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Şlmendl'er 'aclaaının Anltara Foto muhabirimiz Cemal Bey tarafından te81ılt edilen lntıbaları: l- FelAkete uğray~n trenin yolcuları ile lstanbul yolcuları aktarma '' ı• l .1- 1 1 k/. 1 esnasında. a Demlrgolu 
tamir ediliyor. 3- Yaralı ateıçl hsan E/. lmuot ren ne na ed ltyor. 1- Faciaya sebebiyet veren lokomotif ve ilzerine binen vaqonlar .. 

Beynelmilelpolitikada Meclis Reisimiz dün 
Türkiye ve Cemiyeti Ankaradan geldi 

• • • • Akvama gırışımız •• 
Akvam Cemiyetine bugüne 

kadar niçin gir_ 

Meclisin bu içtima devresinde_ 
ki mesai de 

çok mühim neticeler vermiştir 

d
• • • • • ? medik şim ! nıçın gınyoruz Cemiyeti akvama iştirakimiz sulhpervera-

' . • ne mesaimize. müsait bir imkan vermiştir 
eynelmilel politikada Türkıye - Tarıhte 
n büyük rolü olan millet -Genç Akdeniz 
evle tinin sulh politikası - Cenevre teza
Üratı, Bu tezahürata Ankaranın cevabı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Akvam Cemiyetine ıirm~ 
İn yapılan daveti kabul etmıt 
ulunuyoruz. liri gün eVVe~, B. 
. Meclisi; Cenevrede, Millet

er Meclisinde bir çok devlet 
urahhaalannın hakkımızda 

öyledikleri samimi sözlere, ay. 
i derecede samimi bir tuvip 
avaaı içinde mukaf>t:le ~ti. ~r 
ık Türkiye cümhurıyetı mu
essilinin resmen Akvam Ce
, yetinde hazır bulunması bir 

ormalite meselesinden, bir gün 
eıeleıinden ibaret kalıyor. Bu 
ibarla T ürkiyenin beynelmilel 
olitika ve Cemiyeti Akvam ile 
lan münasebatı vuzuh ile tet
ik ve tahlil olunabilir. 
İçinde yatadığımı~ a~~.~ 

ususiyet ve zaruretlen ~oz~u 
e alınınca Akvam Cemıyetıne 
irmekteki faydalar kendiliğin. 
en anlatılır. Fakat bu fay~~l.a
n üzerinde duracak degılız. 
urada zaruri bulduğumuz bat 
a noktalara temas edeceğiz: 
Türkiye; Akvam Cemiyetine 

eni dahil oluyor. Bu demek de 
·ı ki, Türkiye, sulh politik~·~ 
ali-yetine beynelmilel teıriki 
esai yol~a yeni giriyor. Tür 

·ye Akvam Cemiyeti haricin· 
iken bile ıulh icle-lini hiç bir 
bırakmadı. Cemiyetin mesa

ini hiç bir suretle itki! etme
.• Bilikiı komfU ve diğer bazı 
evletlerle yaptığı bitaraflı~, 
akeın ve dostluk muahedelen-

bu cemiyetin faaliyet~e mii· 
IUi bir yol üzerinde mutema· 
iyen yürüdü. Hatti Milletler 
eclisinin faaliyetine doğru· 

doğruya ittirak etti. En 
ühiın ve hayati sayılacak.~e: 

elelerde bile onun hakemlıguıı 
tedi; aleyhinde olarak verdiği 
.İikınü bile kabul ve tatbik et-
ı, 

Her halde bizim sulh ve Ce
İyeti Akvam politikasındaki 
attı hareketimiz çok dürüst, 
ok naınuskirane olmu9tur. Za 
an oldu ki ıulhün temin ve 
üdafaa11 iç'in çok ağır fedakar 

klara katlandık. Kendi rıza. 
uda baskalan lehine feraırat 
tiğimi~ maddi ve manevi bir 

0 k hak ve menfaatleri yalnız 
, ııhafaza etmek değil, onlann 
• r kaç miılini temin yolunda

kuvvetli ümit ve ihtimallere 
tifat bile etmedik. Eğer 
Ih namına, beynelmilel itil~f 

e t~riki meaai lehine sarfettı. 
İıniz bunca mesai ve fedakar
ların kıymeti alakadar dev-

letler ve cihan efkin umumiye. 
ıi tarafından layık olduğu ehem 
miyetle takdir edilmeseydi, mu 
hakkak ki, çok meyus ve muz
tarip olurduk. Böyle bir ihti
mal, gayri varit değildi. Çünkil 
acı tecrübelerle gördük: Türki
yeye taalluk eden en açı~ h~ki
katlere bile pek geç ve guç ına: 
nılıyor. Bunda a11rlarda~ berı . 
aleyhimizde yapılan menfı pro
pagandaların, siyasi tahriki.tın 
tesiri vardır. Fakat it b~yl~ ~!-

adı. Son Akvam Cemıyetının 
:'muml içtimaında harici politi
kamız hakkında yapılan sami
mi tezahürat, milletimizin kabi 
liyet ve faziletleri hakkında, 
bilha11a mümtaz reisimizin yük 
sek ıahsiyeti ve münevver ida· 
resi için ıöylenen güzel sözler; 
hakikatin olduğu gibi anla9ıldı 
ğmı göıteriyor. Bundan mem
nun olmamız kadar tabii bir ne. 
tice tasavvur olunur mu? 
Şunu da ili.veye mecburuz 

ki bütün bu meselede bizi en 
zi~ade memn~n eden nokt~ Ak 
vam Ceıniyetıne davet ed_ılmı; 
miz değildir. Akvam Cemıyetı; 
bütün milletlerin ittirak. edece
ğ' umumi bir müessesedır. Ora 
Y: bir çok devletl~r gibi Tür~
yeuin ittiraki tab_ıl sayılı~: ltın 
güzel tarafı Türkıye ve Turkler 
aleyhinde yaratı!~~ .~~~ fi~r 
ve kanaatlerin deg19tıgını gor
mektir. Son içtimada devletle
rin eu salahiyetli murahhaaları 
tarafından yapılan tezahürat, 
bu tebeddülü en iyi izah ediyor. 
Türkiyenin politikada dürüst ve 
samimi olduğuna böylece inan
dıktan sonra gene bu devletler 
murahhaslar:nın dedikleri gibi, 
onun bir istikrar ve sulh unsu
ru olduğu, Avrupa ile Asya 
arasında esaslı bir itilaf amili 
olabileceği, harbin fecaatini 
en ziyade görmüt bir memle
k t olmak itibarile ondan sulh 
j yhinde hiç bir hareket sadır 

:ı:ıayacağı tabii ve mantıki 
bir netice olur· 

C D
evredeki tezahüratın bir 

e . d , 
miııası daha var kı, o a umumı 

!'tik mızda tam bir isabet ol-po ı a . 1. 'k 
d ğun n ve bu musıp po ıtı a 
O:. hü~iimetçe azami d.ik~~~ ~e 
hassasiyetle takip edıldıgının 
yeniden anlaıılmasıdır: Bu nok 
tai nazardan bükiimetın v~ ha
riciyemizin mesaisi.ni takdır et
mek kadirşinaslık ıcabıdır. . 

Bugüne kadar ~kv~m Cemı
(Devamı 2 incı sahılede J 

B. M. Meclisi Reisi 
Kazım Pş. Hz. 

BüyÜk Millet Mecliıinin tatili 
Üze~e yaz mevıimini ıehrimizde 
geçırmek Üzere, Mecliı Reiıi Ka· 
zon Pı. Hz. dün Ankara'dan gel
mit ve Haydarpaşa utaıyonunda 
erkanı mahalliye tarafından kar
ıılarurut!ır. Bir poliı ve aaker müf 
rezeıi de iıtaayonda reami ıelimi 
ifa etmİ§tİr. 
Kazım Pt. Hz. Haydarpafadan 

motörle Dolmaı...h~ Sarayındaki 
dairei mahıu .. larına gitmi~Jerdir. 

Bir muharririmiz, ••raydaki 
meaai büroaunda Meclia Reiıimi:zi 
ziyaret ederek müıarünileyh Hz. 
ile atideki mülakatta bulunmut· 
tur: 

- latanbul'da ne kadar kala
cakımız? 

- Mecliıin talil devresini ge• 
çirmek üzere geldim. Karhbat'ta 
tedavide bulunan refikam yakın
da &'eldikten aonra Yalova'ya gi
decefim. Bir, buçuk ay ıonra da 
dairei intihabiyem olan Balıkeıir' 
i ziyaret edecefim. Fıraat düter• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tarih kongresi mesa
isini ikmal etti 

Amerika sefiri Türk tarihinin 
• 
lngilizceye 

tercüme ettirilmesini teklif etti 
Kapanma nutukları 

Tarih kongresi azası Marmara kiJşkUnde Gazi Hz.nin 
yüksek huzurlarında .• 

ANKARA, 11 A.A. - Ta
rih muallimleri ve müderrisleri 
içtimaında bugün öğleden ev. 
vel Türk tarihi tetkik cemiyeti 
reisi· Yusuf Akçora Bey, tarih 
yazmak ve tarih okumak usul
lerine dair bir konferans ver
miş, müderriı Mehmet Ali Ay. 

ni ve Yusuf Şeref Beyler Os
manlı tarihine dair mütaleala
rını aöylemi9lerdir. 

Öğleden aonraki celıede Bir 
!eşik Şimalt Amerika devletle. 
rinin Ankara sefiri Ceneral H. 
Şeri! Cenaplan tarafından kon-

<Devamı 6 ıncı salılrede) 

İnhisarların 
Tevhidi ---

Vekil Rana Bey 
bugün geliyor 

ANKARA, 11 (Telefon) -
Gümrük ve İnhisarlar vekili Ra 
n:ı Bey bu akşamki trenle İstan 
bula gitmiştir. Rana Bey inhi
sarların tevhidi muamelatııu 
tetkik edecekti ... 

Büyük 
Talihliler! 

Bir polise 200,000 
lira ikramiye vurdu 

On ikinci tertip tayyare piyan
goaunun son büyük ketideıi dün 
Darülfünun konferans aalonunda 
başlamııtır. 

Dünkü keıidede 200,000 lira
lık büyük ikramiye ile 20,000 lira 
lik ikinci büyük ikramiye çıkmıt
tir. 200,000 liralık büyük ikrami
yeyi Kumkapı polia karakolu mü
rettebatından Tevfik efendi ka· 
zanmı§tır. Bu büyük ikramiyenin 
20.000 liraaını da Beylerbeyinde 
oturan Ahmet Fethi ef. iıminde 
bir &'enç kazanmııtır. Büyük ikra 
miye iaabet eden biletin bir par
çaaı lzmirde difer bir parçau da 
Dörtyolda aatılmııtır.Keıideye bu 
gün de devam edilecektir. Buaün 
50,000 ve 30,000, 10,000 liralık 
büyük ikramiyeler çıkacak, 
100,000 liralık büyük mükafatta 
100 numara araıında biner lira 
olarak takıim edilecektir. 

Keıidede hiç bir f<IY kazanını· 
yan biletlerin aahipleri Üçer lira 
teaelli mükafatı alacaklardır. 

Dün çekilen numaralann ura
ya dizilmit cetveli 7 inci aayfamız 
dadır. Numaralann hizalarında 
&'Öaterilen ikramiyeler Beyazzıtta 
Okçular baıında Yeni ikbal gite
ıi tarafından karilerimize derhal 
tediye edilecetkir. 

1 •••••• 1 

Yanda kalan havai 
devriiilem 

MOSKOVA, 11 A.A. - Tue 
ajanamdan: Amerikalı ~
ler Mattern ve Griffin, Moako•a'· 
nın en mükemmel otelinde ik-t 
etmektedirler. Tanaracller, ....... 
da iki ırün kalacaklar ...., bu mlW 
det zarfında aöyledilderine ır .... 
gelecek aene icrau arzuaunda .. u. 
lunduklan hava dem alem aeya
hati için etraflı bir program tan
zimile ve tayyare kararslhını al
ynretle meşgul olacaklardır .. 

Tenis 
Turnuvamız 
Başlıyor 

22 Tt1nımuz cuma 
günü başlıyacak olan 
ve her sene bu tarihte 
yaptı(Jımız bilgllh tenis 
turnuvamızın tHllmat
nameslni iç sahlfelerl
mi'Zde yazıyoruz .. 

22 Temmuz cuma 

© 

1- Kazayı nınteakıp bir 
110/cu tarafından alınan 
dikkate şayan bir resim: 
Devrilen vagonlar ve hat 

Uzerlnde kalan 18 vagon. 2-Makinist Faik Ef. 8-En
kazın altından çıkarılan ilk ceset. 4- Kaza mahalline 
hemen otomobille yetişen Ankara muhabirimiz yol-

v. 5- Tahkikatı idare eden heyet .. 

Tren f 3ciasının sebebi 
tahkik ediliyor 

"Memurlar frenleri sıkıyorlar, 
fakat sür'at 

bir türlü azalmıyordu .. ,, 
ESKiŞEHiR, 11 (Milliyet) -

Beylik köprüdeki feci tren kaza
ımdan kurtulan yolcularla ayrı 
a:rn göriiftüm. Kaza etrafmda ıu 
tafailatı verdiler: 

Tren Bebi köyü ciTarmdaki vi· 
rajdan aon aür'atl• .eçiyordu. Bu 
radaki senit kaviate ayni zaman• 
da bir rampa vardır. Tren aon ıÜ· 
ratla ilerileyordu. Bu aırada ma• 

kine, fren ainyah -rmeja batla
dı. Memurlar frenleri aıluyorla 
fakat ıür'at bir tiirliı ualmıyo r 
d 

~ 
u. 
Nihayet birden ant. tiddetli bir 

aanmtı oldu. Arkadaki bujd 
vagonlan, üçüne~ mevki yot:! 
vagonlannrn Üatiine fırladı Orta 
daki vagonlar, tedrici ol~ k • 

(Devamı 6 mcı SllJıif~e) yı 1 

DDn Talebe Blrll(Jlnde fok 3amlmt bl 
bir coh hatipler ılJ ld Y. r ray verildi ıı" 

.z a ı. azısı hıımı mahsusumuzda .. 
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Tenis Turnuvamız 
HARİCİ HABERLER 

"Milliyet,, 22 Temmuzda 
başlamak Üz~re 

bir turnuva tertip etti •• 
Gazetemiz aeçen aeae ol- ı T emmua tarihinden itiba

duiu aibi bu sene de bir te- ren; Zeki Ru.a spor mağaza
nis turnuvaaı tertip etti. Mü- sıada, İnailiz sefareti kartı· 
tehauıa bir komite tarafın- unda Hartya Stors mağaza. 
dan ih&ar ve idare edilen bu aında M. Harty, Taksimde 
turnuvanın şeraitini, yapıla- sabık Tawn kulübünde Mr. 
cağı tarihi aşağıda yuıyo- D. Jaffe müracaatlar kabul 
ruz: edilerek kayıt yapılacaktır. 

Büyük bir rajbet cöreceti Ücretsiz müracaatlar nazarı 
ne emin olduğumuz bu turnu dikkate almmayacaktır-
va 22 temmuz cuma ııünü sa- B..,inci madde: -Turnu
bahı aaat 10 da batlayacak- vaya ancak amatör oyuncu· 

Heyeti terllblye 
Fa.hrt Reia: Siirt Meb'usu 

Mahmut Bey. 
F abrf ikinci Reia: Sir Ge

orııe Clerk Ceoaplan. 
Katibi umumi: Mustafa 

Kibar Bey. 
Vemedıı.r: Zeki Rıza Bey. 

Komite azaları 
Bat hakemler: A. Whittoll 

ve Mr. Benett 
Azalar 

Ahmet Şükrü Bey, Mr. 
W ere, Server Bey. Bürhan 8. 
Mr E. Armitage, C. Jeoffre
di, D. Jaffe 

Şerait 

lar girebilir. 

Altıncı madde: - Bütün 
maçlar üç set ve finaller de 
bet ıet oynanacaktır. 

( Junior) lar üç set oynaya
caklardır. 

Yedinci madde: - Turnu 
vamızda beynelmilel tenia ni 
zama tı tatbik edilecektir. 

Sekizinci madde: - Komi 
te, turnuvanın hüanü cereya 
nı için ba,ka şartlar da ili.ve 
edebilir. 

Dokuzuncu madde: - Ko 
mite, lüzum görürse maçları 
tehir edebilir. 

Onuncu madde: - Topla
rı komite verecektir. Sahada 
top tecdit etmek komitenin 
kararile kabildir. 

Birinci madde: - Tenis Dömi finallerle, finallerde 
turnuvası 22 Temmuzda baş bütün oyuncular yeni Dun
layacak ve 7 kategori üzerin- lop marka topla oynayacak. 
de icra edilecektir. !ardır. 

BOYüKLEB Onbirinci madde: - Oyun 
1 -Tek hanımlar cular gazete ile davet edile-
2 - Çift hanımlar cektir Davet edilen oyuncu 
3 -Tek erkekler sahaya ilin edilen muayyen 
4 - Çift erkekler vakitte gelmezse hakkını kay 
5 - Muhtelit bedecektir. 
KÜÇÜKLER (Junior)lar Onikinci madde: _ Kay-

6 - Tek erkekler 1 dedilenlerin liıteai 15 Tem-
7 -. Ç~t erkekler. . . muzdan itibaren (Milliyet) 
tlcincı madde: - Galıp ıle te neşredilecektir. Bu tali

finalistlere (Milliyet) tarafın 1 matnamede yapılacak her 
dan ~pa ve mükafatlar veri. 

1 
hangi bir tadilat derhal (Mil 

lecektır • liyet) te neıredilecektir. 
Üçüncü madde: - Ancaj

man !eraiti şu suretle teabit Junlorlar turnuvası 
edilmittir: Juniorlar yani 18 yaımdan 

Herhangi kategoriye gire- atağı oyuncular için bir tur
cek olanlardan iki buçuk lira nuva tertip edilmiıtir. 
kaydiye alınır. Juniorlar bu turnuvaya if· 

iki kategoriye girecek o- tirak edemezler. 
!anlardan dört, üç kategoriye Turnuva maçlanna kayde
girecek olanlardan h.., lira a- dilenler meccani duhuliye 
lınacaktır. 1 hakkını haizdirler. Oyuncu· 

Juniorlardan ikiter lira 1 lar maçlarda isbatı vücut et-
kaydiye alınacaktır. 

1 
medikleri takdirde bu hakla-

Dördüncü madde: 12 rını kaybederler. 

Beynelmilel politikada Türkiye 
(Bap ı ınci sahıftıdtı) ı zarureti daha iyi anlaşılıyor. 

yetme girmeyitimizin esaslı se Politikalarında en ziyade inat
b pleri yok değildi. Unutmama çı, asabi ve mutaassıp olan dev 
1ı ki her devrin kendine mahsus !etler bile bu zarurete tabi ol. 
;eraiti ve hususiyetleri vardır. maktan geri kalmıyorlar. Zih
En güzel karar yerinde ve tam niyetin bu iatikamette değitme 
zamanında verilen karardır. Şa ıi tabiatile Akvam Cemiyetini 
muhakkak ki bunca zamandır de takviye ediyor, nüfuz ve te
Cemiyeti Ak~am haricinde kaİ airini arttırıyor. Umumi buhra
mamızın bize bir zararı olmadı. nın tazyikı; milletleri bu müea. 
Bilakis onun haricinde kalmak sese etrafında daha sıkı ve sa
la da sulhün temin ve idamesia mimi çalıtmağa icbar edecek .•• 
de amil olabileceğimizi göster- Kararımızın yerinde ve zama
dik. Hatta denilebilir ki, bu su- nındıı. olduğunu anlatmak isti
retle bir zaman için hariçte ka- yoruz. 
lıı; bir taraftan sulh idealine o- Türk milletinin cihan tari
lan merbutiyetimizi, diğer ta• hinde büyük rolleri oldu. Tarih 
raftan müstakil ve ıulhperver te harikalar yaratan bu mille. 
olmaktaki kudretimizi batkala. tin, muharebe meydanlarında 
rına da anlatmıt oluyor. olduğu ııibi, sulh cephesinde, 

Zaman zaman bugünkil dün- medeniyet ve terakki sahasında 
ya. vaziyetinin huausiyeti Ye :re da azami yararlıklar gösterece
ni şeraiti üzerinde ısrar ediyo- ğİne herkea emniyet etsin. 

ruz. Filhakika gün ııeçtikçe bey StlRT MEB"USU 

nelmilel tesanüdün lii%um ve M A H M U T 

• 
itilaf tan 
Sonra •• 

Şimdi gözler Ame
rikaya çevrildi 

LONDRA, 11. A .A. - Her taraf 
ta Lauoanne itilifnameıinin Amel'İ· 
kanın harp borçları rrukdannı indir
meoi ıu.retindeki telkin ve teldifiai 
nihayet ne suretle kabul edecefi 
ıuali oorulmoıktadır. 

Hariciye nezareti, Amerika'nın M. 
Hoover tanı.fından haziran !931 de 
tarif olunan tekilde borçlar hakkm
cla ittihaz etmit olduğu hatb hareke 

1

. tin defqmemit olduğunu ıoe kougTC 
nin borçlann ilca veya tenkiıine ta
mamen muhalif olduğu yeniden be-

l 
yan etmi~ bulunduğunu ı.ildirmekte 
dir. 

Maamafih N ev o Y rk cıu:eteleriniıı 
lisanı daha mütedilclir. Bu cazeteler, 

1 Amerikanın nihayet Lauoanne iti
lafını k&bul edip etmiyeceği ıualini 
ıormaktadır. 

CaJyeaton Neva, diyor ki: 
Almanyanm bzandıimı Amerika 

kaybediyor. Avrupa, Hoover mora
toriumu fikrini lvtbul ve bunu tevsi 
etmekten başka birşey yapmamıştır. 

Başvekil/er döndDler 
BERLIN, 11. A. A.- Başvekil 

M. von Papen ile Alman heyeti mu.
rahhaoaoı aza11 dün ıaat 13.42 de 
Lauıann"'dan avdetle Berlin'e mu-

1 valftlat etmişlerdir. Mümaileyhim,is 
taıiyon civarında toplanan kalabalık 
bir halk kütlesi tar~fından alkıtlan

. mttlardır, 

M. Mae Donald Londrada 
LONDRA, 11. A. A.- Dün saat 

14,30 da M. MRc Donald'ın avdeti
ne intizar eden yüzlerce kişiden mü 

1 teşekkil bir halk kütlesi Victoria io
tasiyonunun methalini iual etmek
te idi. Bu arada bilbaua nazırlar ve 
birçok resmi tahıiyetler nazarı dik
kati celbediyordu. 

Demiryolu rıhtımı iıtikbalcilerle 
adeta simsiyah olınu,tu. Saat 15,45 
de M. Mac Donald, elinde nifiı bir 
cül demeti taşıyan kızı Miı l shabel 
Mac Donald tarafından takip edil
mekte olduğu halde zinde bir taVD'
la trenden atlamıtbr. 

Müma.ileyh, görünür corunmu 
derhal alkışlar başlamıştır. Batvekil 
halk ara11nda kendini bekleyen oğlu 
ile müoa.faha etmi§ ve nazırlarla bir 
kaç dakika cörüttükten sonra M. 
Baldvin ve M. Cbamberlain ile be
raber fotoğralcılann karşısında dur
mut ve müteakiben oraya konulmut 

' olan mikrofonun önüne gelerek ağlr 
ağlr tu beyanatta bulunmuttur: 

" Avdetimden dolayi çok memnu
num. Kiymetli bir dava için müm
taz arlı:ada,larla çetin bir mücadelede 
bulunduk. Bu iyi çalıımamızın bizi 
itimat ve oaadete cötürecek yeni bir 
yol açacaiına kaniim. • 
Fransız mahafill ne diyor? 

PARIS, 11. A .A. - Havas Ajan 
sından: Diplomasi mahafil, Lau
sanne konferansının Fransa için me 
•'ut neticeler vermiş olduğu ve bu 
neticelerle kötürü bir meblağ istih
sal edilmiş olduktan batka Alman
lann siyasi noktai nazarlan da ber
taraf edilerek beynelmilel tesanüt 
prensiplerinin teyit edilmiş bulundu 
ğu ka;ıaatindedir. 

Bu mahafilin beyanabna nazaran 
Fransanın menafii ''dostane uzlaş
ma'' itil&fınrn imzasiJe de her türlü 
farziyata göre muhafaza edilmiş bu
lunmaktadır. 

Sırplar memnun değil 
BELGRAT, 11. A. A.- Yugoı

lavya mutbuatı, Lauoanne konferan 
oı netaycini mutalea ederken itilafın 
İcap ettiği dereude Y ı·,Joolavya me 
nafüini henba kabnanu§ bulunduğu 
lcanaatini izhar ediyor. 

Zagreb, e ç.ı kan nim resmi N ovİ• 
gazetesi, küçük devletlerin hatta en 
hayati menfaatlıarnıın büyülı: devlet 
ler menafüne feda edilmiş olduğu 
kanaatinde bulunuyor. 

Tokio'daki intlbaat 
TOKlO, 11. A. A.- Tamirat me 

aeleoinin yeni tanı tesviyesi burada 
müttefikan iyi bir tarzda kartılaa
maktadır. Bu suretle dünya iktisadi 
vaziyetinin düzelmesi için yeni bir 
adım ablınıt olduğu söylenmekt. 
clir. Fakat hakiki ihya hareketinin 
daha henüz uzak bulunduğu ve bu
nun için mutlak surette mutabaluıtı 
lünn gelen Amerikanın tetriki me-

Milli iktisat meclisi, içtimalanna 

l Ve Mal,.,1 
Hafta J başladı. Sanayii atakadar eden bir 

takım meselelerden batka, riizname 
,_____________________________ de, bir de, yeni timendifer hatları 

inşaıı için hazırlanan programda ya 
prlacak tadilat hakkında, Nafia ne
•reti tarafından istenilen mütalia
llllltW ıniizalren edilecektir. Bu hal, 
Fransa hükümetinin, iktisat mecli
sine atfettiği ehemmiyeti pek cüze! 
gösterir. Fransa batvelı:ilet mii4te
şarı M. Patenôtre, içtimayı açarken, 
tu mühim sözleri söylemiştir: 

• 
lkbsadi 

Geçen hafı. zarfında iki mühim 
hadise vukubulm114tur:biri Lauaa.._ 
ela Almanya ile alacaklı devletler a
rasmcla itilifın husulü; diğeri de 
Cemiyeti Akvama kabulümüz. Lau
oannc konferansı, milletler araam
cla veıilei niza olan borç meseleoiııi 
!(at'i ıurette (•) halletmelde, dün
yayı kemiren iktisadi buhrana bir 
çare bulmak ümidini tevlit ettiği i
çin fevkalade mühimdir. Cemiyeti 
Akvama dühulümiize celiııce, bunu, 
Cümhuriyet hükümetiııin ti.kip ey
lediği samimi ve diiriiot aiyuetinin 
bir teteY't"Ücii • telakki ediyor ; ve 
iktisadiyatımıza yapacağı teoir dola 

(*) Riyazi man1da değil, siyaal 
maıüdaki kat'ivet kadnJunmustur. 

yısile keza oon derecede mühim bu
luyoruz. 
Doğrudan dofnıya bizi alakadar 

ecı- diğer bir bidioe de, ıeçen gün, 
Ankaracla, Yükoelı: iktioat meclisinin 
açılıtı olmuştur. Bu mühim te
telı:külün, ~en senelerde olduğu 
gibi, bu - de, iktioadi siyasetimi
ze verilecek veçhe hakkında temen
ni ve kararlar ittihazı ile faideli bir 
rol oynayacaimcla tüpbe etmiyo
ruz. Yalınız, bu buouota bizim de bir 
temennimiz vara . o da, mecliste o
kunan raporlann ve ittihaz olunan 
mukarreratın D&fredilmesi, ve bu 
suretle, bikikatın tezahürü için, vu
kubulabilecek ilini miinakalaların 
te,hil edilmesidir. 

Bu ayın vedisinde, Pariste de, 

" Hazırladığınız raporlar, mükem 
mel birer vesaik menbaıdır, ve ga· 
yet ciizel mütalaat ve telkinatı ihti
"" etmek clolayısile, bükiıınet, karı
''k bir çok meselelerin hallinde, on
larclaıı, daima iıtifade etmittir. 

Bu mükaddemeden sonra M. Pa
tenôtre, ne cibi ahval ve şerait tab 
tıncla miiıtahıillerin, hükümetin hi. 
ınayesini ta1ep etmek 12tırarında. 
kaldoklarmı; ve fakat buna muka-

Hindistan 
Gene 
Kayna yor 

Simlade ve yeni 
Delhy'de 

yeni yeni hadiseler 
YENİ DELHAY, 11. A. A. -

Delhy Merkofin kampında mahpus 
bulunan Hintli kongn azalan dün 
kendilerine nezaret eden muhafızla
ra hücum etmitler ve 11 İni yarala
Mlflardır. Ayni zamancla 9 mahpus 
ta yaralanmıftır. 

Zabtta, müclabele etmiı ve sükü
net iade olunmuttu.r. 

SIMLA, 11. A. A.- Vahim bir 
karc&!alık eonumda aqın bir halk 
kütlesi Vararana Aclaipar oanıyuu 
itpl etmittir. Niimayiıçilerin def'i 
için zabtıaya yardan etmek üzere as 
keri kuvvetlerin celbine lüzum basıl 
olmut ye kıyaınc:ılarclan S kiti öl
müttür. 

BOMBAY, 11. A .A. - Gandi
nin hususi kitibi olup hususi tnıir
namelere riayet etmediğinden dola
yi bir ay bapiıte kıılmq olan M. 
Slade, 24 saate kadar Bombay'ı ter 
ketmek emrn almıt olduğundan dün 
aktam treniyle hareket etmi§tİr.Mü 
maileybin önümüzdeöi pazar gV.nü 
Ko....,.e icra komiteıinin toplanacağ' 
Benares'e gitmekte olduiu zannolu 
nuyor . 

Bir a'cftbe •. 
BELGRAT, 11. A. A .. - Şimali 

Bosna kasabalarından b<rinde bir 
köylü kadın iki kafalı 4 kollu bir 
çocuk dünyaya getinnittir. 2 nat 
kadar hayat eseri göstermittir. 

Brezilyada kıyam 
RIO DE JANEIRO 11 (A. 

A-) - Hükumet Sao Paulo eya 
!etinde bir ayaklanma hareketi 
olduğunu ilin etmiştir. Maama 
fih kıyamcılar hariçten imdat 
alamayacak derecede muhasara 
olunmutlardır. 

········-·····-·-··-····------
oaisi icap ettiği beyan olunmakta
dır. 

Liberal matbuat, F ranoanın Al
manya hakkında vazyetinin tebed
dülünü manidar bir nk'a ,;bi te
lildri etmekte ve bunun buhramn nı 
hameti için bir alamet olduğunu söy 
!emektedir. Bir sene evvel böyle bir 
tarzı teıviye gayri mümkün olacak
tı. Büyük Britanyanın bahri tesli
hahn tahdidi için J'APDUJ olduğu 
teklif burada Hoover projesinden 
daha müsait bir tarzda kartılannut· 
hr 

Bahriye, harbiye ve hariciye neza 
retleri mürneuillerini de ihtiva eden 
terki teolihat mutabanıalarınılan 
mürekkep bir komite. Japonya'nın 
bu teklif muvacahaomda ittihaz ede 
cefi vaziyeti kararla4tırmak üzere 
bugün içtima edecektir . 

bil, ne için, kendi ihracatı mevzuu 
bahis olduğu vakit, bu tahdidat& 
muarız cöründüklerini izah ederek. 
bu huıuıtaki bileti rühiyeyi, bir 
alman mizah cazetesinden -ı.ıen 
fU surette ifade Ye bUlisa eylemif
tir: 

" Bütün memleketlerin, hali hazır 
da, üzerinde ittifak ettikleri bir tek 
meoele vardır: 

" Hiç mal ithal etmemek mün
hasıran ihracat yapmak? 

•• 
Umit 
Kalmadı 

Batan tahtelbahir
dekilerin buğul

dukları anlatılıyor 

CHERBOURG, 11. A. A. - Ar
ticlio tahlisiye cemi.inin bir dalcıcı 
mat...Uı bir dalciç elbioeoile on iki 
... thlı: bir dalıı yapmıt, fakat yeni 
birşey cörmefe muvaffak olamamıt
tır. 

Fidele cemiıinin bir dalcıcı da öi 
leden sonra dalmııbr .Arti•lio ak· 
tam üzeri hareket etmİftİr. Bu cemi 
nin yerine ayni aletlerle mücehha 
bulunan ve bugün yüzdürme imkia 
lannı tetkik eyliyecek olan Rootro 
tahliaiyesi kaim olacaktır. 

PAR1S, 11. A. A.- Bahriye ne
zareti, Promethee'nm telnar yüzdü
riilmesi ümidini kayl.etmİf olup Ar
tiılio ve Rostro cenıilerinin kua 
mahallinden uzaklqmalarının her 
türlü taharftyabn terki man•••nı iatil 
zam etmemekte olduğunu bildirmek 
tedir. Bilakis bu taharri yat devam 
etmektedir ve hatta daha ziyade tak 
viye olunacaktır. 

Bahriye erkinı Harbiye reiıi olup 
tahkik komisyonu ile teknik komis
yonlan mesaisini idare etmit olan 
Viı Amiral Lu.ranvieh saat 13.30 
ela Pariı'e vaııl olmuttur. Gelir ıel
mez, bahriye nazırı M. Leuguea ta
rafından kabul edilmif ve mümai
leyh ile muhtelif limanlardaki tersa 
nelerin faaliyetlerinin tevhidi ve tah 
telbahiri yüzdürmek makoadiyle el, 
de bulunan bütün malzemenin bu 
huıuıta kullanılması imkinlan hak
kında görüımüıtür. 

CHERBOURG, 11. A. A. - Ma
lin cazetesinin Cherbourı muhabi
rine nazaran Artiglio'nun dalgıcı. 
Promethe'nin iki yan lı:apağınm ara· 
lık olduğunu mütahede etmiş ve bun 
lardan birisine bir naafın asılc bulun 
doğunu ıörmüıtür. 

Yüzdürme ameliyesinin arzetmek
te olduğu olduğu mütkilita ı.inaen 
timdiki meoaiıinin terkedilmesi muh 
temel bulunduiu ilİlve edilmektedir. 

lngiltere kralı filoyu 
ziyaret edecek 

LONDRA 11 A.A. - Kral, 
Portamouts ve Plymouth liman 

lannda bulunan büyük Britan

ya filosunu ziyaret etmek üzere 
buırün Londradan ayrılmııtır. 

Zonguldakta yeni 
Halkevi yapılıyor 

ZONGULDAK 11 (Milliyet)
Geçenlerde küşat edilen Zongul
dak Halkevinde radyo tertibatı 

yapıldığı cibi bir de bilardo alın
mıştır. 

Halkın ve yorgun dlınağlann 

yiyecek kadar muhtaç olduğu 

bando muzika ve ince ıaz tetkil& 
tr yapılınıf, alitr musikiye, fİparit 
olunduğu gibi daimi surette c;alıı 
mak Üzere bir muallim tayin edil .. 
mittir. 

Halen mevcut olan Halkevinin 
gayri müsait olmasından dolayı 

tehrin en mütena bir mahallinde 
intasma karar verilen yeni bina .. 
ya on bet pn sonra b&!lanacak· 
tır. Yeni infa edilecek Halkecinde 
500 kitilik bir salon ve bir sahne 
vücude retirilebileceli gibi genç 
sporcular için Banyo, dut ve tenef 
füo salonu da yapılacaktır. Bu bi
na son aistem ve kübik tarzında 

infA olunacaktır. 

Hallı:e-.inin Spor ıubeol tarafın 
dan Kozlu Ye kilimli meYlulerinde 
birer Spor mahfeli açılmak üzere 
tetkilit yaptlmqtır. 

Hallı:evi hakkında cençliğin Ye 

her ~bun kalbinde duyduğu he
yecan ve muhabbet çok yüksek 
·re fazladır. 

betinde dütmüttiir. Bir lngitix liruı 
3,50 dolar fıatinde stabilize edilece
ii hakkında bir oayİa vardır. 

Amerikada ceçen baziranm IOll 

haftaomda YUkubulan iAiılann y&
künu 625 e balii olmuıtur. Bir llT• 

Yel.ki haftanın yelı:ünu 587; ıeç• 
senenin ayni haftasına tekabül ed
yekünıi da 419 idi. Bu, Amerikacla 
krizin iddia edildiği veçhile, hafif
lediğinin pek delili olmasa cerel<tir. 

• • • 
Bir kaç haf~a e~vet Awupa gaze Esham ve TahvilAt 

telerinde dolar hakkında tela,ı mü- Fiatlerin yükıelmeıi, itlerin eyi 
cip haberler İntİJar etmit ve bu pa- ırittiğinin bir alimeti olanlı: telilı:ki 
ranın altın eıaoından aynlmalı: üze.. edilir. Borsanın bu telildôıi, ter<i
re olduğu bildirilmitti. Vekayi bu- fü umumi olduğu takdirde dofnı· 
nu ispat etmedi; çünkü Avrupaya 1 dur. Fakat, hali hazırda oldufu ,;
altın ihracına devam olunmaoma rağ 1 bi, yükseldik yalınız bir ilı:i kaftcla 
men, döviz dolar, altın pariteıini mu inhioar ederse, bu hal hiçbir vakit ilı: 
hafaza etmektedir. Buna mukabil,bir tisadi inkitafa delalet etmez. Bu.
haftadan beri lngiliz lirasının, cihan nunla beraber mahdut bir ıahada 
piyasalarında kıymeti yüzde bir niı- faaliyetin tezayüdüne sebebivet ver-

D.AKi 
Dört buçuk ay evvel kagbolm 

bir kadının cesedi bulundu 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Bu sabah bir tesadüf eser 

!arak dört buçuk ay eYvel tegayyüp etmiş olan ve aranmakta 
lunan bir kadının cesedi Y enitehirde Büyük Bulvarda liğıml 
içinde bulunmuştur. Sıtma Mücadele memurları umumi ın 
:ri temizlemek üzere menfezlerin içinde yürürlerken ayakları 
yükçe bir cisme takılmıf Ye ne olduğunu anlamak üzere kara 
menfezin içinde yere iğildikleri zaman elleri bir ele takılını 
Ceıet olduğu anlaşılınca zabıta ve adliye keyfiytten haber 
edilmi,, menfez açtırılarak ceset çıkarılmıttır. Cesedin Yen· 
birde Nebile Hanım isminde bir kadınla birlikte bir müddet P 
ıiyon i,leten Fehime Hanıma ait olduğu tesbit edilmiştir. 
sedin bulunduğu menfez de pansiyonun on adım ilerisinde 
!un maktadır. Adliye F ehime Hanımın nasıl ve kim tarafın 
öldürüldüğü hakkında tahkikatını tamik etmektedir Şimdi 
fÜpheler Fehimenin dostu ve bir hırsızlık maddeıinden 3 sen 
mahkiim bulunan demirci Salih üzerinde temerküz etmekt 
Daha bazı kimselerin ifadelerine müracaat olunacaktır. 

ismet Paşa ve Tevfik Rüştü 
Beyin refikaları 

ANKARA, 11 (Telefonla) - lsmet Paşanın ve Te 
Rüştü Beyin refikaları Hanımefendiler bu ak!am İstanbula ha 
ket ettiler. 

lzmirde Gazi heykelinin küşa 
merasimi hazırlıkları 

1ZM1R, 11 (Milliyet) - Gazi heykelinin kütadı hazır! 
larına devam ediliyor. ~elediye kütat merasiminde bulunmalı 
için erkandan 600 kişiyi ve bütün vatandatları davet etrnitt' 
İsmet Paşanın parlak bir surette istikbali için belediye ve fır 
tarafından itinalı bir program hazırlanmaktadır. 

Türkiyenin iştiraki 
bir emri tabii idi 

Cemiyeti akvama iştirakimi .. 
zin Avrupada 

hasıl ettiği müsait akisler 
Cemiyeti Akvama ittiraki

miz etrafında ıelen Avrupa ga
zetelerinde bir çok müsait mÜ· 
ıait mütalealar dermeyan edil
diğini görüyoruz. Cümhuriyet 
Türkiyeainin şimdiye kadar 
sulh ve müsalemet yolunda ıar 
fettiği gayretlerin samimiyetin 
den tüphe etmeyen hüsnü niyet 
sahibi insanlar için, Cemiyeti 
Akvama iftirakimiz gibi bir ha 
disenin teveccüh ve muhabbet. 
le kartılanacağına tüphe edile
mezdi. Dün gelen Avrupa gue 

idaresi altında T ürkiyenin t 
rakkisini takdirle uzaktan sef 
rettiler ve Cemiyeti Akvaııa 
ainnesi ııruınm intihabım k 
diaine ter kettiler. 

Şimdi Cemiyeti Akvama gi 
mekten Türkiye çok iıtifadel 
temin edebilir. Memleketin ikt' 
sadl ihya11 hususunda herhalde 
Cemiyeti Akvamın bu yardtrol" 

"ht t " na mu aç ır. 

"Manchester Guar."lsn,. 
ne diyor? 

telerinden fU satırları alıyoruz: Manchester Guardian gazi!' 
Near East gazeteai Türkiye teai Türkiyenin Cemiyeti Ak• 

nin Cemiyeti Akvama girmeıi vama girmesi münaaebetlle ya' 
hakkında fU fıkrayı yazmakta- dığı bir makalede diyor ki: 
dır: "Tilrkiye, Yun.aniıtan tars 

"Türkiye 28 devletin teklifi- 1 fından Cemiyeti Akvam a:ralıi 1 

le Cemiyeti Akvama aza ol- na teklif edilmektedir. Türkiye 
maktadır. Bu mesut hadise hak yi idare eden adamlar realistdir 
kında şimdi söylenecek yegane ler: Eıki iğbirarları aleviendire 
mütalea bu güne kadar Türkiye cekleri Y' :de yeni dostluklar~ 
nin Cemiyeti Akvama girme- zanmağı tercili ederler. Yun•· 
mit bulunması idi. Türkiyenin nistanla Trakyada, Fransa ile 
Cemiyeti Akvama girmemesi Suriyede, İngiltere ile lrakO 
son zamanlarda gayri tabii bir anlattılar. Sonra Yunanistan!• 
vaziyet ihdu ediyordu. Çünkü ve İtalya ile dostluk misaklatf 
bilhassa Avrupanm cenubu gar akdettiler. lstiklil mücadelele• 
bisinde mühim bir rol oynamak rinde kendilerine yardım edeO 
ta idi ve bu rol daima ıulh ve Ruı:ra ile en iyi münasebette
müsalemet yolunda olmu,tur. dirler· Fakat bundan böyle Raı! 
Türkiye harbi umumide en çok yanın Cemiyeti Akvama kar{ 
arazi kaybeden memleketlerden küskün vazivetini takır.mak iı· 
dir. Fakat bu neticeyi kabul et- temiyorlar. Balkanlarda Ye yı• 
mittir- Hattl bunun kendiıi i- km ıarktaki vaziyetleri kendi!~ 
çin bir kuvvet oldutunu takdir rine çok ehemmiyetli bir mevk1 

bile etmittir. Garbe teveccühe- vermektedir. Bunu nazarı itib• 
dince Türkiyenin Cemiyeti Ak ra alarak Türkiyeınin bu Ceınİ· 
vama girmesi bir emri tabif idi. yeti Akvam kulübünde daima İ• 
Türkiyenin milfkül vaziyeti tak kinci derecede azalıkla iktifa ~ 
dir edilmekte idi. Fakat Garp me:receğini takdir etmek lizlll' 
&lemi, Gazi Mustafa Kemalin dır. Bunu da ihıaa etmislerdir 

diği de ca,.rl kabili inklrdır. lıtan
bul Menlı:fil Kıymetler boroatr bıa 
noktai nazardan, bu hafta zarfında 
bir u mfiıtefit oldu. 

Kuponlar hakkında kat'i lıir itilif 
husule ıetirilmek üzere olunduğuna 
clair mfiıırrane taJ'İalar de..waa et
mektedir. Bunlarm tesiri ile Onlfie 
caçen hafta 47 1 /2 ta kalmq iken. 
dün, bir arahk 49 1/4 ye kadar yük 
oeldikten ıonra 48 de kaldı. 

Anadolu lıifrtları ileriye dofnı 
yürüyüflerinde devam ediyorlar. Ge 
çen haftaki lc:maliaıizde mevzuu 
bahıettiğİmİ• büyük miieuete na
mına yapılan mubayaa hitama ...,.. 
sine rağmen, bu milli kairtlarmuzın 
yÜkoelmesini memnuniyetle kaydet
mek llzımdır. Bor.. nıehaflllnden &
dindiğlmlz malCUnata nazarm, IOll 

günlerde, husuti "'has tarafından 
bunlara büyük bir raibet cöıteril
mektedir 

Son tesbit edilen fuıtl.., t•nlar-

dır: 
OWicasron JO lira 

Aksiyon ı7.80 " 
Mümessil senet 27.50 ,, 
Haydar P.... 33,26 ,, 

lıtikrazı dahili muameleıiz 9!I ı/I 
dur. 

1 • Bankasının Rab 9,20 de salııll 
tir. 

Tramvay 44, 8-ıonti u,Jllı 
T erkos 25,86; ittihat Definnenciil~ 
21; Şark Del'fnnendllk Z ; Ar.ı
Çlmento 9,30; Telel- 13,50; R•JI 
4,10 lira emıeldedlr. 

M11D' Kredi F onıiyelerlnln f'laCl 
,..n1an1ır: 

1886 tel'tllol 
1903 ,, 
191t .. ın -

Alba 928 ....... .-. 
K t(. 
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Takas Muaınelibnın ezı rıyes e aca •• 
Ekonomi 

Takas muamelatında 
merkez Triyeste! 

Bu şehir; harici ticaretimizde 
takas için münasip görülüyor 

Aldığımız malümata nazaran, 
r ürkiyenin hariçle takao eaaaı ~a. 
bilinde ticari münaaebatmın ıun· 
den, ıüne inkişaf etmekte ~lına11 
hülı:(lmetimizi yeni bir tetbır alma 
~ aevketmektedir. 

Hük&netin Triyeate f"hrini . ı· harici taka• muame atımıza 
lrıerkez ittihaz, için tetkikat Y~P· 
lığı mevaukan aöylenmektedır. 
Triyeate harici ticaretimizdeki 

' 1 ' I' ınevkii itibarile bu ı,.. en • verıt ı 
bir tehir olarak ıörülmektedir. 

Bu ıekil takarrür ettiği taktir· 
de, Triyeıtede bir Türk taka• bil· 
•osu teıia edileceği ve batın• bu 
lılerde ihtiaas aahibi bir zatın ge
tirileceği ilave edilmektedir. 

Tütün ihracatımız 
ihracat Ofi11 1930 ve 1931 ae• 

nelerinde muhtelif memleketlere 
Yapılan tütün ihracatımızın kıy· 
ınetlerini ıöıteren bir latatiıtik 
~zırlamııbr. Şayanı dikkat gör· 
dıığümüz bu lstatiatiği aıağıya 
dere diyoruz. Bu iltatiıtikten an
latıldığına göre 931 aeneainde en 
fazla tütün ihraç ettilimiz mem· 
leketler aıraaile ltalya, Müttehidei 
Aıncrika, Çekoılovakya, Alman· 
Ya ve Holandadır. 

1930 
Memleketler kıymet 

)931 
Kıymet 

T.L. 
Alınan ya 
Arnerıka 
Avuaturya 
Belçika 
Bıılp:aristan 
Cekoa
lovakya 
Fransa 
lngiltere 
liolanda 
lıveç 
lıviçre 
lıalya 
Macarfatan 
t.f11rr 
lehiıtaıı 
Rorn nya 
~ıııya 
Suriye 

T. L. 
8 447.071 ı.058.897 

10.422.881 7.809.5111 
1 248.222 1.028.034 
1.847.720 1182.208 

1.071.682 3.0ıt.1117 
147.759 66.443 
825.906 4!!.859 

1 585.695 ı.464.849 
231.788 193.049 
62.366 33.147 

12.516.396 9.004·254 
224.660 1199.239 

2.327.596 1.193.5611 
417.976 41.483 

6.230 81.893 

216.7211 
84.087 

ltl.303 
119.649 

rejiaile bet milyon kilo Türk tütll
nü ihracına mukabil demir yolu 
malz~ mübayaaaı yolunda mil 
zakerat batlamıfb. 

Aldıtmııs malümata nasaran, 
V &l'fOvada batlıyan bu mllı:akera 
bn intacı için Leh rejiol .,ııdürii 
Ankaraya ıltmlttir. 

Yugoslavyada pa-
muk zeriyab 

Gelen ma14mata nazaran, Yu
goalavyada pamuk zeriyatını art• 
tmnak için tecrübeler yapılmak· 
tadır. 

lranda kontenjan 
fran hükümetinin bir ıene müd 

detle mer'i olmak üzere nevettl· 
ti yeni kontenjan kararnameal 
Ticaret odaıma ıelmiıtir. 

İran kontenjanında ihracat eı· 
yamızdan yumurta, ipek böceğı 
tohumu, Çimento bulunmaktadır. 

Oda namına tahsilde 
bulunan bir genç 
lıtanbul liııelerinden birinde 

Uzunkoprii Ticaret odau namına 
Emrullah efendi İlminde bir ıenç 
tahıil etmekte idi. 

Uzunköprü Odaarnın lltTI ü
Hrlne notları iyi olan bu ••ncİn 
tahıiline devamını latanbul Tica· 
ret oda11 deruhte etmiştir. 

EORSA 

il Temmus 1952 
Aiıt- Flııtlan 

lıtikrular r ... rillt 
... tı~ı" "·'° 
fark t. yollon I,· 
[\ MuHh•ldt 48, 
GlrrUklu 6,-
faydl .dl 4,15 
Bırdat 1.15 

,. *""' J,t5 
lıııılr Bdtdı,. 
ııtlkruı 

P:ltUrlt 1.-
Traany 4,H 
Thel 1.-
Rıhtııı 17.-
Audohı 1 IO,IQ 

• m 19, -
....... sıı 17,50 

Takas 
Mukaveleleri 

Hangi memleketler
le parafe edildi? 
Avnıpada taka• mukaveleleri 

aleti için yaptıklan uzun bir ae
yahatten avdet eden heyet azaaın 
dan Ziraat mfiatef&rı Atif Bay 
dün alqam Ankaraya hareket et
miıtir. Ofia müdürü Cemal Bey 
de dün Ofiae ıelerek vazifeaine 
batlamıştır. 

Cemal Bey dün kendilile tıÖ· 
rüten bir muharririmize bu aeya• 
halleri hakkında fU izahatı ver
miıtir: 

- Macarlıtan, Çekoslovakya, 
Alınaınya, Franaa, Belçika, Holan 
da Polonya ve ltalyayı ziyaret et• 
tik. Bu memleketlerden yalnız i
kisile, Holanda ve Çekoılovakya 
ile yapılan mukavele parafe ed!I· 
mem:•, diğerleri hep parafe edıl
miştir. Tabii bu muk~velele~ 
mevkü meriyete 1lrme11 her ilı:l 
tarafça taıtikinden aonra olacak
tır. Yaptı~ımız ınukavelelerd~ ':" 
.... beynelmilel ve adeta .klıuık 
bir tekil olmııt olan Cel-rmır. ~ 
temidir. Mukavel terde taka& ıçıa 
madde taarih edilmemittir. 

Her hangi memlekete ıittilı:ae 
TürkiyenJn o memlekete ihraç e
debileceği eşyayı ıösteren liateler 
verdik. .. 

Te§<'bbüaatnnız hakkında hukı'I 
mele muntazam.an raporlar gön· 
derdik. Maamafih Vek'1et lüzum 
göıterirse Ankaraya gidecefim. 

Uuzunköprü, 
Keşan hath . -
Hathn fer i için 
tetkikat yapılıyor 

Mahkemelerde 

Takı bat 
Yapılacak 

Sultanahmet'te yı
kılan tarihi yer 
Sultanahmet camiinin par

ka bakan cephesindeki kapıcı 
odalan denilen kısma, yanında 
iri arsa sahibi tarafından tasar
ruf iddiasile yıkdırılmaaına te
tebbüs edilmiıti. Bu badiıe, o 
zamıın alakadar makamlann na 
zarı dikkatini celbetmit ve faa
liyet durdunılmuttu. Bundan 
10 gün kadar e-vvel ayni iddia 
ile odaların yıkılmasına devam 
edilmit ve tarihi kıymeti haiz 
olan bu bina aksamından bir ha 
tıra bile kalmamıttır. Haber al 
dığımıza göre müze idaresi key 
fiyetten Müc deiumumtli~i ha. 
berdar etmi,tir. Müsebbipleri 
hakkında takibat yapılacaktır. 

Üç ay hapis 
Komsyoncu Cemil Beyi ken 

<lisine poliı aüsü vererek yazı
hanesinden alarak Büyükdere 
poliı merkezine götürdüğü dün 
üçüncü Ce2ada yapılan muhake 
me neticesinde sabit olan 
Ekrem Ef. üç ay hapse mah
kum edilmiştir. 

Balıkçılar cinayeti 
Balıkçı Salih Reiıi tabanca 

ile vurup öldiıren F anılrun dun 
Ağırcezada muhakemesine de. 
vam edildi. Celıe açıldıktan ıon 
ra keşif varakası okundu· Müte 
akıben ifadelerinde mübayenet 
görülen şahitler dinlenildi. Bun 
lar esiri üadelerlni aynen tek
rar ettiler. Maznun vekillerinin 
talebi üzerine kurtun iıabetile 
delinen tente ile gene Uzerinde 
kur9un eseri bulunan bir taşın 
celp ve tetkiki isin muhakeme 
14 ağuıtosa bırakıldı. 

Bu saray 
Ne olacak? Y llgoalavya 

O niınarka 
Fınlandiya 
letonya 
E.tonya 
l'lorveç 
Diiıer 
lrıeınleketler 

18.6411 
2.373 

84.410 
3.977 

lıBuk .. 
..... .ıoı. 
it•~ 

t,H 
17,16 

Ttrtoı H,
uo 

19,40 
1,81 

Aldığımız habere ıöre, bükü
metçe Uzun~ôp.rü ile .Keıan •":"'· 
aında yeni bır şımendıfer battı ın· 
f'lll muteu.vverdir. Bu hattın bun 
dan çok zaman evvel tesvlyei IÜ· 
rabiyeıl ikmal edilmlt, yalnız ray 
ları döıenmemiıti. Bu hattın tulü 
67 kilometredir. Hükümet hath 
ya kendi inta edecek, yahut inf&• 
aını Şarkdemlr yollan anonim tir 
keline ihale edecektir. Her iki §e
kilde'de Şark demlryo\lan flrketi 
ile mevcut mukavele mucibince 
hattın iıletilmeıi tirkete ait ola- , 
caktir. 

Şark demlryollan yol Ye lnıa· 
at daireal m6dürii M. Cbrlot, ha· - .__.. -

çı ...... "'· 
(aJOI df1. 

reket daireal reiol M. Anteaunuı:ri • • k 
hattın lofAOI için bazı tetkikatta Validel Hıdıvden a-

flr. •·yıtye 
Troıvıy 

l:.,uııaııanı 10,MI 

Şark df1· 
Balya ... 

f,40 
11.71 

bulunmak ve nokaanları teıbit et- 1 M 
mek üzere evvelki ııün Uzunköp- an sarayı ISlr 

t.317.301 895.642 
-- tr .il 

ş.rk •. ·
Ttldoıı 

rii'ye gltmqlerdir. stJfareti almıyor mu? 

42.981.058 18.811423 ç.ı. fiaıtlmn bugünkü samimi içtimada bulUn .. 
maktan fevkalade aurur hiaaetti. ...... 

h mJ k ti uı... rl1. • ğinl, 30 aeneyi tecavüz eden ilim 
1'1Uhtelifme e e e •7.1$ n,n hayatında böyle heyecanlı bir ta· 
rl uk k ltesl :ı~ t.ı• lcrU.O 1,ff lebe toplantıaında bulunmadığını 

11,03 Prll 
Vl1au 
Midılt 

11,tl.I 
•,l'llC 

il pam re 0 lrtual t,40,- VarfOYI f,tl söylemit birliğe muvaffakiyetler 
londra TkaHl mıı.ıı.-llllfi. A- ro,eı P•ftl ı.•814 temenni etmiştir. Bundan sonra 

lllizd- Ofüe ••I• bir rasıorda. °"""' t421/t Blltnf llJ,03 Tıp fakülteai müderriılerinden 
llıuhtelif memleketlerlıo bu uneld klJ• 6Ci.Sı BtlJfM I0,14 Tevfik Recep, Kenan Tevfik, Zi-
l> muk lstihu.lltı ,öyle tahmin • A•ttı...ı.. 1,17 Mosko.. IOll',50 ya Beyler de ıöz alarak birliğin 
dilınektedir. ıee .. üıünü hararetle kartıladık· 

Amerikanın bu ıeneki pam~ Nulıut {aabf) lannı ifade etmişlerdir. 
lııahsulü 16.918.000 bal:ı:• tahnım 11.uruf (uruf Müteakiben Hukuk fakülteıi 
edilmi,ıir. Geçen aeneki m.ahıul 

1 
ııHa. AY. hukuku düvel profeaôrü Ahmet 

13 milyon 932,000 balya ldı. I• U 11••• 
171 · - ~~. Retit B. birlik fikri etrafında gü-

Mıaırın bu aenekiOOOpambukl mtahb· ı ;nrrli• c.. 767,- : ~·:;~" ı..' zel ve çok RlkıtAlahmr.an bRir .koBnfe; 
•ıılü dört milyon 64, a ya a , ı • 1 1 ıcltı ran• vermıştır. et eııt eyı 
lrıin edilmektedir. Geçeıı aeneki ICl ıır;,• 1 117 :· _ takien Hukuku idare profesörü 
lotilıoalat beş milyon 224 bin bal- ıc ı. l!tlpk• ı :i,- ~vr~:ı•• 24, Muılihittin Adil B. küraiye gele-
Ya ı'dı·. , , ı •t t rek çokheyecanlı bir hitabe iradet 

f(• drı .. 11 ,. • tCi dinar 4. 
PRnwk fiatleriniıı dütmeai ıh· ,, 1 ı,vı~rt nı. 1 <"novtç miştir. Mualihiıtin Adil B. hitabe-

tiınal dahilinde ııöriilmektedir. ,. ıı~ _ ı 1 Altou 9,11 ainde Türk gençliğine itimadı ol-'J' M b"} d i< KYI ' doğunu, memleketin Türk gençli-
U ~Üne muka 1 e- H lloıtı '" . Mtcldln •n.- ,. &-ine emniyetle bır 1.ılabileceğini 

• • ı. •.Çek I ıt • 1 l\ano.oı S.J• M l'hi Ad"I B •""O u malzemesi • , söylemiştir. ua ı "tun ı ey 
• .T j fiddetle alkıJlanmıştır. 

.. -B~un=d~a~n~b~ır~m:u:· d~d=et!,.:e~vv~e~I ~Le::h~---;-;--=;;~~;----· ı Bundan sonra fırka latanbul ---=• ı• v e tetkı ah reiai Cevdet Kerim B. 

alebe b. r ıgın- 'ı ~~'~?,ye çrkar11k ezcÜ41le demiı-
• - Burada yükack ilim adamla-

·ıd • n huzurunda bir kaç ıoz aöyle-

verl 1 mek vazifesi uhdeme tevdi edildi 

e Çay ği vakit düşündüm. itiraf edeyim 
ki bu yiikıek huzurda benim için 
aöz aöylemek bir cür'ettir. Bugün 

e A ld e bı·r geDÇ ve münevver arkadatlanm 

Çay Çok 
samımı 0•• U V tarafından bu içtimaa davet cdil-

ald 
diğim vakit Darülfünunla hangi 

ti• J SOZ ı noktadan yakın olduğumu diitün-

ÇOk a p er •• . . . . düm. Darülfünun Hukuk fakülte-
aöz alarak bu buau~taki fıkır!e~ını oinde bir talebe oldufumu hatır-

M. T. talebe birliği, yeniden . b etmitler ve Turk ıençlığı a· !ayınca kendimde ,.Ük•ek bir ıe
t"f kkülü münaaebetiyle dün ~- ız~mda tam bir vahdet ve teaa• ref bioaetim. Burada memleketin 
ili IS te Halkevi ıalonlannda yuk r~.t olduğunu, birliği müııevv8!' en münevver profeaörleri, müııeY• 
"'k ledriu.t müderriıleri ve tale- T~rk ıençliğinl temıil eden ye•• ver ıençliği araaında hulunmanu 
ı.., c miyetleri idare heyetleri ,.,. .. c .. eae olduğunu anlatmıt- baııa bahtiyarlık veriyor. 
refine bir çay ziyafeti "ennittU,.. ~e du Talebe araoında hukuk mu Cevdet Kerim B. bundan oon-

Çay münaıebetile bir çok mu· a~;~·., Raıih, tıpta~ Huluai, dit- ra birlik fikrine nakli kelam ede
d~rrisler ve talebe söz almı~la!, r!'d Mahir Beylerın nutukları rek talebe birlifinin naaıl olmaaı-
hırlig" in vaziyeti ibtiyaçlan .etra· çı en br nı güzel bir tekilde izah etti. Ce• 
fı ı ok alkıtlanmıt • • B 'dd ı· 1'-- 1 dınrd, a fikirlerini beyan etnııt er- büııkü içtima• Mülkiye, fen, ede det Kerım . fi et ı a ıut ar ara· 

bi at, ticaret murahbaalan .bazı 11nda kürsüden indi. 
Dtinlıü toplantı çok aamlmi ve --heplerden dolayı gelmemlfler· Mütealuben ha2urun büfeye 

ı...rar tli olmuıtur. Uzun aeneler ~ davet edilerek izaz ikram edildi. 

Sabık hidivin valideal Emine 
Hanım tarafından Bebekteki 
sarayın Mısır ıefarethanesine 
hediye edildiği yazılmıttı. Emi 
ne Hanımın vaaiyetnameııine 
İstinat eden bu hediyenin Mısır 
ıefarethanesi tarafından kabul 
edilip edilmeyeceği meşkılk gö
rülmektedir. Sebebi tudur: 

Emine Hanım sarayı hediye 
etmiş, fakat vasiyetnamesinde 
mefruıattan bahsetmemittir. 
Bur.un ıçın verese mdrutatı 
satmışlardır. Şimdi eler Mıerr 
sefareti aarayı İşgal ederse 58 
odayı yeniden tefrit etmek :r..:e 
buriyetinde kalacaktır. İkinci 
bir sebep, sarayın sefar,.thane 
için fazla büyük olması ve ida
re İçin pek çok hademeye ihti. 
yaç göstermesidir. Hidivin va
lidesi zamanında sar yda 126 
hizmetçi vardı. 

Sonra vuiyetnamede earay 
dan bahsedilmekte, fakat sara
yın arkasındaki parktan bahse. 
dilmemektedir. Bunun için ve
rese, sarayı arkadaki parka rap 
teden ve yolun üzerinden eeçen 
köprüyü kaldınnıılardır. Bu ıu 
retle saray parktan ayrılmııtır 
Verese, vasiyetnamede mevzuu 
bahsedilmediğine göre bunun 
kendilerine alt olduğunu iddia 
etmektedir. 

Vali Yalovadan 
geldi 

Evvelki ıün Yalova'ya ıiden 
Vali Muhittin B. dişlerinden ra
habızlandığından dün avdet et. 
mittir. Muhittin B. diln Sarayda
ki dairei mahsuaaamda B. M. M. 
relıi Kaıtım Pt- H:ı. ni siyaret ey
!emiıtir. ------~en beri faaliyette bulı~nııııy.an dirMüteakiben Birlifiıı yeniden Meraalme samimi bir tekild, 

• T talebe birliğini yenı~en ıb: 'canlanmaaına çok fulııan. Tıpçı· nihayet verildi. 7aı d 1 b' • ıddetlı 1 C b Meraıı'mı' mU·--1-ip, birlik re'-' Büyülı tayyan plyannoıunun ı r n ır aevınç ve 1 lar birlik reiai Dr. ımaı ~ o- UlaA ... ·-. 

Be yazıtta 
Bir yangın --
Az kaldı ihtiyar bir 
kadın da yanıyordu 

Poliate 

Şeygirler 
Urkünce •• --
İki kişi yaralandı, 

Beyazıtta evvelki ıece bir yan hayvanlar 

Tarihi 
Evrak 

--
Müzeye yerleştiri

liyor, tasnif 
sonra yapılacak 

•ın olmuıtur. Beyazıtta Parmak- " 1 ••ki t tu}d 
kapıda Koço efendinin dükkanı guç U e U U Müze idaresince teıellüm edi-
üıtündeki odada 80 yatında Ma- Arabacı Tahir Ef, dün araba- , len tarihı kıymeti haız evrakın 
dam Dorik imünde brr kadm o- ·~!e .. Panıaltıda bir eve odun ııö- Sult~".."hmetteki .arıiv dni~e~i~e 
lurmaktadır. tururken beyıirlcr ürkmüıtür. naklı ıknıı:ıl edılmııtır. T!'anıf .ıı.•· 

Yangın bu odadan aııat birde Hayvanlar arabayı olanca aür'at• ne, Ayaoofya mahzenlcrıle Vıla-
çıknııfbr, le kotturmağa baılamıılardır. yel konağı ve eaki harıciye mah-

y ansmm çıkmau Üzerine ibti- Bunun üzerine nrabanm üıtiin zenlerinde mevcut tarihi evrakıtı 
yar Madam Dorik dumanlar için.. de oturan hamal Haaan yere dil- temızlenmeai ve tanzimi ikmal e
de uyaınabilmit "e ıaılunlıkla pen terek batından yaralandıfı ıibi, dildikten ıonra aılanabilecektır 
çereden ayaklannı dıfarıya uzat- araba &okaktan geçmekte olan ArtiY daireoi ittihaz edilen 
mıftır. Hadiye Hnnımın da ayağından ~ Sultanahmetteki medresenin bu 
Yanım lizerine oraya ıelen Y.aralanmaaına aebebiy ı vermiı- ~adar evrakı iatiap edeceiine ih· 

halktan bazılan pençerenin altın tır. lırnal verilmemektedir. Binacna• 
da biribirlerinin omuzlarına çıka .. 1 Hayvanlar gıiçbel& tutulmuı ve l~yb, bir artiv daireainin inıaaı 
rak canlı bir merdiven vücude ge.. h.aıka kazaların önün geçilmit.. 2arur-:t _halindedir. 
tirmiı1er ve kadını yanmaktan tır. Tarıhı evrak ara.aında yedi asra 
kurtannıtlardır. Yan ın dükkana ' PıçakJa tehdit yakın O•manlı deTiine ait çok 
ve ondan da yanındaki oütçü Ar- j kıymetli veaikalar mevcuttur. Bun 
tinin Üç katlı evine sirayet etmiı Dün ıece Sarıyerde kahveci l~nn ~alı ve ilmi mahiyette ıaa-
ve bu suretle ayakkabıcı Koçonun · Ali oğlu Fuat efendiııin, çimacı nıf cdılmeleri için mütehauıa ze
dükki.nı, Ü•tündeki odalar ve Ar- : Yaşar, aarhotlukla üzerine hücum vattan mürekkep bir komiayon lef 
tinin evi tamamile yanmııtır. j ederek bıçakla tehdit etmiı ve kil ..-dilecektir. Mamafih, ilk ev • 

Yangının Madam Dorikin oda· ı hakkında tahkikRla başlanouştır. vel alelade bir taanif yapılacak 
da b'.rakılan Y.emek mangalından Kalp sektesinden ve bu taanü bittiktea .anra e.-ra-
çıktıgı zannedılmelıtedir. kın birer birer tetkikine baılana-

Tahkikat yapılmaktadır. 1 ölüm caktır. 
Yangın baŞ'langıcı Sirk cıdc Oamaniye otelinde -- ---- -

Kapalıçarşıda Sipahi sokağın· , o~~ran lepartalı Ha~n Ef. ~inö- lkı•nCel 
d h lb • · A f f d · · nunden geçerken bırd n bıre ye-

d~kk~zır de ısecı r ın ke en ındın re dÜferek ö!müıtür. • 
u nrun an yangın çı mıfSa a K I k . de ld""ğil I T ••be 

airayetine meydan verilmeden 1 a p ae te.ın n o u an a- ecru 
bekçiler tarafından aöndürillmüı- ' tı ıruşhr. 
ıür. Karısından dayak 

yemiş imiş! 
jandarma kumanda- Kuruçeşmede am le S..rkia, 

Dl staJ"dan döndü , P~~ise mürac~at _ederek kanaı ile 

1 
munazaa netıcoaınde karııı tara· 

Bir müddetten beri ni:r.amive fmdan ba~ının yarıldıgıru iddia et 
kıtaatında staj- mi§, tahkikata baılanmııtır. 

da bulunmakta 1 icrayı rezalet 
olan latan bul vi • I 
U.yeti jandarma 1 etmı er 
kumandanı Bin- o..,, gece Calatada Koço, Sa. 
batı Hüsnil Bey liıhattın ve doatu Bergüur aarhot 

ff kı t 1 bir halde icrayı rezalet ettiklerin-
mu~a ab. Y.e • ı den yakalanmıılardır. 
ıta1ını ıtırmış 

ve ,ehrimize gel 
miştir. Hüınü 
Bey dün va:r.ife-
sine baılamışhr •ılsNtJ B 

Veladet • 
ecesı 

Müftülükten: 16 temmuz !132 
cumartesi günü RabiUlen lin on 

1 
Berlin sefaret 
......... ·· steşarlığı _...,,._ 
Kemal Aziz B. dün 
Ankaradan geldi 

ikisine muıadif oln1akla onumuz Berlin ıelareti mi.İste,arlığma 
deki Cuma günü aktamı leylei ve- : tayin edilmit olan Hariciye Kale
ladeti hazreti Peyganberi olduiu 1 mi mahauı mudürü Kemal Aziz 
il&n olunur. B. mahalli memuriyetine eitmek --· ..... --

Fransız sefiri 
Parise gitti 

uz ere tehrimize gelmittir. 
Kemal Aziz B. ayni zamanda 

Viyana •·e Karlebad'a uğrıyarak 
kaplıcalara gidecek olan Baıve
kil lımet Pt. H:o. nin refikalan 

M. Kühl'ün götüre
ceği meyve ve 

ebzeler 
2 5 !:andık tutacak 

Ambalaj mıitehaaaıaı M. Kiilıl, 
Ün son bir tecriibe olmak üz re 
buradan H1>mburıı'a bir miktar 
sebze ve meyva göıüreceflıü )'az. 
mııtık. Sebze ve meyvalar latan. 
bul'da M. Kühl tarafıııdan lı.endı 
icatıerdeai olan usulde ambalaj 
yapıldıktan oonra sandıklar mü. 
hiirlenecek ve bu mühürler H1>m
burı konso1oıumuz tarafmdan a
çılarak aebze ve meyvalann ne 
dereceye kadar dayandığı tetkik 
edilecektir. M. Kühl ,ehrimlzden 
erik, teftalr kayaı, kiraz, kavun, 
karpuz armut ve llzürn, domatea, 
kabak patlıcan., yeıil biber, tne 
faıulye, bamya ve 400 kadar yu
murta alacak Ye bunlann hepal 
25 sandık teıkfl edecektir. 

M. Kühl'ün bir aır gibi aalıladı
fı ambalij uaulilnün lıükibzıet ta
rafından aatın alrnmau hakkında, 
bu son tecrübed- müıbet bir ne
tice elde edildikten sonra, bir lıa
rar verilecektir. Bu buauata kap 
ederae, Bertin eefaretimla •auta. 
aile M. Kühl ile milzakwata de
Yam edilec<>ktir. 

Garbt Trakyadan 
Seyyah geliyor 

F .neız oofirl Comle de Cham- Mevhibe lamel ve Hariciye veki
brün evnlki ıün Ankara'dan şeb li Tevfik Rü9tü B. İn refikaaı Mak 
rbnize felmit ve ayni ak9amki bule Tevfik Rüştü Hf. lerin kaplı
ekıpreaJe Paris'e gitmiıtir. Sefir calara yerleştirilmcıine nezaret 
b.ir kaç ıüne kadar avdet edecek- ı edecektir. ~~vhibe ve , Makbule 
tır. Hf. ler bugun Ankara dan ıehri- Kafileye iştirak edenlerin 

- - mize gelecekler ve bu aktamld 
Ecnebi kanaviçe ekspresle, Kemal Atiz B. le bir- hepal de TIJrlıtlJr 

• J likte tehrimizden hareket edecek- Bazı ıazetelerin te,ehbüaü (i. 
yerıne yer i bez lerdir. :ı:erine Garbi Trakyadan iki yÜu 

Gümrük ve inhiaarlar vekaleti f ----· ,...kın bir aeyyab kafilaal dün ak-
ıümrüklere paketlerin sevkinde sveç sefiri geldi '~ tehriJn!.ze hareket etmiıler-
ecnebi malı olan kanaviçeler yeri f f · dır. Tenezzuh makr.adile eelen 

aveç ae irı M. Bohemann ve ve Yunaniıtarun muhtelif -birle. 
ne yerli bezlere aanlmasının be- refı·kaaı Ce - Sofy t 'k' · d •-... , . ne •• • ~~. a ~n ı- rın ! oturan bu ırkdatlanını:ı:ın 
hem.e~al lazım olduğunu teblıg le. otomobılle tchnmıze gelmqler- bugun tehrimize muvaael.iıtlerlne 
etmıttır. dır. İntizar edihnektedir. 

.c= ........................................................... , •• , ....... ..... 

Bu sene hayata giren genç hukukçu/~;;;,;;-

•llııılarla kar ılanmııtır. lat ve Dr. Hulüıi Beyler te~~- ~- ve idare heyetinden iki aza ak· U G U R G l Ş E S l 
, Evvela M T talebe birliği re- dilmitlerdir. Hulüsi 8. bırlıgın pmki trenle Ankaraya hareket htanbul Dar6lfünununu Hukuk 
:ı~Dr. l=aiİ C;.,.,bolatkbk".! dô; nasıl teala edildiğini ne. k!'dar aay etmltlerdir. Murahha~lar Anka- yine büyük ikramlyelen1e bir çolı 

1 
Fa~ü!teıi bu 126 ~ukukçu 

~ 1§ .ve hazuruna le e ~~ e . f dildiğini izah ehnqtır. rada .ınakamatı lllye ı~e .te.m.nı ~ 1 kimseleri zengin etti. lıtanhul, Ca 1 y.e~ıttı~iı ve bu ıençlenn ek-

mal edmnlyen bir luaıın talebe ey
lül devreıinde mezun olacaklar
dır. 

Dercettiğimlz resim keııç hu
kukçulanmızın, hocalan ile birlik 
le yaptn-drkları m zıınlar tabloau 
dur. İlıek. bırliğin te••• ve teşkilın.de.kı . aarBe dan oonra Daru-lfünun emin derek M. T. talebe bırlıfınm ıh- ğ 1 "' d U c· ah"bi O rıaı imtıhanlıırmı muvaffakiyetle 

1 t ' un • d'I ki 1n· ibl• • ed k a o5.un a gur lf "' • ı . ~-~Yaç ve seb pleri ızah etmıt.{· •

1 
k'I' Fen fakülteıi reisi Pr. Muo- tıyaç ve ı e er 1 ı ag ece • R r 1 Yererek mezun olmuılardır. Hazi-

Ukt kiben h fnklilte v~ yu. '. vef 1 ~akkı B. kürsüye gelerek lerdir mer ıf r&n devresinde lmtihanlannr ik-
nı:~ktep talebe ce,uiyetı r(·ısı t.ı a 

126 gencin 8 ıı:I hanım, 11 ı zabit 
tir. Mezun zabıtler aakeri hakim 
aımfına il ceceklerdir Kendılerin hayatla muvaffa ı 

yet te]nennı ederiz. 
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~illiyet 

Asrın umdcsi "MiLLiYET" tır 

12TEMMUZ 1932 
idarehane: Aıılıara caddesi, 

100 No 

Telgraf adresi: lot. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Ba,muharrir n Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türlciye için Ha!'İÇ için 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

i2 .. 14- 2&-

Gelen ......Jı: ıeri •erilmez -
Miiddeti ı- aüsbalar 10 ku
ruttur. Gante ve matbaaya ait 
iti ... için ınüdiri1ete müracaat 
edilir. Gazetemiz iJinlann meo'u
liyetini kabul e-. 
BUGÜNKÜ HAYA 
Y 9!İlköy ukeri ruat ..-kezin

d- nril., habere l'Ör'9 buıı;iin 

hava açık olacak ve rhgir tlmal 
dea eoeeektir. 11.7.932 tarihinde 
hna taayiı.i 762 milimetre, ., 
çok sıcaklık lt9, ., u: 15 santiı
rat kaydedllmittir. 

Sevsinler 
Biz bir taraftan edebiyat ile. 

minde çete kovalamakla ve bir 
kısmını hayyen bir kısmını da 
meyten i.tisale çalıtmakla met 
guf iken ötede bir edebiyat ale
mi kendi kendine üsl6plar, ta• 
birler icat ediyor. 

Dün tramvaya binmek için 
ta.· lalardan geçerek Tophaneli 
oğlu cadde.ine çıktığım sırada 
Meksika goıosu kılığında bir 
genç elime büyticek bir klğıt 
verdi, baktım ı Tiyatro ilanı. 
Bu ilandan bazı kıaımları size 
nakledeceğim: 

OPERET PARÇALARI 

"Zaralct ve ne~ih fantclerile: 
müftehir lalan hanım taralına 
tlan." 

Sevsinler yo.mayı! Demek 
nezih tanteleri vannıt. E bu 
ıante yumurtası da ne çetit 
li.f? Hangi dildendir ki! .. 

Alay ediyoruz amma, itte 
matbu k!ğıtların üserine 3 ka
dar sıçrayan bir kelime. De. 
mek tuluat kumpanyalarında 
kullanılan bir ıstılah ... 

"Kıym•ttar koatiimferile n•
zih ile aa.ril fO.ntelerife ,öh,.et aa 
lan lalan hanım tarafından lan· 
teziler" 

Demek insan kostümle de 
,öhret alabiliyor. 

Bazı artistlerin resimlerinin 
altından, 

"Senpatilt komilt filan bey" 
"Duetti.t lalanyan e/enJı?' 

Zavallı (Sympatique) keli-
mesi bakınız ne hale girmit··· 
Ya o (duettiat) ne oluyor?. Ya
hu bizde neler var da farkında 
değiliz. 

Ben bu kumpanyanın her 
h ide pek eğlenceli oyunları o. 
lacağını ilanının tuhaflığından 
anladım •• Dediğim gibi biz biri 

Sivri sakallı adUD tesadüfen 
yaruba11mızdaki ma .. ya otur
muıtu. Bir aralık lif açılmıttı. 
Bize dedi ki: 

- Deminden beri bahaediyor 
sunuz: Mua.olini, Mueolini... Si.
zi diftliyenler de zannedecek 
ki bu adam bütün kuvvet Ye 
kudreti sanki inhisara almq .. 
O da kiın oluyormut? Siz bir de 
beni sörmeliainiz. 

il Bunu söyleyince, müotehziya-
ne ıülümaedik ve: •tYa,a!,, di
ye aivri aakallı adamın ,ere
fine birer kadeh daha içtik. O 
devam etti: 

- Evet, ben demir ıibi bir 
adamım. Harpten beri on seki
zinci dairede bütün nüfuzumu 
ve kuvvetimi iatimal ediyorum. 

j Ne ordum var, ne kara cömlek
lilerim.. Fakat canımın istediği 
tarzda herkesi İrademe ti.bi kı
lıyorum .. 

- Haydi canım, dedik, de· 
mek ki tiz orada bir nevi kü
çük kraliyet teaiı ebnitainiz. 

- Hanıri kraliyet? lmpara· 

- FrannıcaJan -

torluk! 
- Peki amma OD sekizinci 

da.iftnin vataad~lan hiç ees· 
lerini çıka...,.orlar mı? Amma 1 

da kuzu ıibi teYlermit ha .• 
- Hatlerhıe mi? 
Arlı:adatlan!an biri: 
- Talünla varmlf. iyi lô ben 

o dairede oturmuyorum, dedi. 
Sini sakallı adam acır ıibi 

bir nazarla arkadqa baktı .. Ba 
tını -llayarak: 

- Siz de otursanız, ıiz de 
ötekiler ıibi kuzuya dönerıiniz, 
dedi. 

Biran arkadatunızın bu ken
dine o kadar güvenen adamı 
bir haline yoluna koyacağmı 
zannederek korktuk. Fa~at Ö· 
teki ıeçirdiği tehlikeden biha
ber aibi görünüyordu. Devam 
etti: 

- Amma beni Rigole gibi, 
Paolino gibi, kimıe tanınuyora 
muf. Ne beiı var? Ben ne Hal
ter kaJdırınm, ne ağaç deviria 
rim. Gelsem gelsem altmıt kilo 
ıelirim. Tabanca da kullan
mam. Fakat İrademin kuvvetla 
ne herkeıi t&bi kılarım. Kimse 

birimize aireri<en ötede yeni bir bana mukavemet edemez. 
edebiyat ilemi açılıyor.. Arkadatlar: "Galiba bir tab-

taıı eksiğe çattık!,, tarzında İıa 
Arzın şekli tifhamki.rane biribirimize bak-

tıiım.ız zaman, Öteki izah eta 
(Kürei arz) yerine (yer yu- mek li.2ım geldiğini anlamıt gi

varlağı) tabirini teklif ediyor- bi, tekrar devam etti: 
lar •.. Fena değil. Yalnız ben - Siz bana böyle bakma-

okt yın, dedi. Ben herkesten baç 
ve bir batkası buna iki n a· alırım. Kazancım da oradan 
dan itiraz ediyoruz.Yuvarlak va çıkar. 
kıa küreye de denir amma, bun - Nasıl yapar .. nız? 
da daire manası da vardır. Kü- - Nasıl yapacağım? Baıka-
re daha ziyade "toparlak" tır. !arının cebindeki parayı alı
Binaenaleyh "yer toparlağı,, de nm. 
nirse imenni. ! - Eh, verirler mi ya? 

ikinci muarız da bir meczup - Hele vermesinler! Zorla 
alırun. Ben demir gibi bir inaa· 

zattır. !&mini bilmiyorum. Dün nım dedim ya.. Evveli. ikna et
matbaaya geldi ve bize dünya- meğe çahıınm .. Ve hiç kızma
nın toparlak olmayıp cenup ci- dan baç için kend;lerine birer 
heti sivri ve armut şeklinde ol- mühlet veririm. Zayıf ve kor
dug· unu ketfettix.,;ni ve bu keş. kak olanlar hemen parayı gön-

g• derirler. 
fi bir konferansla da ilim saha- _ Ya gôndermiyeoler? 
sına atacağını söyledi. Bu za- - Evveli. kendilerine birer 
tın iddiası şudur: tezkere yazarım. Alacağım ba· 

- Kürei muaattahayı elimi. cada zam yaparım .. 
k f - Yine vermezlerae? 

ze alırsak görürüz i; nısl _ Öyle verirler ki.. Eğer ver 
kürei cenubide kıt'aların top- mezlerae apartunanlarının altı
rakları hep sivridir, Cenubi A. nı üıtüne getiririm.. Mobilya· 
merika - Cenubi Afrika - ı larını, mücevherlerini, neleri 
Hint - Hindiçini, Yeni Ze. vana satarım. Yine paramı a-

lb k · 1 lırun. Bana para lizımdır .. 
land gibi. Ha U i tıma i nı. Hem çok para... inatçılar var· 
aıf küredeki topraklar hep sa, hiç peşlerini bırakmam. Ha
geniş arazidir.. Buradan anla- yatlarına zehir katarım.. Mo
şılır ki; arzın şimal tarafı yu- bilyaaı yokıa maa,larını alırım. 
varlak, cenup tarafı sivri. Bina Onu da vermezlerse, adamları
enaleyh armut şeklinde. Biz bu ma yakalattınrım. Bir yere ka-

patırım .. 
keşfimizi bulur bulmaz bütün _ Amma buna müsaade e-
dünyaya bildirmek iıtedik. Bu- derler mi ya? 
nun vasıtası siz olacaksınız. - Kim etmiyecekmiş ? içi
Siz de bizi himaye etmezseniz nizden İnanmaya,.lar varsa, gel
olur mu?. Şimdi bunu bir ltal. •İn b,,niın mahalleye yerleıain 

de, ben neler yapabiJirmi•im, 
yan, bir Fransız, bir lngiliz bul görür. Altı ayda mum gibi ol
aa idi, onların gazeteleri neler nıazoa bana da demir adam de 
yazmazlardı. Biz de bu mille- meıinler .. 
tin efradındanız .. Bizi de biraz O anlatırken, arkada,lar
teşvik etmeli değil mi efendim! dan bir tanesi yavatça dııarı-

ya çıkmıf ve bir polis çağıra 
Bu zatı tatyip ederek sav. mı,tı. Poliı içeriye girince bi

dım. Likin aldı beni bir düşün zim masııya doğru yürüdü. 
ce. Acaba doğru mu? .. Ne der. Eli tabancasının kabzaaın-
lerse desinler bütün ilmi iddia- da: 
1 b 1 k - Kimmiş o adam? dedi, 
ara rağmen en arzın topar a gôr~lim, bakalım yüzünü .. 
olduğunda şüpheliyim . Gözüm Hep birden sivri sakallı a-
le görmeden inanamam .. Şimdi, damı gôsterdik: 
bir de bu son nazariye karı~- - i şte bu! dedik. 
tı ... Hangisine inanmalı .. Gali- Sivri sakallı adam, yine ken-

d ini bozmadı: 
ba dünyanın en doğru tarifi _ Sö•ümde bir tek ~ ·' afım 
(yağlı kuyruk) oluşudur· • yoktur, dedi . Ben o:t sekizinci 

FELEK dairenin tahsilda.rıyım . 

31 Kinunuaani 1932 tarihindeki mali vaziyeti 
MEVCUDAT VE MATLOBAT 

istenin Sh. P. 
Hisse senetlerinin teniyeoi talep edilmemis olan kısmı S.000.000 - -
Kasada ve Bankalarda mncut nukut • 227.384 4 6 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 429.340 9 10 
Tabıil olunacak senetler 6 .715.311 13 -
Clizdanda mevcut kıymetler 1.628.639 19 2 
Borçlu hesabı cariler 4.222.216 11 7 
Rehin mukabilinde avanslar l.714.541 9 11 
Kabul tarikile borçlular 1.324.946 18 7 
Gayri menkul mallar ve mobilya 661 .863 14 1 
Müteferrik 72.326 2 10 

26.996.571 3 6 

DOYUNAT' 
loteciin Sb. P. Senn.,... 10.000.000 - -

Nizamnamei dahili mucaı.ince ifraz edilen ihtiyat akçesi 1.250.000 - -
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 417.004 11 9 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 232.418 S 6 
Alacaklı hesabı cariler 11.949.614 6 7 
Vadeli bonolar ..e h...ı.. caril• 1.617.812 16 6 
Kabuller 1.324.946 18 7 
Müteferrik 204.774 4 7 

Kuyuda muvafık oldufu tasdik olunur 
Müdür 

E . HODLER 

• A 

iLAN 

26.996.571 3 6 

Umumi Müdür Muavini 
A. H. REID 

İSTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRiK VE 
TEŞEBBOSA Ti S1NAIYE TÜRK ANONiM 

ŞlRKETl (SA TGAZEL) 
(SATGAZEL) lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve 

T eşebbüııatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi ahiren en iyi 
tesisat ile teçhiz edilmiş olan Y edikule Ga:ı:haneainde iıı· 
tihsal edilen taktir olunmuş katran, zift, benzol, hafif 
yağ, naftalin ve ııaireyi piyasaya çıkarmağa başladığmı 
muhterem ahaliye arz ile keııpi şeref eyler. 

MczkUr gazhane, aynen (carbolineum) un evsafını 
haiz olup mükemmel bir surette onun yerine kaim ola
bilen satgazol da istihsal etmektedir. 

Şirket, hariçten gelenlerden hiç aşağı olmayan bu yer 
li sanayi mahsullerinin muhterem ahalinin rağbetine 
mazhar olacağını ümit eyler· 

Toptan mubayaat için Beyoğlunda Şirketin İdare 
Merkezi olan Metro Hanında (Müşteriler Dairesi) 1 in 
ci katta 12 numaralı odaya müracaat buyurulmaııı mer
c:üdur. 

İstanbul, 29 Haziran 1932 
Müdiriyet 

Tahlisiye Umum MüdürlUğtinden ı 

Bedeli keşfi 6700 liradan ibaret olan Anadolu Tahlisi~ mın 
t~kasının Y omburnu mevkiindeki Tahlisiye binasının icrayı tami 
rı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 Ağustos 932 tarihine müsadif pazarteai günü saat 14 te 
ihalesi icra kılmacağından talip olanların bu baptaki tartnameyi 
almak üzere Tahlisiye Umum Müdürlüğüne müracaatları. (3273) 

• 
Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Vekaleti 
Hudut ve sahiller Sıhhat 

Umum müdürlüğündem 
Vesaiti nakliye ihtiyacı için 2000 ili 2500 teneke benzin ka

palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 25 Temmuz 932 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Galatada Karamuatafa 
paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde mü. 
teşekkil mübayaa komisyonunda münakasaaı icra edilecektir. 
Taliplerin mezkur benzine ait şartnameyi görmek üzere her gün 
Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü ayniyat 
mu.hasibi mea'ullüğüne veya lstanbulda mezkilr merkez levazım 
memurluğuna müracaatları ilin olunur. (2976) 

Adana Belediye Riyasetinden: 
itfaiye grupu için olbaptaki şartnamesi mucibince bet yüz 

metre tulünde hortum mübayaası kapalı zarf usulile münakasaya 
konulnıuttur. Taliplerin ihale günü olan 27 Temmuz 932 çar,am 
ba günü saat onda teminatlarile birlikte teklif mektuplarını Be
lediye encümenine vermeleri ilin olunur. (3190) 

Milliyet'in Edebi Romanı : 31 esas üzerine tetkika girişece- yı yaktıktan sonra artık döşek. aideral'de yani nücumi alem
ğiz .. Nasıl oldu da böyle bir rü. te ne ölü kaldı , ııe de hayali... de ... Hepsini.. görünmez kafa. 
yetle karşılaştı? Orhan - Sizce makul o- larmck birer telaiz cihazı var .. 

Ölüler yaşıyorlar mı? - İşte ben de bunu tesbite lan bu izah sureti affedersiniz Fezanın dünyalarile konuşup 
çalıtıyonım.. bizce makbul değildir.. eğleniyorlar ... Cinnet .. cinnet .. 

1 
- Peki nasıl oldu izah edi- Talat Bey - Sizce makbul Madame Sermine dönerek: 

(Felsefi lantcutique roman) niz? olan izah sureti hangisidir?. - Madame qu'est·ce que 
yazan: HÜSEYiN RAHMi 1 - Kız bu müthiş hale ak,.. Orhan - Ölüler için olduğu vous diteı de toutes ces folies? 

Hayır bey dayıcığım .. Ak 
sam üatü idi. Henüz yatmak 
değil yemek bile yememittik.. 

Bu hale uğrar uğramaz 
niçin gelip bize haber verme
din? 

- lnanmayacağın1Zdan kork 
tum ... itte nasıl ki korktuğum 
başıma geldi. 

Orhan söze atılarak: 
- Bey dayım ınanmıyorsa 

biz inanıyonız. 
T alit Bey gittikçe artan bir 
abiyetle: 
- Rica ederim Orhan ıöz 
anttırma .. Akla, fikre mül!
ım gelmeyen bir takım aplrite 

kitaplarını okuya okuya bu &-

vin hava11nı, zihniyetini bozdu 
nuz. Duvarlara darbeler vurul. 
du. Fantomlar gözüktü. Ruhlar 
ilenin bir felakete uirayaca. 

!ı şeametini ortaya ançtılar .. 
itte hemtireniz de o inanılmaz 

mın alaca karanlığında uğradı- gibi diriler için de dedouble- Et vous voyez bien le triate 
vak'alardan birinin (süjesi) ol- ğını söyleyor... ment vardır... resultat de votre education 
du. Durunuz tahkikimi bitire. E et T ı· t B T k"n "k'I · 't - v .. a a ey - e ı ı ı e..- spırı e. 
yim. Sonra ne dü~ünürseniz dü 
tününüz ... 

Orhan biraz diklenerek: 
- Efendim .. kardeşim anla. 

tıyor .. Siz inanmıyorsunuz? 
- inanmam .. 
- Lemanın yalan söyleme-

diğini gösterdiği teeuürün cid. 
diyetinden biz anlayoruz. Ma
dem ki inanmıyorsunuz, hidi
ıenio ıureti vukuunu izah edi
niz .. Kız yalan söylemiyor .. O. 
nun doğruluğu hepimizin içine 
doğuyor İnaaf ediniz bey dayı .. 

- Lemanın yalan ıöyleme
diitini ben de biliyorum .. 

- O halde? .. 
- Kız bir bersama uğradı 

bunu tetkik edeceğim .. 
- Peki buyurunuz ... Dinle

yoruz .. Leman kendi ölüsünün 
dötekte yattığını gördü... Bu 

- Kızın zihni zaten böyle meaı... (Madam bütün bu delilikle. 
vak'aların evhamile dolu ... Gör Orhan - Evet.. re siz ne diyorsunuz? Verdiği-
müyor musunuz?Edimbourg ço Talat Bey - Demek ki Le. niz spirite terbiyenin müellim 
cuğunu, Madame Hortens, manın cismaniyeti ikiye bölün- neticesini görüyorsunuz .. ) 
Madame Dawaon'u sayıp dö- dü. Bir kısmı öldü. Sağ kalan Dayı beyle mürebbiye ara. 
küyor. Hep bu isimler sağlık- kısmı ölüsünü seyretti? Oğlum sında yarı türkçe, yan franaız
larında kendilerini ölmüş gö. siz Şeyh Battala gidiniz de bi. ca hararetli bir münakaşa açı. 
rüp te mütecenninen vefat e· rer kere daha nefesleniniz.. lıp kapandı. Sonra bu maddi 
denlere aittir. Bu vehimlerle, Orhan kaşını gözünü oyna- dünyadan ziyade mevhum bir 
akşam karanlığının döşeği Ü- tarak cevap hazırlamakta iken maneviyet aleminde yaşayan 
zerinde teşkil ettikleri gölge- Talat Bey ona vakit bırakma. bu coluk çocuğun arasında şa
leri kendi ölüsüne benzetti .. dan: şırıp kalan zavallı adam bu de. 
Çünkü zihinde korku ile do- - Demek ki insan mer'i ve 1 fa hemşiresine dönerek: 
fan bir şeklin aynini hariçte de 1 gayrimer'i olarak çift yaratılı- 1 - Hanımefendi ben bu ço
görmek kabildir. 1 yor ... Her zaman göze görün. · cukların dirileri bırakıp ta ölü. 

Orhan sesinde titreyen bir meyen kısım ba:ı:ı bazı diğer !ere karışmalarını iyi bulmu-
ıararla: nısfını korkutmak için böyle yorum. Bugün Leman kendini 

- Peki amma iki üç dakika meş'um şekillerde tecessilt e- döşekte ölü görür. Yarın Or
sonra tekrar odaya girdi, bir diyor •.. Biz şimdi buradayız a. han Azrail ile bir mülakat ya. 
şey göremedi. 

1 

caba gayrimer'i eşlerimiz nere- par .. Öbürgün Karacaahmet ıe 
- Tabii karanlık ilerledi. lerde dola,ıyorlar? (Pierre. keneai bizim evde curçunaya 

Gölgeler dağıldı. Hele llmba- Emile) İn tarifince au monde kalkar. Heoimizin akıllarımız 

ç k ... 'P a ın 
cncK yeT\<.ıen o 

-

lTTİHADI M 
• 
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TÜRK SİGORTA ŞlRKETl 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktad•r 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baştabipliğinden: 

Müessesemize alınacak karyola ~ezlong ve emsali 27 kal 
demir malzeme ile dolap, masa, sanoalya ve emsali 25 kalern alı
fap malzeme 12 Temmuzdan itibaren yirmi gün müddetle al 
münakasaya konulmuttur. Münakasa Ağustosun üçüncü çart• .. 
ba günü saat ikide Galatada Karamustafa paşa sokağında Lioı 
Sahil Sıhhiye merkezindeki komisyonda yapılacaktır. Şartnaırı' 
ve tafsilat için mezkur Merkez Levazım Memurluğuna ve HeY• 
beliada Sanatoı·yomuna müracaat edilmesi.. (32SSI 

iL AN 
Mersin - Tarsus - Adana Demiryolll 

Kumpanyası Tahvilat Ve Hisse Sene· 
datı Hamillerine : 

Elyevm mevkii tedavülde bulunan kumpanyamız tahvilill 
ile hisse senedatının, 1 Ağuatoa 1932 tarihinden itibaren, ödeıt
mesine karar verildiği himillere ilin olunur. 

Senedatı mezkure, hüklimet ile kumpanyamız beyninde tO 
Kanunuevvel 1928 tarihinde mün'akit mübayaa mukavelenallle' 
sinde musarrah olduğu veçhile, kıymeti itibariyelerinin yüı:da 
50 si hesabile ödenecek ve himillere, henüz vadesi gelmemit k1" 
pooları da ihtiva etmesi metrut olan senetlerinin tevdii mukabİ• 
lin<le, ibraz gününün avisto kambiyo piyasası üzerinden mahaJJI 
rayiç akçe ile: 

İtibari 20 İngiliz liralık beher Tahvil ~İn: . 

Resülmal olarak, beher 
İngiliz lirası 25 Is. Fr. hesabile 250.- lsv. t' r 
ve 1.7. 1.8.932 devresine 
ait itlemi! faiz olarak 0.83 lav. fr· 

Leman 250.83 lav. fr 

itibari 20 İngiliz liralık beher idi hisse senedi için: 

Reaül:nual olarak, beher 
İngiliz lirası 25 lav. Fr. hesabile 250.- lıv. fr. 
ve 1. 1 . 1.8.1932 devresine ait iflemi' 
faiz olaa·alr 5.83 İsv. fr. 

Cem an 255.83 lsv. fr. 

itibari 2 lngiliz liralık Dener mümtaz hisse senedi için: 

Resülnı.l olarak, beher 
İngiliz lirası 25 lav. Fr. heaablle 25.- lsv. fr 
ve 1.1. - 1.8.1932 devresine Ut iılemit 
faiz olarak 0.58 lav. fr. 

Cem an 25.58 fsv. Fr· 

tediye olunacakttr. 
Senedata lAğuıtos 932 tarihinden itibaren artık faiz verilmiye 

oek ve mezkur tarihten itibaren 10 ıene zarfında berayi tahıif 
ibraz olunmayan senetler müruru zamana uğrayacaktır. 

T ediyat aşağıda gösterilen müesseseler nezdinde icra olu· 
nacaktır: 

Ankarada: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 8aaka11; 

lıtanbulda: 

Türkiye Ciimhuriyet Merkez &nkası 
ve Deutsche Bank und Di.conto • Gesellıchaft; 

Berlinde: 

Deutsche Bank und Ç\~~onto • Gesellschaft; 

Londrada: 

J. Henry Schröcler ve Şürekası Bankası. 
lstanbul, 10 Temmuz 193Z 

MERSİN. TARSUS. ADANA DEMfRYOLlJ 
KUMPANYASI 

Allaha emanet amma bu yolun 
sonu darüşşifaya çıkar ... Anla. 
yor muaun hemşire? .. 

Hanımefendi - Ne yapa
yım birader bu kızın tU bali za. 
ten bende akıl, fikir bırakmadı 
ki .. Ne düşüneceğimi şaıırdım. 

Talit Bey yine ötekilere dö 
nerek: 

- Size çocuklar diye hitap 
ediyorsak ta artık hiç biriniz 
bu masumiyette değilsiniz. En 
küçüğünüz on yedi yatında ... 
Lemanın uğradığı bu gar::\beti 
bir bersam, bir galatı rüyet, 
fevkalade evham neticesi akli 
bir teşevvüt suretinde telakki 
etmek mecburiyetindeyiz. Çün
kü dünyada bütün spirite kütüp 
hanelerinin mevcutlarını batım 
dan atağı yığsanız Lemanm 
mevcudiyeti ikiye ayrılıp ta bi
rinin ölü, ötekinin diri kaldığı. 
na ve ayni şahsın dirisi kendi ö
lüsü üzerine ağladığına beni 
inandıramazsınız .. 

Orhan telaşla: 
- Dayı beyciğim bu (de 

doublement) nın nasıl olduğu. 
nu size anlatayım .. Mesela sağ 
bir adamın kendisi burada iken 
ayni şahsiyet ve ,ekildeki öte. 
kinin ayni zamanda di~er bir 

mahalde göründüğü çok defa 
vakidir ... Bu sozumü müsbit 
vak'alar sayıp dökmekle • bit· 
mez .. 

- Orhan bu garibeler için 
ben senden isbat şahit istemi· 
yorum .. Eğer benim sizin üze· 
rinizde az buçuk olsun bir da· 
yılık hakkım varsa sizin seli· 
metınız ıçın söyleyeceklerimi 
ICabul edersiniz.. Herkesin ha· 
yatı hissettiği tabii şekillerden 
büsbütün başka surette göreli 
anormal kimselerin, norm~! in· 
sanların arasında mevkileri 
yoktur ... Böyle garip bir tema· 
şa vuku buldu. Bu bir haki''at 
değil şüphesiz dimağın bir has 
talığıdır. Çünkü ölü Leınan 
techizsiz, tekfinsiz ortadan kaJ 
boldu. Diri Leman İşle Allah• 
emanet karşımızda duruyor .. 
Biz bu bersaır.a ~pirı ti sman•r, 

bir cilve~idir diyi1 !Azım eherr 
miyeti vermezsek bundan son· 
ra kızımız kim bilir kaç defa d• 
ha ölüp dirilecektir Keyfiy<!t b~ 
nunla da kalmayacak. Bu tabı· 
at hilafı vak'a büyük bir uğur· 
suzluğa İşarettir tevekl·ülile 
bir ölüm vukuuna intizar edip 
duracagız ... Ruhların ihbarı fe 
laket o -da başka •. ( Devami var' 

\' 
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rdan 
A 

yet 
ranuk 

Tayyaresi gitti Mersindeki 
infii1k 

Sakıt 
Hükumetçe 

Dlobilli seyyah-
lar hep bun

bahsediyorlar 

Seyrfsefain idaren 
biletleri• pehab 

olmadıtına kanidir 

Dolmabahçe ftze
rinden geçerken 
bir buket attılar 

Şubenin kütadı 
Mıaırda mem

nuniyetle kal'fllandı 
Ramsesvapurundaki 
infilAk nasıl oldu? 

Tekaüt edilenlerin 
vaziyeti 

hakkında kanun 

Limanımıı:a muucuutocı b4klc 
nen: 

QUIRINALE .-apuru 13 temaıU2 
talı (Cenova, Napoli ve Pire) d-. 

0.-bii -.ı.ı.ıanad•• 
Liman Tarife komi•yonunun 

bu aıefer Seyrisefain'in ..,,ahili 
mütecavire ücu'rat tarifelerini 
de teabit edeceğini yazırıtbk. 
Se,rimain, mülhak bütçe ile 
idare edildiğinden Tarife komiı 
yonunca bilet ücretleri tenzil 
ediline, idare varidatından bir 
kamını kaybederek açık vere
cektir. Bu noktaya i9aret ede
rek kendiıile gckü9tüğümüz 
Seyri•efain Umum Müdürü Sa 
dullah Bey demi9tir ki: 

Enelki :ıüıı bir harp tayya
l'ftile tehrimize gelmiı olan 
Fraıuız tayyarecileri Colonnel 
Guillemenc:y ve kumandan Ces. 
lin dün ••bah seyahatlerine de
vam için Y e,ilköyden uçmuı· 
larchr. F ranuz tayyarecileri 
Dolmababçe Hrayı üzerinden 
geçerken bir buket çiçek atmak 
•uretile Gazi Hz. ni selimlamıt 
lardır. Buketin üzerinde tU cüm 
lele-r yazılıdır: 

Son posta ile gelen Mısır ga 
zeteleri İt Bank••• 1akendenye 
tubeainin açılma merasimi hak 
kında uzun taf•ilat vermekte
dir. Gazeteler tubenin açılması 

Çarıamba günü Mersin lima 
nında bir vapurda bir facia ol. 
mut ve bir kiti ölmüt, iki kiti 
ağır yaralanrnıştır. 

PRAGA vapuru 13 temmuz w 
( Ruaya, Romanya ve Bulpristaa. 
dan. Dr. Maurice a-m• -

. M. AllMrt BoailW.,. refi. 
bir kaç sünd- IMri ,.bri
lııalunmaktadır. Bunlar Pa• 

............... , .... bil ....... 
. sel•iıl dir. S.nahlar, 

d 1 ·ı h Facia hakkında Mersin ga-

7 haziran 1336 tarih ve 7 DU• 

maralı kanuna müzeyyel kanunu 
Vilayete ııelmittir. 

Madde 1 - Sakıt hükümetçe 
16 mart 1336 tarihinden aonra 
her ne auretle oluna olaun tekaü
de Mı•kedilipte tahaiı edilen te
kaüt maatını alnıak ouretile filen 
mütekait vaziyetine ıeçmit olan
ların tekaütlükleri muteberdir. 

Limanunızdan hareı.et eclecelı: 
vapurla" 

o ayısı e araretli bir lisan kul · 1 
· .. et a obille .. ,.. 

..._ ._, eceelti slhi, yolları
,. ,_.,.pdan tikayet etmek 
·r. Bouille biraderler diyorlar 

1 zetesı fU ma ümatı vermekte. 
anmaktadırlar. Fransızca La dir: 

Reforme gazetesi ıubeye mu- Üç gün evvel limanımıza ge 
vaffakıyet temenni etmektedir. Al Ah len ve ıimHrı bahriai Şaıati e. 

• ram ve Al Balağ gazete- fendiler olan Ramaes vapurun-

ITALIA lüks vapuru 14 t-. 
muz perfembe 10 da (Pire. Brendi 
zi, Venedik"" Trieate) ye. 

QUIRINALE vapuru 14 T
mua pertembe 18 de (Burıaz, Vaır 

na, Köatence Ye Odeaıı) ya. 

edİade spor kHibü 
~a:den yaııılıyor: - Geçen 

İçinde Gediz merkezinde 
S......,,namile hir klüp açıl 

• kliibün lriİf&dmda hatla 
~ır:.Jlnakamı Necip Bey oldu 

• fırka idare heyeti ile elit 
Ali ıt. .. Beyin yüluek hiz 

ı. delaletleri oebkat etmittir. 
idare heyetine getirilen 
İehnleri tunlardlJ'• 

~: ftfaarif M-uru Fahri 8. 
' l'Ciitu..-ru Kizım B. 
~: Muallim Nureddin B. 

1 Ziraat Bank .. ı memunı 
"n Bey. 

ı Ş..ı.., muamelat memuru 
1 liüınü Bey. 

lf.tetin te,ekkülünü müteakip 
•zıı kaydına muvaffak o
Ye gençlik faaliyete ııec;· 

~le memleketin bu hot 
doldunnuttur. 

~ BiRiNCi DEVRE 
; s,.ı::-..132 idman yurdu Sakarya 
~a 1 Altın Ordu O; 

-132 S..karya-Altm Ordu O; 
lı.ğ_ 11 3; Altın Ordu 1; 

-.....; 932 Altın Ordu • idman 
• 3; Sakarya O; Altın Ordu 

~7-&- iKiNCi DEVRE 
l ~932 Altın Ordu • Sakarya 
u ~l'J'a 3; Altın Ordu 1. 
""'""""2 lclnıan Yurdu • Altın 
ı~ı Salrarya O; Altın Ordu 1 

• s..ı::--932 Sakarya ldm~11 Yurdu 
ti';""• O; Altın Ordu O. . 

'1 "-ala ldmanyurdu fllDIP1" 

Pllanla Sakarya ikiııci, 4 
a Altmordu üçüncü çıkm1f" 

IC.til amcazade 
Poı 1 '°ıı ·~.•dan yazılıyor: • Bura· 
tıdilllfnlerde feci bir cınayet 

~-Akgöz köyünde Türk 
t ı\lı Ağa ailesine mensu~ 
~ •rnca zade öteden ben 

rine husu~et besliyor
. 't- Bunlardan Hasan i•min 
h~,' tarlada koyun otlat· 

itelerken arkasından atı· 
tunlarla vurulmuf ve o 

)'ere yıkılarak ölmüştür. 
eti itleyen adamın, anıca 

'ala~ Veli Hu•eyin oldu
~dınıı ve yakalanmıttır. 
fa~Qimden çıkan bu cin• 

ı halkını miıteesıir et 

leri hadiseyi resimlerle canlan- d f . b" b d" 1 
d k 

a ecı ır i ıse o muıtur. 
ırma tadırlar. L'lnfonnateur Geld I 

- "Filhakika bu sefer seY•· 
hili mütecavire bilet ücuratı ta
rifesini komi•yon tesbit edecek 
tir. Biz, her hangi bir değiıik
lik istemiyoruz. Esasen, bilet 
ücretlerimiz mutedildir. Hay
darpat• ve Kadıköy, Köprüden 
Üıküdara niıbetle daha uzak 
olduğu halde biz birinci mevki 
de 10 kurut• yolcu naklediyo
ruz. Şirketi Hayriye ise Üıkü
dara 14 kurut alıyor. Tefkilit 
ayni, masraf bir, fazla olarak 

"Hava ne2aretine mensup iki 
Fransız tııyyarecisi, Colonnel 
Guillemency ve kumandan Cos 
lin, hürmetkar takdir ve hayran 
lıklarını huzurunuza iblağ eder 
ler. 

· lk ah f i in gu·· n imanda bulu-
1 s i esinde bu meseleye tah ,.. . . nan Gerze vapuruna binerek va 
sıs ettıği üç sütunluk bir yazı. purda zarar yapan ve tazminat 
da bankanın Ankara ıubesile veren vapurdaki hadise ıehircle 
umum müdür Celil Beyin re-
•imlerini dercetmekte ve ban- çok teessür uyandırmıttır. 
kayı hararetle tebrik etmekte- Dün sabah saat dokuz bu
dir. La Bourıe Egyptienne ve çukta Ramses vapurunda infi
~e Dimanche lllustre gazetele- lak olduğu Ye bir adamın öldü 
n de bunu nıea'ut bir hadise ola ğü iskele komiserliğine haber 
rak kaydetme.ktedirler· Şubenin verilnıi9, bir taraftan iskeleden 
küıadı l.kenderiye ve Mtsır , derhal vapura polis izam edil
muhitinde büyük bir ıılika ve mit, diğer taraftan Şatati efen 
memnuniyet tevlit ettiği anlatıl diler ve adliye telefonla haber· 

İstanbul 11 temmuz 1932" 
Tayyareciler Belgrat, Vene. 

dik ve Marsilyaya uı?rayarak 
Parise avdet edeceklerdir. 

Fransızların milli 
bayramı 

bizim me~fe ~aha uz~k!ı~. Bu 14 Temmuz perşembe günü 
itibarla bılet ucretlerımızın de- F ranıızların milli bayramına 
ğittirilmesine ihtimal vermiyo. 1 müsadif olduğundan, F ranıız 
rum." sefaretinde bir resmi kabul ya

Belediyede 

Pazar 
Yerleri _ _._ 

Ancak haftada bir 
kerre kurulacak 
Belediye kaymakamlıklara hir 

tamim aöndererek pazar ittihaz 
edil- mahallerin yalnız haftada 
bir pn seyyar aatıcılar tarafın
dan ifgal edilebileceiini, aair ırün 
ler nlzamatı Belediyeye riayet e· 
dllıneaini hildirmittir. 

· Konservatuvar 
M6teh ... ı•ı 

Belediye getirteceii Konsena· 
IUYar müteha111aı için Viy~n!' B_e· 
lediyeai ile aıuhahereye (ll"lfllllt• 

tir. Gelecek mütehau11 ayni :za· 
-...ı. phir opereti ile de metsul 
olacaktır. 

Deniz itfaiye•İ 
Belediye deniz itfaiye t.,ı.ila· 

tını ıelah ve takviyeye karar .,.,.. 
mittir. Bu sene eonha~a. deni• 
de yeniden iki grup tesı• edılecek, 
motörler aatm alınacaktır. 

Film deposu 
hazırlandı 

Filim depOIU itihaz ed!h"ek Ü· 
re Fatihle tadil ve _.re hat· 

:':nan kUTflllllu aıed~ tama.""'n 
iuar edihnİftİr· Onumuzdekı kıt 
. . ı-k filınler dojruca hu 
ıçın se d"I kt" depoda muhaf••• e ı ece ır. 

Mftze mütehassısı 
Müe idareainin J&rkı kadim 

müseai kıamında kapalı dur~~ 
dört aalonu a~ğa karar ver_di_i! 
yazılmıttı. Bu salonlarda~ ~1 

Mıaır. biri Himyarit, . dıi~ı de 
Partlara ait aaara tahaıa edıl~~k 
tir. Pr. Hunsar, bu aaan tamıf ıle 
metırul olmaktadır. 

Zonguldak 
Haberleri 

ZONGULDAK 1 ~ ~Milliye9-:-
1 Ağustos 1932 tarıhinde h~u
met caddesinde açılacak ~ an 

H lk Pazarı, yerli kuaı~.' :;e .ıp-;k 
• · h lk butun ıhtı· 

li mensucat 1~':..aİı :ı:rak bulun· 
yacabnı yer ı 
duracaktır. Ça * Filyo• nehri üzerinde ve y 
uma kaaahaaı kenarında S!"' met 

c ı · d k' ko"prünün tamıratına 
reıuuneı d 
başlandığı gibi vilayet hudu u 
dahilindeki hilıimum ..,.-lann 
tamiratın• faaliyetle çalıtılmakla 

pılacaktır. 

Cemiyet içtimalan 
Arı ve kümes hayvanatı ye

tiştirme cemiyeti yarın Halke
vinde umumi bir içtima yapa
caktır. 

"' Türk Baytarlar cemiyeti 
perşembe !!'Ünü Halkevinde bir 
kongre akdedeceklerdir. 

Sigara ve kopya 
kAğıtları 

Gümrük ve inhiaarlar Yek&leti 
aiııara kifıdile köpye kafıdı ara
amdaki farkı ııöateren bir tamim 
ıöndenni,tir. 

Sünnet edilecek 
kimsesiz çocuklar 

Halk Fırkaa.ı Beyazıt merkezi 
23 -ında Dariilfiiııun meycla 
nmcla kim...iz çocuklar için mu· 
azzam bir süıınet düfünü tertip e
decektir. Bu huauata hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Dav~tler 

928 doğumluların 
yoklamaları 

Kaılılıöy ıJe Atlalar A.slrerlilr 
Şube Riyasetinden: 1 - Kadıköy 
Aa. Ş. nin yerli ve yabancı 1328 
doiumlulannm yoldamalanna hu 
haftada Kadıköy hükiimet daire
sinde her sün öileden aonra ... t 
14 den akfllma kadar deYam olu· 
-caktır. Yoklamaya 14 lemmuz 
932 pe..,emhe günü nihayet verile 
cekıir. Mükelleflerin vaktinde gel 
meleri. 

2 - Kadıköy ıubeaine merbut 
ADALAR kazaaının 1328 doğum 
!ulan ve bunlarla muameleye ta
bi olanların son yoklamalarına 16 
temmuz 932 cumartesi rünü Bü
yükadada hükümet daireainde 
haşlanacak ve 21 temmuz 932 
Perşembe günü nihayet bulacak· 
ıır. Mükelleflerin vakıile gelmele 
ri ve gelmeyenlerin cezah olacak· 
ları. 

3 - K.ıulıköy şuheaine merbut 
KART AL kazaıurun yoklamalan· 
da 24 temmuz 932 pazar günün
den itibaren batlayacaktır. Bu 
mmtakada olanlarında ona röre 
hazrrlanmalan ilin olunur. 

maktadır. dar edilmittir. 

lstanbulun 
Göbeğinde bir plAjl 

Yaralıların tedavisi için mem 
leket hastahanesi cperatörü 
Mahmut Rağıp bey motörle va 
pura gitmiıtir. 

Beyazıt havuzunda dil11 
bir adanı güzdü/. 

~edi~e, ~aza olmasın, diye 
t~ır sa~ıl.lerınde açokta denize 
gırılmesını menetmeğe çalııı· 
yor. Şehir sahilleri çok geoit ol 
duğu, banyo ihtiyacı da bu sı
caklarda pek müeuir surette 
kendisini hissettirdiği için açık 
ta denize girilme.ıi tamamen 
menedilmemektedir- Fazla ola
rak, dün Beyazıt meydanında, 
sıcaktan bunalan bir tahıs soyu 
narak Haydarbey Havuzuna •· 
t~~mıt ve yüzmeğe ba9ladığı gö 
rulerek etrafa bir çoklannm 
toplanmasına sebep olmuttur. 
Zabıta mü•aade eder de bu te
kil teammiim ederse, yakında 
Beyazıt havuzunu, günün her 
saatinde yüzenlerle dolu gire
ceğiz, demektir. 

Maarifte 

hk mektep 
Kıraatları 

ilk mektepler i9in kıraat kitap 
lan vücude soti..-k olan CeJil 
Sahir, Ruıen EtNf, R ... t Nuri, 
Haaan Ali, Mitat Sadullah .,,. Nec 
mettin Sadık Beylerden miirek· 
kep komisyon vazifesine hqlamq 
tır. Heyet kiıaplan bu Mne eylfile 
deiiJ gelecek seneye yetiftlrecek· 
tir. hk mektep kırao Ütaplan ik· 
mal edildiı.t .. sonra orta ınektep 
kitaplanna hatlanecaktır •. 

Maarif mü•tetarı 
geldi 

Maarif müste,an Salih Zeki Ye 
orta ledriaat -umi ariidihü Fuat 
B. dün Ankaradan tehriınize gel 
mitlerdir. Fuaı B. yann Darülfü. 
nunda yapılacak olan orta mek
tep ve lise muallimlifi İıntihanla
nnda hazır bulunacaktır. 

Muazzam bir balo 
Tıp talebe ceaıiyeti, falrillte

den hu sene mezun olan doktor
lar ,erefine bu ayın 28 inde Yat
klüpte muazzam bir balo verecek 
tir. Baloya bütün fakülte hocaları 
da davet edileceklerdir. Bu hu-

j .. .. RAD Yo-· ı 
Bugünkü program 

ISTANBUL - (1200 m.) 18 
rramofon, 19,5 alaturka zaa, 20,5 
rramofon, Ajana haberleri, ... t 
ayan, 21 alaturka aaz 22 ork
tra. 

Hadise tehirde bomba patla 
mıt ıeklinde ağızdan ağın şÜ· 
yü bulmuttu .. Cümhuriyet müd 
deiumumisi Tahsin, müstantik 
poli• müdürü vekili, sıhhiye ta 
bibi, Liman idaresi reisi beyler 
ve liman inhisar memurların. 
dan bazıları ile bir kaç polis me 
muru ve daha bazı kimseler va 
pura gitmiılerdir. 

Vapura gidenler bir adamın 
parçalanmıt cesedi ve birinin 
yüzleri diğerinin eli bağlı ve 
sargılı olmak üzere iki yaralı i
le kartılatmı9lardır. Müddeiu
mumi ve müstantik beyler me
•eleyevaz'ıyet ederek tahkikata 
ba9lamıılar ve yaralıların ifade 
sini almı9lardır. 

Vapurda infilikin ne •uretle 
olduğunu tesbit ıçın ıse 
mütehaHıs olarak liman 
inhisar 9irketi atelyesi 
müclllrü bahriye miralay müte
kaidi Abdurrahman Bey motör 
gönderilerek getirtilmittir. 

Yapılan tahkikat ve müte. 
hu•ı•ın beyanatından anlatıldı 
ğına göre bomba ve Hİre patla 
mıt değildir. Ocak ve Hireden 
toplanan gazler infilak etmit
tir. 

Ambarlarda bulunan demir 
ve ••ireoin iki günden beri tah
liye.ine ba9lanmıttır. iki numa 
ralı, ambar e,yasının da kı•mı 
izamı bofalmıttır. Saat dokuz
da birinci çaı o<çı, refakatinde 
diğer iki çarkçı olduğu halde 
bazı tamirat yamak üzere elle
rinde çekiç ve Hir ilit ile am
bara iniyorlar. Kapaklar kapa. 
lı ve karanlık.. Menol tesmiye 
edilen ve ambardan ambara geç 
mek için yapılan kapağın birini 
açıyorlar ve ellerindeki yanmıt 
mum ile ilerliyorlar. 

Kapalı ambardaki gazlar ya 
nan mumdan müthit bir taraka 
ile infilak ediyor. Ambarın de
mir kapaklarını parçalayor. Bi. 
rinci çarkçı Belçika tebaa .. n
dan Kamil Dübet. infilikin 9id 
detine maruz kalıyor ve bacağı 
gövdesinden ayrılarak tüyler 
ürpertici bir tekilde ölüyor. 

dır; Ereili tirketinin 43000 liraaı 
Dl sirkat ile memurunu katleden 
altı ,.ı.iden ııonuncuau olan Der· 
. li Mu-•-fa da yakalanmıf, pen 

Sun't aza yaptıran 
maltillere BOKREŞ - (394 m.) 20 Or. 

keatra, 20,5 konferana, 20,45 fal' 
kı, 21,0ll hafif m1111iki. 

İkinci çarkçı Şülsünün kolu 
~ırılıyor. Üçüncü çarkçı Veyn 
ı.e yüzünden yaralanıyor. lnfi. 
likten biraz •onra vapur itc;ile
rinden bir kı•mı a9ağı inerek 
yaralıları yakarı çıkarmıtlar
dır. 

••Dl -- . ""te . dalete teslim edilmıt ve mu 

Temyiz teşkilatı 
Temyiz Mahkemeıi te9kilıitına 

dair ll nisan 1928 tarih ve 1221 
numaralı kanunun bazı m.addeı ... 
rinin tadili hakkında kanunu Vi
layete gelmiftir. 

PRACA vapuru 14 temmuz per
tembe 18 de (Pire, Napoli, Manil
yıı •e Cenova) yL 

Şimali, Cenubi ve merkezi A· 
merika ile A..-usluralya, yeni Zer 
land .. e Aksayı şark için dofru 
bilet Yerir. "ITALIA" vapur ı.
P&~J'•1tnı? lüka vapurlarile müt
tehit aerv11. 

Madde 1 - 1221 numaralı ka· 
nunun birinci maddeai •t•iıda 
yazılı surette tadil edilmittir: 

Temyiz Mahkemeai dört Hu
kuk, dört ceza, bir ticaret ve bir 
İcra ve ilfli.a daireainden miitetek 
kil ve dairelerden her ltirinin va
zifeai bu Kanun ve Hukuk ye Ce· 
za Davaları Uaulü Muhakemeleri 
ve Sulh Hi.kimlni ve icra ve lf
li.s kanunlarile muayyendir. 

Madde 2 - 1221 numaralı ka
nunun üçüncü maddesi aıaitda 
yazıh surette tadil edilmiftir: 

Hukuk dairelerinin irinciai; le· 
sİM ve gayri menküle ait ayni 
haklara müteallik davaları; 

lkinciai; ıahıo ve aile hukuku
na, nafakaya, ve.ayet, kayyum
luk ve miitavirliğe, miraaa ve ö
lüme bağlı lau.rruflara ve nüfua 
kayıtlarının taahihine müteallik 
asliye ve aulh mahkemelerinde 
görülen davaları; 

Oçüncüaü; sulh mahkemelerin 
ce görülüp ikinci hukuk ve ticaret 
dairelerinin Yazifeleri haricinde 
bulunan hukuk davalannı; 

Dördünciisü; menkule ait ayni 
haklara ve Damga Kanununa tev 
f'ikan almacak para cezalarrna 
müteallik davalarla nakli dava 
ve hukuk ve ticaret ve iflaa dava
lanna ve İcra takiplerine ait tayİ· 
ni merci huaualarmı; 

Ticaret daireıi; aaliye ve aulh 
mahkemelerinden ticarete müte
allik verilmit olan hüküm ve ka
rarları; ; 

lcra ve iflaa daireai dahi; icra 
takipleri hukukuna ve iflasa dair 
ticaret mahkemelerile tetkik mer 
cilerinden verilecek hüküm ve ka· 
rarlarla tetkik mercilerinin Yere· 
cekleri cezai hükümleri tetkik Ye 

rüyet eder. 
Macide 3 - 1221 awnaralı ka· 

nunun hefiaci maddeli atafıda ya 
•ılı -- tadil edilmittir: 

Temyi& hirinci reui heyeti -
miyelere riy ... ı ve bu heyetlere 
mevdu vazifeleri tanzim ve azayı 
dairelere tefrik ve icabında iti nis 
belen çok olan dairelere diferle
rinden muvakkaten aza aevkeder. 

Reialerin vazife ifa edecekleri 
dairenin tayip ve tebdili b;rinci 
reiain mütaleaaı alındıktan sonra 
Adliye Vekili tarafından yapılır. 

Dairelerden birinin iti a:ıa sev
ki ııuretile tedvir edilmiyecek de
recede çoğaldıiı takdirde birinci 
reiıin teklif ile o daireye ait vaa:ife 
lerden bir kıKllı Adliye Vekaletin 
ce diğer bir daireye tevdi oluna
bilir. 

Birinci reisin ııöaıenıcefi lüzımı 
üzerine reia ve azalardan biri ve
ya bir kaçı heyeti umumiye vazi
fe.inde kendiaine muavenet eder. 

Birinci reise mazereti halinde 
reialerden en kıdemliai vekalet ey 
ler. 

Madde 4 - 1221 numaralı ka· 
nunun yedinci maddeai &fAğıda 
yazılı surette tadil edilmittir: 

Temyiz mahkemesi heyeti umu 
miyeai hukuk ve ceza olmak üze
re iki kı&lllldır. 

Hukuk heyeti umumiyeai hu· 
kuk, ticaret ve İcra ve ifli.s ve ce .. 
aa heyeti umumiyeai ceza dairele· 
rinden tepkkül eder. Her iki )u. 

auncla mürettep adetlerin iic;te iki· 
ainin içtima ile müzakere niaahı 
h&aıl olur ve mürettep adetlerin 
mutlak ekMıriyetile karar verilir. 

Her iki heyeti umumiyede ek· 
seriyet temin olunamıyan maaİI· 
de o lu1111& menaup olup müzake
reye ittirak •-it olan aza celp 
Ye keyfiyet tetkik oluaarak mut· 
lak elueriyetle karar nrilir. 

Her nevi tafailat için Galatada 
~erkez Rıhtım Han ( Lloyd TriM 
tmo) ..,.. ac-ıeaine Tel. B. m 
ve 4878 veya Galata1arayındald 
yazıhane. Telefon Beyoilu: 2480 
Ye yahut Em.inönii, lzmir aolrak 
No. 14, yazıhaneaine müracaat .. 
dilmeai. Telefon latanbul 235. 

Laater Silbermann ve Şii. 
DOYÇE LEV ANT Linn 
Hamburs, Brem, Anvera, lııaıır..t 
ve Bahriaiyah araaında azimet Ye 

avdet muntazam -taları 
Hamburg, Bnım, Stetin, Anverı " 

Roterdam'clan limanmuza mu .. ....._ 
tr beklenen vapurlar 

NISEA vapuru 14 Temmuza tloinı 
NOPLIA vapuru 20 Tenunııza dot· 
ru. 

ALIMNIA vapuru 30 T-mu• ılot 
ru. 
Burıaz, Varna, Köıtence, Kalaı ,,. 

llwail için limanımızdan harebt 
edecek vıopurlar 

NOPLIA 20. 24 Temmuzda tııııo. 
milde. 
ALIMNIA 30 7 - 2 '8 de tahmilde. 
Yakında Hamburg, Brem, Anven 
ve Roterdam limanları ~İn hareket 

edecek vapnrl•r 
GERNIS 12-14 Temmuzda tahmilde 
ALAYA 16-18 Temmuzda tahmilde 

Fazla tafailit için Galatada Onı
klm:r- haamda Laater Silbeu 
Ye Şircıl.üı YllpUr -w.ı- .... 
- Telelaa: Beyoilu .. 1-874. 

Beyoflu dördüncü aulh lıtılaılı 
-hlıeı...,ainclen: Paqaltıda c.ı..ı 
aokaiında 13 No. lu hanede ..ı.;..;.. 
ken 9.5.93z tarihinde Yelal eden o. 
hana Papaıyan efendinin ta ' 1 

mahkemece vaziyet ecllhniıtir. T..;.. 
hi ilindan itibaren eahalıo matlllp .,. 
alıikadaranın bir ay ve miraacılarm 
liç ay zarfında Beyoflu dirdlaci 
aulh hukuk mahk-ine ıniı m • 
lan liizumu ilin olunur. 

1 atanbul iiçilııı:ii İcrumclan' Bir 
loorcun temini için ımhcaz " -
Y• ~evrilmeıi mukarrer Krep oa.ia 
makineleri ve teferruatı 17 T-
932 tarihinde aaat 10 da Şehrenıiniııı 
de Mevlana c:addeı inde 82-84 Ne.. 
da birinci açık arttınna ile aatılaaılıt 
tır. Taliplerin mahallinde memunı. 
na müracaatları il&n olunur. 

lıtanbul aekizinci İcra daireei._ 
den: Bir horctan dolayi haczıal
bir adet bölme, bir adet yazıt.a-
iki adi dolap iki koltuk, iki adeı .;~ 
sara iakemleai 13-7-932 tarihiae illi 
ııadif Ç&l'fllll'lba günü saat 12 den 14 
e kadar Galatada Ömer Abit Hanın 
da 4 numarada paraya çenilmeai i~ 
lia olunur. 

Doktor 
çeı a .1 . · 
haki para da elde edı ~,tı~. . 

,. Zonpldaim en muhun ıhtiya 
dan hiriıi olan ıudur. Bu mem· 

f.d:eıte çok rüzel ve mehzul ...ıar 
t olın•ll- ratmen -ıemevcu . . ka 

k t dahilinde, ihtıyaç auyu, aa • 
e t .,·ıe temin olunmaktadır. 

Malıilgaailer Cemiyeti umumi 
lfler/resintlen: 1 - Sun'i aza yap
tınnak için müracaat edipte lıilen 
aiparifleri vürut etmey-; 

2 -Sun'i azaları vürut edip de 
ölçüıüne uyrwı bulunmayan ale
litlak aun'i a:zaları muhtacı tamir 
hulu-n; 

3 • Yeniden sun'i aaa yaptırmak 
zaruretinde olan mahilsazi kar. 
detlerimizin latrada iaeler muyaz 
zah iaim ve adreslerini bir mek
tupla cemiyetin Beyazıt 12 numa
ralı posta kutuauna hildirmeleri 
ve btanbul'da bulunaalann tifa· 
hen veya tahriren dojruca -
kezi umumiye müracaatla isimle· 
riai kayt ettirmeleri rica olunur. 

BELGRA T - ( 429 m.) 20 kon 
ser, 21 halk tarkılan, 21,20 Zas
raptan nakil, 23,SO Çigan ork
traıı. 

.ROMA- (441 m.) 20,15 Muh 
lelıf, 21,45 konaer, 22,40 komedi, 
23 Şopen k-ri. 

PRAC - (488 m.) 20 Keman 
konseri, 20,20 Zote hakkında bir 
konferana, 20,IO naldl. 

Ağrı şehitleri 
için abide 

KARAKOSE, - Aıtndatı hi· 
disesinde tehit diifen ha•a kahra· 
maalanmıam IUUlllarmı teyit 1çJa 
burada hiyiik .,. süze! bir (Ha
,ehiıleri ihideai) vüc:ucle getiril· 
mektedir. Atn takaYoti -•mda 
ha- kuVYetleriaıize m..aup kafı. 
ramuılarnnızm gösterdikleri t.da 
kirlık çok hiyiikıür. HaYa ,.bit· 
!erimizin büyük namlanna izafo 
edil- hu abide yakında hltirile
celr, 30 afuıtoo tayyare rüaincfe 
parlak meraaimle lriİf&t reemi İc· 
ra edilecektir . 

Al-1 aıürafa cereyan eden da· 
-larda dahi ekseriyet hia.ıl olma 
ıhfı takdll'de Jakanki fıkra -ci
biııce lıareket olunur. Bu halde 
mürafaanm tekriae hacet olmayıp 
enakm olnınmaıile iktifa olunur. 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoilu, 1 ıtildil caddeei ili. 

yük Parmak kapu, Afrika hanı. 
na lıitltik Apartıman No. 21_ 

Tel: Beyoğlu rnn. Saat: l4-l&. 
ıarv .. ı a • . b 1 hhat" uınuaııyenın at ıca e .... 
~~rıııd~n biruini tef~ ~en hu 

.. hiın ihtiyacın da ızale11 çarele· 
mu d' . d" u··nülmekte ır. 
rı Uf 

Zonguldaktan 400 
kiti geliyor 

ZONGULDAK 11 (Milliyet)-
ld k halkının, haaretket ol· 

ZonguU 1 a Gazilerini ziyaret ve ta· 
duğu u 'bl • • ile Zon• 
zi.mallarını arz ve ı ag . . .. 
uldaiı tereflendiı:melerı.nı. muta• 

8'.. .1 yh Hazretlerınden 11tırham 
nını e k" .d .. k k üzere 400 ıtı en mure • 
~=ehir heyetin latanhul .ve Yal~-

k.dar Bursa vapur.le tertıp vaya .. 
ettikleri seyahat on, on bet 8'Ull 
ııonra icra edilecektir. 

Halkevi 
Konferansları 

14 teınınuz perıembe (Ünü Ko
operatifciliğe dair kooperatifci
likten umumiyetle ne beklenir? 
ye biz ne iıtemeliyiz. Mevzuu et· 
rafıııda bir konferans verilecek-
ti,.. 

VIY ANA - (517 m.) 20 
Stüdyoda kometi 21,40 halk kon
aeri, 23,211 dana ha•alan. 
PEŞTE - (550 m.) 20,45 Sa

lon orkeatraaı, 21,45 komedi, 
22,10 haber, raıat raporu, aonra 
akfalll komeri. 
VARŞOVA- (1411 m.) 20 45 

Memleket haberleri, 21 halk kon 
aeri, 22,10 konser, 23 danı haYa· 
lan. 

BERLIN, - (1635 m.) 20 Gü
nün siyaseti, 20,20 lnıriltere Ye 
Mı11r aıevzuu etrafında bir konfe 
rana, 21 Hamhurgdan naklen as
keri bando, 22 b · r perdeli ko• 
ınedi. 

Bilecik hemşeriliği 
BiLECiK 9 - Bilecik Beledi

ye mecliai karanyla meb'us Salih 
lbrahiıa Ye Hayrettin Beylere Bi: 
lecik fahri hem,eriliııi unvanı tev
cih edilmiıtir~ 

Madde 5 - Bu Kanun 4-9-932 
tarihind- muteberdir. 

Madde 8 - Bu Kanunun lıük
müni icraya Adliye Vekili ıne. 
murdur. 

18 Temmuz Halli111iyeti 
Milliye bayramı 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

Rozet ter•zi gOniidilr. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadsn maada hergu" .. ğl n o eden 

ıonra saat (2,30 dan S..) kaJ I 
tanhulda Divanyolunda 118 ar •· 
ıh "d·. numa. 

ra ı u•usı aıresınde dahıli hasta 
lıkları muayene ve t-~- . -~ 

c.qvı =er. Te-
lefon: htanhul 22398. 
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T~~~.!.~~!~51 Tarih kongresi • 
mesaısını 

• e ikmal etti 
Altın mıkyası 
muhafazası 

BALE, 1 1 A.A. - Be Iİll 
ted iyat bankası idare nıee 
tın mikyasının muhafa:ıa~ 
yeniden kabulü lehinde ~i1 
yannameyi ittifakla tasvıP . 
tir. Bu beyannamede cihat' 
diyatının daha evvel slab 

lırken, furgon ıahlanmıt bir a~ v- m"z-ler müdürü ve kalemi 
"b" ·· d - kalkmıt Ye makı· 1 

• 1 vetli kanaatlerle ılze uğurlu yollar ~ u ~ ld ıı ı. one. . ~ıı:ru (Ba•ı ı inci sahil~~) ara•tırarak muayyen netıce eTe · · d _.,_,_. ~ mahsus müdürü bulunduğu ha e 1 e atılmrıtır "i: s k ve miUi hizmetlD.IZ e mUVaIU1.K1Y~- k . nenın 
1 

enıın , · d ·ı k 1 t k V b nunla atide tera · k d yarın ıabah Ahtara gidece tır. Facianın şiddet ve sür'atından gre reisliğine gön erı en me • u atı . e ul b J---'- il ler dileyerek sümlenızi ar a aşça ae Vekil ve muallimler oradaki haf-

•

a•U"an bir çok y_olcul_ar bir an i· tup okunmu~tur. k_imize .man .. i o. a i.,.,.,... .enge. e lamlıyorum. k 
' 1 1 - t 1 y ' b T k d 1 t nde ıza Bundan sonra latanbul Darülfü- riyal neticelerini gôrere pertem· çin kendi can arı e ugra, ı !r. ~ Sefir Cenapları bu mektu un rın yenı Ul' ıye ev e. ı be ak.,.mı Ankaraya avdet ede-

ralanınıyanlar bu sademenm teaı d R .. ··mhur Hazretlerinin 1 lesi hikmetini öğrenmıt olduk. nunu müderialerinden Muzaffer B., ceklerdir. 
rini izale eUi.kten sonra k1 orkunç 

1 

h~· eıs1 ıc? it da devam eden Muhterem meslektaşlarım, lstanbul ortamektebi tarih muallimi 
bir manzara ıle kartıl•ttı ar. ımaye erı a ın . . 1 • . d"k d . . k" k Mediha Muzaffer Hanım, lzmir Er- ftfekteplerinıizde tarih 
Cıvardaki çayınn üstüne birçok tarih müderriı ve muallıml~rı hepın~z tas ı e .~nınız .ı. a- k~k lisesi tarih muallimi Mithat ANKARA, 

11 
A. A. _ Tarl~ 

mecruhlar uzanmıt kalmıt~· Her kongresini alaka ile takip ettır. , zandıgımız bu m~s~et netıceler Beyler tarafından birer nutuk irat e muallimleri içtimaının bu sabahki 
dudaktan bir feryat yüluelı_yordu. I di-ini bildirdikten sonra şunla- küçük ve az değıldır. ~u~ad.an, dilmit ve nihayet aMarif Vekili E- celseainde Yusuf Akçora Bey kon 
Telgraf hattını ve d,,.eklerını kı- g .. 1 ktedir• Türke yeni ve parlak bır ıstık- aat Bey atideki nutku ile tarih kong feransında tarihte usule ve uıu-k devrilen vagonların rı soy eme · ı · · 1 Ank resin" kapatmı•br· ·ı · -~·ı 
rara ' ye~e kı b k k il "Benim dikkat nazarnn en zi bal temın etmış o an ara- ' ' · , lün nasıl tatbik edı mıf ve ""' • altında hır ta m aca ve 

0 

a- d 'h h d d la Maarif vekilinin nutht mekte olduğuna ve bizim me.ktep rın çırpmdıtı görülüyordu. yade celbeden mesele Türk ır- an, tarı .sa a.sın a a nazlar J·run' ı"zle Avnıpa mekteplerınde 
Sıcak b·ır havada bu feryat v_e kının terakkı' ve inkitafına ait rınıza yem yem ufuk.lar açı mı~. ·• Muhterur HanıMclendiler,Muh ~ k d' 

' k tarihin ne gibi gayeler ta ip e •· çırpınmağa bir. de Sivri ~in~lderm tezin bir daha Garp alemine i. olduğunu görerek, bır ç.o yem terem Beyfendiler: lerek na11l tedris olunduğuna da .. ir d 1 . tmıttı. Saat 1 ev .• Birinci tarih konRretıinde belde-••• ırıt arı m_znn~ e . . zah edı'lm;• olmasıdır. Tarihi çalışma mevzu arının sıze m .. . 1 . mü•ahedeler ve m.üt_alealann. ı "°.Y d k d E k h den ılk ımdat """' t k el diği iz j]mı ve myspet netıce enn T il 
v: .~~hi~e ~:::n •;elifti. Hasta ve ciddi tetkik ~den bir adam sıfa du bul"?'!du&unu an.ayara o- p)·ndı"'ına büyük bir memnuniyetle )emiş, Avrupa tarıhı uıu erme •-. 

1 k E ·1 • b" tekl"ft b l yo- neceksınız •ah"t "'olduk Il" ilk neti.celcrin mil.li tina edilmit gibi ıösterilerek renı mecnıhlan bu katara a ara •· tı e sıze ır ı e U unu . · h" . d I b , yeni yazılan tarihle~i!' ekıerıain-
ki,ehire aevk ettile_r. . . • rum. Bu projem sizi alakadar ı V~z.ıfe ıra ı_yetın e ~an u tezi...,ize kuvv.ı ve'mcsı memnun•- de hatta hemen hepıaınde Avrup~ 

Mecruhlardan bıriaı, tren ıçın· ederse kongrenize arzedebilirsi 1 mesaıyı, tetebbu ve tedns saha yet v~ ifı:harıınıza mücip olan aebep medeniyetinin mazi ve haldekı 
de acı acı feryat ediyordu. Hasan • , larında muvaffakıyetle başarma lerin birincisidir. başka medeniyetlere müt~fevvik 
oflu Selim lbom!nddeki bul z~vba.llı-r nı~,:Tu""rk tan"h"ı tetk"ık cemiyeti 1 g- a, milli terbiyeleri size ema- Muhtelif ha tiplerimizin tarihi ve hiriatiyan dinin batka dınlerden n m -''z{ine uıı ay tane en ıre • · .1 "d b 1 k medeni davamı:ta delil olarak ilmi • d"kl · 'tı"bari lrurt~;;. sar~aaı ıibi yerletmlt. ai yakında bir cilt halinde İntişar . n_et edı en "e atı e .. u mcm e e yol!arcla ver<''kleri mütenevvi ve mu üstün an namı ver ı en ı 

,.... J k ı k del t h ] edecek d k'" bir i~aan fasilesinin baıka insan I aı bıırna bir birine kanfllllf. etkl- etmit olan ve insana hayran ı , tın mu a ra ına u tm fassal i7ahaı ·~rihimiz hnklmı a ı e- zümrelerinden yaratılmıt itibarile 
il raybolmuftu. Sol ayaiı kalçası veren Türk tarihinin en mühim j olan genç atandaşla_rı1!'ızı ~u sa•lı ve kat' kanaatlerimizi birkat daha yüksek olduklarını yazdıkla 

1

. 
nm dibb~dedn ~ea11ıım_;, vedbu bay~1k had;selerini cem ve telfik etme 1 milli esaslara göre yelıştırmegc dnh~ kuvvetlendirdiij"i ibi bu mü- rını tarihin cem ve in•a•mda mev 1 -rı e TVCU e ag ı 1 k -·sebetle dinlcdig-imiz konferanslar • k . 

1 
k'k J& nız ır ~ · hh•· d be d T"' k" ça ı~aca sınız ·~ zu kanunlarm ha kıy e tel ı e- ' duruyordu. Zavallı Eıldşehirde YI taa ut e .erse, n e .. ur ı . · t 'h m"ıl- v< konfer. ans mevzuları üzerinde ya d d · ı 

b ._ -- daha ya~yabildi ve öldü. yedeki Amerikan hayır muesse Azız. arkada~.lıı.rım. ~Ti c • "'ur·k, -.ı, müzakereler her dilmediğini ve Avı;upa a. a~a . 
•r - .- 1 h ) d T h • o kanunlara, dinlerın, kavımlenn, ! Yaralılar araunda Anadolu A- aeleri vasıtaaile bunun İngiliz. i arsın teme 1 

ff ar~ . saye- birimiz için çok İ•tifa 'eli olmuttur. zümrelerin meslekle_rin men~~!'t. ! 
Jaıumm memurlarmdan Süreyya ceye tercüme ettirilmesini ve sinde bir miiiet İstikba!ının par \ ArkaclaJlan"'. tebri_i<. P keı:ıdile~ne ve ihtiraslarının galıp ıeldıgını 
Bey de vardı. Bu arkadatım!zm l ıonra itimada layik bir Ameri· lak ve sonsuz yollar~nı açar. te§ekkür,edc::'I~. BılhR'."":' bızle~ı çok miaalleriyle izah etmiştir. 
da aai kolu çllanıftı. Kendiıı, E': l k • . f d t b Sevgili kardeşlerım yaşım 1 tccvır ec;en Tuık Tar hı Tetkik C~ Yusuf Bey, lalam aleminde Oa-
Ll.-LL..Je ped-'-m" evinde halı an naşırı tara ın an a ve neı ş· ' d" k -ı'v•ıı· muhterem az,,.ının kıymetlı 1 . d 1 
.. ...,nını 

9

• ·~ 1 it kla,ıyor ım ıye a •. , ' manlı Türk enn e yazı an ve o-
leda ... idedir. rolunmasını ve birleşmiş Ameri ti mış~ Y_a "f · d • b ko transları aynca te,•kküre !•· kutulan tarihlerin hangi teairlere 

Diler yaralılann kıomı azamı • ka devletlerinin darülfünun \ie dar. mıllı vazı e say ıgım azı ya~-'ır. ve mülahazalara göre te~vi~ edi~· 
1 ayakta tedavi edilmektedir En kütüphaneleri vasıtasile dağıtıl itlere kanşarak, karınca kadar Muhterem ıtrkadatlar m görüyor· diğini beyan ve bunl~ ılmı. bır 

alaiırrd ~'i!i'r dokuH kifldr ?7 1 masını üıtüme alırım. Tercüme olsa da hizmet elmkeğe ~alıştım. aun'!;. ki, '.li~. "'t.'.l~ti~'! ~ntıde surette tetkik ve tenkıt ettıkten 1 
an atma anım - n e ' ye cemiyetinizin ııezaret etme- Fakat baııa en ço sevınç ve şe şere,' maz.:mızın a ,,. erJnı goı eren •onra milli kültürde milli terbıye . 

Haydarpatalı bir kadmdır. Simav , f ' n vazife umumi tarihi · genit ve feyi?Iİ bir ufuk açılmıştır. de en mühim bir mevki tutan ta· 1 AL- ı · d bir y 1 ai pek faydalı olacag-ı tabiidir·' re vere ' T .. k ·· el kadar ı k ı amet ımın e ıenç o cu- T·· k .. .. •1 I ur ronesar.!ı son sen ere rih meselesini ciddi 
0 

ara .-az 
nun da saf kolu dineflnden kesil Yusuf Akçora Bey, Cemiyet ur ,goruş~ 1 e Y~~ ar arası- aclcıa wlmetler içinde kalmış olan ve hakketmeile çalışan ilk defa 
nıİf fakat lıayatı kurtanlmıftır. namına sefir cenaplarının bu na kaoul e~ılmeklıı:ımf. ol~u!- bu •aha Tü~k •_'.'ma~ında yüksd~ Türk cümhuriycti olduğunu, her 

Yaralılar çok dostane, hayrrhahane ve tur. Bu sevınç ve şere ım, era Altın ,ual ıbır gunet•n hayatv~n~ · ifte olduğu gibi kültür saha11nda 

1 
An- hakikatperestane arzularını is. berce geçirdiğimiz bu bir ka~ zira~ariyle aydınlanmağa . ~e ılmı, 1 dn hu işte en eısaalı n~ktaya par-

Gerek Lkifehir ve ıerek . 1 b aün içinde son dereceye erdı. ':''Ilı ve medon ı~e~~ rını verme- ! mağ"ını basan Türklerı~ kurtarı.cı: ' 
karadan aiden Fen heyetleri ka- afa cemiyetın ça ışacağını, J ç• iinkü Türk milletinin hocası ge J;ıa11amıştrı: ~"~'."uz.de a~ılan b~ 

1 

aı ve yol gösterici•i, T~rk . t.arıhı 
1 :ta lıakkında tetkikat Japmakta- günün medeniyetinde en yük- • . • ..k k h" n~mu ufuk buton ılım ~)~?': yenı . tetkik cemiyetinin hamı Rem Ga-

1 dırlar. Kazanın, makinen~ .bir- sek bir seviyeye eren dost Ame ~lu ~azını~ yu ·~ . ım~ye v~ hır kuvvet ve yalnız bı:zı'." ıçın ~c- . zi Muıtafa Kemal Hazretleri .oldu j 
den bire fren yapması nehceaı ol· "k h ı· · • t • • 1 t ırşadıyle T urk tarıhıne bır teka ğil, bütün beşcnyet lanhıne yeru. ı - ·"ylerniş ve Türk tarihı t t- I du"-· kanaatı --cuttur. rı a a a ııının. ezımı.z e anış- b . k b gunu, ~ 

"u -~· b 1 mül merhalesi katettiren u ıç I ve hakiki bir i•.tikftme.t verece ır k"ık c miyetinin önüne konmuı o- , Tren de mevcut yolculardan ı bnlmaaına ızzat sefır cenap a ~ d A 
On hı'rıa· lnı"n --... tlerı' henu·"z bulu- rının delilet buyurmalarmdan timaa İftİrak ben;m için, hayır, ' kty101et ve mn ııyette ır. bi lan problemin umumi. tar~e V· 

- 1 b . iç" degil çocukla 1 Muhterem rn<?alektaşlarnn ; z rupalılann rüyet zavıyelerınden 1 namamıthr. Bunla~n vagonlarm dolayı kendilerine çok müteşek ya nı;ı: enı:ı ın • • b"I b"" ı muallimler ve mürc1 biler dığer her- bakmayıp onu ıırf hakikat noktai 1 

enka~ı a!t~da ezılıp öldilklerl kir olduğunu söylemiştir. rı.~ v~ toru :ırım ıçın ı e u- hangi ~ vat~ndaşt:'n farklı ?.larak nazaI"ından görmek ve ıı:örüı ean." . 
tahmın edıllyor. B d • f n ka yuk bır §ereftır. bu tnnhı _hakıkatı:ı:ı yal~ız o!fr...,. ıında Türk kavminin tarihte bakı; Yaralı miktarı yirmi ikidir. Ya un an son.ra ıç u~ıaı. • pan Muhterem me&lektaşlarım, mek ve bılmek dcgıl, ellenmlze tes- ki mevkiini tayin etmek yanı 
ralılar arasında fenerler idaresi ma nutuklan ırat edılmıttır. ıeniyette hakikati vasıtasız gö lim edilmiş olan memleket çocukla- Türklerin be§er tarihinde oyna· 
ıunum müfettiti Müayll Budiye Yusuf Akçora B.ln nutku b"I le d~'ı"ı'---dı"r kahraman nna. memleket gençliğine ve hatta dıkları ve fakat, haumlarının ıri.a 
dahi vardır. re 1 en r " 1 n:T • b"" ·· ncfa ı ö- t ek mil b- ··k I"' 

"Reisicümhur Hazretleri. Ha 1 d B 1 1 t · ulun vata ~ara gre m ve lemei!e çalıştıkları uyu ro u 
ar ı~.. .un ar asır an .e~vır e- li! '?'~deni ~ıısı.flarım.'z; kabil~yet!': meydana çıkarma~ .ve bu suretle Şark fimendiferlerinde 

muhtelit katarlar 
Beylik koprü'deki miıeaaif tren 

kaza1JJ1da, tren rampalı olan Bey 
likköprü Tirajından geçerken ma· 
kiniatin firen yapmıfoa da katara 
bağlı olan frenaia buiday yuklü 
vagonların 6ndekl yolcu vagonla· 
rma yuklenerek cfevirilmq ve on
ları e.amit oldufu bir refikinıi• ta
rafından ya•ılmıttı. Muhtelit ka· 
tarlarda yilk vagonlarının katann 
nerealııde buhındufunu tahkik et• 
tik. Şark Demiryollannda, muh
telit katarlarda lokomotiften ııon 
ra furıon ve ondan sonra içinde 
yolcu bulunmıyan bir yolcu vaıro 
ııu ve müteakiben yilk vaıonlan 
relmelı:te, en nihayette yolcu va
r-ları bulundurulmaktadır. Bu 
katarlardaki yük vagonlarından 
yerine ıöre 4, 5 ve 7 de 1 İnde 
fren mevcuttur. 

Son kazada da llyle olmu,, fa
kat maalMef katarın arkaamdakl 
J(lk Yagonlan, öndeki yolcu va
ıonlarını eami tir. Kazazede ka
tardalı:l buiday vaıronlanndan 
lraçta birinde fren bulundui!u lıe 
buraca malıim delildir. 

Meclis Reisi 
Dün geldi 

(Bap I inci sahifede) 
.., lzmir'e de ıitmek İıtiyorum. 

tleclisln bu içtima devresi 

nımlar, Beyler; den ılahı varlıklardır kı, ınsan- rımııı kendılenne mıllı mcfkure,nul Türk kavmine tarıhı hakkını ver• 
"On günden beri, hepimiz, !arı doğru yola aevk için ender li ıuu~ ~alinc!e YMa1':"•k v.e y?k• it mek olduğunu ilave etmiıtir. 

aabahlı aktamlı, hatta buıları- tecelli ederler ve bunların nu. mek ıı•bi mukaddes bır vııztfeyı ve Yusuf Akçora Bey, baılanılan , 
mız geceli gündüzlü çalı~arak, rundan işte öyle bir hakikati se mesu.liyeti omuzlarındl\ laıyan kim- itin lüzum ~e eh':mmkiyo;~ni dd."ha 1· 

bu "h ·· d · 1 h k"k 1 d ·ı 1 selerız. ziyade tabnız ettırme ıçın une 
gün tan mu ernı ve mua • çer~':r ~e. a ı at. Y~ un •. a ı er .e Tarih tedriıinde .biri.n~l vaZ;İf~miz kadar liselerimiz le orta mekte~le 

}imleri içtimaının sonuna gel- megı bılırler. Bız ışte oyle bır milli tezin mPJıfuzıyetıdır. Mıllı le- rimizde ve muallim mekteplerın- ı 
dik. Bu İçtima, müderris arka- dehadan nur ve feyiz almakta- zimizi çürütecek mevzulardan uzak de okutulan tarih kitaplannm ma 

1 daılardan birisinin dediği gibi, yız. Şimdiye kadar dinlediğiniz kalmak, herlıirimiz . muallim için, biyeli hakkında bazı malumat ve~ 
Türk tarihçiliğinde mühim bir ·1 " t tk'kl .• antıki muha· talebe için milli ve vatani bir mil- dikten sonra tekrar Türk tarıhı 

1 h 1 . I 
1 mı e ı .eıı, m l h l kellcfiyettir. Hazırlanacak derslerin cemiyetine intikal ederek Avru- ı 

teki.mü mer a esı o muıtur. ke~e ve munakaşa an! a~ı. ı ve ko"!er~nıların. tet~böi •e ~ta- palı müverrihlerin ·~·l~!.ip be~e-
Bu içtimaım12, bence, yalnız fikrıyatın dış k~~':°~n! bır an ıçın lea ve ılmı taham, tetkik , ta~lıl:ten yerek medeniy~. n~t•.rlı~ı ve ın- ı 
Türk tarihçiliğinde mühim bir unutarak, benlıgınızın daha de. kit ve muhakeme eSA.ılftl"ma 11tınat ıaniyet hadimlıi• ırıbı ıoıte~o;k 
tekamül merhalesi değil, Türk rin ve daha samimi kısmına, edeceiini ve takrir edılecelc dersle- istedikleri fiil ve. h~r~ketl_erını? j 
tarihinde de çok mühim bir ha ruhunuza bir dalınız ve ruhu- rin ve. ~on_feranslann d~ ~k~adı v~ ı de hakiki mahıyetını gonnege , 
disedir· 1 b b k 1 dah' • gayeyı ııhhdaf eden fıkırlen, ""'"' j v" ı:öatermete çalıştıklarını ve 1 

nuz a aş aş~ a ınız. mın ve muhatapların noksanlannı teliıfi ı müddeamızın en eaaalı v~ıfının 
Muhterem meslektaşlarım, nurundan feyı~ almakla aydı~la ve tereddütlerini izale eder bir t~ ' ayırıcı deiil birleştirici, zal~ de-

1 Ankaranın temmuzu çok sıcak şan ruhunuz sıze derhal hakıka da anlamak ve anla~ak gayeaıne ğil, adil, düımanlatlıncı değıl ba- · 
olur. Törk tanrısı, Türk yurdu ti göseterecektiT. matuf bu.lu~cağı malum~u.". Bunua rııtıncı oldu~nu ve. bu. cı~etle 
- hakkını aramak ve bu hak UI G · bize h kikat içindir lıi, ılk mektepten ıtıbaren da objektif tetkıklere, ılmı terkıple: u~ u azı, sen a "'lfü" kad uıı·· --'-t 1 • .. . '"dd n-vı k bü · dü k • · •· d' b" 'J ru nuna ar "" un '"""' ep en- re mustenıt mu eamızın ma ~ ı tün · nyaya tanıtma ıçın yo~"'!u. goster. ~1.1• ~e_n ıze mı mizde ve müeaıeselr.rimlzde.ki ço- ve ahlaki noktai nazardan yÜkHlk 
çalı,an bu toplanmayı kutlu bul letımızı, benlıgımızı tan•ttın, cuklanmızı ve gençlerimizi aevlyele olduğunu ıöylemiıtir. 
mu, olacak ki, havalara evvelki sen bize kendimizi öğrettin, rine göre kendilerine ilmi zihniyet Yusuf Bey, bizim tarihte yap
yıllara nisbetle daha ziyade se- Türk milleti sana minnettardır. verecek olan fikri muhakeme ve her mak iıtediiimiz teyin umumi ta· 
rinlik ve ferahlık verdi. Sevgili hamimiz, bunca muaz- ~ide ilmi m~~rı• ile çalışab!lec~k rihe Avnıpalı~ar ta_rafından ~ku-

Beraberce g-irdiğimiz on 1 1 1 1 k eti' bır tarzda yelıttırınek mecburıyetın lan kıymetlen tetkik ve tenkıt e· 
~ zam f er e ı;n~gu ıym ı za deyi:ı. derek onlara yeni baştan kıymet 

gün İçinde konferanslar, mütale m.~mdaı_ı b.ır ~ı~mını ayırarak Muhterem arkadaşlarım; bu konı biçmek olduğ"unu ilave ~tm~ ~e 
alar ve münakaşalarla bir çok Turk tanhçılennın meaa111ıne re için mevcut ..-an, konferans ha· timdiye kadar ortaya attıgı buyuk 
müabet neticeler elde ettik. de yaratıcı kanaatlerini gerdin zırlamıt olan arkadatlardan hepsinin davalann hepsini kazanan em"':I· 

Batta Türk ırkının tarihten içtimalarımızda bulunarak bizi' konferanılanmı ılinlemeğe kafi de ıiz rehberlerimizin irtadı ~aye11n 
evvelki çağlarda bile, Aıyanın t vi t 'k tt"n b r d ğildir. Bu konferanslardan etüt ma de bu davayı da kazanacagnnıza 

eni r ve} efVlh e. ı b' ul afua hiyetinde ola,,Jarı te~kik olunarak bir an tereddüt etmediğimizi IÖy· 
ortaamda, dünyanın göbeğinde, top anan arın epsı u ut • aynca tap ve n"Jredılecek ve bu ma !emiştir. 
medeniyet kurmağa batladığını nun yüksek kıymetini şuurla hiyette olmayanların tetkiki neticesi Akçora ojilu Yuıuf Be:ı:.in _kon
ıonra buradan dünyanın her ta- ve minnetle takdir ediyorlar- de muallim arkaı!ıqlarn aynca bileli feranımı müteakip Danılfünun 
rafına medeniyet eötürüp dağıt Türk tarihçilerinin ihtiyarların rilecektir. Tarih tetebbünü teahil müderrislerinden müverrih Ah-
tli-1nı, go'"rdu'"k. d b' • · f t"I b""t"" 1 k ve tevsi maksadiyle mektep kütüp- met Refik Bey, söz alarak Yuauf M 1• · b · 1• a devreaın' de an ırısı sı a ı e u un mea c . d "h • . bi be • , • "h k" 

1 
h kkın 

ec ıoın u ıç mı • A I hl I d . ..k banelenn e tan ıçın r fu tesı- · Beyın tarı ıtap arımız a -
ID mesaiai çok müamir neticeler vrupa ı müverri erin şu ve ta, anmın erın §U ranlarını sine ve bu ıubclcre muhtelif liaan- 1 daki haklı tenkitlerini hüsnü te-
•ermittir. Bir çok ehemmiyetli ka ya bu maksatla meydana çıkar tük~~. saygılarını, sonsuz !arda yazılmış ,tarih k.'.taı>laı; . ve l lak~i ettiğini, kendi kitaplarının 
ıuınlar çıkanldıfı malılmdur. Ge- dıkları Ari Turani tasniflerinin sevgılennı sana sunuyorum. ılmi meanualar ıle tercumelerını bu da ıtnret olunan nok~larda!' 
!ecek devrede de göriifülecek mü ı h 1 b • ' ·ı • d kada ı L- · · • T' k' d •• ı k tari'h t d • ı k ] ) d i ru &0ylemıt. b. 1• ih 1 d r M clıa" inme e e u ınaan nevı en arasın a Ar ! ar; .,., ı~tımaı ur ıye lun urmağa .,...14Aca - ve e n ı urt.- muş oma ı ı 
ım ay a ar var ı • e ba ·· · ek • ed"kl • Cümhuriyetinin Maarif Vekaleti ter aine mııbaus yeni proğrıımlar da ha· demiştir ki: 18i zamanlarının deiiftirilnıeai ;. te ruz ettınn ıst ı erı 

Y·in karar yoktur. Meclis, teşrini· farkların esassız olduğunu an- tip etti. Cümhuriyctin muhterem ve zırloyacağız. "Bugüne kadar olan bütün me· 
fazil~ıli maarif Vekili E•at Bey fen· Önümüzdeki konıırelere nrkadaı· aaimde nokıan olduğunu ırördü-wınide yeni içtima devresine bat· ladık. d ı ı ı b ki 

i i k ve •on top anma arımıza iz- larımızın ıimdiden ham-lanmalannı ğüm noktalan kıymetli çocu an lıyacaktır. Şimdiye kadar, Samilerin ve zat riyaıet ederek mesaimize iıtirak ve konferans mevzularmı ve tekille mızı ve aziz milletimizi tenvir ede 
Cemiyeti akl'ama ünvanının yalnız kendilerine evledi. Kendilerine tqekkür etmek rini timdidcn tertip ve tanzim etme cek yeni me•aimle doldunneie 

iştirakimiz hasreden fürslerin ve Avrupalı beni.?' için .ta.ılı bi~ vazif~ir: lerini hatırlatm:ıkta fay~a görd~m. çalııacainn. Eski ~serler~deki 
- Cemiyetı akvama iıtirakimiz larm elbirliği ile örtmek istedik Turk tarihı tetkik ceırJyeti azala, Bundan 5GDJ"aki kongrenın tan1u ay görüş hatalarını yenı eaerlerımde 

n, darülfünun müd nileri, lise, orta nca bildirilecektir. battan nihayete kadar tashih ede-'ıakkında ne dütfuıüyoraunuz? leri bu hakikati meydana çıkar mektep ve muallim mektdıi bocala- A~iz arkada•lanın ; bu feyizli ıün ceg-im, belki ve ancak ondan aon-
- Cemiyeti Akvam'a İftiraki- d k ı k ) T- k · · ' · •· ha t 

r · n, azi zmea < taş arım; ur tarihı lere bizleri eri•tiren Cümhuriyetimi ra milletime haarettıgun ya nnı niz hakkmdaki Meclis müzakera· N"h J 1 1 · • " 
ı ayet s am a eminde ka- tetkik cemiyetınin reiıi ıifatiyle ta- zin baniıi ve Büyük eRisi Ulu Ga- mükafatlandırmıt olacaiım. l gazetelerde intitar etti. Sulhper · if · · f ş "f Be A 

• · lan Tu'"rk kavı'mlen·n·ın, b'ır kaç rih vaz emizın aemerelı bir surette zun" ize milletine verdiii bu milli ve Müderris Yusu en y, v-ıerane mcsaımıze daha müsait bir ' ·hl · 
ıahada devam etmek imkanı ha· yüz yıldan beri tekamül ve te- batarılmuına hizmet ve muaveneti- ilmi heyecanın zevk ve tevkyle,Türk rupanın bize arzettiğ"ik tarıb erm 
Ilı Olacag- ından dolayı bittabi kk" d 1 • ebe 1 • • nizden dolayi hepinize ayn ayn te- mürebbiliği namına yüksek hürmet vesikalarla değil bize artı azen 

ra 
1 

e ememe en • P erını ıekkür ediyorum. ve !azimlerimizi tekrar arzedebildi- ıayri fuuri ve çok defa da ıuurlu -nemnunuz. Meclisin, Hariciye W ld ki 
Vekilinin bo husustaki beyanatını Müderi•, muallim hanımlar ve fimden dolayi pek mes'ut ve bahti- bir ıarezkarlıkla mal" o u arı 
"DÜttefikan tasvip etmeai de bu likleri olanlar vana, fÜpheıiz, Beyler; bir kıomınız belki yarın,bel- J&rım. Kongremizin içtimalarına bil na dair elimizde birço~ voı~alar 
~bebe mebnidir. me1dana çıkarılacak ve kanun ki 0 birıün. her Türke say ve gay yük bir ihtimam ve her türlü teahi mevcut bulundufunu &0ylemıt ve 

Tren kazası 

- Beylik köprU'deki tren kaza 
mdan mütevellit vaziyeti ıelir
ıen ıüpheaiz sörmütaünüzdür. 

- E'Nt, bu çok §ayanı teeuuf 
>ır hadiaedir. Buraya gelirken 
ı.az& yerindeki ankazı ve feci 
nanzarayı büyük teeuürle gÖr· 
lilm Kaza Üzerine hükiimetçe 
lerhal IAzım gelen tedbirler alın· 
mıhr~ .Kazanın vukuu eıbabrnın 
ahkikıne devam edilmektedir. 
'lunda ıun'u taluirlerı, dilıkataiz 

dairesinde cezalandırılacaklar • ret ve nefıe itimat hiılerini telkin )at ile yer vcnniı olan milli han Türk tarihi tetkik cemiyetinin e- 1 
drr." eden aziz hatıralarla dolu cümhuri- mÜeHeaemiz Halkevimizin yardnn- H1rine darülfbnun hocalannm m_u 1 

yet merkezimizden iomini ta ırkımı- !arından ve rnisal"ırperverliklerin do avenetlerinin pek a.z olı;na11 bır 
zm betiiinden alıp gelmit olan An· layi muhterem müeaıeoemize sami- kuıür oldupnu kaydettıkten Ye 
karadan ayrılacakamız. Benberce mi tqekkürlerirnizi de arzetmeyi (Cemiyet ayni zeva~~n D>;Ü~eıek
ıeçlrditimiz on ıünün tatlı ve fay- bir vazife aayarnn. Kongreyi kapayo kil olsaydı, fakat bızırn sıbı Bil· 
dah hatıralarını beraber götürecek- rum. Cümlenize ıelamet ve muvaf. yük Gazinin rehbe~lifinden uzak 
ıinlz. Burada duyduklarınızı anla- fakiyetler dilerim muhterem -.e de- bulunsaydı, bu eaen meydana ge· 

Gazi Hz.nln teşrifleri 
Kiızım P,. Hz. Gazi H.. ile 

Başvekilimizin ne zaman lataabu· 
la tetrif edecekleri sualine de fÔY 
le mukabele eylemittir : 

"- Gazi Hz. niıı yakmda lıtan 
bulu tetrif edeceklerini o:annede
rim. 

ismet Pı. Hz. nin de temmuz 
sonlarında gelmeleri muhtemel
dir." 

dıklannı:ııı ıakirtleriniz olanlara da- ferli meslekteşlarnn." tirebilir m~di?_) suali~i .~rduk~~ 
fıtacakıın.ız. Ankaramn kutıi ve ya sonra cemıyetın meaaııını ıamımı· 
ratıcı Hasıl ımilli hanımızın kuv- Alışar hafriyatını tetkik yet ve gıpta ile alkıflamak ve ay
vetle~mesinde birer amil olacakaı- ANKARA, il A.A. - Maarif ni müsait ıerait altında bulunma· 
nız. ı,tc _bu temennilerle ve bu le- Velıili Esa! Be 

diklerinl ilave etmiştir. 
Müderia Mehmet Ali Ayni BeJ 

de Türk tadhi tetkik cemiyetiyle 
hemfikir bulunduğunu aöylemit-
tir. 

Reisicümhur Hazretleri kongre 
yi teırif ederek konferans ve mü
taleaları nihayete kadar dinlemİf 
lerdir. 

Müderrisler geliyorlar 
ANKARA, ll (Telefon) -

Tarih korıgreaine ittirak eden 
mtic:!erriı ve muallimlerin ekse
risi bu akıam hareket ettiler-• ., ... 
Eelçikada grevler 

BRÜKSEL, t t A. A. - Pazar 
geceli, merkez havzaaında aüküıı 
içinde geçmiıtir. Liege havzaam· 
da madenciler tekrar ite atlamıı 
lardrr. Yalnız iki maden ocağı 
rnüıtesnadır. 

si lü.umu beyan edilmif v• 
milel bütün borçlara ait 111 

nin halli tavsiye olunmuttul'• 

Coen darülfünull 
nun SOO üncü 
P ARiS, 11. A. A. - Reiıi 

ru lııııni olan müıarünileyhi 
getiren tren ııaat 22,05 te ~D. 
taıyenuna muvasaJi.t etınJttır'• 
aicümhur. Caen"da mezkür • 
rülfünununun J,eaisinin bet 
yıl dönümüne ait meraıim 91e 
le.re riyaset etmit idi. 

Devlet Reisi, istaayonda ~•I; 
M. Herriot ile hükümet erkiJll 
fından iıtikbal edilmitlerdir', "fi 

M. Lebrun, heman otomoDV 
ze, sarayına citmiştir. 

• • • • • Işsızlere ış, ışçı 
isti yenlere 

işçi buluyoruz! 
işsizlere iş bulmak için 
Milliyet tavassut ediyor 

Bize yaz ız l 
it arayanlarla itçl arayanlar a

ı·a11nda tava11uta batladıimııa 

günden b<-ri, gerek it arayanlar· 
lan gerekse İfÇİ arıyanlardan pek 
·ok mektuplar almaktayız. Bu 
~ektuplar ınakM1dı teabil edecek 
bir tanda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço
zaldıfından bahıedilen itıizliiüı, 
ııizlerin ihtiyaç sahalarına claiıl
naı!ıldarnıdan ileri ıeldiiine ka· 
nidir. 

ze bildirirlerse bize .. uracaal 
mit ve adreslerini b rakmıt ol• 
itıizleri kendilerine bilclirecefı 
Bu ıuretle hem iısl1 kalan • 
memeleketin neresinde it bulab 
leceğini bilmediii için bunal 
vatandqlanmna hizmet etoı" 
hem de memleketin her taraf 
bir çok ırüzide i~çilerin dai 
müfit hizmetler deruhte etmeltr 
ne yardım etınit olacağız. 

Husuıi mÜ~Aleoat sahipleri d 
bu buıustaki ihtiyaçlarını bi> 
bildirirlerae memnuniyetle kay 
edecetiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyacınız var? 

Birçok kaza merkezlerinde, 
ıatta vilayetlerde makineci, mo
.örcü, teıviyed, tor ao, İyi lıir 

dülger, maranırM, &li.tı maiye 
.aınircisi; elektrikçi l'1 veya bu 
'htisaı itdleri n uıtalan )'Oktur. 

Onun için biz itsizlerle ltçi ia- 2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
eliniztle ne san'at vardır, ne leyenler arasında tava11utta lıu- J 
/radar ücret istersiniz, starı-. 1.1 nmak İateyoruz. J 

Gerek lıtanbula, 1...ı.ı - bul haricine gider misin ı, 
eketin her köıeaine tamil olan bu hususi bir şartınız var mı? 
tava11utun c1abıı müımir Ye fay- Bize bildiriniz. 
lalı olma11:11 ioteyonaa. Onu. 1- Memur, katip, muhasip v 
çİn diier hizmet talep edenlerle ibtİ 

Ricamız ıudur: yaç aabipleri araımda ıla bu ta 

Valiler, kaymakamlar, ııahiye va11utu yapacaiız. it iıteyenl 
müdürleri; diier taraftan lıeledl- de, İKİ ve memur arayanlar el 
ye reisleri, fırka idare heyetleri mektuplarını "lstanl>11l, Milliy•1 

reisleri; ticaret müdücleri ve ala- ıazeteai İt tavuıut büroea" "" 
kadar idare &mirleri bulunduldan mı- aöndarmeliclirlerl. 
;erlerdeki itçi ibtiyacmı Cıekil, Bu, memlekete ve vataır 
mahiyet, evaaf, verilecek ücrel daşa yapılacak en büylllc bit 
ve iı f&rllan teabit edilerek) lıi- mettir. 

• • • 
iş VE işçi iSTEYENLER 

t • e } 458 - KadıkÖJ Y eldeiirmeıı 
ŞÇI ISteyen er karako~~ane ookak_ N. 46 mü:~ 
Zinıat memuruna ihtiyaç var- kayıt JUZbaıı lamaıl Bey, h 

dır. Şeraiti: Ziraat melıtebi me- hangi bir müe1H1sede ~sulu ~~ 
zunu olacak. Bir kaç aenelik tat. haıebe ve kitabet i§lerınde mu· 
bikatı bulunacak ve Almanca il- aait ıeraitle çalıtır. 
Mlnına qina olacak. Lüleburgaz- 459 - Kadıköy Moda cadde 
da Tazat çiftlilderi adreoine talı- ıl Neı'e aokak polia Fai~ ~y 

haneıinde Ihsan ef, teavıyeeılik 
ltlerinde ihti. as aahibi olan bir 
usta müsait teraitle iş aramak• 
tadır. 

riren müracaaL 
28 - Bir bahçıvan aranıyor 

Şelıremlni civannda Çapada 
Mac.lncu mahalleainde Sait Be
yin fıdan bahçesine 15 lira ay
lık yenıek ve yatak ile beraber 
ir bahçıvana ihtiyacı vardir. 

29 - Bir ıarııon hanım ara· 
ruyor. Büyük bir gazinoda çahı 
mak üzere bir hanıma ihtiyac 
vardır. Milliyet İf büroouna mü-

İş isteyenler 
45S- Elektrik fenni tesiaatı 

mekanik.iye ..,. elek•rikiye mon 
taj tamir ve tesisat idan işlerin 
de ihtiıu sahibi olan bir zat 
her ıürlü teraitle çalııabilir. 

Gazetemiz iı büroauna müra
caatları. 

456 - Milliyet İf bürosunda 
R. riimuzuna müracaatları. Sa 
natla.r mektebi Ye reanıi kıson· 
dan mezundur. LiHl tahıili var· 
dır. Memuriyet arıyor, 24 ya
tındadır. 

457 - Aksaray Gureba Hü· 
•eyin aia mahalleılnde imam 
Murat &0kalı: No. 24 M. Bur
han, Orta mektep mezunu, 22 
yaşındadır. Her gün öğleden , 

460 - Kadıköy Hasan P•I" 
Hürriyet aokak No. 18 M. S. 
tahsildarlık veya kapıcılık an-
yor. 

461 - Eıkitehir Adliye civa· 
nnda arzuhalCl Ahmet Cevdet 
ef. vaaılaaile Ali uata alitı zİ
ralye makinaları tamir, tesvi· 
yecilik gibi .İfleri yapnr. it arı· 
yor. 

462 - Mühim bir müeaaeae· 
den arzuıu ile infikak etmit mü 
cerrep Ye muktedir ve itimada 
faJan bir muhaaebeci ıünüıı 

muvakkat zamanlarında veya 
daiınt vazlfe görmek tartile it 
aramaktadir. lhtiyaci olanlanıı 
aazetem.ize mü:racaati. 

463 - Oakildar bankasında 
İbrahim Hakkı Bey nezdinde 
A. Çankaya ticari müeaseaeler 
yanında uıula muhaaebe itleriıı 
de 25 - 30 lira maaf ile çalıl"" 
bılır. Taşraya gider. 

464 - Pangaltı caddeal Öl· 
çek sokak No. 182 Karlıia 22 
yaıındadır. Teaviyeci tatrada 
alı mak • 



Tayyare Piyangosunun Dünkü ~eşidesinde Kazanan Numaralar .. 

• ıra 
1 

1 11 
83 

142 
195 
222 

No . 
100 

\ 100 
l 200 

200 
zoo 
100 

238 ) 
255 
347 
353 

Lira 
217 
304 
377 l 

448 

No. 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Lira 
248 
283 
327 
356 

No. 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 

Lira 
625 
633 
776 
794 
812 \ 
851 
990 

200 10018 / 

No. 
1000 
200 
100 
100 
100 

Lira 
928 
939 
950 
9SS 
955 

100 984 
100 13051 
100 63 

No. 
100 
200 

lf)() 

zoo 200 
100 

881 
942 

100 996 
100 21069 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 

334 
347 
539 
S66 
756 
784 
956 
998 

100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 

419 
633 
710 
763 
899 
909 
970 
986 

No. 
100 
100 

Lira 
815 
974 

100 32063 
100 65 

No. 
100 
100 
200 
100 

Lira 
291 
414 
482 
500 

No. 
100 
200 
100 
100 

Lira 
544 
707 
724 
808 
854 
944 
950 
978 

No. 
100 
200 
100 

5000 

Lira 
614 
632 
640 
705 
721 
727 
961 

No. 
200 

3000 
100 
100 

Lira 
849 
871 
873 
957 

ktır 

1000 46060 

No. 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
100 

392 \ 
403 f 

' 100 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 

46Z 
531 
596 
606 
610 
661 
680 
831 
868 

916 } 
991 

4032 

1000 
100 

1500 
1000 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

379 
580 

788 ) 
843 
860 
877 
909 
912 
979 

7004 
85 
96 

173 
217 
296 
420 .1 

200 
100 
100 
200 
ıuo 

100 
100 

19 
33 

157 
193 
284 
309 
313 
323 
388 
S20 
526 
590 
604 
619 
644 
667 
703 
726 
728 
741 
796 
844 
848 
851 

100 
100 
zoo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
600 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 

87 
128 
236 
273 
282 
315 
317 
431 
546 
567 
584 
640 
642 
78!> 
821 
901 
972 

100 

100 ' 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

380 
460 
57S 
661 
687 
708 
711 
807 
889 
890 

100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

93 
124 
19!: 
227 

396 ' 
539 
553 
725 
799 
839 
853 

100 25043 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
1!10 
100 

152 
163 
193 
287 
361 
409 
457 
633 
664 
694 
832 
839 
860 
963 
976 

100 996 
100 29074 

100 
1000 
1500 

100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

83 
154 
203 
206 
304 
345 

407 
595 
610 
639 
706 
722 
768 
932 
981 
996 

100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1132 
542 
600 
614 
684 
725 
808 
872 
811 ı 

879 
892 
934 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

40002 
20 
28 
52 

131 
162 
239 
295 
288 
377 
527 
541 
635 
681 
743 
757 
823 
831 
834 
836 
85() 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

43024 
99 

134 
136 
218 
249 
254 
338 
348 
464 
555 
600 
681 
703 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 

137 
183 
277 
282 
431 
sos 
612 
665 
682 
712 
772 
820 
881 
900 

1000 
100 
100 
200 
100 
100 

403 

536 } 
557 
658 

) 691 
782 
84S 

~ 
893 

t031 
69 

ı 82 ) 
97 I 

125 

' 100 
100 
100 

( 100 

100 
100 

:!! \ 533 . 

5000 
100 

100 17012 
100 120 
100 188 
100 
200 
100 
100 

1000 
100 

200 866 
200 979 
100 22057 

100 
3000 

100 
103 
100 
100 
100 
100 

3000 
200 
100 
100 

3000 

116 
123 
158 
229 
278 
382 
417 
432 
759 
825 
8S4 
911 
973 

100 33005 
100 9 

959 
36068 

95 ~ 
198 J 
286 

200 779 
1000 835 

100 854 
100 855 
200 998 
100 44115 

200 956 
200 47143 
zoo 187 
100 240 
100 286 

1000 
200 
100 
100 
100 

170 ) 
173 

\ 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 

64 
85 

135 
152 
161 I 
161 
172 
191 
233 
335 
391 
392 
437 

1500 
100 
100 
200 
100 
100 
100 

559 , 
560 i 
667 
71S 
742 
778 
798 
881 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 

14013 
96 

125 
222 
265 
304 
501 
504 
506 
600 
602 
696 
704 
826 I 
639 
1'56 
880 
880 
92S 
973 
976 

3000 
100 
100 
100 
100 

1500 

190 
210 
212 
259 
264 
291 
332 
352 
395 
578 
660 
74S 

200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 

62 
1os 
156 J 
170 
197 
329 
331 
572 
582 \ 
649 
661 
690 

693 
743 
775 
784 
821 
915 

200 26011 
200 

1 
25 

l(JO 26 

100 30027 
100 50 

100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

52 
104 
198 
351 
354 
438 
499 1 

509 I 
S44 
553 
558 I 

650 
711 
732 
827 
933 
981 

420 
434 
439 
477 
499 
546 
636 
757 
788 

1000 
200 
100 
100 
200 
100 

100 
200 
100 

132 
147 
242 
324 
326 
350 
932 
414 
420 
462 
S17 
580 
594 
600 
653 
714 
899 
942 
951 
955 

200 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
200 
100 

298 
407 
480 
498 
571 
632 
672 
773 
940 

1500 
1000 

100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
200 

231 
299 

509 } 
567 
568 
670 ) 
681 
800 

469 'J 
498 
510 
563 
564 
675 
701 i 

894 \ 
929 J 
931 

944 l 

8190 / 

100 874 
100 18207 
100 996 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 

66 
100 
137 
322 
436 
466 
548 
540 

1000 
200 
200 

100 871 
100 951 
200 41002 

100 48015 
100 140 
100 176 

862 ) 
915 

\ 100 
100 
100 

( 100 
100 
ıoo 

710 
716 
782 
819 
909 
932 
946 

1000 
100 
100 
100 
100 

' 100 
\ 200 

198 
240 
249 J 

100 
100 
100 
100 
100 

100 898 
100 11112 

160 
186 
217 
244 
344 
475 
534 
541 
564 
606 
638 
648 
665 
668 
753 
823 
881 
909 
970 

100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 . 
100 
100 

217 
253 
291 
368 
404 
473 
628 

711 
744 
822 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 

152 
389 
403 
546 
590 
612 
681 
744 
824 
872 
933 
935 

100 566 
200 30558 200000 

1000 
100 
100 
100 

37033 
343 
428 1 
444 
476 
519 
561 
568 

: ) 

100 
100 
100 
100 
200 
100 

200 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

ı 500 

200 
200 
200 

16 
55 
56 
66 
6 5 

105 
141 
15 1 
157 
186 
265 
272 
291 
333 
328 
414 

426 
433 

636 
726 
770 

1000 
200 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

193 
306 
316 
355 
368 
439 
436 
441 
519 
543 
613 
653 
672 
676 
732 

775 
889 
891 
894 

ıo14 

28 
57 

121 
188 

188 ) 
233 1 

270 

288 ' 334 1 

~ 
100 
100 
100 11188 ) 

226 

*' 371 ' 
458 
459 

100 
1000 

' 200 
200 
100 
100 
100 

300 
301 
323 
356 
386 
447. \ 
465 . 

' 563 .1 
569 
578 
604 l 

100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
200 

100 952 
200 19003 27030 

200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 

573 
638 
663 
673 
747 
750 
760 
779 
863 
966 
988 

990 

100 34035 
100 222 633 

746 \ 
881 1 
947 1000 

100 
200 
200 
100 967 

200 45013 
200 15 

1500 
100 
100 
100 
200 
100 
200 

100 
393 

153 ~ 
573 l 
587 

100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 

:) 
'IOOO 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 

:1 100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 

1500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

15095 
148 
150 
184 
323 
346 
438 
449 
466 
474 
485 
574 
580 
664 
726 
770 
865 
878 

200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 

45 
77 

103 
106 
176 
226 
234 
326 
330 
406 
429 
536 
585 
634 
745 
816 
885 
888 
975 

23056 
174 
196 
222 
321 
37 ~ 
557 
563 
573 
593 
606 
6.23 
648 
649 
693 
710 
713 
759 
786 
792 
795 
796 
804 

1500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 

80 
117 
119 
179 
273 

314 ' 
496 
536 
664 
701 
720 
816 
822 
881 
946 
963 
994 
997 

100 31076 

100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

237 
257 1 

338 
347 
484 
513 
522 

686 
725 
742 
7ırl 

804 
871 
90Z 
919 
922 
937 
939 
961 

• 100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 

38065 
172 
251 
329 
388 
492 
500 
578 
707 
762 
774 
819 1 
831 

100 
100 
zoo 
100 
100 
zoo 
200 
100 
200 

16 
33 

159 
165 
284 
338 
387 
405 
411 
469 
473 
!137 
834 
660 
800 
837 

1000 
100 
100 

3GOO 

1000 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 

:ı 

487 
559 
185 } 

708 
771 1 

893) 

12022 
73 
85 

140 
297 
302 
317 
478 
568 
788 
856 
890 
903 

100 
)()() 

125 
139 
162 
205 
252 
440 
507 
552 
580 
634 
705 
135 
750 
810 

20000 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 828 
100 42036 

1500 
100 
200 
100 
100 
100 

200 

100 

589 

606 

' 

938 ' 
9158 • 

864 

688 

816 I 

878 
887 
918 
964 
973 

100 

( 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

654 ) 
702 
748 

r;so1 
821 
843 
915 
916 

9062 

1000 
100 
100 
1100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

200 
.. 100 
1( 100 

184 ~ 
2so J 
259 
357 
40S 
434 
485 
510 
544 

100 
200 
100 

' 100 
100 
100 
100 
100 
100 100 20064 

1000 91 
200 1 151 

100 940 
100 1 24013 
100 1 81 

( 100 
100 
100 

1000 
100 
200 
100 
100 

28185 
260 
283 
303 

zoo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

3029 
70 

126 

100 16056 
100 61 

228 

os ıSark ıaf iye ti umumiye, ittihasız~k 
"'e kuvvetsizlik haIB:tın~a .. bti· 
Yük faide ve tesirı goruleD 

-~~~~~~~-

----~~~~~~~~--::--tu u yastık 
1 Liraya yüzü ile kur ur~. KUşTOYO 

lstanbul'da Çakmakçılar. Sak~İ yactÔO kurUf, yüzü ile 
F ABRIKASINDA kqtllyiinlll ı oııu bsuı kumatlar bulu· 
Yorgan 12 şilte 10 liradır. Kutttlyllne ma 

ııur. Topt~ aatıp tenilit vard~. • SALTI FRANKO 
Jel 230'.!7 • Ankara'da satıf maga%UI· 

ista.nbul Sıhht Müesseseler !-f üha>:aat • 
Komisyonu Rıyasetınden. 

h · için lüzumu olan 
Bakırköyiinde kiin !'-kbli!~ h~ııtavı" •Ad:_ pamuğu önümüz-40oo kil .. · eçhıle ınncı ne .1 1 

.J o numunesı v l .. .. at 14 te pazarlık suretı e a ına-
"eki 19 Temmuz 932 sa 1 gunu sa (3211) 
ta.ktı:. Taliplerin nıüracaatları. 
~ 

istanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Koınisyonu Riyasetind.en: 1 

r hastahanesi için nümunesı veç-
. Bakırköyünde kain Ak ıyd t karyola ile 1200 adet yerli ' 

hıle yerli mamulatından 200 a e . eçhile 2 Ağustos 932 salı 
Y" k" tnamesı v T ıın battaniye olbapta ı tar fle ihalesi yapılacaktır. a· 
&'Ünü saat 14 te aleni nıünakasa sure 

1 
(3210)' 

!iplerin müracaatları. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
. . eden Derince, Haydar· 

10000 ton kömürün havza~ fah.mıYkaıaı; kapalı zarf usulile 
... . . 1 naldı muna • d .. aşa ve Mersın lıman arına • ··dürlük bınasm a yapı. 
25.7.932 tarihinde Ankarada Unıumı ınu 
lac:aktır. . Ank a ve Haydarpqada idare 

Fazla tafsilit, 1Je!er
1
hrayartnamderde yazılıdır. (3084) 

Veznelerinde satılmakta 0 an şa 

k 
k

.. .. ·· kapalı zarfla münakaaaya 
10000 ton lave ınaden onıuru 

onınuıtur. "h' d Ankarada Umumi müdürliik 
Mıinakasa 24-7-932 tarı ın e ______ _ 

Basurlulara: H E D E N S A 
Piyanko Kişeleri 1 ı 3 üncü kolordu 
Bayazıt Okçular batında (58) • A 

(66) (~9) ve ı:atibt~ki l~imadı ılanları 
Milli pıyanko kı,elerı bugunden . . . . 
itibaren bilılmum ikramiye ve a- K. O. ıhtıyacı ıçın 2000 kilo 
mortile~i deri>;~! ~~vk:if~tsız . ~er: ıade yağı alınacaktır. Pazarlığı 
mektedir. 13 uncu tertıp bırıncı 17-7.932 pazar günü saat 1430 
kefide biletleri de aablmaktadır. da yapılacaktır. Taliple • ' 
Muhterem latanbul balkının teı- . . rın mu 
'fi 'ne muntazırız. vakkat temınatları ıle muayyen 

rı en k' k · d b 1 O midi istikbal, Yeni ikbal, va ıtte omısyon a u unmala 
itimadı Milli rı. Şartnamesini almak isteyen. 

!erin her gün öğleden evvel ko 
misyonumuza müracaatlan. 

As. mk. Sa. Al. 
komisyonu ilanları 

Merkez kumandanlığına mer 
but müesaeaat ihtiyacı için 20 
kalem sebze pazarlıkla satın a· 
lmacaktır. Pazarlığı 14 Tem. 
muz 932 çarşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satın al 
ma komisyonunda icra kılına· 
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona m'iira
caatlan ve ittirak için de muay 
yen vaktinde komisyonda ha
zır bulurunalan. (86) (3268) 

or: HORHORUNİ 
- .. • • ve Bevli hasta.lddar 

(510) (3259) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Beyoğlunda Kum
baracı yokuıunda 57 No. lu hanede 
sakin iken 27-S-932 tarihinde vefat 
eden madam Sara Barnatannın tere
kesine mahkemece vıuiyet edilmit· 
tir, tarihi ilandan itibaren esbabı 

matlüp ve alô.kadararun bir ay ve mi 
ra•cdann üç ay zarfından Beyoğlu 
dördüncü sulh hukuk mahkemesne 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 

ZA YI - Adapazarı Türk Ticaret 
Bankası lstanbul Şubesine 22-9-931 
tarihinde tevdi eylediğim 285 lirayi 
muhtevi 1432 numaralı vadeli tev· 
diat makpuzunu zayi ettim. Yeniıi~ 

ni alacağmıdan eıkiıinın hükmü ol-
"... .... - - - . -

100 947 
( 100 1600 49063 

100 854 
100 942 

200 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
200 
100 
100 

137 
156 
230 
240 
246 
251 
277 
336 
483 
573 
609 

200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
200 

73 
192 
267 
355 
360 
419 
516 
560 
571 

100 946 3000 
100 
100 
100 
100 
200 
100 

1000 
200 

1000 
1000 

100 
100 

5000 

38002 
147 
183 
223 
225 
263 

200 999 
200 39160 
200 
100 
100 
100 

216 
319 
355 
512 

alt Hulasası Kullanınız. Her eczane 
de sablır. 

Ameliyatsız memeleri kurutur. kanı 

keser, evcaı teıkin eder Dünyanın 
emsali iz bir iliadır. 

1 t.tanbul asliye mahkemesi 3 üncü 

hukuk dairesinden: Dikran KallJar
yao efendi tarafından ZCIYceti Yorıi 
Papayani kızı Madam Fani aleyhine 
ikame eylediği bof&Dma ılavasmın 

10-7-932 tarihli tahkikat celsesinde: 
usulen vaki teblifala .-almen gelme 
miı olduğundan giyap karan bilitti
haz evrakı dava okunmak ve zevci· 

yet vesaiki ibraz olunmak ve ıaJtit 

dinlenmek suretile muamele cereyan 

ederek tahkikat 22·9-932 salı saat 

14 te borakılmıtbr. Muamel.i.b mez

kilreye kartı itiraz etmedlii ve yu
mü mezkürda ispatı vücut eyfem&

diği taktirde gıyabında cereyan e
den muamelatın müıeber addedile

rek muhakemeye kabul edilemey..,. 
ği H. U M. K. nun 405 ve 408 inci 

maddelerine tevfikan ilan olunur. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları j 
Taksitle Satılık Voliler 

Esas ~ Mevkii ve Nevı T emina 
341 Kınalıada Tat İskele Voliıi 35 
342 Kınalıada JardenlSnü Voliıi 65 
344 Burgaz Manastır Volisi 25 
345 Burgaz Köyönü Voliıi 75 
346 Kmalıada lakele Volisi 75 
347 Kınalıada Manastır Vollal 65 
348 Kınalıada Yanık Voliıi 65 
406 Burgazada Petriç Volisi 125 

Balada yazılı voliler sekiz takıitle bilmüzayede aatılac.ağın. 
dan taliplerin 27 7 932 çartamba günü saat 16 da Şubemize 
müracaatları. (3042) 

' 

•ÜSKÜDAR AHALll MUHftREMESINE• 
Çamlıcada bir köık yaptırmak istiyenler Piyango biletlerini behe

mehal Oıküdar Ç&l'fıboyunda Sabri Cemal'den almalıdırlar. Bu 
suretle bilet almak için l.tanbula kadar vapur parasından kurtulmuı ve 
munta:ıamen biletlerini alnut olurlar. Yeni tertip birinci ke,ide 

biletlerinin satıırna IMıtlanmqbr. 

Beyvilu dördüncü ıulb hukuk 1 

Beyoğlu dordüncü ıulh hukuk mablı:emeeinden: Beyoilunda Tokat 
mahkemesinden: Tete· esine mahke liyan otelinde bir odada sakin iken 
mece vaziyet olunan mühendis mü- 31-5-932 tarihinde vat eden Sür
teveffa J. Herok efendiye ait olarakı ye tabaıından Abdullah Beyin mez
Galatada Danup hanında (4, 6, 7,8, kür odada mevcut eıyayi zatiyesine 
9 ) No. lu odalarda mevcut koltuk, mahkemece vaziy.,t edilmiştir. Tari
masa. dolap, perde, halı gibi Cfya a- hi ilandan itibaren esbabı matlup ve 

lstanbul aaliye mahkeemıi 3 Ünci 
hukuk dairesinden: Agop Kuyumci 
yan efendinin Beyoğlu yeşil soka~ 
26 No. lu hanede mükim Kansı Ma 
dam Maryam aleyhine açtığı boşan 
ma davasında mümaileybanın ika 
metgahının meçbuliyeti basebile k ' 
disine ilanen yapılan tebliğat Ü: 
rinede cevap vetnıemiş olduğundar 
tahkikatın icrası için tayin edilen l 

temmuz 932 pazar saat onda hazı 

çık artırma auretile 17 .7-932 pazar 
ıaat 17 de ıatılacaktll'. Talip olanla- alakadaranın bir ay ve mirascıların 
rın mezkür gün ve saatta mahallinde Üç ay zarfında Beyoğlu dördüncü 

- -. - - - . ... .. . 
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1 

İpekiş 
Niçin 
Nefistir? 

1 - Fabrllıası en sari 
11eult/e mllcehhe:ı oldut1u. 

2 - .A.melealne en glJlı
aelı flcretl uerdlt11, 

8 - Meuaddı ipt/daiye
ai için en yüksek bedel
leri tediye ettlt11, 

4 - Fabrlkaaını Tilrk 
De ecnebi mlltehassısların 
idare ue ne%areti altında 

çalıfhrdıiiı için 

lpekiş kumaş.. 
lan kusursuz 

ve nefistir. 

-

• 
lpekiş 
Niçin 
Ucuzdur? 

1 - Tesisat itibarile 

dilnyanın en biJyDk beş 

on fabrikasından biri ol

duğu ue biiyülı mikyasta 

mal fıkardığı, 

2 - İpeği toptan aldığı, 

3 - Boyayı taptan ge

tirdiği, 

4 - Teknik teşki/11tı 

çok kuvvetli olduğu için, 

Mamôlihnı 
fevkalade ucu. 

za maleder. 

Kırklareli ziraat bankasından: Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi haatalıklar tedaviha
neai Karaköy Börekçi fınru tıra•m
da 34. Mubam. Hini~ Emlik Zürra 

men K. Tirdeki K. No. 

250 

150 
2000 
1300 
2200 
800 
450 

3500 

200 

1200 

300 
400 
600 

Lira 
200 

350 
2000 
2000 
2000 

600 
400 

sooo 
300 

1300 

300 
400 

1000 

278 800 

1826 200 
1827 1500 
1828 1500 

255 200 
812 400 
ııs o 
991 M.1300 
992 
992 M. 400 
993 
994 

1117 M. 1600 
1118 
1023 
1116 
1957 

150 
200 

1600 

Mevkii Cinai 

Namazgah Mukaddem kah-
caddesi ve elyevm ana 

" " Harap dükkan 
" " Hane 
" " " 

Tüfekçiler C. Dükkio 
Mezarlık S. Hane 
EdimeC. Araa tarla halinde 
Y•ylada Kagir hane 

Dükkan kahve v• 

Yayla mezar
lık sokağı 
Yayla caddesi 

" " 
Küçtik yaylada 

arsa 

Hane 

Hane 
Harap hane 

Hane 

Kariye ve mahalleıi 

"•rakaf mahallesi 
Kırklareli kasabası 

" " 
" " 
" " 

Karaca İbrahim M. 
Kırklareli kasabası 

" " 

" 

... " 
" " 
" " .. " 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

icarı• en müeasir deva SERVOIN 
haplandır.Depoau, lıtanhul'da Sirke 
cide Ali Riza Merkez eczaneoiclir. 
Taıraya 150 kuru' posta ile gönde
rilir. lzmir' de lraat pazarmdaki, 
Trabzon' da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

Ceyhan Malmüdürlüğünden: 
12953 lira bedeli sabıklı Cey

han kazasının Yumurtalık dal. 
yanının rusum ve hasılatı say
diyesi 1-6-932 tarihinden 31 
mayıs 935 gayesine kadar dört 
sene müddetle kiraya verilmek 
üzere 20 gün müddetle alenf 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden ve yahut gayrimübadil bonoAu ile tesviye edilmek Üze- ı - 29-6-932 tarihine müsa 
re yukarıda yazılı gayrimiibadiller ıartnamesine tevfikan müzayedeye konulmuşh:r. Y ev dif çartamba gününden itiba
mi ihale ~1 Tenmwz pa~a.rt;esi günüdür. Talipler muhammen kıymet üzerinden yüzde yed~ bu- ren 20 gün müddetle icra kıb
çuk beaabıle pey akçelennı ihale günü saat 15 e kadar bankaya yatıracaklardır. Şartnamesı ban j nacak müza" ede neticesinde 
ka kapısına talik edilmiştir. Fazla tafsilat almak İsteyenlerin Kırklareli Ziraat Bankasına 18-7-932 p.'zarteıi günü saat 
müracaatları. (3252) 1 beşte ihalesi icra kılınacaktır. 

lzıııit Marmara ~ssn~a~rı ve 
Kocaeli Müstahkem mevki kumandanlığı 
levazım sabnalma komisyonu Rs den: 
Kumandanlık ve sefaininde bulunan Deniz efradının bir se

nelik ihtiyacı olan (250,000) kilo sebzenin tevarihı muhtelifede 
yapılan ilinata ratmeu 27 Haziran 932 tarihinde yapılan müna
kasaamda talip zuhur etmemesine binaen yeniden ilinma karar 
verilmit olmakla ve 17 Temmuz 932 tarihinde ve ıaat 14 te •
leni münakaaası icra edileceğinden taliplerin yevmimezkUrda ko 
misyona müracaatları ilin olunur. (2973) 

1 

- 2 - Müzayedeye iıtirak ede 
=-·s~ı·hh~i -ye•m-ek!lll•e•r•-~B•u•zl•u-!! bilmek için taliplerin bedeli sa. 

içkiler bıkrn o/0 7 ,5 hesabile 972 lira 

FRIGECO 
depozito akçesi teslimi sandık 
etmesi lizrmdır. 

18 ay vade ile 
'--SA TlE-• 

. 3 - Müzayedeye bizzat ve-
ya musaddak vekaletname ile 

' vekil marifetile girilir. , 
------------ 4 - Bu bapta tertip edilen 

Kulek, Boğaz, Burun 
Mütehaaaıaı 

Dr. Mahmut Nedim 

ve 28 maddeyi muhtevi bulu
nan şartname münderecatını 
temamen öğrenmek iatiyen ta
liplerin Ceyhan Malmüdürlüiü 

Kadıköy,Cevizlilr, HaaD'CJ Batı S.48 ne müracaat eylemeleri ilin <>
Cumadan maada heraiin saat 1-3. lunur. (3118) 

Sinir 

ağrısı 

cinsinden 

Haydarpaşa emrazı istilaiye 
Haatane•İ Battabiplltlnden: 
Haydarpaıa Emra:u Sariye Ye latilliye haatahaneai için 

Mayıs 933 nihayetme kadar lüzumu olan qaiıda yazılı liatedeı 
muharrer 28 kalem erzak aleni münakaaa auretile ayn ayn ola
rak münakasaya konulmu9tur. 

Talipler mezk6r erzaklara ait tartn-'m Ankarada Hu
dut ve Sahiller Sıbhat Umum Müdürlük AJDiyat Şube.inde Te 
latanbulda Haydarpa9a Emrazı Sariye ve lstiliiye haatahaneain 
de görebilirler. 

Münakasa günti 21 T mnmuz 932 tarihine müsadlf per,em
be günü olarak tesbit edilmittir. Münakasaya iıtirak etmek iste
nilirse teminatı muvakkate akçeei ile birlikte mezkGr günde saat 
14 te Galatada Kara Mustafapqa aokaimda kain latanbul Li
manı Sahil Sıhhiye merkezinde mütotekkil ihale komisyonuna 
müracaat)pn ilin olunur. 

Azami Aaıarl Cinai 
1700 1300 kilo Sadeyağ 
500 300 • Zeytin yal' 

3500 2500 • Pirinç 
500 400 • Makama 

2000 1500 • Soğan 
1500 ı200 • Un 
2500 1800 » Şeker 
1500 1200 • Sabun 

700 500 » Soda 
1800 1500 > Patatet 
800 600 » Kuru fasuf,_ 
400 200 » Nohut 
200 150 • Şehriye 
200 150 • Pirinç unu 
250 200 • Kuru kayısı 
500 350 » T neyağı 
600 500 • Reçel 
650 500 • Beyaz peynir 
350 300 • Mercimek 

25000 20000 ade Yumurta 
200 100 kilo Kuru bezelye 

16000 14000 • Ekmek 
700 550 • Fırancala 

8000 7300 » Koyun eti 
8000 7700 • Süt 

15000 13000 kbe Yoğurt 
400 200 kilo Kuru üzünr 

Bir aenellk ihtiyaç Y &f sebze 

KAP P S Alman ldtapp, Alman ldtaplan -
ucuz ıatar, Be,-oflu, lıtlldll cadd• 

ıi 390, ineç sefareti brtmncla. 

KARADENiZ POST 

SAMSU~ 
vapuru 14T~ 

Perşem 
aiinii •kfAmı Sirkeciden 
le (Zonauldak, lntibolu, /. 
Samsun, Ordu, Gireson, 1' 
Sürmene ve Rize' ye aid''"""',... • 

Fazla tafailit için SirkeÔ 
kenci hanındaki •centalıiı"" 
racaat. Tel: 21S1S 

SEYR!3EF AIN 
Merkez acenta: Galata ıı: 

batı B. 2362. Şube A. Si 
\fllhllrdarnde han 2. 3740. 

IZMIR - PiRE - İSKEND' 
RİYE POSTASI I 

(izM1R) 12Temmuıısalı1 
Galata nhbmındu 

TRABZON POST 
( CUMHURiYET) 
Temmuz çaqamba 18 
Galata nbb-daıı. 

İZMİR - MERSiN POS1 
(•INEBOLU ) 13 Te 
çarpmba 10 da ld• 
rıhbmından kalkarlar. 

lzMİR EKSPRES pOS
T ALARINDA 

İatanbul - İzmir - Ocretl 
J(t 

1. ncl kamara 
2. nci 
3. DCÜ 

GOverte 

" 
" 

ı 

ı, 

3~ 

MERSİN POSTALARIN 
latan bul - İzmir Ocretletl 

1't· 

l~ 1. nci kamara 
2. nci 
Gnverte 

" ~ 
darece aıağıda iımi Y' 

zılı malzeme pazarlık ~ 
satın alınacaktır. Te01iıı• 
% 10 dur. 
İhale 13-7-1932 saat 16 
Siyah saç 30 Taııo 
Köşebent 30 ~ 
Kazan borusu 100 ,. 
Demir çubuk 16 Mt. 
Perçin çivisi 800 Kg· 
Cıvata 150 

Dr. Celal Tevfi 
Zührevt ve idrar yolu 

haıtalıldarı miitehaa1111: 
Sirkeci Muradiye caddeıi, No V 

Türkiye lı Bankasından: ,1 
Hikimiyeti Milliye Bafl' 

münaoebetile 16 Temmuz 93ı 
marteai günü lıtanbul ve Be 
fU]>emiz kapalı bulunacaktır• 

Türkiye Cümhuriyet Merkez BQnkası 
7 Temmuz 1932 Vaziyeti 

l 
Nafia Vekaletinden: 

Ulukııla - Nlfde hath üzerinde 42 inci kilometrede kliıa ~ 
ocaiından ihraç edilecek (15000) metre mik'ap balast k.,.. 
(zarf uaulile münakasaya konulmuttur. -

MUnakua 24-7-932 tarihine müaadif pazar günü saat ıd j 'A K T 1 F P A S 1 F 

Kasa 
Alan ıafi kllo~ 
Banknot 
Uf•klık 

JUU.971 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhabirler. 
Alan Mevcudu { lllveten tednllle çık1t1lın 

Külçe 11fi Kllogr 
7 51 440 banknotlar lı:artılığı 

' { btveten ıed•vill 

kıbtl notlar kartılıtJ. 

Ura 
• 
• 

Lira 

17.551.043,49 
9.693.9i0,-

298.2l3,10 

1.056. 960,89 

845.389,82 
5:7.209,95 

Alanı tahvili ~ Döm mevcudu çıkarılan bank· l.lra 

Serbest döYiıılor 1 " 
~-------ı 

Hazine Tahvilleri: 

Lira 

27 .543.1126,59 

583.ll2,6l 

1.979.560,16 

Deruhte edilen evrakı nıktlye lı:artılıtı 
Kanonun 6 ve 8 !od maddelerine ııvflkaa 
vatı tedlyıt 1 

Lira 158.748.56ll,-

__ .,- i.360.563,- 156.88t.OOO,-

Ciizdan 
Len edat 
Eshım ve { Deruhte edilen evrakı nalı:dyı 
Tahvilat karşılıj!ı ( itlbar!kıymetle) 

Altın üzerine avan 
Hiaaedarlar 
Muhtelif 

Lira i.000.000. -

1 .. 17.125.825,-

Yekftn 

29.1115.825,- · 

l.1!78,8~ 

4.6!24.416.76 

1.215.611,98 

21! 1.461 .026,45 -

Sermaye 
TedavUldeki Banknotlar 
Deruhte edilen evrakı oalctlye 1 Lira 1118.7~1!63,-
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerin• tnflkuı 
vaki tediyat '-....!l~......:i.::.:8:..:60.=ll:::ı..--1 
Deruhte eılllcn evrakı naktlye bakiyesi 156.888.000,-
Kırşılığı tamamen altın olarak tedavüle 'illi ı4llen 1 Lira !l.745.550,S8 
Karşılığı tamamen ıılııııı tahvili lı:abl dövla olarak 
tedavüle vazedilen , ~·~--~-_8_8?1~'~· 
Vade•İz Tevdiatı 
Döviz mevduab 
Muhtelif 

Yekdn 

lakonto haddi % 8 - Altl..- üerine avana % 6 3/ıl 

Lira 
15.000.000,-

lOl.trl.IMO,IO 

0.'81.603,84 

119.40i,ll0 

l&M0.080,11 

221.461.026, 45 

A.nkara'da Nafia Velı:ileti Müste,arlık makamında icra edil' 
tir. A 

MUnakataY• ittiralc edeceklerin teklif mektuplan ve J~ 
liralık muvakkat teminatlarile Ticaret odaıı v•ikalannı ,,. 
giln T• -tte mflnakaaa komiayonuna vermeleri ll:umdır. ..~ 

Taliplerin milnakaaa f&l'bıameslni bk lira mukabilinde "" 
kara'da Dmıiryollar lııtaat dairesinden, lstanbul'da Hay;we 
ıa'• IJ- lıleri MUdürltıtunden tedarik edsHlirler. (30~ 

Yeril •• AYrUpa kumaılarmd.an ku•unus 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başlat 
hamr parde•tl ve elbl•eler fevkalAde ucuzdut• 
---~ Eminönft, Kaıı:mirci Ali Riza mliessesah .... -~ 

Göz 
Prof.,ör 

Dr. Esat Pata 

•• 

Hekimi 
1 

Birinci Sınıf MUtebasaı 

Dr. Süleyman ŞUkr8 

. 

SU-DO-R NO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 


