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ti• k • • • d k f Meclısı f. 
rme ıçın gresın e on eranslar ----

t k
•t"""'tl ı lktısat vekili tara-

eş 1 a anma ıyız.. Riyaseticümhur umumi katibi fından açıldı 

Yalnız mali ve ikbsadi müli.. 
haza ile değil, rejimi tanıtmak 

noktasından da turizme 
ehemmiyet vermeğe me~buruz 
'l'Grkiyede turizm - Rusyada ne oluyor?

ltalyada ne yapıyorlar? 
Her millet, memlekete sey-1 le ~eçirmektir. Hatta maiıet

Jab celbine çok ehemmiyet ve- , lennden kı1arak oraya mutlaka 
riyor. Fran1a Almanya ve ls- gidenler de oluyor! Parisin ye
viçrenin biribirlerine nasıl re- rini tutmak için Romanın ne 
it.bet ettiklerini bu yolda ne eksiği var?" Hakikaten fatist 
gibi masraf ve tesisat yaptık ltalya turizme daha fazla bir 
l•rııu hep biliyoruz. Son zaman ehemmiyet vermeğe baıladı. !
l•rda Ruıya ve halya bu 1aba- talyada Baıvekalete merbut bır 
daki faaliyetlerini arttırdılar. turizm .. müsletarlrğı . vardır. 

Bir seneden beridir ki tu- Muıaolını Romanın ımanna 
rizın san'atı· boltevik Rusyada çok ehemmiyet veriyor. Roma· 
•.~a elektrik aanayii ııibi, trak ya verdiği eh~mmiye! ü~erinde 
t~r aanayii ııibi bir endüstri ha- konnturken bıze dedı ki: 
ltııi almışbr. Ruıya; iklim "Vakıa ben bey'eti vekileye 
"'~ ~er noktai nazarından es- dahil ayrıca bir Roma nezareti 
kı.~ır m~mleket değildir. On~ ihdas etmedim. Fakat Roma 
~llZelennde görünen ıeylen valisini doğrudan doğruya ken-
':' hanııi bir Avrupa tehrinin diıne bağladım. Bütün talima

:~elerinde görmek mümküı:>- tını benden alır-." Hakikaten 
lır. Buna rağmen bu sanayıe Muasolini'nin 1talya11 yeni bir 

teni bir inkitaf veriliyor. Mo•- Roma yaratıyor. Romanın ye-
0vıuıın, Leningradm bü~n ni planında en bakim rolü yine 

0~ellerj açılmıt, ki.fi ııelmemıf, tarih oynayor. Bir taraftan ye
t•ındi de Moskovada sekis yüz rin altındaki Romayı çıkanyor· 
j'.Iı bir o'el yap~bnağa bat- lar, diğer taraftan yeni bir ~°: 
ı:;:ıııııtır. Rusya, bır çok mem· ma yapıyorlar. Fakat bu iki 

. etlerde tıpla konsolosluklar Roma arasında o kadar sıkı Te 
llbi, enhlrist mümeaaillikleri tam bir ahenk var ki-. 
)•PIDıf çok ucuz seyahatler t . , . 
~p ettiriyor. Rusya, yenr r~ 
f.~i İtibarile c:.aıustan ve tah~
qltıuı en ziyade korkan bır 
~İllet olduğu halde s.eyyablara 
k olaylrk gösteren bır memle-
et oldu! 
Şu da var ki, Ruaya turizmi 

Yalnız ticari bir fikirle yapmı
)or. O ayni zamanda inkılibı
lltrı eserlerini bütün dünyaya 
töıtermek istiyor. Acaba yap. 
lığı inkılabı herkese göster
llıelt ve anlatmak husuıunda 
'türkiye; büyük komt~•u der~· 
~İnde bir mccbunyet, bir 
flıea'uliyet hissetmiyor mu? . 

Bu 1an'at bir memleketın, 
lı.ıkalarını alikadar edecek bü 
~ eserlerini, kıymetlerini t~: 
lııt ve onları istismar etmesını 
ic.p ettirir Rusyada güzel o
l~n feyler daha ziyade es.ki ~e
Jnııiıı eserleridir. Halbuki bl%
de eski hayatla beraber yeni 
ttıfüııin hayatiyeti de görülür. 
. Bü~ dünyanın iddiası ıu· 
d_ıar: Türkiye en zengin bir tu. 
~111 memleketi olabilir. 

Bu, doğrudur. Bir insan hal· 
)•da, Yunanistanda yalnu: Ro· 
llıll ve Yunan medeniyetlerini 
~~.rü~ tetkik. edebilir. Hal~uki 
1 lır;kiyede bır çok medenıyet· 
k~ ıç içe girmittir. Bu memlt;· 

ette Yunan ve Roma medenı
)~tlerinden batka Hitit mede. 
111Yeti, Arap medeniyeti, B~zr.n_s 
~edeniyeti Selçuk medenıyetı, 
11•1hayet Os~anlı medeniyeti bü 
t1ııı tafsilatile görülebilir. Bu 
110ktai nazardan Türkiyede yaf ıl•cak turizm sanayii yalnız 
•tanbul tehrine münhasır kal. 

llıaınalıdır. Anadolunun eski 
llıede.,iyet ve eserlerini, güzel 
t~~iatlarını göstermek içi°: let· 
ılat yapmalı basit temız ve 

il • • t.)11Z vasıtalar hazırlamalıdır. 
111ıtmamalı ki, bugün bir Av

l'lıpalı için Türkiyede seyı.hat 
~llıek, adeta Asyanm yayll
t.rında olduğu gibi, müşkül, 
llt.lıalr ve l. tta tehlikeli bir ma 
tera gibi görünüyor. . • 
" Maruf bir İtalyan dedı kı: 
lı~ bir çok memleketlerde, 
l'ılhaaaa Balkanlarda dikkat el 
/tn· Mai,etleri vasatın biraz 
~~ııde olan genç evlilerin en 
lıı Yük hevesleri, hiç olmazsa 

r aylarını, halaylarını Pariı-

Bi:ı, bütçe müvazenesine ol
duğu kadar tediye müvazene
sine de ehemmiyet ve:iyoruz. 
Senelerden, asırlardan beri mü 
temadiyen harice vergi verdik. 
Bilmeyerek verdik, istemiye
rek verdik. Yanlı§ yolun nere
sinden dönülse kardır. Eaaıen 
yeni bayatın ıartlanna batka 
tilrlil ayak uyduramayız. Tür
kiyede turizm için, memlekete 
seyyah celbi için sarfedilecek 
para hebaya gitmez. Yeni re
jimin eserlerini göstermek için 
olmasa bile sırf mali ve ikt11a
di mülahazalarla bu İft yapma
lıyız. Nedense bu ifle geri ka
lıyoruz. Bu it için yapılmakta 
olan küçük bir yardımı da çok 
görmütüz, bütçeden çıkarmıtız. 
Göze görünen gelir kadar gö
ze görünmeyen gelirleri de duy 
mağa ve ııörmeğe alıımalı •• 

SJIRT JIEB'USU 

MAHMUT 

Meclis Reisi 
Bu Sabah 
Geliyor 

ANKARA, 10 (Telelonlo) -
Meclu R.,iai Kaa;ım Poıo ~a .olı
f'lm lıtonbalo horek.t •tm~tir •• 

BOfıJekil lımet ~"f"• . Rıya••h 
cümhar umumi katıbı Hıkmet B., 
Vekiller °" m•b'a.Ear torolıntlon 
aomimi ıarefte t•fyİ edilmiıtir. 

Hindistan da 
Kanlı 
Arbedeler 

BOMBAY, 10 (A.A.) - :razyik 
. . f nıaruz sınıflar Hınt kon 

ve ıtısa a bu .. k.. küıat cel-
fttanoının gun u ebe 
ıesi dolayuile kanlı arbeclelet'e s 
biyet vermiıtir • 

Ayrı ayrı intihap daireleri i•te 
mekte olan bu aınıfla~ ıu~ele; 
. d b' t· •-·mmın mumeıaıllerı 
nneoıraa.ı . k" 
konferanı salonuna aınn.e ıate-
diklerinden içtimada bulunan reı 

. ..nnu·· llüler buna muhalefet et 
mı o- , • • d · 
mitler ve akalliyetçılen tar etmıı 
!erdir. 50 kadar yaralı vardır. 12 
sinin yarası ağırdır. ... .. . 

Polia, intizam ve ıukL~.u ıade 
etmiatİr• 

H
e ANKARA, 10 (Telefon) -
ıkmet Bey Şarkta Yüksek 1ktı1at Meclisi öğleden 

sonra lktısat vekili Mustafa Şe 

inhitat Sebeplerini izah etti ref Bey tarafından açılmııtrr. 
Mustafa Şeref Bey Meclis aza-

Yuauf Hikmet Bey 

kaddime obnak üzere daha evvel 
ki devirlerde ayni alemde huaule 
ıelmiş olan inbitatlardan ve on
ların sebeplerinden babaeımiıtir. 

Hikmet Bey Türk alemindeki 
inbitatları tetkik ederken tarihi
mizi: 

1 - Orta Aayanın mücerret 
bulunduğu ve büyük mikyasta 
umran kabiliyetini haiz bulundu
ğu devir 

2 - Ayni kıt'ada bozkırlann 
yani çollerin iman mümkün yer· 
!erden epey fazla olmağa baıla
d.ık.la~ı :ı;amanla • Selçuk Türkle
rının ıakıtlerden beri Türklerin öz 
vatanı olan Anadoluda yeniden 
siyasi bir mevcudiyet kurdukları 
zam.an arasında geçen devir. 

.. 3 -. Mal~zl!'irt mubarebea.iyle 
Turkıyede layık bir cumhuriyet 
kurulm~aı ar~ımda geçen devir 
olmak uzere uç inama aynlmıt ve 
her biri hakkında ayn ayrı izahat 

ANJCA.RA, 10 A.A. - Tarih 1 vemıiıtir. 
müderris n muallimleri içtimam- Birinci d 
da bugiin Türk tarihi tetkik cemi H'km evre 

ı etBeb··· d yeti azasmdan Riyaseti cumhur • . Y ınncı eYreye 
katibi umumisi Yuıuf Hikmet B. aıt ızalıabnda zamanımızdan 100 
(Şarkta inhitat aebepl•ri) h ... km - l2~. asu;. kadar •""el orta Asya· 
da bir konferans vermittir. Hik- da T~klük ana yurdunda diönya• 
met Bey konferansmda bilhaua "!" dıger kmmlarmdan tabü ma• 
oon iki Üç asırda Türk aleminde malarla. ayni~'! mllsait bir jkJj.. 
görülen inhitat ve onun sebepleri- me malık ve cılah tat ve maden 
ni tetkik etmit ve buna bir mu- (Devamı 2 inci sabi/ede) 

Hükômet posta vapur

culuğu inhi 
sarını nasıl işletecek? 
Sadullah Bey izahat • 

verıgor 

Bütün limanlara vapur işletilecektir. 
Program hazırlanıyor •. 

Seyrisefain umum müdürü Sa
dullah, ltletme ve Levazım mü
dürleri Bürbanettin ve izzettin B. 
ler dün Ankaradan ıehrimize av
det etmitlerdir. Posta vapurculu
iunun devlet inhisarına almmıuı 
hakkındaki layihanın B. M. M. ce 
kabul edilmesi üzerine artık bu 
müzmin dava kat'i bir neticeye ik 
tiran •tmit oluyor. Seyriaefain -
Hususi vapurcular rekabeti orta• 
dan kalkacak, timdiye kadar iki 
taraf araamda yapılıp bir iki ay 
içinde hepsi feshedilen Ye ad.,dl 
8 i bulan itilifnamelerin müma
ıillerini aktetmiye lüzum kalmıya 
cak; Türk sularında posta vapur 
culufu aervialerini Seyriııefaln 
tanzim ve idare edecektir. Yeni 
kanunun ne ıuretle tatbik oluna
cağmı öğrenmek Üzea·e dün bir 
mubarririaıiz Sadullah B. le ııö
rüşmiittür. Devlet inhisarı teklini 
ilk olarak teklif etmif ve nihayet 
bu noktai nazan kanun haline 
gelmit bulunan Sadullah B. mu
harririmize demittir ki: 
"- Mecliıi aliden çıkan kanun 

aaribtir. Ahk&mma ııöre, tetkila
tııruzı pek az tevsi etmek sureti
le Türk limanları H \lmda posta 
.seferlerini tanzim ve idareye ha· 
zırlanacağız. Kanun nefri tarihin
den 2 ay oonra mer'i olacaktır. 

Sadulleh Bey 
Ondan oonra hususi vapurların 
tefrik, taınif ve mübayaaaı için 3 
ay müddet konulmuştur. Bu müd
det zarfında mevcut huıuıi vapur 
]ardan poıta vapuru evsafında o
lanlar evvela tefrik edilecektir. 

<Devamı 4 üncü sahifede) 

Gümriihte duran 
ba$.'3.ndı. 

tarihi evrakın Miizeye nakline 
Yazı~ı !lçüncü sahifede 

larını seli.mlamıf, Meclisin bu 
seneki ruznameai etrafında ken 
dilerine izahat vermiıtir. Bu i. 
zahatın hitamında muvaffakı
yetler temenni eden Mustafa 
Şeref Bey riyaseti Trabzon meb 
usu Hasan Beye terketmiştir. 
Bundan ıonra Mecliı ruzname. 
sindeki maddelere göre encü. 
menler aynlmıttır. Encümen-
ler yarından itibaren faaliyete 
geçeceklerdir. 

Beş devletle 
Mukavele! 

Takas heyeti dün 
Avrupadan döndü 

Atıf ve Cemal Beyler 
Takas mukaveleleri akti ve ihraç 

qyamıza mahreç bulmak üzere iki 
aydan beri muhtelif Avrupa ın«rıle
ketlerinde seyahat etmekte bulunan 
takas heyeti azaar, Ziraat müst•
n Atıf ve Ofis müdürii Cemal Bey
ler dün akf"DI Loit ekspres posta
sile Brendiziden tehrimize avdet 
etmi,Jerdir. 

Atıf ve Cemal Beylerin bu seya
hatleri esnasında yaptıklan ticaret 
mukaveleleri ve mesaileri hakkında 
Hükümete izahat vermek üzere bu
gün Ankaraya hareketleri muhte
meldir. 

Heyet, Fransa, Belçilra, Holln
da, Lehistan ve Avusturya ile birer 
takas mukavelesi aktetmiıtir. Bazı 
devletlerle de ihracat qyamız için 
müsbet temaslar yapılmqbr. 

Açıkta kalan 
Memurlar 

İnhisar idaresi ay 
sonuna kadar 

tebligat yapacak 
inhisarlar umum müdürlüiü 

me•kez teıkilab kadrolan ikmal 
edilmittir; ay aonuna kadar teb
liğ edilecektir. Mülhakat kadro
ları da isimlendirilmekte olup pey 
derpey tebliğ edilecektir. 

Diğer taraftan inhisarlar me
murlannın aicilleri tetkika devam 
olunmakta ve ite yaramıyanlar 
tefrik ve tesbit edildikçe taafiyeye 
tabi tutulmaktadır. 

Barut inhisarı da sabık tirketin 
taıfiyesinden aonra lnhiıarlar u .. 
mum Müdürlüiüne i!tlbak edecek 
tir. 

Barut lnhiaarınrn, av mevıimi 
dolayııile son zamanlarda aatrf
lan bir aa; artmışbr. Mezkur inhi
sar idaresinin tafra acente ve ba
yileri lıtanbul'a celbedilmiftir. 
Bunlarla idare arasında müddet
leri biten mukaveleler teçdit olun 
maktadır. 

Muhafaza leşkilAlı 

Dünden itibaren Tiı Ün ve Müı 1 
kirat Batmüdmyetleri muhafaza ı 
teıkilitının tevhit edildiği latan. 
bul tütün inhiaan batmüdürlüiü
ne tebliğ edilmittir. 

inhisarlar lıtanbul muhafaza 
müdürlüğiine Müskirat inhisarı 
muhafaza müdürü lunall Hakkı, 
muavinliiine latanbul tütün inbi
.. .., ba~müdürlüğü muhafaza tef 
kilab &miri İlyas Bey tayin edil
miıtir 

Maçta heyecanlı hlr akın 

Racing Club ile 4 üncü 
maçı kazandık •• 

Maç 1 e karşı 3 sayı il~ Muhte .. 
litin galibiyetile neticelendi 

Dün Racing Club ile oon maçımı 
zı stadyomda oynadılr. Günün pa
zar olması dolayısile fazla ahali gel
memiıti. Oyun umumiyet itibuile 
ciizel oldu. Yalnız burada zikretme 
den pçemiyecefimiz bir lıBclise ol
du. O da Kemal Faruki'nin Schar
wath ile yarım dakika kadar süren 
bolu müsarauıclır. Hadiu ne olvr
sa olsun, Kemal bunu yapmayac.ak
b. Çünkü karfnnızda bir misafir ta 
lam bulunuyordu . 

Müessif bir hadise 

Oyun &flliı yukan aıubtelitin hi 
kimiyctile çereyan etti. Buna da 
sebep Fran11:darm Paristen çıktıkla 
rından beri 11 inci maçlarmı oynama Ü~~~,., 
landır. 

Oyun nasıl oldu? 
Saat tam albda oyan Kamrı~ 
<Devamı 4 llncil iabifede) Golt .. 

Şeker piyasada gene 

darlanmağa başladı 
Brezilya ile kahve ithali için 
bir hususi mukavele yapıldı 

Şeker piyasada niçin azaldı? 
Son ıünlerde telıirde gene bir 1 kraJı. M. Simner'in deliletil Brezil 

kah.ve ve ıeker kıtlığı bat göster- ya HükUnıet bıuıkaaile kah:• ltha
mege ~ıl~ıtır • . litı mukabilinde Türk itbalit qya 

Bugun ıçm pek kendini biısettlr- ı sı satılacak surette bir takas muka 
mey.~n .. bu ~ık söylendiğine ııöre, velesi aktetmiı, ve bu hususi muka: 
~ıunk!' v~yet devam etti~i tak- vele dün bir telgnıfla iktisat veld
dır~e ~ır mudd~ .~vvel ha~ıa olan Jetine bildirilmittir , 
vazıye~n tekerrurunden endııe edil Bu mukaveleye naz<0ran, Brezil
melı:tedır. . . y~ HükUnıet bankası, Brezilyada 

Bum~n .aebebı teker Ye k~verun Sımner ıirketi ve Konsey süpran da 
taka.. tabı tutulması dolayısıle tem ko~'nin muvafakatile Türki t 
muz kontenjanına biç teker ve kah !arının yalnız bu mÜ•- ".i'.üd:f 
ve konulmamıı olmasıdır. Bu sebep le beynelmilel boraa fiatlan izer' 
le ay batından ~ri, on pnd~r 

0

hiç den yapılmuıru ve bedelinin ..;: 
kahve. ve ıeker ıtb.al ~ıl!"eıruftir. . Türk .bankası?" yabnlarak Brezil-

Ala~adarlann soyledığine naza- yaya ıbraç edılecelı: Türk malların 
ran, pıyasada kesme teker kalma- bununla ödenmesini kaba! ~ 
mq gibidir . Kahve stoku da çok az clir. 
dır . Brezilya "nm memldı:etlmlze kaı... 

Şelırimizdeki ithalat müe11esele- Ye itlıali.tr senen 2,000,000 T 
rinden biri bir müddet evvel tehri- lirası olduğu halde ihracat- 20 
~zi ziyaret eden Brezilya kahve bin lirayı ceçmemelı:tedlr • 

ilk tedrisat mtifettişleri toplandı 

latan bul Maarif ilk tedrisat milfeffiılert dOn M rlf 
müdürll Haydar Beyin riyasetinde bir lctlma aa 
lardır. içtimada afluato• a111 /rinde ya 1 gkap.:nlf-" pı aca miJ-
f ettiıler kongresinin ruınameal te•olt dil 1 • 

R• d k j e m..,ttr. ongre e me tep •ergllerl, darı Ted 1 1 b 
l l 

' r tJ azı me-
se e er mevzıı bahaolacak ve talebe 1 1 daha milllemmel bir tarzda lnkl an n e yazısının 
tedbirler Jıonu1ulacakt11;. ş fı için alınacalı 
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lBa~ı 1 inci sabii•d•) 
J.:virlerine ermiş ziraatçl ve hay
van yeti,tirici bir Brakıaefal me
deniyetine mukabil toprağm ~ 
'<a taraflarında ve ezcümle Çin, 
Hindistan ve Avrupa ve şimali Af
cikada kısmen yontma taı devri
ne yeti,ebilmiş evcı ve toplayıcı 
Dolikosefallar bulunduğu ve da
ha sonra Türk ana yurdunu tecrit 
eden manialar kalkınca Çinde 
Hint de Akdeniz havzasında ve 
Avrupada orta Asyadaki gibi me
deniyetler peyda olduğunu ve 
bunların bazıları pek yükaek se
viyelere irittiğini ciddi hafriyat 
yapılnu~ olan her yerden bu me
deniyetlerin teeasüa ve inki,.fının 
orta Aay• ve Brakisefallerinin o 
havaliye varmalariyle müteradif 
olduğunun ıörüldüğünü söylemiJ 
ve ana yurdunu terk eden kafile
lerin manen ve maddeten hem 
hara ve hem fen huauslarrnda dün 
yada yafayan diğer insanlardan 
pek ileri olduklarını Ye bunların 
kendilerinden pek ıeri olanlar i
çine ıirdikçe onlan emirleri altına 
a ldıklarmı ve malik olduk lan va
sıtalardan anlan istifade ettirdik 
!erini ilave etmittir. 

Muhaceretlerln sebebi 
Hikmet Bey ilk muhaceretlerin 

sebeplerinin vuzuhla teabiti imkin
sız olduğunu maamafih bunlann ara 
sında miladm 18 inci aanndan itibıı 
ren AVTUpaWarı dünyanın dört ta
rafında sevketmiı olan lmillere mü
muil amiller bulunacağı gibi orta 
Asyada biribirile mücadele neticesin 
de mağ1Up olan bir zümrenin hicre 
ti tercih etmesi veya kurakla,maya 
başlıyan bezı mıntakalan terketmek 
mecburlyetinln hasıl olması sebep
lerinin dahi hatrra gelehileceğini 
aöylemif ve teabiti mü,kül ve takri 
ben milattan hir iki bin sene evvel 
başlaması mümkün :zamanlardan iti
baren vaziyetin mühim defitiklik
le .. arzettitini ilave etmittir. 

Hikmet Bey bundan aonra bugün 
k•.i vaaıtalar11D1zla fark ve Türk a
leminde kaydedilebilecek en eaki 
inhitat vak'elannı izah ederek bu
nun tabiatın beşeriyete ettiği büyük 
:>İr zülum olduğunu ve medeniyeti 
yaratmıı olan ırkın anayurdunda 
baılamış olduiu aure devam etmek 
ten menedildiiini kuraklaf'Ul ana
yurttan çıkmafa mecbur olanlann 
gittikleri yerlerde çok yüksek me 
deniyetler kurmalanna rağmen 
onu ku~anlann ıerek diğer ırklar 
la karıılaşmalan ve ıerek iklim 
ve tabii tartlarm batkalıiı dolayı 
siyle uirad1kları mütkilat yüzün
den medeniyetlerinin tereddi etti
ğinin görüldüiünü ve aonu ıelmi
yen muhaceretlerin buaule setir
di here.um.ercin ve aarımtılann ar· 
kası ateşli silihlann tahakkümü
ne kadar alınamadığını söylemiş 
ve ana yurdun pek yakırunda ku
rulmuı olan ilk medeniyetlerden 
birine Hindiatanm ıimalinde Sin
du • Pencapa timalindeki bet altı 
oin aene evveline ait mohencoda
ro harebelerine dair mÜ§ahedele
rini anlatauthr. Hikmet Bey bu 
medeniyeti kuranlann Brakısefal
lar olduğunu ve tıp harı ve mede 
niyet itibariyle aiimmerlere çok 
benzediklerini .Oylemiş ve ikinci 
devreye ıeçmittir. Hikmet B or· 
ta Aayanın kuraklanmaaile batla· 
yan Türk ve hatta inaanlık tarihi
'lin ikinci devresinin çöl ve bozkir 
ehaliaini ıulak ve mamur kıımı
lar Üzerine aevkeden dört bet ba
tında bir muvaffak kılan ve mağ
luplerl çıll ve bozkır veya uzak
lara fırlatan ikincisinin de bü
yük devletler kurulma ve yıkılma 
aını husule ıetiren ve Türk alemi
yle dıtan &leınler aresmdaki ce
reyanlardan ibaret olan ana hat
lannı söyledikten sonra ve bu 
mevzu üzerinde bazı izahat ver· 
dikten sonra kurulan ve yıkılan 
devletlerin büyükleri araamda 
(Hün Türk) (Gök Türk) ve (Çin
siz) devletleri olduğunu ve bun
ların daha ziyade bozkırlar aile· 
aine dayanarak kurulmuş ve ida
me edilmite benzediklerine naza
ran bunlann ayni devirlerde Ro
ma Bizans lran ve Çin de mevcut 
yaşayış tarzlanndan daha yükaek 
olduğuna hükmedilmek lazım gel 
diğini uygur harzem ve timur dev 
Jetlerinin iae ceaametleri almıt ol
mamakla beraber daha ziyade 
mamur kıaımlar halinde dünyanın 
veya otlarla bozkırlar halkı ara
sındaki muv.'.lzeneyi birinciler le
hine kullanmaya çalıtan devlet· 
ler meyanında zikredileceklerini 
bevan elmi•tir. 

Hikmet Bey tabiat ve iklim iman 
aızlığının Türkleri bedenden sağlam 
ve tabiattan kahraman yaptığını 
onlara yorulmak bilmez bir azim ve 
ıebııt veren ve bu sıfatlan haiz ol
mayanları amansızca imha eden bir 
imil olduğunu ıöyledikten ve her ne 
vakit Hindde, Çinde, lranda. Avru
pa ve Şi.-Ii Afrikada içtimai rabıta 
lar, çürümüt nizam ve intizam bo.. 
zulmuş ahli.k tereddi elmi, iae ora
ya aaker kumandan ve memur ıda
tilc ıirmiJ olan türkler ve yahut bir 
Türk sıfatile ordu veya kavmi bııım 
da bulunan reislerin kendi kabiliyet 
leri maiyetlerinin zeki ve dirayetle 
tinin ve beraberinde getirdikleri te
miz taze ve zinde kan sayesinde ölü 
mc yaklafall camiaya yeni hayat ve 
ruh vermit onun nizam ve İntizamını 

larının kurmuı oldukları devletlerin f 
topundan vüı'at azamet ümranca L ne ı· tilaA ının 
çok yüksek oldu lannı izah etınit- ausan 
tir. 

Batan 
Tahtelbahir 

ny~i;ı:~::ı:iıır.:=;ti;::~~~~~ ı·kıı·sad.Aı netı·celen· 
ki muharebelerin türklüğe olduğu k 
ıibi bu memleketlere de zarar verdi Dalgıç geminin te -
iini ıöylemİf ve fakat bu iotila ve nesine vurdu 
muharebelerin anzi olduğunu ve M H • be Al F 
bunlar araamda uzun .ulh aıayiş • emot, ır man - ransız cevap alamadı •. 
ve teref ve refab devirleri bulundu-

ğunu halbuki ayni memleketelere teşriki mesaisinden bahsediyor CHERBOURG, 10 A.A. -
türkler gelmedelerdi orad_a mütema- Denizin dalgah olmasına rağ. 
di ve miskince bir anarşıden başka A k • t• men Artiglio dalgıçlarından bi-
bir şey ıörülmeyeceğini ilave etmit meri anın vazıye 1 d 
ve türkler olmasaydı islim aleminin risi Promethee'nin bulun uğu 
19 ve 20 inci asırlarda uğredığı akı- BERL1N, lO A. A. _ Mali yet iyi ve fakat bilhaua sonun- mahalle kadar inmit ve teknesi 
bete 11 ve 12 inci asırlarda uğraya- mehafil, Lausanne muahedena. da çok çetin müzakereler .. Bu ne vurmuşsa da hiçbir cevap a. 
--"mı misal olarak zikreylemiştir. 1 t 
....,. meıinin iktisadi neticelerini• müzakeratın mahiyet ve şeklin amamış ır. 

Üçüncü deore müsait telakki etmektedir. Bu de tenkit edilebilecek hiçbir şey Bir teşebbüs daha 
Hikmet Bey bundan sonra ü- mehafilin nikbinliği, Berlin bor göremiyorum. CHERBOURG, 10 A. A. -

çüncü devreye ıeçmiş ve bu dev· sası üzerinde tesirini göatermit Fransa'nın hukuku tamami- l!k dalma 3 saat devam etmiş-
re için 1071 tarihini eaaa tutmuş- tir. Bu tesirin nakit piyasası ü- le mahfuzdur. Bilhassa kayde- · D 1 d · 1 • · · tur. Hikmet Bey Selçuk hüküm· tır. a eıç, enıza tı gemısının 
dan alp aralarun Bizanı impera- zerinde de görülmesi ümit edil. dilmesi icap eden nokta, İngiliz teknesine şiddetli darbeler in. 
toruna karşı mali.zkirt meydan mektedir. heyetinin fevkalade dostane o- dirmiıse de biç bir cevap alama 
muharebe.sini kazandıktan sonra Amerikanın hattı harekeli lan hareketidir. Sir Jobn Simon mıştır. Yalnız harici sebepler-
Türkler için eaaaen özyurt olan A· 1 ile M. Mac Donald, fevkalade den mütevellit olmaaı melhuz 
nadoluda Türklerin yeniden bir YAŞ NGTON, 10 A. A. - müzaheret ettiler. 1 1 . 
siyasi varlık teşkil ettiklerini ve Hariciye nezareti, Amerika'n 1• bir takım geçici gürü tü er eııt-
oraya hem pek eski ve hem pek borçlar meselesindeki hattı ha- Otomobili hariciye nezareti- mittir. 
yeni zamanlarda yerletmit olan reketinde _ Ki reisicumhur M. ne gitmek üzere hareket ettiği Bu dalma lombozların vazi
Türkler arasında çal-ucak bir kay Hoover tarafından 1931 sene- urada batvekil (Horra!) larla ı yetini tasrih~ medar olamamış
napna husule ıeldiğini bu suret- te§yi edilmiştir. ı tır. Saat 19 da ikinci bir dalma 
le Türk milletinin ucu buçağı gel 
miyen bozkırlardan uzakta eski Dostane taoslge teşebbüsü yapılmııtır. 
bir yurtta ıiyaai hakimiyetini yeni LAUSANNE, 10 A.A. - Al ı Şenliklerden vazgeçildi 
den teıis ettiğini aôylemiş ve bir le 1 1 · "l'"'f 
kaç batın süren yerleşme ve kay- m•nya İ yapı mıt 0 an ılı a • PAR1S, 10 A.A. - Reisicüm 
n~a devrinden sonra dört bet namelerden başka ~lacakl~ dev- hur, refakatinde birçok resmi 
asır mütemadiyen devam eden let~erden dostane bır tesvıye. su zevat bulunduğu halde, dün sa-
yüluelit devresinde Türk alemi- retı imzalamı9lardır. Bu tesvıye at 14 de Caen (Calvados)'a git 
ııin gösterdiği manzarayı izah et- sureti mu.cibince mez. _kur devlet miştir. Mü•arünileyh, orada 
miştir. l k d bo -• ~ 

Hikmet Bey bu izahatı 11raaın- er, en 1 r..,arr ıçın şayanı Darülfünunun ellinci yıl dönü-
da o vakit yer yüzünde yaşayan memnuniyet bir hal sureti elde müne ait merasime iıtirak ede-
inaanların üçte biriyle yarm ara- etmedikleri takdirde Lausanne cektir. 
sında bir kıamını ihtiva eden muahedenamesini tasdik e_tme- Promethee felaketi dolayısi 
Türk ilemlerinin ilim aan'at ve meği taahhüt eylemektedırler. le M. Lebrun merasim progra 
iktıaadiyat cihetinden dahi dün- B • · M y p ' 
yanın diğer kmmlarından çok !1 te.s~y~ s~retı, • on a mından şenlik mahiyetindeki 
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Tren faciasın n seb bı 
anlaşılamadı 

Polatlı adliyesinin raporu 

ANKARA, 10 (Telefon) -
Tren kazası mahallinde ankaz 
altından çıkarılan cesetlerin ye 
künu tahmin edildiği veçhile 19 
dur. Polatlı adliyesi hazırladı
ğı tahkikat raporunu makamı 
aidine takdim etmiştir. Kaza
nın hakiki sebebini bulup çıkar 
mak henüz mümkün olamamış· 
tır. Hükümet bu yoldaki tahki. 
katı derinleştirmektedir. 

• • 
Yaralılar, nıünaha.liif 

nt> ı>aziyette? 

Beylikköprü ile Polatlı ara
sında vukua gelen tren kazası
na ait tafsilatı dünkü nüshamız 
da kaydetmiştik. Dün Haydar. 
paşaya sabah saat 10 da gelme 
si beklenen Ankara treni Polat 
lı istasyonunda 2 saat kadar yo 
!un açılmasını beklediği için an 
cak saat 11 15 te vasıl olabil. 
miştir. Bütün trenlere kaza ma 

hallinden azami beş kilo 
sür'atle geçmeleri için bil 
dairesince icap eden emirlerr 
rilmiştiı-. Trenlerin n:üıca~• 
hatta ilave edilen hususi bır 
kas vasıtasile temin edilın_ ıl 
dir. Devrilen vagonların bır 
evvel kaldırılarak yolun t 
lenmesine büyük bir gay . 
çalışılmaktadır. Devlet Delll~ 
yolları idaresi erkanı el'an "1 
mahallinde tahkikatla metl"'. 
dürler. Hareket müfettişi 
dullah Bey, henüz avdet et~ 
mistir. Ankaz altında kalsJI 
ara'aında 12 yatlarında l<ü ; 
biı· kız çocuğunun ' 
bı;ıur.•lnifu anla4ılmıştır. 1'ı 
clol-tör Hasan Bektat 
fendinin yaraları ağırci' 
Katar memuru Ali Rıza Ef. ti 
kolu kırılmıştır. Ağır ve hafi 
yaralılar Eskişehir hastah~ 
sinde itina ile tedavi edilmel"'1 

dirler. 

Cemiyeti akvama gidece 1: ola~ 
heyetimiz intihap ediliyor 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Heyeti vekile yarın vey•' 
bür günkü içtimamda Cemiyeti Akvama iştirak edecek olar: h' 
yeti murahhasayı intihap edecektir. 

yüksek olduğunu ve hara cihetin- pen e bıldınlmqtlr. her türlü tezahüratın çıkarılma 
den büyük bir tesanüdün mevcut LAUSANNE, 10 A.A. - M ... arzusunu izhar etmiştir. Bir ailenin 14 nü*usunu kudat 
bulunduğunu söyledikten sonra Herriot, Sir John Siınon, M. ı• .. .. t bb .. 
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19 uncu aara ıeçmiş ve bu aann Hymans, M. Yon Papen ve M. U('UnCU eşe u b • k •• k d 
muhtelif zamanlarda gösterdiği Muıy (lıviçre), AYUaturya'ya CHERBOURG, 10 A:A .. - lr Ope ISlr 1 
manzarayı taavir ederek ana orta ikraz edilecek 300 milyon tilin Dün saat 21 e doğru Artıglıo'. .1 
Aıyanın takıime uğradığını Hin- d I b' d 1 ANKARA, 10 (Telefonla) - Çankayada oturan kalaball' 
diatanın Türklüğün nam nışanının ge ait son muameleleri tesbit nın a gıcı üçüncü ır a ma I d b k cidf. 
ancak asariatika sırasına geçmiş etmek üzere dün akşam toplan daha yapmıttır. bir ai enin on ört nüfusunu İr öpek ısırmıt, kısa bir mü 

1 1 ku 1 Olmalı sonra kö--" ölmü•tür. Bu köpeg" in kuduz oldug·u anla•ılmıtld binalardan ibaret olduğunu ra· mışlardır. Dalga arın vvet i 1""" T • 

nın re•men taksim olunduğunu ve M. Yon Papen, Almanya'. ve görme ıeraitinin fikdanı, Bütün ev halkı tedavi için lstanbula hareket etmiştir. 
Osmanlı imperatorluğunun siyaai nın Avusturya tarafından Al- geminin teknesine vurmakta ol B • lt / k •• •• Jı h 
idari, iktıaadi bir inhitat kartıaın ır a yan ruvazoru a a 
da bulunduğunu ıöylemiş ve bu M. Herrlot manya ile birleşmekten feraga- duğu kütleyi idare ve sevketme 
açıklı vaziyete düşmenin sebep- ti mutazammm olan taabbü- ıine mani olmuıtur. . . . . . ~ 
lerini tetkik etmiştir. sinde beyan edildiği veçhile dün tecdi.!ini natık bulunan bu Artiglio, bu sabah saat 6 da . CENE'._YRE, 1? (A.A.) - Bu s~bah, amıral_ Sırıannı ıle_ 

Hikmet Bey islim ve hiriatiyan borçların ilgası hiçbir suretle itilafnameyi kabul edemiyeceği hareket etmiştir. Bu esnada gü • vıl ~e ~sk~r~ m_e~urın hazır b~.lundugu halde ~ıaz kruvaıoı-
alemlerinin mük.ayeaeıini hülaaa mevzuu bahsolmayıp ancak ba. ni beyan etmi•,t' neş, parlak idi. Sis yoktu. Fa- den .. ıze ınd_ ırılmıı.t.ır. B.u kruvazor, 5.300. ton ha_cmınd_ e, 16 .. 9,ın.~ 
ederek ialim aleminde batlanııç- J d d M t 1 100 000 b k t deci S t • 
ta daha büyük intizam ve vahde- zı muvakkat tadilatın icrası za- Almanya'nııi bu muamele ha- kat facia mahalline gelirken bir tu. u~ e ır. o or erı . . . eygır uvve ın ır. u~ .• ~ 
tin daha parlak medeniyet ve da- ruri olduğu ıeklindedir. - Hiç- ricinde kalması muvafak görül- denbire bir siı çıktı, ve Artig- mıldır. Eslaha11 152 mılımetre çapında toplarla .ıoo m~lım o· 
ha çabuk terakki ıörüldüğünü; bir tebeddül vuku bulmadığı müştür. lio ve beraberindeki remorkör çapında tayyarelere kartı kullanılacak toplardan ıbarettır. Bıı 
hiristiyan aleminde iae batlanııç- beyan edilmektedir. yollarını araıtırmağa mecbur dıan batka, iki tane torpil endabtına mahsus koğanı vardır. 
ta dağınıklık perişanlık aefnlet ve 1. . d Alman - Fransız teşriki 
iptidailik daha bariz olduğunu ve Ayan nıec ısın e mesaisi oldular. 

1 ı ı GTON A A Saat 9,30 da iki gemi de Pro fakat buna mukabil is im a emin YAŞ N , 10 . . - BERL1N, 10 A.A.- M. Her 
de muhafazakarlığın ve taaaaü- Memleket tarihinin en büyük 'd methee'yi ihata eden şamandı-
b - ı b · ·ı · b riot, dün ak•am Lausanne a 1 d d d ı D ı un ga e eaı ı e nıs et en az va- mücadelelerinden olan riyaseti. • ra ar arasın a ur u ar. a gıç 
kitte terakkinin durdurulduğunu Berliner Tagablatt gazete mu- bu sabah lombar kapaklarının 
ve her inkişafın bir bahsımızın mu cümhur intihabı mücadelesinin habiri M Willy Ruttle'e beya- ne halde bulunduğunu tetkik 
kaddimeai olduğunu ancak ta bir arifesinde kongre, aşikar olan natta bul.unmustur. MezkOr ga p ~ h' ı • • · • 
T k · · · b" b d ı h bo ı ve romet ee nm vazıyetını sa ürk ütleaırun yenı ır camiaya es aptan. o ayı, a. rp rç arı- ı zete, bu beyana'tı muhabirinin 

· · · k · ·ı h 1 1 1 n'h bir ıurette tayin edecektir. ıırıp yeru an vermeaı ı e usu e nın tenkıs veya ı gasına o an "ımzası altında telhis etmekte-
ıeldiğini Avrupada iıe zamanın bal f · kr k d" Öğleden sonra bir iki dalma 
ihtiyaçlanna •uymayan her türlü mu e etıni te aretme te ır. dir daha yapılacaktır. 
tahakkümün daha kolaylıkla defo Ayandan M. Mac Kellar, ver- .M Ruttel Fransız başveki-
lunabildiğini ve binaenaleyh hiris miş olduğu bir takrirde borçla. ı· · k nd" si~e Lauıanne kon-
tiyan aleminin aerbeıt inkitaf yo- ra ait ahkamı yalnız kongrenin ı fının en n 

1Fransız • Alman mü Amerikada i•sizliğe 
lunu daha kolaylıkla bulduğunu bd'l d b"I • • · b eransı I 'S 
b . te ı e e ı ecegını eyan et- bat "zerı·ne vücude getire kar•ı mu .. cadele eyan etmıttir. k d' M . I h k ı nase ı u y 

Hikmet Bey taauup ve tahac- ~e ted.ılr~ umıa _ey ' ongre- ceği tesirler hakkındakinoktai ASHINGTON 
10 

(A A ) 
cü r hadiaeıi haricinde Osmanlı im nın. ta 1 a~ yap"?~ga es~sen mu nazarını izah etmit olduğunu W • · · -
peratorluğunun inhitat ve sukutu halıf oldugun. u ılave ed_ıyor. beyan etmektedir. Fransız baı- Ayan meclisi, umumi menafie mü 

· d b l · 'k" k C h - d teallik büyük itler, müstahsil me nu ıntaç e en se ep erı ı ı ıama um urıyetperver ayan an vekilı' Almanya ı'le Fransız ara-
aai ve doğrudan doğruya itaizlere aymnııtır. M. Rood, M. Smoot, M. Wat- sında bir teşriki mesai yapılma yardım suretile ipizlik buhranına 

1 - Bu. d":vletin ııidit~<; ta son ve M. Bin han da borc.la. 000 
battan venlm14 olan yanlıt ıatıka· . . g . sının ve iki memleket arasında çare bulmak için 2.124. .000 
met ve onun doğurduğu inhilal j rm tenkıs edılmesıne muarrız- dostane münasebat teessüs et- dolar tahsis edilmit olduğunu na 
· ·ıı · d 1 tık olan kanun layihasını kabul amı erı. ır ar. mesinin fevkalade lehinde ida-

2 - Milli hakimiyete dayanma M. Borah, bu husustaki mü- rei kelam etmiştir. !!'.'.!'.!~~: ··-·······--·-· .. ·-
yan her _devl~ti .muayyen bir za· taleasına söylemekten istinkaf M. Herriot, F ransa'nın Al. olarak terkedilmiş olduğu ·· 
man ıeçınce ınhıtata aevkeden a- t · f M G • b' t k · mu. 
mili e mış ır. · ore ıae ır a nr manya'daki işsizlerin mikdarı- taleaaındadır. 

Hrİ.met Bey konferan11n niha- vererek M. Stimson'dan borçlu nın azalmasını son derece arzu Temps ne diyor? 
yetinde bugünkü Türk milletinin devletlerden borçlarına muka- etmekte olduğunu ilave etmiş. 
tarihi her türlü büyüklüklere do- bil müsteınlekelerini Amerika'. tir. Mumaileyh, bundan sonra P ~RlS, 10 A.A. T empı ııa
lu. ola? gene_ o ezel~ ve e~e~i Türk ya ferağ etmek isteyenler mev- Alma milletinin konferans mu zetesı yazıyor: Geçen sene M. 
mıllet_ ı oldugunu soylemıttır. cut olup olmadıg" ını ög" renmeıı' n L ı•· Y ingtoo'u ziyareti 

Ôgleden sonra latanbul meb'u- . I . . karreratını ne suretle _kartılıya ava ın at . . . 
au Halil Ethem Bey (müzeler) nı ta ep etmıştır. cağı ve Fransa'nın hareketini 1 esnasında Am,~rıka reıı'?'m~~ 
darülfünun febefe tarihi müder· M. Herriot Paris'te takdir edip etmiyeceği sualini ru ~- Hoov_~r ın temennı ettıği 
risi vekili Orhan Bey tarihin felse ' sormus.tur. Berliner Tagablatt' veçh~le. ~u_gun devletler arasm-
fesine dair birer konferans Yer- PARlS, 10 A.A. - Evvelcee d b tıl"f hl 1 1 old 
mişlerdir. Halil Bey Avrupanın de tahmin edilmiş olduğu veç- İn muhabirine göre Fransız bat • a ır 1 a . 11, 0 muş u
belli başlı müzelerile lstanbul mü hile M. Herriot saat 7 de Paris vekili netice olarak milletler a- gun~an Amenka nın g~~k. Av-
zelerinin ~~h~elif a~ıamını ~e e vaul olmuştu;. rasında mukarenet teessüsüne rupa nın ve gerek kendısının se 
memleketimı:un muhtelıf yerlerın M M D ld d .1 hararetle calışmak lüzumundan lameti için ne yapabileceğini ve 
de mevcut tarihi eserleri., projek- . · ac ona . a_ ınum~ı.e bahsetmi•Ür. ne yapmak istediğini sorabili-
aiyonla gÖatermİftir. yh ıle beraber gelmıştır. lngtlız ~ • 

Orhan Sadettin Bey Türk tari ba§vekilini himil tren hemen Fransızlar memnun nz. 
hin!n Türk mil~e~ne ~a~si".et ve· Boulogne'ya hareket etmiştir. PARIS, 10 A.A. _ Diplo- Cemiyeti akvam 
rebilecek en mühim bır.amıl oldu Kalabalık bir halk, M. Herri- toplanıyor 
ğunu ve yaratıcı kuvvetin demem , d . k . dd masi mebafilinde Lausanne 
bamı tarihten alacağım söyledik ot yu vagon an ın~r en fi et. konferansının Fransa için mes' CENEVRE, 10 (A.A.) - M. 
ten aonra tarihe daima büyiik a- le alkışlamıttır. Bır kadın ken ut neticeler vermi§ olduğu mü- Mac Donald, l.ausanne konferan 
damların istikamet verdiklerini he disine bir çiçek demeti takdim taleası serdedilmektedir. Son i. ımm neticelerini Cenevrede rea
le biz türklerin bu huauata istisnai etmiş ve bu esnada sinemato- tilafname mucibince, konferan- men iblağ eder etmez Cemiyeti 
b!r vaz~yetin aeneler~e':': beri ıahi graf makir.eleri işlemiş, M. Her Akvam Meclm acilen içtimaa da 
dı oldugumuz ve buyuk adamın . k d I il . . k sın bidayetinde tamiratın tama vet edilecektir. 
Büyük Gazinin tarih yaptığflll in- not ar a aş arının e ennı 11 • men ilgasına intizar edilmekte Bu içtimam aali veya çartam
kılabımızm seyrini iradeaile ta- ınıştır. olduğu halde, Fransa'nın 18 ba ıünü aktedilmeai muhtemeldir. 
yin ettiğini ilave etmittir. Otomobile bineceği sırada milyar frank elde etmesi bir mu Meclis, l.auaanne mukavelena 
Tarih muallimleri gazetec_ilere şöy_.ıe dem_iştir: vaffakiyettir. melerinin derpİf etmekte olduiu 

H 1- t 1 G komiteyi tayin edecektir. Bu ko-
b • hA d• u asa en soy eyeyım: a- . 1• "k d. k f Ve ır a ise.. Italı.!JBn gazeteleri aıeınnun mite, ma ı ve ı tıaa ı on eranaa 

lzrRir 'de müthiş sıcaklar 
IZM1R, 10 (A.A.) - lki günden beri sıcaklar talıunoı~ 

edilmeyecek raddeyi bulmu,tur. Bugün ıuhunet derecesi öğlt' 
den sonra saat 15 te 34 Ü geçmiıtir. 

Yugoslavgada bir zabitin idam' 
BELGRAT, 10 (A.A.) - Maribor komünist zabitleri ıı:ııl' 

bakemesinde harp divanı tarafından idama mahkUm edilen ıı:ıil' 
lazım Atanatzkoviç dün sabah asılmıştır. Diğer mahkUmlar ,... 
kerlikten ihraç edilmiılerdir. 

Ekmeği ucuzlatmak için 
IZM1R, 10 (Milliyet) - Buğdayın ucuzladığını gören beli!' 

diye ekmek narhını indirmek için tetkikata başlamıştır. 

lzmirde çivi ihtikarı 
lMZlR, 10 (Milliyet) - Üzüm ihracat mevsiminin tak•" 

riibü hasebile çivi tacirlerinden bazılan fiyatlara otuz kurut k•· 
dar zam yapmışlardır. Ticaret müdüriyeti meseleyi tetkik e.t· 
mektedir. İhtikar yaptıkları anlaşılanlar adliyeye verileceklerdıt 

Hitler hücum 
Kıtaah 

Mükemmel tensik 
edilmiş 400 bin kişi 

BERLIN, 10 (A.A.) - Hitler 
tarafından Sosyalistler gazetesi 
olan La Gazette Schleawing - Hola 
tein aleyhine bu ıazetenin Riyue 
ti Cümhura ait intihabat ıeceain 
de Hitlercilerin dahili harp hazır 
tıklan yapım§ olduğuna dair yaz 
ıruı olduğu yazıdan dolayı Kiel 
mahkemesinde açılmıt olan dava 
da Hitler kıtaatmı askeri bir mak 
.. tla yetittirmit olduğunu itiraf 
eylediğini Berliner Tagablatt ıa
zeteai yazıyar. 

Güzellik 
Kraliçesi 

Keriman H. düo 
akşam 

Avrupaya gitti 
Cümhuriyet gazetesi tarefın~, 

tertip edilen müsabakada 1932 ~ 
kiye Güzellik Kraliçesi intihap e!: 
len Keriman Halis Hanım dün ;4i1' 
pmki ekspresle Paria tarlkile B 
sele hareket etmiıtir. 

Kraliçeyi teıyi için iataayonda a: 
pice halk toplanıruttı. Ayrıca .ıır:, 
baları ve arkadatlan da teıyide bu 
nuyorlardı. 

Keriman Han.mı ıayet befut I~ 
rflnüyordu. Kendisine ihtiaaıl.,.." 
soran bir muharririmize: 

yeni ve daha sağlam eaaalar üzerine Ankaredan yazılıyor .- Tarih 
kurmuş '"e memleketin tarihine yeni kongresine gelen müderris ve mu
bir ketayif bahtetmiı olduklannı ili allimlerdea Ticaret mektebinde ya
ve ettikten ıonra Tiirk ırkının bu tanlar, dün gece uyuduldan sırada 
suretle anayurt haricinde veya kıs- soyulmuılar, ceplerindeki paralar a
men haricinde kurmuf olduiu dev- tınlmıtlır. Soyulanlar tunlardır: 
!etlerin beıerivetin diğer bütün ırk- ı Behçet, Muzaffw, Hamit, Fazlı 

-· .. ·-···-········-··-·•·••••• .. •••••••••• .. • ait iatikrazat ile mefğul olacaktır. 
Avram Calanti ve Ağaoğlu Ahmet ROMA, 10 A.A. - Matbu. 

1 

Cemiyeti Akvam Meclisi, kon 
beyler. Bunların hepsinin üzerinde- at Lausanne'da elde edilen ne- : feranaın tarih Ve mahallini tesbit 
ki paralar atırdımştır. Müverrih ti~elerden dolayı memnuniyeti. ve reisini tayin edecektir. 
Ahmeet Refik Bey gece üç buçukta . . h k ed" G I lktısadi konferanım teırinisa
gelcliği için ıoyulmak tehlikesinden nı 1~ ar etmeMt ır. 1 . ~.z~te ':"• ni veya kanunuevvelde Londrada 
kurtulmuıtur. Hırsızın hademeden lamıratın M. UISO mı nın sı- ve M. Mac Donald'ın riyaseti al-

Mumaileyhin mart 1932 tari
hinde 300.000 kitiden ibaret olan 
bu kıtaatın hali hazırda 400.000 
den ibaret ve mükemmelen tensik 
edilmit bir istihbarat aervialerinin 
mevcut olduğunu ilave etmit bu
lundufu söylenmektedir. 

M. Koen bundan M>nra Hitler 
hücum kıtaatmm askeri rolü hak
kında oldukça umumi tabirlerle 
bir takım telmihatta bulunduiun 
dan mahkeme, hafi celae aktioe 
karar vennittİ.r4 

- Çok memnunum.. M-•.ıı;; 
timi bütün dünya güzelleri ara•"' dJıl' 
teımll etmek vazifesinin ne lıa 
zor bir py olduğunu bilmekle ':r.İİ· 
ber, lıanu yapmağa elimden 1 ~ 
ği kadar çalıpcağım .. CevabOll 
mittir . 

Kraliçeye seyahati esnan•~ pi' 
4eri Halia Bey refaket edecektir' • Lirisi olduğu zannedilmektedir. yasetine ve teklifatına muvafık tında toplanmaaı muhtemeldir. 
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lstanbulda Doktor Adedi ihtiyaçtan Fazla Mı? 
-
Ekonomi 

Tüccara· ait tütünler 
sigorta edilemiyor mu 

Sigorta şirketleri ne cevap ver
i, Ticaret odasının tetkikatı .. 
Bankalara terlıin edilmemit, tüc 1 tir . 

cara ait buouoi depolardaki tülilnl• Oda yapağı tacirl ... ine Japon ta
rin l.İgorta kumpanyalan tarafından 1 cirlcrinin bu arzularını tamim etmit 
sigorta edilmedijİ hakkında Ticaret tir. 
odasına bir ,ikiyet YAlcİ olmu,tur. 

Buğday fiatları 
Oda bu huıusta tetkikatına de

vam etmektedir. Şimdiye kadar ce
reyan eden tetkikat bu yolda sigor· 
la kumpanyalannca Yerilmİ! müıte 
r.ı, ve r.....,i bir karar olmadığını 
cöıtennektedir. yalnız, kumpanya· 
ların huıuoi olarak bu fCl<ilde ha...,_ 
ket ettikleri zannolunmaktadtr . 

Borsada dllıı buğday azami 8 ku 
ruıtan muamele görmüştür 

Dün ~ebrimize Anadoludan 35 va 
gon, limanlardan 2254 vagon buğ
day gelmi4lİr . 

Bir kooperatif 
Ticaret odalının aorduiu ıuale 

<hap Yettn bazı kumpanyalar tüc- UŞAK. S - Bll4 muallim Sadık 
<ara ait türilnleri de ıigorta etıneğe Tul.üi, Orhan ~mil. ~ızır o.ğlu ~~ 
devam ettiklerini bildl~lerdir. aeyın, Sadık, ılk tedrıaat mufett••• 

Karahan Beyler ve diğer arkada,la-

Bir müracaat J rırun te!ebbüıile ve memurlarunı· 
zın it!İrakilo bir istihlak kooperatifi 

Arjantin konooloıu Ticaret oda· tetkil edilmittir K?"perat'.fe . i~Iİ· 
llna müracaatla Arjantinden Türki· rak etmek iıtiyenlerın adedı gıttık· 
yeye ithal edilen emtianın diğer mem ' çe artmaktadır • 

Arpa mahsülü 
1eketlerden ithal edilen ayni cinı 
eın~ya nazaran mukayeseli fiatları ı 
nı 0 trenmek iıtemi~tir . 

K 1 · UŞAK 8 - Kazamızın bu ıene 
ti O".~ ?"luk bu tetkika.tı ~rıan· ı ki iıtihaalitı tahmini olarak kilo iti 

nle Turkıye araaında bır tıcaret b .1 ti teıbit edilmi,tir 
tnuahedeıi akti tasavvurile yapmak- arı e 1u ıurf' e 
tad.,. • 30,000,000 buğday, 10.000,000 

arpa 300,000 yulaf, 500.000 bur-

Y apağı tacirlerile çak, 
0

600.000 nohut, soo afyon •Ü
tü, 20,000 ha4haf. 

temas yazlık 2eriyatımrz iı• dönüm iti 

J 
• barile ıudur: 

apon ıelaretl alet• komıner11• 1 .. .. 3000 
.Yali Ticaret oduına müracaatla Ja- 1500 tutun, 1~,000 mısır, 
!>On ithallt tacirlerinin yapatı ihraç fasulye, 3500 mercımek, 300 ken
•tınekte olan Türk müeaıeselerile j dir elyafı, 35,000 ,eı..,. pancarı, 
1•ınaoa glrİfınek istedlfini bildinnit· 3000 pamuk. · 

Spor 
• • • 

B•ledlged• 

Oskiidara' 
Hastane •• 

Bütçe gelir gelmez 
Zeynep KAmil 

hastanesi açılacak 
Belediye bütçesi veületten tas· 

dilı edilip gelir ııelmez ilk yapıla· 
cak i,Ier meyanında Oıküdar Zey
nep Kamil baıtanesinin küp.dı, im
dadı sıhhi heyetleıinin ı-.kil ve teb 
rin muhtelif yerlerinde yeni itfaiye 
ruruplannın tesie edilmesi kararlat 
tınlmııtır • 

15 otobüs kaldı 

Mahlı11mel11rdt1 

Hiç yüzünden 
Cinayet 

Balıkpazarı cinaye
tinin davası 

bugün batlıyor 
Geçen kurban bay.....,, Balıkpaza 

~da bi~ cinayet olmut. Faruk İs· 
mınde bir balıkçı, arlaıdqı Salih 
kahyayı tabanca ile vurup öldlirmÜf 
tü • 

Cinayetle neticelenen kavga, be
men bir hiç yiiziinden çıkmıttı. Ba 
lıkpazarından geçen bir yolcunun 
.,ıpkası, balıkçılardan birinin kurdu 
ğu tenteye çarpar. 

Yolcu, hiddetlenir ve haklı ola· 
Son yapılan otobüs muayene ve ak r tente sahibine çıkışır. Bu ten-

teftişi neticesinde ruhıatiyeleri alı. le, Salih kahyanın lenteıidir. Fa· 
nan otobüıçüler hakkında tetkikata ruk Salih kahyaya: 
devam edilmektedir Şimdiye kadar _ itte sen böylesin der, tente· 
20 otobüsün ruhaatiyui kendilerine · k ' · d d'I · · B 1 

1
. nı azıcı yukarı çekmez bize laf itil 

ıa e e ı mıtbr. un ar ta ımatname tirirsin! ' 
ye göre tadilat yapacaklarını vadet- . • 
mişlerdir. Ruhoatiyelcri iade edil- Salıh kahya, Faruğun bu oôzüne 
meyen 15 kadar otobüı kalmıştır. ! ~ır bir ~üfü~!e. mukabele edince 
Bunların ruhaatiyeleri ayrıca tetkik •tın rengı degışır. Fan.ık, tabanca· 
edilmektedir • sına sanlır. Bu esnada, Salih lıi.h

ya .ı.. btçağını çekmi~tir. 

Kimsesiz çocuklar 
yurdu 

iki balıkçı biribirlttine girerler. 
Salih, pı~.Akla Faruğu yaralar. Fa
ruk ta tabancayı çekip Salih lıi.hya· 
yi öldürür . 

Ağır ceza tnahkemetinin bus\in· 
kü celıuinde, vak'a mahallinde yapı' 
lan keşif rapoı u okunacak ve ifade· 
lerl biribia·ini tutmayan üç ll'hit, mü 
vaceh\"I edilecektir . 

Belediyenin Calatada kimıeıiz 
çocuklar yurdu ittihaz etmek Uz.ea·e 
55 bin liraya lngili>lerden ıatın al· 
dığı binanın idareıi ve tetkilitı hak 
kında bir talimatname vücude geti 
rilmiştir. Bu talimatnAme vali Be-
yin riy,.setinde toplanacak bir ko- Kaçak tütün 
misyon taı-afından tetkik edilecek- . 
tir. Tetkikatı müteakip binada yurt Ev~nde 28,5 kilo kaçak. tütün. bu 
icin lazım gelen tadi!atın yap.ılmaı~ ı lundug~.nda~ d_ol.ayı!. ı.~vkıf ~ilen 
hakkında heyeti fennıyeye emır ven Hendegın Guldıbı koyunden Süley· 
Iecektir. man oğlu Tevfik'in, dün ihtiaaı mah 

Binanın bir kısmı da ilk mektep 1 kemeıind~ duru!ması yapıldı. Maz. 
. . . . nun Tevfık, lıaçak tütün bulunan 
ıttıhaz edıleccktır. Yun!un bu yaz ev" b < old " · · d k' . ın o'j' u 3 unu, ıçm e ımıe o-
.sonunda açılmaır beklennıektedu·. turmadığını. kardqinia evinde ya~ 

Bir taraftan öldürü
lüyor, bir taraftan 

geliyor 
Sok.ak köpeklerinin itliıfına. ve 

sıkı bir o;urelte takibine devam 

rım kilo tütün çıkmı,aa da bundan 
kendiıinin haberi olmadığım söyle
di. 

Müddeiumuminin talebi veçhile 
evin ıneskün olup olmadığınm !ah· 
kiki için muhakeme ba,ka bir güna 
kaldı . 

Ağrı mahkumları 

ı .. ı ·· ·· ·· ·ı --'·t d' Ağrıdağı takavebnden dolayı 
uır u onune gect tmenl";ft. ~ ır. . 

edilmekte İıt de cezri surette bir 

Rapor 
Verildi 

VekAletin vereceği 
karar bekleniyor 

Y af meyve ve sebzelerin uzun 
müddet mubafa.zaot ve uzak me· 
aafelere naklini temin için yeni 
bir ambalaj tekli bulan ve ıebri
mizde bulunan M. Kuhl'ün Ham
burıtan getiı·diği meyve ve aebze 
leri muayene eden heyet raporu
nu lktıaat vekaletine göndermİt· 
tir. Bundan maada heyet azasın
dan Hakkı Nezihi Bey de aynca 
müffthedelerine iıtinat eden bir 
raporu vekalete takdim etmittir. 
M. Kuhl burada raporlar üzerine 
Telc;:i.letin vereceii karann tebliği 
ni beklemektedir. Müteha11111n 
memleket mahsulatından bir tec· 
rübe yapmağa davet edileceği an 
laıılmaktadır. 

Fransız 
Tayyarecileri 

, 
Merkezi Avrupada havai bir 

tetkik ıeyahati icra11 makaadile 
Lorrain iamindeki büyük ketif ve 
orta. cesamette bomba tayyareıi
le 5 temmuzda Pariılen hareket 
ederek evvelki akf&ID. fehrimize 
ıeten Franaı7. umuru havaiye tel· 
kik merkezi azasından Kolonel 
Guillemenez ve Franaa Hava ne
zareti erkinından kumandan Coa 
tin dün tehrin ıayanı temata yerle 

rini aezmiılerdir. Frarıaız tayyare 
cileri ıeferine evvelki gece Tarab· 
yadaki Fransız aefarethaneainde 
bir ziyafet verilmiıtir. Misafir tay 
yareciler, bu sabah Y ~ilköyden 
uçarak Belgnıt üzerinden Venedi 
ğe gidecekler, orada bir gece kal 
dıktan. 1oonra Pari-.e avdet edecek 
!erdir. 

--... ----·-·-·------··-·--·-
kedildiklcri Adana gazetelerinden 

naklen yazılmıttı. Müddeiumumlll· 
ğe bunun hakkında henüz bir iı'ar 
yoktur . 

Mahkıimlerin ıehrimir. tarikile 
Edirne hapiaaneıine nakledilmeleri 

ihtimali daha kuvvetlidir. 

Maarifte 

M. Malche'ın 
Teklifi 

Mühendis mektebi 
ve fen ıubesi 

için yeni bir şekil 
Maarif vekİlleti Pr. Malcbe'ın 

raponuıu tetkike devam etmekte· 
dir. Aldığımız malümata göre 
M. Malche raporunda Darülfü. 
nu'! Fen fubesi ve Mühendis Mek 
tebı hakkında ba:ıı temennilerde 
bulunmuttur. Pr. Malche Darülfü 
n~n Fen fa.kültesinde fizik, riya .. 
zı~e, ele~tnk, makine tubelerile 
":'~hend!' Mektebinin ilk üç aene 
ıını tetkıl eden umumi riyaziye 
smıflarının tevhidini muvafık bul 
maktadır. Bu noktai nazara göre 
umumi riya.:iye tedria eden üç ae .. 
nelik bir apeciales claıae• vücude 
gelecektir. Liıeden mezun olan ta 
lebe fenni meılek1ere girecekae, 
evvela bu üç senelik riyaziye tab 
silini yapacak ve müteakıben Mü 
hendi.a, Elektrik, Makine, Fizik fU 
belerinden birini tercih edecektir. 
Bu takdirde birer meslek mektebi ha 
!ine gelecek olan bu tubelerin ted 
risatı, eırf meeleki tahıil verecek· 
leri için çok az olacaktır. Bu lak· 
dirde Mühendiı Mektebi iki aene 
olmuş olacaktır. 

Yiyecek ve yatacak 
parası istendi 

lotanbul oan'at mekteplerine 
girmek için ciYar vilayetlerden ba 
Zt talebeler tehrimize aelmekte
dir. Bu mekteplerin fazla tahaU. 
tı olmadıiından, belediye bu vila
yetlere birer tezkere yazarak gön 
derilen talebenin iate ve iaki.n üc 
retlerini de iıtenıiştir. Paraaı gön 
derilmeyen bu kabil tatra talebe 
leri mektebe kabul edilmeyecek
lerdir. 

Tahsillerini bitiren 
Bulgar talebesi 

Poli~le 

Kaza 
Kurşunu 

1 ---

Muallim Nafia H.ı 
ağırca yaraladı 

EVYelki gün Kadıköyünde fee 
bir kaza olmuştur. Kadıkoyiinde 
lomail Hakkı Bey aokağında otu 
ran Hulüsi efendi, dÜn odumda 
penceresinin Onünde tabancaaın.ıı 
karıştırırken patlanuıtır. 

Çıkan kurıun yandaki eYd 
ve pencerenin önünde oturan [. 
hiç bir :ıeyden haberi olmıyan o 
t~nbu! 9 uncu ilk mektep mual 
lunlerınden Nafia h.ıınıma U.bet 
etmi,tir. 
.. N.afia hanımın aol ~li söğsüniiı 
uzerınde olarak oturmakta old• 
iun~an kurtun sol bileğine ioabe 
etmıt, biletini delmiş ve göğaünr 
aapl~nmış,tır. Nafia hanımın yara 
•• agrrdır, hastaneye kaldmlm.q.
br. 

Hulus; efendi yakalanmttır •• 

Hem hırsız, hem 
carih 

~aal~k civarında oturan zı,. 
Beyın evıne geçenlerde bn-.ız p 
~~ fa~at Ziya Beyin mukabele 
aı uzerıne mumaileyhi yaralı 
rak kaçnuttı. ya 

• Zabı~a.ca yapılan tahkikat a., 
nne bu ııı yapanın Amavut M 
taza olduğu anlaıılmıt •e yaka.: 
mı,tır. 

Bir infilak 
Sultanahmelle Çilingir k 

im.da dökmeçi Haçik efendi,llOk.: 
dlaıne getirilen top kamasını meı 
genede ~~ken birden bire infi. 
lak etmıftır. 

Haçik efendi elinden göziinder 
yaralanmıı, hastaneye yatınlDUf 
tır. 

Çeımebaıı kavgası 
Dun Mercandan Mercan ha 

ıunda oturan ve Balıkpazanndt 
suculuk eden Mehmet ile Çiçekp, 
u.nnda muhallebici Şükrii Çef1De 
den au almak yÜzÜnden kaYga 
çdrarmıılar ve biribirlerini ada 
makıllı döimü.tlerdw. lzmir gazete erının 

hücumu 
yerinde değildir •. 

• mahkum olan •§ha11n htanbula sev 
Sokaklarda her gun yeniden bir'===========-=========--~=-==--=-

::~ı::.:·~::rg~~~ıı:~ı;di~·~=i~!~~ • stanb-ul'da doktor 

DarülfÜnun dit tababeti ıube
ainden bu aene mezun olan 18 Bul 
gar talebe dün aktamki trenle 
memleektleri olan Sofyaya hare
ket etmiılerdir. Bulgar talebe ;.. 
taayonda Türk talebe arkadatlan 
ve diğer Bulgar talebe tarafından 
çok samimi bir ıurette tefyİ edil
mitlerdir. Kendilerine muhtelif 
buketler takdim edilm~ hayırlı 
seyahatler temeaıni edilmiıtir. Bul 
sar taJebe latanbul Darülfünunun 
da tahsil etmelerinin kendileri İ· 
çin bir teref olduiunu, burada 
bulundukları müddet zarfmda 
gördllkleri hüsnü kabul ve miıa· 
firp.,rverliği hiç bir zaman unut· 
mayacakl•rını aöylemitlerdir. 

Marikaya bıçak 
çekmiş 

ar>la.,lmaktadıı·. Bdedıye sıhhıy" 

mit ürlüğü höylere bia· t•mİm yapa 

rak küpeklerle orada da n1ücadele ok ? 
edilmesini. itlaf oh1nm&!ıl111 bildir- az mı, ç mu 

Gaitada Beyzade ookaıııad. 
oturan kahveci ikolinin dükki .. 
nuna amele Trabzonlu Seyyit dih 
g...,., aaı:hof bir hald<" gelmiıtir. 

Seyyıt aarhoılukla Nikollnm 
mittir. 

Yalnız Fatih l<a7a:sı hu<lutiarı da 
kızı IY!arikaya satatarak bıçal 

\1 ehap niçin gitti, ne yaptı, 
nediye burada kaldı? 

••••• 
1 

hilindc son yirmi gün içinde (606) 

köpek 'tlaf edilmi,ıir. 

21 bin çocuk mua-

Mesele büyük doktorların az 
ücret almalarından çıkıyor •• 

Talebe birliği çayı 
Milli Türk talebe birliği bugün 

saat üçte Halkevinde yüksek ted
riaat hocalarına ve talebe cemi .. 
yetleri r~iılerine bir çay ziyafeti 
verecektır. Çayı müteak.ıp bazı 
haabühaller yapılacak muhtelif 
profesör ve talebeler .Üz alarak 
h_irliğin ihtiyaçları, vaziyeti üze .. 
rınde noktai nazar teatisi yapıla· 
caktır. 

çektlğınden vakalanmıttır. 

Dayak yemiş 
Oaküdar'da Seli.mıuda oluraı 

Koç oyu dün bir alacak meseles.iı 
den Kı\mil ve Kirk<>r doğnaü,ler 
dlr. 

Q• f • f t nbul spor ikiliği yaratmak yene edildi ır zmır - s a lıtar.bulda doktor adedinin 
doğru olmaz.. Edirnekapı Çocuk bakım yurdun 1 fazlalıı:ı ve bu yüzden bir çok kü 

• · d b ·· ka çük doktorların ;. bulamamaları 

1 Y.cak 
oibı' oôzılkerek oynama- ı da aeıldı.gı gun en uguno dar 1 • h k" l r d b .. 

B lzmir sazeteleri Vaha~tn oyna o • _ mese esı e un ıı:r a aaın a u-

t 
azı •. t...~tıl mak ıpor hududu içine girmİyen bir geçen 8 - 10 ay muddet z.arf1nda yük ir heyeca:ı tevlit etmittiı·. 

~mire avdet etme i munaseıx: .e k lıtanbul ıporculanna manaaız bır teydir. Eğer Vahap Fenere artı O· 21 bin hula muayene ve kontrol Bazı doJ,torlar bu itsizliğin aebe• 
!•kilde hücum etmektedirler. yun oynanıak istemiyordu iıe bunu edllmittir Yuı·th bazı yeni te11s~l • !>ini b, ş!t" şeylere de atfetmekte 

7. t lstanbul lzmir etrafında yapmamalı idi vücude getiı;lmek üzere \alı,ıJmakı.. dirleı·. Bu huıu>ta müracaat ettiği 
bır ;.:.~çıkarıp kendilerini naza· Halbuk; Vahap bu maçta muvaf dır Bu meyanda yurdun b•hçeıinde miz Etıbba odaoı, doktorlıır~n lı: 

•n k · t b • · · d' . 1 · • • . • • tanbulcl• kesafet peyda ettıklerı 
ı ı ~ikkate celbeıtirme ıı eyen ~ fak olamadıgı ıçın ıger oyun ara 11 bır çocuk ıınewası vucude getırıle- h kk _, b" •u ·ızah 1 • 

bil 
k e a bıl . . . . a ııtfıa ıze v a ı verıyor: 

a kadaşlar maaleaef. lel"e bv 
1
j I k tirak ettırılmemı• ve nıhayet mem· rek çocuk bakım1 h•kkında ebevey. _ Nefıi 1.tanbulda söylendiği 

tniyerek ortaya bır ıtankul u uo lekette bclunmak, konturatı da olma ne, ve çocuklara terbiyevi. sıhhi film 1 gibi 1800 doktor yoktur. lıtanbul 
\rf:> l · l'l'k h' · atı atma a, sp • \ · · d de k k • zmır ı ı ıuıy . • h" . b" ti;ti mak fırsatlarından ıstıfa e P re !er goıtorilmek ısı nme.k~edır. Etıbba odasına mu ayyet doktor 
ta, gençliğe ve ger.ç!ığın 11" ır · F ı.kımı bu oyuncuyu lıtan- • ___ .. --- 1 larm ad~di 1883 tür. Fakat bu &· 

rıe zarar vermektedırler • ransız dedin içinde htanbul Etıbba oda· 
Bu ufak ıstılratıan sanra Vahap bulda bırakmıştır • Vi/aııetfe I aı mıntakauna merbut sekız ya· 

!"eaelesinin aslını aıılatalım da bu Vahabm Milli takıma alınıp alın kın vilayetler hekimleri de dahil-
1 le öğren.~onemıı hakikat kalma· maması keyfiyeti bir lıtanbul-: I~ Tu••rkı•ye dir. Ve içlerinde ditçiler, eczacı· 
"" . . .. deg'il bir kudret meıelesı ı· lar da vardır. Fakat lıtanbul teh· 

mır ışı • · · · d d d ki 1 1 • ~f . 
1 

Tt ıçın e c o or ar te taıu et· 
Vahap lzrnirin Altay kulübüne 

tnensup idi. işi gUcü olman1ası ha 
eli • • . . ran memis denilemez. Sırf ~ehir için· 

Gördük ki Vahabın bor haylı ıu· de 1180 bekim vardır. lıtanbulda 
bile Altay kulü:,ü bu çocuğa 1200 

lira sermaye jle bir dükki.n ' açtır· 
dı. Vahap dükkanın &ermaye&ini az 

>amanda kaybetti ve bir gün Als~n 
<ak ıahasında hakeme hakaret etıı. 
hınir Mıntakası futbol heyeti ~~ 
hu Çocuğa altı ay boykot verdi. Du 

ren Fransa ikameti de bu çocuiun • bu vaziyette 600 kişiye bir doktor 

oyun kıymetini arttırmamııtll' Hudut tayini muka- isabet ediyor ki fazladır. Batka 
.. T de memleketlerde bu kadar fazla 

Zaten Racing Club ~u".'e .. ı ı.. velesi bildirildi doktor keaafeti görülemez. Meae-
bidayeten Vahopta bir ıstıdat ~ore li. Beı·lin 4 milyon nüfuslu bir ,e. 
rek aldıklarını fakat maalesef ıler· Türkiye . lran hudut hattının hirdir. 3 bin doktor vardır ki aıa 
lemeyip hep orada kaldığını müşahe tayini hakkında Tahranda 23 ki.- ~ı yukarı 1500 kişiye bir doktor 

de ettikleri için aı·tık ~ri1ns~ya ~Ön,· nunusani 932 tarihinde imzalanan ıaa'i;i~=;~~~aftan Sıhhiye müdürü 
mesinde bir fayda gormedıklerın itilafnamenin tasdikına dair ka· Ali Rı.a Bey bu 1180 adedini de k· b 'le futbol "nı kapatan ve ceza se esı 

söylenıiştir. 

hte Vahap işi budur. ~~ vazı
yette bulunan bir oyuncu ıçın. de 

h
. kta bir 1 stanbul - hmır me 
ıç yo n .. 

selesi çıkarn1aga de~mez • 

••haaından dı,arıd• kalan Vah~p 
nıahiyeti henüz ma.IUm olmayan bır 
llıernhadan lngiltero profesyonel ku· 

lupler hakkında malümat aldı ve ~ro 
fesyonel kulübe girmek için !ng.ılte 
•·eye gitti. Vahap habef oldugu ıçın 
~tıgiltereye sokmadı.lor .. o·.r~:~ Şaınpiyonluk kararı 

tansaya geçti ve Parıste bır . 
~~ncinin delaleti le Racing Club'e gır MAN lSA, 8 - Türkiye. id 

Vahap Racinıı Club'den kont~r~· man cemiyeti ittifakı Manısa 
ta merbut olmadan iki yüz kusur mıntakası dün ~kşam ~opk lana
lıra kadar bir para alıyormuş. rak Ankaradakı umumı hongr~ 
. Racing Clııb'ün lstanbula gelme den avdet eden futbol eyetı 

• 1ndc de tesıri olmuşmuş. . . H l't Beyin raporunu ve 
lstanbula gelince, bu çocuktan reısı a ı . . 

b klenen Türk takımlarına karşı 0 • izahatını dinlemıf, temmuz I· 
" v h bu nok· · d )acak olan mıntaka 
•il oynamamaktı. • ap çın e yapı d .. ·· .. 
Yı duıünemedi ve fenerba~çey~ kongresi hakkın a goruşmuf· 

l ı bır oylı oynadı. Bu ba!ısı ku 
c I · a:zaran tür. h • · · • yan lzmır gaz te erı;ıc n Buuünkü futbol eyetı ıçtı 
"'uya Va JP Fener kalesıne gol al· maında" son maç hakkında ka-
llıak fır.atı v:ıı ken ) pmaını!· . fd Eııer böyle "9r kel etıniııe ~un· rar ittihaz edilerek roan. yur 
Y~nın hiç bir spor telalıl<;sile telif e- dunun sampiyonluğu tasdık e-

dıleıniyeeek bir i1 y•Pı;'!ştır. . · 1 dilmiıtir. 
C.unl<ü bir takım:... zırıp onun ıçın 1 

kantın dun vilaytet tebliğ olun· çok mübalağalı bulmaktadır. Ali 
ınuştuı·. Rıza Bey diyor ki: 

k
• •• f • ) • - lıtanbulda ne 1800, ne de 

Mül ıye mu ettış erı ı 180 doktor yoktur. Zannediyo-

Şehrimizde bulunan mülkiye 
müfetti,leri muhtelif mıntakaları 
tef!İŞ" çıkmı4lardır. 

Terfi eden 
Komiserler 

Polis müdüriyeti sicilleri 
tetkik ederek Emin, Yahya, 
Muhtar bey isimlerinde üç ko· 
miser muavinini komiserliğe, 
Ziya ve Şükrü Bey isimlerinde 
4 komiseri de serkomiserliğe 
ayırmış, bunların tayinleri te. 

karrür etmiştir. 
Bu bet memurun terfi inha. 

!arı 'f.mniyeti umumiye müdü. 

riyetine gönderilmiatir. 

rum ki adet ancak 700 • 800 ara• 
aındadır. 

Ali Rıza Bey ·n bu beyanatına 
rağmen reami ve mevauk kayıtlar 
\ehrimizde l 180 doktor bulundu· 
ğunu gö ıermektedir. Aldıjımız 
malümata ne.wran bu l 180 dok· 
tordan ancak 400 Ü aırf aerbeat 
olarAk çalışmaktadırlar. Diğerle
rinin resmi, huıuıi muhtelif mü .. 
easeselerde işleri vardır. Mem]e .. 
ketimizde umumi hekim adedi üç 
bin ve küıurdur. l 180 i lıtanbul
da olduguna göre epeyce mühim 
bir kesafet demektir. 

Kendiaile ıörüttüğümüz bir 
doktor diyor ki: 

- Maruf doktorlar ve profe· 
sörler, difer memleketlere naza· 
ran az Ücret alıyorlar. Halk bitta 
bi tercihan onlıı.ra gidiyor. M~ıelft 

1 hu doktorlar bir muaTenevi bes 

liraya yapıyorlar. Bu azami fiyat 
tır. 4, 3 liraya yapan maruf dok· 
torlar da vardır. Bir liraya mua· 
yene eden doktor vardrr. Fakat 
ııene it bulamıyor. Büyuk doktor· 
ların hastanın evine aidi.p muaye .. 
ne etmesi de 10 .. 15 lira arasında 
dır. Halbuki evvelce 20 lira ve 
hatta daha fazla almakta idiler. 
Konsültasyonlar iae hastaya göre 
30 • 40 • 50 liraya yapılmaktadır. 
Büyük doktorlar çok para almalı
dırlar ki bizlere it çıksın .. Bu va• 
ziyeıte Halk bize gelmiyor. Buh
ran vergiai doktorlara da tetmil 
edildiği vakit vereceğimiz vergi 
yüzde 28 olacaktır. Batka memle 
ketlerde büyiiL; doktorlar, profe
sörler çok yüksek para alırlar. Q. 
nun için orada kartiye, aile dok .. 
torları vardır. Onlar tedavi eder
ler. F evkali.de ihtisas meaelelerin 
de bu aile doktorlarının tavasautu 
ile bir profesöre gidilir. Ve bir 
muayene için 30 • 40 lira verilir. 
Maruf profesörler pratisyen dok· 
torlar gibi her rıün ve ucu7. ola .. 
rak muayene yapmamalıdır. 

Onlar mühim ihtiaa• ve ilim 
meselelerinde çağırrlmalrdır. le .. 
tanbul doktorlarının mühim bir 
kısmının i.taiz olmaeının a.ebebi 
yalnız lıtanbulda fula doktor 
bulunmasından deiil ayni zaman 
da yüksek doktorların pratiıyen 
doktorlar gibi az Ücret almaların 
dandıT." 

Diğer bir doktor da bu hususta 
diyor ki: 

Profesör gitti 
Berut Tıp fakülteai İmtihanla

rında bulunduktan aonra tehrimi· 
ze'ııelen Parıs Tıp fakülteainin 
maruf profesörlerinden M. Lema• 
itre, dün müderris Ziya Nuri Pa· 
ta ile birlikte adalnrda bir tenez• 
zühte bulunmuı ve akıam ekspres 
le Parise hareket etmittir. 

Muallimlere tenzilat 
Tatil mevsiminde seyahat ede

cek olan muallimlere yüz.de otuz 
tenzilit yapılması Devlet Demir
yolları idareaince kabul .,dilmit 
ve alakadarlara tebliğ edilmittir •. 

·----
Şevki Bey geliyor 

Muhtelit Mübadele komiayo 
nundaki Başmurahhasınuz Şevlu 
B. buarünlerde Ankara'dan avde 
edecektir. 

Cümülcün~'deki tali n1übadel~ 
Komisyonundaki Türk mur hha&1 
Fuat B Şevkı B İn u·detini bek 
l~~k~edir. Fuat B. Şevki B. it 
ronııtukten '\Onra Gümülcine'y 
dönecek "..e. G~rbi Trakya'dak: 
Yunan Hukum~hnce vaziyet edi4 
lip iadesi l.iizım gelen eml "1'in 
aahipl-;rine iadesi i;i il iştigal e 
decektır. 

Bir istifa 
Manisa, 8 - Tic ı·.,t ve aa 

na!i odası ~iyasetir.e int'hllf 
edılen Haşım zade Tevfik Beı 
istifa etmiştir. 

Tarihi evrak çıkarıl
maya başlandı .• 

Evrak Sultan Ahmet medrese. 
sinde tasnif edilecek •• 

- Doktorların aldıkları para 
bir ücret değildir. Çünkü doktor• 
lar li.alettayin birer aan'atkir de· 
jildirler. Onların aldıkları bir 4e· 
refiyedir. Beşer hayatı maddi mik 
yularla ölçülmez. Netek'm bir Bundan bir •ene evvel alelade leri Baı miidürlllğü tarihi evraktı 
doktorun herhan°İ bir kaza vuku kağıt ılbi bir mıiteahhide utılan ithalini du-n Sı'rkecı" .. • gumniğüne bt 
unda derhal muayene ve tedavi ve oradan da Bulcaristan1 boyla 4 dirmiştir. 
yapma•• biı vicdan borcudur. Hat yan kıymetli ve tarihi evrak üç ay Bunun Üzerine Müzeler 
ti. kanuni miieyyede •ardır. Bunu kadar evvel BulgRrİıtandan tehrİ· müdürlüğünden oelen b.,.· umun 

• b G • h • 1 • 11· ı "h• k • memu yapmaga mec uruz. ece-ntn er rmze re m•t • arı 1 evra ı teıellüme ba 1 
hanıri bir saatinde doktoru çağıra tır • t amıf 
b·ı· h d Kontenjana tabi olup olmadığı 

ı ır ve aıtanızı le avi ettirebilir 1 1 Bulgariıtandan iade •dı'len ı•-'h 
ainiz. Doktor meaaiainde tamamen nın ao &fi amamastndan dolayı ~ıka k 53 "" .,... 
~erbest bir adam değildir. Onun rdamıyan bu tarihi evrak dün mü ~:dua r • çuval derununda 997 ki 

ld h 
zeler idaresi tarafından tesellüm e 

a ığı para erhangi bir İ4ci Ücre· E k · 
ti değil, bir hayAt ile uğr~tmak· dilmittir. vra şımdi Devlet artivi ola 

• 1 Sult~nahmet medres İne nakledil~ 
lan muteve liı fikri faaliyetin yo~ Tarihi evrakın kontenjan.. tabi ol cektır. Orada mütelıau 
gunluğunu gidermek için maiıet madı~ bRkkın ı bor kara , 1 f 

11 
memur-ı-· • rname ar tara ından evrakı 1 "f' 

teminine vaııtadır" ; ne\redildigina n .ı t ınbul ailınrük •. lacaktır n nı 1 
f&pl 
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ı bugünkü tekilde tetkiline mu
atızırn. Bizde milli takım yapı
lacağı zaman, memleketin -

1 
ku~vetli takımının kaptanını 

(1-------------l'I çagırıp: 
A•rın =desi "MlLLIYETn tır 

11 TEI\1MUZ 1932 

Dünkü maç 
( Bışr I ınei sahifede) 

kulüb<lnden Nuri Beyin idare.inde 
laqladı. Takımlar ti!yle dizildiler: 

Franıız takunı: 

ld"'""ehane: Ankara caddeıi~ 
100 No. 

Tdgraf achui: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Başıruharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERL 
Türlriyr için 

L. K. 
3 .,... 4 -

6 " 7 50 
i2 

" 14 -

Hariç içıı 
L. K. 
8-

14 -
23-

Gelen evrak ııeri verilmez -
Mudcleti geçen nüshalar 10 ku
ru,tur. Ga:ı:ete n matbaaya ait 
İ§ler için müdjriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann mea' u 

liyetini kabul etmu. 

BUGONKO HAVA 
Y eti!köy ukerl rasat merke

zinden verilen malUmat.a göre, 
bugiia hava açık ve pmali İstika 
metlerden mutedil rüzg8rlı olıt. 

rak ıaçocektir • 
10 - 7 • 932 tarihinde hava laz 

yiki 762 milimetn en fazla aıcak 
hk 28 .,,. az 16 &antigral kayde
dİlmİftlr. 

- Takımını Türk oyuncula
I rile en iyi ıekilde takviye et!. 

demeli ve onun yapacaiı takı-
1 ma milli formayı giydirmeli •• 

Böyle yapılan takım, timdiki 
tarzda yapılacak takımlardan 
beı defa daha muvaffak olur •. 
- kuvvetli olur demiyorum -
muvaffak olur, diyorum. 

Yeni ölçüler 
Önümüzdeki sene başında 

artık yeni ölçülerle alış verİ§C 
başlayacağız. Yani ortadan ar
şın, endaze ve okka kalkıyor. 

Bu hadiseyi eğer vakti za
manile halka anlatmaz ve es
nafı da o sırada iyice kontrol 
etmezsek, kiloyu eski okka fia
tına yutturan açık gözler bulu • 
nur. 

Bu yeni ölçüler or laya çıkın
ca bir çok darbı mesellerimiz 
de fesçi dükkanı gibi kapana
caktır. Mesela: 

"Herkese endazesine göre 
kumaş vermezler" diyemiyece
ğiz ... Mesela: "İki dirhem bir 
çekirdek" sözu manasız bir laf 
olacak.. ve "Okka her yerde 
400 dirhem" demek kabil ol
mayacaktır. 

Menard 
N iku Maireose 

Duraut Jautberousc Selıarwath 
Veiaal Delez Lothka Delfour Galey 

Muhtelit takım : 
Hüsamettin 

Ya?" Bürhan 
5upbi Nihat K. Faruki 

C. Necdet /' laeddin L. Mehmet Nec 
det Rebii 

İlk akın bizde soldan ıruyoru:ı: 
Rebii ortaladı. Mehmet topa yetit· 
ti. Ve bir Voli vuruı )uptı. Kaleci 
Menard'ın gözüne ııüneş geldiği İ· 
çin topu tutamadı ve gol. Bu gol• 
ilk dakikada olmuıtu. 

Top gene ortada F ran 11:ılar 
hucum ed'yorlar Soldan top taca 
gitti. Attılar ve ortadan bizim kale 
ye kadar indiler avut. Fransızlar dün 
faik oynamalanna rağmen, ııol çı 
lmramıyorlar. Buna d~ sebep •eri 
bir müdafaa tarzı tatbık ediyoruz. 

Fransızlar gene bücumda!ar fnkat 
forntlerincle yorgunluk ıılaimi var. 
Fazla koıamıyorlar. Delfour müte
madiyen calışıyor. Ancak yanında 
oynayan Lothka daha ağır olduğu 
için bü- şey yapamıyor Bizim for
vet le daha oyunı.ınu tutturamadı~ 
Alaeıtin tek haşınR hucum ediyor 
neticesiz . 

Fransızların bir hücumu esna~m 
da Del•z ~ kaleye gol atamadı . 

Yeni sene ve yeni ölçüler 

~ .. '!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~~~=!~ 1 münasebetile temenni edelim 
ki bu ölçüler bizim muharrir. 
!erimizin d eline geçsın ve söz 
lerinı ölçerek ve tartarak soy
leainler .. 

Bizim forvet açddı. Fransız ka
lui önünd bir paslaşma ve korner 
korneri çekiy<>ruz bu arada Niku bir 
penaltı yaptı. Nihat çekiyor. 23 Ün 
cü dakikada ikinc; golurnüz oldu. 

Bizimkiler iyi oynuyorlar. Bunda bi 
raz da fransızların fer.a oynamasmm 
tesiri var. 

Bazı spor 
üla azaları 

TekirdaP.:ında mual
lim Peydaözdil Beye 

Bu arada gen< ıağdan Alaeddin 
in yaptığı bir hücnmu L. Mehmet 
yakaladı ve kaleye dogru iniyor. Ge 
ne Niku yetişti ve Mclımedi dü,ür
dü. Penaltı. G""" Nihnt çekti, ve 
31 inci dakikada goL . 

Mektubunuzu aldım. Haklı Fransızlrur sert oynanıata başla-
Şa •por itlerinden bıktım a, mütalealarınızı okudum. fllıfa- dılv 

yine ara ııra bu işe burnl4mU t b d' 'lh BizLmkiler biraz sıkııtılar Fakat 
. . ınıza ve ar.a ver ıgınız ı am oyunu açıyorlar ve mütekabil blku-

ıokmaktan kendımı alamıyo· lara te•eklnir ederim · ı F-'- t b' 
B. h f . d" T • ı ma geçıyor.ar. ...a ır ııey yapa· 

mm. ır a ta on gun ur mem ı •
1 

. . d mıyorlar. Ve de.re böylece biti-
kket mizde olan Fransanın Karı erımız en Nus- yor 

Racıng Club'u lstanbulda bır ret Beye 1 *• • • devre 
kac müsabaka yaptı. Bu muu- 1 mıncı 

kaların en güzeli Fener ta- (Kadro) ismının İ§tıkakı Ycc!:ye on lala Franaızların akı 
kımile yaptığı maç idi. Ben hakkındaki b•ılutunuz çok gü. nı ile oyun ı krar başladı; Fmn.aız 

• 
1 ld' H · ti ' d' l talnrm<la sağ haf Durant ın yerıne o maçı ıeyrettıkten sonra ar. ze ır. urme er e'E'1 ım. p· • •• F la . . . . FELEK ıu g ırc•. ranl!z r gene s.ıatemı 

tık batka maça gıtmedım.. Ve dcğiit'rdilcr. Ve adamaluDı aıkı,tır 
gitmediğimde isabet ettiğimi ~ ~ ~ğa. ba~ladılar.. Ni~ek!m bu. h&ki-
d idenlerın anlattıklarından FEVKALADE mıydın •emeresı. bqı.ncı dakikada 

g f · De lfo'1rtln avagıle bır gol kazan. 
anladım... yı oynad.ılar; fena 1 ıha ı um ' l-ir \" ~ · ' h mak ıuretile l:örüldü. 
oynadılar, oruı benı alakadar c'n• dr ı. Bunun uzerine tekrar hücuma geç 
etmez. Yalnız ıpor idarecileri. • tik. R•biinin "kı bir tutunü kale-
ne ve organizasyon yapanları- C ci yal<aladı. Bürhan çıktı yerine 

• b' • J Tedik ııirdi. Oyun gene mütevazin 
na naçız ır tavsıye o aun ... 1 b' -•- -ıd • d' N det . d• • ır 'Cö.l e cevam e- ıyor. ec 
Muhtelıt takım ıye hır takım in yerine de M. Reş~t rirdi ve K. 
yapmasınlar!.. Neden? izah e- S Faı·uki fora geçti. 
deyim: Tam bir hvkimiyetle bq dakika 

En güzel miizil l:ol kra hü:um ettik. Hakem bu kar11ık vazi 

1 ı h yeti< Jö tam p~naltıyı görmedi. A· H.-n ari e me!' .ur mu-,,.. • li.eddin'in bir şütü direğe çarptı mü 
gauniye ve balerinler· temat!iyen sıkr,tırıyoruz . 

den mürekkep Bir ıütü kaleci komer ile kurtar 
. dı. R~bii çekti fakat Alaedclin biraz 

Büyük Bre1;ilya yüksek vurduğu için avut. Çenber 

R • H biraz hafıfledi. işte tıun bu sırada 
evlİ eyeti 1 yukarda y;udığımız müessif hıidiae 

r ı: nıhc akş.a.mı 

aks·m 
Bahçesinde 

cereyan etti. Ve hakem K. Farukfyi 
dışarıya attı. Oyun bundan sonra 

1 mütevazin bir ıdillde cereyan etti 
n m ç 3 - 1 mubtelitin galebe.ile 

1 bitti. 

Davet 

Vapurcul k 
• 
inhisarı nasıl 
işletilecek? 

(B"1ı J incı 4hiiede) 
Sonra bu suretle poıta vapuru ol
dukları tesbit edilecek vapurlar 
seyriisefere kabiliyet noklaalDdan 
tetkil< olunacak, muvafık olanlar 
aynlacaktır .. Bu işleri Vekaletin 
tayin edeceği bir komiayonun yap 
ma~ı muhtemeldir. Posta Vapuru 
olan v .. ııeyri:sefere kabiliyetli bu 
Junan hu u!.ı ".: apurlara, Loit'in 
bir mühendisile Seyrisefain ve va· 
purculann 2 şer mümeşaiJinden 
mürekkep bir heyetçe hali hazır 
kıymetleri takdir olunl\caktır. iti 
raz vukuunda 1 inci Ticaret mah• 
kente.'i reisinin hake.n1liğine mü,·a 
cad edilecektir. Bu 5 ·•ifilik heye 
tin kıymet koya~ğı vapurlann aa 
bipleri, hükumete bunlan satın 
aldı!dart bedellerle sefere batlat· 
madan evvel tadilat yapmıtlarsa 
buna giden maıraflarını ihtiva e
decek birer beyanname verecek
lerdir. Vekalet, bu ve.purlann ha
li hazır kıymetlerile ilk •atın alı
n.~ ve tadilat bedellerini, vapur
lar kaç sene çalıştmlmışlaraa her 
ıene için llk alınış bedelinin '~ S 
ini indirmek ıruretile cemedecek 
ve bu yekUnun yansını vererek 
mezkiir vapurları mübayaa eyliye 
cektir. Çok adilan., olmakla bera 
her, bu fiatlan kabul etmiyecek 
olanlar, vapurlannı harice aat· 
makta veya tilepçilik yapmakta 
serbesttirler 

Yeni kanun, bu ıuretle devlete 
intikal edecek hususi vapurlarla 
birlikte şimdi Seyriaefain'iıı bü
yük vapurlarının idaresini Seyriaa 
fain'e vennektedlr. Hük6met, 933 
takvim aeneıi nihayetine, yani bir 
buçuk aeneye kadar mecliee bir 
teşkilat kanunu ihzaı· ve takdim 
edecektir. Poata Vapurculuğu 
Devlet lnhi•an idareainin mÜJlak· 
bet şekli, ismi ,.e aaireıi o kanun
la lteabi kat'iyet edecek, o zama· 
na kadar Seyrioefain bu iti de te
ll)İn eyliyecektir. MeYcut te,kila
bmız, bu işi de idareye eaaa iti
barile kafidir 

Bir kaç memur ile baaı ,ubele
rin takviyeıine lüzum oluraa, bir 
iki ay evvel açıkta kalım 40 ka
dar memurumuzu tavzif edece
ğİ2:. Hususi vapurlardan Devlete 
intikal edecek olanlarının kaptan 
ve mürettebatı için enditeye ma
hal yoktur. Esaııen ihtiyacımız ola 
cağından onlardan matliıp evrıafi 
hai" bulunanfan idaremia hizm@
tine alacafız. 

Devlet inhisanna İntikal ede
cek yapurlarla bizim vapurları
mız limanlarımız araaında posta 
nak1iyatını mükemmelen temin e
deceklerdir. Şimdiden Vekaletin 
tasvibine arzedilmek Üzere, ihti
yaca muvafık bir program ve sey
rüGefer tarifesi ihzarına başlıya .. 
cağız. Herhalde, 'imdi vapur uğ
riyan biç bir iıkele vapurauz hıra· 
kılnuyacakbr. Seve.bili IDÜlecavi
re idare.inde tebeddül yoktur." 

Diğer taraftan tahlükatıaıza 
söre, poata vapuru olarals: i,le-
mekte olan huıuai vapurların -a 
dedi 28 tir. Bunlardan 10 · 12 ai
nin hakiki poata yapuru evsafın
da ve seyrÜsefere kabiliyetli ola
rak tefrik ve mübayaası muhte
mel ıröriilmektedir. 

ıHt•mlehetle 

Bir yıldırım 
Felaketi •• 

Bir talebe öldü 2 za
vallıya felç geldi! .• 

Nazilli, - iki gün evvel to 
zu dumana katan bir fırtına, 
onu takip eden şiddetli bir yag 
mur ve yıldırımlar burada bir 
faciaya sebep oldu. 

Tufanasa yağmurun bütün 
,iddetile yağdığı esnada bahçe 
arasındaki kulübelerinde otur
makta olan üç kitiye yıldırım 
isabet etti. 

T ati! zamanını geçirmek Ü

zere akrabaları yanına gelen 
Konya Muallim mektebi talebe 
sinden İsmail Efendi hemen öl
dü. Hemşiresi ve diğer çocu
ğun da ayaklarına felc geldi. 
Hadise burada büyük bir tees
sür uyandırdı. Üç saat devam 
eden bu semavi afetten doğan 
sular caddeleri kaplamıştı. 

Pehlivanlık 
Müsabakaları 

Uşak, 7 - 22 temmuzda 
kazamızda cihan pehlivanları 
müsabakası yapılacaktır. Tür
kiye ve Avrupada bulunan met 
hur pehlivanlann da iftiraki 
için kendi !erine davetiye gönde 
rilmiştir. 

Kaybolan adam 
Kozadan bildirildiğine göre 

Yana! Erik köyünden elli yaş. 
larında Sarı Mehmet oğlu Mu
ea ismindeki şahıs bundan on 
gün kadar evvel dağda ekin bi. 
çerken kaybolmuştur. Bu adam 
da ötedoı beri dimağ hastalığı 
olduğu için bir yere düşüp kal 
ması ihtimaline binaen civar ma 

haller aranmıt ise de bulunama 
mıt ve nihayet ekin biçtiği ye
re sekiz yÜ7 metre kadar uzak

ta ve Göksu ırmağı üzerinde 
sarp çalılarda elbisesinin parça 
lan görülmü§ ve kan lekelerine 
de tesadüf edilmiştir. 

Mevcut hastalığından dolayı 
bir buhran neticesi kendisini ça 
lıhklara attığı tahmin edilmek
tedir. Cesedinin aranmasına de 
vam edilmektedir. 

Bir hırsızlık 
MERSiN 6 - Geçen Çarşam

ba geceai lncirlikuyu mezraaında 
arzuhalci Cuma1i efendinin ve 
pertembe gecesi de Mal..,üdürii 
beyin ikamet ettiti bağdaki hane 
!erine hınız gil'ft'ek bir çok efya 
sirkat ehnit ve firara muvaffak 
olmuştu. Vak'adan iki saat sonra 
da zabıtaya m.aliimat veri1mi,tir .. 

Bir Yunanlı 
Yakalandı 

Çetme, 8 - Sularımızda 
balık avlıyan bir Yunanlı balık 
çı, gümrük motörü tarafından 
yakalanmıştır. Sandalda balık 

Mükafat l inı 
kazand? j RADYO j 

B •• nk •• F ord kun1panya<1 ınıu SO liı: ' 
ugu u program mükafahnı; Toı>h nP'd~kı mt"şh<I" . 

ISTANBUL (1200 m. 5 k) - de yeni V 8 Fo d arabasını ziya· 
18 gramofon, 19,30 alaturka n;ıu.si~i· ) ret edenlerin mlkt~rını 3746 ol•"' 
20,JO Opera, 21 Alaturka musikı, :n t 1 . d K ki O d ·~ 
Orkeatra. a unın e en 1"-1 ı .. sku ' 

BOKREŞ (3942 ın.) _ 13 plak, Doı;an Efendi kazanmıştır. fil lıl 
14 plak, 18 orkestra konseri, 20,40 ka Ford m berini zıye H edeni .1o 

plak , 21 oda musikisi, 21 ,45 konsor, miktarı 3235 kiti ol~u~~na n•ZI' 
22,15 trio. n.n hic lüm5e tanı r.deC.'lİ zikredf" 

ROMA (441,2 m.) - 13,45 sekı • · d ·ı . ah ;ııı 
ı t 18,30 k 21 45 'k• meır.14 ıse e mumaı eyhı'1 t ır. e, onAer, , muıı ı. ._. b akl ~ 

BUDAPESTE (550,5 nı.) _ ettıgı u raknm en fazla y a 
10,15 konser, 

0

13,05 konser. 18.30 rakam olmım itıbarile mevcut nı• 
konser, 21,15 konser, 23 konser, kafata halı kazanmıttı• 
23,30 çigan orkeatruı. Doğan Efendi; nüfus te:.:kereoiııİ 

OSLO (1071.4 m.) - 18.30 kon hamikn Tophanede Fo•d Mo •1 

ser, 21 keman konseri. 21,30 duetto Kompa:ni Neşriyat Dairesine mür•~ 
23,15 musiki • cpatında 50 lirnyı alacaktır 
VARŞOVA (1411 m.) - 13,451-----------

plik, 14,35 plak, 16,10 plak, 18 kon 
aer, 19.20 dans, 21 plak, 24 dana. 

KONIGVÜSTER HA VZEN 
(1635 m.) - 7 jimnaatik, 7.30 kon 
ser, 13 plik, 15 konser, 17,30 kon
acr 20,30 Berlinden nakil, 21 Ham 
burgdan nakil. 23,10 haber, 23,30 
konser . 

PARIS (1725 ın.l - 7,45 jim
naıtik, 8,45 musiki, 13 plak, 17,45 
konser, 20 •inema. müsahabeleri, 
20,10 kitabiyat konser, 20,30 plak, 
21,45 . 

Darülbedayie eser 
vereceklere •• 

Darülbedayi müdüı·lüfriinden: 0-
nümüzdeki tiyatro mevsiminde tem

sil edilecek eserlerin tetkikine baı
lanmıştır Gerek telif eserlerin ve 
g<'rt'k cihan temaşa edebiyatında 

mevkii olan kıymettar eserlerden 

yapılacak tercümelerin (tercüme o· 
!anlar aaıllRrile berober) bet' !'!'Ün 
ikiden dörde kadar Tepebatında 

Darülbedayi idaresine tevdi edilme
si rica olunur . 

Ayni eserin müteaddit zevat ta
rafından tercüme edilmemesi ic:in 

mütercim beylerin tercüme edecek
leri eserleri evvelden müessesemİ·· 

ze hildinneleri menfaatleri ikti:ı:asm 
dftndır • 

l otanbul D<>rdüncü 1 cr.ı Mem 
luğundan, M;lliy<I gazetesinin t! 
haziran 932 18İh ve 2271S numara!• 
nüsh;ısının 5 İncı ~İfeıinin dol"" 
düncü sütununda ve Cüm= .. 'İ)et 

gazet~ıinin 15 hazıran 932 tarih 'ti 

2911 numaralı nüshasının 5 ino ., 
hjfeainjn 3 üncü ıütur.und:ı dairt" 

mize ait 31 846 do•ya numaralı 
ilanda iistünrle odaları arkasında 
arıalftrı bulunan tevsiili iki bap dük· 

kiırun tamar"-t 16 temmuz 932 tnl1' 
hine müsadif c:umarte:;i tünü gasf 

14 len 17 ye kadar dairemizde açılı 
arttırma suretilf' ıatılaragı ilin ,.dn 
mi~ ise de mezkıir günün re:: , tı 
tile tesadüf etmesi hasebile ı bıI 

ı;ayri menkulün satıtıntn erteu gu· 
nü olan 17 ter:ımuz 932 tarihine D1a, 
sadif pazar günü saat 14 ten 17 Y' 
kadar dairemizde ikint:i arttırm1'9' 
İcra edilceği k•yfiyet 31 • 846 dol 
ya numaraıile ılan ofunur . 

lstanbul Bc~inci icra Memurla· 
fundan: Merhun olup paraya çe\' 
rilmeıi mukarrer bulunan hane et• 
yasınm 17 - 7 932 pazar guı:~ 
saat 14 ten itibaren Beyoğlu Bag ş 
ğa sokağında 24 No. lı hanede aatı· 
lacagından talip olanların mahallin· 
d,... hazır buluna.n memuruna m\IJ"ll." 
caatian iliın olunur . 

l.tanbul icra dairesi ikinci lflol 
Yene Edebi bir ;bmal memurluğundan: lstanbul Alaca h• 
Muhterem lar.ıail Habip Beyin mamda 89 numarada mupmbaC1 

(Edebi yenili~imiz) eserinde, gene Yani efendi alacaklılarına k rıı 

bilgi noksanına aöz verebilecelı: mü
hinı bir ihmalini teeuürle görüyo
rum. Çüııkü kendiııi, l>üyiik üstadı
mız (Sami Paıa zade Sezai) Bey• 
fendinin düne ait ibdai faziletlerini 
yazdıktan sonra, (kırk '"nelik bir 
•Üküttur.) dediği üstadın bugüne 
müteveccih ve ebediyete müntebi 
çok yüksek edebi bir muvaffaluye
tinden hiç bahsetmiyor. Bu da, üs
tadın (340) ta basılan (lcl&I) inin 
mebdeindeki matemi bediaya müte
alliktir. C. Şahabettin Bey üatadı

mızın (Serveti fünun) da fev!ıalide 

•itayiıle andığı, S. Nafizin: (SÜ• 
mecmuasının) 29/Mart /340 niisha
omda (Layemut bedayiimiz) den 
gösterdiii bu pek (ulvi sa.nilıa) ya 
karı•, ııöz yumulması edebiyat tari
bimizce ehemmiyetli bir ihmal sayı· 
lamaz mı? 

Ooküdar: Florinalı Nazım 

konkurdato teklif etmit olduiu .... ~ 
alacaklılann 18 - 7 932 pazart ıi 
pnü aaat 14 te ikincı iflas daire
sinde hazır bulunınaları iJdn CJIU· 
nur. 

lstanbul Üçüncü icrasından: Bir 
borcun temini için mahcuz ve pa· 
raya çevrilmeai raukarrer man!fatu .. 
ra eşyaaı 16 temmuz 932 tarihinde 
aaat 17 den 18 ze kadar birinci art• 
bnna ile Mahmutpa"1da Hacı Ko
çek camii önünde satılacaktır Tolip 
lerin mahallinde memurı.:.~ı..-ı mUr11· 

caatları iliıtn olunur • 

DOKTOR 

f' ,d İ N Ş ü K R Ü 
O .. hili hastalıklar mıite!ıauıs 

ı-ı er pn öğl~den •onra l stanbul 
Türbe BabrA!i Caddesi No. JO 

Telefon 2,2622 

Muhtelıt takım denilen ta- ı 
lamın mu9terek biuiyat tevlit ı 
edec k rengi ve manuı yoktur. 
Oyunculara klüp hislerini, klüp 

1 
;(lliik hiuile aralarında mev
ı:nt hudut çizgilerini ailecek 
KllVVcllı hır amil yoktur. Eğer 
l>Öy 1 bir takım memleket ha
ricin<le oynasa bi. dereceye ka. 
lar lürklük hissile müşle. 
elcen ve kuvvetle hareket eder 
er, lakin memleket dahilinde 
.ayle bir takım manasız bir ka 
aba!ıktan ileri geçemiyor. Bu-
lUn en bariz misalini Fransız- kraıı ılt-ı .ııa ba• ı a aktı Arı ve kümes hayvanları yeti,tir D 0 k t 0 r lal S ioci lcrlldan: Bır borc< e 
!ara kartı F enet" ve Gala tasa- Görülmemiş temaşa m< cemiyeti lstanbul Vilayeti mer· 16 Temmuz Hakimiyeti - - • • •11• • ' --- temini için tahtı hacze almmıt oı..e 

levazımı bulunmuıtur. 

1 kezinden : Ba t } 0 tİ R k} H kk bir adet kürklü kadın mantosu 14 rayın ayrı ayrı a dıkları neti- 1 Cemiyet menauplarının ve ce-. MilliyP bayramı y ar ar ıç maı usçu u a ı 
celerle bu iki klübün eo iyi o- S A T J L I K U C U z. 1 miyele a~a kaydolunmak •ureıile 1 Tiirlr. Baytarlar Cemi;ııeti K<iti· Beyoğlu, istiklal caddesi Bü Temmuz 932 tarihine müsadii per· 
runcu. larından mürekkep muh- D Ü K K A. N müzalı.toreye. iıtirak .. etmek. .isti- l Türk Maarif bi Umumilijind•n: Cemiyetimizin 9embe ııünü saat 13 te Çar,ıyı kebiı 
el k ld ' 1 h t d h l 'k k · 14 7 932 t 'b' vük Parmak l&apu, Afrika hanı · d Sa d 1 bed d ed• ı ıt la ımın a ığı neticeler yen crın y .. nı eye ı ı are mtı a- , C • t • ııene ı ollgreaı - - an ıne e n a estanın a mıiuıy 
t~kil ederler. Gördüklerini Bapzitte Cümburiyet cadaesi 49 ı b~. ".~ tavu~ç"luğa ait huauııatı : emıye l mü&adif Per,embe günü saat 15 ıa bitqik Apartıman No. 21.- ile aatılacağından istiyenlttin gii• 

biraz tahlil edebilen bir adam 1 No. lu tütün~ü clükk~nı tatraya •-ı !::'~:':~n~-:~:/t7·d: ·H:~~e~'i: 1 Rozet leozl gllnüdür. ~=n".:~1M::: !~~::ım~~ı:c~~~i·f Tel: Beyoilu 2797. Saat: 14-18. ve oaatte ve mahallinde hazır bu(ue 

~~ilebenmilli ~kımın bi~ rimeıd~Qıu~•~M::~:ı:d:ık:~:·_!a~)c~b=u~~::~=a~ln:r:ı~n=·:=~o~lu:n:=:· __ ~,!~~~~~~~~~=-=-=-=-=-~~l~e=r~i~r~i~~:~~u:n:u:r~.---~~~-~~============!~~:l:a:n~il=b~o:~:n:u:r~·-----~ 

Mi!liy t'in Edebi Romanı : 30 mün etrafında.. bourg kendini içi beyaz saten - Na1ıl malum oldu? Buda-
- Daha sonra? döşeli bir tabutta gördükten la ... 
- Apres la mort. Ölümden •onra ölmedi mi? - Madame Warington Daw-

sonra... - Aman yarabbi sonra? eon'a malfun olduğu gibi •• 
Talat Beyin teessüründen - Madame Hortens henüz Apreı la mort sahife 167 .• ı . • 

(Felsefi fanta&tique roman) 
sesi değişerek: sapasağlam iken hastalanacağı Madame Dawson oğlu ile Le. 

Yazan: HOSEYIN RAHMİ 
- Bu kitaplarda senin yani nı, karnındaki çocuğu doğura- raber bir kira apartımanı ge

Velittin Paşa kerimesi Leman mayacağmı haber vermedi mi? zerlerken kendiıi için intihap 
Hanımın falan gün, filan aaatte Ve sonra bütün dedikleri birer ettiği yatak odasının döteğin. 

Leman akan bir kaç damla- göslenyor... Sö:.lerine İnan- öleccgini mi yazıyor?.. birer cıkmadı mı? inanmazsa. de cesedini ölü olarak uzanmıt 
yı goslerınemek için ellerile mayacağımızdan Sçin endişe - Eceli gelen insanlann öl nız A~ant la mort'da okuyu. &'Örmedi mi? 
~üziinii kapayarak: ediyorsun? ı mezden evvel gözlerine neler nuz .. Sahife (341).. Talat Bey nida vaz'ile iki 

Bir şeyını yok.. • - Dayıc.ğım ah dayıcığım.. görfüıdüğünü yazıyor.. Dayı bey bütün vücudünü elini havaya kaldırarak: 
Neye glayorsun? - Peki söyle... - Ey bundan sana ne? Ecel- titreten bir şiddetle batını sal- - Bu müthit masallan oku. 
İçimden geliyor.. • - Ben yakında öleceğim.. ini g~lmiş adamlara ait mana- !ayarak: yanların varacakları korkunç 
insanın ıçinden aıebepsiz Hanımefendi göğsünden ko- sız istihraçları bu ölüm kitap- - Maşallah tamam sen yat· neticeler elbette böyle olur._ 

ağlama gelmez... pan bir haykırııla: lannda okuyup ta niçin üzeri. ta bir genç kızın okuyacağı ki- Madame Dawaon hayatında 
Leman hıçkırarak: Sus kızım ... Çıld::rtma bi- 1 ne alıyorsun? Hasta değilsin.. tapları iyi intihap etrritıin •• Ö- kendi ölüıünii yatağa uzan.mıt 

- Sebebini söylesem ınan- :ıi. O oaııl lakırdı.. ı Bir sıkıntın yok.. Zenginsin. Jümden evvel, ölümün etrafın. görmü9.. Büyük bir aafderun. 
yacalcsmız... Talat Bey - Öleceğini ne. gençsın, güzelsin.. Tabiatin, da, ölümden sonra.. A kuım luk işleyerek biz de haydi bu 

Niçin inanmayalım söy- den biliyorsun?. talihin, bu kadar lutüflerine ıen hayata henüz yeni açılan garibeye inansak bile bundan 
e.. Leman - Biliyorum... uğradıktan sonra o uğurıuz ki. koncasm .. Ölüm nerede? Sen sana ne yavrum? Madama ber-

Kızcağız inleyere: : Talat Bey - Söyle de biz taplarda kendine bela mı ara. nerede? Biz ömrümüzün sonu- ıami bir hal vuku bulınut bu. 
Ah anneciğim.. Dayıcı. de bilelim.. yorsun? na yaklatmıt adamlar böyle rada ıana ne oluyor kuzum? 

.IDl •• Kar ·~şçiklPrim... Leman Dayıcığım siz öy Leman göğsünü dolduran şeyi hatırımıza getirmiyoruz Leman tıkayıcı hıçlunklar 
Hazin hıckınklar içind- bo- le şeylere inanmıyorsunuz. Fa- j elem dalgalarile aaraılarak ke- da sen bu simıiyah fikirlerle arasında: 

'l'Ulan son sozlerinden bir şey kat kitabın dedikleri çıkıyor.. 1 sık, kesik: hayatının sabahını nıçın ka- - Ben de kendimi tıpkı öyle 
nlaşılamaz. Talat Bey - Hangi kita- 1 - Öleceğim .. Görürsünüz.. rartmaya uğraşıyorsun? gördüm ... 
Etrafındakıler gittıkç<o artan bın? Yakında öleceğim. Ecelim ba. Leman mütevekkil bir bo. - Ha İşte cinnetinin ilk ema 

ir meralda c vap beklerlerkeı? - Avant la mort. Ölümden na malum oldu... yun eğişile me~'um kehanetini relerini ta,ırmaya ba9ladm ... 
fal'at Bey: 1 evvel.. - Nasıl malum oldu? Çıl. ttkrarlayarak: Herkes tutulduklan matem 

- Kızım sovle .. Sende ciddi - Sonıa? dırlma bizi ... Söyle na.ıl? 1 . Ne yapayım dayıcığım· li bir hayretin sabıraızlıldan 
o)ir ye's olduğunu gi:'z ynşlann - Autour de la mnrt. ölı.:-' - Zavallı enfant d'Ec!im- öleccı;im han ı· '? ·' • 

!erken krzın ağzından katıla 
katıla fU sözler döküldü: 

- Geçen aqam ortalık ka
rarırken bir mendil almak için 
yatak odama &'irdim. Bir de ne 
göreyim.. Karyolamda upuzun 
birisi yatıyor. Hava alaca ea. 
merliğe dönmekte olmakla be
raber yan pencereden vuran 
aydınlık, döşekte yatanın yüz 
çizgilerini seçmeye tamamile 
kafi idi •• Ah efendim inanınız .. 
Bu ben idim, ben, evet orada up 
uzun yatan ölü bendim •• Ne ka 
dar solup aararm.ııtım ..... 

Kendi ölümden korkarak 
kaçtım.. Haykıra haykıra he
pinizi odaya toplayarak ölümü 
göstermek istedim... Dıtanda 
bir kaç dakika geçirdikten aon. 
ra hali ölü döfekte duruyor mu 
diye tekrar odaya döndüm. Fa 
kat bu sefer yatatımı bot bul
dum .• Llmbayı yaktım. Dö90. 
ğin her tarafını muayene ettim. 
Örtü, YOl"tJ&n, ~taf, yaıtık
lar hepıi düzeltildikleri gibi 
muntazam dunıyorlardı.Hiç bir 
t9Y bozulmalDifb ••• 

Talit Bey müteessir bir jMt. 
le: 

- Ha işte tamam tımarhane 

kızım tam akıl ile böyle şeyler 
görülmez .. 

Leman - Şimdi bana deh 
mi diyeceksiniz? 

Talat Bey - Ne diyecegi· 
mizi tatırdık. Düşün bir kert 
yavrum diri bir adam kendin' 
döşekte ölmüt görüyor.. Bu, 
cinnetin de öte tarafında bir 
tey •.. 

Leman - Söyle~iğime inan 
mıyor musunuz? 

Talat Bey - Flammario1' 
sağ olaydı anketir..e bir cevaP 
ta biz gönderirdik. S~n ruhi 
bldiıe kahramanı.. Biz de şa· 
bitleri •• Ölümün dışında, için• 
de, üstünde, altında dltlerinit 
nasıl yazıldıkları itte şimdı bİ· 
raz anlatılır gibi oluyor. 

Leman göz yatı serpintile· 
ri içinde sözünü tekrarlay•· 
rak: 

- Söylediklerime inanrıW 
yor musunuz? 

- Sözlerinin kulaklara illı 
çarpışlarında inanılamayaca~ 
neviden olduğunu bilmiyor ınıı 
ıun? .. Dur •ormaya unuttuJll·• 
Sen bu rüyet hurafesine riif'" 
da mı uğradın? 

t 
ıl .. 
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go n ~:rea,::~~t:::t~;a~:~;ır~ür:ı:. 

ISTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRiK VE 
TEŞEBBOSA Ti SlNAlYE TÜRK ANONlM 

ŞlRKETt (SA TGAZEL) 
(SA TGAZEL) lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve 

T eşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi ahiren en iyi 
tesisat ile teçhiz edilmiş olan Y edikule Gazhanesinde is· 
tihsal edilen taktir olunmuş katran, zift, petrol, hafif 
yağ, naftalin ve saireyi piyasaya çıkarmağa başladığını 
muhterem ~haliye arz ile kespi şe,-ef eyler. 

1 
•Naim Vapur İdaresi• 

lzmir sür'at postası 
(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
A k ı h t •• d b • zayedesi 13 Temmuz 932 çar· Sovyetlerin D ara mas a a guzarına a ır şamba günü saat 10 da Fatihte 

mektup takdı•m edı•lmı•ştı•r Atpazarında satılacaktır. Talip 
lerin mezkur gün ve ıaatte 
hayvan pazarında hazır bulun-Mecliain cumarle•i içtima

ıncla Cemiyeti A.lıva_?'~ .. ~-a
uetimU meu,le•i . ~o~ufc.ılur
lten Hariciye vekılımız ıaya-

dilt.lıat b•yanatta bulun· 
ftl ,_ .. d 
muf ve murahlt.a•,...ra gon e-
ril.,. teıeklt.ür teltp'allarını 
okumuftU. Bu tel11rafla~ ı:,a· 
zetemi;ı; makineye ııerıldılr· 
ten sonra 11eldiğinden dünkü 
nüshamı:ula netri imkcint hô. 
•ıl olmamlftı . Telgraflann 
mretilc beraber harici siy~
setim~ idarede büyük bır 
dirayet 11ö.taren T <1ıJlilt. Riif· 
tü B. in bu mühim beyanah· 
nın mütebaki lruımını de bu· 
KÜn nqrediyoruz: 

CeneıJrede ispanya heyeti mu· 
tahha•an reisi M. Madriaga ce· 
naplanna: 

kiye halı.kında yapmak lütfünde 
bulunduğunuz o güzel muhabbet 
ve doıtluk ifadaaından, çok müte 
hasırı olarak ıizden en hararetli 
ve en heyecanlı tetekkürlerimi 
kabul buyurmanızı rica ederim. 

Türkiye, aralarındaki münase 
batın vasfını tetkil eden ıamimi 
olduğu kadar aletin dostluğun 
ruh ve manası dahilinde Fatist 1-
talya ilr: Akvam Cemiyeti sineıin
de meaaiaini teşrik edebilmekten 
dolayı kendisini tebrike fayan ad 
deder. 

Hakkını~daki saygı ve yük· 
sek ihtiramatrmın temenniyatını 
tekrar için bu veıileden İstifade 
ediyorum efendim. 

Japon büyük elçisi M. Sato ce· 
naplarına: 

maları. (71) (3167) 

* * * Harbiye mektebi ihtiyacı İ-
çin 24200 kilo aüt aleni müna· 
kasa suretile satın alınacaktır. 
Münakaaaaı 13 Temmuz 932 
çarşamba günü saat 14 ten 16 
ya kadar Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satın alma ko· 
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör· 
mek için komisyona müracaat. 
ları ve iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu-
lunmah .. n. (72) (3168) 

• * • 
Harbiye mektebi ihtiyacı i-

Büyük Japon milletile Türkiye çin 2500 kilo tere yag· ı talibi uh 
arasında teyemmünen devam ede 

Memleketimin yüksek müeue
ıeye davetine mütedair olarak 28 
devlet tarafından takdim kılınan 
teklif münasebetiyle irat buyuru· 
lan pek sevimli nutuktan dola.yı 
zatı devetline hararetle teşekkur 
etınekliği.me müsaade buyurunuz. ' 
Bu kadar kıymettar bir vesikan!n 
Akdenizin aııl hemşire cumhur•· 
Yetinin namdar mümessili tarafın 
darı takdimi hükumetimi bilhassa 
ınütebauıs etmiştir. lhtiramatt 
fa.ikaının kabulünü rica ederim 
efendim. 

pek çok tefekkür ederim. Bu söz 
lerde memleketlerimiz münaaeba
tını temyiz eden samimi ve kuv· 
vetli dostluğun yeni bir nitaneaini 
bulmakla bahtiyarım. Zazı devlet 
)erinin kemaliıt politikası hakkın
daki çok isabetli takdirini tepcil 
ederim. Hakikaten biz daima şu 
kanaati besledik ki memleketler 
saadetlerini, onlan gayrı kabili İç 
tinap bir surette tecerrüde sevke
den dar bir milliyetperverliğin 
tatbikinde değil ve keza diier 
memleketlerin felaket ve harabi
sinde değil, belki medeni mill'.'t· 
Jer camiası içindeki kendi meaaıle 
rin d,. ve umumun saadetinde bu
labilirler . .Şimdiye kadar faaliyeti 
mize bu kanaat salik oldu. lttira· 
ki mesaimize daha büyük bir vüs' 
at vennekliğimiz lazım geldiği 
zaman da bu hakikatıan ilham a· 
lacağız. Hakkınızdaki samimi say 
gı ve çok yüksek ihtiranı. hisleri
min müeyyet teminatını kabul bu
yurunuz efendim. 

Asamblede Bulgaristan mümes 
sili cenaplarına: 

Asamblenin huıusi içtimaında 
memleketim hakkında izhar bu· 
yurduğunuz dostluk hissiyatın· 
dan fevkalade mütehusı• olarak 
hükUmeti cumhuriyenin her te
şakkUratını takdime '?üsar~a~ ve 
yüksek ihtiramatımın ıfadeıını ka 
bul buyurmalarmı rica ederim. 

gelmekte olan samimi dostluk mü desindedir. Münakasası 13 Tem 
nasebetile raci olduğu uzak ma· muz 932 çarşamba günü saat 
ziyi yadetmek suretile memleke· 14 ten 16 ya kadar Tophanede 
tim hakkında Cemiyeti Akvam U· Merkez kumandanlığı Satınal
mumi heyetinde zatı alilerinin ;. ma Komisyonunda icra kılına· 
rat P.lmek lütfünd" bulundukla.n 
sözler. Cümhuriyet Hükümetini caktır. Daha dun fiyatla talip 
son derece mütehassıs eylemİ§tir. ?l:'nların şartnamesini görmek 
Bu münasebetle büyük elçi cenap ıçın komisyona müracaatları 
ları zatı asilanelerine en har le· J ve İştirak için de muayyen va. 
şekk~rleri~i takdime m~ıa:ra~t kitte komisyonda hazır bulun• 
eylennı. Yuksek hurmetlerımı lut 1 ( 9) (3209) 
fen kabul ediniz elendim. ma arı. 7 

A&vamble'de /ran mümessili 
• • • 

Hava Makinist Mektebi ih
tiyacı için 23000 kilo ekmek pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlığı 11 Temmuz 932 Pazar
tesi günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Tophanede Merkez Kuman 
danlığı Satınalma komisyonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için ko
misyona müracaatları ve ittirak 
için de muayyen vaktinde ko
misyonda huır bulunmaları 

Atinada Hariciye Na;ı;ın M. Mi· 
halalropulo. cenaplarına: 

1iirkiyenin Cemiyeti Akvama 
"•a olma11 daveti hakkındaki tek· 
lif mün11.1ebetile hitfen irat buyru 
1•n ve menıleketlcrimiz.i mes'ut 
bir tekilde birleıtiren kardetlik 
rnünaaebetlerinin ayni zamanda 
~k iftihar ettiğim sam~~ dostlu 
rumuzun makesi olan belıg nutuk 
tarı dolayı en hararetli tef"kkür· 
le•imi Zatıdevletlerine takdim et· 
tnekliğime müsaade buyurun~:z· 

Hükumetimi pek ziyade mute· 
~assis eden bu parlak nutuk heı:_ 
•ki memleket halkının ıulh me~ 
reıine olan merbutiyetini •e ıau
tekabil menfaatlerimizin kartıhk· 
lı ve müaavi tekilde anlaıılm~~ .. 
•e aıil komıumuzun dürüıtluıru. 
... Yeainde vücude getirilen e!~" 
•e.>:iben cihana röıtermekte<Ur: 
811 Yeni yolda müıımir ve sı.kı ~ır 
leıriki mesai yapmak ümidıle. ıh· 
tiraınatt faikamın kabulünü rıca 
ederim aziz: meslektatmı Efen· 
d' ..... 

• · M ffw. Aluıam Cemiyeti Reuıı · , 
'110J1a cenaplarına: : 

Memleketim ve BüyÜk Re.is"? 
hakkında aarfettlğiniz takdırkar 
lcizlerden dolayı Zatı devletlerine 
lıeyecarıl, teıekkürleriıni arz.el· 
ltıek vazifemdir. Hakkınızdakı aa 
?nimi aaygı ve yükıek ihtir=--~atı
?ttıuun teminatını tekrar ıçın ba 
.. eıileden istifade ediyorum, Ef. 

Almanya murah/ıcuı M. Gop· 
Jlert cenaplanna: 

Alr.vam Cemiyetine da.v-:t e?il· 
ltıeaj münaaebetiyle zab alılerı ta• 
•afırıdan ifade buyrulmıq olan ve 
AL C"mhuriyetinin memnu· '"'llanya u k" .. 1 
niyeı· • •öıteren ıitayi~ ar &01:, e-

ını D , C" h e 
!'İnden dolayı Türkıye um urıy 
ti derin bir surette müte~a.asıa ol· 
11'.ıu t B" "k memleketıftlz hak-
ı 1 ur. uyu 1 b !emek· 
~•nda en d.,.tane his er es 
le olan Türkiyenin eski dost!'?un 
llıuhterem ve şerefli müme~ılı sı· 
fatile irat buyurmuf oldugunuz 
bilciimıe ifadelerinizden .. dol'!y~ 
lıükilmetin en har letekkürle?"' 
lalr.dime miisaraat ederim. lhtıra· 
l>ıatı faikunın kabulü vesaire ... 

AlııJam Cemiyetiııde muhterem 
A.uuaturya delegesi cenapları.na:: 

Memleketim hakkında mecli· 
•~rı dünkü içtimaında söylemek 
lutfunda bulunduğunuz o ~adar 
'•İli.ne ve takdirkir eözlerı~den 
dolayı ıize hararetle tetekkur el· 
illeyi •azife addederim. Zatı de.v· 
l~t1erinin de eaaıen kanaat getı~
dikle · 'b' T" k milleti en azız 
d rı gı ı ur .. t e 
l.•a olan culh davasrnı_n ,m_u~ ~r 

ı.erı takibinde ayni yiğıtlıfı gos· 
lel"nıekle pek bahtiyar olacaktır. 
l(~rıd'I . . . ---:-; saadet t ' erı ıçın en ........... 

A•amblede Kanada mümessili 
f!enaplarına; 

Asamblenin hususi İçtimaında 
memleketim hakkında izhar hu· 
yurduğunuz dostluk hiuiyatmd~n 
fevkalade mütehassıs olarak hu· 
kWnetİ cumhuriyenin har teşek
küratını talı:dime müsaraat ve yük 
sek ihtiramatmun ifadeıini kabul 
buyurmanızı rica ederim. 

M. Raıtrepo cenaplarına, Ko
lumbia murahhaıı; 

Memleketim hakkında Cemiye 
ti Akvam umumi heyetinde irat 
etmek Iütfünde bulundukları o 
kadar aevimli sözlerden dolayı z.a· 
tı aıili.nelerine en hararetli te
f"kkürlerimi takdime müsaraat 
eylerim. Türk milletinin de gerek 
aıil Kolombia milleti Ye cerek Li.
tin Amerikanın diğer asil heıntire 
cumhuriyetleri hakkında halis 
doıtluk duygularile mütehauıa ol 
duğumu zatı devletlerine teyit et
mek iaterim. Yüksek hürmetleri· 
mi lütfen kabul ediniz. 

Altvam cemiyetinde Fransız 
delegesi Paul Boncour cenapları-

na; . . .. 
Akvam cemiyetine gırme•.~ ıç~n 

1. . du"nkü celsesinde Turkı· mec 11m d ... d 

Cenaplarına: 

Aaıamble'nin husu~i İçtimaın• 
da memleketim hakkında izhar 
buyurduğunuz dostluk hiuiyab· 
nın fevkalide mütMassıı olarak 
hükiimeti Cümhuriyenin har te
şekküratmı takdime müsaraat ve 
yüksek ihtiramatımın ifadesini 
kabul buyurmalarını rica ederim 
Efendim. 

Polonya murahhası M. GwidoıJ 
ski cenaplarına: 

Türkiyenin Akvam Cemiyetine 
daveti vesiylesile vaki olan beya
natınızdan derin bir ıurette mü
tehauıı olan hükiimetim, en sami
mi tetekkürlerini zatı ililerine 
takdime beni memur etmittir. Le
histanın takıimini büyük teeuür 
ve telehhüfle kaqılamıf ve aail 
milletinizin ıstıraplarına bütün 
kalbile iştirak etmit bulunan 
Türk milleti bugÜn memleketini· 
zin olanca revnak ve terefile ye
niden teeasüa ve tefekkül ebnİf 
bulunduğunu görmekle ve yeni 
Türkiyenin Akvam Cemiyetine 
girmeaini o kadar büyük bir me· 
ıerretle selimlamıvan Lehiıtanın 
muhterem Te l}erefli mümeaıilinin 
.esinin Cenevrede yükıeldiğini i .. 
~itmekle son derece bahtiyardır. 
lhtiramatı faikamın kabulü ... 

Auamble'de Portekiz müme.s
ıili cenaplarına: 

yeye yapmağa kara.r v47r. ıg_ı t" a· 
vete Fransa cumhurıyetının j.~~a: 
kini ifade ederken buna tebr ıı· tDı 

tmit olduğunuz. pek e ıga· Asıamble'nin hususi içtimaın-
arzu e • .. 1 · b'lh da memleketim hakkmda ızhar ne muhabbetkar ao:z en h ı anak. 

rretle okudum. Bu uıusta ı buyurduğunuz dostluk hissiyatın-
n1eae . I . " h ı k · len'nı.zi size telkın ey emıt O· dan fevkalide mute usıı o ara 
soz b ·ı d . . . h k lan mea'ut ilhamı te cı e enm.. hükiimeti cümhurıyenın ar te,e 

Türklerin ve Franaızlann llk küratını takdime müsaraat ve yiik 
tema• ve dostluklarını yadeder· sek ibtiramatnnın ifadesini kabul 
ken tarihten ancak milletleri bi~i.. buyurmalarını rica ederim. 
birine yaklattınnağa yarıya~ mı· Vekil Bey beyanatlarına devam 
saller bulup çıkarmak suretıle. ":" la: 
sd bir endite izhar eyleme.k gıbı - Yazdan cevapları hepaini 

"kemmel bir fikir beılemıf olma bu •uretle arzetmiş oldum. 
:::~dan dolayı ıizi tebrik etmeli- Emin Bey ( Eski,ehir) - Asi-

. lina söylenmİ•, aıili.ne cevap ve-
ynn. 1 k · ·ı · b 'k d · Memleketinizle, mem e etım rı mıf, t~ n .. e __ enz. 
arasında mevcut bulun

1
an .v'.' takk· TevTfık Rkuk!.tu Bed Y; : E" 

. · b · ce zatı devlet erınıD en - eıe ur e erım. ger ce .. 

d
Vl_Y:'"! dızn ı'lham aldığı samimiye vap projemiz yüksek tasvibinize 
ısının e d'I · · d k. 'b. • s· . · bir samimiyetle arzu e ı ıktıran e erae atı ı umumı ır 

tın ~ynı I n dostluk rabıtaltarının Drumond Cenaplarına doğrudan 
m'.'d!k; l:ki,afı için beyanatınızı doğruya bu cevabrm~zı telgrafla 
ati . . dd deyirum. Hakkınızda- yazacağım. Ve aynı zamanda 
h~yırlı .a . e gı ve çok yüksek İh· milletler cemiyetinde aza bulun
~· aam~İ ~y · müeyyet temina- mayan ve bu cemiyete dahil ola
tıram b ule~mıın nuz efendim. caklanna dair de bir emmare ae
tmı ka u bl urr;;. distan müme•· zilmeyen devletlere aramızda 

Aısom1 e e ın mevcut olup idame ve İnkiıafı 
.ili cenap arına: '"'b 1 d .. 

Asaamblenin husuai ittimaında matlu ~.ubz ~lank osdt~lne. munald.., 
leketim hakkında izhar bu- batımız ıtı arı e en ı erıne a •· 

mem d tluk hissiyatrndan ğımız bu davetle taraf•mızdan bu 
yurduğunuz os .. ·ı 1 b. 
fevkalade mütehass11 olarak hu·. 1 davet~ ~ebıı endcek•:ap ~rın ~lrler ~u-

. C" h · enin har tetekkU retlennı ura a ı mumeıı.sı enne 
kümetı um urıy .. . ı. ed relı k 

kd" müıaraat ve yuk· bır •nektu uma rapt e ta • 
ratn~ıh t~ 1111

1e n ifadesini kabul diın etr ~k aur<!>tile bu veaikadan 
sek ı tırama ımı . 'f b'I' 

im "ca ederim efen· ma:•U"."lt'1~ vennoe?yı vazı e ı ıyo. 
buyunı aımr n 
dİıll. 

A.•sambleıle Macaristan mü mu· 
şifi cenaplarına: 

A mblenin huıuıi içtimamda 
sa 'h b 

memleketim bakkmda ız. ~ U· 

ıun•. 

(78) (3208) 

* * * Topçu ve Nakliye mektebi 
hayvanatından bir reis tay mü 
zayede sureti! esatılacaktır. Mü 
zayedesi 13 Temmuz 932 çar
şamba günü saat 10 da Fatihte 
at pazarında icra kılınacaktır. 
Taliplerin mezk r gün ve saat
te hayvan pazarında hazır bu
lunmaları. (77) (3207) 

zalik leffedilmi9tir. Bu vesile ile 
Türkiyenin bugüne kadar girifti· 
ği ve Akvam Cemiyeti azalığına 
terettüp eden vazifelerle telifi. za 
len hiçbir suretle nakabil görül
mekte olan beynelmilel teahhüt· 
lerde, mezkUr cemiyete vaki ola
bilecek dühulünden sonra da hu
lus iJe riayette de-vam etmeıi pek 
tabii olduğun size Türkiye bükü· 
meti namına beyan ile kesbi feref 
eylerim. 

Cenevrenin beynelmilel müeı
aesesi, sadece eblli ha.ılı endiıeai 
değil, fakat en esaslı maksadı bü· 
tün dünya sulhünı.i muhafaza ve 
idame matuf bir totekkül olmak 
itibariyle Türl<iyr Cümhuriyeti bu 
cemiyete iltih"k etmekle hakikat• 
te bugüne gelinciye kadar tabak· 
kuku gayesine kendi mütevazi 
yardımını ~evk ve hararetle gös
termekten hali kalmadığı müste
mir bir sulh mt-fk\ıresine hizmette 
zuhur edecek vasıtaların kesreti 
nisbetinde devamdan batka bir 
tey yapmıı olmayacaklar. Bu fikir 
!ere mebni ve Sovyet Soayalist 
Ciimhuriyetleri lııihadırıın ıulh 
mefkuresi hakkında yüksek ıu.. 
lerle nf' derece metbu olduğunu 
bildi~i cih.,tle hükümetimin So•· 
yet Sosvali.t Cümhuriyetleri İt· 
tibadı iJ,.. Türkiye arasında daima 
mevcut olmuf bulunan aamımı 
dostluk münasebetlerinin inkitafı 
Dl İstihdaf eden gayretinin hiç bir 
suretle tevakkufa uğramıyacağı· 
nı ve bilikiı devletlerimizin teıri .. 
ki meaaiai eaaılarmın, ınütterek 
ıulh mefkurelerinin en büyük hay 
n için takviyeıi yolunda ibrazma 
devam edec ğini, burada aize ifa
de etmekle bahtiyanm. 

Mezkur gazhane, aynen (carbolineum) un evsafını 
h~z olup mükemmel bir surette onun yerine kaim ola.
bılen satgazol da istihsal etmektedir. 
. Şirke~, hariçten ~e~enlerden hiç aşağı olmayan bu yer 

lı sanayı mahsullerının muhterem ahalinin rağbetine 
mazhar o~acağrnı ümit eyler· 

Toptan mubayaat için Beyoğlunda Şirketin ldare 
~erkezi olan Metro Hanında (Müşteriler Dairesi) 1 in 
cı katta 12 numaralı odaya müracaat buyurulması mer
ciıdur. 

İstanbul, 29 Haziran 1932 1 

Müdiriyet 

Adana Belediye Riyasetinden: 
itfaiye grupu için olbaptaki şartnamesi mucibince beş yüz 1 

metre tulünde hortum mübayaası kapalı zarf uıulile münakasaya 1 
konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 27 Temmuz 932 çarıam 
ba günü saat onda teminatlarile birlikte teklif mektuplarını Be. 
lediye encümenine vermeleri ilan olunur. (3190) 

Şi keti Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Tem

muz 1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden isticarına 
talip olanların heyeti teftitiye riyasetine müracaatları. 

Deniz Leyazım Satanalm ;ı. Komisyonundan 

10500 kilo kösele ) Pazarlıkla münakaaası 13 
5300 » vakete ) Temmuz 1932 Çartamba 
2250 ayak Amerikan vidalası) günü saat on dörtte 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı iÇin yukarıda cins ve mikdarı yazı- ı 
lı malzemenin evvelce yapılan münakasasında verilen fiyatlar Ve 
kaleti Celilece gali görüldüğünden dolayı pazarlıkla yeniden mü 
nakaaaları yukarıda yazılı tarihte icra kılınacağından daha mute 
dil fiatlarla mezkur malzemeyi vermeye talip olanların muvakkat 
teminatlarrnı lıtanbul Defterdarlığı muhasebesine yatırarak ala
cakları makbuz ile birlikte yevmi münakasada Kaaımpatada De
niz levazım satmalma komisyonuna müracaatları. (3146) 

vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata nhtımından saat 
lam 18 de hareketle dogru 

lZMlR'e 
ve pazar günleri 17.l"nir'den saat 
14 1, ·2 da hareketle lıtanbul'a av 
det eder 

Tafailat için Galata, Gümrük 
karşısında Site Fran.aez Han No. 

12 yazıhaneaine miiracaat. 

.. __ Tel. B. O. 1041. --·· 

SEYRlSEFAIN 
M~rkez acenta: Galata Köpru 

bqı B. Z362 Şube A. Sirlı:ec:l 
'lfilhUrdarzade han z. 3740 

IZMİR - PİRE - ISKENDE· 

RİYE POST ASI 
( İZMİR) 12Temmu~ salı lldf 
Galata rıhtımından 

TRABZON POSTASI 

( CUMHURiYET) 13 
Temmuz çarşamba 18 de 

Galata rıhtımından. 

İZMIR - l-w ERSiN ~OST ASI 

( lNEBOLU ) 13 Temmuz 

çarşamba 18 de İ d are 
rıhtımıııdan kalkarlar. 

IZMIR EKSPRES Pos. 

TALARINDA 

lstanbul - İzmir - Ucretl e ri 

Kr. 
1. nci kamara 15011 
2. ncı .. 1000 
3. ncü .. 800 
Güverte 300 

MERSiN POST ALARlNDA 

fstanbul - İzmir 

1. nci kamara 

2. nci 

Güverte 
•• 

ücretleri 

Kr. 

1000 
800 

300 Çanakkale Ziraat 
Bankasından: 

.................. 

Mahallesi Cinai Mevkii No. Maliye K. 
Çanakkale Tarla Hastahane C. Dö. Sıra Muhammin K . 

» » Orta kol 4 1 150 

" » "" 3 2 300 
» " Ağaç arası 3 3 240 
» » Ayazma 2 4 300 
» Batyeri Marko bağları 11 5 240 
lt »» D 4 6 90 

maa arsa 4 7 150 
» S. bahçesi bahçeler 17 8 lOOO 
» Güllü bahçeGülliı bahçe 3 9 400 
» Bağyeri Orta Kol 7 10 150 

t LAN 
Osmanlı Bankasının Galata. Y i

cami ve Beyoğlu devairi. bi.kimiye. 
ti Milliye bayramı munasebeıil• 
Temmuzun 16 ncı cumartesi cü.•ü 
hpalı bulunacaktır. 

~ucuz ET~ 
l latıs birinci nC\ kmrcık \< 

daglıç etlerinden ılmık ısteven 
e- rekabet tabal etmez ucuılııklı 

PENDİKte kele unında f>4 
I Jffi(' 0 1 <h . k n ı?e lrıı e 'ıdır r· 

1 - Gayrimübadillere ait olup yukarı_da evsafı yazılı arazi ı b 
1 

B · 1 
T 932 'h' d • 'b · · ıtarı u etıncı cra Mem11rlu. 

9 eı_n1 mu~ dtan ıkn en
1 
ıtı aren Hyırkmı gh~n m.üddetl~ v e pefin ı ğundan: Bir borçtan doları satıl 

1 para ı e muzaye eye onu muıtur. a sa ıplenne venlmit olan kar .
1 

ka • 
bonolar nakit makamında kabul edilecektirk naon··,ar ven .en 

20
na

7
pe m

9
!!"t• larihiv~bo 

k • · MH.vesaı~ - .;>.&. a ne 
2 - Mez O.r emlak 28 Temmuz 932 tarihine tesadüf eden .. d'f " . 

b .. ~ 'h 1 • · k 1 k muıa ı çartamba runu ıaat 11 perşem e gunu ı a eaı ıcra ı ınaca tır. d · ·ba B d 
3 M ·• d · · k d en ıtı ren urgau asında Bah 

- uzaye eye ıştıra e ecekler mezkılr tarihte saat ikide ı· .. ı. kt b' N 
1 

h d . 
kk 1 Z . b k b• d .. · • ce 1 ..,..a a ır o, ' ane c bilmü Çana a e ıraat an ası ınasın a muteıekkıl aatıt beyetme 

müracaat eylemeleri lazımdır. zayede •atılacağından talip olan/.,. 
4 - Taliplerden fazla tafsilat almak ve müzayede feraitinl rın mahallinde hazır b11lunmaları ı -

1 'h 'h I d 18.n olunur • görmek isteyen er tarı i ı a e en evvel Bankaya müracaat ede-
bilecekleri ilin olunur. (2761) 

Kartal MalmüdürHlğUnden ı 
Cinsi Muhammen bedeli Bulunduğu mahal lbale tarihi 

Ah,ap harap oda 100 Lira Pendik 16 7 932 
Dükkan 250 • Maltepe 16 7 932 
Ahır 200 » ,. 16 7 932 
Ahıap hane 300 » • 16 7 932 
Ahıap harap hane 100 » Pendik 16 7 932 

Balada evsafı yazılı bet parça gayrimenkul ıartnamedeki 
terait dahilinde temliken satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıt
tır. ihaleyi müteakıp bedeli pqinen verilecektir. Talipler yüzde 
7, 5 depozitolarile Kartal Malmüdiriyetine müracaatlan. (3047) 

• • 
Istanbul Ith~lat 

Gümrüğünden: 
"ınenrıiyatmda bulunduğunt. ;:•· 
t~rıda,larmızın yilkaek v~ a•ıl as 
liltlarında olan hayranlıgonı b~
·~da İfade etmeyi de bir vazıfe 
Oıliriın. Çok yüksek ihtiramatım.ın 
tef'llirıatını Iutfen kabul buyurma
-·~• rica ederiın, Efendim. 

Aıamblede A.ıJusturya miime•· 
>İl' 1 cenaplarına: 

Aııambleain huıuıi içtimaınd!l 
lııe.,,Ieketim hakkında izhar bu· 
i"rdufunuz d.,.tluk hiuiyabnd~n 
,.:"kalade mütehauis olarak hu:. 

rd ğunuz doıtluk hıuıyatm· 
yu uf •·-iade mütehaH11 olarak 
dan ev.... · · h t .. k. t' Cümbunyenın ar e-hu ume ı . .. t 

kküratını takdune ~usara~ . ve 
"=. k 'htiramatımın ıfade11nı ka 
~·kse ı . ed . 
, - 1 b nılmaımı rıca ermı e· bu uyu 
fendim. 

A.uambleıl• /r/anda mümeui
li cenaplarına: 

Şim•li Amerika Büyük cümbu. 
riyetine ve Brezilya Cümhuriyeti
ne ve Afgan devletine bu suretle 
malıimat arzedecefim. Büyük 
komtumuz ve dostumuz . ~ovy~t 
Rusya ile aramızda her ıki reJı
min doğufU ile batlıyan pürüzsüz 
devam ve mütemadiyen inkipf e.. 
den çok kıymetli dostluk hususun 
daki hassasiyetimiz herkesin ma
Jümudur. Bu münasebetle doıtla
nmızın Ankaradaki maslihatgü. 
zarlarına Hariciye vekiletiniz ta
rafından hır.omen ya:zılmasr muta .. 
saYVer mektup projeıini huzunı .. 
nuzda ayniyle okuyorum: 

Maslhatgüzar Ef. itle bu müla
hazalarla ve memleketlerimizi 
birlqtiren gayet doıtane münaae
betlerin miiotakbel inkitafına mü 
teallik noktaları açıkça tayin ar
zusu ile size pek yakında daha 
etraflı ve Almftnya hariciye nazı· 
rı tarafından Soryet Sosyaliıt 
Cümhuriyetleri lttihadmın Berfin 
sefirine hitaben Almanyanın Ak
vam Cemiyetine dühulünden az 
bir zaman evvel 24 nisan 1926 ta
rihinde gönderilmi, olan mektup 
mealinde bir mektup ıöndennek 
niyetindeyim. 

Adet 
1 
o 
2 
1 
3 

Kap 
Sandık 

Ç&nlek 
Adet 
Sandık 

Marka 
s 
o 
o 
o 

MKZ 

No. 
9415 

o 
o 

00 
(61 

·(53 

Cinai eıya 
Elektn"k etY• 
6600 kilo Sakarin (Tiranıit) 
41 kilo Toz tekerli glil yapratı 

Y au makineei 

Beyoilu Tapu Batmemıırluğun
dan: Beyoilunda Kamer hatun ma 

halleainin Şerbethane ıokağında a. 
tik 10 mükerrer cedit 4 numara! 
bir bap hane müıtesrıa 1 ıkender pa 
ıa vakfından 8 Eylül 315 tarihli 
müıteına senetle talibi Aleksandi. 
roı veledi Koıtantl namına mukey .. 

yet olup kayıt kalemince müdevver 
defterinde u.lıibi olan Koıti veledi 

lpiraki namma 28 K. Sani 311 tari 
hile olan kaydı mevcut olup hıuniı 
k.yıt olan mezkür 313 tarihli ıeno 

d!n .lı;t.Y~ıııa tesadüf <dilemediii 
bıldirilmış olmakla senetsiz t sar· 
~ata luyaıcn tahkikatı mahalliye 
ıcra kılınacağından banei mezkür 

h klonda tasarruf iddiasında bulu
nanların mevcut oldıığu takdirde 
tarihi ilandan itibaren 20 gun zar. 

fmda veıailıi tasarrufiyelerile bir. 
lilıte tapu müdüriyetinden Beyojk 

tapu Baımemuriyetine 932 1?75 
muamele nume.rulle müracaatlan i. 
lan olunur. 

l.ltneti cumhuriyenin har teşe~ku 
'e.tııu takdime miisareat ve yuk· 
,.k ibtiramalımın ifadesini kabul 
\iYltrmalannı rica ederim. 

Ak.,am Cemiyetinde büyük Bri
~.Ycr ılel<1geıi Marqui london 

err)' ccnaplanna: 

Asamblenin huıuai !çtimaında 
1 k ..:- hakkında ızhar bu-

mem e •~-. h' · duğunuz doıtluk uıaıyatm· 
yur f 1.-Iide mütehaHll olarak 
dan ev... · · h te 
h"kıimetİ Cümhunyenın ar • 

MaılGhatgü:uır cenaplanna: 

(55 lıtarıbul ikinci lflaı Memurlu 
O O O 16-600 Nümune kahve fundan: Müfliı Beyoğlurıda BiıyüL 
1 Sandıli O O ispirtolu ağaç çileği rayihalı Pannalı.kapıda (5) rı11marada Ma, .. 
1 Sandık F K O Otomobil aksamı ve tasası rapolu mahtumları ıirketine ait tet 
1 Baly~ S. M C S9 . Ayrık otu 1 kiki düyun bitmi~ ve sıra defterleri 
2 B P1 adrtı __ ,~ill1_ 1 O I?O ~ılo kamıtdde ı '.anzim kılınmqtır. ikinci toplanma 

'Ataç •and.lya • 

0 .. !ürk iye cümhuriyeti .. ve on~ 
Uyuk reiai hakkında dun meclı•· 

~" oOyle....,k nezaketinde b.ul'!"· 
~ldarı cemilekar ve takdırkar 

'•izlerden dolayı zatı devletlerine 

';.kü bru takdime müaaraat ve 
"=·k kra'htiramattmın ifadesini ka 
yuseı ecı· 
bul buyurulma•~ı ı:ica enın. 

Alrcıam Camıyeh ltalya dele· 
.,,; Saloye cenaplarına; .. 

fi M 1· in dünkü celse11nde Tur· ec ıı ,,. 

Türkiyenin Anam Cemiyetine 
girmeıi hakkındaki heyeti umu
miye dantini timdi bildiren Ce
miyetin umumi kitibinin telcrafı. 
nm bir auretini ~ze melfufen gön 
derme,le mübahiyim. 

Bu davete hükümetim tarafın· 
dan verilen ceval>m ıureti de ke· 

lhtiramatı faikamın kabulü .• 
Bu mektubumuzla aarih ve a

paçık olarak biiyük komtumuz 
ve dostumuz Sovyet Soıyalist 
Cümhuriyetleri ittihadına k&J'JI 
vaziyetimizi bir defa İzah, tasrih 
ve ifade etm~ olacafnn. ( Allut
lar) •• Artık timdi milletler cemi
yeti kltibi umumiliiine gönderi
lecek cevabi projeyi arzetmekli. 
lime md.aaadenizi İatirham ede
riaı. 

at ay ....... on ı<a1em ~!• yırmı ıün mü tle müzayede- 1 ı~irı mukayyet alacaklılanrı 31 tem. 
ye ..-a:ıolunarak 11-7-932 tanhınde latanbul lt~alit gümrüğü sa. 1 muz 932 pazar günu saat 14 tc iki• 
lıt a~barmda bllmfiuyede aatılacatından talıp olnlar komisyo- ı ci iflas dairesinde hazır bulunmaları 
na müracaat eylemeleri ilin olunur. (2767\ ilan olunur 
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BU GECE VARiSi 
DÜŞMAN iN 

ÖLOÜRÜNÜZI 

Tuta kuruları tanı•ızı ~. Gaııduzun 

piı kertltlerH -~ kılu h hafllll a-
ı.111 1111ııııe tıbnk UJlıııaaıu lltzıııap ve 
w111zı ...ıe gelirler. Çolı defalar guııdfl. 
zlll ıizllmdllıllrl klrtl ıııahallwden lıutalık 
telılllılan taprtar. tc.ıfılzl bM ku tnıeıı 
-*r ..... itin klnlJUllllZ ! 

llııelı , ıhrlılııek ,. bllcbıle lıafanb 
lllr'atll .... ,., ..... ildir... l9ie .. 
•İl wuıta, lllltlı ftn11oa taaılllllf olan 
FUT'tlr. iM ...ıı " ılJllı glzgill lllllıı 
.. , 

1 il ..... -- dıtkat .ıı.ıı. 
.. yet mOhOrta teneke O•erlnele ltu _ .. m 

mevcut deOll- aldıOınıa mal Pi.iT deOlldlr. 

U-1 ...._, J. IERT w ftJIEÜll ....... I· llllala Yı,.... ... 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval Cimi Mnkll Zira Ev Dö Verıri K. Muham. 
No. - K. 

33 Ana 7.orbuharlı 8 00 1200 
34 Arsa Yeni Öm•li Z 00 1000 
35 Ana Yeni Ömerli 4 00 2000 
36 Bağ yeri Küçükminare 40 00 800 
37 Bağ Kilçüluııinere 2 33 00 2700 
38/39Bağ veH.hıneKızılmurat .., 2 34 00 2000 
40 Bağ Camiicedit 19 00 1400 
41 Bahçe Muıalla 43 00 2600 
43 Bağ Sofular 40 00 2400 
44 Bağ 7.orbazhark 20 00 700 

ı - Yukanda evsafı yaıuh gaynmübadil mallan 27 Hazi. 
ran 932 pazartesi tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 
aleni müzayede ıuretile satılığa çıkanlmıttır. ı8 Temmuz 932 
pazarteai günü saat on bette ihalesi yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye İftİrak edebilmek için ihale saatinden ev. 
vel müzayedesine ittirak olunacak emvalin muhammen kıymeti
nin yüzde yedi buçuiu niabetinde teminat akçesi verilecektir. 

3 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteakıp pqinen ve 
tamamen teaviye olunur. 

4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatnamede ahkamına 
,&.re eahabına verilen gayrimübadil bonoıu olanlar bonolannı 
bedeli ihaleye mahıup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan dOn 
küsurat nakden tesviye olunur. 

S - Mezktlr emval ile aatrt 9eraitinin teferrüab hakkında 
daha ziyade malümat almak isteyenler her gün öğleden ıoora 
Tarauı Ziraat Bankaaı gayrimübadiller itleri memurluğuna mü
racaat ederler. (2843) 

Çanakkale ziraat 
Bankasından: 

Sokağı Mahallesi Cinai Kapı 11ra Maliye K. 
No. No. MuhamminK. 

Y ah caddesi F evzipt. Kagir nı- 70 22 600 
aıf mapza 

Bahçe Kizımpaşa Kagir hane 49 23 ısoo 
Rıhtım cadCevatJ>aıa " mağaza ı4 24 ı350 

ıo 

Saat çıkmazıGazipı§ı" mağaza 8 25 ısoo 
2ı 

Saat kule .. Ahşap lııane 20 26 800 
meydanı ve dükkan 
Rıhtım cad.Cevatpaıa Kagir ha o 27 • 700 

rap mağaza 
Bahçe cad. Kazımpafı Kagir 50 28 400 

mağaza 

Köprü cad. FevzipatıKiğir ma 62 29 1050 
ğaza maa avlu 

Tavla Gazipaşa Ki.gir hane ı3 30 ı200 
Ziveriye Cevatpa§& " " 14 31 ı7SO 

1 - Gayrimübadillere ait olup yukarıda evsafı yazılı emlak 
29 H~ziran 932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve pefin 
para ıle müzayedeye konulmuştur. Hak sahiplerine verilmit o 
lan bonolar nakit makamında kabul edilecektir. 

2- Mezkur emlak ı8 Temmuz 932 tarihine tesadüf eden pa 
zartesi günü ihalesi icra kılınacaktır. 

3 - Müzayedeye iştirak edecekler mezkür tarihte aaat ikide 
Çanakkale Ziraat Bankası binasında mütetekkil a&b§ heyetine 
müracaat eylemeleri lazımdır. · 

4 - Taliplerden fazla tafsilat almak ve müzayede şeraitini 
görmek isteyenler tarihi ihaleden evvel Bankaya müracaat ede 
bilecekleri ilin olunur. (27S8) 

ususı ardır 
urıp, ııoııwt

ve bittin afrıla
nn birinci il&cıdır. 

BE5i 

1'0RK MAARiF CEMiYETi 
Kahire, Rodos Seyahati Atina, 

Hareket tarihi 20 temmm. Bilet içiııa iatical ediniz. lıtaabul Halkevimde Maarif cemiye
tine ve Beyoj'lnnda (PASRAPIT) acentesine mUracaat olunınelıdır. Telefon Bey<>ğ'u: 451 

DOLU 
Sigorta Şirketi 

4 Oncli Vakıf Hım latanbul 

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

Türkiye lı Bankası tarafından tetkil olunmuıtur. İciarc meclisi ve 
mildürler heyeti ve memurları ki.milen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta ŞirkeUdir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalaruım hepsi Türkttir. Türkiyenln en mühim mlieaaeaelerinln ve 

bankalanmn aigortalannı icra etmektedir. 

Yangın, _Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aigortalanm en iyi ıeraitle yapar. Hasar vukuunda zararlan sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefonı lst. 20531 

Kasaba Ziraat Bankasından: 
Muhammen Vergi 
Kıymeti Kıymeti 
Lira Lira Mevkii Nev'i 

Miktan 
dönllm 

70 12000 10500 Ahmetli nabiyeainin Kır bahçe Çekirdekıiıı tlzUm 
mevkünde açı h.ağı 

Bel&da evsafı muharrer bağın mllkiyeti utılmak tızere mUıı:ayedeye çıkarılmııbr. İhalesi 
11 Ağustos 932 tarihine mUsadif pazartesi gtlnU uat on beıte banka mecliai idaresi huzu
rile icra kıhnacajmdan taliplerin yli.ıı:de yedi buçuk niıbetinde teminat akçelerile Turgutlu-
K.uaba - Ziraat baııkuıne müracaat eylemeleri il&n olunur. (3064) 

Yüksek Mühendis 
Mektebi 

Mübayaat komisyonundan: 
Mektebin Mayıı 933 gayesine kadar ihtiyacı olan koyun, ku

zu ve aığır etinin ı3-7-932 tarihine müaadif çar9amba günü ıaat 
ı4 te kapalı zarf uaulile münakasası icra kılınacaktır. Taliplerin 
bu baptaki tarlnameyi görmek üzere mektebe müracaatları ve 
münakaaaya behemehal Ticaret odumda mukayyet olduklanna 
dair veaika ibraz eylemeleri lüzumu ilin olunur. (2826) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Taksitle ve açık arttırma ile satılık emlak 
Esaı Mevkii ve Nevi Teminat 
55 Ketenciler T ahtakale caddesi 2 No. araa. 250 

237 Lileli Balabanağa maballeıi Bozmacı ban sokak 
ı mükerrer No. ana 10 

232 Kumkapı Baklalı Kemaleddin mahallesi küçük Langa 

Dr. 1 H S A N S A M 1 

İSTAFILOKOK AŞISI 
ıbılilolcoldardan nrilteYellit (er
renlilr, kan çıbanı, koltuk alb çı
banı, arpacık) ve bütün cilt haa
talıldanna karıı pek tesirli bir 

- atıdır. Divanyolu No. 189 

Devredilecek ihtira beratı 
" Renkli, bilfarz demiri ihtiva e

den ham madenlerden beyaz çimen
to iıtihaalinin izalu baklanda" iri ih
tira için Sanayi Müdüriyeti umumi
yesinden iıtibaal edilmit olan 27 Şu 
bat 1929 tarih ve 781 numara ve 
13 Aiuıtoı 1930 tarih ve 983 numa 
ralı ihtira beratlan üzerindeki hu
kuk bu kere batkaıma devir veya
hut icara verileceğinden fazla ma!Q
mat edinmek İıteyen zenbn l ıtan
bulda Babçelıapuda Tat Hanmda 
43-48 numarada kain vekili H. W. 
STOCK Efendiye müracaatlan ilan 
olunur. 

aokak 37 - 39 No. arsa 18 
407 Dayahatun. mahallesi Yaldız hanında üat katta ••••••••••••• 

ı4 No. oda... 30 Satılık Çiftlik 
203 Y edikule Fatih Sultanahmet mahallesi Salhane çıkma. 

zı aokak 20/ı No. ana. 220 
22ı Bakırköy Kartaltepe eaki bağlar aokak 1 • 3 No. arsa ıs 
246 " Sakızağacı Ta9han caddeai 12 No. arsa 45 
245 Y qilköy Şevketiye mahallesi Bulvar aokık 20 • 22 nu-

maralı araa. 90 
169 Şişli - Büyükdere caddesi Hacı Osman Bayın 13 ve 

ı3/1 numaralı gazino ve dutluk.... 250 
239 Kadıköy Hasanpaf& mahallesi Nahit B. sokak ı3 ' No. 

arsa 30 
285 Kadıköy Kurbalıdere Dere cadde!!i 6 No. 400 

ar§m arsa 35 

Yıyı oluık Adapızırındın bir 
buçuk saat mesafede ktin 
ve her türlü ziraaıe elverişli, 

mıhsuldu, suyu meb%ul. bllcüm 
le mÜftemilAtı ve ıbniycyi ve 
hayvıaat için vısi mer'a ve bil
yilk ormınlan havi, terakki ve 
ı mıra fevlı:ıltde milsait maruf bir 
çiftlik saıılıktır. Taliplerin tafsi· 
l~t için Galata nhtımında Merkez 
Rıhtım hanında 4 üncü kıtı• 

kapıcı Ahmet cfenıliyı mttroca
ıtlın rica olunur. 

Balada yazılı emlik aekiz takaitle bilmüzayede aatılacağm
dan taliplerin 26-7-932 Salı günü saat on altıda Şubemize müra
caatleri ( 3041) 

ı.-ım-----.. 
Sıhhi yemekler • .l;Sıı.ı.tu 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundaıı: 

ıoooo kilo sade yağı: Kapalı zarfla ihaleai 2 Ağugtos 932 
salı günü saat ıo da. 

20 ton Mazot: Açık münakaaa ile 2 Ağuatos 932 salı günü 
aaat ı4 te. 

20 ton makine yağı: Açık münakasa ile ihaleai 2 Ağustos 
932 sah günü saaı S te. . , 

Deniz kuvvetleri-:ihtiy~ ,ıan y ıdaı cU... ve aıikdarı Y,~· 
zılı malzemenin hi:i&larınditlci arihl~e m · !I salan İcra kiJ!
nacağından tartnamelerini görinek için h•r gıin ve vermeğe tı- j 
lip olacakların İstanbul defterdarlığı veznesine muvakkat temi
natlarını yatırarak alacaklın makbuz ilmühaberlerile birlikte mü 
nakaaa gün ve saatinde Kaaımpıtada Denq Levazım Satmalma 
komisyonuna müracaatları. (3222) 

fstanbul C. Mt.ddeiumumiliğhıden; 
lıtanbul hapishane ve tevkifhane hastaneleri için muktazl 

et münakasaya vazedilmiştir. Şarthameyi görmek istiyenlerin 
her gün Adliye Levazım daireıine münakasaya ittirak edecek· 
)erin 31 / T emmuz/932 pazar günü saat ıs te Defterdarlıkta 
aıütefekkil kQ,miıyona müracaatları. (3165) 

içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

.__SA TIE _ _. 

.. -•Göz Tabibi---• 
Dr. NAZMI AZIZ 
Hıaeki hastanesi gö:ı mll
teİıaiaıaı Çarııkapı tramvay 
ura\ı: mahalli karıısında 

No 99 her gün saat 15-19 

Oıküdarcla lıtanbul Altıncı icra 
daireıinden: Milliyet ırazetesinin y&
dinci oabifeainin ikinci ıütununda. 
ki ilinda 25 • 8 - 932 tarihinde bi
rinci arttmnaaı icra edileceii ıehv 

olup 25 - 7 • 932 tarihine müaadif 
pazartesi ırünü icra ecliledfi ve art 
tırma ıartıuımesinin 1 - 7 - 932 tari 
hinde divanhaneye talik edildii:; 
•••hiben ilin olunur 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

K.0. ve ı İncİı fırka ve Ça. 
talca Mıt Mv ıığır etlerile 
Haydarpafa ve Gümü9auyu 
haatanelerinin koyun etleri ay. 
n ayn tırtnamelerle ve kapalı 
zarfla tekrar münakasaya kon. 
muıtur. ihaleleri ıs-7.932 pa. · 
zarteıi günü ı 1 ,45 saatte ko- NJA 
misyonumuzda yapılacaktır. 

T aliP.~erin tırt!:1amele~.ni al- 1 İl &•· • • 
mık uzere her gun ve munaka- .... 
saya ittirak edeceklerin de vak 
ti muayyeninde teminat ve tek 
lifnamelerile komisyonumuza 
müracaatları. ( 456) (2772) 

lbale saatleri: 
11 K.O. 
11,IS I. Fırka rMAMA 

1 Dr. Hakkı Şinaıi ı ı,30 Çatalca 
11,4S Hastaneler Yavrunuzun en uhht gıdasıdı 

ıııı.OJcUJI ' llCZANl!LERD 
SATILUI 

• J'najt S&Jt• ......... --· _ .... --aı&m.U 
(.ıartuo- EHO"S 

F•UIT SALT 
..8icaklarda. damar afristn
dan, blllaDtıdan, yarim bq 
a&riaimtan ft ıuihazimdaı 
mfttevdlit ralıabizliJdardaıı 
masan kalmak isterseniz ; 
tltli müleyyin. tabii tuzsuz 
m6sbll olan oeJı:eniz E:ıo '• 
• Fralt Salt" cazöd6 mib
tahzariııdaaaabab'" a1qam 
bir bardak S'll dcnuıaııda 
bir lı:alaft bfiıi aıilıdariDda 
ıı1Uıia. 

İnhisarlar Umumi 
Müdürlüğünden: 

Ecnebi memleketlerden celbetmek auretile mübayaa ed 
miz 83540 lira kıymetinde Sellüloz kiiıdı, Kromo Enata k 
nu, renkli aigara kağıdı, likör ve rakı titc ve kapaülü, mub 
elektrik motörlerile mantar makineai ve 9arap tulumbalatl 
qyai aaire bedelleri mukabilinde yerli mamulat ve mahsulat 
zın bir kısmı ile takaa esaslan dairesinde itaya talip oJanl 
25-7-932 tarihine kadar behemehal tekliflerinin teminat akç 
le birlikte mübayaa komiayonumuza tevdii ve tırtnamel 
görmek ve tafsilat almak için de her gün İatanbul: Galatada 
bayaa komiayonumuza müracaat etmeleri lüzumu ilin olunut· 1 

(3ZS 

1 Evkaf müdiriyeti ilanlan J 
Miktarı Pey akçesi. 
Kilo Cinai Lira 
19000 Et 855 
Guraba haıtahanealne lüzumu olan ballda muharrer ıtJI 

kilo etin 2ı-6-932 tarihinden itibaren kapalı ıı:arf uaulile oıal: 
kaıaya vazedilerek Temmuzun on üçüncü çar9amba günü 
on altıda ihaleai icra edileceğinden talip olanların ~ 
raiti anlamak üzere levazım kalemine ve ihale giinö de il~ 
tevfikan pey akçesi ve teklif mektubunu müatashiben iıdare elj' 
menine müracaatları. (~ 

Açık arttırma ile sahş ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Emlik Maliye devir 
No. Mahallesi Mevkii Cinai No. K. Lira ıııetı 

44Mahmudiye Yoğurt Dükkan ı o 1.o5'J 

45 
46 
47· 
48 
49 
50 
sı 
S2 
S3 

:t o ı.~ 
il " » 9 2.000 ı.~ 
l) » So.66 > 53 2.000 ~ 
il > » " . 2.000 ~ 
» ,. » .,. 1 2.000 ı .o 
: : : : l~ 2.~ ı.~ 
)) )) )) " 13 2.000 gSooO 

pazarı 

• " • 

• » " » ıs 2.000 2.ı ıı" 
ı - Yukarıda evsafı yazılı emvalin üçte bir hisıesi oll 

temmuz 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve pefin par• ı 
müzayedeye çıkarılmıttır. Haziraa 928 tarjWi talimatnalll~ 
qkile göre hak sahiplerine vprilmit ·olan gayrimübadil bon°' 
da nakit makamında kabul olunur.' ' • r • 1' 

2 - Mezkür emlakin ibal'9i . ı • ğ~tos 932 pazartesi gb~ 
ıaat onda Mersin Ziraat Bankaıı binaıında müte,ekkil heyet rtı' 
zurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede 
hallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır· .. ~ 

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetir yııı i 
yedi buçuğu niabetinde teminat akçesini müzayede saatinJeıl e i• 
vel banka vezneıiı]e yatırılıp teminat mabuzu alınmıt olnı•51 

cap eder. . ,_~ı 
4 - Sıtıt ve müzayede tera' .:ni anlamak ve daha ~1>.,, 

tafailat almak isteye11ler Bankada Yune.n emvali ıerviıine ırı~ 
caat edebilirler. ( 2::il 

MİLLİYET MATB>f.
51 


