
Çiftçi borçlarının teelll 

Ankara, 4 (Vakıt) - Çiftçi borç• 

Janmn üç sene müddetle tecili hak
kındaki kanunun müzakereci meclisin 
Teşrinisani içtimaıoa kalmıştır. 

· Ecnebi mektepleri 
' __ ,. ... Ankara, 4 (Yakıt) - Şimdiye 

kadar lstanbul Maarif müdürlüğüne 
merbut olan ecnebi mekteplcria 
doğrudan vekalete bağlanmaları dü-
şünülmektedir. 
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Sayısı 5 Kuruş 

Camı yatı akvamın davetnamesl bagia bekleniy 
Münakalat vekaleti 

Deniz postaları nakliyatının posta 
,.e telgraf ve demiryollnrr idareleri 
gibi umumi hizmetler arasına girme
sinden sonra, memleketimizde devlete 
ait münakalat meselesi büyük bir e . 
hemmiyet alacaktır. Bundan dola -
yı Büyük Millet Meclisinin bu yaz ic; 
timaında olmasa bile nihayet teşri · 
ni ani içtimaında, bütün bu de,•let mü 
nakalfıtını bir elde t-Oplamak üzere 
bir (Münakalat vekfdeti) ihdas etme
sine zaruret hasıl olacağı anlaşılıyor. 

tihabında ise ihtisasa riayet edilmedi 
ği için deniz nakliyatı i?'lerinde .b~ 
meclisin lrnrarlarına kat'ı · urette ıtı
mat etmiye imkan olamazdı. Bunun 
içindir ki, bu defa cümhudy~t hnlk 
fırka.-.ı grupu tarafından denız posta 
tarı muamelatının tamamen de\·let 
idaresine ,·erilmesi bir esas olarak ka 
bul edildiği vakit, Seyrisefain idare· 
sinin bugünkü şekli hakkında ciddi 
tenkitler dermeyan edildi. Binaena • 
Jeyh bundan sonra devlet namına de 

Gazi Hz. 
ReisicUmhur Hazretlerinin 

Ankaradaki tarih kongresinin 
hitamını müteakip yazı geçir· 
mek üzere lstanbulu ıerefJen
direcekleri anlaşılmaktadır. 

Dolmabahçe sarayında ha· 
zırlıklar yapılmaktadır. Ertuğ· 
rul ve Söğütlü yatları da Ha· 
liçten çıkarılarak Dolmabah· 
çe önüne getirilmiştir. 

Bugünkü yaziyette posta n• tel • 
graf müdiriyeti dahiliye vekaletine 
ımerbut bulunuyor. Halbuki posta \'e 
telgraf işleri haddi 1.atında bir mü • 
:nakalat meselesidir. Diğer taraftan 
de\'let demiryollarının idare i de na -
fın Yekaletinc raptedilmiştir. 

Halbuki nafıa ,·ekaleti de haddi zatın 
da i:; letici bir vekalet değil, yapıcı 
bir ''ekfılettir. Umumiyetle nafıa i;;.le
.l'inin yapılma ı, bu vekalete ait1ir. 
Dinaenale) h, posta ve telgraf işleri • 
nin dahiliye, demiryolları isletme mu 
amel<'itının da nafıa \'ektlleti ile ara -
larında mahiyetçe münasebet n irti
bat, oldukça uzaktır. Fakat, gerd. 
P ta ,.e telgraf ''e gerek demiryolla 
rmm ıişletme 1 terini rapt için dahn 
mu\"afık diğer bir n~kalet bulunama -
dığından birincisi dahiliyeye, ikinci. i 
de nafıaya \'erilmştr. 

niz postalarının idaresini deruhte e _,.,_..._.....,_ ..... ________ ..._ ... ı.ı 

decek müessesenin bugünkü seyri e • Ak • t• 
fain idaresi gibi gayri mütehassLq, vam cemıye ıne 
ayni zamanda gayri mes'ul bir idare G• • 
meclisinin elinde bırakılmıyarak doğ ırmemız 

Seyrisefain idare.!! ine gelince, şim 
diye kadar bu müessese zahir~n iktı· 
sat vekaletine merbut bulunmakla be 
rnber, hakikatte tamamile müstakil 
hlr sekil el idare olunuyordu. Bu f da
re hususi bir are meclisi kanırl:ırı
r.a istinat ederek istediği tarzda ha
r • " t ediyordu. İdare meclisinin ht • 

rudan doğruya bir vekaletin emri Vt.! 

kontrolu altına alınmasına karar '°~ -
rildi. 

Şu halde devlet deniz postalan ve 
nakliyatı da yeni şekilde tesis edildik 
ten ı:ıonra, yüksek idaresi doğrudan 
doğruya gene iktısat Yekaletine mer • 
hut bırakılarak olursa, bu idare ile 
hu vekfllet arasında dn po ta Ye fol
~raf ,.e devlet demiryollannda oldu • 
• u gibi, bir irtibat Ye mürıa.;:ebet far
kı, zaruri olarak meydana çıkacaktır. 
Bunun neticesi, bu idarenin umumi 
muamelatı üzerinde ister istemez te • 
sir yapacaktır ve gene tabii olarak 
devlet deniz postaları ''e nakliyatı • 
nın idaresinde arzu edilen mükemme 
Jlyeti temin etmek kabil olmıyacak -
tır. 

lşte hu vaziyet nazarı dikkat~ alı
nırsa, de,·lel clemiryolJaı ı ''e l>O ta. Te 
telgraf miidiırlüklP.ri ile lıu defa tcş

Mehmet Asım 
r Alt tarafı 2 inci sayfamızda l 

üç kadın boğuldu 
Kaza mı, Kast mı? 

içki, eğlence ve sandal safasından 
sonra gelen ö üm 

Evvelki gece Büyükada önlerin • 
de yapılan bir sandal gezintisi üç 
~adının boğulması ile neticelenmis • 
t r •• Verilen ınalfımata göre vak'a '"şu 
şekılde olmustur: 

EwcJld gUn Dolnpderede oturan 
Sabahat ve k~~"<leşi Lütfiye ve tanı
dıklann~an Suat isminde üç kadın 
şoför Hıkmet, berber 11" tt• 

K 
. u ame ın 

kahveci asım 1 minde liç erkekle 
Erenköyünde buluşarak b' .. d . . ır mu -
det geziyorlar, ıçıyorlar, onra san-
dalla Ilüyükadaya geçiyorlar. Bu üç 
kadın, Uç erkek adaya çıkarak Eski 
ba" denilen mesire yerine gidiyorlar, 
akşam saat dok~za kadar eğleniyor
lar. Bir aralık bır sandal gezintisi 
yapmak istiyorlar. Sandala evvela 
kadınlar, sonra erkekler biniyor ve 
snhilden 20 metre kailar açılrnca ~r
keklerden biri ayağa kalkarak o.nıa 
mak istiyor. Fazla sarhoş bulunan hu 
heveskar oyuncu muvazene ini te. 
min edemiyor, sağa, sola sallanıyor, 
bu esnada da sandal devriliyor. Er • 
kekler fazla ~arhoştur. Denize düşün 
ce cnnlannı kurtarmak kaygusuna 
dUşerek kadınlan unutuyorlar, bit -
kin bir halde yüze, yüze l'ahile çıkı· 
yorlar. Kadınlar ise snrhoş olduk • 
Jarından fazla istimdat edemiyerek 
boğuluyorlar. 

Hadisenin cereyan tarzı hakkında 
duyulanilk haberler bunlardır. Fa -· 
kat iki kız kardeş olan L6tfiye IJe 
Sabahatin anneleri Seniye hanım kız
larının böyle denizde boğularak öt
d Uklerini haber alınca zabıtaya müra
caat etmiş ve şöyle bir iddiada bu -
Junmuştur: 

Seniye hanımın iddiasına göre 

Bollu lan 
kadınlar: 

Saba11at, Suat LUfly6 
lif etmiştir. Sabahat bunu kabul et.. 
memiş, llilsamettin de gayri memnun 
bir halde evden çıkıp gitmiştir. 1 

Seniye hanım zabıtaya müracaa • 
tında sandal devrildikten sonra yü • 
2e yüze karaya çıkan üç erkeğin ha
diseyi polise haber vermeden şoför 
Hikrnetin evine gidip sabaha kadar 
uyuduklannı, kızlann cesetlerinin 
ertesi gUn deniz üzerinde görülmesi 
ü.~rin~ P~lisin tahkikata başladığını 
soylemıştır. Seniye hanım bu mahl -
matı nereden almıştır, bilinemez; fa. 
kat zabıtada vaziyeti esaslı ımrette 
tahkika lüzum görmüş. Hikmet, Hü • 
samettin ve Kasım efendileri nezaret 
altına almıştır. 

Davetiyenin bu gftn 
gelmesi muhtemel 

Ankara, 4 (Vakıt) - Cemiyet 
akvam bu gün toplanmıştır. Yarın 
davetiyenin gelmesi ibtimalinden 
bahsediliyor. 

Vapur inhisarı 
Şlep Nakliyatı 

serbest olacaktır 
Ankara, 4 \Yakıt) - Deni-z 

posta seferleri kanununun teşki· 
lata müteallik kısmı Teşrinisani 
ictimaına kalmıştır. Bu defa yıl· 
nız kanunun esasl~ra tealluk e· 

• den kısımları çıkarılacaktır. De-
niz posta seferlerinin devlet in
hisarına verilmesi şlep nakliyah· 
na şamil değildir. Türk limanlan 
arasındaki tlcp nakliyatı şimdiye 
kadar olduitJ gibi serbest ola· 
caktır. 

Yapurcuların hükumete müra
caatla bir sene mühlet istemeleri 
bazı mahafild çok gürülmektedir 
iki ayın kifi geleceii söylenmekte· 
dir. Kat'i karar henuz malum de
ğildir. Kanun projesi yann iktisat 
encümeninde müzakere edile
cektir. 

ŞttkrllKaya Bey 
Ankara, 4 (Vakıt) - Dahiliye 

vekili ŞükrD Kaya bey Bolu 
Adapazan yolu ile Istanbula ha 
raket etmiştir. 

Tlltlln ka~akçılığı 
Denizli, 4 (A.A) - Son 1 O 

gDn zarfında Denizli tOtnn inbi· 
san tarafindan 1823 kilo kaçak 
tütOn mlisadere edilmiştir. 

Tarih kongresinde 

Hasan Cemil beyin 
Güzel bir konferansı 

Milderris Fazıl Nazmi Bey cevap verdi, ls· 
tanbul muallimleri ettitlerlni bildirdiler 

Ankara 4 (Vakit) - Tarih müder· 
ris ve muallimleri bugün içtimalanna ı 

devam etmi~lerdir. Öğleden ene1 
Türk tarihi tetkik cemiyeti azasmdan 
Hasan Cemil Bey ''Eğe medeniyeti· 
nin men'şeine umumi bir nazar namı 

altında bir konferans vermiştir. Ha 
san Cemil Bey Eğe medeniyetinin be
şer tarihinin umumi inki~f ve s~.:rı~.n· 
de en mühim ve zengın kultur 
merhalelerinden biri olduğunu ve bu 
medeniyetin lyon medeniyetinin anası 
olduğunu ,.e klasik Grec medeni· 
yetinin ise, lyon medeniyetinin ana
doln sahillerinden garba doğru yayıl
dıktan sonra Atina'da merkezi 
Şems gibi görünen ,.e Attiğne mede· 
niyeti dalti denilen medeniyet olduğu
nu söyledikten sonra bütün dünya
nın bu hakikatı henüz tamamen an-' tfasan Cemli Bey 
lamamış bulunduğunu ilave etmi~ 
tir. olduğu gibi Eğe havali inde de ak 

medeniyet tohumlan getiren, ilk müş
terek atalan şuurla tanımak lazım· 

Hn. an Cemil Bey, demi tir ki: "lhı
nu anlamanın güç olduğunu itiraf 
etmek laznndır. Çünkü 20 a~urdan dır.,, 

l Hasan Cemil Bey, Etilerin, Eğe-beri sürekli bir i rar \'e taannüt e ,.c 
1 1 lerin, Aknlann, lyon ve yahut Jyon· en mahir Ye füsünkar san'at.ar a 

r uhlara yapılan telkinlerin kafalara 1arın hep bir asıldan olduklannt kay
dettikten ,.e Torlarla beraber gcl

yerleştirdiği hükümler bu klasik diklerini kuYc\11! ihtimal ile kabul e-
Grec medf'nb:etinin mucize nevinden nl• 

• debil ceğ'imiz Grec'lerin ynnl Kral\. kendi kendine tecelli ettiğini ,.e bu-
kabilesinin de bu camia çocukları as

günkii medeniyeti müstnldllen on~n lından olduğunu beyan ettikten 
dogrurduğunu, dünyaya kabul ettır· 

sonra Eğe, Eti, 1skit, Sümer, l\f r. miştir. Ve tabii böyle bir iın-
nıst.an bir hamlede sıyrılmak elbette sır mrdeniyetlerinin hepsi bir zincirin 

:. halkaları gibi birbirine bağlı oldu-
gü~tür .,., ğunu ve bu zencirin iki ucunun hnt-

llasan Cemil Iky, müteakiben bu· kalan Altayın demir ocaklannda 
günkü tnrihi hakikati ileri sürerek dö,·üldüğünü söylemiş Ye konferan· 
klrısik Gnc medeniyetinin müstakil 

sına devamla demiştir ki: 
bir medeniyet olmadığını, onun n-ılı· "Bu sayılan e ki medeniyetler bu-
nı Eğe medeniyetinin doğurduğunu, günkü medeniyetin güneşlerindir ve 
Eğe m<>deniyeti dendiği zaman onun biz bu gün~leri tutu:;;turnn ndnml:ı
Giritte inkişaf eden ve nurlarını ada- rın ~ocuklanyız. Grek kabilesi, 
la..... \'e "'ah illere ya'-·an l\lin üs nıe-

..... °" • Yunanlılar dedi,rimiz İyonlar ynhut 
deniyetini ve Poloponzeden Minüs me- Jyonler atalarımız Türklerdir. Ne 
deniyetine el uzatan l\liken medeniye-
ti ve nihayet bu iki medeniyetin _____ (_L_.u_t,...fe .... n-sa_u_ı_a_Jll_fc_v_ir_i_nı_·z_> 
kavuşma:-:ile yükselen bir medeniyeti 
kasdettiğini iHhe etmiş ve demi~tir 
ki: 

"Bu eski medeniyetlerin bütün bü
yüklüklerine ve şaşaalanna rağmen to 
humlannm a ıl medeniyet ocağından 
getirilmiş ve buralarda neŞYüne· 
malandınlmış olduğunu izaha çalışı
yorum. Yoksa klfı ik Grec me
deniyetini kıymetten düşürmek ve O· 

nun kurucularına olan hürmeti kü· 
çültmek a la varit olamaz. o kuru
cular bizim öz fttalanmrzdan başkn
lan de,'"İldir. Cihanm her tarafında 

Yeni dünya ve yeni insanm, eski 
dünya ı•c eslı.i insandan çok üStün ol 
d11ğ11nu iddia edenler ne katlar lıak-
lı .. 

Edison yer yüziinde elel..-triği yak 
nuş .• Ar§imet maninelci kanunlannı 
keşfetmiş .. Ne l'hcmmiycti var?. 
Yeni insamn bulduğu bir pardon Tce 
linır.sl bütı'in bu kcşfiyata bedeldir! 

Pardon ... işte bir l•elinıc ki, lıer 
ayıbı, lıcr kusuru, iter terbiyesizliği 
mazur gösterecek bir silıire malik •• 

Nezakeüiz külccinin ağzında, l•Ü· 
fürbaz şoförün ağzında, dalgın mıı • 
harririn ağzında, dalauereci esnafın 
ağzında, kadının ağzında, erkeğin ağ 
zında, hasılı herke in ağzında Tıep bu 
kelime: Pardon! 

Terzi elbisenizi biçimsiz mi dikti? .. 
Pardon! 

Kasap kokmuş et mi verdi? .. T!ar 
don! 

Yolcu ayağınıza mı bastı? •• Par • 
don! 

Evet, Amerikayı kcşfrdcn Krb • 
tol Kolomp oibi bu kelimeyi bulan 
yeni insan da bir kaşiftir. Bir kaşif 
ki, bulduğ11 kelime sayesinde, yeni in 
sanın talıammüliinü eski inşana na
:aran on misli arttırdı-

.Adeta, şair Akifin dediği gibi: 
be ber Hü amettin iki a e\-vel Sa • 

Ada açıklarında deniz üstündeki 
zevk ve safa aleminin müncer olduğa 
bu üç ölümün sarhoşluk yüzünden 
hasıl olmuş bir kaza m1, yoksa Seni
ye Hanımm iddia ettiği gibi bir knst 
neticesi mi oldut;'ll resmi tahkikat ne - Söyle bakayım, kadın mUhllk midir? Gıkınca meydnnn pardon cııckllk ota 

mUbahJ 
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lngilterede 
Yeni resimler 

Londra, 4 (A.A) - Mer'iyet 
müddeti 25 Temmuz'da hitama 
erecek olan demir ve çelik 
mahsulata ait yüzde 33 1 /3 nis
betindeki muvakiat rüsum, üç 
ay daha mer'iyet mevkiinde ka· 
lacaktır. 

Bu karar, ithalat rüsumu isti
şare komitesinin bugün neşro· 
lunan raporundaki ve sayasma 
teb'an hazinenin istar etmiş ol
duğu emirnamenin bathca nok
taıını teşkil etmektedir. 

Bu emirname, aynı zamanda 
emniyet traş bıçaklarına da 
munzam bir reaim vazetmekte 
olduğu ıibi lüks ambalajlarda 
kullanılan şeffaf selllloı kağıdını 

da bir resme tabi tutmaktadır. 

Grec medeniyeti, ne de Eğe tarih ve 
medeniyetini kendi mahdut sahaların-

da mütalea etmek hakikat ara:>,
crlannı doğru hedefe götüremez • Çüu 
ktl tarihi hadiseler &1kı bağlarla bir
birine bağlıdır. Onun için tarihi 
tahavvül hadleelerinJ beşeriyetin u-

mamttarihi menşeinden bugüne kadar 
bir levha halinde ve yakandan bir 

. bakışla mütalea etmek kap eder. An
cak bu sayede büyük fikir ve me
deniyet çerçevelerinin ana hatları ü
zerinde yürümek mümkün olur.,, 

Hasan Cemil Bey, Alman müte -
fekldri Herder'den ve difer felsefe 
tarihi otoritelerinden deliller zikret • 
miş ve bunlara ilaveten arkeoloji 
lisan ve antrepoloji taharrierinin ver • 
diği neticelu ve son ke~iflerin kla • 
sik Yunan medeniyetini şark ve As -
ya medeniyetine bağhyan halkayı 

meydana çıkardığını ve asri kültilr 
dünyasının düne kadar gizli kalan ta -. 
rihl büyük hakikati bugün artık 
tasdik etmek zaruretinde bulunduğu . 

· nu söylemiştir. Bu hakikat şudur: 

' '.KHisik dünya Yunanlaşmadan, Ro • 
malaşmadan evnl Eğeleşmiş, tarih • 
te bir Yunan medeniyeti olmadan 
evvel yükt;cl bir Eğe medeniyeti yaşa
mış ve bütün asırlara müessir ol -
muştur. 

Daha düne kadar Grec mucizesi 
denilen tasavvur artık bir efsaneden 
başka bir şey değildir. A vrupanın 

görüşüne ve hükmünde büyük bit· de -
ğişJklik olmuştur. Orta Asya<!an 
gelerek Mısırda, Önasyada ,.e F.ğe 
havzasında inkişaf eden büyük beşe . 
riyet kültürünün mirası Yunanlılat ve 

ı Rönesans yoluyla yeni zama;,a 
devrol.muştur .. , 

Hasan Cemil Bey, zamanımız ta • 
rili otoritelerinin eserlerine dayana -
ralC, Eğe medeniyetini yapan in -
Mnlann Önasya ve Tuna boyları :>ol -
larile orta Asyadan gelen eski 'l'iirk 
]er olduğunu tekrar etmiş ve besc . 
rl k01tür hareketinde atalartmızın 
başkalarına bırakmadıkları ön safı •. e 
hlden f.Stirdat gayesini bugünlrü ~·e 
yarınki nesillere teJkin etmek Tiirk 
1arlh hocasının milli ve insani vazi -
feM. bulunduğunu heyan1a konferan -
&r.r lıitirmiştir • 

Dundan sonra Darülfünun eski 
Yunan '"e Roma medeniyeti müderri • 
si Fazıl Nazmi Bey, ~öz almış, yeni 
Türle tarihinin Yunan ve Latin 
kısmında zikrolunan tarihi, esatiri, 
coğrafi isim ilimlerle iştirak ve li . 
san hak.kında mütalealannı süyle -
miş \'e Yusuf Akçora ve Samih 
Rifat Beyler söz alarak uzun uz:ı~ıya 
misaller getirmek ve de!iller göster -
me.lt suretile cemiyetin noktai nazan -
111 müdafaa etmişlerdir. 

Samih Rif at Bey, öğleden sonra • 
ki JJk toplanışta cevabını bitirdikten 
sonra Kadıköy Kız orta mckt"p 
tarih muallimi Sıdıka İbrahim Ha'!lım 
(Türk akınları ve kurdukları devlet 
ve medeniyetler) hakkındaki Türk ta
r.i:hinin üç cildini icmalen bir kon
ferans vermiş ve bu konf eracsı 
Kadıköy Erkek orta mektep tarih 
muallimi Mehmet Ali Beyin Amo haf 
riyatı ve Jstanbul Erekek lisesi ınü
dürl Celil Beyin (Türk .mecleni
~tn dhan medeniyetine tesiri) mev 
zula konferanslan takip etmiştir. 

1 
Da!'~H 1 
Harici _ Baberler_ı __ I 

Almanlar, tekllllerlnl btldlrdller 

üç senelik moratoryomdan sonra! iki milyar 
albn mark verecekler 1 

Fakat bazı ihtirazı kayıtlar var. Fransız heyeti, bu teklifi beğen
miyor ve Alman heyeti tehdit ediyor: "Reddederseniz, Bitler· 

ellerle yahut komilnlstlerle karşılaşırsınız!,. 
Lozan, 4 ( A.A ) - Alacaklı 

devletlerin tesviye sureti proje
sine cevaben Alman heyeti bu
gün öğleden sonra konferans re· 
isine büsbütün başka bir mali 
makanizmayı ihtiva eden mali 
teklifler dermeyan etmiştir. 

Alman heyeti 3 senelik tam 
bir moratoryomun hitamında ta
mirat namile tediyata başlamayı 
esas itibarile kabul etmekte ve 
fakat bunun için o zaman da ik
tıaadi ve mali salahın bu tedi
yata müsait bulunması ıartıoı 
ileri sürmektedir. 

Bu tediyat 2.000.000 altın ra
yşmarktan ibaret olacak ve Ho
over mo!'atoryomunun tecil etmiş 
olduğu taksit te bu meblağa da· 
bil bulunacaktır. 

Tehdit varl 
Lozao, 4 (A.A) - Alman na

zırları dün alacaklılarm tesviye 
projesinden bahiıle Almanyadan 
talep edilen şartların çok sert 
olduğunu M. Makcionalda beyan 

M. Briyon 
-

Sabık başvekllln ta-
butu, merasimle Co
cherel'e nakledildi 

Cocberel, 4 ( A.A) - Sabık 
Başvekil Briyanın ebedi uykusu· 
nu uyuyacağı sade ve mütevazi 
mezarlık, Louviers beylik yolu
nun çevirmekte olduğu bir tepe
nin üstünde kiin bir kasaba me
zarhğıdır. 

Br!:ındın mctfcnini teşk il eden tüm· 
sek', büyük devlet adamının 30 ıenc
denber: inzi\'a zamanlarını ve istirah:ıt 
demlerini ıw;irmiş olduğu çayırların 

yqıl iikleri içine garkOlmuş gibidir. 

ıVlezan örtecek olan ~ade mavi gra
nit, Briandının rııaskatıresi olan Britan· 
ya taşlıklanndan getirılmiştir. Bu meza· 
rın ciddiyet ve heybetini hiç bir süs 
va zinet i lılAI etmektedir. r lcykeltraş 
tarafından oyulmuş olan bir hat üze· 
rınde ~adece fU kelimeler görülmektedir. 
"Aıisti<le Briand,. 

Pazar giinU, daha sabahtan 
itibaren bundan sonra sulh 
dostlarının ziyaretgahı olacak 
olan mezarlığa büyük bir halk 
kütlesi şitap etmiı idi. 

Bütün trenler, ağız ağza dolu 
olduğu halde geliyordu. 

Fransız Başvekili M. Heriyo, 
mezar başında mfiteveffamn : ·e
ziyetlerinden uzun uzadıya bah
setmiş, logiliz Başvekili M. Mak
dunal'dın ve ltalya hariciye nazı
rı M. Grandinin müteveffa hak
kında takdirkar sözlerini teıbit 
eden mektup ve telgrafiarını oku
muş, heyecan uyandıran me
rasim yapılmııtır. 

Mersin limanında 
Bir kaza 

Mersin, 4 (A.A) - lskende
roodan gelen Mısır bandıralı 
Ramzes vapuru limanda bulunan 
Gerze vapuruna binerek vapu
run iıkele ve teknesinde tahri
bat yaymıştır. insanca zayiat 
yoktur. Hasar miktarı tesbit 
edilmektedir. 

etmiılerdir. Alman murahhasları 
bu şerait, hali hazırdaki kabine 
tarafından kabul edildiği taktir· 
de gelecek intibabatta Nazileri 
veyahut komilnistleri iktidar 
mevkiine getirmiye sebep ola
cağını izah etmiılerdir. 

Fransızlar, razı deQll I 
Lozan, 4 (A.A) - M. Germen 

Martin ile M. Boonet saat 10,30 
da logiliz heyetinin bulunduiu 
binaya gitmitler ve orada M. 
Mak Donald, M. Neville Cbam
berlain ve M. Runciman ile gö· 
riiımüşlerdir. 

Fransız murahhasları, konfe
rans reisine başvekil mutabık 
kaldıktan sonra kendisine Fran
sa hOkQmetinin 2 temmuzda 
dainler arasında husule gelmit 
olan prensip itilafını muhafaza 
etmek niyetinde olduğunu ibli
ğa gelmiş oldukiannı söylamiş
lerdir. 

Hatıralarda olduğu veçhile bu proje, 
Almanyanın tamirat namile yapacağı 

Alınan para 
Haksız mı? 

tcdi}'lt bakiyesi için Almanyad1n talep 
olunacak götürü meblAğı 4,000,000 000 
altın mark olarak tesbit etmekte idı. 

Bu mcblAğ, beyndmilel tediyat ban· 
kası tarafından çıkarılacak ve 20 senl'de 
itfa edilecek olan bonolarla tediye edi· 
Jecek ve bu tediyaıa, Almanyaya bah· 
şedileeek 3 senelik tam moratoriumdan 
ıonra ba~lanılacak idi. 

Almanyanın üç temmuz tarihli tek
lifleri, yalnız 2,000,000,000 mark. yani 
yeni tediyesi Boover moratoriumu ile 
tehir edilmiş olan Young plı1nı taksitin

den 300,000,000 fazla bir miktar tedi
yesini nauk idi. 

Bu meblağa Oavı:s ve Young istikraz· 
!arının faizleri de inzimam edecektir. 

Almanya, bu borcu 3 senelı k bir mo

ratoriumdan sonra 250,000,000 marklık 

JO taksitte ödiyeceıı:: jdi. 

Bu şerait altında Fransız mu
rahhasları, konferans reı

ıine Fransa heyetinin diğer 4 
alacakla devletle aktetmiş oldu
ğu prensip iti)ifını tamamen 

muhafaza etmek azminde olduğu 
iblağını münasip gö müştür. 

Meclis müzo~erotı 
Ziraat ve Baytar mek-

••t•nbuı rıhtım •lrketl aleyhin• l 1 
ŞOrayl devlette dava açıldı tep er için 1,5 milyon 

Ankara, 4 (Vakıt) - lstanbul Lira istikraz 
Rıhtım şirketi aleyhine şurayi Ankara, 4 ( Vakıt) - B. M. 
devlette bir dava ikame edil- Meclisi bugün reis vekili Refet 
miştir. 

Rıhhm olmıyan yerlere çıkan 
eşyadan resim almak ve bu re
min tahsilinie gümrük~ idaresini 
tavassut ettirmek gibi usullerin 
mevcut kavanin ile kabili telif 
olmadığından bahisle jptali talep 
edilmiştir. ~ıbbm ıirketinin bu 
husustaki müdafaasını bildirmesi 
tebliğ o?unmuştor. 

Ingiltere - Irlanda 
lhtllAlı 

Londra, 4 (A.A) - M. Tho· 
mas, serbest irfanda hnkftmeti 
ithalifı fizerine vazolunan rOıu
mun mezkftr bukômetin medyun 
bulundutu mebaliğ istirdat edi
lir edilmez kaldmlacıj'im beyan 
etmiş ve netice olarak demiştir 
ki: 

"Müslihane bir hal sureti bul
mayı şiddetle arzu ediyorum. 
Fakat fedakirlığın son haddine 
kadar gittik. Bu dakika da lr
landa milletinin davamııın ma· 
kul olduğunu görüp anlıyacağ1nı 
ümit ediyorum . .. 

Zlngal ormanları 
Sırra bey bir sual takriri verdi 

Ankara, 4- Kocaeli meb'usu 
Sırrı bey, Millet meclisine ati
deki sual takı ir;ni tevdi etmiştir. 

- "Karadeniz mıntakasındaki 
ormanların işletilmesi hakkını 

almıı olan Ziogal tirketinin tab· 
ripklr bir ıekilde fen icabına 
muıayir katiyat yaptığı ve mem
leket zaranna olarak imal ve 
ihraç taahhüdünü yerine getir
diği iıitilmektedir. Bu ıayia 
doğru mudur? Ziraat veklletin-
den tif ah en cevap verilmek iize
re müıtacelen sualini teklif ede· 
rim.., 

Beyin riya1etinde toplanmıştır. 

Aokaradaki yüksek :ıiraat ve 
baytar mektepleriyle enstitnlerin 
inşaat tesisatı ve bil6amum alil 
ve edevat ve tedris vasıtalarının 
ikmal ve itmamına sarfedilmek 

üzre bir buçuk milyon liraya ka
dar istikraz akti hususunda Ma-
liye vekaletine mezuniyet veren 
kanun IAyihaıı mOzakere ve ka

bul edilmiıtir. 
Aktine mezuniyet verilen bu 

istikraz baaılı bir taraftan 932 
mali senesi Yaridat biitçesinin 
nazım hesaplan meyanında açı-

lacak bir hesaba irat ve diğer 
taraftan mezkur sene ziraat ve
kileti blltçesinde açılacak faslı 
malıaus tabaisat kaydedilecektir. 

Kanunun diier maddelerile 
kabul edilen bu tahsisata istina-

den ati senelere sari taahbüdat 
icrası hususunda ziraat vekaleti-

ne mezuniyet verilmekte ve An
kara yüksek Ziraat ve Baytar 

mekteplerile enstitülerde ve bun· 

lara merbut olarak idare edilen 
laboratuvar v-e çıftlik ve sair 

varidat getiren şubelere her se

ne nihayetindeki temettü ile bir· 
Jikle ertesi seneye denen kul
laD1lmak salihiyetile 50 bin li-

' ralık mütedavil sermaye tahsis 

olunmaktadır. Haczedilen zirai 

gayri menkullerin paraya çenil

mesi hakkındaki kanunun adliye 

iktısat ve bütçe encümenleri ta· 
rafından mllştereken tetkiki ka

bul edilerek Çarşamba gilnn 

toplanılmak üzre içlimaa nihayet 

verilmittir• 

Münakalat 
Vekaleti 

1 Başmakalenıizden mabaatl 

kil edilecek devle~ deniı postall\r: ~ 
nakliyatı müdürlüğünü bir elde top· 
hyarıı1c bunların i ,hrt>ı:.ini 11yrıcs bit 
(Münakalat \'ekaleti) idaresine ver· 
mekteki lüıum ve zaruret~ derhal tss• 
dik edilir. ~rntiin bu idarelerin teşld· 
l~ıtı bu suretle tan~im edilince de bUll 

dan sonra posta ve telgraf, devlet de

miryol !arı. nihayet devlet deniz po:oı • 
taları n• nakliyatı işleri ·•Münaknl:it 
vekaleti,, namı ile ayrıca yeniden ih· 
das edikcek hir vekaletin emri attı~ 
da çalışan ve işliyen üç umum\ mfl -
dürlük halint' girmiş bulunacaı... de • 
mektir. 

Mehmet Asılll 

Amerika 
"Kuru,, Rejimi 
Terkedet'ek mi? 
Vaşington, 4 ( A.A ) - içki 

memnuiycti kanununun ilgası me· 
selesi, Riyaseticümhur intibabah 
dolayısile irat edilmekte olan 
nutuklardan en ziyade milnaka· 
şa edilen meselelerdendir. 

Dün "Yaş,, rejimin hararetli 
propagandacısı olan M. Robert 
Reynolds, şimali Kaliforinada ic· 
ra o!unan mütemmim intibabatta 
97,000 rey ile Ayandan Morris· 
sonu mağlup etmesi, kongrenin 
liderlerinden M. Tinklamı içki 
memnuiyeti kanununun herhalde 
ilga olunacağını söylemiye ıe•· 
ketmiştir. 

Berezilyada kahve 
lstoklarının 

Tahribi 
Nevyork, 4 (A.A) -Şeker we 

kahve borsası tarafından -neıre· 
dilen iıtatiıtiklere nazaren kahYe 
mahsulünün fiyabnda istikrar hu· 
sulünün tomin maksadile Bere
zilyada 1,000,000,000 libre kah· 
ve tahrip etmiştir. 

Berezilya milli meclisi, tahrip 
etmek maksadile 10.000,000 in· 
giliz lirası kıymetinde 7,000,000 
çuval kahve satm almıştır. 

Bir Yunan mubrl· 
binde kaza 

Atina, 4 ( A.A) - Pantbere 
ismindeki torpido muhribinde en· 
dabt talimleri yapıldığı sırada bir 
obüs infilak ederek dart gemici• 
nin yaranmasına sebeyiyet ver· 
miştir. Bunlardan birisi ölmek 
üzredir. 

Amerika istlklAll 
Parlste tes'it edlldl 

Paris, 4 (A.A) - Amerika 
istiklali, bugün Pariste tes'it 
edilmiştir. Bu münasebetle Pari• 
şt:hri Fransa ve Amerikan bay
raklarile donatılmıştı. Aynı sa"' 
manda belediye dairesi, umullll 
mebani, Franklen, Va~ingtollt 
Lafayette heyetleri, amiral Gra•• 
so abidesi de bayraklarla süıleO" 
mişti 

Ananevi Fransız-Amerikan rr 
ıimesi, Ficpus meıarlığında je
neral La F eyettein merkadınd• 
icra edilmiştir. 

Muhafız GUcU blslkletçllerl 

Eliziz, 3 (A.A.) - Mubafd 
Gücii bisiklet takımı saat 14 te 
Elizize gelmitlerdr. Giiçllller bit 
heyet Ye sporcular tarafıod•0 
şehre 20 kilometre mesafedeO 
istikbal edilmişler ve ıehre bal
kın samimi tezahüratı araııo~ 
girmiılerdir. Biıikletçiler y•~ 
Malatyaya baraket edecekl•* 
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GilnUn 
- Meselelerlndne 

Kadın Polis Ve 
Erkek Polis 
Nihayet kadınlar polis işleri

ne de karıfıyor. Yeni çıkan po-
liı teıkHitı kanununa göre, ka
dınların da erkekler gibi polis 
hidematının hemen her şubesin
de kullanılabilecekleri mühim 
bir esas olara'< kabul edilmiş 
bulunuyor. 

Ya~mz bir noktaya dikkat et
mek ıcap ediyor ki erkek po· 
Jislerle kadın polisler erkekler 
~~i ü~iforma giymek seJahiye
tını haız olmıyacakhr. 

Filhakika üniformanın polis 
vezaifi noktasından ehemmiyeti 
büyfiktnr. O kadar ki bazı ah
valde üniformasız bir polisin va
zifesini ifa edebilmesi imkansız· 
dır, denilebilir. Onun için "Po
lis kadınlar üniforma &iymeyin
ce mesela sokaklarda asayiş hiz
metini naııl görecek?,, diyenler 
bulurıabilir. 

Fakat şunu da kabul etmelidir· 
ki soka!dardaki insanların hepsi 
sadece erkek değildir. Hatta ba· 
ıı taraflarda kadın kalabalığı 
erkeklerden fazla olan yerler 
vard1r. lıte kadın polisler üni
formasız da o'sa, bu gibi kadın 
kalabalığı çok olan yerlerde 
aaayiş vazifcaini yapa bilir. Üni-
formah erkek polislerin müda
hale etmekte belki tereddüt 
edecekleri vaziyetler olurki çan
tasında and~ce bir resmi bilviyet 
varakası bulunan bir kadın polis 
asayi§ vazifesinin icapettirdiği 
hizmeti pek mükemmel bir su· 
rette g5rc bilir. • • 

Belediyede : 

Otobüslerin muaye
nesi ilevam ediyor 
Nokıanlarını bitirmiyen oto

büslerin yeniden dikkatli bir 
muayeneye tabi tutulduklarına 

ve bu muayene neticesinde bir 
çok otobüslerin numaraları alı
narak seyrüseferden menedildik
Jerini yazmıştık. Dün bir kısım 
otobüsler daha tetkikten geçiril
mıı •e numaraları verilmiştir. 
Belediye don de yazdığımız gibi 
Kenan uıta isminde bir Türk 
İfçiainin yaptıj'ı reglatörü tetki
ke. başlamıştır. Bu tetkik dola
yısıle otobüslere reglatör takıl-
ması ıs t k ernmuza bıra almıştır. 
iktisat ~Ddorıuıunun tetkikatı 

Beledıye iktııat .. dü 1 .. v ü •
1
• mu rug, 

civar vı ayellerdekt' h .. . avayıcı za-
ruriye fıatlarını, nakliye ilcretle-
rioi sormuştur. Bu suallere ait 
cevaplar peyderpey gelmektedır. 
Iktısat müdürlüğü şebriınizde 
ıatılan ha vayici zaruriye fi atla
rım bu esasa göre l•nzim ede
cek ve tetkik neticesinde fiatla
rrn hanki kanaldan geçerken 
yü~ ıeldiği de tesbit ediloıiı 
olacaktır. 

Belediye yılhOı çıkıyor 
Uzun bir müddettenberi itina 

ile hazırlanmakta olan belediye 
yıllığı, cumartesi günü çıkacak
tır. Yıllık, istiyenlere ücreti mu
kabilinde gönderilecektir. 

Francala flatrna zam 
Belediye, ekmek fiahm ibka 

etmiş, fırancala fiatını 20 para 
zam ederek 14 lrnruşa çıkar
mııtır. 

Bir •danı bo§ulurkon kurtarıldı 
Unkapanı köprüsü civarında 

denizde bir adamın çırpındığı 
sandalcılar tarafından görlilmUş 
ve yetişilerek kurtarılmıştır üze
rinde Hikmet namına kazılmış 
bir mübür bulunan kazazede 
ifade veremiyecek halde oldu
ğundan hastaneye kaldmlmııbr: 

.1~ __ G_l_.n_l_n __ B_a_b~e~rı_e_r_ı __ l.Bll 
Poliste: Mühlik Kadın Ve Adliyede: 

Limon Kralı 
Yeniden muhakeme 

ediliyor 
Limon kralı namile tanınmış 

olan limon taciri Diyamandi 
Yatakaki Efendi, limon kaçak
çıhğı yaptığı ve gümrük resmi 
vermediği iddiasile ihtisas mah
kemesine verilmişti. 

Gümrüklerde faaliyette bulu
nan 8 inci ihtisas mahkemesi, 
bu iddia üzerine muhakemeye 
başlarnış ve neticede Diyamandi 
Efendinin beraetine karar ver
mişti. Ancak temyize giden be· 
raet kararı nakzedildiğindeo dün 
8 inci ihtisas mahkemesinde 
tekrar muhakemeye başlanmış· 
tır. 

Temyizden gelen evrak okun
duktan sonra maznun vekili eski 
beraet kararında ısrar edilmesi· 
ni istedi. 

Hakim, müzakereden sonra 
temyizin nakız kararını muvafık 
bularak ittiba etmişt ;r, Şahit sı
fatile mavnacılar celbedilecek, 
manifestolarla diğer vesikalar 
liman şirketinden getirilecektir. 
Muhakemeye cumartesi günü 
devam olunacaktır. 

Yedi buçuk sene hapis 
Hakkı isminde birini öldür

mekten suç:u olarak bir müd
denberi Ağırcezada muhakemesi 
görülen Agop hakkındaki dava 

dün neticelendi. 
Cinayet, Beyoğlunda Abanoz 

sokağında olmuştu. Agop, o 
gace yanında dostu Roza bu· 
lurıduğu halde yoldan geçerken, 
maktul ~akkı, kadına işnet 
etmiş. Agop bunun farkında 

olmamışsa da, Roza, Hakkının 

uzaktan uzağa kendis'ne itaret 
ettiğini anlatarak iki erkeği bir-
birine düşürmüş. işte Hakkının, 
Agobun saldırması altında can 
vermesile biten kavga bu baDit 
tekilde baılamış. 

Mahkeme, Agopu yadi buçuk 
sene hapse mahktim etti. 
"PllJ .. mecmuası nıahkemede 

"Plaj,, mecmuasının son nüs· 
hasınıo birinci sayfasındaki re
sim hayasızca görülerek gazete, 
aleyhine müddeiumumilikçe da
va açılmıı ve dava evrakı, üçün
cü ceza mahkemesine verilmiştir. 

Beraet etti 
931 senesi Kanunuevvelinin 

Madenler 
Ve etabli Rumlar 

Meselesi 
Hallolundu 

Yüz elli bin ingiliz liralık taz -
minat tevziatından istifade edecek 
şehrimizdeki etabli rumlardan hir 

kısmının birkaç gün evvel muhtelit 
mübadele komi~yonuna müracaat 
ederek ban şikayetlerde bulunduk • 

lart yazılmıştı. Şiktıyetçiler, bu1.1 
rum~arın Anadoluda bulunan ve hii
kumete intikal etmiş olan maden lcr 

için de tazminat aldıklarım, maden 
ler kanunen bir mülk teşkil edembc 
ceği cihetle bunun hak.::ıılık olduğu 
nu icldia etmişlerdi. 

Komi!i!yon reisler komitesi bu şHift 
yetleri tetkik ederek kararını ver • 
mi tir. Yerilen karara göre maden • 

ler, filvaki bir mülk te kil etmemek 
le beraber sahipleri olnn etabli runı
Jara bıraktı kan ksisr. ta mukabil ta1, 

~inat verilmesi kanunidir ve bu işte 
bır yolsuzluk mevzun bahis oiamaz. 

Diğer taraftan etabli rumlnra ta1 
minn t tel-ziatı ilerlemektedir. ::\lan -
mafih şimdiki halde İ!'tihkakı a7. o-

lan rumlara fazmina"t olarak alacak 
lan para çek haHnde ,·erilmi~tir. Tev. 

ziatın yüzde on beş nispetinde oln<'a· 
ğr anla ·ılmaktadır. 

on birinci günü 12 bin liraya 
sigortalı bulunan evini sigorta 
bedeline tamaan kısmen yak
maktan suçlu Ayşe H. m ağırce· 
ıada görülen muhakemesi dün 
bitirilc!i, yangının kasten çıkarıl
dığına dair delil olmadığından 
beraetine karar verildi. 

CUzdan çarpana ceza 

Zeliha H . ismit1de bir kadının 
cüzdanını çarp;uaktan suçlu yan
kesici Ropen, dün üçüncü ceza· 
da iki ay on gün hapsa mahküm 
edildi. 

Polis nıemurunun kararı 
lsmail isminde birini tabanca· 

sile yaraladığından dolayı üçün
cU cezada mnhakeme edilen po
lis memuru Hasan Ef. hakkında 
dün bir ay hapis, bir ay vazife
den mernnuiyet kararı verildi. 
TefevUhattan rnahkOm oldu 

Reisicümhur Hz. aleyhine te
fevvühatta bulunmaktan suçlu 
olarak, Uçüocü ceza mahkeme
sinde muhakeme edilen Şeref 
Yılmaz isminde biri, dün mah
kemece bir sene hapsa mahkum 
edildi. 

Bir sıvacı Milhllk Erkek 
F aııl Alım et B. bir nükte ile 

Damdan düştii ve bir hakikat keşfetti. Kristof Ko-

yaralandı Jomp, Amerikaya Hindistan di7e 
Beyoğlunda Sıvacı sokakta 26 ayak atmıştı. F azal Ahmet Bey 

numaralı apartmanın dördüncü "Mülılik,, mıntakaya kadın sahi· 
katında sıva yapan Recep usta )inden çıkıyor. Fazıl Ahmet Be· 
iskele üstünde çalışırken, bir- yin işaret ettiği bir tehlike var. 
denbire başı dönmüş, düşmüş, Bu tehlike günlerdir heyecanh, 
ağır surette yaralanmıştır.Hemen 
etraftan yetişilmiş, Sen Jorj bas· heyecanlı konuşuluyor. 
tanesine kaldırılmıştır. Istediğiıniz kadar fantezi ya• 

işe giderken ölen palım, istediğimiz kad~r nutu~-
Balatta oturan ~5 yaşında ta- Jar söyliyelim, hatta ıstersenıı 

rakçı Hakkı usta Üsküdarda bir Fazı\ Ahmet Beyi protesto ede· 
işe giderken birdenbire fenalaş-
mış, yere oturarak etraftan su lim, diyelim ki: 

" - Kadınlarımız faydalıdtr , istemiştir. Polisler Hakkı ustayı 
belediye mevkiine götürmüşler- kadınlarımız erkeklerden faı· 
dir. Bir r.ıüddet sonra Hakkı fa çalışıyorlar ... 
usta ölmüştür. Üsküdar müddei- Hatta hatta isterseniz eski :ıa· 

1 • 

umumiliği tarafından yapılan man üslubunda "cinsi lltif,, e hır 
tahkikat ve doktor muayenesi de methiye yazalım!.. 
nt>tictsinde, adamcağJzın kalp B · .. 

d 
Ben F aııl Ahmet eyın gos-

sektesin en öldü~ü anlaşılmıştır. 
iki yangın terdiği teblıkcye inanıyorum. 

Fatihte ibni Sinan mahallesin- Fakat bu tehlikenin bir cins me· 
de Mabeyinci Faik Beyin zevcesi selesi, harem ve selamhk işi ol• 
Naime H. ın evinden yangın çık- duiuoa kani değilim! . 
mış, bir oda vandığı halde sön- Tehlikeyi, ve bir memleketi 
dürülmüştür. Ev, dört bin liraya saran faciayı ben dişi ve erkek 
sigortalıdır. Yangın üçüncü kat- diye a yarmanın manasını anlamı· 
ta mangalda su 1S1tılırken sıçrı-

k 1 d k t yorum. 
yan ıvı cım an çı mış ır. Kadın müstehlik olmaktan çık· 

Bundan başka dün Paşalima· A 
nında Recai Beyin yalısında tı mühlik oldu deniyor. ynı 
Hayriye hanımın oturduğu dai· şekilde erkek müstehlik olmak· 
reden de yaııgm çıkmış, sirayet tan çıktı mühlik oldu denebilir. 
etmeden söndürülmüştür. Çünkü bir kadını, bir kaç kadını 

Tavuk kfivgası r görüp bu hükmü nre!'lcrin, bir 
Yere batanda muhterem Efen· 

erkeği veya bir kaç erkeği glSre· 
di sokağında oturan Nihal Ha- . 
mmla komşuları Kamile ve Güllü rek aynı ,ekilde düşünmelcrıne 
Hanımlar bir tavuk yüzünden kav· hiç bir mani yoktur. 
ğa etmişler, birbirlerini düğmüş- Aldandığımız nokta şudur: Biz 
lerdir. Şıkayet üzerine polisce insanları yanlız fizyolojileri ile 
tahkikata başlanmıştır. göz önüne getiriyoruz. Filhakik.a 

Evini ••••rmı'! fizyoloji itibarile her kadlD hır 
Cavit isminde bir adam evvel- birinin aynıdır. Aynı cihazlara 

velki gece sarhoş olduğu halde maliktirler. Fakat cemiyet halin• 
Karagümrükte Şeker hanımın 
evinin önüne gelmiştir. Cavit: de kadın kadından, erkek, er..: 

- Burası benim evim yahu.. kekten o kadar aykırı, o kadar 
Amma kepı nerede?. Djye ba- 11t sınıflarla ayrı düşmüştürki, 
ğırmış, bundan sonra bahçe du- iki sınıfın kadım, iki ıımfın er-
varını aşmış ve evin hala pen- keği arasındaki fark, Hindilerle 
ceresini kırarak içeriye girmiıtir. filler arasındaki farktan daha 

Cuit evin üst kat sofasına çoktur. Aynı zamanda aynı srnı-
çıkmış bir minderin üzerine ya- k 
tarak sızmıştır. Sabahleyin ev fın çenber içindeki kadınla erke 
halkı sofada meçhul bir .adamın bir birine daha yakındır, hatta 
uyuduğunu görmüşler, hemen dene bilirki ikisi ayni cemiyet 
polise haber vermişlerdir. Zabıta cebazının birer yedek maDive• 
memurları gelip Cavidi uyandır- }asıdır. 
mışlardır. Cavit: Tütün deposunda çalışan işçi 

- Yahu kendi evim burası... kızla, elektrik fabrikasında ça· 
Beni rahatsız etmeyin.. Demiş- lışan amele arasında nasıl bir 
ise de kaldırılarak merkeze gö· :ıvrılık gayrılık tasnifi yapılabi-
türülmüştDr. J 

__ I __ M_e_m_ıe_k_e_t _B_e_ll~a~rı_er~ı __ I 
Bir nahiye sular altında 

lzmir, 4 (Vakıt) - Buraya gelen malumata nazaran Afyonkarabisarma tabi Suhut nahiyesi 
civarındaki ırmak tatmış ve nahiye seller altında kalmıştır. 

lir? Anadoluda köyde sapan 
ardında çalışan kadınla öğleyin 
gözünü açan, senede 15 bin lira 
tuvalet masrafı yapan yüzüne 
sürdüğü podrası kontenjan liste
sine dahil olmadığı için kocasını 
gümrük kaçakçılığına sürükliyen, 
mantosunun mükemmel olması 

için kocasıoı sui istimale mecbur 
eden müstehlik kadın arasındaki 
münasebeti bir türlü aolamıyo• 
rum. işin doğrusu kadın, erkek 
tabiri fiziyolojiye ait birer tasnif 
vasıtasıdır. Bence mühlik adam• 
lar, faydalı adamlar vardır. 

Bir adam tren altın- Bektaşilerin Izmir metruk mallar 
da kaldı :Wuhakemesi müdürü 

Es!<işehir civarında Doğançay ve Jzmir, 4 (VAKI'f) - Cem ayini 
l\fekeçe istasyonları arasında Anka. yaparken yakalanan bektaşilerin mu 
ra Ekspresi gece son süratle gider • hakemelerine cumartesi günü başla
ken henüz hüviyeti anln.sılamryan bi nacaktır. 
rini aıtma almış ve na~mparça et- H 1 ede hastalık 
miştir. Ceset parçalarının Eskişehi ap SBD 
re kadar sürüklendiği söyleniyor. lzmir, 4 {YAKIT) - Afyon Ka· 

T rahisar hapishanesinde menenjit lıas 
ren son süratlc yol alırken kaza • · hhA t db" 

kurbanının bunu görmediği Ve yol • talığı sıktığı, bunun lÇln Si 1 e lf 
d Ier alındığı bildiriliyor. 

an geçmek istemesinin kazaya se -
bep olduğu zannedilmektedir. Tah • Izmlr şehir meclisi 
ki.kat devnm etmektedir. lzmir, 4 {VAKiT) - İzmir rhir 

Bir ev yllzllnden meclisi tevkatade içtimaıarına ııaş • 
Iadr. Vilay-0tin itiraz ettiği bütçe tn 

Sapancada feci bir cinayet ol • dil edilecektir. Bugün bu mevzu Ü7.<' 

muştur. Karcı Hasan Afa isminde rindeki müzakere çok hararetli ve 
biri yeğeni Raşit oğlu Murat tara - münakaşah olmuştur. 
fmdan öldürülmüştür. Cinayetin ~e- -------------
bebi bir ev meselesidir. Bu ev yii:r.ün 
den bir müddetten beri kavgalı bu
lunan Hasan Ağa ile Raıit arasında-

ki kavga son günlerde şiddetlenmiş 
nihayet iş cinayetle neticelen m i~ti r. 

Katil .Murat tevkif edilmiştir. 

İzmir, 4 (V A'Kl'r) - Metruk mal 
tar müdürü ~iyazi lıey hakkında mü 
;rnkabe vazifesini ihmalden dolayı İ· 
dare heyetince lüzumu muhal\eme 
karan verilmiştir. 

Kız kaçıran 
Bahkesirde bir kız ka~ırma vnk

ası olmu~tur. 

Jzmirliler mnha11e ·inden sarhoş 
!\lu:-tafa oğlu Hasan isminde biri u
zun zamandanberi Dinkçiler mahal • 
lesinden Cemil ağanın Ayşe isminde 
ki kızına gönül vermiş, enelki gün 
kızı f<'nhn bir sokakta yakalıyarak 
izdirnç ,·adetmiş, bu ~uretıe Ay. eyi 
kaçırmıya muyaffak olmu~tur. 

Fakat Ayşenin ailesi tarafından 
yapılan teşebbüsler Te ihbar üıerine 
Hasan yakalanmış ve Ayşe de aile • 
sine teslim edilmiştir. 

~ ~ ~ 

Mühlik adam kimdir. ister 
kadın, ister erkek olsun işi ol· 
mıyan, mesleği olmıyan mUsteh· 
liklikten mühlik olmıya terfi 
edecek bir acayıp namzettir. 

Mühlik adarn nasıl meydana 
çıkar? 

Mühliklik adam ister kadın . ' ıster erkek olsun gündelik ha· 
yatta kazancı ile maaraf ı ara
smdaki nisbeti tutluramıyanlardan 
çıkar. Bu nispeti tutturamıyan
lar ba4halarınm sırtından geçin-

( Lütfen sayfayı rcviriniz) · 



I
...._.... .................................. ._ ................... ._ ..... _. ______________________ ..... _ .. 
.. ·--···~:.~ .. 2 .. ~ .. !!..~ .. ! ...... !.~ ..... ! .. ~.! .. !.~ .. ~.:.~: ............. J Amerikalılar 
M. Kühlün ambalijı 

nihayet açıldı! 
içki yasağının ilga

sını istiyorlar 
Ahilik bozulmuş, kanuna hUr· 
metslzlik hissi alablldi§lne 

yUrUmUş •.• 
Sebze ve meyvalardan bir kzsmz çüriik çıktı. 

. Z\!Iütehasszs, izahat verdik! en sonra 
rapor hazzrlanacak 

Amerikanın riyaseti cümhur inti
habatında te ir yapan içki yasağı -
nın ilga ,.e ipkası me ele i en e. aslı 
meseleler arasındadır. Amen'\i:ıcla 

kadınlar, n bunlara ait teşkilat iç -
ki yasağı aleyhinde gnyet şiddetli 
propagandalar yapmaktadır. Ameıi -
ka kadınlan içki ya ağı yüzünden 
ahl:ikın bozulduğunu, kanuna hiir· 
metsizlik his inin alabildiğine taam
müm ettiğini, riyakarlık \'e sukutun 
umumikştiğini iddia ediyorlar. lfa -
dınlnr göğü terinde ''İçki yasağını 
kaldırınız,, ıe,·halarını taşıyarak do
laşıyorlar. Amerikalı kadınlar, !ter 
şehirde, hatta her nahiyede içki ya -
sağı aleyhinde çal :şan teşekküller \ 'Ü 

cuda getirmişlerdir. 

Ambalaj mütehass:sı M. Kühl 
ün beraberinde nümune olarak 
getirdiği sebze ve meyveler, dün 
gümrükte komisyon tarafından 

birer birer kontrol edilmiştır. 

Kom;syonun tetkikatına naza· 
ran, mütahassısın bin bir şekilde 
gizlediği ambalajla muhafaza e · 
dilmit limoıılardan 100 tanesin
den 8 tanesi çürük çıkmıştır. 

Salatalıklar ise tamamen bo· 
ıulmuştur. Yumurtaların yüzde 
sekıeni çilrümüştür. Domatesler· 
le patatesler çok iyi bir şekilde 
durmaktadır. Elmalann da yarısı 
çurüktllr. M. Kühl, bugün öğle
den eYvel ticaret odasıoa gele
rek komisyon azalarına izahat 
verecektir. 

Komisyon azaları bundan son
ra meyva ve sebzelerin vaziyeti 
hakkında tanzim edeceği raporu 
ikbsat vekaletine gönderecektir. 

M. Kühl da birkaç güne kadar 
memleketine dönecektir. Ancak 
ikhsat vekaletile ambalaj müte
hassısı arasındaki mukavele mu
cibince M. Kübl lstanbuldan 
Hamburga deniz tarikile avdet 
edecek, bu esuada yaş meyva 
ve sebzelerimizden bir kısmını 
ambalaj yapacaktır. 

Bir heyet huzurunda ambalij
Janarak mühürlenecek olan mey
valır ve sebzeler, Hamburg şeh
bende:-liğimiz tarafından açılacak 
ve netice derhal iktısat vekale
tine bildirilecektir. 

lstanbuldaki komisyonla Ham
burg şebbenderliğinin raporları 
llzerine Iktısat vekaleti, M. Kübl 
ile müzakereye giriş~cek ve ken
diıine müsbet veya menfi bir 
cevap verecektir. 

Buaday flatl yUkseldi 
Dün ticaret ve zahire borsa· 

sında buğday üzerine çok hara-

meği itiyat eden namuslu, 
namussuz, kadın erkek genç, 
ihtiyar, büliaa mesleksizlerin, 
tufeylilerin arasından çıkar. 

Bugünkü insan cemiyetleri bir 
kııım tufeylileri sırtında taşımak 
mecburiyetindedir. Tamamen tu· 
feyliden kurtulmuı bir cemiyet 
yoktur. 

Çocuk, iş yaşını geçirmiş ib
tiy.r, yakın aile fartleri bunun 
kadrosunu teşkil eder. Fakat 
mDstehlikler çoğaldı mı? 

Meseli etlerini satarak ken
dilerini istihlak ettirmek isti
yenler, büyük israflara konan 
metresler veyahut ölçüsilz bir 
servet hülyasile yaşayan zevce
ler, mesleksiz erkekler arttı mı 
bir memlekette hakikatta müh
lik bir sınıf peydalamış demek
tir. 

Bizde bu mühlik ziimre var· 
mıdır? Buna hayır demenin im
kinı yoktur. Nüfusunun Bilhassa 
nüfus istatistiklerinin yüzde 47sini 
meıleksiz olarak kaydettiği bir 
memlekette •• "Mühlik,, kadrosunu 
yalnız kadın değil erkek de bir
likte dolduruyor. El sanayii ile 
kazanıp, makine devrindeki in
sanlar gibi sarfetmeyi öğreten 

• ılz t• we bayat terbiyesi "Müh
llc,, in acemi ikmal bölüklerini 
teıkil ediyor. 

Sadri Etem 

retli muamele olmuştur. Bir çok 
değirmcnçiler ve fırıncılar fazla· 
ca mal aldıklarından buğday fi. 
ah 8 kuruştan 8 kuruş 14 para
ya çıkmıştır. Maamafi, bu fiatın 
bugün düşeceğ:ne muhakkak 
nazariie bakılmaktadır. Dün de 
şehrimize 46 vagon ve 130 çu
val buğday gelmiştir. Bundan 
maada bir vagon çavdar, 3 va
gon ve 138 çuval Mısır ile 1282 
tene\(e beyaz peynir ve bir mik
tar da tiftik gelmiştir. 

Adanada !plik fabrikası 
Adanada kuvvetli sermayeıi 

olan bir şirketin iplik fabrikası 
açaca2'ı haber alınmııtır. 

Verilen malumat~ göre şirket 
iplik fabrikasından mada bir de 
dokuma fabrikası tesis edecek· 
lir. Bu fabrikada bilhassa Ame· 
rikan kaput bez!eri yapılacaktır. 
lkhsat meclisi murahhaslara 

Ali ıktisat mecliıioe zahire 
borsası namına Habip zade Ziya 
madenciler namına Rıfat Kamil 
ve Esat, bankacılar namına zira
at bankasından Suphi, osmanlı 
bankasıodan Asım Beyler mu· 
rahhas olarak seçilmittir. 

Murahhaslar Temmuzun doku
zunda Ankaraya hareket ederek 
ali iktisat meclisi müzakerelerine 
iştirak ed~ceklerdir. 

YaOan yaamur mlkter1 
Ticaret ve zahire borsasının 

meteoroloji müessesesinden aldı
ğı malumata nazaran Cumartesi 
sabahından Pazar sabahına ka
der Eskişehire 1, Burdura 2, Ri
zeye 1, Kütahyaya 2, Ankaraya 
2, Afyona 2, Beypazarına 5, Po
latlıya 9 milimetre yağmur yağ· 
mıştır. 

Kars ve civarına da 11 mili· 
metre dolu yağmıştır. Dolu ehem
miyetli hasarat yapmamııtır. 

Sahte lnglliz evrakı 
nakdiyes• 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
komiserliğinden : 

Sahte lngiliz evrakı nakdiyesi 
hakkında geçenlerde vaki olan 
tebliğlerde verilen malumat 
(Deyli Telgraf) gibi bazı lngiliz 
gazetelerinin neşriyatından muk· 
tebestir. Bir iki yerde mahdut 
miktarda sahte evrakı nakdiye 
ke.7fedilmiş olmasır.ın bu gaze
teler tarafından izam edildiği 

ve son zamanlarda tedavül mev· 
kiinde büyük mikyasta sahte 
evrakı nakdiye görülmediği ahi
ren resmi menabiden alınan 

mütemmim malumat üzerine 
tavzihan ilan olunur. 

Kadınların genci, ihtiyarı, zengini, 
fakiri, akın alun bu teşekküle giıi • 
yorlar. 

J\:adınlann bu teşckküJJeri te~is 

etmel<'rinin en mühim ;imili, Ameri
kada içki kaçakçılarının hükumet 
Ü7.erinde te::;ir edecek derecede kuv -
,.et ve nüfuz kazanmalandır. 

Onun icin içki ya~ağr aleyhtarlr • 
gı adeta umumidir. Me ela Şi'iago 
ya. ağın kaldırılması lehindedir. 

J\'evyorkta öyle. Hatta Amerika • 
nm bütün ~imal kısmı bu fikirdedir. 
H:r zamanlar, kuruluğun en kuvvet
li tnrartarı olan Ohro bile fikrinden 
vaz geç mi:> tir. Fakat cenup, öteden 
beri hep .)male muanzdır. Onun i . 
çin oradaki i~ki yasağının lehtarı bu 
lunması ~ok muhtemeldir. 

Onun için bütün bu tezahürlere 
rağmen içki yasağının bir müddet 
daha yaşama ını beklenir. Çünkü me 
sele hükumetin nüfuzu, milli kon • 
grenln haysiyeti meselesi olmuştur. 

Kuruluk taraftarları cenubun mü 
z.'ıhetcti 1le bu~Unl..ii ,-a,ziyeU ıctamc 
edeb!lirler. 

Denizde kavga 
EvYelki gece Fenerde Koço 

Ef. nin yalısından bir feryat işi
tilmiştir. Zabıta memurlan he
men Koço Ef. nin evine koşmuş
lardır. Memurlar yal1ftıın önünde 
bir sandal içinde Koço Ef. nin 
4 kiıi ile boğuıtuğunu görmüş
lerdir. 

Zabıta memurlan dört meçhul 
adamı yakalamışlardır. Koço E
fendi: 

- Bu adamlar eve girdiler •• 
Beni tabanca ile tehdit ederek 
kaçırmak istediler.. Bağırdım. 
Siz gelip hayatımı kurtardınız.. 
demiştir. 

Konferans ve konser 
Kadın Birliği katibi umumili· 

iinden : Türk kadın birliii mer
kezinden 7 Temmuz perşembe 
günü saat 17 de Kazım Nami 
Beyfendi tarafından (Ailede ço
cuk) mevzulu bir konferans ve 
azamızdan irfan Şekip Hf. ilP 
Şekip Memduh beyfendi tar .... 
fından konser verilecektir. 

Herkes gelebilir. 

1 LAN 
lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve TeşebbUsab Sınalye 

TUrk Anonim Şirketi 
(SATGAZEL) 

(SA TGAZEL) lstanbulda Havagazı Te elektrik ve Teşebbii
satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi ahiren en iyi tesisat ile teçhiz 
edilmiş olan Y edikule Gazhanesinde istihsal edilen taktir olun
muş katran, zift, petrol, hafif yağ, naftalin ve saireyi piyasaya 
çıkarmağa başladığını muhterem ahaliye arz ile kespi şeref eyler. 

Mezkur gazhane aynen (carbolineum) un evsafıoı haiz olup 
mükemmel bir surette onun yerine kaim olabilen Satgazol da is· 
tibsal etmektedir. 

Şirket, hariçten gelenlerden hiç aşağı olaoayan bu yerli sana
yi mahsullerinin muhterem ahalinin rağbetine mazhar olacağını 

ümit eyler. 
Toptan mubayaat için Beyoğlunda Şirketin idare merkezi olan 

Metro Hanında (Miişleriler Dairesi) 1 inci katta 12 numaralı oda· 
ya müracaat buyurulması mercudur. 

lsuınbul, 29 Haziran 1932 
Müdiriyet 

Türkçeye çeviren OMER RIZA -20 - ). azan SVEN HEOIN 

GOB1 ~"ÖLLERİ:"o'DE 39 ::::;:; 
Bizim bulundu~umuz yerin Han devrinde askeri bir karakol 

olduğu anlaşılıyor. Burada küçük bir mabetten başka Han sülale· 
sinden kalma bir sikke de bulduk. Çinliler bu keşiflerden pek 
memnun olmuşlardı. Ertesi gün Larsona hareket emri verdiııı-
Larson Şande Mias manastırına doğru gidecekti. . 

Ettesi gün Yuan kolu ile Zimmerman kolu da muvasalat ettı• 
le•:. Bunla.· da vazifelerini mükemmel bir surette yapmışlardı. 

Programımız şu idi: 
1 - G.asun - Nor ile Soko - Nurun haritalarını yapacağılll. 
2 - Bu göller etrafında arkeolojik tetkikat yapacağız. 

3 - Gasun Norun garbine bir heyet göndereceğiz, burada e•• 
ki Han tarihine göre Lou • Lan altı yüz senelik eski bir şehir bu• 
lunacaktı. 

4 - Etsin göl deltasmm haritasını yapacağız. 
5 - Bunlar üzerinde tetkikat yapacağız . 
6 - 1909 da Koslov tarafından keşfolunan Kara - Hular 

yani kara şehri ziyarete çalışacağız • 
Fakat Koslovun buraya tekrar gelmek niyetinde olduğuJUI 

haber aldığımızdan bu işi on& bırakmayı tercih ediyoruz • 
Norim programın birinci maddesini deruhte etmek istedi• 

Huang üçüncü maddeyi almayı arzu etti. Kabul ettim. Gölüll 
kenarına vardığımız zaman Yuan ile Bergmarun vazifelerini ta• 
yin edecektim. 

Gece geç vakte kadar görüıtük. Çünkü on üçüncü konaktan 
itibaren uzunca bir zaman için ayrılacaktık. 

No-rim ile arkadaşları il}lerine doğru gidecek, Yuan yedi. 
azami otuz hafta zarfında Goşun Nora varmıya çalışacak, Hu .. 
ank ile arkadaşları birkaç gün burada kalarak hafriyat yapacak· 
heıetin ~.erisi bana refkat edecekti 
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Uma"ların lkametglhı 

10 
Şande-Miao 

.Manastırına Doğru 
Dokuz ağustos günii saat sekizde hareket ettik. lsteplerİll 

düzlüklerinde süratJe hareket ediyorduk. Ötede beride ıürület 
yaydıyordu. Yolda rasgeldiğimiz bir adama burasına ne denil .. 
diğini sorduk~ Hong•r Ava dedi. Cenubu garbi dağların eteğiO" 
deki manastıra da Ditis • Suma deniliyordu. 

Hongerim göl civarında mola vererek çadırımı kurdurduJIS 
ve burada kalciım. icabında kafileden ayrılarak biraz istirahat 
ediyor, sonra devemin süratinden istifade ederek kafileye katı .. 
lıyordum. 

Ertesi sabah yağmurla uyandık ve yollarda ıslanmıya kar':' 
verdik. lstep, yarımşar daire teşkil eden ekili arazi ile örtülü id•· 
Yollarda hep dtve isk~letlerine tesadüf ediyor ve bu yolun ha .. 
yat ve memat yolu olduğunu anlıyorduk. Kafile Haşat pınarınıll 
yanında konmuştu. 

Ağustosun 11 inci sabahı saf semadan dökülen güneı ıııkl•'" 
rı rüzgarı yakıyordu. Yolumuza katıldık. Ve surlardan mütetek
kil bir kemeri geçtik. 

Şimali garbide eskiden dokuz yüz Lamanın binlerce de"e 
ile birlikte yaşadığı Bombin Man şehri görünüyordu. Haliha~1!" 
da bu koca manastırda yalnız yirmi lama kalmış! Zavallılar kıh'" 
se fareleri kadar fakirleşmişler. Hepsi de zamanın kötülüğündell 
şikayet ediyorlar. 

Buradan çıplak bir vadiye saparak bir odaya çıktık. On ge
yik ııçrıyarak kofuyorlardı. Granitten bir kenarı geçtikten ıoll" 
ra tekrar ucu görünmi)".en bir sahaya çıktık. 
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Havacılık ve Hava Kuvvetlerimiz : 3 --Takvim--,-

Ka ram an k misalleri 
Sah 

5 Temmuz 
30 Sefer 

Çarşamba 
&Temmuz 

1 RebJ. evvel 
434 4,34 

19,44 19,44 

TayyarecllJğe daha çok ehemmiyet vermeli 
ve tayyarelerlmizi daha f zla gözetmeliyiz 

GUn doğu§U 
GUn batışı 
Sabah namıız:ı 

Öğle " 
İki.ncll • 

3.18 ::J,12 
ı 2.(8 J2.18 
16.18 16,18 

Artvin mebusu Mehmet Ali Beyin B. M. meclisinde beyanah Ak§ıım .. 19 44 T9,44 

Büyük JJ!Ulet JJleclisinde Milli 
JJlüdafaa bütçesi korıuşulurken, Art
vin meb0usu Mehmet Ali beyin milli 
müdafaada haı:acılığın elıemmi,qeti 

lıakkında verdiği mühim izalıatş ev -
vell.-i günkü saymuzdan itibaren ncş 
re başlamıştık. Bugün, son kısmım 
neşrediyoruz: 

Sonra arkadaşlar tayyarecilerimiz 
Ağrı dağında büyük kahramanlıklar 
gösterdiler. Ağn dağının yalçın ka -
yaları arasında havanın .siddetli hü
cumlarına karŞı düşmanı ~inlere so -
karak mitralyozlarla aradılar ve te -
pelediler. 

Geçenlerde Jtalyada mUlazım Snb 
ri bey son imtihanını verirken kentli
sine bir vazife verildi. ~n 2000 nı"t 
reye çıkacaksın. Orada şu manevra -
yı yapacak~m; şu kad:ı.r metre indik 
ten sonra filan manevrayı yapacak -
sın. dendi. Bu cesur ,.e çok iktidıırlı 
tayyareciyi seyretmek iQin o mekt~p 
teki tayyarecilerin hepsi uçuş m('y -
danına çıktılar. 

Yatsı • 21,46 21.46 
2,15 2.16 dn hima~·~ ediyor vaziyetinde idi. Ke tmsak • 

şif ve bombardıman tayayreleri gel - Yılın geçen l 
digw i istikametten uzaklaşmıya baş · J 180 181 

GUnler' 
ladığı zaman avcı tayyareleri muha-
fız alayı pavyonları üzerinde tayyare Yılm kalan Jl 184 183 
ciliğin en yüks~k manevralarınt yap- L GUnlert rtli 
t.ılar. 

Harpte lazım olan tayyareciliğin HAVA - DUn sıcaklık azami 28, asga 
rt 17 dereceydi. Bugün hava e.çık olacıık, 

en son tekamül kudretini gösterdiler. 
Loping yaptılar. Tirpişon yaptılar. 

Kanat üzerinde takla attılar, yere a
mut yükseldiler. Bütün gaz kunetile 
yere amudi indiler, ters uçtular. Bun 
lara tayyareci güzü ile bir insan ba
karsa kahraman Türk tayyarecileri -
nirı ı·atanı müdafaa için ne derece tr 
kamül ettiğini ,.e tayyareciliğin en 
yüksek manevralarını yapmak kabili
yetinde olduklarım görmekten mü
tevellit sürurumu yüksek millet kiir· 
süsünden ~öylemeyi ve bu hu ~usfa 
tayyarecilikle bizzat meşgul olup 
bizcieki tayyareciliğin terakki!dne son 
derece snh~an büyük erkanıharbiye . 
mizin hüyiik reisine teşekkür ederken 
zehirli gazlar hakkında ahalimizin 
tenvir edilmesi ve bir gün (lazım o -
lıır~a) zehirli gaz hücumlarına karşı 
ne yolda nefislerini müdafaa edebi -
leceklerini muhtelif t(!şkilii.tlarrmız 

vnsıtasını gösterilmesini rica ederek 
sözümU kesiyorum. (Alkışlar) 

SON 

rUzgn.r poyrazdan esccekUr. 
__ RADYO 

J Bugün 
İSTA."'lBUL - 18,SO dan 19,30 a kaaar 

gramofon, 19,30 dan 20 ye kadar gramo · 
!oiı.la opera, 20 den 21 e kadar Kcmıı..l 

Niyazi bey ve arkada,oları, 21 den 22,40 ka 
dar orkestra. 

VİYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 13 
40 Kartonun parçaları, llS plak, 16,20 kon 
ser, 21 senfonik konser, 23,35 konser. 

BÜKREŞ - (304.,2 m) - 13 pldk, 13,4.5 
haber, 14 pUl.k, 18 musiki, 19 haber, 19,10 
musiki, 20 radyo, 20,20 plak, 21 orkestra, 
21,45 oarkı vo musUd, 22,05 konser. 

ROMA (441,2 m.) - 13,45 sekstet, 18 
konser, 18,45 ltonaer, 20,45 operet. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 10,HI kon· 
ser, 13,05 salon orkestra.ar, 18 çlgan musi
ldal, 19,30 koro, 20,15 çigan orkestra!!!, 21 
13 jaz, 22,30 piyano ve keman, 23,20 kon
ser, 24 damı. 

OSLO (1071,4 m) - 19,45, 20,30 kon
ferans, 21 konser, 22 haber, 23,05 tiyatro, 
24 dans. 

.MOSKOVA (1304 m) - 17,10 musiki, 
17,30 haber, 18,10 haber, 18,30 haber, 19,30 
haber, 20,20 musiki, 21 haber, 22 !ransız-

Meydanda bunu seyrederken bu z;ı -
bit muhtelif manevralar yaptı. ~on
ra tersine olarak uçacaksın denild'. 
Ter.sine olarak tayyare ile uçuşa de
vam etti. Fakat tayyare kumanda -
sına itaat etmedi. Tayyarenin teker -
]ekleri yukarda tayyareci kendisi baş 
aşağı sukut etrniye başladı. Arka -
daşlar, hüyle tehlikeli bir va1jyetten 
kurtulmak ancak Sabri Bey gibi 
kahraman bir tayyarecinin soğnt. ı 
kanlılığını muhafaza etmesine müte . 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
ca neşriyat. 

VARŞOVA (1411 m) - 13,45 plO.k, 
16,10 plO.k, 18 senfonik ltonscr, J 0,20 

vakkıftı. Ilu kıymetli tayyarecimiz 
bu tehlikeli ,·nziyctten kurtulmak 
için parn~ütle kendLini attı. 
Fakat arkadaşlar: daha büyük bir 

18 ay vade ile 

.. SATiE--' 
feJAketle karşılaştı paraşüt açılma - --------------
dı kendisi ağır, paraşüt hafif olduğıı 
için kendisi nltır.da, paraşüt yukar -
da süratlc ıniyordu. Fakat arkndo.ş -
Jar, bu soğuk 1.anlı kahraman 'l'i'rh 
çocuğu itida•.u! b::zmadr. Parn~iitii 

kendine lekmi)e kışladı. Çeke çelıt'I 

dans, 21 konser, 22,10 konser, 23 dans. 
Yann 

VİYANA (517,2 m) - 12,30 kom:er, 
13,40 plo.k, 15 plllk, 16,20 çocuklar için 
17,40 konser, 18,30 §arkı, 20.85 musiki, :?3 
Brahus, 23,25 dans. 

BUKHEŞ (394,2 m) - 13 plllk, 13.45 
haber, 14 pllk, 18 konser, 19 haber, 19,10 
konser, 20 radyo, 20,20 plAk, 20,40 §arın, 
21 flüt konseri, 21,45 keman ]{ODSCrf, 22,l:S 
piyano konseri, 22,45 haber. 

ROMA (441,2 m) - 13,45 aekıtet, lR,SO 
konser, 18.45 konser, 21,45 konser, 

DUDAPEŞTE (li50,5 m.) - 10,15 p!Ak, 

Kaçakçılar Şahı 
Mehmet Mustafa Nafi Mısırda 

mahkum edildi 
Sarayları, vapurları, 

billeri olan 
zırhlı otomo
adam 

Mısır gazetelerinin verdiği ma· 
lfımata göre Mısır mahkemeleri
nin gördüğü en mühim kaçak· 
çılık davası bitmiş ve mahkeme 
hükümlerini vermiıtir. Dava ile 
alakadar en şayanı dikkat adam. 

Mehmet Nafi namındadır. Otuz 
senedenberi keyif verici zehirler 

kaçakçıhğile meşgul olan Nafi, 
kaçakçılardan müteşekkil bir çe
tenin başında bu'unuyor ve otuz 

senedir po!is tarafından takip 
edildiği bale onu ele geçirmiye 

imkan hasıl olmıyordu. Nafi, mu-

teber şahsiyetleri elde ederek 
kullanıyor ve bir kere eline dü
şen adamın kurtulmasına imkan 
kalmıyordu. 

Mehmet Nafiin Mısırda ve Is
kenderiyede muhteşem köşkleri 
ve sarayları vardı. Bunların hep
si, keyif verici zahirleri 1akla
mıya mahsııstu. Kendisi her gün 
başka bir köşkte ikamet eder 
ve türlü türlü isim ve adresler 

kullanırdı. Yakın şarkm her ta

rafında adamları ve ajanları bu· 
lunan Nafi, daima seyahat eder 
ve kaçakçılık için kurduğu va

pur kumpanyasını aon derece 
meharetle idare ederdi. Kendi 
sinin bu vapur kumpanyasından 

başka keyif verıcı zehirlerle 

meıgul olan büyilk bir kimya 

liboratuYarı da bulunuyordu. 
Sonra keyif •erici zehirleri 

nakil ile meşiul, mnteaddit zırhla 
otomobiller vardı. Bu zırhlı oto
mobiller çöl tarikile gelen zehir

leri nakle memurdular. 

Mısır mahkemesi, bu teblikel 

kaçakçıyı bet sene bapıe 9f 
(1000) Mısır lirası nakli ceza)'• 
mahkum etmiştir. Kendiıioiıl 
dört arkadaşına da aynı cezalıt 
verilmiştir. 

Mehmet Nafie yardım ed .. 
ecnebiler de muhakeme edilmek" 
tedirler. 
-----~~-----~-__,,.-~ 
Romen asılzadeleı1 
Madam Supesku'yO 
ortadan kaldıracak"' 

)armış! 
0 Deyli Ekspres ,, gazeteaıniO 

Viyanadan aldığı maldmata 161'• 
Romanya kralına az kaldı tıc: 
ve tabtini feda ettirecek bal• 
gelen altm saçlı Madam Lupe•" 
kunun odasında bir kllrşun pal°' 
laması, derin bir merak uyandır
mışbr. Kurşunun patladığını dır 
yanlar hemen yar<lıma koımur 
lar, ve Madamın ayak ucunda 
bir ruvelver görmilıler ve hadi• 

seyi anlamak isteyince MadalO 
onlara şu sözleri anlatmııtır: 

''Arkadaşım zabite re,·olverimi tcmlı

lcmesini rica ettim. Temizlerken kurşu
nun biri patladı. Mesele bundan ib•· 
rettir. 

Bnkretteki muteber Ye ntlfuz

lu zevat Romanya a11lzadelerinio 

madam Lupeıkunun vllcudunll 

kaldırmıya karar verdiklerini ıör 
liyorlar. Güya bunlar bir kur'a 

çekerek madamı kimin 6ld~ 
ğini seçmişlerdir. 

Bununla beraber madam, hi~ 
bir sui kaste maruz kalmadığını 
söylemektedir. 

açb. Para~üt hir santim kadar yır -
tılmış \"e tayyarecinin yere amut bir 
vaziyette inme .. ine mani olacak 1>:r 
surette açılmıştı. Kahraman tayyare
cimiz sırt üstii yere düştü kahraman 

13,05 Balalayka. konseri, 18 salon orke'3 - -----------------------------

lığının miikafatr obrak burnu !Jile ülllll!'!~ 
kanamadı ve derakap düştüğü yerden ~~~ 
fırlayıp s~vgili tayyaresinin ne hal . ~ 

yağı 

içemiyenler 
40 seneden 

de olduğnnu görmiye lwştu. (Alk'Ş· ~:=:..1'i!-~~ Beri mücer-
lar) . ~ "fi5c rep. 

Arkadaşlar, binlerce kahramnnlık ~' ~ fi!1§!! 
misali gösteren tayyareciliğe şimdiki j;--~iıiüiıC:=====~~ = 
hemmiyet vermtmiz ve bugün elimiı DOr. ihsan Sami 
ver.Jığimiz ehemmiyetten daha çok e- ı- BAKTERIYOLOC: 

de bulunan tayyarelerimizi daha ftt?.• BAKTElllYOLUJI J.ABORATUVARI 
la gözetmemiz lazımdır. Yani şimdi- Umum kan t:ıhlilaıı. Frengi nokt:ıl 
ye kadar ~öyleiliğim -.özlerin netice • nazarından (\Vııcserrn:ınl\ahn teıımüllcri 
si budur. (Handeler) kıın kürc)V:ıtt s~~l~ası, tifo ve ısıtma 

T ·ı · · d (
3

0) 1• hııcralıklnrı reşhısı, ıdrar, balgam, ce-
ayyarecı enmıze ay a :rn . U 

miltl?f rrik ·ı y d (lO) rah:ır, l.azurat \'C su talılılatı, ltra 
. e a ~ : ı 1 sene e on~r mikroskopi, hususi a~ılar istihzarı 
lıra zam verıhyor. Bundan başka bır Kanda üre miktarının t:ıyini \'e kanın 
şey verilip verilmediğini bi!miyo • scdimaitation sür'ati. Dlvanyolu'nda. 
rum. Günde 1000 kilometre ucu~ ya - ~ultan l\lahmut türbesi ~o, 189. Te-
panlara bir miktar para ''eriJnıesi lcfonlst ~0981 
teklif ediliyordu. Yer.ildi mi? Sonra 
diğer devletlerde olduğu gibi gece u
çuşu yapanlara bizde de bir para Ye
riliyor Mu? 

Muhit 
Bu nefis mecmuanın 45 inci nüs-

Tayyarecilerin uçuş kudretini ve hn~ı ekseriyetle Soyyctler birliğine 
heve lerini arttırmak için rekor .kr tah-,is edilmiştir. Son zamanlarda bu 
r.ı.nlnra bir ~ey veriliyor mu? dost memleket hakkında neşredilen 

Arlındnşlar, iyi hir tayyareci ol • Türkçe eserlerin en mükemmelini teş 
nıak içln sağlam bir vücut, kuvvetli kil eden ~IUIIlT'in bu nüshasınıia 
bir kalp, sağlam bir knfa ister. ('r. • Dostoyevsldden, Tolstoy'dan alınnuş 
sur ve aıim sahibi bir tayyarecinin parcalar da Yardır. J,enin'in inkıta -
iyi vazife görmesi için vücudüne jyi hın !'afhalan eserinden alınmıs bir 
bakma ı la7.1mdır. makale de hu sayının mündericatn 

Öyle çürük çarpık yemek yemek!e arasındadır. 
bu iş olmaz. (Handeler) yerde yapı- Ayrıca. Fuzuli (Orhan Seyfi), Ga 
lan bir vazife ile havada yapılan ıir latasaray kulübünün tarihçesi (M. 
vazife arasında dağlar kadar fark ~ami), Hü:sün ve Aşk (Klasik tefri -
vardır. ka) Müteaddit renkli resimler .. Ka • 

Arkadaşlar, emir Fays .• ı buı ada rilerimize tavsiye ederiz. 
iken muhaftz alayı t'.lrnfııulan ken - ---------------
disine uskeri lıir manevra yapıldı bıı - Nektar K. 
manevraya tayyarelerimiz de işti - Zarobyan 
rak etti. Ilu manevra .} apıJıyorJ<en 
Eskişehir istikametinden şahinle·r gi
bi süzülerek gelen tayyareler ken . 
clilerine mahsus tabiye nizamları i c 
Ankara üzerinde dola~trlar. Sekiz 
tayyareden ibaret olan filolar gayet 
muntazam mesare ve aralıklarla bir-

-
Hanımlar Biçki ve Dikiş 

Dersanesinin talebe sergisi 
umuma açıktır. Duhuliye yok

tur. Beyoğlu A!tınba!drnl ica· 
diye caddesi Çayır sokak 63 

kaç devir yaptılar en yüksekte avcı numara. 
tayyareleri u~uyor ,.e altlannda n -
çan ta.YY.areleri düşman taarruzun • 

lrasr, 19,30 konser, 20,45 Çigan musikısl, 

23,15 haber. 
OSLO (1071,4 m) - 19 pllk, 19,30 kon

ser, 20,30 konser, 21,30 edebiyat, 23,15 p!Ak. 
:MOSKOVA - (1304 m.) - 17,10 mJsl 

ki, 17,30 haber, 18,10 musiki, 18,30 haber, 
19,30 h!lber, 20,20 musiki, 22 İsveç Jlel\llı 

ile neşriyat, 23 fraruıızca negrtyat. 
VARŞOVA (1411 m) - 13,45 plAk, 

14,36 plO.k, 16,10 plD.k, 17,0:S pltık, 18 hafif 
musiki, 10,20 hafif ınUBiki, 21 musiki, 22 
piyano konseri, 23 dans, 23,50 dans. 

~BOR SA-. 
4 Temmuz 1932 

Nukut <Sarış) 

l\uruş Kuru• 
20 f 1 ransız 172. I ~llln A'" 26.-

I .Stcr'ln 760- 1 peıetll 16.-

ı Dolar 212,- l Mnrk 50 .ı.... 

20 lire: 2li',- l zo'otl 24,-

20 r. Bt'çlka 117,- r ı en •o :JI,-
20 ley 25,-

20 drahmi 29,- 20 dinar ;'0,-
20 r. fs,1çre 820,-

ı çen·oncç 
20 le\·a 28,- 1 .Altın 928,-

ı norln 85,- 1 Mecid ye 40,-
20 kuron Çek 123,- ı R:ınknot 2;)4,-- --

Çek flatları lkap. sa. lGl 

Parls 
T.nndr:t 
~C\")'Ork 

!\lllılno 
Rriıksel 

Atlna 
C'laenc 
Sofya 
Am•ıcrdam 

12.03 Prağ 

756, \ •iyana 
0,4733 Madrit 
9,255 Bcrlln 
3,3991 \'arşova 

73,075 Peşte 

2,4275 Bül.:rcş 

66,8475 nelgrat 
ı.1711 !\losko,·a 

Esham -iş bankası Q,20 Terkos 
Anadolu ıı .55 Çimento Ar. 
Reji 4,05 ünyon dcy 
Şlr hayrlyc 14,50 Şark dev. 
Tramvay 44,75 1-alya 
Umumi slgonn ı l,'2- Şark m. ecza 
Bomontl 21.10 Telefon 

15.9418 
4,31-
5,:'·172 
1.9933 
4.2130 
4,01:'0 

80,99i5 
30,75-.... _ 

26,-
8,-

21,90 
2.75 

2,-
95-
15,55 

istikrazlar Tahviller 

Jst. dab ili QS.25 Elektrik 
Şark d. yolları 3 Tramvay 4,95 
D. Mu\·abhidc 47,50 Tilncl s.-
Gümrükler 5, 10 Rıhtım J'l !15 

Saydl mahl 5,75 Anadolu 1 2c ,50 
U ağdat. 4.50 il 29,50 
A~kerlve • mümc•~I 

Eyi ..,e tam bit sihhat için 

muntazam bir hazim llzimdir. 
Tatli mdleyyiıı ve taami Jitif 
olan Eno's 11Fnıit Salt''' size 
bunu tem1n, Plideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder. -. 

ıstanbul Belediyesi ilanları J 
Aksarayda Mimar Kemalettin mahallesinde 44 metre murab

baı arsa: T. 11,5 lira 
Aksarayda Zincirlikuyu caddesinde 13,39 metre murabbll 

arsa: T. 3 lira. 

Aksarayda Mimar Kemalettin mahallesinde 69 metre murab

baı arsa: T. 58 lira. 

Yukarda yazılı arsalar satılmak üzere müzayedeye konul
muştur. Talip olanlar taf11lat almak için berglln levazım müdOr
lüğüne ve ihale günü olan 11· 7-932 pazartesi güoii de temioal 

makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encllmeo• 
müracaat etmelidirler. (2802) 
----~~~~~~~~~~~~----~~--~~~~---_,--

Kiralık Klgir Dükkan 
Beşiktaı Akarata Vaktiye idaresinden: 
Beşiktaşta Akaretlerde 13, 23 numarah dükkinlar paıarbk 

suretile icar edileceğinden talip olanlarm Temmbzun altıncı çar
şamba günll saat on üçe kadar mahalli mezkürda 54 numarada 
Mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkurun saat on OçOndell 
on beşine kadar lstanbul Evkaf müdiriyetiode idare encDmenU

müracaat etmeleri. (3092) 



[ Memlekette V AKUT 1 

Yediğimiz tuz nerede 
nasıl yapılıyor ? 

Menemen'in muazzam memlAhası 
Menemen husuıt mubıblrimlzden· 
Her gOn biraz daha teki~ül 

eden, zenginleşen, faaliyeti artan 
ve memleketimize hakiki bir ser
vet menbaı teşkil eden Mene· 
01eain Çam altı mahallindeki 
tuzlalar hakkında size biraz ma
IOmat Yerevim. 

Ç··rd • ıg 1 en ayrılan doz bir şoıe 
;ı~ ~em)ibaya varılır. Bekçi ku· 
u Ul 6nünde ufak bir ıorgudan 
8~~ra içeri girenin nazarı dikka
t~oı derhal bir intizam ve temiz· 
hk celbeder. Yüz~crce amelenin 
tuzları yıgınlardan çuvallara dol· 
durup . elektrikli vagonlara yOk· 
le.tmeıı ve bunların iskeleye gi
dıp gelmesini seyretmek zevkli 
oluyor. Sıkı bir inzibat içinde 
çalışan amelenin istirahatlerini 
temin için müteaddit ve munta
zam evler ye barakalar inıa edil
miş, burası adeta da bir kaaaba 
h3 line getirilmiştir. 

Memllba Akde::lİZ ve Karade
niz sahiJlerinde hatta komıu se

va hil devletleri içinde bir tanedir. 
Bunun bir eşi ancak Italyamn 
Bari şehrinde bulunmaktadır. 

Son zamanlarda lsp:ınya, Por
tekiz, Mısır tuz istihsalatımıza 
rekabete başlamışlardır, fakat 
nefiı Ye ucuz tuzile iştihar eden 

Menemen mem!ahası bu rekabet
lerden müteeHir olmarnaktadır. 

Memlibanın senelik tuz istih
sallh 120 ill 150 bin ton rad· 

-~ifesini::ledir. Her sene istihsal edi
len tuzlarla Alt ve Karaderıiz sa
hillerile lstanbul, Trakya mınta
kaaı •e iç Anadolunun yarısına 
kadar olan yerlerin ihtiyaçları 
temin edilmekte, 70 bin tonu bu 
suretle, geri kalan diğer tuzlar 

da harice verilmek suretile sar· 
fedilmektedir. 

Tuz istihulih için vasi tetki
lata sahip olan mcmlaha takri
ben 12 ldlometre murabbnında
~ır. Soğuk su depolarile azr.:ıak-
ar bu sabndodır. 130 azmak 

v:kaeı··~aklcırın beş altı misli bü
yu u - d . gun e bulunan 50 aptan 
yanı ~~ğu!c su depo!arı her za· 
man ıçın faal bu'un kt d 1 
'h l d'J ma a ır. s-

tı sa e ı en iki u.. dö t • ç, r az-
maklı tu:dardan (d"'n 1 ) • . ... a ar yaını 

yığınlar vücuda getirilir B 
d d

. . u yı-

ğınların a c ı bnı defalo · · r yırmı 
beşe kadar çılc?1akta ve beher 
yığın 4 ila 10 bın ton tu:::u ihti
va etmektedir. Yığınlar halinde 
bulunan tuzlar billhara çuvallar 
içine konularak sevkedihnektedir. 

.... 
Memllha mUdOrU E,ref e. 
Memlibanıo senelik varidatı 

5 milyon liradır. Ancjk yarım 

milyon lira masrafa mukabil 4,5 
milyon lirası lcaıançtır. Bu mas

ra!tan 150 bin lirasi ameleye ve
rilmektedir. 

Su tulumbaları, elektirik istib

salltındao kullnnılan Gajozen 

makineleri, memlaha makinele-
rio'n tamir ve imali .için ınşa 

ettirilmiş olan makine tamirha
nesi, dökiimhane, marailgozbane 

ve Jektirik tamirhanesi her mü
kemmeliyeti haizdir. 

30 ltadilr memuru ve yetmiş 
kador san'atkar ve dnim1 ame-

leıi bulunan memtaba:un bu 
memur ve oan'atkur çocuklannm 
tedriıi içi:J :esq\İ bir me!debi, 
bir de raoatbaoesi vıırdır. 

Amelenin sıhhatine fevkalade 
itina o!unmoıtitadır. 25 yataklı 

bir hastahane ile cıuntazam bir 
eczahancsi, bir de sıhhiye memu-

ru bu'unrnaktndır. D:ıimi bir 
c!oktorun tayini derdesttir. 

1 !a!tilti bir servet meobaımız 

oian memlah:ı baçır.da bulunan 
ço:ışken ve iktidMlı r.ıüdürü Eş-

ref Bey sayesinde iyi bir teka
müle doğru i'crlemekte, fennin 

son terekkiyatı daima tatbik e
dilme~ suretile tevsi edilmekte
dir. 

Cemal 

SEVRISEFAiN 
Merkezi idaresi Galata köprııhaşı B 2623 

Sobe A, Sirkeci Mühllrdır ııc!c Han 22640 

lzmlr • Pire • lskenderiye 
posta•• 

(Ege) 5 Temmuı Salı 11 de Ga-

lata rıhtımından. 

Trabzon Postası 

(Karadeniz) 6 Tem muz Çar

arıamba 18 de Galata rıhtı-

mından 

Amel~ yevmiyesi a:sgari yüz, 
azami lflO kuruş usti ve san'at
kir yevmiyesi de 150 ill 400 
kuruş arasındadır. Çalışan ame
lenin adedi mevsime göre artar 
ve azalır. Nisan on beşten Mayıs lzmlr • Mersin postası 
gayesine kadar 250 il'i 300, Ha- (Konya) 6 Temmuz Çar· 
ziran iptidasmdan Ağustos 15 ine farnba 1 O da idare rıhtımından 
kadar 150 ila :lOO Ağuato~ 15 _kalkarlar. 

---------------------inden Teşrinievvel gayesine ka- lzmır Ek•pres postalar1nda: 

dar • ki asıl ihracat mevsimidir· lstanbul - lzmir ücretleri 
1500 ill 2700 amele iş görür. Kr. 
Gelecek aylar için b:J mikdor l inci kamara 1500 
gittikçe tennkua eder. 2 inci ,, 1000 

Gllnde 3 bin ton tuz çıkarılır. 3 üncü .. 800 
Yığın edilen bu tuzlardan 800 Gllverte 300 
ili 1000 tonunun sevki müml.tUn 
olmaktadır. 

Memlaba ayni zamanda civar 
köyler i~ de iyi bir s:ıtıt ma
halli olmakta, höylli getirdiği 
ya·, yucıurta ve sairuini sata

Mersin poatalar1nda 
lstanbul - lzmir ücretleri 

Kr. 

~arak intifa etmektedir. 

1 inci kamara 
2 inci 
Gilverte " 

1000 
800 
300 (3035) 

l Mahkeme ve icra ilanlan 1 
lstanbul dördüncü icra mcnmrlu -

6undan: 
görmediğinden tahkikatı mahalliye 
icra kılınacağından tasarruf iddia • 
sında bulunanlar mevcut olduğu t.ık 
dirde tarihi ilfrndan itibaren 20 giin 
zarfında tapu müdüriyetnide Ileyoğ-
1 u tapu memuriyetine müracaatları 
ilan olunur. (3290) 

Tamamfarına 10872 on bin sekiz 
yUz yetmi~ iki lira kıymet takdir e
dilen lst:ınbul Balık pazarı ch'anndn 
RUstem paaş Asma altı mahalle \'e 
caddesinde eski 66 ve mükerrer 66 -
66 ve yeni 70 - 1/1 numaralarla mu
rakkam = sağı Lıiz hanı solu Yarım 
han arkası değirmenci ve tulumbalr 
han ve kısmen 1'aşçılar caddesinde 
20:>, 211, 213 numaralı dükkanlar cap 
hesi asma altı caddtd ,.e kı:-;men 
c:ımbaz hanı sokağında eski 37 ilıi 
4<> numaralı bilfı ha,·a dükkanlar ve 
depo ile mahdut - üstünde odaları 
?.lan kıirgir giriz hant· ,.e Liz hanı 

Snraç l hak mahalle inde mabeyind 
çe m~i okağında atik 22 mUkerrcr 
cedit 19 No: li bir bap hane clyc\'m 
arsa 4:; gün müddetle mevkii müza· 
vedeve vazolunarak 100 lira bedel i
İe tıiliui uhclc inde olup bedeli m"iza 
yede haddi hiyıkta görülmediğinden 
bir ay miiddetle temdiden müı:ıyede-

Fatilı icrasından: ye kÖnmuştur. 
Ali l<emal bey ile Ali Ruşen ,.e il ududcn iki tamfı Ziya beyin r: 

ust katında bir oda ile 
gene ayni yerde kay den 
e.ski 5 ve yeni 17 No: lu bir tara
fı Yağcı oğlu mağazası ve bir tara
fı De~irmenci oğlu hanı ve bir tara
fı tarıki am ile mahdut Nur hanı iist 
kat!nda bir adet oda gediğinden mün 
k:ılıp oda ile Giriz hanı denmekle n
nf ve zahrında vaki kale mahallinin 
ve Laz hanı üst katında vaki bir oda 
ve hancılığa mahsus kapı üstündrki 
odanın tamamı olup işbu gayri men
kuJa~ h~l~n yekdiğerine makHlp ve 
~rgır gınz hanı namiyle maruf olan 
ışbu gayri menkulün tamamr açık art 
tırmay~ .vazedilmiş olup ıg - 7 -
932 tarıhınde şartnamesi dirnnhane -
ye ta~.ik ediJcrek 8 - 8 - 932 t.ı rihi
ne musadif pazartesi günü saat 14 
ten 17. ye .kadar lstanbııl dördüncü ic 
ra daıresınde açık arttırma ile satı

Ahmet :Fedt efendile ve Neriman ·ası bir tarafı Hamamyolu ceııhc ı 
hanım ''e Hüsnü , .e Yani efendiler tarikifım ile mahduttur. Mesahası 
ve mnhlCılnt idaresinin ~ayia.n muta- bermucibl kroki 178 arşın tcrbiinde 
ı)arrıf olduktan Koca Mustafnpa!'ll olup kıymeti muhamminesi tam:ı " 
caddesinde 226 numaralı bostan ile mı fi3l liradır. Talip olanlar kıyme -
altı mermerde Kfıtip Muslihiddin ma 1i muhammincsinin vüzde onu ni pe
halle inde kuru.ebil .. okağında 2 - tinde pey akçeleri~i alarak 928 -
ve 2S - 1 numaralı bin ikişer yüz li· 6 OS do ya No: si ile 6 - - 932 :a· 
ra kıymeti muharnmineli bostanların rihine mü adif cumartesi günü waat 
füruhtu uretile şüyuun izalesine kn- 14 den 16 ya kadar lstanhul dördün· 
rar ,·erilmiş olduğundan mü~avede cü icra memurluğuna müracaat ey • 
32 - 8 - 4 tarihinde on altı saatte lemelcri ilfın olunur. 
.Fatih icra daires-inde icra kılına. --------------

Beşiktaş icra dairesinden: 

lacaktır. 

caktır. Mezkiır ho ·tanda hissedar Ali 
Huşen \'e Ahmet Ferit efendilerll' 
Neriman hanıma tebligat ifa cdilcnır 
di~inden ilanen tebligat ifasına ka -
rar verilmiş oldur~undan yevmi mez -
kür ve saatte mumaileyhlerin müza
yedede hulunm:ılnrı hususu il!ıneıı 
tebliğ olunur. (3298) 

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

}' t·dinci / cra menmrluğımdan: 
Paraya çevrilmesine karnr ,·eril -

miş nnıatta Şekerci Ali Bey efendiye 
ait ~t Çuml Toz şekeri şeliri halin !l 
günii saat 12 den bire kadar acılt art 
tırma ile satılacağından mahallinde 
hazır bulunacak memurine müracaat 
edilmesi ilfrn olunur. Arttırmaya istirnk için yüzde ve

di t('mina.t alını;, müterakim \•ergÜer ---~-----------
fle beledıye resimleri vakıf icare- i Be11oğlu Dördüncü Sulh lwkuk 
müşteriye aittir. lllalıkenıcsinden: 

lcra ,.e lfhi.s Jrnnununun 119 un _ Ileyoğlunda Tak!'imde Kazancı ma 
cu maddesine tevfikan hakları tapu hallesinde Şehit Muhtar bey çıknıa
sicillerile sabit olmıyan ipotekll ala - zında Çeşm~ sokağında (S) No: lu 
caklılar ile diğer alakadaranın n ir hanenin mutasarrıfı olup F:stıklıd:ı 
ti fak hakkı sahiplerinin bu hakl:ırıııı Tepelik sokağında (2) Xo: lu hant-de 
, .e husu iyle faiz ,.e masarife dair <1 sakin iken lı'ran<:ız Pa~tor hastane in 
lan iddia1arını ilan tarihinden itibn· de 17 - 5 - 932 tarihinde ,-erat e -
ren 20 gün içinde enakı müsbitelerh den Madam Er.rnirağdn·nın va ivct 
le bildirmeleri lazımdır. · ~ame i açılarak tenfizine haşlnnd~ • 

Aksi halde hakları tapu sicilleri- gındnn kanunu medeninin (538) inci 
Je sabit olmıyanlar satıs bedelinin maddesi mucibince bu bapta itirazı 
payl~ma.c;rndan hariç kaİrrlar. olanların tarihi ilandan itibaren bir 

Alakadarların i:.bu maddei kanu· ay 7.arfrnda Beyoğlu Dördüncü ~ulh 
nfye ahkamına göre tC\·fiki hareket Hukuk Mahkemesine müracaatları 
etmeleri ye daha fazla maliimat nl _ lüzumu ilan olunur. 

mak istiyenlerin 932 - 72 dosya nu-
: marasile memuriyetimize müracaat -

lan i1an olunur. (3286) 
-------

Fatilı ikinci sulh hukuk malıkenıc -
sinden: 

lstanhul Asliye malıkemcsi 3 ündi 
lıukuk dairesinden: 

Emine hanımın Kasımpaşa Zincir
Ji kuyu caddesinde Yedi kap:da 200 
No. da mukim Kocası Nezir elendi 
aleyhine açtığı hoşanma da\'a<:ında 
il:1nt-n yapılan tebligat ve vaki d:l\·e
ti kanuniye üzerine gelmiyen müdda 
aleyh Nezir efendinin gıyabında tah 

• Jdkat icra ına karar ''erilerek evra -
kı dam okunmuş ve müddei.re sa -
hitle geçimsizliği ispat edeceğin( id
dia edcrt>k tahkikat 13 eylül 932 salı 
günü saat 10 na bırakılmıştır. Yapı -
lan muamelrye karşı ~ezir erendi 
miiracaatla heş gün zarfında itiraz 
etmediği takdirde munmelei mezkurc 
muteber addedileceği ve bir daha 
rnnhkmeye kabul edilmiyerek iddia 
, .e ,·akıal~rı. i~mr ve kabul etmiş acJ. 
do1unacngr ılıın olunur. 

Sara~hane başında dü1ger zade mn 
hallesinde atik baş kapı cedit kil!;ük 
meydan sokağında eski 72 cedit 2.'J nı• 
maralı ve tapu kaydına nazaran mu
kaddema arsa el)•evm iiç f.iattan iba
ret hanenin alt katrnda bir koridor n 
ayrr bir kapıdan giril~rek iki od:ı hir 
ta§lık hir halft birinci katta üc oda 
bir so.ra hir hal:i. ikinci katta keza üç 
oda hır sofn bir ha1ıt ve üst katta iki 
darnça. ~·c bir mutfaktan \'C 7.emin ka 
tı.nda hır mutfnk bir kömürlük ve 
h!r odunluktan ib:ıret ve elektrik te
sısatı v.e kısmen muı;ıamlıa döşe1i , .e 
ufak hır kısmına tamam ve tamiratı 
ikmal edilen kısımları mükemmel 
kargir hir hap hanenin arttırm:ı 
suretile satılmasına mahkemece im _ llcynğlu Sullı /Jlalıkemesinden: 
:rar verilmiştir. . Tamamına 8150 lira kıymet takdir 

1 - Hanenin kıymeti muhamminc· edılen ~cy~ğlun.~a Polonya sokağın
!;f on bin dört yüz otuz iki lir:ıdır. da 19 !' 0

: ıle murakkam hir bap hn
Halt'n .emniyet snndığrna ipoteklidir. ne. h!r~.ncı arttırmada (1000) lirndn 

.2 - Şartname herkesin görebilece· talıbı .uzeı:fnde kalmış H! !uyml'ti mu 
ğı surette 932 - 15 numaralı dos • !1 a'!1mıneyı hulmamış olduğundan 2 
yndndır. ı~cı def:ı açık nrttırma ile paraya rev 

3 - Tapuda .mü eccel ve gayri mii rılccektır: Şartname i mahkeme di • 
seccel hak sn.hıpleri tarihi ilamdan ''anhnne. 1.nde munllfLk olup, taıihi i
itibaren 20 gün zarfında haklarıncJa 1~.ndnn ~~ıbarcn 932 - 21 No. da gö. 
t c.sbit ettirmek üzere mahkemeye mil rulmek .uz.ere açıktır. Fazla malüm:ıt 
racaatları Yazımdır. Aksi takdirde almak 1 tıyen memuriyctimize nıür 
gayri müseccel hak sahipleri bedeli ~at e~>mcli~ir. Aı1tırmıya iştirak içi~ 
müzayedenin paylaşma:!>wdan hari~ '!' 7,ı-M ) edı huculi temir.at göstermek 
tutulacaklardır. l:ı~ımdır. Ta~uda . müs~cc~I ve gnyri 

4 - Müzayedeye i~tirak edecek zc- ~useccel hnk snhıplerı J"ırmi giin i
rnt yüzde yedi buçuk nispetinde te- ~ın~e. ~vra.kı. müshitderile rnemuri -
minat nkccsinde depo edecektir. )Ctımızc !11ldırmedikleri takdirde sn • 

5 - Dellftliye n~ ihale pulu mii,te tış bdelnın pnylaşmasmdan hariç J,n. 
rlye aittir. Tanzifat rüsumu ı:ıaire Jırln~. Işbu arttırmada üç defa bağ
lıisselerj nisbetinde hissedarana ait • r!.ldıktan sonra en ~ok arttıramn üs· 
tir. t undc im akılır. Gnyrimenkuliin tıı -

6 - Gayri menkulü me7Jctirun 9 - ~amı işb~ ila~ Ye şartnamede göste-
8 - 932 salı günü saat on altıda Fn- rıl~n ~er.ut daıresinde 30 - 7 - 9~2 
tih ikinci sulh hukuk mahkemesinde tarıhlı cumartesi günü saat 15 - 17 
birinci arttırması icra olunacaktır \'e d~ ~Jcyoğlu ~ulh mahkemesinde baş • 
en çok arttıran zatın üzerinde bıralu- k.ıtıp odasında atıJacnktrr. 
lacnktır. -

7 - Üstlinde bırakılan zat hede!i v lstanhul difrdünC'ii icra mcmur/u-
müzayedeyi beş gün zarfında vermi - yuna: 
'fe mecburdur. Aksi takdirde muamc- Hacı Mu lafa b~y llüsc}in Zi\·a 
le fesih ,·e zarar ziyan ,·e farkı fiat heydeki nlncağından dolayı mahcuz 

Mahcuz \'e furuhtıı mukarrer bir adet 
giizlu masa bir :ıd~t ~onsol bir adet beş 
J?,özliı konsol iki adet kolilik bir ndet 
knnı·pe dört adet .-.:ındalya takımı V• 

:l\'nnlı gıırdnrop iki sly;ıh demir karyola 
iki sehpn bir salıncaklı sındııly:ı hir ye
mek ma~ısı Pnngıltıdı I~şref sokıığır.dı 
15 No. lu hanenin önünde 7-7·932 t:ı
rihine mü-adıf perşembe günü 5'llt 14 
raddelerinde satılıc:ığınd:ın talip olnnlıı· 
ıın vevıni mezkOrdıı hazır bulunın me· 
mıır~na ınürncııotlan ilan olunur (3~83) 

lstanbut icra daıresi birinci 
iflas memurluğundan: 

En•clc~ ifl~sı ilAn olunan Tophane
de lloğnzkesen c:ıdde(lnde 36 No da 
fırıncı 1 liristo Foros c:fendinin yegAnc 
alacaklısının rılebile icra 'e ırlAs bnu
nunun 177 inci maddesine tevfikan if
lhın knklırılınasına rnnhkemc-ce ksrar 
,·erildiği m:ılOm olmak üzere il:\n olu
nur. {3285) 

Istanbul Aıliye mahkemesi 
il<inci ticaret dairesinden: 

Mukaddema ilılni ifldsına karar ve
rilmiş olan Sirkecide Cermanya hanında 
ticaretle meşgul lsak Levi mahtumlan 
~irketi hu keırc alıcakiılarl:ı aiıeylediği 

konkordatonun tas tik muamelesi l 1·7· 632 
r:ırihine milsadıl pazartesi günü sntıt 

14 ıe munll:ık bulunmali.la alakadarların 
vcvmi mrzkOrda mahkemede hazır bu
İunmııları hi rumu ilı\n olunur. 

lstanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir alıcatrn temini istifası zımnında 
mahcuz olup paraya çevrilmesi rakar· 
rur eden muhtelif renk \'C numaralardı 

kııdın ve erkek iskıırpinleri ve teşhir 

camekanı \e L:undurncıya mahsus ront• 
ken cihazı ve snire 1 O Temmuz 1932 
tarihine müs:ıdif pazar günü sant 16 
uan 18 c ı. :dnr lstanbuld:ı Bahçekapı

sındo Tram\·ııy cııddesinde 28 i\o lu 
kundura muğnzasında açık arttırma su
retile sntılacağından ralıp olanların mcı-

ı, Or gun ,.e sama mahallinde hazır bu
lunnçnk memuruna müracaatları ılı1n 
olunur. (329 l) 

lıtanbul ikinci Ticaret 
kemes=nden: 

mah-

Alacaıılı Teofır:ıstos efendinin Aksa
raycla Me~ih paşa mahallesinde Mustafa 
l\cmnl pışa caddesinde 6 N0. lu apart
manın 3 ncil katında sakin Bursalı lz-
7.ct beyden nlııcıp,1 ol:ın 4500 liranın 

tahsılı hak ı.ıncl:t d:l\'ıının 30 ô · 932 tarıh-
1 i celsei t:ıhki~ıtında ildnen vuku bulan 
tcblignt:ı rağmen borçlu izzet bey gel
mediğinden eHakın olrnnduğundan ba
hisle ıl:ln suretile ndi gıyap kar:ırı teb-
liğine \'C r:ıhkikntın 'l temmuz perscm
he gününe ıalikirıo karar \'erilmiş olnı:ık· 
13 yevmi tahkikattı h:ızır buhınm&dıj:t1 
takdirde tahkikatın gıy:ıhen de\•am ede· 
ceği tebliğ makomınıı kııim olmak üze
re ilD.n olunur 

ZAYl!LER 

Dişçı mckıeblnden nldıgım 4JQ nu
mnr:ılı hu,f~ct ciı.ıdanımı za:-:i cııim. 
\ l'niaini al:ıca~ımdan evvelkinin hlikmil 
olın:ıdığını 11:\n ederim 

andan tazmin edilecektir. Şeraiti Ye furuhtu mukarrer Ta,·şantaş:nrla 
me.!ırure dairesinde falip olanl:ırın , ••••••• RBlliiılliİIBİl•M••••ı 
müracaatları ilan olunur. ii 

Atanas 

/Jeyoğlıı tapuaundan: 
lstinyede Mahmut cavuş maha11e

r;inin Istinye cııd desinde atik 55, 57 
cedit 53, 55 No: lnrla murnkknm maa 
diil;.kan hane B Ramazan 1264 ve ııı 
Muharrem 1282 tarihli iki kıt'a hlic
tet le Yunan teb'asından J\ostanti n·
Jedi Yorginin uhtcsinde iken vefatilc 
verese i namlarına badelintiknl mua
mclei beyiyesl Uılep edilmiştir. l\fez -
kur hUccetleıin kaydına mutabakatı 
mahl rmece tasdi!c edilmiş ise dt> 0 0 
tahririnde lıirfıtf muayene gitrüp No: 
ıu göaterilmediji • 4it.4l1" muaJrtııe 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 6 ıncı l<eşide 

11 Temmuz 1932 dedir 

Rüyü~ i~rnnıiye 1~1,~11 lira~ır 
Ayrıca : SO,OOO, 30,000. 20,000, 10,000 Liralık ikramiyeler•~ 

100,000 L;ralık bir mükafat. _l ___ ma:Jm1'Ü 
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Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Arttmna 1 Iesap Merbunatın cins ve nev'ile mevki Borçlunun 

bedeli No. ve müştcmilAtı ismi 

120 4335 Beylerboyinde, Bürhaniye mahalle- Fatma Zerefşan 
sinde, atik Hnlitağa cedit Kiğıtcı- H. 
başı sokağında atık 2 MU. ve ce· 
dit 12, 12 No. lı yüz yetmiş bet ar-
şın arca üzerinde zem!n katında bir 
sofa, dört oda, bir hala, birinci 
katta bir sofa, dört oda, ve çatı altı 
ittisalinde seksen arşın arsa üzerin-
de bir mutfak, bir oda, ve dok~ 
san arşm arsa üzerinde yıkılmıt 
bir ahır ve bin iki yüz elli beş 

arşın bahçe (bahçede kuyu, çam 
ve yemit aiaçları vardır) ve ay-
rıca üç buçuk dönüm fazla bah· 
çeyi havi (bir antre bir balkon 
vardır zemin katı kısmen kargir-
dir.) bir hanenin tamamı. 

8000 8109 Kabataşta: Ömeravni mahallesinde Uşakızade Meh
atık Hacıbeşir cedit Namukpaşa so- met Muammer B. 
kağında eski 23 yeni 2,4 numaralı 
dört yüz arşın arsa üzerinde bir ka-
tı ki.rgir üç katı ahşap olmak üze· 
re dört kattan ibaret o!up zemin 
katı, bir mutfak, bir kiler, üç oda, 
bir banyo odası, çamaşırlı le, _ütü o-
dası, kalorifer daireıi, odunluk, kö-
mürlük, ikinci kat: iki küçü~< antre, 
bir büyük sofa, iki salon, bir ye-
mek odası, iki oda, bir bala üçüncü 
kat: bir sofa, bir büyük salon, bir 
banyo, dört oda, ild bala, dördüncü 
kat: bir sofa, bir banyo, bir hala 
yedi oda, tarafeyninde yedi balkon 
havagazı, elel<trik terkos tertibatını 
Ye iki bin altı yüz oo beş arşın 
bahçe ile ayrıca iki yüz elli arşın 
arsa üzerinde iki kattan ibaret ga· 
raj ve saireyi havi bir konağın ta-
r.ıamı. 

~ 6413 Kocamustafapaşada, Leblebiciköşesi Fatma Rahime 
ıokağındoı eski 4 ve yeni 6, 8 nu· H. bilasale ve 
maralı elli iki arşın arsa lizerinde Ayşe H. ile Ab
ahşap iki kattan ibaret olup birinci duHah Ef bilve· 
kat: iki oda, bir toprak antre, ve rase. 
on ıekiz arıın arsa üzerinde mutfak, 
ikinci kat, bir oda, bir sofa (birinci 
katın iki odası ikmal edilmiş olup 
bazı aksamı nol<san) ve seksen arşm 
bahçeyi Ye bir kuyuyu haYİ bir ha
nenin tamamı. 

850 8834 Kadıköyünde, ibrahimağa mahalle· ifakat H. 
sinde Aynhkçeşmesi sokağında es!<i 

120 

9 yeni 47 numaralı yüı elli arım 
arsa üzerinde ahşap üç kattan iba-
ret olup zemin kat bir oda (Çini 
düşeli) bir halü tulumbalı bir hıyu 
bir mutfak, birinci ikinci üçüncü 
katlar ikişer oda, birer ı:ofo, birer 
hail (5çüncü katta yoktur:) ikinci 
kattan itibareo üstü balkon 'İıkmayı 
ve otuz üç arşın bahçeyi havi (bod-
rum katının hariçten methali vardır) 
bir hanenin tamamı. 

48 Çarşuyıkebirde, Çarşuyıkebirmahal· Aynifer H. ve 
lesinde Karamanlı oğlu sokağında Hatice H. 
seki ve yeni 5 numaralı oo üç arşın 
arsa Uzerinde bir satıh tonoz kargir, 
zemini taıı, kısmen tahta döşeli, ya-
rım kemer üstünde aydınlık, ittisa
Jindeki dükkandan tahta perde ile 
ayrılmış bir dükkanın tao:amı. 

7SS 1122 Anadoluhisarında, eski Hisar Ye Numan B. 
yeni körfez caddesinde e:Jki 2 ve 
yeni 61 numaralı iki yüz doksan 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta 
ikisi sandık o.Jaoı olmak üzere on üç 
oda, biri büyü'< olmak nzcre üç so-
fa bir kiler iki taşlık su deposu iki 
kurnalı hamam, iki çıkma, bir bal-
kon, ve yüz arşın arsa üzerinde ka· 
yıkhane tulumbalı kuyu odunluk ve 
yüz arşın arsa üzerinde mutfa!.t ve 
ahırı ve beşyüz ar~m bahçeyi haYi 
bir hanenin tamamı. 

Yukanda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı ~1T1vali gay
ri meokulenin icra kılınan oıleni müzayede neticesinde hizalarında 
gösterilen bedelleri müşterileri üzerine takarrür etmiş isede mez
kür bedeller hadli layılunda vörülmediğinden tekrar yirmi gün 
mllddetle ilin edilmelerine karar verilmio ve 28 Temmuz 932 
tarihine müsadif perşembe günü arttırma bedelleri haddi lAyıkıu· 
da görüldOğll takdirde kat'i kararlarının çekilmesi takarrür eyle
miş olduğundan talip olanla liın yevmi mezkftrde saat on dörtten on 
beş buçuğa kadar Sandık idareıiae müracaat eylemeleri ilin olu 
nur. (3106) 

1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 

K. O. ve 1 inci fırka klt'aları 
ihtiyacı için otuzar bin kilo un 
alınacaktır. Pazarhğı 5-7-9 32 
salı günll saat 15, buçuk 15 
kırk beşte kom11yonumuzda ya
pılacaktır. Şartnamesini almak 
iıtiyenlerin her gün Te pazarlığa 
iştirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza mü
racaatları. (500) (3054) 

• • • -
Haydarpaıa hastanesinin bir 

senelik ihtiyacı olan yumurta ve 
francala pazarlıkla alınacaktır. 

ihalesi 6-7·932 Çarşamba günü 
aşağıda yazılı saatlerde yapıla

caktır. Şartnamesini almak isti
yenlerin her gün ve pazarlığa 

iştirak edeceklerin de vakti muay
yeninde komiıyonumuza müra
caatları. (491) (3018) 

Saat 
Yumurta 1 S 
Francala 16 

"' "' • 
Kastamoni'deki kıt'at ıçın bir 

senelik 9996 kilo erimiş sade 
yağı kapalı zarfta münakasaya 
konmuttur. ihalesi lô 7-932 pa
zar günü saat 15 tedir. Telip:e
rin fartnamesini görmek üzere 
her gün komisyonumuza Ye iha
leye iştırak edeceklerin de vakit 
muayyeninde teminat ve muvak
kat ve teklif mektuplarile birlik
te Kastamoni satınalma komis
' yoı:una müracaatları. (458)(2796) 

* • 
Çatalca Mst Mv için alınacak 

25 ton unun pazarlığı 6· 7-932 
çarşamba günü saat 15 te komis
yonumuzda yapılacaktır. Şartna
mesini almak istiyenlerin her gün 
ve pnarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komisyo· 
numuza müracaatları. {499) (3053) 

* • • 
K. O. ve Çatalca Mst Mv için 

700 kilo ıirke pazarlıkla alına

caktır. ihalesi 9- Temmuz-932 
Cumartesi günü saat 16 da yapı· 
lacaktır. Şartnamesini almak 
isteyenlerin her gün ve pazarlıga 
iştirak edeceklerin de v:ıkti mu
oyycninde komisyonumuza mu
racaatları. (506) (3096) 

• • • 
Çatalca Müıtahkem Mevki ih· 

tiyncı için 800 kilo kuru üzüm 
plzar!ıkla alınacaktır. ihalesi 6-
7. 932 Çarşamba günü saat 17,45 
de komisyonumuzda yapılacak· 
tır. Şartnamesini almak isteyen· 
lerin her gün ve pazarlığa işti

rak edeceklerin de vakti muay
yeninde komisyonumuza mura· 
racaatları. (505) (3095) 

KadıkUy'ünde-
nahm hastalı klar mütehassısı 

Dr. Esat Raşit 
Söğütlü Çeşme c:ıddeıi , Bayramyeri 

15okıı k Dr Raşit Tahsin bey hane~i 1 
~ , - Telefon : 457 

VAKiT 
Adres: lstanbul Ankara caddesı 

Vııkı t yurdu. 
Telefon: Y:ız ı 

2.3872 idare 2.4370 
iş l e ri 2.4379 ve 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone •artları: 
l .~ tl 1 2 

Dahilde 150 400 750 1400 
1 lariçte - fOO J 4SO 2700 

lln 1;artlar1mız: 

Aylık 
l\uruş 

I - Resmi l lususl 1 
j 

1 
1 

' ) 

Satın 1 O Kş 12,50 Kş. 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk llln 9artlarımız · 
!! " '4 I • 1 U l>etalı 

30 50 tlS 75 100 Kuruş 
A - Abonel e rimızin tıcr üç nyl ı · 

lı )tı için bir defa meccanendir 
B - 4 satırı geçen ilAnLmn tazla 
satın için 5 kuruş znmmolunur, 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Hakiki alaturka musikiden zevk duy 
mak muhrik ve tatlı bir ses dlnllyerek 

gaşyolmak isterseniz her akşam 
•• 

.Harbiyede 8 E L V U bahçesine 

te1rif ederek meşhur 

DENi Z K 1Z1 

EJFTALYA HANIM 
VE KEMANi 

SAil 1 BEYi 
dinleyiniz 

Ankara Vilayetinden: 
Birinci madde - Ankara'da Yenişehir'de in a edilecek Vill• 

yetler evi inşaatı mukavelename tarihinden itibaren yedi yiiz otuı 
gün zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 16-Ha• 
ziran-932 tarihinden 1-Ağustuı·932 tarihine kadar kırk beş güa 
müddetle münakasaya konmuıtur. 

ikinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı malilerini 
isbat edenler kabul o unur. Bunun için münakasaya dahil olmak 
istiyenlerio: 

A - inşaat toplan götürü ve anahtar teslimi şartile müna• 
kasaya vazedildiğindeu taliplerin proje, şartnam~ler ve evrakı 
keşfiyesinin tetkikile kendilerı tarafından teklif edecekleri fiatın 
yüzde yedi buçuğunu Vilayet idarei Hususiyesi hesabına banka 

-ya teidi ettiklerine dair makbuz senedini veya milli bankalardan 
birinin teminat mektubunu ve yahut milli esham mukabili Mu· 
hasebei hususiyeden alınacak ilmühaberi ib:az etmeleri lazımdır. 

B - Ticaret odasına mukayyet olduklarına dair bir vesika 
göstermeleri ve ayrıca itibarı malilerini Viliyet Encümenine iı· 
bat etmeleri icap eder. 

C - Yetlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihale• 
den en az sekiz gün evvel Vilayet Batmühendisliğine göstererek 
münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehl;y !tİ fenniye 
vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikanın zirine şerh ver· 
dirmeleri iktiza eder. 

E - Mevzu bahis inşaat münakasasına bir parçada liakal 
llç ~üz bio liralık bir bina inıaatmı tamamen muvaffakiyetle ikmal 
etmış bulunan inşaat müessese~eri l<abul edilecektir. 

Bu dört şartı tamamen haiz olmayanların münakasaya iıtirak· 
leri şayanı kabul olamıyacağından teklif zarfları açılmıyarak ken• 
dilerine iade edileeekt-ir. 

Üçüncü maddd-.- Ta"ipler 661 numaralı münakasa ve iha• 
Je kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapa· 
lı zarfı 1 • Ağustos·932 tarih ve pazaı lesi günü saat on beşe ka· 
dar Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde 
tevdi edeceklerdir. 

Dördüncü madde - Münakasa 1-Ağustos-932 tarih ve pa
zartesi günü Ankara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Betinci madde - Evrakı keşfiye ~e projeler yüz lira muka
bilinde Ankara Nafia Başmühendisliiinden alınabilir. 

Altıncı madde - Evrakı keşfiye ve projeyi glSrmek veya 
daha ziyade malumat almak istiyenlerin Ankara Vilayeti Nafia 
Baş mühendisliiine müracaatları ilan olunur. (2812) 

Avrupadan diplomalarla mu11ddak birinciliği ve en büyük za· 
fer nışanını ihraz ettiği ıribi Türk zekası, Türk san'atı, Türk 
sermayesi ve Türk amelesiyle ihzar olunmustur. 

le SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCEIC 
ağaçlar çiçekler ve nebatat üzerindeki tırtılları, tavuklar ve 
kümes kuşları ile sair hayvanat üzerindeki pireleri ve böcekleri 
ve bilumum haşaratı meYtİ ebedi ile katiyyen öldürülür ve bir 
daha dirilemezler. Aksini ispat edene 5000 Lfr8 
tazminat verilir. Devlet demiryol!arı, Şark demiryolları, Seyrise
fain, Hililiahmer, Gnlhane, Cenahpafa, Haseki hastaneleri ve
sair büyük hastanelerle Sıhhat yurtl:: rı, Yatı mektepleri, bOyOk 
oteller, büyük vapur kumpanyalan, Tütün inhisarı, Ford kuın
panyası, ve bilumum miiessesatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal etmektedir. lamine ve markasına dikkat ediniz. H .... 
Ecza Deposu. 


