -
martesl gilnü aat 1' den 1'1 ye kadar 
İstanbul 4 üncil Jcıa dairesinde 
açıık artırma ile satılacaktır. 

Artırma ikincidir. Bfrfnel artır -
mada on be§ bin liraya mfişteri çık • 
m11 olup bu kene en ~ok artıranm 
iistUnde bırakılacaktır. 
.Artırmaya iştirak I~ hls!eye mu -

aip miktar4an yilz'Cle yedi teıninat 
ae~esi ahnır, müterakim vergi be -
Jedlye ıiiBüma ve vakıf icaresi naüı -
terisine aittir. 

MezkOr gayri menkulde ayni his -
ıe fldnci derecede gene Miayö Kon -
roda ipotektir. icra kanununun 
119 uncu ımaddesiae tnfikan hakları 
tapa sielllerile salNt olmayan ipatekU 
alacaklılar ile diğer alikadarların 
n irtifak bakla sahiplerinin bu 
Jlaklanm ve hususile faiz ve ınasarife 
dair olan fd4ila1amtı ilin tarihin • 
den itibaren 20 rfin sarfında ena -
kr müsbltelerlle memuri:yetimi7.e bil .. 
dirmeleri lmmdrr. 

Aksi halde laaklan tapu ıldl1erile 
sabit olmıyanlar satıı bedelinin 
payJa.ştınlmasın.cfan hariç kalırlar. 

Alüadarlarm işbu maddeyi b -
nuniye ahkillU'll& söre tevfikl laa • 
reket etmeleri ve eff&f ve A.ire -
ıi hakkında daha fazla malUınat 
istfyenlerln 930 - 5'l9 dosya numa -
raalle memuriyetimi• mtlraeaatıa 
prtaam~yf tetlrlk '" altaf ••tama 
eyliyebileeeklırl ilan olunur. (3159) 

bak, JOOO t;akla 5700 ııpana a· 
leni münakaaa ile alınacaktır. l -
halesi 2 - 7 - 932 pazar ıünü 
aaat ondur. Taliplerin Çorluda a· 
lım ıatım komiıyonuna müracaat 
ları. ( 413) (2522) 

• • • 
K.O. Ye 1.inci fırka kıtaatının 

ihtiyacı için çalı faaulyası pazar
bkla alaaacakhr. ihalesi 15-6-932 
çarıamba gOnD saat 17 de ko-
mlayoaummda yapılacakh. TaUp
Jerin ıartnamesiai almak Gzere 
her g6a Ye pazarlaja iftirak ede- • 
ceklerinde nkti moayyeninde 
komİly°'"1muza mOracaatları. 

(433) (2593) 
• • • 

Edremitteki kıtaat için kapalı 
zarf uaulile miinakaaaya konulan 
290,000 kilo kuru ota talip ~ıkma· 
dığından bir ay zarfmda en niha• 
yet 3 Temmuz 932 tarihine mü • 
tadif pazar pnü saat 15 de pa • 
:ıarlıkla alınacaktır. Talipl-:rin 
her aün Edremitteki Satmalma 
komiıyonuna müracaatlan. (394) 
,(2451) . 

• • • 
lzmir mllstahkem mevki için 

95 ili 100 beygir kunetiade 
Dizel aiatemi çift ıilindirli bir 
moHSr ile buna bitişik iki Jllz 
Yolt iki yllz amper kilovatlık 
dinemo kapalı zarf usotile ahM· 
caktır. ihalesi 30. 6-932 ıah gtl· 
Dil saat 16 dachr. Taliplerin ıart
nameaiai prmek &zere her gln 
komisyonumuza Ye mllnakuaya 
if tirlk edeceklerin de vakti mu• 
ayyeıainde teminatı muyafdrate 
" teklif mektuplarile lzlllir mas
tahkem mevki Satın alma ko
mieyonuaa maracaatJan. (381) 

(2403) 
• • • 
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Tıp Faklllteai Müderrislerinden Kemal Ceoap bey tarafıadaa 
( Türkçede beynelmilel fenni tabirlerle ilmi iıtillblar meseleli) 
hakkında 16 Haziran 932 Peqemde lfllnll uat 16 baçUta o.rll
fünun Merkez binasındaki lıooferanı aalonanda umama _.._ 
bir lcımferana verileceği ilan o~uour. «2627) 

Amıpadaıı diplomalarla muaaddak birincil!ii" ea blrllk a
fer mpnmı ibraz ettiii ıibi Türk ıeklaa. Tllrk aua•ata. Tlds 
ıermaycıi vo Tllrk amelesiyle ihzar olunmuıtur. 

ile SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE. PiRE. Ba"T. ORUllCllt 
ağaçlar çiçekler Ye nebatat üzerindeki brt.Uan, ta....._ ft 
kimea kutlan ile sair hayvanat Ozerindekl pireleri ve~ 
ve bilOmam hafAl'ab mevti ebedi ile katiyyea lldlrlllr Ye W. 
daba dirilemezler. Akaini iapat edene SOOO Lira 
taz•inat Yerilir. Devlet demiryolları, Şark demlryollan, s.,rı.. 
f ıln, HiJ&Jiabmer, Glllbane, Cerrabpaıa, Haaeki hutnelerl ..,. 
sair bDylk baataulerle Smhat yartl:n. Y ab mektepleri. lalJlk 
oteller, bttyltk npur lmmpan,alan, T&tDn iahisan, Ford ._. 
peay..,. Ye ...__ mlHHAh ...,. ft eeae'lt.,e .PA 

mu tar.. ~------------------------
BlriMi ~ ~·cWd 

efrad•n bir Hnefık ihtiyacı 
için 42,000 kilo 91j'lr eti kapalı 

istimal etmektedir. ismine ve markasına dikkat ediDia. H ... 
Ecza Deposu. Talip olanJana mmftr gayd men • 

imi fizer1nde ipatek ve irat n bo?J 
senetlcrile ihale pul ve tellaliye re • 
lfrialeri mtişterlsiae aft olmak tile • 
re kıymeU muhamminesi olan 9000 
Uranın yftzde 10 nlsbetlnde pey ak -
plerile beraher 18 - '1 - 93% tarf • 
hbte tesadUf eden pazartesi gflnti 
1&at 14 den 16 Y!l kadar Kadrköy le -
ra dairesiaia 932 - 939 dosya numa. 
ruına müracaat e7Jemeleri ve mez -
k6r gayri menkul Uzerinde haldanaı 
huasile masraf ve faiz.e dair o -
lan iddfalannı evrakı miisbitelerile 
beraber 20 gün içinde bildirilmeleri 
abl ltalde haklan tapa sidllerile 
Blıblt olmadıqa satıı bedelinin pay • 
laflllasından hariç kalacakları ilan 
olunur. (315.1) 

ldanbul 8 iincil icra daire&iaden: 
Temamma 465 lira kıymet taktir 

edilen Baıkırköyünde Zeytinlikte llos
tan ~f sokaı?Jnda 612 ziraflle 21 
•umarah hfr kıf a arsanın msıf his -
• ile ge~e temamına 121;; lira 
IU7met taktır edilen Boğaz icinde 
..,_ mahallet!!iain KUisesokiğın • 
~ 42 cedit 54 numaralı mn • 
~ 1215 metro mUrabbaa bfr 
llılt:a ananın temamr ayrı ayn açık 
artu.
1 

aya vazedilmiş olup u _ 
- 932 tarihinde şartnaınesf dl • 

nnlıane7e talik ve 9 - 7 - 932 ta • 
~e müsadif cumartesi günü sa • 
8t'l.4ten 16 ya tadar htaniıul :l an -
eli lcra dairesinde satılacaktır, bi -
ıtıiel artrrmanm Bakırköydeki ar • 
aya lOO liraya ve Bebekteki ar • r 400 liraya talip zuhur etmiş • 

' l>u kerre en çok artıranın 
liitlode bırakrlacaktır. Artırma i _ 
~fr • .Artırmaya iştirak için 
~ '1,50 ~ ak~i almır, miitera • 
JdıD vergiler ile belediye riiBüna _ 
lan vakıf fcaresi milşterf-" alt _ 
1lr • Haklan tapa eicillerile sabit 
eı.ayan ipotek)( alacaklılar ile di • 
lir aJakadaranm ve irtifak hakki 

! J1erfn ba haldannı hususile 
'" ımearife dair olan f ddialannı 

...... _tarihinden itibaren 20 gfln ı . 

....- evrakı mUspetelerile bildir • 
melerf llnmdır. Aksi lıalde hak -
Jiml tapu slclllerile sabit olma -
P• satı§ bedelinin pa:ylqımasmdan 
lllıit kalırlar. Allbdarlann le -
n ve lflu kanununu 119 uncu 
'liaddesl hUkmUne gire tevfikan ha -.,t etmeleri ve daha fazla ma -
.-.ı almak fdJenlerin 1930-2412 doe 

~---....... ......-. 

lıtanbıll //tinci Ticaret MalıUJM. 
ılnden: 

Alacaklı Türkiye imar bankası 
nkili avukat .Mtnir Beyin borçlu 
Asnaaltıada Canbu hanında Mataf 
biraderler aleyhine ikame eylediii il -
las davaamm ceryu edea müa • 
lemesi neticesiade davaaıa red. 
di.ııe dair sadır elan 19 - 5 - 9.3Z ta • 
rihli ve 1467 numaralı ilan su -
reU Mutaf biraderler gisterilen ma -
ltaldea çtkıp elyevm nerede ikamet 
ettikleri mesfıul bulandatandan teb -
Jiğ edilemediği mübaşir ve mahallesi 
Jaeyeti ihtiyariyesl tarafından ve -
rilen meşruhattan anlaşılmakla bir 
ay miiddetle ilinen tebJijat icra • 
sına karar verilmiş ve ilinuı bir sa -
retf mahteme dfYanhaneslne talik 
edlhafş olmakla tehlil makamına ka -
im ol•alt tlzen keyfiyet nan ola -
nur. 

lıtanb11l S llld icra 'lltf!lmlrl•j;; • 
dan: 

Bir borçtan dolayı malacu n a • 
tılmaMna karar verilen demir bir 
kasa ile 25 adet yun çaket 20 Haziran 
932 tarihinde saat l!S ten itibaren 
Y eşirdJrek clvarmcla MollA Tat han 
önünde satılaeafıadan talip alan • 
Jann hazır buluaacak memaruaa mi • 
racaatlan ]Uzumu illn olunur. (3154) 

Apvai Peroz - l§keaıbeci yoka • 
!nlada Kıl burnunda 42 numarada 
mukim iken elyevıa lkametgilu meç -
bul. 

4 ilncil I cradan: 
Ma.d:ım Annanın Madam Ojeni va

rfslerindeki alacafından dolayı ruae • 
buz bulunan Be,oilanda Hilaeyia a -
ğa mahallesiade; lfkenbeci yoku • 
şunda Kıl burnaada '2 numaralı 
bir bap hane icra kılman mibayedei 
iJenlyye netfcesfnde; 250 Ura bedelle 
talibi Madam Alına alateaiıle Daa. 
Jel kafiyesi icra kılmlmf oldwjan • 
dan 3 giln zarfında birriza tak • 
rir vermeDiz aksi takdirde riu ve 
takririnfze bakıl11117arak muamelei 
teseiliyeain ifa lalmaeajma; dair 
tapuya if'an keyfiyet edilec:ett ma -
Jdm11DllS' olmak ibıere ve aoa Da • 
barname makamına kaim olmak Uze • 
re llAn ol111tar. (315'1) 

Anadolulıılarmda Kaçttt su mesfreslnde 
mfllt orta oyunu temsil heyeti 

Ali •• ve arkad•tl11n 
8a _..ki.,._ Mr cama ...-ı 

zarf unlile m8nakısaya konul· 
m'llfhn'. Enaf Ye ıeraiti komiı-
1onomuzda mevcuttur. Talip 
olanların teminat akçesile 25-6-32 
cumarteai ,a.o saat l 4 te yapı
lacaktır. Vakti maa1ende Afyon• 
da birinci kolordu aatıo alma 
komisyonuna mOracaatları • 

(388) (2410) 
• • • 

1 A•. mk. Sa. Al. komlQoaa llblan 1 
Koyuu eti Kum eti Saiar eli 

57,000 3000 161000 Harbi7e mektebi 
400 100 8,000 SllYari l>iaicilik 

5,000 1000 6,000 Topçu Dakliye M,_ 
Yukarda 1azılı mahallere hizalanndaki miktarlarda lfitt, · 

koyun, kuzu eti kapab aarf auretile sata• almacaktar. 111• 
kuaaa 25 Haziran 932 cumarteai ıilDll saat 14,30 da TopNMde 
merkez kumandanhğı ıahn alma komiayonaada icra kıll•cektll. 
Taliplerin ıartnameaini g6rmek için komisyoaa m6rac:aatlan " 
iıtirak için de f&rlnameli Teçhile hambncaklan teklif ••Lbır 
)arma ihale gtlnl\nlla moayJ• Yeklinde mheı.ea •mualı ihaltmh• 
mukabilinde komiayon riy11etine w.rmeleri. (290) 2326) 

• • • 

K. O. Ye 1 inci hrlranm ıene-
lik ot ihtiyaçları ayn ayn ıartna· 
..ierle Ye lrapalr zarfla münaka
saya konmuttur. ihaleleri 2 - 7 
- 932 cumartesi ıGnü K. O. mm
ki saat 15 ele Ye fnbnmld eaat 
15,S da komiayo....,uzda yapıla• 
c:aktır. Taliplerin prtnameaini al· Kilo Hıtbl,e mektebi ildiya• l"9 
mak üzere her ,an münakuala • 3500 Harbiye mektebi 9000 kifo yufka aleal ......... 
nna ittirik edeceklerin de temi • 500 Silvari Biaidlik Mp. ıuretile •ta almacaldar. .... 
nat Ye teklünamelerile komjqo • 500 Topçu Nakliye ,, ka1a11 25 Huiran 932 euutt~ll 
munun müracaatlan. (411) 4500 ıüell saat l61a ka• T ..... 
(2520) nede Merkez kumandaahp Mba 

Ha,d.,.,... bataaem içia 4• Yukuda yazalı mahallere hi- caal .. kbr.ko•T::=a .!:."'W?:I 
kilo frucala pazarlıkla almaeak- zaamdaki miktarda 4500 kilo yo· .--•iL .. 
br: lbaleai tS-6-932 Çarıamba tun bir f&rhaamede aleni mD- ıısrmek için komilJoaa ...... 

D.•---- ıuretil t •--- kb atlan ve ittirak iria de -ıı: ..aao ... t 17-30 da komiavonu• ~ e ıa ın 8111MC& r. • --•• ~ Mr.- '- 25 H · 932 vaktinde omİIJODcla .._ muzada yapılacaktır. Taliplerin waaaasuı - azıran- cu- lunmalan. (295) (2412) 
tut-menn girmek bere her marteıi güall saat 16 ya kadar • • • 

r.n ve ihaleJ9 ittirlk edecek- Tophanede Merkez Kumandan- Cimi ....... 
sia ele vakti maayyeainde ko· biı ıabn alma komiıyonunda ic· Kilo 
lllİlyonumaza muracaatlan. (434) ra lahnacaktır. Taliplerin prt; Semiz ota 800 

(2638) nameaini ı&mek içia komİIJona Taze balda 1200 
• • • Taze kabak 1900 

lzmir Mat. Mv. için kaaplı zan müracaatları ~ediftirkak .için de Pathc11D 1700 
uaulile 619,000 kilo odun münaka muayyea vaktin e omaıyoncla Tue fanlJe lfiOO 
saya konmu§tur. lbaleai 28 - 6 hazır bahmmalan. (296) (~413) Taıe bayme 1350 
- 932 sah glhıüdür. Saat 16 da .. ·---·--·--·-.. --······-~·-- Dolmabk bllter 1780 
d TaH 1 • I . 1 edeceklerin o gln ve aaatind• Patatu M\Aft 
ır. p enn :nnır a ım ıatrm ı ......... ~ t • t -La...... ~ 

kcmia)'ODUD& müracaattan. ( 412) ene H•n.- ve ema~ meınup- ıc. ....... .,._._ 55m 
(ZSZI) lanaın m•lıbuı mukabilinde mea- Soiaa 2590 

• • • kar komis,on ri1uetine tevdi Taze -~ 1S20 
TeahlaldGnl ifa edemeyea mil· ·eyte .. teri. (249) (177S) Harp Akademili ih~ 

tealahit namına bir miliyon adet "' • • ba'lda yazıla mikduda 11<,_. 
muhtelif renkte makara kapalı Çatalca Mit. Mv. ibtiJacı için lem muhtelif Jlahk HUe 81111'! 

1arfla mllnakıaaya konmuttur. 1500 kilo uJtin Yatı münakaaai mDaakua ile 1atm a~~ 
Dıalui 4 Temmuz 932 tarihine aleniye ile alınacaktır. lbaleai 29 MGnakaı• 18-Huiraa-9D". "~ 
ıhO..dif Pazartesi gDnü aaat ıs - 8 932 Ç&11amba günü saat 16 marteli . Klal IMt 16,. ~ 
d da komisyonumuzda yapılacak • Topbueie Mna ku o ..... : 

e J•pallukbr. Taliplerin ıart- br. Taliplerin tutnamelerini al. •ta alma komi91•••• 
namesini ve nnmuaeıini girmek mak a... h• alla Ye m Jabaacake.. Taliplıefta ••B: 
illere her ıOa Aakua MerlJu de Yaldi .w __. •• 11 ... .,.ltJ 
Sata Alma k • ""'• -~ laCICILtllN'l!l~--ıı~""~ll·t-llfl 



Şerif zade Süreyya bey 
Hazin bir irtihal 

Emniyet Sandığı Emlak Müzayedesi 

Ka t'i karar ilinı Odammn ikinci reisi Şerif zade 
Süreyya Bey irtihal etmi tir. llu 
Çok acı ve tesellisiz haberi dün 
aldık. Kendileri uzun bir zaman
dan beri rahatsız idiler. Tedavi 
için Avrupa'ya gitmişlerdi. Av
detlerinde, çok sevdikleri memle
kete ka,·uşmadan bir gün e,·,·el Pi
re'de ölUm, onu, sevgi ve saygı
larla bekliyen bizlerden ayırdı. 

Aruırma l\lubammin Hesap .l\lerhunatın cins ve nev'ile Borçlunun 

Süreyya Bcyef endi Türk iktisat 
ve ticaret hayatının en güzide ve 
kıymetli uzuvlarından biri idi. 
l\endi müesseselerinden maada 
ınüteaddit senelerdcnberi Odamı
zın ikinci reisliğinde, titaret ve za
hire borsasında, diğer arkadaş
larile beraber yeni kurmuş ol<luk
lan lş Limited'de, Ali lktisat 
meclisi azalığında memleketimize 
çok kıymetli lıizmetlerde bulun
muşlardı. 

Süreyya Be);n telfıfisiz bu ölü
ınü ile Odamız genç \'e kıyrnctıi 
ikinci reisini, ticaret ve iktisat 
hayatı, çnlışkan, doğru Te yara
tıcı bir unsurunu, memleketimiz 
de çok temiz Ye faziletli bir ~vlit
drnı kaybetmiştir. Bu ziya kar
şısında Odamız sonsuz bir ieessüı· 
içindedir. (264 ) 

latanbul Ticaret ve Sanayi odası 

BAKTEHIYOLOG wa:w.pl 
DOr. ihsan Sami 
BAKTERiYOLOJi LABORATUVAR! 

Umum kan tahHIAtı. Frengi no1,tai 
azarından (Wa-scrm:ın Kahn teamülleri 
kan kUreyvaa ~:ıyılması, rifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar. balgam. ce-
rahat. kazurat ve su tahlil<ltı, U!tra 
lllikroskopi, husust :ışılar istihzarı 
Kanda üre miktannın ta\ini <\'e kanm 
sedimaitııtion sür'ati. Dfranl oıu·nda. 
'"'ultan Mahmut türbesi l\o, 189. Te-

.._ ___ lefonlst ~0981 mi3tmi11 

~tanbul Tramvay şirketi 
lLAN 

lstnnbuJ Tramvay şirk('ti bedelleri 
tediyeolunacak tah,·ilatının on il.in
ci keşidesi 2 Temmuz 1932 cumartesi 
güntl ()fleden onra saat 2 1- :! ta 
&yoğlunda Tün.el nt ydnıunda 1\Iet
ro hanın.ıa flrketin merk~tl idaresin 
de Noter huzurunda icra edile<.-eği, iş. 
bu tavilat hiımillerine ilan olunur. 

Amortisman cetveli' mucibince, it · 
fa keşldesi, 1080 (ibin seksen) adet 
tahTil üzerine yapılacaktır. 

Tahvilat hamillerinden arzu hnyu
tarı 1'entt; ık~idede hal'?r bulunmnğn 
davet olunurlar. 

lstanbul. 11 Haziran ıo·;2 
1'1ÜD/Rll'ET 

....___~----------~--~~ 
Muktedir bir muhaseboci 
Ticaretbaneleı·de daimi veya 

ltıuvakkat muhnsebecilik arıyor. 
llsulu defteriye mükemmel aşi· 
llachr. Bilinço ÇJkarhr, mub~sebe 
teş.kiJlh yapar. Muavinlik Yarsa 
kabul eder, daktilo ve Fransı::ca 
bilir, yazaıı ve kuvvei kalemiycsi 
ıtizeldir. Şcrniti ehveı:dir. Adresi 
Aukara caddesi, Sühulet kütüp
haa~si vasıtasilc irfan Bey. .....__ 

._[ _z_A_v_ı_L_E_R_ı 
930 senesi Sarıyer ilk mekte

binden almış o!duğum şahadet-
llımeyi zayi eyledim. Yen· sini · 
•lacağımdan esk:s:n:n hükmü 
)olttur. (3152) 
~Ylikdere Sevlmll sokak ~o: 11 O~h:ın 
-.......:....__---~----~----------~~ 

lLAN 
Hali tasfiyede Şalom Frcs'<o ve 

1-ıahdumlarr şirke"tinden alacaklı o · 
1llılann alacaklarını kayit ettir -
~eleri ilan olunmu,.. ve bu müddet 
12 llaziran 1932 tarihinde hitam bul -
~u, ise de Avrupa<la bulunan a -
lacakltların e\•r:ık ve 'csaiklcri mu -
ltyen milddet z~arında yeti~me -
11itlnden i~u miiddetin 15 'fem · 
2'luı 1932 tarihine kadnr temdit edil -
dift llAn olunur. (31:l:>) 

llaU laaliyt'dc Şalom FresJ.:o ı·c 
~IUnlan şirketi tasfiye memur -
~ukat laak Ferera Bey. 

Doktor 

Hafız Cemal 
~laın Hastahklar MUtehassısı 

Cqnıadan maada her gün üğleden 
~•ra saat (2,30 dan 5 e l<adar lst:ın
.::• Divanyolunda 118 numaralı hu 
'- b .. fMıelnde dahitt hastalıkları 

11•Jıtne Ye tedavi eder. Telefon: Js. 
.(Lı2398) 

bedeli lmmeıi No. mevki ve müştemil~tı 

350 2295 9373 Ku:rguncukta. lcadiye sokağında, es. 
ismi 

Virjin H. 
bilasale .-e 

Niıan, Na
zaratEf.ler 

._ ki 76 yeni 36 numaralı yüz otuı 
beş arşın arsa üzerinde kargir önü 
camekio zemini çimento, merdiven 
altı k~mürlük, b:r Jİrvan bahçede tarafından 
hali, terkos, ve elektrik tertibatını bil•eliye 
havi bir dükkaom tamamı. 

800 7395 9384 Boğaziçinde Çengelköyünde Kuleli 
caddesinde eski 3,13,15,17,19,19 MU. 
ve yeni 5,5 numaralı biri Uç yUı on 
beı arşın arsa üzerinde ahfap iki 

Hikmet B. 
VehbiyeH. 

buçuk katt•n ibaret olup zemin kat 
iki oda, bir avlu, odunluk, bir bala, 
birinci kat: bir antre, diger bir an-
tre, bir salon üzerinde sekiz oda, 
iki hali ikinci kat : bir sofa, iki 
oda, bir hala, diğeri yüz on beş ar-
şın arsa üzerinde bir satıhlı olup 
üç oda, bir sofa, ve altmış ar4ın 
arsa üzerinde bir mutfak yioe yirmi 
arşan arsa üzerio:le diger bir mut 
fak, bin seksen beş arşın bahçeyi, 
bahçede harap bir ahır mahali ha-
vuz, bir kuyu, meyYa ve çam ağaç-
lannı ve ryrıca yirmi dönüm fazla 
araziyi havi iki hÖşküo lnmamı. 
( Haneler pançorlu ve balkonludur.) 

800 6500 9375 Kuzguncukta, Çifte meyhane ve Virjin H. 
bakkal elyevm Derefurunu sokağnı- bilasa!e ve 
da eski 2 Mü. 9 ve yeni Zl, 22-24 Nişan, Na
numarah iki yüz yirmi arşın arsa zaratEf.ler 
üzerinde kar gir üç kattan ibaret · taı afından 
olup biri yani 22 numaralısı birinci bilveliyo 
kat: bir antre, bir gezinti mahalli 
bir oda, bir mutfak, bir hail, 
bir "ömürlük, bir sarnıç Ye taht1nde 
bodrum ikinci üçüncü katlar birer 
küçilk sofa üzerinde ikişer oda 
( üçüncü katta bir hali ) diger iki 
hane de bunµn aynı olup, 22 numa-
ralı hanede yalnız terkos digerle• 
rinde terkoı ve clektirik tertibata 
Te alt katları demir parmaklıklı ve 
birer çtkmaları ve iki yüz elli yedi 
arşın bahçeyi havi ilç hanenin 
tamamı. 

3000 64740 7826 Tophanede, Firuzağa mahallesinde Ahmet Şakir 
ahur ve sıraselviler sokağında eski B 
17, 19, 21, 23, 25 ve yeni 1, 3 5, ,7 9, 
No. lı dört yüz arşın arsa üzerinde 
kargir cört buçuk katta biri banyo 
odası olmak üzerinde on beş oda, 
bir salon üç sofa, bir mutfak, bir 
çamaprhk, bir banyo, mermer taş• 
lık, ve altında mukaddema ~ el• 
yevm iki dükkanı Ye doksao arşın 
arsa üzerinde biri kargir biri ahpp 
dmak üzere iki katlı bir haneyi ve 
Leş yüz se~ sen arım arsa arsa ür ı:-
ı ıncie ahşap bir katta üç gara ji vo 
iki yüz elli arşın bahçeyi ve denı• 
nine c·ui bir masura tatlı suyu havi 
maamilştemelat konağın nısıf hissesi. 

350 4250 9030 Atpaıarında, Mağnisalımehmetpaşa MustaEa Ef. 
. mahallesinde eski sarraf yeni bkkal ve Hayrullah 

ıokağında eski 2, 4, 6 ve yeni 2 Ağa varilleri 
numaralı yllz yetmiş arıın arsa üıe- Keı.ban H. 
rinde kargir bir kattan ibaret olup Hanefi, Eı

xemini kırk malta, ve içinde yine ref, Tahir, 
zemini malta üzeri açık haruz ıek- Bayram Ef. ler 
linde bir mahal camakanh aydınlik 

100 

100 

mahallini havi elyevm makina yağı 
imal edilmekte olan bir salhanenin 
tamamı. 

2615 8743 Üsküdarda Hayrettinça.uş mahalle Hasan Hulki 
ıinde çeşme sokağında eski 6 ve 
yeni 4 No. lı iki yüz aı:şın arsa üze· 
rinde kirgir iki kattan ibaret olup 
birinci kat: iki toprak avlu, bir 
kuyu, bir hail, bir mutfak mahalli, 
ikinci kat: iki oda, bir ıofa, bir 
s3ndık odası, ve tahtında zemini 
karataş döteli tahh kepenkli, taş 
tezgah, camekanlı bir dükkanı ve 
on beş artın aralığı ha Yi bir hane• 
nenin tamamı. 

1612 8862 Kadıkayünde lbrahimağa mahalle· Zeynelabidin 
sinde Hekimlambo sokağında e1ki 8. 
11 Mn· yeni 31 numaralı yDz yirmi 
alb arşın arsa üzerinde bir kat kh· 

Bedava B · r Otomobil 
VEYA 

O Kıymette Bir Çek 
Bugün Bir FORT Otomobili Veya Kamyonu 

• 
Alırsanız, Bunun S ize 

Bedava Kalması Pek Muhtemeldir. 

gir bir kat ahşap olmak ü:ıere iki 
kattan ibaret olup birinci l<at, iki 
oda, bir mutbak, bir kömürlük, ikin
ci icat: küçük bir sofa, üç oda, bir 
hali bahçede tu1umbalı kuyu enıte
lisyon tertibatı ve bin dört yüz yet
miı dört arıın bahçeyi havi bir ha
nenin tamamı. 

2000 36040 9038 Erenköy, Göıtepede mahallesinde Kevaer H. 
atik Göıtepe, cedit Mehmet~fendi 
sokağında eski 79, 80, 81, ve yeni 
32, 34, 32, 34 No. h harem ciheti 
beş yüz altmış yedi arım arsa üze-
rinde iiç kah ahşap bir katı kirgir 
olmak üzere dört kattan ibaret olup 
birinci kat: üç oda, kııma bir ha-
mam, bir mutbak, bir oda, dört göz 
k6mt1rl0k, iki hafA, tathk, ikinci kat: 
iki koridor, üzerinde altı oda, bir 
sıılon bir odc, iki hala üçüncü kat: 
ikinci katın aynıdır dördüncü kat: 

bir salon, iki koridor, dört oda, iki 
hali, (iki salon ve iki odası karton-
piyer ve yaldızlı diğer aksam yağlı 

· boyalıdır.) dört balkon selamlı kıs
mı yedi yüz yetmiş arş1n arsa iize· 
rinde bir katı kArgir, bir katı ah
şap, olmak üzere iki kattan ibaı et 
olup birinci kat, bir su hazinu•, üç 
oda, bir sofa, bir hala, bir kömür
lük, bir odunluk, bir mutbak1 bir 
ahır fevkinde bir oda, zemini çi
mento, döşeli: bir av!u, bir ha la, 
üzeri iki oda, bir ha!a, bir ahır ze
mini toprak, bir avlu, üzerinde b'r 
oda, zemini çimento döşeli, bir av
lu fevkinde dört oda, iki hala, (bu 
odaların tahtında b•r arabalık, var
dır.) bahçede üç kuyu iki havuz 
(biri lakhdır.) orman halinde çam 
ve yemiş ağaçlan ve ilci dönüm iki 
yü:ı altmış üç ;ırşm bahçeyi ve ay
rıca yirmi bir dönüm fazla araziyi 
havı harem ve selAmlıkh bir köşkün • 
tamamı. 

2400 25400 12SS Gatatada Sultanbeyazıt mahalle- Ali Kemal B. 
sinde Topçular sokağında, eski 52, 
54, 56, 29 ve yeni 46, 48, 48-1 
48-2, 41, 150 numaralı altıyüz yet-
miş arşın arsa üzerinde esaı bina 
dört buçuk katlı kargir altında 
bodrum birinci kat : ikisi büyük, 
ikisi küçük, dört dükkan tiyatro ve 
balozun iki çifte demir kapılı met-
hali ve antre arkada apartman met- · 
bal ve antresi ile elyevm bir hane 
olup dükkimo arkasını teşkil eden 
bir satıhlı (seks~n sekiz arşın üze-
rindedir) ve hala. ile büyük, kahvo 
ocağını havi bir bodrumun methali 
bir tatlık, antreler ve dükklnlarm 
zemini mermer önleri ustor kepenkli 
gazinonun arkasına müsadif üç ta-
rafı şirvan, arkadaki mermer mer-
divenle çıkıldıkta bir sahanlık yine 
bir kaç merdivenle iİrilir tek bir ' 
kapı buradan ikinci katı teşkil 

eden baloz ve tiyatro mahalli (bu-
rası elyem salon haliadcclir) üçüncü 
kat, aynı tarzda çifte kapıdan giri· 
lir bir koridordaıı geçildikte büyük 
bir sofa, on iki oda, iki hali, ve 
tekrar bir koridordan geçilir üzeri 
kısmen galvanizle örtülü daraçada 
iki tekne ve ocaklı çamaşırlık, dör• 
düncii kat, yine aynı tarzda üçüncü 
katm aynı olup çamaşırlığa giden 
koridor nihayetinde bir hali meTcut 
o'.up, çamaşırlık yoldur. Üst katta 
bir koridor, nihayetinde zemini kır• 
mızı çini bUyük daraça ve korido-
run sajında yioe bir çimento l<o-

(Tüifen ıauf ayı 'tt'lı lnld 



~ 8 - VAKiT 1S Haziran 1932 

DsküdarMalmüdürlüğünden: ~~1-_\:K1!~0 Jj11 

Satılık arsa: 24-14 hissesi numarası atik 6 cedit 8 Derebeyi 1 K uçuk ılanları 1 

sokağı ÇengeJköy mahallesi Çengelköy: Meıahası miktarı 288 ____ ıo defası yilz kuruşrur ~~~;.!! 
metre murabbaı muhammen kıymeti (160) lira. 

Satılık arsa: 24-14 hissesi. Numarası atik 1 cedit 1 O Derebeyi 
ıokak Çengelköy mahallesi Çengelköy : Mesahası miktarı 171 
metre murabbaı. Muhammen kıymeti (120) lira. 

Satılık arsa : 24-14 hissesi. Numarası atik 6 cedit 12 Derebeyi 
sokağı Çengelköy mahallesi Çengelköy: Miktarı 2188, 23 metre 
murabbaı. Muhammen kıymeti (876) lira. 

Balada evsafı muharrer 3 kıt'a arsa mahalleıinin şerefli Ye 
etrafında oldukça meskun bulunup bina infatına elverişlidir. 
Tahmin olunan kıymetler sekiz sene ve 8 taksitte verilecektir. 
Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7,5 pey akçesi alınacaktır. 
Sahş muamelesi 4 - 7 • 932 pazartesi günü saat 14 te Üsküdar 
malmüdürlüğünde aleni müzayede suretile yapılacaktır. (2645) 

Kiralık Kagir Hane Ve Dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden : 
Beşiktat'ta Akaretlerde 14 numaralı hane bir sene, 91 numara

lı hane üç sene, 11 numaralı dükkan bir ve üç numaralı dük kin 
iki ıene müddetle icar edileceğinden Haziranm on beşinci çarşam 
ha gününden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiş
tir. Talip olanların ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin 
temmuzun altıncı çarşamba günü saat on üçe kadar mahalli mez
kiirda 54 numarada mütevelli kaymakamhğına ve yevmi mezkii· 
run saat on üçünden onbeşine kadar lstanbul Evkaf müdüriyetin· 
de idare encümenine müracaat etmeleri. (2647) 

ridor üzerjnde üç oda, bir hala, 
sol taraftaki koridorda iki oda, bir 
halayı havi maadekakin bir apart
manın sülüs hiss~ıi. 

400 3550 5689 Fatih, Hocahayrettin mahallesinde, Hamdi Ef. 
Malla sokağında eski 57 ve yeni 
51 numaralı altmış yedi arşm araa 
üzerinde kargir iki buçuk kattan 
ibaret olup zemin kat: Çimento bir 
taşlık, bir mutbak, bir tulumbalı 
kuyu, bir hala, bir musluk, birinci 
kat, bir sofa, iki oda, bir gusülha
ne, ikinci kat, bir koridor, bir oda, 
bir hali, bir daraça, ( etfrafı galva
nizli saç) ve yirmi beş arşın bahçe
yi han bir hanenin tamamı. 

600 7271 8867 T opkapıda, 1 akyeci maballeıinde, Kiryako Ef. 
Topkapı haricinde eski 11,13,13,13, 
13,13 ve yeni 9-13,11,1-1,1-2,15 nu
maralı olup 9 numarahsı doksan bet 
arşın arsa üıerinde ahşap bir katlı 
zeminleri çimento, önleri camekan 
Ye tahta kepenkli iki dükkan ve 
11,11-1,11-2 numaralısı yüz yetmiş 
dört arşın arsa üzerinde kargir iki 
kattan ibaret olup, birinci kat: Met
hal, çimento koridor, antre, bir mut
bak, altında bodrum, saroiç, ikinci 
kat: Bet oda, bir sofa, bir hala, 
(üst kat sıvazsızdır) ve tahtında bi· 
rinin önü ustor kepenkli, birinin ca
mekanlı, zeminleri çimento, birinin 
arkasmda bir odayı havi, iki dük
kan ve 13 numaralısı yüz elli iki 
arşan arsa üzerinde dıvar taşından 
üzerinde bir odayı havi, ahır, 15 
numaralısı ayrıca altmış yedi artın 
arsa üzerinde ahşap baraka halinde 
bir dükkan ki ceman, iki dükkkln 
bir ahır, bir kahve, Ye iki hanenin 
taman:ı. 

1200 8075 8913 Beyoğlu, Feriköyilnde, Btlezikçi so· Mardiros Ef. 
kağında eski 18 ve yeni 34 numa-
ralı yüz kırk artın arsa üzerinde 
kirgir üç kattan ibaret olup zemin 
kat: bir oda, bir mutbak, bir kori-
dor, bir t11şlık, bir hamam, bir kö-
mürliik, hala, ikinci kat, bir mer• 
mer antre, bir sofa, iki oda, bir ki-
ler, üçüncfi kat, bir salon, iki oda, 
bir sofa, bir hali, bir aahnış elek-
trik, terkos havagazı, tertibatını, ve 
yetmış beş arşın, bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. 

Yukarıda cins ve nev'iJe mevki ve müştemilAtı yazılı emllk 
61 gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizala· 
rında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde tak'arrür ederek bi 
rinci ihalesi icra ve 31 gün müddetle müzayedeye vazedilmiş ve 
21 Temmuz 932 tarihine mUsadif Pertcmbe günil saat on dört
ten itibaren mnzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş buçuk
tan arttarma bedelleri muhammen kıymetlerini geçtiği takdirde 
kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip 
olanların kat'i kararları esnasmda hazır bulunmadıkları veya b.ıı
ka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen 
çekilmit addolunacakları lüzumu ilan olunur, (2660) 

Satahk motörU olanlara -
16 ilA 25 beygir l\uvvetinde mazotla 
milreharrik müstamel bir motör satın 

alınacaktır. Satıcılınn matbaamızda M. 
Beye müracaatları. 

Elektrlkçl aranıyor - lstan· 
bula yakın bir yere gönderilmek üzere 
bir elelmilı:çi aranıyor. Taliplerin mat
baamızda M. Heye müracaatları. 

Klrahk ve satahk ev arıyan• 
lata - Süleymaniye civarında manz:ı
rası ve havası güzel, kullanıflı sekiz O· 

dalı ve bahçeli bir ev hem kiralık ve 
hem de satılıktır. Hava cazı, elektriL. ve 
terkos tesisau vardır. Taliplerin matbaa
mızda M Beye müracaatlan. 

Klrahk dUkkln ile bir şerik 
arıyorum - ~lüsait bir yerde dük
klnı olan bir esnaf ile sermaye vazede· 
rek beraber çalışmak istlyorum ve yahut 
esnafa ihtiyacı ol:ın bir mahalde dükkdn 
açmak istiyorum AIAkadar olan zevatın 

mekcupla bildirmeleri rica olunur. t3143) 
Kasımpaşada kayık isk.elesinde bak
kal Esat Efendı vasıtasile No. 22 

Ahmet 

Hissen emıAklnizi - lzalei 
şuyula SATMAK yahut hissenizi AYIR
MAK istiyorsanız Tapu senedile saat 
9-12 arasında lsranbul Bahçek:tpı dör· 
düncü varıf ban asmakat 29 numaraya 
müracaat. 

Alacaklarınızı almak - için 
dan etmek istiyorsanız 9 - 12 arasında 
lstanbul Bahçekapı dördüncü vakıf han 
asmakat 29 numaraya müracaat ediniz. 
Alacağınızı alabilirseniz ücretimizi verir-
siniz 

~ınıı~ııı ıı~ııı~~~ııı~ııııı~ıııtı~~~ıııı~ııı~ııımııı~ııııııııı~ı ıı~ 

Pertev çocuk podrası 
Aynı zamanda ayak terlerine 
karşı pek mükemmel bir ilaçtır. 

DarUşşafaka lisesi 
Müdiriyetioden: 

Mektep için bir sene zarfında alı • 
nacak 65,000 kilo ekmekle 700 çe -
ki odun ve 6,000 kilo mangal kömürü 
ve 50 ton kok ve 80 ton kuible 
kömürlerinin kapah zarf usulile mü -
nakasası: icra kılınacağından talip 
olanların münakasaya iştirak için 
Temmuzun ikinci cumrtesi günü saat 
14 te ve şartnameleri görmek için her 
gün Nuruosmaniye'de Cemiyeti Ted -
risiyei Islanıiye müdiriyetine mü • 
racaatları. (2630) 

Kadın ve doium hastabkları 
Miitebassısı · 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiahmer binsıa 

N o Tel. 226 2120 

YAKIT-
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Valm yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 id:ıre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt. 

Abone •artları: 
ı 3 o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 14!'i0 2700 

Uin şartlarımız: 
- Rcsmr Hususi 
Sann 1 O Kş. 12,50 Kş. 
Santimı 20 ,. 25 

KUçUk ilan ttartlarımız: 
ı ~ " 4 1- 1 O Uefalı 11 

30 50 6 5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerlmızin her !iç aylı · 

lığı içın bir defa mcccanendir 
H - 4 s:ınn geçen ilAnhnn fazla 
satın için 5 kuruş r.ammolunur, 

V AKIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asrm. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

BU MİKROP SAÇICI 
SİNEKLERİ 

!~ÖLDÜRÜNÜZ ! 

Çöp tenekelerinde, helllarda ve sair" mur
dar mahallerde topladığı muhlik mikroplarla, 
sinek size hastalık ve ölUm getlreblllr. 
TüylU vücudu vasıtasile, tifo, verem, iskar· 
lalin, çocuk ishali ve bir çok hastalıklar 

daha nakleder. 

Sinek , sivrisinek ve bilcUmle haşaratı 
sUr'atle ve kafi surette öldUrmek için en 
emin vasıta, butUn dünyaca tanınmış olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

mevcut de§llse aldı~ınız mal FLiT deQlldlr. 

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

ist. Evkaf Md. ilanları 
Lira K. 
583 38 

1 

Tamamı on dokuz metre terbiinde bulunan bahçekapısmda Çe
lebi oğlu Aliettin maHallesinde Yeni camii şerif avlusunda atik 
75-76 ve ceöit 71-72 No. lı kargir dükkanın • 2520 - hisse iti· 
barile • 420 • hissesi satılmak üzere dlSrt hafta müddetle ilan ve 
müzayedeye konmuştur. Müzayedesi Tem muzun 9 uncu Cumarte
si günü saat on beıtedir. T ;ılip olanların pey akçeJerile beraber 
Çenberlitaşta Istanbul Evkaf Müdüriyeti binasında MahlfılAt ka
lemine muracaatları ilin olunur. (2501) 

Devlet Demiryolları ilanlara 

395 adet bandajın takas kaydı ve kapalı zarfla münakasası 
24 T emmuı 1932 Pazar günü saat 15 te Umum müdürlük bina
smda yapılacaktır. 

Fazla malumat Ankrara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
liraya satılan ıartnamelerde mevcuttur. (2496) 

Font boru ve teferruatının kapalı zarf ve takas kaydı ile 
münakasası 24 temmuz 193t Pazar günü saat 15,30 da 
Umum müdürlük binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara Ye Haydarpaşa veznelerinde 3 er lira• 
ya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2497) 

1 ıstanbuı Belediyesi ilanları 1 
1'.lOO paket eıeri cedit kağıdı, 1300 paket müzekkerelik, 400 

paket tezkerelik, 1000 paket adi çizgili, 200 paket murabba çiz
gili, 7000 adet sünger kAğıdı, 20 paket İngiliz mektupluk kağıt, 
15000 adet kopya kağıdı, 1000 şişe yazı mürekkebi, 200 şişe 
kırmızı mürekkep, 100 fİşe ıstampa mürekkebi, 200 kutu kalem 
ucu, 20 kutu ıarı kalem ucu, 4000 adet kurşun kalem, 500 fa
ber kurşun kalem, 300 renkli kalem, 1000 lngiliz mektupluk zarf 
3000 tezkerelik zarf, 3500 tabrirathk, 5000 mektupluk, 500 bü· 
yük astarlı zarf, 600 büyük kaba zarf, 1000 kutu çivi raptiye, 
500 kutu iğne, 700 adet mühür mumu, 300 Jaatik, 200 yazı ma
kinesi lastiği, 2000 telli dosya, 250 bloknot, 150 adet makine 
feridi, 50 kutu resim çivisi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Talip olanlar ıartname almak ve nümulerini görmek için her gün 
Levazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 7-7-932 perşembe gU• 
nü de 500 lirahk teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek• 
tuplarını saat on bete kadar Daimi encümene vermelidirler. (2662) 

lıtanbul Belediyesinden: Sokaklarda balkça ve şirketlerce 

açılacak bacalar hakkında ve 21 Nisan 931 tarihinde mneıses 
uıul lağvedilmiştir. Badema bu bacalar için nevine göre tarife
deki fiyatlarm iki misli belediyelere depozito suretile verilip ruh• 
satiye alınacaktı. (2663) 

Eminönü Belediye Şubesi Temizlik işleri için (Kırk) lira ÜC" 

retle ve imtihanla bir nalbant alınacakhr. Talip olanlarm askeri 
vesikalarını ve mevcut ise ebliyetnamelerini iıtidalarına raptede
rek Eminönü Kaymakamhiı Ye Belediye Şubesi Müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri ilAn olu•mr. (2664) 


