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NUSHASI S KURUŞTUR 

kongreden 
Sonra ••• 

Siirt Meb'.,.u: MAHMUT 

lki sene evvel Ankarada 
lı.tlıyan, bugün de _birinci ~~
treainin toplanmasıle yenı bır 
••flıaya giren tarih hareketi 
Çok mühimdir. Bu hareketle ye 
ili bir mücadelenin tarihi baılı
Yor. Bu mücadele; yalnız Türk 
llıilletinin tarihi, tarihteki bü
Yiik rollerini inkar edenlere kar 
\' Yapılmıyacaktır. Ayni zaman 
d• itiyatlarla kafalarda yerle
feıı efsanelerİe muhtelif nıhi te 
•irlerle hasılı llim ve hakikat 
diye ııe'.nimıenen küflü kanaat
lerle de çarpıtmak icap ede
cek. .• ,,. ... ,,. 

Tarihte bir çok müstebit hü 
ktnıdarlar geldi, geçti. Bunlar, 
kendi nefislerini daima millet
ten Yüksek görürlerdi. Onlar, 
'•nki Allah tarafından gönderil 
llıit mukaddes bir memur, hal· 
kı da yine Allah tarafından biz 
llıetlerine verilmit bir esir kafi 
leai idiler. Buna, böyle inanmıt 
l~rdı. Fakat bunların çoğu ken 
dı milliyetlerini inkar etmezler, 
!Jıilliyetlerine hakaret eden1ere 
~ gözle bakmazlardı. Halbuki 
ııde öyle clmadı. Mesela: Os 

llıanlı padi,.lıları; mensup ol
duldan millete Türk diline ve 
lllilliyetine kar;ı hiç bir aayğı ta 
f•mazla ı. Türkleri; idraksiz, 
kaba ve barbar diye tavsif eden 
hüverrihleı'e kartı llkayit ka-
Yorlardı. Onlar, arapçayı, a

Ceınceyi hem mübarek, hem de 
:eyiıli bir dil diye alırlar, o dil
erJe konu,mayı, onlarla yazma 

)'~ daha büyük bir ıeref bilirler 
dı. Bu haleti ruhiye, Osmanlı 
Paditahlannda öyle bir devirde 
Ylfıyordu ki, Avrupada milli
Yet fikri mütemadiyen ilerili
>'~r, milliyet ve fikir mücadele
h1ııin aleyhimizdeki tecellileri 
er gün bira:r daha artıyordu! . ,,. ... 

, Medeniyetlerin kaynağı bir 
olke ve bir millet var. Asırlar-
da- L._ • kik • •• h..., ueri tarih; bu ha ati mu~ 
eın, me,kUk ve meakUt geçı

~or. Bu hakikati gizlemekte ya
k •ııcılann kabahati~. muh~k-

ak •• Fakat bizzat bızım, Turk 
'llıüverrih ve münevverlerinin 
!Jlücrimane kayıtaızlığmı nasıl 
1~•h etmeli? Bugün kurtarıcı 
lıır el, tarihin karanlıklarmı yır 
tarak, Türk hayatma taalliik 
~en hakikatleri meydana çı
"•rdıkça kendi kendimize hay
ret ve hiddetle soruyoruz: 

- Bu tetkikler ve taharriler 
it İçin yapılmadı? Alimlerimiz 
te münevverlerimiz nerelerde 
id'? ı. 

Bize kalırsa, hayret ve hid
dete mahal yoktur. Mevzuu 
bahis tetkikat için muhitin ha
tır bulunması lazımdı. Memle
keti idare edenlerin zihniyetleri 
~İi•ait olması tarttı. Halbuki, 
İikümdarlann kafasında yaıa

I;n telakkiler; böyle bir tetki
tefvik değil onu ortaya ata

l~kları mahkfun edecek bir ma 
1.Yette idi. Bundan baıka dü

~1111ınek lazım ki bizim memle-
"et ' 'h te geri kalan fey yal111z ta-

'rı tetkikatı değildir. ilim, 
aıı• . 

• at edebiyat iktıaat, aıya. 
et · ' h • ıdare, hasılı umumi bayatın 

kel •afhaaı tetkiksiz ve c;lui_k 
.,: ?11ttı. Biribirine müvazı bır 
L .. ı1Yette yürütülmesi icap eden 
"tlt" li il? bu saflıalar; umumi faıı-
Yetı · · . h · · d b ınızın çerçeveıı arıcın e 

:r•kıln11,tı. İtte timdi vaziyet 
.: .. fe~ait değitmittir: Zemin 
t 111aıttir, muhit müsaittir, ni
t~t~t bu hayırlı ve ıerefli iti 
''ndık Ve himaye edenlerin ba
t~ a Büyük Gazinin nurlu fikir 
'o fahıiyeti vardır. Bundan 
ııı~)' ?lsun, kayıtsızlıkları, i~
~İr erı mazur gösterecek hıç 

•ebep olamaz. ...... 
tihl~eliğimizde naaıl bir ta· 
'ku duk? Türk çocuklanna 
lıtııdtııl~n tarih kitabmda Türk 
~en!Yet!ne, Türklüğün ciha~ 
tııt·· eıııyetınin kurulutundaki 
~ ~ dair bir fey bulunmuyor 'tu •tnnııda olan1ar esasen 
ısı;kıutu teaahüp etmedikleri 
llıııiı• ~ noksan nazan dikkati-

1 ( ıle celbetmezdi. Milli di
l>evamı 2 inci nbifede) 

---

ı uar·ciye • 
1 

• 

Cemiyeti Akvam 
cumartesi toplanıyor 
Memleketimizi temsil edecek 

olan heyetin riyasetinde 
Tevfik Rüştü 8. bulunacakbr 

Cemal Hilanü ve Münir 
Beyler 

ANKARA, 12 (Telefon) -
Tevfik Rüıtü Beyin Cemiyeti 
Akvam içtimaında memleketi
mizi temsil edecek heyeti mu
rahhaaanın riyasetinde buluna
cağı muhakkaktır. Hariciye ve
kilimiz bugünlerde hareket ede 
cektir. Cemiyeti Akvam içtima 

ına iıtirak edecek olan heyeti
mize kimlerin iltihak edecelde
ri henüz kat'i surette malfun 
değildir. Yalnız Londra ıefiri 
Münir Bern sefiri Cemal Hüs-' . nü ve Hariciye encümenı maz 
bata muharriri Necmeddin Sa
dık Beylerin heyetimizde mu· 
rahhaa olarak bulunmaları ihti 
malin den bahsedilmektedir. 

Fevka/Ade irttma 

CENEVRE 12 A.A. - Sir 
John Simon tarafından ihzar 
edilmit olan karar suretinin ev 
velce tahmin edildiğinden da
ha basit olması ve binnetice Ce 
nevre konferansının mesaisini 
sür'atle ve ihtimal bu hafta zar 
fında hitama erdirmesi müm. 
kündür. Türkiyenin resmen Ce 
miyete kabulü için akdedilecek 
olan fevkalade içtimaın 16 tem. 
muzda toplanması da ihtimal 
dahilindedir. 

-Ankara yolu faciası! 
Tetkikat bitmeden hir şeg 

söylenemez •. 

Devrilen lokomotif teferrua_ 
bna kadar tetkik edilecek 

Devlet Demiryolları Haydarpa 
fa t,letme Müfeltiti Abdullah B. 
dün Beylikköprü'de tren kazaaı
nın vuku bulduğu mahalden av
det etmittir• Kendiaile görü9tlliü
müz Abdullah B. kaza hakkında 
demittir ki: 

.,_ Kazanın aebebini. liri1We 

bit. • · mahalline yenı bır he-tea ıçın 

Abdullah Beg 

.. deribn.İttir. Lokomoti~, .en 
yet ııon f aa~a kadar ıyıce 
k'" ük te err uu '!.t:L kazayı mucip olan aebep 
te.....,. n · "b 1 bir 
teabit edilecektir. Bu ıktı f at h-
k .. daha uzayaca o an . a. 

aç sun . • f ar zarurıdır. 
kikat neticeaıne ın ız k" lül r 
Kazanın. demiryoluna . ?Y e 
tarafından ya~aıı~,m~d:!~'!'h~=-~ 
I demirden ılen ge .,.ı 1 

!~ek te hakikat olarak kabul e· 

d
1
•1 Çun" '-'' kaza vukuu aıra· 
ı enıez. ..., "f 1 · b 

d h t bekçileri vazı e en •· 
un a a d B" 1 bir ında bulunınuılar ır. oy e 
!ey olaaydı buna meydan vermez-

lerdi. 

Ba.u mütehuaulara atfen saze 
telerde muhtelif mütaleat ve ihti
malittan bahaedildiği sörülüyor. 
Tahkikat neticeai alınmadan bu 
mütaleab indi, lhtimalita ve tah. 
minata müatenit addetmek İcap e
der. 

Bazı sazetelerde de, yük va
sonlannın katann aonunda olma
aının, kazanın fecaabnı arttırdıiı 
f"klİnde mütaleata teaadüf edili
yor. Kazazede katar, Devlet De
miryollan İdareainin vazettiii t•
limata ve verdifi evamire muva
fık tekilde tanzim edilmit buhmu 
yordu. 

Katann tarzı tertibinde hata 
yoktur. Dediiim gibi, hakiki ... 
bep, tahkikat •onunda anlaııla
c•kbr.'' Difer taraftan Şark De
mlryollannda muhtelit katarlann 
naul tertip edildifini, dün Şark 
Demiryollan nezdindeki hükamet 
komiserlerinden Samuhi B. den 
aorduk. Samuhi B. dedi ki: 
"- Şark • Demiryollannda, 

muhtelit katarlarda, yolcu vason 
)arı, fursondan ve yük vasonla
n da yolcu vasonlanndan aonra 
takılır. Bu kumpanyanın katar 
tetkillb böyledir. Devlet Demlr
yollarmdaki katar t.,killbnm na
aıl olduğunu bilmiyorum.'' 

Milli müdafaa 
vekili geliyor 

ANKARA, 12 (Telefon) -
Milli Müdafaa vekili Zekai Bey 
bu ak,amki trenle İıtanbula ha 
reket etmiıtir. 

Takas komisyonu 
• • re ısı 

ANKARA, 12 (Telefon) -
T akaa komisyonu reiıi Atıf B. 
ıddi. 

Gazi Hz.nin 
Memnuniyeti 
Büyük Reisimiz 
tarih kongresinde 
alınan neticeler
den çok memnun 

Haber aldığımıza göre Bü 
yük Gazi Milli Tarih kongre 
sinin mesaisinden ve alman 
neticelerinden. çok memnun 
olmuşlardır. Maarif vekale
ti, Gazinin hassasiyet ve te
mayüllerinden mülhem ola
rak, Milli Türk tarihine ta
aJiuk eden hakikatleri mey
dana çıkarmak için, hocalarr 
mıza ve münevver/erimize 
tetkik ve taharri imkfınlarr
nr ihzara çalışacaktır. Gerek 
Türk tarihini tetkik cemiye
ti azası taralrndan ve gerek 
kongreye iştirak eden diğer 
zevat taralmdan söylenen 
nutuklar ve yapılan müna
kaşalar bir cilt halinde neşre 
dilecektir. 

• . " 
ANKARA 12 (Telefonla) 

- Gazi Hazretlerinin Cuma 
günü hareketleri tekarrür 
etmiştir. Reisicümhur Haz
retlerinin 1 stanbulda bir 
müddet kaldıktan sonra iz
mir, . Bursa, ve ·Karadeniz 
sahİ/ Vilayetlerile Cenup ve 
Şark Vilayetlerinde bir se
yahat icra etmeleri ihtima
linden bahsedilmektedir. 

Çay, Şeker 
Kahve 

Yeni tebligata kadar 
ithal edilmiyecek 

Dün Gümrükler ve inhiaarlar 
Veklletinden İatanbul ııiimrükle
ri batınüdürlüfüııe çok mühim 
bir tamim sel· 
111.İflir. Tamimde 
çay, teker ve kah 
ıre ithalitınm bir 
eld- idareaine 
dair olan kaııu· 
nun tarzı tatbiki 
haklundaki ayn· 
ca yapılacak teb
lisata kadar kon· 
tenjan harici kah 
ve ıre f"ker ithal 
edilmemeai kat'. 
iyetle bildirilmekte- Seyfi Bey 
dir. 

Aynca halı ve tiftik ihracı mu 
kabilindeki teker ve kahve itha· 
li.b için de 5 temmuz aah akıamı 
na kadar sümrüklere selmit olan 
!ardan maadaaının ithal edilme
meai ilive edilmektedir. 

Muhafaza 
Teşkilab 

Tetkikatta bulun
mak üzere kuman

dan şehrimize geldi 
Umumi muha· 

faza kumandanı 
Seyfi Pata dün 
tehrimize selmit
tir. 

Seyfi Pata dün 
lıtanhul ıı\imrük· 
!eri muhafaza mli 
dürlüiüııe sele· 
rek tetkikatla 
meuul olmufhlr. 

1 

Seyfi Patanın 
tehrlmizde bir 
müddet kalacafı 
anl114ılmaktadır. Seyfi Paıa 

Fransada Şiddetli 
fırtınalar 

CHAMBERY, 12 A.A. - Su ı 
hortumlar ıile müterafık tiddetli 
fırbnalar, bütün mmtaka dahilin
de toprak kaymalarına sebep ol
muıtur. 

Haaarat ehemmiyetlidir. 

( 

- -- ~ 

• 
1 Izmirde 
Gazi heykeli 

Başvekil 28 temmuz 
da küşat merasi

mine riyaset edecek 
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1 IZMİR, 12 A. A. - Reiaicüm· 

h .. Gazi Hazretlerinin heykelinin 
ı kütat resmi 28 temmuz pel"f"lllbe 

gÜnÜ aaat 10 da Batvekil ismet 
Paşa Hazretleri tarafından yapı
lacaktır. 

Belediyece heykelin :ı:ütat rea
mi için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Gazi meydanında havagazı ve 
elektrik tenviratı i!<mal edilmek 
üzeredir. 

Heykelin kü,at reaminde irat 
edilecek nutukları herkeı tarafın
dan ititilebilmeıi için meydana 
hoparlörler konulacaktır. 

Belediye, hükümet erkanından 
ve diğer zevattan 600 ki9iyi huau· 
ai davetiyelerle reami küşada ça• 
ğırınqtır. Bundan baıka civar vİ· 
liyetlerin ve kazalann valileri ve 
kaymakamla~ Belediye reiıleri, 
fırka tetkilib reiıi ve azalan ki
miJen davet edilmiıtir. 

Kü,.t reami fevkalide muaz
zam bir tekilde icra edilecektir. 

lzmir Belediyesi gazetelere ve
recefi bir ilinla bütün Türk va
tandatlarını bu büyük meraaime 
daıret eyliyecektir. O gün, İzmir 
pek muazzam milli bir bayram 
manzaraıı arzedecektir. 

Seyriaefain idaresinin ve gerek 
lzmir • Kasaba, İzmir - Aydın 1;. 
mendifer kumpanyalannın buııü
nün terefine olarak yapbklan 01• 

aıf tenzilat haıebile latanbul ve 
gerekse Garbi Anadoludan birçok 
zevabn İ9tirakleri de temin edil
miıtir. 

Hamiller 
Toplanıyor 

Teklifimizi kabul 
ederlerse nihai 
safhaya girecek 
ANKARA, 12 (Telefon)- Bu· 

raya selen malUmata nazaran ku
pon himilleri namına murahhaaı .. 
mız Saraçoflu Şükrü Beyle müza· 
kerede bulunan mümeHİller hü
kümetimizin aon tekliflerini bildir 
mek makaadile kupon himillerini 
içtimaa davet ebni9lerdir. 

Bu içtimada tekliflerimiz ka· 
bul edildiği takdirde müzakerat 
nihai aafhaaına dahil olacak ve 
yeni mukavelenamenin tanzim ve 
tahririne baılanacaktır. . 

"iki Kafadar,, 
Yazan: FAZIL AHMET 

Güzide edibimiz Fazı! Ah
met Beyin yakında Milliyet •Ü· 

tunlannda bir makale aeriai İn· 
tİfar edecektir. "İki Kafadar" 
umumi aerlevh•aı albnda ve 
giiaün aiyaai edebi ve içtimai 
maelelerinden bah..decek o
lan bu yuılan, karilerimizin 
büyük zevkle okuyacıaklanna 

9üphemiz yoktur •• Eaaaen Faıul 
Ahmet Bey, "İki kafadar" aer· 
levhau altında zarif ve nükteli 
yazılarile karilere kendialni sev 
dlrmit bulunuyor. "iki kafa· 
dar"'ı bekle7lnlz. 

• Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

• 
lnhisarlarda yeniden 

açıkta kala
cak memur var mı? 

Vekil Ali Rana Bey dün geldi 

Tevhit kadrosunun tatbiki _ 
Tedrici 

tasfiye - Kontenjan meselesi 
Gümrükler "" İnbiaarlar Ye!ri

li Ali Rana B. dün Ankara'd 
tehrimize selmit ve iataayonda İn 
hiaarlar umum müdürü Hibnü B. 
le inhiaar ve ırümrük idareleri mü 
dürleri tarafmdan ka11ılanm'I.,~· 
Vekil B. dün öfleden aonra i
aarlar umum müdürlüiüne slde
rek bir müddet metırul olmuttur. 

Ali Rana B. dün bal kabul ede 
rek aorduğumuz auallere cevaben 
fU beyanatta bulunmuıtur: : 

- Gümrük ve inhisarlar vekl 
Jetine menıup olan müeaaeaelerin 
en çok mütekuif bir halde bulun 
duğu yer lıtanbul' dur. Bu aebeple 
ara ura buraya selip bu mileaaeae 
leri yakmdan sörmeklifim pek 
tabiidir. Bu defa da baaı tetkikat 
icraamdan sonra Ankara•ya av• 
det edeceğim. 

(Devamı 2 inci •lılfede) 
inhisarlar ve gllmrilkler 

vekili Ali Rana Beg 

Talih kuşu insanın 
başına nasıl konar? 

200000 liralık ikramiyeyi kaza 
nan polis Tevfik Ef. anlabyor-' 
Piyangonun çekildiği gün-Ağlayan lrant 

gülen polis - Emniyet •andığında ' 
Uğurlu ev ve uğurlu nitanlı 

Tayyare Piyansoaunun 30558 
numaralı biletine 200 bin liralık 
büyük ikramiye iaabet etmit, bu 
biletin onda bir parçaaına aahip 
olan Beylerbeyinde Eakiçinar ao
kakta 17 N. da Ahmet Fethi B. 
20 bin lira kazanmı9br. Ahmet 
Fethi B. İn babaaı Zmdankapıda 
146 N. lı dükkinda çalıtınakta
dır. 

30558 numaralı biletin onda bir 
parçasının yanaı da Kumkapı po
lia komiserliği mürettebatmdan 
1479 N. lı polia Tevfik Ef. de bu
lunmakta idi. Tevfik Ef. henüz 24 
• 25 yaılarında sörünmektedir; 
polis mealekine 2 aene evvel inti
sap etmittir. Amirleri olaun, arka 
datlan bulunsun, kendiaini sev
mektedirler. 

Tevfik Ef. bu biletin onda bir 
parçasını Beyazıt'ta lrani bir tü
tüncü ile müıtereken aabn alınıt· 
lır. Biletin yarı parçaaı lranide, 
yarım parçaaı da kendiainde bulu 
nuyordu. lrani tüWncü 3 Üncü ke
ıideden aonra kendi hiaaeaini bir 
başkaaına aatmı,tır. Tabii 10 bin 
lirayı da bu parçayı alan zat ka· 
zanmııtır. lrani tütüncü timdi bü 

Dün çekilen numa
ralar 5 inci 

sahifemizdedir 

• 

200,000 liralık ikramiyeyi 
kazanan Tevfik E/. 

yük bir tee .. ür ve medamet du1'
makta, fakat artılı: İf itten Seçmif 
bulunmaktadır. 

Tevfik Ef. ye selinc:e, 10 bin 
liraamı almıt, 1000 lirunu Kum. 
kapı polia komiaerliji miiretteba. 
bnı te,kil eden arkadatlanna te. 
berrüa karar vermiıtir. Tevfik Ef. 
ctün kendiaile sö~n mubarriri
mize tunlan aöylemfttir: 

"- 10 bin liranın 1000 llraaını 
hayatımı beraber ııec;imıekte ol
duğum arkada9lanma hediye edi 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Oarlll 'I'1elı11adan fele11 ıe1111ahlar 
Yuuı l(l Mhlf•mbd•dlr 
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Tarih kongresinde Yu
suf Şerif Beyin nutku 

HARİCİ HABERLER 
Amerika da 
Uyuşacak mı? 

Fransız 
Meclisinde 

Bir set 
Yıkıldı Türkler Üzerinde garp mede. 

niyeti ne zamandan itibaren 
tesirini göstermiye başladı? 
Birinci tarih kongresi, çok müa ı mülahaza yoktur ki bir hakikat 

bet neticel•r a]arak, meaaiıini bi- meftununu hakikat sandığı bir ıe
tirdi. Tarih hocalanmız, ırolecek yi söylemekten menedecek kadar 
lı:ongreye baz<rlanmak için Anka- kurretli olsun.• Ben bu istianayı 
radan aynlıyorlar. Koncrenin son yaparken, bizzat Avrupa metodo 
gününde Darülfünun Garp edebi lojiainin, yani aklı selimin bon 
yatı tarihi müderriai Yuıuf Şerif aenı'ın prenıiplerine tebaiyet edi
Beyin en .on olarak söylediği nut yorum. Tarihte usulün en esaslı 
ku aynen ne.trediyoru•: prenıip'-in.den bi.ri 'bir veailıı:ayı 

"Türk tarihini tetkik cemiyeti en İnce bir tetkik süzgecinden ge
tarafmdan büyük bir himmetle TÜ çirerek ihtiva ettiii bütün enfüsi un 
cude getirilen tarih aeriaine dair surlan ayırınağı emreder. Hal
mütaleam aonıldufu zaınan bu e- buki ATruparun tarihleri veıika
aeri tenkit salahiyetini kendimde da deiildir, Muharriplerinin enfü
sörmedim. Çünkü bu tarih serisi- aiyetile yüklü aynthine'lerdir. Bu 
nin halihazırda yazı)mıt olan ki- enfüıiyetin bize kartı hazan İncon
tapları, beni ihtiaaa noktai na2a· acient fakat çok defa da tamami 
rından aliı.kadar eden AVTUpa ede le conacient bir garazlı:arlıkla ne 
bi ve fikri tarihini ihtiva etmiyora kadar mahiJ olduğuna dair ise 
Serinin bu kıaımlan yazıldıiı za· elimizde, yığın yığın veaikalar 
man elden geldiii kadar faydalı vardır. İtle bu vesikalara istinaden, 
olmaia çalıtmak ümidile ıimdilik Avruparun tarihlerini veıika ad
meslek itibarile beni bir dereceye detmemekte mazuruz, aade ma
kadar al&kadar eden yalnız fU zur deiil bi.z%at onların vazettiği 
noktaya nazarı dikkati celbetmek prenıiplere tevfikan vesika addet 
le iktifa ettimı meğe mecburuz. 

Osmanlı devrinden bahaeden Ü Tetkik ve tenlı:idimize arzolu-
çüncü kitapta, Avrupa edebiyatı- nan ese"' ı..,landıiı zaman -
nın Ye umumiyetle Avrupa mede- bir chimiıre telakki etmit bulunan 
niyetinin teairi altında kalan Tür lar olabilir. Fakat hangi büyük 
kiye medeniyetinin orijinal bir in teıebbüı, batta bir chiıntte görün
kitaf gösterememeainin sebepleri e- memiştir? Milli mücadeleye giri
hemmiyetlerile mütenaaip bir tarz tildiği zaman istiklal aade Avru
da tamik edilmediii zannındaynn. pa için değil, memleketimizin ka
Bu nokta daha fazla tamik edil- hir bir elı:attiyeti için bir chimere 
di~i takdirde kanaatimce vazih deiil miydi? Dünkü chimere bu
bir ıurette fU neticeye varılacak- gÜn bir hakikattir. 
tır ki Avrupayı anlamak ve ondan · • • • 
iatifade etmek nolı:tai nazarlarm- Tesadüf, darülfünunlulardan 
dan da cümhuriyet devri Oamanfı sonuncu olarak aöz aöylemek fır
devrinden lı:ıyaa kabul etmeyecek aatmı bana verdiği için tarih cemi 
derecede büyük bir failı:iyet gös- yetinin meaaiaini tebcil için birkaç 
tenn.İftir. söz söyleyeceğim. Bazı mezhep-

Hiç bir suitefehhüme mahal ler, insanın kendi kuıurunu itiraf 
vermemek Üzere hemen ıunu tek etmesini bir meziyet sayarlar; bir 
rar edeyim ki kitapta bu cihetlere zamanlar ben de bu mezhepler
temaı edilmittir. Bunun için, be- den birine salik olmuttum, onun 
nim t911lennim bu eaerin ikinci tab' için büyük bir kusurumuzu itiraf 
ında bu noktalarda bir az daba edeceğim: fstanbul darülfünun 
fazla tevakkuf edilmeainden iba- hocalarının bu milli eıere con
rettir, tribution'ları pek az olmuttur. Fa 

Bu temennide bulunurken bil- kat kusurumuzu bu suretle itiraf 
haua fU noktayı gözönünde tutu ettikten .onra muhterem cemiye
yorduın: Osmanlı dem eınuında, te bir aual tevcih etmek isterdim: 
Türkler dlni taaaaubun tesiri al- Bu cemiyet gene ayni muhterem 
tında AYrupanın yalnız müabet i- zevattan mütqekkil olaaydı, fa
limlerini almak iatemitler, ve mA- kat bizim sibi Ankaranın temiz 
neri ilimlerle felaefe ve edebiyatı havasından ve bilhaaaa Büyük Ga 
nı hemen tamamile ibmal etmİf- zinin rehberliğinden uzak bulun
lerdir_ Halbuki ilim bir küldür, aaydı bu eseri meydana getirebi
parça parça alınamaz: Ya hep, lir miydi? Ben eminim ki cemiye 
ya h~ Bahusua ki edebiyat ve tin bütün azaaı bu sualime mütte
felsefe Te umumiyetle maneri ilim filı:an "hayır(" cevabını verecek
ler, ilmin ruhu meaabeaindedir; on ler, çünkü mükemmel tarihçi of
ları bırakmak müabet ilimler aa- duklannı iabat ettiler ve iyi tarih 
haarnda da muvaffakıyet kapılan çiler eaerlerin bir takım teraitin 
nı kapamak olur. mahsulü olduğunu bil iri er_ O hal 

Ya hep, ya hiç diyordum. Fa- de muhterem cemiyetin meu.iaini 
kat bir iatianada bulunacağım; ta aamimiyet ve gıpta ile alkıtlaya
rih. Bu iatimayı ne orijinal bir lım. Fakat muıuif olmak için ay
şey söylemit olmalı:, ne de milli ni müsait terait altında bulu.:ına
gurura.muzu okf&lllak için yapıyo yan bizleri de bir az olıun tna:zur 
rum. Orijinal bir feY söylemit ol- görelim. 
mak İçin değil, çilnlı:ü orijinalite Herkese hakkını verelim; size 
den hoılanm .m. Milli sururumu- bol bol alkq, bize de biraz müaa
zu olqamak için de deiil, çünkü maha ve tetvik. 
bir büyük mütefekkir ve tarihçi- Garp edebiyatı müden-isi 
nin dediği gibi «dünyada hiç bir Yusuf Şerif 

Reichstag'ın feshi 
ihtimallne karşı 

BERLIN, 12 A .A.- Reicbstaır 
reisi M. Loebe, parlamentonun fea
hinden sonra millet mümeııillerinin 
hukukunu temine memur edilecek 
olan komisyonun en kıdemli azası 
bulunan aoıyaliıt mebustaıı ve ıoa
yalist, merkez, demokrat, Bavyera
Katolik ve Komiiniat fırkalarmm 
metalibini tetkik etmek üztte bu lıo 
misyonu içtimaa davet etmesin' re
ca etmittir. Bu fırkalar, bilhuaa 
reiıicümhur tarafından imza edilmit 
olan muzayeka emirnamelerinin ilga 
sı talebi.ni mutazammm birçok tak
rirler ,.ermitlenlir 

Hatırlarda oldup Teçhile bu ko
misyonun müfrit milliyet peryer a
zası olan M. Greger Straaaer, bu ko 
miıyonu içtimaa davetten iıti.nki.f 
eylemiı idi. -----
Belçikada grevler 

büyüyor 
BRÜKSEL, 12, A. A- Dahili

ye nazırı, dün öileden .onra Char
lerci mmtakaımdaki galeyanı bildir
mittir. 

Komünistler burada hallı: evinde 
beyanatta bulunan M. Vandervelde 
hakarette bulunmuılardır. 

SOTLEGHEM, 12. A A.- Grev 
ciler burada 2 manifatura mağazası 
sahibini Ye bir Jandarmayı yarala
mıılardll'. Gaııd'dan Jandarma takvi 
ye kıtaatı gehnesi beklenilmektedir. 

Bir köyde kırk ev 
yandı 

KONYA, 12. A. A.- Beytebri 
kazasına tabi Y eniaar köyünün 200 
hane..inden kırkı bir yansın netice
•inde kimilen yanmıttır. Binalar ah 
~ ve sık olduğundan yangının ö
nüne ge'iilernemiıtir. lnıanca zayiat 
olup olmadığı n.lıim de;{ildir. 

Çivi taciri adliyeye 
verildi 

1ZM1R, 11 (Milliyet) - Çi
vi fiyatına okkada otuz kurus 
zam yapmak suretile ihtikar y~ 
pao bir çivi taciri adliyeye veril 
di. 

Trenden düştü 
lZMlR, 11 (Milliyet) - Elli 

yatında Emine İsminde bir H. 
Alaybey civarında trenden dü,. 
müş ve ağır surette yaralanmıs 
tır. -

Amerikan ihracatı 
VAŞiNGTON, 12 A.A. - 12 

seneainin ilk bet ayında Amerika 
ihracabnda geçen aenenin ayni 
devresine niıbeten 80 milyon do
lardan fazla tenalı:uı görülmüı
tür. 

Curtiss, bir sene 
hapse mahkum oldu 

FLEMINGTON, 12 A.A. -
Lindbersh meselesinde adaletin 
seyrini itkil etmit olmakla maz
nun bulunan Curtiu, bir sene hap 
ae mah lı:üm olmuıtur. 

Petrol borularını 
yaparken •. 

MUSUL. 11 - Maverayı Erden 
de Musul petrollarmın Hayfaya 
nakli için borular koymakla met
Iul köylülerden mürekkep bir he
yete bedeviler hücum etmittir •. 

Bederiler 60 ameleyi almışlar 
ve bir çoklannı yaralamışlardrr. , 
Boru hattı da tahrip edilmiştir. 

Borçların yeniden 
tetkiki hakkında 

bir temayül başlıyor 

19 3 2 manevraları 
dolayısile 

bazı münakaşalar 

Sular Hindistanda 
bir ovayı 

tehdit ediyor 
LONDRA, 12. A. A.- Vashins- PARIS, 12. A. A.- Mali projeye SRJNAGAR, 12 .A. A.- Keımi-

tondan bildiriliyor: ait bu sece yapılan müzaktte, daha rİn timalindeki Shyolı: nehrinin bü-
Amerilı:anın ciddi mehafilinin mu- hatlar batlamaz tamamile siyasi bir yük bentiniR yıkıldığı ve sulann 

taleası, müttefilı:ler arasındaki borç- tekil alm11tır. Senebi de harbiye na- Slı:ardaya doinı inmekte olduiu söy 
larm teıviyeıi makıadile 10 ıene ev zırı M,. Boncour'un ve başvekilin lenmelrtedir. 
vel tesiı edilıniı olan Debt Foundiğ aıkeri talimler müddetlerinin 1932 SRINGAR, 12. A .A.- Shyok 
namındaki komiayonun yeniden ib- aeneainde kaİdınlmaıına müteallik Üzerindeki buz seddin.in yıkdmasm
ya edileceği ve konırrenin vaziyeti olan maddelere muhalefet etmeleri- dan dolayı botalan seller timdi ln-
vazıh bir ıurette l'ÖrÜp bir karar ver dir. duı Tadiaİne doğru inmektedir, 
meaine İntizaren moratoriumun tem 1 Soıyaliıtler, hükiimet projesinin lnduı nehrinin sulartnm irtifai da 
didine başlamak suretile !-&uıann.'.'. heyeti mecmuasını kabul etmemeğe ha şimdiden 18 kademe yükıelmiı
da atılınıı olan adımı takip edecegı karar vermiılerdi. tir. Seylilnn yann aabah, şimal Gar 
merkezindedir. Fecir zamanında, bir iki dakika hi hudut viliyetinin başlıca yolu o-
Dail~. Telegra.ph'ın ".'ashingto~ lı:argaıalılı: olmuı,a da M- Herriot, lan Attoclı: köprüsüne varmasına 

muhabırı, Amerıka payıtabbndalci hemen makama münaaip bir hitabe intizar ve feyezanlann da 1929 se
hava Ye temayülün Lausanne kon- İrat ederek zihinleri teskin etmiıtir. nesinde olduğu kadar vebamet lı:es-
feransında hakim olan zibniyetin te- Sosyalist ırrubu, düıünmek için . betrr •sinden endiıe ediliyor. 
sirile değiımiı olduğunu bildirmek- mühlet iıtemiıtir. 
tedir. Payitahtın şimdiki temayülü, Mecliı reiai M. Bouisaon. celseyi 
borçlarm yeniden tetkikine mütema- 9,30 dan 9,55 e kadar tatil etıniş
yildir. Halbuki bundan birkaç ay ev tir. Celse tekrar açıldığı zaman soı-
vel hiç kimse bunu tahayyül bile yaliıt hrlı:aaı lideri M. Blum, kürsü-
etmezdi~ ,. ye gelerek arkadaşlannın ne ıebebe 

Batan 
Tahtelbahir 

3,000,000,000 mark piya
saya nu.~ıl çıkarılacak? 

BERLIN, 1~. A. A.- Başvekil 
M. von Papen, matbuat mümeaaiJle
rİne 3 milyar mark mikdanndaki ob 
ligaayonların mali piyasalara çıka
rılması ihtimali hakkında vaki beya
natında mutat1avver }? senelik müd
det zarfında bunların piyasaya çı
karılmasına muvaffakiyet hi.sıl ol
maıına mütehaıııslarca ihtimal ve 
rilmemelı:te olduğunu ıöylemit ve 
fakat: " Buna muvaffak olduğumuz 
takdirde bu muvaffakiyetin Alman
yanın her itibar ile mali ve iktiaadi 
muvazenesini istirdat etmi4 oldufu 
manaıını tazammun edecektir." söz 
terini i1ive eylemittir. 

M. VarmfJod'uıı beyanatı 

mebni hattı h.a.reket1erinde iarar et
mekte olduklarını izah eylemiıtir. 

M. Tardieu de arkadatlarının müı 
tenkif kalacaklarını beyan ve M. 
Flandin de rüfekasının hükümde 
rey vereceklerini aöylemiftir. 

Birçok müzakere ve münakaşalar
dan sonra hükümet, itimat meıelesi 
ni iJeri ıürerek 179 reye karı• 360 
rey aJO'ak suretile galebe çalmıştır. 

Saa~ 11 i bulmuş idi. 
Bundan ,onra mecli4' , &yandan av 

det edecek olan mali projeyi cumar 
te~i günü ıaat 15 te müzakereye ka 
rar vermiştir. 

Celse, 11 ,40 da tatil edilmittir. 
PARIS, 12. A. A.- Bütçenin mu 

vazenesini temin için ururi olan 
mali ah.ki.nun mecliıte müzakereıi, 
son derece mühim ıiyaıi münakata-

PARIS, IZ. A. A.- Bahriye ne
zareti, dün dalgıçların saat 16 da 
ve 18 de İki dalma ameliyesi yapmıt 
olduklarını bildirmektedir. Dalgıç
lar, büyük mütkillere maruz kalmıı
lardır. Mamafih bunlar , kapaklar
dan biçbirinin açık olmadığını müşa 
hede etmqlerdir. 

PARIS, 12. A. A.- Bahriye erlı:i
nı harbiye reisi viı amiral Durand· 
Viel, ifasma memur edilmit olduğu 
vazire blok.kında malUmat vermek ü
zere t~krar Pariı'e gelmiştir. Mü
maileyhi;..ı mutaleaları henüz malUm 
değildir. Ancak ıreminin tahrip edil 
mit olması faraziyesi bertaraf edil
miıtir. Efrat, gemiyi ıuların iatili 
etmesi yüzünden mahvo1muı olduğu 
anlatılmıttır. Amiwal, denizaltı semi 
sinin tekrar yüzdürülmeainden fÜp
hc etmektedir. 

1 !ara sebebiyet vermiıtir. Bu müna
ka1alar, bilhassa soyaliıtlerin encü
men projesine ithal ettirmiş oldukla 

Diier taraftan M. Vamıbold' da n bir madde hakkında cereyan et
aazetecilere beyanatta bulunarak miştir. Bu madde, 1932 seneai ma
Lauaanne tilifnameai.rün mali ve ik- nevralar[n.ın il.gaaına dair idi. 
tiüdi neticeleri hakkında izahat ver M.Herriot bu maddeye kartı ve aoa 
mittir. yaliıtlerin bunun kabuJünü iıteme-

PARIS. 12 A .A. - Promethee 
tahtelbahrinin garlı:ı münasebetile 
14 Temmuzda yapılacak resmi teza
hüratın kısmı izamı bu seodik icra 
edilıniyecektir. 

Mümaileyh, demittir ki: Şayet 3 !erine rağmen itimat meaeleıini ile
senelilı: müddetin hitamında takri- ri sürmüştür. 
ben 400 milyon mark mikdannda .. 0 M. Hen-iot, t.alim manevraJarırun 
lan bonoları dünya piyasasına çıkar ilırası keyfiyetinin aon derece ihtiyat 
mağa muvaffak olduğumuz takdir- ıızlık ola~a~ını beyan elmit ve yeni 
de bunun neticesi 1930 temmuzun- ordu pro.ıeaınde bu manevraları za
dan itibaren faiz ve resülmil olarak ruri görmiq olan müteveffa Jaures' 
senevi 24 milyon ark tedi et-

1 İn fikri ile iştihar etmiştir. Mümai-

PARIS. 12. AA.- Meb'uaan mec 
!isi, dünkü celsenin bidayetinde mağ 
ruk Promethee tahtelbahri mürette
batııun hatıralarmı yad ve tebcil ey 
lemittir. 

m ye 1 h bö" 1 bir ihti' lı - · . ._, 
mek taahhüdüne giriımit olacağız. ey , . ~ e yataız ~· .•rtilWlp 

Kongreden 
Sonra Halbulı:i Lauıanne itilifnamesi akte e~~ ıçın ~n'.!' ~ ~ntihap e

dilmemiı olaa idi, 1936 senesine ka dılınıt oldugunu .oyl~.ftir. .F~a 
dar 465 milyon mark ödemek mec- ol.aralı: ~ man~'?"• ciimh!'nyeti!' 
buri etinde bulunacalrtır bır senelık aoken hızmete aıt tetkı-

(Başr 1 inci sahif<dt) 

Y · li.tı eıaıiye kanununun cüzimütem-
Binaenaleyh, Lauaanne itilifname mimidir. 

ye aldığımız tarihe göre, Tür
kün tarihi, sanki Osmanlı tari
hinden batlıyordu; Türk mille
ti, sanki dörtyüz çadırlı bir aıi
ret halkından doğmuştu. Bü
tün tarih kitapları, sanki hü
kümdarların menkıbelerinden, 
hanedanlarının hayatından iba
retti. Bütün milli şeref ve fazi
letler onlara veriliyor, asıl ha
kim, müessir ve ibda edici mille 
tin kudreti gölgede bırakılıyor
du. Asırlarca, kendimizi, kendi 
vatanımızda yabancı saydık,ken 
dimize o nazarla baktık, kendi 

ainin Alman iktisadiyatını sözetmiı Hülı:Umet, 179 reye lı:a'lı 360 iti-
olduğu ıüpheden azadedir. mat reyi almııt... 

/ngiliz gazetelerinin Mali proje 
mütaleaları 

LONDRA, 12. A. A- - Timeı sa 
zetesi. Lausanne itilifname)erinin, 
kambiyo kontrölünün ve kredilere 
ait tahd.idatın tedrici surette ilgasını 
intaç edeceğini bildirmektedir. 

Dail Expreu diyor ki: bir hata 
irtikap ettik. Amerikalılarla uyuşma 
dan Avrupalılarla bir itilaf ettik. 
Nevı Chronicle diyor ki: Lau

ıane' da kazarulmıi olan muvaffaki
yetler, Vashington ile İcra edilecek 
olan mükalemelere kapı açmış oldu 
ğundan Amerikıtldann nazarında 
borçlar daba mühim olduğundan tah . ı 
<lidi teı!ih3t meselelerinin halline ça 
lı -~mak her zamandan ziyade bir ve
cibe halini almııtır. 

• 
inhisarlar 
Kadrosu 

(Başr ı incı sahifed•) 

İnhisar idareıerinin 
tevhit ve nakli 

inhisar idarelerinin tevhidi bu 
sene tedricen yapılacaktır. lnhi
aar idarelerinin Ankara'ya ne za .. 
man nakledileceği henüz malôm 
değildir. 
Tevhit kadrolarının eaaıı vekilet 
tarafından taadilı: edilmiştir. Bu
nun tatbiki müdüriyeti umumiye' 
ye aittir. 

Açıkta kalacak memur mikta- I 
nru aoruyoraunuz; Bu husuata 
bir miktar teabit edilmemiıtir. 
Tevhit tedrici olacaiına ve bir ta .. 
raftan da münhal bazı memuriyet 
ler vücude ıeleceğine nazaren me 
murların açıkta kalması keyfiyeti 
nin mahıua bir şekil alacağı tah
min edilemez. 

Tuz inhiaarı da tevhide dahil 
olmUJtur. Şimdiye kadar inhisar 
idarelerinin merkez teıkil&tı leT· 
bit edilmittir. Bundan aonra, pey
derpey mülhakat teşlı:ilati da tev
hit edilecektir. 

Kontenjan tevziatı 
Vekil B. kontenjan tevziatın

da tadil.it yapılıp yapılamıyacağı 
na dair sorduğumuz auale fu ce
Yabi vermiılerdir: 

- Kontenjan usulünde. bildiği 1 

PARIS, 12. A. A.- Yeni tah
minlere göre mali projede mukay
yet varidat miktan 1932 aenesi için 
333 ve 1933 seneti için 2570 mil
yona baliğ olacaktır. 

Talib 
Kuşu 

. . . kendimize mütemadiyen taş ve 
• (Başr 1 mcı sahıftde) 1 çamur attık. Mazinin bu acı h.a. 

yorum. Mütebaki 9000 lirayı, Em- tıralarını unutmamak ıartıle 
niyet Sandığında 645 kuruta kira- bir tarafa bıraktıktan sotıra, 
ladığıın kasaya doydum. Şimdilik şimdi Gazinin açtığı hidayet yo 
kat'i hiç bir lı:ararun yok. Üıkü- 1 • · H k'k 1 · 
d r'd Y ·ıd· lı:'t ı.· ·ı una gırıyoruz: a ı at en ara a a eşı ıre e ıra ı e otur- .., _ . . 
duğum ev bana. uğurlu geldi. Bu yacagız, bulacagız ve tarıhın 
evi 1500 - 2000 liraya satın almak hakkını gene tarihe vereceğiz! 
istiyorum. Mütebaki para ile de " " • 
bir kaç akar tedarik ederaem ge- İtin en güç en mühim cihe-
çinir giderim. Polislikte kalaca- t" T·· k t -h! · · • • E k der· b" . ı; ur an ının çerçevesmı, 
gım. aasen ço m ır aevgı d . k - B • · 
ile bağlı olduğum bu meslekte ka rosunu çızme tı. unun ıçın 
maaJ olarak elime geçen paradan ilim ve tetkik kadar, sarsılmaz 
aldığım bilet, bana bu 10,000 lira- bir cesaret faaliyet ve azmü 
yı lı:azandırmıttır. Bunun için mea irade isterdi. Türk Tarihini Tet 
lejime medyunum ve değil 10 k-k · · · b h 
b . 100 b" l" b"I lı: ı cemıyetı ışte unu yaptı, a 
ın, ın ıra ı e aza.naay- . . • . • 

dım, meılekten aynlmayı aklıma zırladı.F ılhakika T ür_k tarıhının 
bile getirmezdim. ana hatları, umdelerı kurulduk 

Şimdiye kadar mütevazı bir tan ~.onr~ onları il.min, v~~iki~, 
hayat ıreçirdim. Bundan aonra da tecrubenın nuru ıle hergun bır 
öyle olacak. Polia Teavün Sandı- az daha geniıletmek ve bütün 
ğından bir ~aat borç.. al?'ıftım. dünyaya mal etmek nisbeten 
Bunun da bır kısmını ödedım, bat kolaylatır. Kolaylaşır diyoruz. 
ka borcum yoktur. • • . 

Evli değilim, amma nitanlıyım. 
Nitanlımın hali vakti de benimki 
ıibi idi. Kısmetimize çıkan para, 
onun tarafından da sevinçle kar
tılandı. Y ak:mda kazandığımız pa 
ranrn bir luamı ile düğünümüzü 
yaparak, ya111dıkça deTlete ve 
millete dua edeceğiz.'' 

niz veçhile heyeti vekilece bir ka
rar veriliyor ve biz de bu karar 
daireainde tevziatı yapıyoruz. Bu 
ırün, tevziati hakiki ihtiyaca yak 
laştırmalı: için, tekemmül ettirme
ğe çalısıyoruz. Bu maksatla yapı
lan tevziat ilin edilmektedir. All 
kadarlar, yapılan iliııa nazaran 
taıhihi icap eden noktalan veki.-
lete bildirmektedirler. Biz de tet
kikatımızı tamik ederek tevziati 
ıslaha ça lrımaktayız- .. " 

Fakat gayeye varmak ıçın de-
vamlı bir cidal şarttır. Politika 
hayatında da benzerlerine teıa 
düf ediyoruz. Türkiyeye ait ha 
kikatleri yabancılara anlatmak 
ta daima güçlük çekiyoruz. Bir 
hafta evvel Türkiyeye ve Tür
kiyenin umumi politikasına da
ir Akvam Cemiyeti Meclisinde 
muhtelif devletler murahhasla
rına hakkımızda o güzel sözleri 
söyletmek için on senelik dü
rüst politikamızın tecellileri an 
cak kafi geldi!. 

Tarihi hakikatleri de il.leme 
inandırmak için de ayni mütkü 
ili.ta maruz kalacağımız muhak 
kaktır. Bu mütkülit; münhHı
ran taassuptan ve Türk düıman 

D.AKi 
Tren kazasının me 

·ulleri aranıyor 
Tahkikat için kaza mahalli 

yeni bir heyet gönderild. 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Hükumet Pulatlı ile B 

köprü arasında vukua gelen tren kazasının sebebini ve mes 
rini esaslı olarak tahkik ettirmektedir. Nafia Vekaleti kaıs 
halline Demiryollar İnfaat dairesi müdürü mühendis Akif 'f 
miryollan umum müdürlüğü muavini mühendis Nazir Be 
gönderm;ttir_ Bu zevat hadisenin sebebini dikkatle tetkik e 
bir rapor vereceklerdir. Bundan baıka vekalet bütün ha 
vaziyeti hazırasına dair malumah muhtevi bir rapor hazırla 
tadtr. . 

Sıhhiye müdürleri arasında 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Samsun Sıhhiye müdüriİ 

rü Bey Tokat Sıhhiye müdürlüğüne, Tokat Sıhhiye mü<'.i'. iı 
tü Bey Çorum Sıhhiye müdürlüğüne, Çorum Sıhhiye aıii 
Saffet Bey Samsun Sıhhiye müdürlüğüne tayin edilmiş! 
Aydın Sıhhiye müdürü Sadık Beyin istifası kabul edilmişti 
dana Sıhhiye müdürü İbrahim ve Konya Sıhhiye müdürü 
Beylerin birer derece terfileri ali tasdika iktiran etmiştir. 

Türk tarihi tetkik cemiyeti 
bugün toplanıyor 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Türk tarihi tetkik ceıttİ 
yarın sabah Yusuf Akçora Beyin riyasetinde toplanacaktır· 
içtimada cemiyetin müstakbel faaliyeti hakkında bazı "' 
kararlar ittihaz olunacaktırTarih kongresine iştirak eden baı1 

derris ve muallimler bugün Alııar hafriyatını görmeğe gi 
lerdir. Maarif Vekili Esat Bey de Alııara gitmiştir. Per 
günü avdet edecektir. 

Gümrüklerde 15 milyon ki/ı 
stok şeker mevcuttur 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Gümrüklerde stok bir 1ı 
bekleyen şeker mikdarınm 15 milyon kiloyu bulduğu haber 
rilmektedir_ İhracat gümrükleri olan İstanbul, İzmir, Trll 
Samsun ve Mersinde takas itlerini ifa edecek küçük birer bil 
nun teıkili muhtemel görülmektedir. 

Diyarıbekir Halkevinde 
muayenehane 

DlY ARIBEKlR, 12 (A.A.) - Diyarıbekir Halke 
köylü ve fakirler için bir muayenehane açılmııtır. Her giiD 
dan fazla basta ve trahumlu meccanen muayene ve tedavi t 
maktadır. Halkın tarafından memnuniyetle karıılanan bu ııl 
yenehanenin dispanser haline konulması mukarrerdir. 

Rıhtım şirketi davası 
1ZMlR, 12 (Milliyet) - Rıhtım şirketi davasına bugiİl' 

devam edildi. M. Gat Frankonun vekili sabık Nafia müıtef 
Bürhanettin Beyi müdafaa şahidi gösterdi. Heyeti halcillıe 
zum olmadığını beyan etti. Muhakemeye gelecek hafta d 
edilecektir. 

Bursa - Karakög yolunda 3 
otobüs yolcusu soyuldu 

BURSA, 12 (Milliyet) - Vilayete gelen malumata~ 
Bursa - Karaköy yolunda üç meçhul müsellah ıahıa 30 yol 
bimil üç otobüsü soymuıtur. Yolculardan 5 bin lira gasbedi!:.ı 
söylenmektedir- Vali Fatin Bey ve jandarma kumandanı hJ.r 
mahalline gitmişlerdir. Soyguncular tiddetle takip edilmekt 
ler. 

lığından gelmiyor. Asırlardan 
beri ilim ve hakikat diye insan
ların bellediği klasik cereyanla
rı, hadiseleri değiştirmek mev
zuu bahistir. Mukavemet için, 
galebe çalmak için alagazi bir 
ısrar ve azim ve irade ister! 

" " " 
Şüphe yok, salibiyet sahibi 

bütün garp ülemHı da tasdik 
ediyor: Bizim parlak bir mazi
miz var. Fakat bu mazinin aza
met ve gururunun gölgesi altın 
da itıl ve lakayıt otumıağa me 
zun değiliz. tlmi tetkik ve ikna 
kuvvetile muarızlarımızı yen
meğe çalıımalıyız. Unutmama
lı ki, tarihte bir inkılap oluyor, 
demektir. Her inkılap gibi bu
nu dahili ve harici efkan umu
miyeye haz:mettirmek lazımdır. 
Bunun yolu tetkik ve mütahede 
yoludur. Mantık ve hakikat 
yoludur_ Kongreye ittirak eden 
muhterem bôcalarımızdan bek
lediğimiz fey bir taraftan yeni 
tetkiklere giriımek, diğer taraf 
tan kendilerinde hakikat olarak 
tecelli eden hüküm ve karnaat
leri batkalanna telkin etmektir. 

• • • 
Hakikat fU ki, bir Türk rö

nesanu batlıyor. Bu hareketin 
batında da Gazi var- Onun ka
natlan; her muvaffakı:yeti ko
laylattınr. Birinci milli tarih 
kongresinin meydana koyduğl.
hakikatler çoktur. çok mühim-

dir. Fakat bugün alınan ~eı' 1 
!erden ziyade istikbalin bııe 
dettiği neticelere daha zi)'~ 
kıymet veriyoruz. On gii?J 
beri cümhuriyetin merkeı'·J 
bir nuru irfan müesseıet1 , 

çalııan tarih hocalıuımız, ~~ 
karanın kudai ruh ve beyee:fJ 
nı yalnız talebelerine d~ 
memleketin her tarafıoa ~ 
cekler, yayacaklar •.• Milli 1'~ 
himizin hiç bir noktası kar~~ 
kalmamak için gelecek k~J 
ye daha zengin ve daha mıı 
hez olarak gelecekler._. . ~r 

Büyük Gazi, kongrenıll lJ 
Yam ettiği müddetçe dairıı~~ı 
calarından müzakere ve rıııı ~ 
kataları takip ettiler. So~ ~ 
idi. Muhterem bir hatip, bfii~ 
nasebetle sözünü, dün ıı! 
milletine halas yolunu •\~ 
gibi, bugün de Türk tar~fıı ,ı 
yolunu açan Gaziye tevcılı ./' 
mifti. Sanki bir elektrik f<ılo', 
ti, salonu dolduran tarih ~rdıl 
larını harekete getirdi, bı f 
bire hepsi ayağa kalktılıır•,.,t 
riye döndüler ve Türkün r<> ,f 
sana devrini açan Gazini~ lı~I 
runda eğildiler. Kanaaıı_!";;,t 
bu harekette yalnız bir hil~~ı 
mefhumu aramak noksaıı •tıcf 
Biz, hocalarımızın bu jesti ~ 
daha ziyade yeni bir misal<ı 
it manasını sezdik. ·ı (f 
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Benzin Ve Petrol Fiatlan Durmadan Artbrılıyor ! 
Ekonomi 

Benzin fiatlarında 
şaşılacak tereffu var 

B•l•dlg•d• 

Belediye 
Binası 

Liselere yeni 
Muallim 
Darülfftnunda bu

gün imtihan var 

W6adt1ltJd• 

Etablilere 
Tevziat 

Mahkemelerde 

fgfal mi 
Edilmiş? 

Poliste 

Bir 
Cinayet 

Memleketin her tarafında pet. 
rol ve benzin fiatları fahiştir 

Konservatuvara 
verilmesi 

tekarrür etti 
Belediye eaki düyunu wntmıl

ye binaarna latınacaiı için, Bele
diyenin binaaı da Konservatuvara 
verilecektir. KoNervatuvar tim
di Şehzadebaırnda bulunduiu i
çin çok uzak gelmektedir. Bele
diye binau merkezi olduğundan 
Konıervatuvar için muvafık rörül 
mektedir. 

Liae ve ortamekteplere mual
lim olmak i&tiyenlorin imtibanlanna 
bugün Darülfünunda batlanacak
tır. imtihanlar bir hafta sürecek, 
tahriri ve tifahi yaprlacaktır. im
tihanlarda orta tedriaat umumi 
müdürü Fuat B. de hazır buluna
caktır. imtihanlarda muvaffak o
lanlar lise ve ortamektep muallim 
liği ehliyetini haiz olacaklar, mün 
hal vuku bulurıa •eki.let tarafın 
dan tayin edilec~ldet"dir. 

Şimdiye kadar yilz 
elli kiti 

paralannı aldılar 

Etabli Rumların Anadolu'da 
bulunan emvaline mukabil alika
darlara yapılmakta olan 150 bin 
lngiliz liralık tev:ı:İattan timdiye ka 
dar 160 kİfiye istihkakları verilmit
tir. Mübadele komisyonu tarafın
dan ikinci bir tevziat liateai hazır· 
(anmaktadır. 

Şevket Beyin dün 
müdafaası yapıldı 

Zimmetine 70 bin SO lira 
geçinnelde maznun muha· 
sibi mes'ul Şevket Beyin mulıake 
meaine dün de Aiırcezada devam 
edilmit ve müdafaa yapılmıttır. 
Maznun vekilleri, Şevket Beyin 
müteahhidin igfali.tma kapılarak 
M-fiyane hareket etmek neticeai 
bu müşkül vaziyete düıtüiünü 
&Öyleyerek cezayı a:caltıcı aebep
ler olduğunu ileri ıünnütlerdir. 

Bir amele, Tütiin 
şirketi 

katibini vurdu 
Dün Galatada Küçükhendelj 

sokağında Tiryandafili. apartım• 
nındA oturan ve Ortaköyde F,.... 
11z Tütün Şirketind" kiı.tip larail 
efendiyi, ameleden Zekeriya ır.r
kaarndan ve kaba etlerinden bt· 
çaklamlf ve kaçmıttır. 

Gelen haberlerden memleke
tin birçok yerlerinde petrol ve 
benzin fiatlerinir fahit bir dere
cede olduğu anlatılmaktadır. Bil 
hassa fiatlerdeki bu tereffü Kara 
deniz aahil vilayetlerinde çok fa
hiş bir tekil almıtlır. Meseli. ~o~
~uldakta bir sene evvel benzının 
bir tenekesi 770 kuruşa satılmak
ta iken, ~imdi 8 70 kurut imia. Zon 
guldak lıtanbul Ticaret müdür
lüğü m~takası dahilinde olduğu 
için tetkikjlt& başlanmıatır. 

l&yihaaı Üzerinde tekrar tetkika
ta memur edilen komiıyon dün 
sabah bir içtima yapttuf ve içtima 
akşam geç vakite kadar devam 
etmiştir. Komisyon mesaisine de
vam edecekti1-. Belediye bir mezar

lık daha alıyor 
Şevki Bey yarın 

bekleniyor 

lsrail efendi hastaneye yatın(. 
mıttrr. Zekeriyanm İt İatedigi v# 
k~disin~ İJ bulunmadıgı cevabı 
~~nlrnesınden mujLt"'r olarak b• 
••• yaptti:ı aOylenmektediı·. 

Hariçten mal 
isteyenler 

Paristen fındık, hububat, ku
ru Üzüm, incir, pamuk. Hamburg 
dan pamuk. Belçika ve Gantdan 
kuru üzüm (Esasen lran üzümle
ri ÜzPrinden muamele yapmakta 
dır. Fakat Türkiye ile de münaıe 
bet tesis etmek ve bu madde Üze 
rine ifi yapan mühim bir ticaret
hanenin Belçikadan vekaletini al 
rnak iıtiyor.) Pariıten deri ve av 
derisi, Yafadan buğday. Atina
dan - fıçı tahtası. Seli.nikten - pey 
tıır. Atinadan - deri. Hamburg
dan Üzüm. incir, fındık, ceviz, 
ı~vtin yafı, zeytin tanesi, ha.1ı, 
rnaynezium. Viyanadan fındık ıs· 
teniyor. ihracat ofiıine müraca· 
111 .• 

Dünya buğday 
stoku 

Ofiıin topladığı malumata ~
!:atan, bu sene Avrupada iyi bır 
trıahsule intizar edilmektedir. A
lt\ rikada kıtlık zeriyatm bozul
hıaıı üzerine bugday fiyatlannda 
lereffüe intizar edilmekte iken, 
İllcbahar rekoltesinin iyi olacağı 
•ıe Anıerikanm ihtiyacına kBfi ce· 
leceği ve Amerikada mevcut 
350,000,000 butel buğday ~toku;. 
tıun ihracata tahsis edilebılecegı 
haberleri bu ümitlerin tahakkuku 
tıa mini olmuıtur. . . . 

Ofis dünya butday vazıyetını 
te bit ederken lktısadi buhran ha
·~bile dünyada ekmek istihli.ki
nll'& azaldığı netice&ine vanruıttr .. 
Mayıs 1930 da buğday stoku 
58,000,000 bUJCI, mayıs 1931 de 
56,000,000 butel ve mayıs 1932 
de 50,000,000 butel azalmıtbr. 1 
teııunuz 93 J de buğday stoku 490, 
Ooo,ooo bUJel ve 932 temmuzun
daki buğday .toku İM 488,000, 
OOo buteldir. 1931 buğday rekol
tesi ihtiyacın dununda olduiu ci
hetle mevcut stoklara miiracaat 
lüzumu hi11l olacaiı kanaati belir 
Ttıittir. Halbuki t-uz 932 de"! 
•lok miktan Te-uz 931 deki 
•lokun h-n aynıdw. Bu da gôa 
teriyor ki dünya ekmek oarfiyab 
a zalınıt •• halk daha az ekmek 
iıtıhlilı: ebn~tir. 

Odada it kanunu 
tetkikatı 

Ticaret odasında it kanunu 

BORSA _, 

12 Temmuz 1952 
~ rıatıan 

lıtilıraıl.r Talırillt 
1ır dahın •tJ.~ 
ı" l d yolları ı,- P:letırtt 
rı l\luvıhhtde .. 9.- r, .... , 

s.-
4,lt 

ı.-Cumrtıtıer 6,- Tbel 
< Ydl mıhl 4,!5 Rı•ıııa 17·-
llaıdat 5,t5 A•ıdohı ı tq,"iı) 
1 agterıy• M5 m 19,-
l~nıır Bc:Jc:tliyı :MınıM.sil ır,ıs 

1 .krızı 

11,50 
10,50 

ırı.~ 

Almanya'da hubu 
bat rekoltesi iyi 
Almanyada neıredilen hubu

bat rekolte bültenlerine nazaran, 
bu sene Almanyanın hububat re
koltesi çok mükemmeldir. Fevka
lade bir hal olmadığı taktirde bu 
rekoltenin Almanyanın ihtiyacı
nın büyük bir kışmını kartılayaca 
ğı anlatılmaktadır. 

Halı ve tiftik ihra
catında takas 

Halı ve tiftik ihracatına muka 
bil ithalat işleri günden güne ge· 
nitlemektedir. 

Bu takas muamelesinin batlan 
gıcrndan beri l 2?,000 _liralık hah 
~e tiftik ihraç edılmıttır. 

Ticaret müdürü Muhsin Bey 
halı ve tiftiğe mukabil yapılan it
halat hakkında lktıaat vekaletine 
bir rapor göndermittir. Raporda 
bu teklin ithalat <'fy&11 f~a.tlerin
de bir tereffü tevlit edebıhp ede
miyeceği tahlil. edilme~_ted~r. ~~
diriye! böyle bır tereffue srm<lılık 
ihtimal vermemektedir. 

Yunanistanda 
ihracat meclisi 

Gelen maJiimata na;ıaran, Yu
nanİ•tanda bir ihracat mecliai tef .. 
kil edilmektedir. Bu meclisin va· 
.zifeai ihracatın tezayüdünü te
min ve ithalitla ihracat arl\aında 
müvazene tesisidir. 

ihracat meclisinin 22 azaar o
lacaktır. Mecliste lktısattan, Ma
liyeden, Ziraat ve ff•riciyeden 
mütehauıalar bulunacaktır. 

Deri 
Fabrikatörleri 

--·--
Diln toplanarak mu•flget 

meaelealnl gllrDıtiller 

Şehrimi• deri fabrikatörle
ri dün Milli oanayi blrlitinde bir 
içtima ya-lflardır. 

Bu içtimada muafiyetlerin il
aaıı üserine hadia olan ~·~iy':t 
ve fabrikalann mevaddı ıptidaı
yesiz kalmalan meMleıi görüfiil· 
m~tür. 

Tetviki aanayi kanununun me .. 
riyel<' girdiği 927 tarihinden beri 
Türkiyenin deri ihtiyacını tema· 
men temin eden deri fabrikalan 
muafiyetlerin liğvından evvel 
lağv dolayıoile tahaddüa edecek 
vaziyetlerin daha evvelden der
pİf ve mevcut tarif~n.i'! e~alı ·~-

tte tadili ve tatbıki ıktıza edıl
rd~i' kanaatında idiler. Tarifede 

1 1 • • ·ı· 
ddı iptidaıyenm tenzı ı res-

meva B" "k Mili t · ait tetebbüoat uyu ~ 
mıne 'ld'•" d t tk Mecliaine geç verı 1.gın en . e •-
ki tetrinisaniye kalmıtlır .. Bınae_
naleyh tetriniaanide kanu~ çıktıg'. 
takdirde meriyete geçme•• haylı 
bir zamana mütevakkıf kalacak· 

tır. 

Bu vaziyetin mahallen tetkiki 
ve ameli su.rette çaresine bakılma 
., için Jktıaat vekaletine, Ba~v•: 
ki.lele telgrafla müracaat edılmıt 

tir .. 

Yüksek kaldırımda Şah kolu 
mahallesindeki mezarlık yüzün
den Evkaf ile Belediye araunda 
çıkan dava neticelenmit ve Bele
diyenin mezarlığı almaaına kara~ 
verilmitlir. Mezarlık Evkllfta .•
ken buraıını itgal eden mustecır 
mezarlığın arka tarafında , bazı 
tahribat yaplıfından Beledıye bu 
müıtecir aleyhine yeniden bir za· 
rar :ziyan davaaı ikame ebnittir · 

Yangınlar neden 
çıkıyor? 

Bel~diye aon zamanlarda çı
kan yangınların ıebepleri hakkın
da bir müddetten beri tetkikat ya
pıyordu. Bu tetkikat ikmal edil
miştir, Ekser yerlerde elektrik te
aiıatmda sigortaların ua.ulü fen· 
niaine iyi riayet edilmediği ve tel~ 
(erle üurleri sarılmıı olduğu gÖ· 
rülmüıtür. Her taraftaki elektrik 
teaiaatının yeniden muayene ve 
lüzumu takdirinde fenni ~ekilde 
ıslahı kararlattırılmıştır. 

Sütçülerin cuma 
ruhsa tiye si 

Ticaret yapan süt ınüıtahıille
rj ile perakende aüt satan sütçü
ler cuma günleri de faaliyette bu
lunmaktadırlar. Halbuki bunlar 
cuma tatili kanunundan İstifade 
ettiklerine dair cuma ruhsatiyeıi 
almamrşla.rdır. Bu iıe ruhıatiye 
harcınrn verilmemeaini intaç et
mektedir ki Belediye hazinesine 
zarar vermektedir. Belediye kay
makamlıklara bir tamim göndere 
rek cumalan faaliyette bulunan 
aiitçülerin teıbitini ve bunlann cu
ma ruhsatiyesi harcına batlama
lannı bildirmi,tir .. 

Ağrı 
Mahkumlan 

Antalya ı•e Çanakkalege 
çıkarıldılar 

Bundan bir hafta kadar ev•el 
Merıinden gelen bir telırrafta Ai 
rı şakilerind- 90 kitinin lstanbu 
la müteveccihen vapura bindiril
dikleri bildiriliyordu. 

Amerikan 
Mektepleri 

Dünkü Sonpoıta cazetesi ıeh
rimizdeki Amerikan mektepleri
nin iktıaadi buhran dolayı&ile A
merikadan aldıkları direktif üze
rine bu ~ene tatili faaliyet edecek ' 
lerini ve keyfiyeti Maarif idareıi
ne bildirdiklerini yazıyordu. 

Y aplığımız tahkikata göre ma
arif idareaine böyle bir ihbar va
ki olmamııtır, Yalnız Göztepe A
merikan mektebinin kapanacağı 
söylenmektedir. Maamafih henüz 
reami bir fey yoktur. 

Ragıp Nurettin Bey 
Bir müddetten beri ıehrimizde 

bulunan ilk tedriaat umumi müdii 
rü Rarıp Nurettin B. diin akıam 
Ankaraya avdet etmiştir. 

Halk türküleri de 
toplanacak 

Halk bilgisi derneği Balıkesir 
ve civanna yapacağı tetkik seya
hatini 22 temmua tehir etmittir. 
Tetkik heyetine halk türkülerini 
toplamak Üz:ere konservatuvar .. 
d_an da bazı zevat iştirak edecek 
tır~ 

Muhafızgücü 
Bisikletçileri 

Ankara'ya gitmit olan Muhte
lit Mübadele komisyonu reisi Şev
ki B. in yarın avdeti beklenmek
tedir. Bitaraf azanın hakemliğin~ 
havale edilmit olan ihtili.flı mese
leler hakkında verilen kararlar, 
bir iki güne kadar Türk ve Yunan 
heyetlerine tebliğ edilecektir. 

Abbas Hilmi Pı. 
geldi 

Atina'da bulunmakta olan aa .. 
bık Mısır Hidivi Abbas Hilmi Pt. 
dün sabah Pierre Loti vapuru ile 
sehrimize gelmiştir. Abbaa Hilmi 
P,. Perapalaa otelinde bir müddet 
lıtirahat ettikten aonra, Tarabya' 
da Toka liyan oteline gitmiştir. 

Abba• Hilmi Pt. ile birlikte sa
bık Sarkı Erden Bafvekili Hasan 
Haliİ P4. da 4ehrimize gelmit ve 
Pernpa1as oteline İnm~tir .. 

Mülhak bütçelere 
bağlı mütekaitler 

Mülhak bütçeleri., idare olu
nan devair ve müeuesa tta müı .. 
tahdem miitekaitlerin temmuz
dan iti.haren tekaüt maaılarının 
tahsiaatı fevkaladeleri keoilmiş
tir. Bu husustaki kanun İntişar et
meden haziran, temmuz ve afuı .. 
to& tekaüt maatları, aahiplerioe 
tahsisatı fevkaladelerile birlikte 
tesviye edilmiıti. Eyliılde eyliıl, 
teırinievvel ve tetrinlsani tekaüt 
maafları verilirken mütekaitler
den almış bulunduktan temmuz 
ve aiustos tahsisatı fevkali.deleri 
kesilmek suretile mütebakiai te
diye olunacaktır. 

KA YSERI, 12 A.A. - Muba
fız gÜcÜ biıikletçilen bu ıabah 
saat dokuzda halkın IHUDİıhİ teza
hüratı ve alkışları ar.asında Kay
aeriye gelmitlerdir. Sporcular şe
hir methalinde villyet erkanı, be
lediye reiai, kolordu erkinı ve 
halk tarafından kartılanmıtlar
dır. Güçl61er bugün •e yarın K•y 
l<'ri'de kalacaklardır. Tarih kongre•inden 

avdet 
Ankarada toplanan tarih kon 

Muhakeme, karar için tehir e ... 
dilmiftir. 

Hakaret davası 
Muharrir Ahmet Hidayet Bey 

tarafından Ertuğrul Muhsin B. a
leyhine açılan davaya dün birinci 
cezada devam edilecekti. Muha
keme, yekdiğeri aleyhine müteka 
bil dava açmıı olan her iki tara
fın müdafaalarını yapabilmeleri 
için başka güne bırakılmıştır. 

Komünistlerin 
Davası 

Komünistlerin muhakemeleri
ne dün de Aiırcezada devam edil 
mit ve durutma eıkisi cibi l'izli 
yapılmıştır. Muhakeme 31 tem
muza kalmıştır .• 

Ankara caddesi 
faciası 

Ankara cadde inde otomobili
le Mediha İ•minde bir kızın vefa
tına ve anneai ile erkek kardeıi· 
nin mecruhiy<"tlerine sebebiyet 
veren Emin Vafi B~yin dün Ağır
cezada muhakem sine devnm edil 
miştir. 

Geçen ce)ıede maznun vekille .. 
ri, rapor mevzuunun hAdiaeye te

Anneler, dikkat 
edin! 

B~yoglu Yenicilin.ılr aok iın· 
da 53 numarafr haned,.. otur•• 
Ta~ı K~a!i'! oır u 2 yalında lb
~·h~ ev:~n ıkınci katından soka .. 
ca dusmu,, ağır surette yar•lan-! mıştır. 

1 Kavga ve hakaret 
Galatada rıhtım caddesinde iki 

f~_haın bir.ibirlPrile kavga ettiğiru 
&oren polıs memurlarmd n Ke. 
mal ve Ahmet efendiler bunlan 
merkeze a-ötürmüttür .. 

.. Bu'.'lardan •abrkaiı Ali osl.ı 
Hu~yın memura kartı gelmit, Ü· 
2erınden de bıçak çıknuıtır. 

Metresini vurmuı 
Dolapderede oturan Yorgi met 

reai Marikaya kızınıı ve b ~iın· 
dan yaralamıştır. 

Denize düştüler, 
kurtuldular 

f~fu~ -;tmed!iini iddia ed-;rek i: 

1 

Enurganlı Tahsildar lbrahinı 
~ın;! ';:; ~eksıf yadpı.lmk~~mı ıst1emdıf <'!endinin oğlu Haki efendi ile İ· 
er ı. a eme, un u ce ıe e kı arJ .. adakşı lstinye ô ünd 

Üç kitilik bir vukuf ~hli teşkiline . dalla gezmeie çıkınııla~ ve ;e~: 
ve azadan Aaım Beyın naıp tayı- ' açarlarken sandal al>b 1 · k ·ı · · M hk ..... ura o muı nıne arar ven mıştır. a eme, ve icindekiler den.ız- do"k"I -
E ' V f' B · 1 · d d · • ~ u mu -mın a ı eyın ıvıçre e te avı tür. 
edilmekte olan refikıuının nezdi- 1· Fakat yüzme bildikler'nd k 

' ' h kk d k' 1 en uı ne gıtmeaı a ın a ı arzusunun tulmuş1ardır. 
ia'afına imkin ıörülem~~tir. 

Muhakemeye \5 eylulde devam 
edilecektir. 

iyi bir şeyin 
Kötü bir tarafı! 

Yunan dosllarınıızdan 
slllnme11lni 

i11tedlğinıiz bir cümle •. 

Cinayet mi yapa
caklarmış? 

KuımpaJada matmazel Foio
nun odun deposunda müıtahdeatı 
S...afiın, ayni depoda müstahdem 
!tekçi Şükrii ve Zindan arka.....ı. 
oturan diier nalt.ant Şüı.rüyii lı:aa 
dırarak K-ı Beyi 'Siiya öldürt
mek iatemif. Toprak altında 

kalan amele 
ANTALYA, 11 - Antalya ile 

Serik kazall yolunu hirlettiren 
Akau köpriiaünün İntaaına başlan 
mıttır. Temell.,ri kazılırken Serik 
cihetinden toprak yıkılarak ame· 
lelerden bir kaç kiti toprak altın 
da kalmıtlardır. Bunlardan bir ki 
ti ölmüs 4 kiti hafif ıurette yara
lanmıflardır. 

greoine iıtirak eden .. hrimizdeki Yunanistan• ayak baaan her 
tarih milderriı ve muallimlerin- ecnebi miHfirin avucuna bir 

~i':. ~~~ t::"..: =~d:~:\:t":!~t mektup _ver~lme~tedi~. Y~nanis 

Ve bunlardan nalbant Şülttii 
de arabacı laaya bu iti ya-alı: 
ıçın on beş lira teklif elmif. lsa 
da bunu tüccardan Osman Be, 
vaaıtaaile merkeze ihbar et .. 
miş, Şükrü yakalanarak tahkil<a· 
la batlanmıttır. 

timler Ankara civanndaki hafri- lanın mısafırlenne hıtabHe bat 
yatta bulunmak üzere orada 'kal- !ayan bu mektupta ho
mıılardır. Halkevi reisi Hi.mit B. 

1 
tamedi beyan edildikten sonra 

Halkevine ait bazı meseleleri ta- görülecek kusurların af ve mü- J'lltlgette 
Dün Seyriufainin Merıin poı

tası gelmit, fakat içi..ıen kimse 
çıl..mamı9tır. 

Aldığımız malUınata -zaran, 
mevkuflardan kırk beti Antalya
ya ve geri kalan kırk beti de Ç,a 
nakkaleye çıkanlmıştır. 

kip etmek Üzere Ankarada kal- ı h .1 1.kk. ed'I . . 
mı,tır. ..?1a a ı e ~e a • ı me•• rıca Ceza 

edılmektedır. Sonra bir takım 
!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!! 1 s ua il er vardır : M i H fi re, Yuna-

G -bA T k d d •• niıtanı ziyaretten memnun ka. Kanun·u 

Posta 
Vapurlan 

Yeni bir navlun ta
rifesi de yapılacak 

Seyrisefain'ce poıta vapurlanna, 
devlet inhiaarının tatbikine hazır 
lık olmak üzere, bir program ve 
umumi bir aeyrüaefer tarifeai ha
zırlanacağını yazmqbk. 

Bu meyanda, her yer için bir 
de yeni ve umumi navlun tarifeıi 
de ihzar edilecektir. 

ar 1 ra ya an un lıp kalmadığı, ote~ler v~ tercü- -.-
Olanlar hakkındakı miıtaleası, • 

b• k f•ı ld• gümrük memurlarının halü tav. Bır fıkra ilavesi hal& 
ır a 1 e ge 1 ~ ve ~ütün _ziya~e~i esnasında kındaki kanun gelcll 

tıkiyetı mucıp hadıselere tesa-

Türk ve Yunanlılardan mürek 
kep olan kafile bugün Cümhu_ 
riyet abidesine çelenk koyacak 

düf edip etmediği sorulmakta. 
dır. 

Yunan Turiıt kulübünün bu 
teşebbüsü takdire layıktır. An
cak İngiliz gazetelerinde sureti 
ni gördüğümüz bı.; mektubun 
bir noktası r.azarı dikkatimizi 
celbetti. Yunanistanın fİmdiye 
kadar imarı hususundaki ihma

Matbuat cemiyeti tarafından ter- lin ıebeplerini izah ederken, •
tip edilmittir. 

sırlarca "T ürklerio boyunduru-

Ceza kanununun mevkü ıner' .. 
iyete vaz'ına müteallik 26 niaaa 
1926 tarihli kanunun dördiaci 
maddeıine bir fıkra iliveai hak· 
kındaki kanun dün vilayete bild;. 
riln1iftir. 

Madde 1 - 825 numaralı ka
nunun 4 Üncü maddeaine •taiıct. 
yazılı madde ilave olunmuttur: 

Pırı. 
l••drı 

uvo" 
r.ııı ••• 
krulael 

Teri: Ol 

ÇIJDHIO A.J, 
üıyoı dey. 
Şart d•Y· 
lılyı 

Şeri: ...... 
TrlrFo• 

ç.ı. fiatlan 
ıt.o• Pı•C 

US,- Vlyt•• 
·~.!O Mıdrtt 

•,IS ltrll• 

1,8S 

t,
!,44) 

13,'5 

IJ,Qt.~ 

U910 
57,:"5 

'·"° 

Baıvekil ve hariciye 
vekilimizin 

refikaları Hanımlar 
Batvekil ismet Pt. Hz. nin ~~

fikaları Mevhib<' l~'."e~ ve ~anc~-
Vekili Tevfik RtJftU B. ın refı-

Şimdiki vapur nakil Ücretlerin
de mutedil olma•• esas tutubnak 
,artile, bazı deği,iklikler yapıla
cağı anla,ılmaktadır. 

S. Şükrü Beyin evine 
giren hırsız 

ANKARA, 12 - Aim:eza mah 
kemesinde Saracoilu Şükrü Beyin 
evinden mücevher •e para çalan 
kadının muhakemeaine batlannııt 
trr. 

Garbi Trakyalılardan mürek
kep 212 kitilik bir aeyyah kafile· 
si dün konvansiyonel treni ile teh 
rimize gelmişlerdir. Konvanıiyo
nel treni her gün saat 11,22 de 
Sirkeciye vasıl olurken gelen sey
yahlann pasaport muamelesi Yu
nan hududcında biraz u:r:amıı oldu 
iundan tren aneak aat 14,15 de 
Sirkeci'ye gelebilmittir. Gelen ze
vat Türk ve Yunanlı olmak Üzere 
tüccar, doktor, çiftçı muallim za
bit sınıfına menaup zevatten mu· 
rekkeptir. Kafilenin 70 i Türk'
tür, bu meyanda mübadele sureti
le Yunanistan'a gİtmİt olan 43 ki
ti ile Garbi Trakya gaı:etecilerin 
den "Yeni Adım0 ıazeteai aahibi 
Bahri Retit B. "lmerisya Nea" 
gazetesi batmuharriri ve Garbi 
Trakya gazeteciler Birliği reiai M. 
l&pİro Niyakopulos, F oa. ve Alay 
gazeteleri muharrirlerinden Koa
ti Kanelopulos, Astir gazetesi bat 
muharriri M. Stavro Lagopulos, 
Elefteron Viına ıazet .. i muharrir 
!erinden Mm Haçopuloa, Tahidro
moa aazeteai mubarririlerinden 
M. F oti Drakopulo•, ve Dltiki 
Traki ırazetesi muharrirlerinden 
Mel Vafidu ve Garbi Trakya 
Tiirk:erind- birkaç muallim ve 
mektep talebesi bulunmaktad,... 

Cemiyet Türk - Yu-n dostlu
ğundan mülhem'olarak bu aeyaba 
tı tertip etmif ve Uzuoköprüden 
Gazi Hz. ne bir talgraf çekerek 
Türk topraiına ayak basarken 
Reia.icumhur Hz. ne arzı tazimat 
ettiklerini bildirmitlerdir. Yunan· 
lı dostlarımız Türk· Yunan seya
hatı adını verdikleri bu aeyahat 
İçin Türk ve Yunan bayraklarmı 
havi ıigaralar yaptınnıılardır. 
Dootlarnnız sekiz gün tehrimizde 
kalacaklar ve yalova'ya da gide· 
ceklerdir. 

ğu" altında kalındığından, bir 
asırdan beri de gene "boyundu. 
ruk altında., bulunan millettaı· 
!arının tahlisine çalıııldığı cihet 
le terakki yolunda büyük merha 
le katedilmediğinden bahsedili
yor. Yunanistanın geri kalması 
mes'uliyetini Türklere tahmil 
eder yollu sözleri çirkin buldu. 
ğumuzu ıöylemek dostluk İkti. 
zasıdır. Esu mevzu ile asla ala 
kası olmayan bu cümlelerin 
mektuptan tayyını beklemek 
hakkımızdır. Yunanistanı mü
dafaa etmek için mutlaka Tür. 
kiyeye tariz etmek mi liznndır? 

Yeni hapiahane teaiaatı ve teı
kili.tı yapılmıyan yerlerde hap;.' 
veya üç seneye kadar ağır hapia 
cezaıile mahküm olupt cezu1-
nın yarıaınr ve üç aeneden yuk.an 
on seneye kadar aiır hapis ceza. 
ar mahkümlanndan cezaıınrn üç 
te ikisini çekmit olanların hal v• 
airetleri itibarile iıtihdamlannda 
11 İnci maddede yazılı hapi&han, 
komisyonunca mahzur görülmi
yenler ve san'at ve meslek Yeya 
bedeni kabiliyetçe hizm..tlerincleıı 
fayda umulanlardan isteyenler 
geceleri hapishanede geçirmek 
'artile ve maruf ücretin üçte bi 
rinden apğı olmamak Üzere üc 
retli olarak amme menfaati rine 
uygun itlerde Adliye Vekaletinin 
tenaibile Hükumetin nezareti al
tında çalıştırılabilirler. 

MO,-- Vırşowı ... ıı 
.A.t1D1. 

70,97 ,.,.. 1,9~" 
C'ınevrt t4lllll 8Ukre,< lll).9J 
ioı,. 

tııı.~~ Belırl< 30.1• 
~llılsterdım 1,17 Mostov• 11117,50 

ye I Makbule Tevfik Rüıtü Hf. 
ka arı h .. 
ler dün Ankara'dan .. ıe rıkmıze 

. !erdir Hf. ler dun a f&JD 

/ Nukut (oatıf) 

Kuruş {uruş 

Bgel'r.ış sefar~ti müıteşarhima ta
~r edm .1 Kemal Aziz B. le bir-

yın ıen '( 
V . a'ya hareket elmlf er-likte ıyan 

. M h.b ve Makbule Hf. ler 
dVı.r. ~vd 1 -~: aün kaldıktan son fı f Frııııı ~ ı *ilin, AY. 26,-

16,-
50.-

ıyana a ,,.. • ki d. K 
ra Karlsbad'a gidece er ır. •: 1 itti • 7bS, -

dulır 218 

.... ıı • ., tı7 
ıo · 

1 Brlçıtc l ti -
lhı • 

dııbmı 41, 
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"' 11on. •.-

kor ÇatJ ıa. 

ı prz~r• 

ı nıark 

1 .olıl 14,
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1 A . B de oradan mahalli 
ma zız • • , id 
memuriyeti olan Berlın e S e-
cektir. ı pco,> 

2U ,., 

it dlllt 
, ~·,,,,., .. , u.- Norveç sefiri geldi 
ı Ak11 t,tr 
ı Mecldlyı a- Noneç .. firi M. 8-t- din 
1 ııeotun• l.IJ- ibaile birlikte Manilya'tlaa ..:....::..:.._ ___ _.__ ... 

Takas komisyonun
da içtimalar 

ANKARA, 12 -Takas komia
yonu bugünlerde umumi bir .içti
ma yaparak takas heyetinin Avru 
padaki mesai&ini ıröriitecek •e 
müteakıp günlerde de içtimalan
na sık sık devam ederek de...tet 
h ... bma yapılaeak olan yeni mii
bayaatın taku tetkilııatını icra •
.ı.cektir. 

K-Uyona bir çok miieuese
lerin Yaki olan müracaatlan da 
... _,,.~ INr Mticeye batı .... 

Kafil-in reisi Dedeağaç Yük
sek muallim mektelti müdürü M. 
Kardib.~'tir. Seyahat merkeıri 

Misafirler buırün saat 16 da re· 
fakatlerinde tehir mu:r:ikaaı bulun 
duğu halde kafile ile Takıimdeki 
Cumhuriyet abidesine giderek bir 
çelenk koyaeaklardır. Şehrimizde 
bulunan bütün Garbi Trakyalılar 
da merasimde hasır bulunmağa 
davet edilmektedir. 

Miaafirlerimizin reiıi bulunan 
M. Kardikakis ile gazetecilerden 
bazılan Beyoflunda Hallu oteli
ne misafir olmutlardır. 

M. Kardikakiı dün bi:ı:e Türk • 
Yunan do&tlutunun takriy .. i i
çin bu seyahatı twtip ettıllderini 

Ye hudut ta ve .. hrimiae -·-
litlerinde aabıta tarafaadan söe-
terilen aiihulett- pek •=aua 
·~ .......... .w.ldanm ... . 

Bir teberru. 
lıtanbul Halkevi Rei.Uğinden: 
Auikurazionl Generali sigorta 

ku-yasının l stanbul tulııesi ha
yırlı bir ite aarfedilmelr iiz- Vila
yet makamı vasitaaiyle Halke•İ em
rine ~ yiiz lira vemıiftir. Bu sigor 
ta ,irketinin l•tanbul mühta~ları 
haldunda ırösterclifi İnsani hisse 
lıutı Hali&..,; ....ı.~ 

Bu hizmet eınaıında kaçanlaı 
hakkında geri kalan mahkiımi 1 "dd 1 · ye mu et erıne aııl ceza müdd t•. 

• it d b. . e 1 
nın a ~ a ırınden Üçte birine L:a. 
dar muddet zam ile cez;ılan 
ğaltılır. Kaçma•c fiili Türk ee": 
kanununun 298 İnci madd •İnde 
y~zılı ıuretıe vuku bulmu,..,. me:ı 
kur _kanunun 299 uncu maddesin
dekı cezalar hükmolunur. 

Vali Bey 
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Asrın .ımdesi "MiLLiYET" tir 

13 TEMMUZ 1932 
f< ar hane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Tdgraf adre•İ: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i,leri Müdürliifü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
TOrkiyr içıa Hariç içın 

L. K. L. K. 
3 aylıiı 4- 8-
6 .. 7 llO 14 -

12 
" 14- 28-

Cden evrak seri verilmez -
Müddeti ıeçen nüshııbır 10 ku 
ruttur. Gazele ve matboıaya ait 
itler için m6diriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.nların mes'u
liyetini kabul etmez. 

·-l'ft&L.a..a ı L ı ft. ft 'lftln D.ft. 

rialerımizd maruf dört za- lıtanbul Jkincl lf!Aı memurluğun
tm paraları bir a:ece çalını- dan: Be,otlunda istiklal caddesinde 
yor. Ayni yerde yatan Ah- 282 numaralı maiazaıla tçlu.cı ma
met Refik Bey, a:ece a:eç a:el- dam, koldnonun tetlduki duyun! bit 
diği için bu kaıı:adan parasmJ mit ve sıradeften dairede alacaklı
- varsa - kurtanyor. T abil !arın tetkikine hazır bulundunllmuı 
bu sirkat vak'ası ititilince her- tur. Kanunen yapılması lazım ııelen 
kes teessüf ediyor.. ikincı toplanma icJn Z afuotoe 932 

- Vah, vah! Ne kadardı?.. ..ı. ıünü saat 14 le alacalddarm i 
diye soranlara; alakadarlar: kinci iflas dalreıinde hazır bulunma 

- Epice vardı, pek batı· ları ilan olunur. 
rımda değil amma ... diyorlar.. -------------

Eh bir müderrisin, Anka. ÜıküdMcle lıtanbul altıncı icra 
raya seyahate çıkmış bir mü- memurluğundan: Bir deynln temini 
derrisin cebincle yüz lirada mı zimninda mahcuz ve paraya çevril. 
olmaz.. Haydi bilemedin el- mesine kanır verilen müteaddit hali 
li lira da mı bulunmaz. diye ve kıymetar oda talomlarr böfe vazo 
hesaplar yapılıyor .. · ve perde ve sair "fY•Yİ beytiye Jlr-

Derken, kör olası şeytan mi dört temmuz cloku:ı:yüz otuz iki 
tarihine müaadif pazar günü Hal 
ondan itibaren Kadıköylinde Moda 
caddesinde Bostan sokafmda No 

bu.... Hırsız yakalanıyor ... Me 
ğer çala çala dört müderris
ten ancak 50 lira çalabilmit . .
Bu havadis meydana çıkınca 23 hanede açık arttırma suretile sa
evvelce hadiseye teessüf eden tılacaktır ikinci arttmnadır ilan olu 
ler, hırsızlık vak'asının kur- _n_u_r·-----------
banlarını • gördükleri zaman 
gülümsiyerek, manalı gülüm

lstanhul Yedinci lc:ra menıurlu-

seyerek: 
- Ne ise yakalanmış ... Bey 

efendi! ... diyorlar ... 

16550 

üdirli~io~en: 
Merlaunatın Cinı ve Ncvile 

Mevki ve Müttemillb 

491 Erenköyünde Boetancı, elyevm Suadiye mahalle
tmde Baidat caddesinde atik 88,89 cedit 376 378 
No. lr maabahçe bir kötkiin tamamı. Saadet H. 

4540 2275 Kadıköyünde Tvğlacıbaıı mahallesinde atik E
renköy, cedit Kayııdaiı caddeıinde atik 36 cedit 
86, 88 numaralı maabahçe bir hanenin tama
mı. Emine Rabia Hanım 

1200 2352 Kadıköyünde Hasanpaıa mahallesinde İsmail 1 
Hakkı Bey sokağında eski 6 yeni 26 numaralı bir ı 
hanenin tamamı. Hamiye Hanım j 

761 8675 Kadıköyünde Hasanpaıa mahalleıinde Kurbağa-
1 

lıdere ikinci sokakta atik 32, 32 Mü. cedit 38, 40 
Nolı maadükkin bir hanenin tamamı. Mehmet Ef \ 

2072 5664 Ramide Cuma mahalle.inde Eyüp caddesinde ea- 1 
ki 6 Mü. 8, 10 Mü. ve yeni 16, 18 numaralı maa. 
bahçe iki hanenin tamamı. Süleyman Ağa 

!550 6780 Beykozda Yaliköy mahalle.inde lsbakaiayoku 1 
ıu sokaimda eski 15 Mü. yeoi 30, 31 numaralı j 
iki hanenin tamamı. Nigar H. 

2933 6028 Üsküdarda Atçıbaıı mahallesinde Arabacılar so-1 
kağında eski ve yeni 3 numaralı bir hanenin ta-

Asrın En Büyük Ve Ş yanı 
Hayret Eğlencesi 

Avrupa Amerikanın merkez'e ·j ahal a· 1in n'kıs'adı~· 

TRrJPIC L EXnP~s 
Büyük Brezilya Rövü Heyet 
14 temmuz yarınki pertembe aktamından itıb re 

Taksim Bahçesinde 
icrayı lüb:yata baş'ayacaktır. 

Cinsinde yekta olan bu reva heyeti, meşhur 

Prof. WiLLIAM C. Doorlay 
tarafından idare edilmekte ve meşhur Müzik - hoJ:erin bi 
çok yıldız'arı ile beynclmile' muganniyeler ve maruf bale 
riolerdon mürekkept;r. 

Heyetin temsil edeceki oyunlar meyanında: 
99 Tablo Oz~rine Fevkalli<le Alikabahı Bir 
KALEIDOSCOPE ExOTIQUE temsili vardır. 

Muhteşem Mizansen - İki Saatlik Müs 
tesna Artistik Eğlenceler 

Görülmemit • Orijinal • Mükemmel - Muhtetem 

BUGÜNKÜ HAVA Dört müderristen çıka çıka 
elli lira çıkması, bizde müdet"

ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukaner ayna 

elbiselik kumaı 19 lemmu" 932 tari 
hinde aaat 9 ua 10 arasında htanbul 
da Ankara caddesinde 35 No.lı dük-

mamı. Ziya Bey 1 

5880 6188 Vefada Veniktecaettin ve Darilbadis maballesin- l~===~~=~'!"'l~~~~~~~~!!~~~~==:ı 
de Vefameydanı sokağında eski 14, 52, 52 Mü. 

Y qllkoy askeri raoat mer
kezi den 'f'et"ilen malUmata ıö 

re buat\n ı. .. va açık "" şunali 
iatikametlerden rüzıiırlı de 
vam edecektir. 

12.7-932 tarihinde hava taz· 
yilı:i 760 milimetre en fazla 11 

caklık 28 en aa sıcaklık 1 S aan 
tİgrat kaydedilnıittir. 

kan önünde paraya çevrileceti ilan 
rislik mesleğinin ne kadar kir-

olunur. 
lı bir zer. a:.l olduğunu gös-
termesi itibarile çok (öğreti. 
ci . instructif) tif. lıtanbul birinci ifliı memurlu-

Vak'ayı haber alan ve kon- fundan: ismi: H. Habip efendiı 
b 1 'h ) Adre•i: Beyoğlunda Taksimde ağaç feransta u unan tarı mua -

)imleri ise çalınacak bir teY· dibi sokağında: Balada iımi •e ad
leri olmadığından ~yalarını resi yazılı olan zatın illası açılıp tas 
yatakhanelerde ferih fuhur bı- fiyenin adi ıekilde yapılmasına ka 
rakmışlarmıt•• rar verilmit olduğundan: 1 - Müf

Maruf rint ressamlarımız. listen alacalı olan veya mallarında 
dan birisi zaten eve birden i&tilıkl\k iddiasında bulunanların a-
sonra gelirken, bu hadiseyi lacak ve iddialarını itbu ilandan bir 
· · · d • b ] ay içinde eyvam1 resmiye müıteına 

52 Mü. ve yeni 22, 27, 29 numaralı bir hanenin 
tamamı. T ahi Bey 

5540 9695 Fatihte Haraççımuhittin mahallesinde Mıhçılar 1 
sokağında eski 36, 38 yeai 98 numaralı bir ha~ 1 
nin tamamı. Muhittin Ağa 

42500 621 Galatada Kemankq Karamustafapaşa mahalle. 

Harik Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tilrkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır· 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Doktorlar 
ışılınce üçte g mege aş a-
mış ve nihayet kendisine hane olmak üzere her ııün ıaat 9 dan 12 

h ık d b. · ye kadar Sultanahmetle vaki adliye si n ın an ırı sormuş: 

Ucuzlayormuş - Canım neden bu kadar blna&1nda icrayi ,·azife eden birinci 
geç geliyorsunuz?.. iflas dairesine gelerek alacaklarını 

sinde Gümrük sokağında atik 21, 23, 23 Mü. ve 1 
yeni 17, 19, 21 No. lı tahtında iki bap dük~anı 1 
mü9temil fevkani Çeçeyan hanı demekle maruf 
bir bap banın ancak atik 23 ve Mü. 23 numaralı I 
berber gediğinden münkalip mahallin tamamının 1 
ve gedikten ari 21 numaralı şehriye altmıı akça 
icareli mahallin tebriye elli bet tam ve bir rubu 
hissesinin ve me:ı:kilr altmıt akçadan üç akçasınm \ 
seksen bir hisseden yetmit bet hissesinin ve gene I 
mezkur altmıt akçadan bir buçuk akçanın dokuz ı A k S Al k • •ıA 1 
hisseden yedi hiaaeıinin ve mezkur altmıı akça- - &. m • a. • omuıyonu 1 an arı 
nın dokuz akça itibarile bir buçuk akçanın dört ------·------------------.-'! 

itte hayat uc:uzlay«, diye _ Efendim! Param çalın- kayt ettirmeleri senet ve defter gl-
ben buna derim.. Guetelerin muın diye!.. Bak Ahmet Re- lıi delilleri her ne ise ~u'.'1arrn asd 
rivayetine nazaran doktor üc- fik geç gitti parasını kurtar- veya musaddak ıuretlerıru verme!~ 
retleri ucuslayormuf... Hatta dı. Allah in~ana zekayı bunun . rl, 2 - Müfliıe borçlu .olanlar'.n. yu-
0 kadar uc\1%luyormua ki·, isım · · · t' B'z hadiseler 1 kanda yazılı olan muddet ıçınde 

pul hissesinin nıaıf hi11eleri altı hisse itibarile Koyun eti Ku:ı:u eti Sılır eti 
dört hiHesi Ethem Bey 57000 3000 16000 HarbiyeMp. 

Süvari Mp. 
Topçu Nk. Mp 

1450 1648 Balatta Hacıiaa mahallesinde Hacırizaefendi so- 400 100 8000 
kağında atik 25 yeni 29 numaralı bir hanenin ta. 5000 1000 6000 

ı,; ; , ıçın vennış ır. ı • h' 
,l«i pek ıöhret almamıt bazı den hisse alan adamlardanız.. borçları mikta~mı yazdırmaları, :· 

ekimler itsiz kalmıtlar, it a- Cevabını vermiştir. lafına hareketın ceza ka unu mucı-
ınyorlarmıf .. Bu gibileri meş- FELEK bince takibat ve meıuliyele uğraya-
hur doktorlann ücretleri in- ı caklannı bilmeleri, 3 - Müflisin 
dirmit olmalarından şiklyet -·----···•••• .. ·-···--··-··· ma11armı nrıkit ve tahvilitı ve buna 

ediyorlar .. Böylece bütün has- 3 üncü kolordu l mümessil kıymetli evr:kmı her ne 
alann maruf hekimlere git. suretle olİına ol un bulunduranlar 

ı·ıaA n arı · bank · ·· ıiklerini ileri ıUrüp bundan do 1 ister ,aıuz, ıslcr a ve saır mues 
1 · f ) kt ) f • • • • sese olsun bunlann üzerindeki, hak 
ayı o maru mes e '' arını K. O. ve b rıncı fırka ıhtıya- 1 hl, k ı ak ,artile 

0 
malla-

muahaze ediyorlar. eb . 'h 1 . an ma uz a m 
cı olan ya' s zenın 1 a esı 1 rı ayn mü"'clet iri....~ ~c Caire7c ver-

Vaktile gazeteler, meşhur 17 Temmuz 1932 pazar t;U· rneleri verrıcz'cr ~ cenyi takibat ve 
hekimlerin vizitaları pek pa- nü saat 16 buçukta ıcra I mcsulıyetc uğrayncakla .,,.n bilinme 
halı olduğunu 1 yazmıttı· Bu ı edileceğinden talıpl nn muay. · 4 _ 19_7 932 .alı rünü saat 13 
tiki.yete galiba ben de iltihak 

1 
yen zamaı;ıda teminatları ile bır ~: yukarıda yazılı ol~n ıflas daire

etrni,tim. Anlatılan onlar da likt komısyonda bulunmaları. . d al .. ı.lıların ilk İçtimada ha· 
b l 1 ki - ti • Ü • l k • 1 $in e aCAA 

f u amıyor ar ; ucre en 1 ": e thartna.mekyı . ma ısteY.en e zır bulunmaları ve mü'lisin müşte-
ındiriyorlar •• Apartıman kira- 1 rın er gun omısyona muı aca rek borçlııhrilc kefili rhin ve borcu 
ları gibi... atları. (542) (3294) ıokeffül edm s•ir kim•elerin İçtima· 

Ötekilere bundan ne? .. E- " 4 
'i- da haar bulunmağa hakları olduğu 

~er ıermayeden kaybetmiyor- K. O. merkez kıt'aları üç ay- ilan olunur. 
ana onlar daha ucuz tedavi lık samanı tekrar pazarlığa kon 

etsinler mütteriler onlara a:it- muttur. lhaleai 17 7 932 pazar 
. aünü saat 17 ,30 da yapılacak-

aın.. . , e 

Vakıa dünya ahvali llhhi- tır. Şartnamesini almak isteyen 

Y
e.inde bunu teptir edecek ' )erin her gün ve pazarlığa İtti. 

rak edeceklerin de vakti muaybir alamet yok amma günün 

iHTiRA I LAN 1 
•· Nebati mevaddan k•y-tli mal-
~e iıtihsal etmek icin usulıt hak 
kında istihsal olunan 6-10-930 tarih 
ve 956 numaralı ihtira beratı bu de- 1 

mamı. Hayim Ef. 
900 1649 Uskiıdar Maltepesinde eski Vapuriskele.i soka

ğında atik 10 cedit 9 No. lı müfrez maamutfak ve 
bahçe bir dükkinın tamamı Manizade HüseyinEf 

3016 2118 Balatta Mollaaıkı mahallesinde Hançerlikilise so 
kağında eski 30 Mü. ve yeni 6, 42, 44 numaralı 
iki hanenin tamamı. Nafia H. 

650 2189 Balatta Hocaaliefendi mahallesinde Külhan soka 
ğında atik ve cedit 4 numaralı bir hanenin tama
mı. Fatma Hanım ve Ali Osman Efeodi tarafın. 
dan bilveaaya Huriye Hanım ve Fehmi Efendi. 

2714 2379 Sultanselimde Çırağıhamza mahallesinde Sakıza
ğacı sokağında atik 36 cedit 40 numaralı bir ha
nenir tamamı. Hafız Osman Ef. ve Fatma H. 

611 2633 Bogaziçinde Beylerbeyinde Havuzbaıı sokağında 
atik 11 Mü. yeni 36 numaralı müfrez maabahçe 
bir hanenin tamamı. Mehmet Hulusi Efendi 

11000 2701 Gala tada Kemankeşkaramustafapa,a mahallesin 
de Gümrük sokağında eski 28, 30, 32 ve yeni 8, 
10, 12 numaralı iki dükkanı müttemil bir banm 
tamamı. Dimosten ve Y ora:i Ef. ler 

5965 2799 Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde atik Kale 
edit Hurma sokalmda atik 16 Mü. cedit lS nv

maralı aralık mahallini müıtemil maabahçe kar
gir bir hanenin tamamı. Osman Bünyamin Bt> 
namına velisi Kemal Bey bilveklle 

4000 2817 Gala tada Okçumuaa mahalle.inde T eaba sokak
ta atik 8 cedit 10, 12 numaralı tahtında dükkinl 

• 'nde farzı muhal dünyadan yeninde komisyonumuza müra-
a1talıkJar kalkarsa. Hekim- caatları. • • (~) (3295) 

fr. mevkii fiile ko~mak . üzr~.ahere 1 müştemil otelin on altı hisse itibarile bet bit· 
devrüferai veya ıcaredılecegındeo sesi. F atme Müyeuer H. 

ler ne yapacaklar .. diye kendi 
kendime dütiindüm. Eczacı
lar, li.Yanta, podra, krem, ko
lonya suyu , leke ilicı a:ibi teJ 
ler satarak haydi geçinsin
ler, l&kin hekimler ne yapa
cak ••. 

Ben hddm olsam da böy. 
le bir vasiyet tahaddüs etse. 
Muaj a:ibi, zayıflık, titınan· 
bk gibi, ıüıı:ellik ameliyatları 
gibi teYlere baflar, tifo, grip 
... e bron,it tedavisinden vaza:e-

K. O. ve 1 inci fırka ihtiyacı 
için un tekrar pazarlıjta konmut 
tur. ihalesi 19 7/932 salı günü 
saat 15 te yapılacaktır. Şartna
mesini almak isteyenlerin her 
a:ün ve pazarlığa iJtirak edecek 
lerin de vakti muayyeninde ko
misyonumu• müracaatları. 

(544) (3296) 
• * * 

talip olanların Galatada Çinili Rıh- Yukarıda ikraz numaraları yazılı emllkln vadesi hitamında 
tnn Hanında Robert Ferriye müra- borcun ödenmemesi hasebile 61 gün müddetle satılığa çıkanldı
caatları ilan olunur. • ğından talip olanların veya fazla tafsilat isteyenlerin Sandık Sa
------------- tıı amirliğine müra~~·~lemeleri lüzumu ilin olunur. 

İstanbul aıliye mahkemesi 6 ıncı 
hukuk daireıi: Ayte Huriye H. ta
rafından Sirkecide Hocapap. mahal
lesinde Türk otelinde mükim koca
., Mehmet Faik efendi aleyhine ika 
me olunan bot-nma davasına müte· 

İstanbul ·c. Müddeiumumiliğinden: 

K. O. ve Çatalca müstahkem dair arzuhal •uretinin mümaileyhin 
mevkiinin ihtiyacı için müba- mezkür adresten çıkarak bir semti 
yaa edilecek 700 kilo sarmısak meçhule ıitme•inden teb!iğ edaeme-

İstanbul Umumi hapishane ve tevkifhane hastahaneleri için 
muktazi süt, yoğurt münakasaya vazedilmittir. Taliplerin tart. 
nameyi görmek üzere Adliye levazımma ve münakasaya ittirak 
etmek üzere 27 Temmuz 932 çarıamba a:ünü saat 15 te Defter
darlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. (3086) 

çenm... talip çıkmadığından ihaleleri eliği mübaflr tarafından Yer;len met ı Beyoğlunda lıtildal cadde&inde va_ 
Zannediyorum ki; meslek. 17 / 7 / 932 pazar günü saat 17 ~uh~ttan ~aile heyeti ihtiyariyesi ı ki daireyi mahau.su~d~ ifayi vazi~ 

le'inin tam orta yerinde ve de icra edilmek üzere tekrar pa ilmuhaberinden anlaşılmıt ve hukuk eden lıtanhul ikincı ıcra memurlu
parlak devrinde iken onu ih- zarlığa konmuştur. Taliplerin usulü muhakemeleri kMunun 141in1 ;undan: Tamam111a (üç bin kırk) 
mal edip iti ya politikaya ya- muayyen zamanda teminatlari- ci ma:lde•ine tevfikan tebliğat ifası ! lira kıymet takdir edilen Betiktatta 
but ticarete dök- ba:ıı he- le komisyonda bulunmaları. Bi karargir olduğundan dava arzuhali- Sinan p&'8Y• atik mahallesinin hu 

riç kalırlar. Müterakim vergi ile be 
lediye reoumlari ve vakıf icareoi mliı 
!eriye aittir. Daha fazla malumat a). 

mak İlleyenlwin 13-7-932 tarilıia

den itlı.ar- daire divanhanesinde a
sılı bulundurulacak olan arttımıa 

kimler hep bu söyledii!im ih- rer parça da nümune getirilme. ne on~ gün zarfında 932-1080 No. furun sokağında ki.İn eski 39, 39 tartnamesine ,.., 932-981 numaralı 
tımali göz: önüne getirerek ı si ve izahat almak İsteyenlerin ile cevap layihası vermediği ve tab mükerrer 41 yeni 39 39-1 , 41 nu- doıyasma müracaatla mabali mezka 
mealeklerile alakadar olmayan öğleden evvel komiayona müra kikat günü olan 19-9-932 pazartesi maralarla murakkam m& oda üç run evsaf ve ınetıabasını muhtevi bu 
o aykırı yolu tutmut olsalar caatları. (545) (3297) saat 13,30 da mahkemede hazır bu· dükkanın yanaı paraya çevrilınek ü lunan vaziyet ve takdiri kıymet ra-
gerektir "· · 4 4 "' lunmadığı taktirde ır:ıyabında tahki- zere arttırmaya vazedilmittir.11;.g.. porunu görüp anlayabilecelıleri ilin 

Rivayet ediliyor ki latan- Çatalca müstahkem mevki ih kata devam olunacağı malüm bulua 932 tarihine müıadif pazartesi günü olunur. 

62400 4100 30000 
Yukarıda yazılı mahallere 11lzalarındaki mikdarlarda sığır 

koyun, kuzu eti bir tartnamede puarlıkla satın alınacaktır.Paza 
lığı 17 Temmu;ı: 932 pazar günü saat 14 ten 16 ya kadar Topha 
nede Merkez kumandanlığı satın alma komisyonunda icra kılına 
caktır. Taliplerin şartnameaini a:örmek için komisyona müracaa 
ları ve ittirak için de muayyen vaktinde komiayonda hazır bulun· 
maları. (80) (3262) 

• • • 
Harp akademisi ihtiyacı için ı çin 85000 adet yumurta paza 

1200 kilo kuru üzüm aleni mü- lıkla satın alınacaktır. Pazarlı 
nakasa suretile aatın alınacak- 1 ğı 17 Temmuz 932 pazar gün 
tır. Münakasaıı 17 Temmuz saat 14 ten 16 ya kadar Tophı 
932 pazar günü saat 14 ten 16 nede Merkez kumandanlığı &a• 

ya kadar Tophanede Merkez tınalma komisyonunda İcra kıl 
kumandanlığı aatınalma komis nacaktır. Taliplerin tartnamesi 
yonunda icra kılınacaktır. Ta- ni görmek için komisyona mü· 
tiplerin tartnamesini görmek i- racaatları ve i9tirak için de mu 
çin komisyona müracaatları ve ayyen vaktinde komisyonda h• 
ittirak için de muayyen vaktin- zır bulunmaları. (83) (3265) 
de komisyonda hazır bulunma. • • • 
lan. (87) (3269) 

• • 
Harp Akademisi ihtiyacı için 

2500 kilo toz teker aleni müna 
kasa suret ile satın alınacaktır. 
Münakaaaaı 17 T enımuz 932 pa 
zar günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Tophanede Merkes kuman 
danlıiı aatın alma komisyonun 
da kra kılmacaktu. Taliplerin 
9artnamesini ı&mek için ko
misyona müracaatları ve itti. 
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları 

(88) (3270) 

• • 
Harp Akademiıi ihtiyacı i

çin 6000 kilo bulgur aleni mü
nakasa suretile satın almacak
trr. Münakasası 17 Temmuz 
932 pazar a:ünü saat 14 ten 18 
ya kadar Tophanede Merlı:es 
Kumandanlığı satın alma ko
misyonunda icra kılı11«caktır. 
Taliplerin tartnamesini gör
mek için komisyona müracaat
ları ve iştirak için de muayy
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (85) (3267) .. • 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 4600 kilo yoğurt talibi uh . 
desin dedir. Pazarlığı 17 Tem· 
muz 932 pazar günü aaat 14 terı 
16 ya kadar Tophanede Merket 
kumandanlığı satın alma komi• 
yonunda İcra kılınacaktır. Ta· 
lip olanların §artnameaini gör
mek için komisyona müracaat· 
ları ve i9tirak için de muayyen 
Yaktinde komisyonda hazır bu 
lunmalan. (82) (3264) 

Kilo 
15000 
36000 
Z5000 

75000 

.. • 
Harbiye mektebi 
Süvari mektebi 
Topçu ve Nakliye Mp. 

bulda da hekim adedi çok. tiyacı olan 800 kilo kuru üzü- mak üzere keyfiyet ilanen tebliğ o- saat 14 len 16 ya kadar birinci açık 
mut. ıhtiyaçtan fa:zl ımı,... mün ihalesi 17 7 /932 pazar gü lunur . arttırmaıı daırede icra kılınacaktır. lıtanbul ikinci icra memurlutun- Harbiye, Süvari, Topçu, Nak 
Ve •ıcuzlamanın sebebi de bu · ) d 'h l · h 

Yukarıdaki mahallere hizala 
nndaki mikdarlarda saman pa· 
;ı:arlıkla satın alınacaktır. Paz .. ı 
lığı 17 Temmuz 932 pazar gün• 
saat 14 ten 16 ya kadar Toph~ 
nede Merkez kumandanlığı sa· 
tm alma komisyonunda İcra kı 
lınacakbr. Tal iplerin ,artname 
ıini görmek için komisyona mil 
racaatları ve ittirak İçin de mıı 
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. ( 81 ) ( 3263 l 

nu saat on a tı a ı a esı ArttınMya iıtirak etmek İsteyeni&- dan: Bir alacaiın temini için mab- )iye mektepleri hayvanatı İ ti-
ı~.. lktısat kanunlan, - de 1 k ·· t·'- k 

T yapı ma uzere t:ı<rar !.tanhul ikinci iflis memurluğun rin mezkür mahallin ıymeti mu- cuz ve paraya çevrilmeıi mukarrer 1 yacı i<-in 90000 kilo kuru ot pa 
iz e! - hekimlere de tesir pa 1 ~ ed'I kt' 1 l b' k-'-) 1. el'fül . ka 1 k-.. 1 t I caktır Pa Merkez kumandanlığına meı zar ıgı ıcra ı ece ır. dan: Müfliı stanbulda fnıcancılar- , hammineoi olan (liç ın ..,. ıra- muht ı • cını ve mar !arda motör 

1 
zar ı a sa ın a ına . • . O 

"ti. Nasıl yumurta, salatalık, Taliplerin o gün teminatlarile da 16 numarada manifaturacı llya nın yüzde yedi buçuju niıbetinde te vesair malönaların •e buna müıeal. zarlığı 17 Temmu:ı: 932 pazar 1 but müessesat ihtıyacı ıçin 2 
akı7 kabagı çogalınca ucuz- ı k misyond bul la • 1 · ı k ) b ) ki t ı O a unma rı ve ıza Gormeuno efendinin tetkiki duyun minat akçeıi vennelerı b•mdır. lik emvalin 19-7-Ş32 tarihine mü111- günü saat 14 ten 16 ya kadar · a em se ze pazar ı a sa ın 

1 yona hekirı er de öyle olu- h t lmak iç' ''ğl d I ı b" ima T r... Vakti) avukatlar da a a ın ° e en evve muamelesi bitmiı ve tanzim kıhnan I Haklan tapo slclllerile sa ıt o • dif aalı sünü saat 10 ili 12 de ş;,ı; Tophanede Merkez Kumandan lınacaktır. Pazarlığı 14 em·
1 komisyooa müracaatları. sıra defteri alacaklıların tetkikine I yan ipotekli alacaklılarla, diğer ala de Hanım oğlu sokağında 23 No.lu lıg" ı satın alma komisyonunda muz 932 çarşamba günü sna 

d b · ),.. bir çoğalma görüldü (546) (3298) d hazır bulundurulınuıtur. Müflis ala 1 kadarlarm, irtifak hakkı ıahiplerinin fabrika derununda ve yine mezkür icra kılınacaktır. Taliplerin tart 14 ten 16 ya kadar Tophanl' •' 
ıcli 11~ n çaresini buldular.. ) u.ldılarma kartı kongurdato teldi/ 

1 

bu haklarını ve huıuıile faiz ve mas ıı;ün ıaat 14 ten 18 ya kadar Gala- nameı.ini görmek için komisyo Merkez kumandanlığı aatın a · 
B tuf ye yaptılar... İ tizar etmiş olduğundan bu cihetin muza- rafa dair olan idc!lalarrnı tarihi ilan- tadn Kalafatyerinde 46 No. lu fal>. na müracaatları ve iştirak içın mn komisyonunda kra kılına• 

Ört müderrisle Ô kereıi ve kanunen yapılması liznn, dan itibaren yirmi gün zarfında ev- rika derununda açık arttınna sureli- de muayyen vaktinde komisyon caklır. Teliplerin şartnamesiıı• 
lüler Ya•ıyorlar mı? isimli 

(SO) lira.. Y ıelen ikinci toplanmau için (1) a· rakı müsbitelerile birlikte daireye le sntılacağmdan talip olanların mez da hazır bulunmaları. görmek için komisyona mürac• 
romanımızı münderecatın çok- ğustos 932 pazarteei ır:Unü saat 14 bildirmeleri lazımdır. Ak•İ halde hak 

1 

kür gün ve aaatlerde nıahallinde ha (84) (3266) atları ve iştirak için de muaf· 
Tabii haber almışsınızdır. luğu hasebile dercedemedik le alacaklıların ikinci ifüu dairesin- ları tapo e.İcillerile sabit olmayanlar zır bulunacak memuruna müracaat 'I' 'I' "' l yen vaktinde komiayonda hazır 

Tarih kongresine gideu itizar ederiz. de hazır bulunmaları ilan olunur. aatı4 bedelinin paylatmasından ha- ları ılİln oluhur. Harbiye mektebi ıhtiyacı j. bulunmaları. (86 3268) 

.. • 
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Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Almıyor 
· · · ı · --L--1da bulunan Kuleli ..,. 

1 932 1933 den MD•1 IÇlll •UUJ1KU '--~ 1:.-:. 
- 1 • Sunada bulanan Buna Aa..,n •-· 

Maltepe Askeri I~~~.:.. L z' van Askeri orta mekteplerine ta. 
ae, Konya ve E-
lebe alm.,..Jctır. . . .-flan (1 z 3) iiDdi; orta melmp 

2 - Liseler 9, 10, 11;) iindi ,mıflan'mulatnidir. Ve liaelw 
....... 6; 7; 8 İDci (1, 2, ~ ıa-ma da 200 • 300 talebe 
lq,uıma 400 - 500, Orta 
ahnaLilecektir. . Tale'r · .. iafeaiaden batb 

3 - Mektepler leyli ~;_i ~ ait olduiu ıi-
.,,;•diri"'---· •-Löw•h kitap ft ... -----"'•• ,, -1, -- ' • ilular .... ta WWllU• 
iti aynca talebeye her ay lıir m bitirenler Harlıiye mektebim 

4 - Liseleri muvaff~:::aildea IOllra Cüalfıuriyet Onlue9 
terfi edıırler. Ve iki ,...ıik 
için :sabit olurlar. kalıal m lrtep' in buhm-

5 - Bütün mekteplerde kaJ'll;: baf)ar'. Ve Atuatoe 932 ta
~klan yerlerde 1 TllJllllUS ~kadroda mfiwl'- kalır
rildade bitam bulur. Buaunladde • _ ,.__., li.ae ,,. orta aıııktepl..,. .. ...___ . . .. __ . .,o til'&e iTii 

------ de - olumu'· de. nakil suretile talel.e ılmmaJ•: . den Aabrf lise ve oırta 
Mekteplerin bulwıdutu 1er~ ha; tari)ıiaca.n itibaren ba

~lere talip olanlar 1 Huıran. münııı:Pt edebilirler. 
~lan yerlerin aakerli~ ~-::-olan fVllan muhtni ka~ 

IS - Mekteplere ıirmek ıçuı !:ı biitiln Askerlik ıabelena
'• kabul ıarta~eri v• m~t weriae ....... , .. ~.orta 
tle •evcattur. Talipler ..ıı.tik l'I ki artlan ötrenebıbrhır. 
" ' •n'ırine müpcaal ederek ıneıı r 1 \:180) 
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445 

100 
100 
200 
100 
100 

Kırklareli Viliveti Daimi 
Encümeninden: ı 

1 - Ketif bedeli (687Z) lira 68 kuruttu İllaret Babaeski. 
... ,.. yolmwm 71+ 787 - 76.J 338 inci kilometreleri aruında 
770 ...tre tul8ndeki toaım ıınnm tuniri. 

38 
64 
72 

148 
280 

1000 
100 

39059 
7H1 
220 
217 

1000 
111'1 
200 
100 
100 

1Jıı- Karaciğer, Mide, barsak, taı ve kum baatalıldanna .... 

TUZLA İÇMELERİ 
Kopıiıden 6.~0 - 8,l!O - 9,30 - ı ı ,40 da llıydopa~aya battkoı 

eden \lpurla m ıunleri •• Cuma <0bıılılan lllvete11 'i Yapannun 
ırrnı meınlıalırı tadar gidrrltr. içmelerden son eren IS,5Ş dir. 2 - B • ••li ketfi 1247 lira 64 kıınqtaa ibaret Kırklareli Viae ı 

,..a-- 51 + 250-89 + 627 inci ım-etreleri arumda sekiz 1--------------------
parça fOH tamiri kapalı zarf uaulile ayn ayrı münakaaaya kon- I ......... ' 

3 - MiiDakaaaya ittirak edeceklerin ehliyeti f-iye .eaika. 
lan Vilayet Nafia Bat Müb.ıdialitince _. • .,.... olacatı ımi 
ticaret vesikalarım ve aahilıi sermaye olup bu ıibi intaattan an- I 
ı-eıhldan talutinle iaf eaba hibmtna kadar refkatlerinde keza
lik ehliyeti fenniyesi Nafia Bat Mühendialijince uıuaaddak bir 1 
feD memura bulunduracaklarma dair noterden muaaddak bir ta
abhütna- itaaına meclıurdur. 

4 - Zarflar müzayede •• münakaaa kaaanunun onunca mad
cleei mucibince ihzar edilecektir . 

5 - ltba yollara ait tamir müddeti 15/12 932 tarihine ka-
dardır. 

6 - Şartname ve keıifn-leri ıörmek ve aaretlerini aluıak 
ieteyenlerin Kırklareli Nafia Bat Mühendialiii- ıaiiracaatlan 
limndır. 

7 - ltba taminlm Bı ... •ki · Burpa yalu 20 Temus 932 
çarpmba ıiin6 ... t oa bette ..,. Kmdanıli • Vize yolu tamiri 20 
Temmuz 932 çartaJDba ıtn8 aaat - albda Kırklarell Daimi 
Endtmrincle Japdacakbr. (3120) 

OSK'ODAR AHALll MUHTEREMESINE 
Çaml-ü bir köf1ı ,..,lınDlllı isti~ P~o lıiletleri.i lıalae

mahal Oolriidar Çartdıo,...... Salıri c-l'dea almalıdırlar. Bu 
...retle lıilet almak içia &.•• "h ...._, Yllplll' .......,.dan ı.urıu-. ye 

-- ıa lııllederiai .... cı1....ı.... Yeai ı.tip lıiriaci btitle 
bik"ri=i= .. t•ıma hı'• ıtu. 

'hhtalınnı anı~ \vrupa'dan cel· KONTR.PLAK b<.tme~ lıizumu kalmadı. zıra 
Eyup ıe ıe it edilen - si tem 
fabrikeda isti~ ıl olanan 

Ecnebi manıultn V'.QNTR PLAKLAR nm fevkinde ol · 
ft: • m tla beraber 

fıa lan gole daha ucuz saıılmakıadtr. 

T'ORK KONTR - PLAK F RIKAsı 
~ektap ndrNİ: fst•nbal Katırcıoğlu ban No. 30 Tel: 22409 

1 Evkaf müdlriyeti ilAalan 

Kıymeti muhı-•i 
L K. 

1277 50 

1 1 

Tamamı tahmin- 8ç bia Jb y6s elli Uflll ted41 de ı..ı. . 
nan Cerrahpqada Hobyar ıaahalle1inde Y okutçetme IOkaimda 
23 atik 43 45 ceclit No. larla murakk•m mqrutahw ar ... mm 
tımamı dört hafta mıiiddetle ilan ve müzaJede.,.e konmuıtur. Mü 
zaJ~ ! eınnı~ Jİrmİ yedinci Çmrtamba ıünü aaat on bet
tedır. Talip olmak ııteyealer kıJmeti amhamnıenenia 'Yo 7,5 bu. 
çuju niabetinde pey alıçelerile birlikte Çeaberlitq'ta latuıbul 
Evkaf müdüri1eti binaamda mabliilit kalemiae müracaatları ;. 
lln olunur. (2959) 

1000 
100 
200 1000 

1

, Devredilecek ihtira beratı 
• Gu -,ili ile lıandi ı.e..ı;ne 

..... tifıtılı" •.• • « 1 • • -..: ... _ • • 

' ı ...... ııçın ..__, _,,....__, . 
-· --:Jeti -..u,...-.ı.,.. 
iatilual ı '? it olu 21 T-.... 
1930 tıuİll n 1041 -...ı. ilııtira 
lıarab i ı k• iri ....... ı.. lıere 
...... _ ılerir "7altat -.. Yeri 

leaıiiıulea fula -po t • ti ..... 
..,_-tını •••• lda Ba•5ıla 
puda T11t H...unda 0-48 n-.oda 
lııliıı ...ıaıi H. W S.... Efendiye mu 
-tlan ilh ohınar. 

DİKKAT 
ller iliç muessir dejl;ı dır 

GLANDOKRATIN 
Alellde bir illç olmayıp 

lhfbar Prof. B. Seqaart 
ve Schteiaacb'm keşfidir. 
Genç ve diaç uyva luuı 
tue ,,. du19t hormonla
rile ihzar edilmittir. 
ADElll iKTiDARA 
BEI-OEVŞEKLIÖINE 

ıc... tat'! tesirli devadır. Erkek, 
ır.4ıa futa yoktur. Her eczanede 
bıılanıır. ~utusu tOO kuru tur 

Umııml deposu lsıanbul z !\M !\ • 
ecza deposudur. 

Dr. Reylere: tesiriai ha taları 
üzerinde tecrübe iı,ıin bir kııtu 
makbuz mukablliııde gonderilir 



a 
\ 

i 

ADRESE ÇOK DİKKAT 
İ•tanbul Balıkpazaı (.""""""'::ı~~::::S~ 
baımdaki No. 2 

GlZi Gi~esin~en 
almıtolduğum30558 

No. lu biletime 

200,000 lira İsa· 
bet edip bayi Mailli 
Gazi Cemal Beyden 

S.yi 111. Gazi Cemal 20,000 liramı tama- Ahmet .Fethi B. 

men aldım. Kendisine teşekklir ve biletlerinizi mezkür 

giteden almanızı tavsiye ederim. 
Beylerbeyi Eski Çınar ıokak No. 17 Ahmet Fethi 

MARAŞ ÇELTlK FABRİKASI T. A. 
ŞlRKETlNDEN: 

Şirketimiz heyeti mnumiyesi 932 senesi Ağustos ayının 15 inci pazar
tesi pü zevali saat onda tirket merkezi olan Marat'ta fevkalade olarak 
içtima edecej:inden tirket esas mukavelenamesinin afllilda yazılı bazı mad 
delerinin tadiline ve balen sermayesi olan 120 hin liranın 158 bin liraya 
tuyidine müteallik bu istimada Ticaret kanunu mucibince bir hisse sahi
lıinin dahi hakkı reyi bulunduğuna göre bilumum hi11edaranın vevm ve 
saati mezkarcla lıaztr bulunmalan ilin olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
~irket eaa mukavelenameainin ~ıi.~~ o~bir~nci! .. ~~nci! ö~ü~ün_~ü, 

onbefinci, onyedinc:i, onaekizinci, yırmıbinncı, yınnıuçuncu, yırmıdordun· 
cü, otwı:dördüncü, otuzbeıinci maddelerinin tadiJi. 

Maddeleriı.ı tadil metinleri bervechiatidir: 
Madde 6 - Şirketin serma:r:eai 158 hin liradan ibaret olup beheri bq 

Tiirk liruı kıymetinde 31600 hineye münkasemdir. Heyeti Umumiyenin 
qbu sermayeyi bir misli tezyide aelihiyeti olacaktır. Tezyidi sermayeye 
kanır verildiği zaman hükumete maliimat verilecektir. Sermayenin bir mis 
lindaı fazla t..yicli evvelemirde hük\ımetin muvafakatinin istihsaline mü
tevakkıftır. Şirketin ihraç eyleyeceii hiase senedatının nümuneleri ihraç
tan nvel tasdik edilmek üzre iktisat Vekiletine tevdi olunacakbr. Serma 
yenin tamamı Türkiye Sanayi ve Maaclin Bankası ile diğer müessisler la
nfmdan taahhüt ve imza olunmuflUr 

Madde 11 - Şirketin umur ve masalilıi heyeti umumiye tarafından 
müntahap ve bet azadan mürekkep bir meclisi idareye ihale olunur. Aza-
11111 ild.i Türkiye Sanayi ıre Maadin Bankasından gösterilecek namzetler 
_,-anından intihap olunacaktır. 

Macide 12 - MecliU idare azaaı ilci sene müddetle intihap ofonacak 
ıre bw ıene kıdeoı itilıerile ikisi çıkarılarak yerlerine aharı intı'lıap kılı
nacaktır. Şu kadar ki, çıkan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. Türkiye 
Sanayi ıre Maadln Bankasından gösterilen namzetler meyanından intihap 
olunan ualıın mezkilr banka her zaman tebdil edebilir. Bu suretle yeni
den tayin edeceti azalann intihapları içtima edecek heyeti umumiyede tas 
elik oLumr. 

Madde 13 - Medl.l idarenin içtimaı icabı maslahata ihtiyaç ve zaru
rete tabi. olup ıirketin m«k.ezinde toplanması zaruridir. Müzakeralın mü
teı... oln..sı liakal nıafmdan bir ziyade azanın bizzat huzuruna mütevak
kıftır. Mecliıi idarenin kararları hazır bulunan azanın ekseriyet arasile da 
hi mllteher olur. Teaavii ara YUkuunda reisin bulunduğu taraf tercih olu
nur. 

Madde ta - idare Mecliai uuından her biri bedeli kıymeti asliyesi 
itibarile tlrket -..ıayeainin akalli yüzde birine muadil kıymeti haiz mık· 
tarda hlaae s--ıabnı ıirkete tevdie mecburdur. Tevdi olunan hi11e ıe11& 
clatı ıısannı hey.ti wnumiyeden iıtihsali beraat edecekleri vakte kadar za. 

1 

maııı idarelerinden mütevellit mes'uliyetlerine karıı teminat hükmünde 
olup ahara devıolun•rnu; Maksatla imz•l•n•rak "tirket sandığında hıfz~ 
lunacalrtır. Türkiye Sanayi ve Madin Bankası kendi azalan namına hiase 
aenedah tCTdi edebilecektir. 1 

Madde 17 - Mecllai idare Re.lıi her ıene Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankasına alt aza ıDe,anmclan tayin olunur. 

Madde 18 - Mecliai idare azasının yekcliğerine niyabeten rey verme- ' 
leri caiz deiiJcllr. 

Madde 21 - Meclisi idare azaaı hasılatı safiyeden kenclilerine tahsis 
kılınacak hi11edaı lıqka mecliste hazır bulunacakları gÜnler için heyeti 
umumiyeden takdir ve tayin edilecek •eya yevmi bir ücret dahi ahzede-
celderdlr. 1 

Madde 23 - Heyeti Umumiye her sene Mart ayı zarfında tirk.etin 
meal mnde sureti adiyede akdi içtima eder. Bundan baıka meclisi idare 
ve Mıırakıpler icap eyledikçe ıureti fevkalideclen olarak heyeti umumiye
yi davet edebilirler. Sermayenin yiizde yinniaİni temail eden hi11edaranın 
talebile clahi Meclisi idare ve iknaı halinde iktisat Vekaleti heyeti umu- j 
miyeyi lçtimaa davete ıelihiyettarclır. Her sene heyeti umumiyenin içti
~ nihayet yİrmi gün akd- tahriren iktisat Vekaletine ihbar olunacak 
ve heyeti m-ını..e.ıe YelıSlet tarafından bir komiser hazır bulundurula-
caktır. 1 

Meclial idare ve munilop nıporlarile aenelik hilinçodan ve heyeti umu 
miye zabrtnamelerind.., ve heyeti mezkiirede hazır bulunan hissedaraıun 
esami ... mlkdan hi11eleriııi mübeyyin cetvelden dörder nüshası iktisat 
Vekiledııe gönderilecelıtir. 

Madde 24 - Heyeti umumiye velı:alete:n veya asali.ten liakal on his
seye salı.ip olan hiısedarandan mürekkep olacaktır. Heyeti Umumiyede ge 
rek asaleten ıre gerek v.ı.&leten hazır bulunan hi11edaranm her on hisse 
için bir ,.y1 olacaktır. 

Madde 34 - Şirketle senel maliyesi Kinunaani iptidasından bed'ile 
Kinunevvelin oonuncu günü hitam bulur. Meclisi idare her sene nihaye
tinde prketin matlubat ,,. clüyünatıau haırl bir defteri umumi tanzim ve 
İfbu defter ile mü- defterini ıre heaabatı heyeti umumiyenin içti
mamdan kırk gün evvel murakıplere ihraz ve teblil edecek ve heyeti umu 
miyenln hini içtimaıncla 09IS takdim eclilecektir. Heyeti uınumiyeye dahil 
oloıak aellhlyetlni hai:ır her hi11eclar mezkilr defterleri ve heaabalıı mü
alea ve muayene edebilir. 

Madde 36 - Şirketin biliimum masarif ve dliyun ve faizleri ve emvali 
ıayri menkule ile fabrika alit vee devat itfa bedelleri çıktıktan sonra ka
lan firketin temettuah safiyei seneviyeainden evveli bilaistisna hi11elerin 
cümlesine faiz olarak bedeli tesviye edihnit ise sennayeye yü::de bet ita
sına kifayet edecek mebalif ıre aaniyen ihtiyat akçuını tqkil etmek üzre 
temettüatı ınezkiirenin yüzde onu ifraz olunduktan sonra haki kalan kısmı 
sureti ati yede takalm olunur. 

Meclisi idare azaaınm herbirine yüzde birer, ıre Meclisi idarenin tetkik 
edecefi tekilde ikraın9'e olarak müdllr ve memurin ve müstahtimine yüz
de bet mütebakisi hisaedarana. Bunlardan bqka esas mukavelenamesinin 
birinci ve yirmiyedinci maddelerinde (Ticaret Vekileti) yerine (Türkiye 
Sanayi n Maadin Bankası) ikame edilecek ve altıncı, onuncu, 44 üncü 
maddelerindeki (Deraaadet) kelimesi yerine (lstanhul) kelimesi ve yirmi 
dokuzuncu, otuzuncu maddelerinde muharrer (Müfettit) tabiri yerine 
(Murakıp) tabiri konulacak ve otuzaltmcı madde külliyen tayyedile
cektir. 

Marq Çeltik Fabrikası T. A. Şirketinden: 
1 - Meclisi 1 dare ~e Murakıp raporlarının kıraati 
2 - Bilanço ve heaabatın tetkik ve Meclisi idarenin ibrası. 
3 - Nizamname mucibince çıkacak nmf aza yerine diierlerinin inti

bahı 
4 - Mur-1up tayini. , 
5 - Heyeti Umumiyenin 16 Ağustos 1932 tarihine müsadil salı aiiııü 

sevııli saat onda tirketin merkezi bulunan Mııraı Çeltik Fahrikasıncla aı ... 
de senelik içtimaına muhterem biuedaranın tqrifleri rica olunur. 

lstanbul Kız Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

İstanbul Kız Muallim Mektebinden geçen ıeneler ve bu ıe
ne çıkan hanımlardan latanbulda bulunanlann 16 "I.emmuz cu
martai günü mektebe gelmeleri ilan olunur. (3223) 

-URODONAL-----

1 
AHTAPOT! 

Bu korkuuç canavar~ 
•ikarını bırakmaz 

Vt mOteharrlk kıskaçları lllOmo' 
tesri için faall1ete geçer. 
Hamızı bevll (acide urique) 
ıızvlyet Ozerlnde bir ahtapot 

gibi icrayı tesir eder. 

Hamızı bevil ( Acide urlqtle) fialleder. 

URODOlllAL 
BObreai ve 1• mlde1i 
tahrif eden hiç bir 
madeni tuzu ihtiva 

etmez. 
Muzat tedbiri yoktur 

Romıtlz111a 
fart! semen 

Huut 
•IAmı mafsallye 

Paris hastahaneleri müteahhitleri Şatelen müessesatı 

• 
anısa e e ıyes 

den: 419,000 Lira 
deli keşifli 

'Manisa şehrine is 
ve tevzi edilecek su 
kapalı zarf usulile 
nakasaya konulm 
tur. Münakasa şart 

• 
meleri Manisa - lzmi 
Istanbul - Ankar 

T~RL~YENLERE: HİDROL t::e~. :~c~d~~r!:~~rm~~~u•unu Konya - Adana bel 
Eczanelerde 40 kuruıtur. 

BilQmum eczahanelerde satılır. 

Naim Vapur İdaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 
günleri Galata rıhtımından saat 

lam 18 de hareketle doğru 

İZMlR'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 
14 1/ 2 da hareketle lstanhul'a av 
det eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
kaqıaında Site Franıez Han No. 

Hava Makinist Mekte- diy~lerinden A alın 
ı binin kaydükabul Proje ve fe~nı şart 

er ·r meler (50) lıra muk 
1 - İkinci maddede !zıh fa~~ ha~ bulunanların İstida ve bilinde Man İsa bele 

vesaiki lazime ile Ağustosun birinci gününden itibaren Y eıilköy 
de Mektep Müdürlüğüne müracaat eylemeleri lazımdır. • d •ı• Te 

İstanbul haricinde bulunupta vaziyetleri şeraiti duhule teva yeSJfl en verJ Jr • 
fuk eden taliplerin dahi işbu vesaiki Mektep Müdürlüğüne irsal 

ile alacaklan cevaba ~öre hareket eylemeleri icap eder. ıı·fnameye raptı la" zı 
2 - Şerait şunlardır: 

A - Türk olmak; 1 k •• k 
12 yazıhanesine müracaat. B _ Taliplerin Orta Mektep (Lise Sekizinci sınıf) tahsilini ge en evra muna 

===•T~e=I~. :B~. ~O~. ~164::1~·.:::::! ı ikmal etmiş ve asgari on yedi yatını bitirmiş ve azami yirmi ya. 
şında olmaları lazımdır. (Orta Mektep tahsilini ikmal edenlerle • d •• 

SEYRISEF AIN 
Merku ac.enta: Galata Köprll 

bqı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mllhtırdarzade han 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 
( CUMHURiYET) 13 Tem 
muz çarıamba 18 de Gala
ta rıhtımından kalkar. 

SODA 
6000 kilo sodaya verilen 

fiat haddi itidalde görOJ
mediğinden m ün aka saıı 
temdit ediımittir. 

ihale 14-7-932 ıaat 16. 
Teminat ~o 10 c!ur. 

Ka•ık bailanndan 
şikiyeti ?!anlar 

SON iCAT 
Pelotsuz Barer· 
kasık bağlan 

ile rahat ederler. 
Türkiye vekili • Sirkeci' de 
Beşir Kemal - Mahmut 

.. _. Cevat eczanesi 41-I 

Orta Mektep tahsilinden yüksek tahsil görenler imtihansız ola- sa şartnamesın ego 
rak kabul edilirler). Şehit, Malul, Asker ve san'atkir evlatları 
ile ecnebi diline vakıf olanlar tercih edilir. • ı • • M •• k 

Mektep kadrosu Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle dol- terJ mıştır una as 
madığı takdirde Orta mektep tahsilinden diin tahsil görenler. • 

den usuli veçhile müsabaka ile alınır. 1 9 932 •h • •' c _ Tamünıhha bulunmak (mütehassısları) tam olan hasta. - - tarı Jne m 1J 
hane heyeti sıhhiye raporu lazımdır. 

D - Ahlakan mazbut oluıak ve hiç bir cürümle maznun veya d • f b •• 
mahı:~ ~:::.;kkabul edilecek talipler: Gedikli küçük zabitler sa ) perşem e gun 
hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler. (lO)d M b 
(Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler Hava kıtaat ve müesse- saat a anı•sa e 
satında (ON İKi) ıene müddetle Hava Gedikli Küçük zabiti o. 
!arak ifayi vazife edeceklerini taahhüt edeceklerdir. 1 d d • • d 

3. Müddeti tahsil iki senedir. e ı•ye aıresın e ya 
4 • Kaydıkabul muamelesi IS Ağuıtoa 932 tarihine kadar 

devam edecek ve bundan sonraki müracatalar kabul olunmıya- ı d ki 1 

caktS •• Askeri Pilot olmak ve aıkeri tayyareciliğin diğer ihtisaı pı acağın an te 1 
iılerinde kullanabilmek için evvela Hava Makiniıt Mektebini mu k ı k 
vaffakiyetle ikmal etmek tarttır. me tup arının ma 

6 -Deralere birinci tetrin bidayetinde bqlanır. (3051) 

Çanakkale Nafıa Başmühendisliğinden: buz mukabi)indemet' 
ı __ Çanakkale vilayeti dahilinde Çan - Biga yolunun 10 + M b 

64S--11+41Skilometroları ara11nda 6 kulaç kısmı ile 13+02S- k"' tarı•hte anı•sa Ol 
17 -

1 
838 kilometroları araamdaki Okçular. Katrancı kıımı ur \.1 

tesviyei turabiye imalatı aınaiye ve §OH inşaatı 88761 lira 72 ku-

ru§ bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile 13/7/ 932 tarihinden iti- ledı·ye rı·yasetı·ne te·'' 
baren 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmııtır. • 

Dr. Ihsan Sami --• 2 - İhale 1/8/932 pazarteai günü saat lSte icra edilecektir. 
• 3 _Taliplerin uıul kavaidi mevzuaaı dahilinde teklif mek. dı•ı• ıu•• zumu ı•Ja"' n olunut Öksürük Şurubu tuplannı ve teminat akçelerini mezkUr günde saat 15 ten evvel 

ÔksUrük ve nefes darlığı vüsul bulacak şekilde poıta ile göndermeleri lazımdır. (3147) 
boğmaca iv• kızamık ökıü- Bu saatten sonra verilecek veya vürut edecek mektuplar ka-
rUkleri için pek tesirli iliç- bul edilmeyecektir. 
tır.Divanyolu Sultan Mahmut 4 - Münakasaya girmek isteyenler bu baptaki teraiti fenni-

tiirbesi No, 189 ye ve huıuıiyeai İstanbul, İzmir, Çanakkale Batmühendiılikleri. 
••••••••-•••• .. !le Ankarada Yollar Umum Müdürlüğünde mütalea edebilirler, 

Sıhhi yemekler - liuzlu 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay Yade ile ·--sA TIE _ _. 

... -• Göz Tabibi 41111-• 

Dr. NAZMİ AZIZ 
Haseki hastanesi göz mü
tehassısı Çar,ıkapı tramvay 
durak mahalli karşısında 
No 99 her gün saat 15-19 

evrakı keıfiyeyi görmek ve mahallen tetkikat icra etmek isteyen 
lerin Çanakkale Baımühendiıliğine müracaatları ilan olunur. 

(3195) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

Tıp Fakülteıinin bir senelik odun, mangal, kok ve enva'ı 
maden kömürleri 16 Temmuz 932 tarihine müaadif cumartesi ııü 
nü ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ırazedildi
ği ilan edilmi§tİ. Y evmü ihalenin Hakimiyeti Milli!e bayramına 
teıadüfü ve o ııün devairin kapalı bulunmaıı haaebıle mezkOr le. 
vazımın ihalesi ferdaıı 17 Temmuz 932 pazar ııünil ıaat on bette 
icra edileceği §İmdiden alikadaranın malOmu olmak üzere tavzih 

latanhul 3 üncü lc:rumdan: Bir ("'"o")' olunur. ~ 
borcun temini için mahcuz ve para. ---------------------------
ya çevrilmesi mukarrer 650 adet ve 
bir milyon mikyasında Anadolu bari 
ta.oı 19 • temmuz - 932 tarihinde san 
dal bedestanmcla ikinci açık arttır 

ına ile aatılacaktır. 

ZA Yl pasaport: Namuna muhar 
rer Iran tahaaı pasaportum ile İllM· 

met tezkeremi kaybettim. Yenileri 
alınacağından zuhurunda hükmü yok 
tur. lstanbul, Kantarcılar,.. Bah5eli 
kahve müsteciri Hacı. 

ın~nk sıbbiJei bapaniJe 
Memuru olmak isteyen orta mektep 

mezunlarına: 
Yükıek Baytar mektebinde bulunan Kllçiik Sıhbiyei Hay-ya

niye memur mektebine bu sene müıabaka ile 30 talebe almacık
br. Ueride evrakı müabiteleri talep edileceiinden taliplerin timdi 
lik yalnız birer iıtida ile 15-8-932 tarihino. kadar. Ylikaek Bay. 
tar mektebi Rektörlüjtüne müracaatla"ı (3225), 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Taksitle Sablık Arsa 
Ene - Mevkii ve Nevi Tesııif 

71 Üsküdar Altunizade Koıuyolu cad. 31 No. tarla. 1!~ 
78 Kandilli Vaniköy caddeıi 10 No. 36 dönüm arazi. Di' 

214 Kandilli Vaniköy caddesi 14 No. 49 dönüm arazi. ~ 
215 Kandilli Vaniköy caddesi 20 No. 50 dönüm arazi. lvv 
216 Kandilli Vaniköy caddesi 27 No. 70 dönüm arazi. 116 
179 Oıküdar Altunizade Niıantaıı cad 7/11 No. tarla 1s6 
185 Beylerbeyi Boatancıbaıı mahalle ve ıokağı 66 No. 

bahçe ve kayıkhane ve mutbak mahalli • • • • • • 
Beylerbeyi Çamlıca caddeai 75 No. 580 m. arsa. 
Beylerbeyi Boatancıbaıı mahalle Pazarkayığı so· 
kağı 2 No. ıu yolcu koğuıu •••••••••• 

261 
'Jj!,2 

283 Beylerbeyi Boatancıbatı mahallesi Gazhane so- 6' 
kağı 3 mükerrer No. Bostan • • • • • • • • • • el 
Balida yazdı emlik sekiz taksitte bilmüzayede satıl' lı" 

imdan taliplerin 'Jij/7 /932 Perıembe günü saat onaltıda Ş~ 
mize müracaatları. (~ 

Ticaret lıleri Umum Müdürlüğünden: . ~ 
30 ikinci T.,.rin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescıl f 

mit olan ecnebi firketlerinden Fransız tabiiyetli (Bank Jeneral ~}' 
komen etranje - Bıuıque Generale pour le Co~rce ~~erJ t! ıil 
bu kere müracaatla Tlirkiyedeki muamelitını tatil eyledıgını hildı...,,i.t 'rl 

Mezkur banka ile alakası bulunanların Bankaya ve icabında lstııl' 
mmtakası Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilin olunur. 

MILLlYET MATBA>şl 


