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Sulh için 
Çalışan 
Bir millet 

Cemiyeti akvama b il oluyor 
... 
un mera imle 

• 
ı lnhisarların 1 Fırka 

Merkezi Türk milleti sulh için en zi
Yade çalışan bir millettir. Bu
nun sebebi malumdur: Türkiye 
lıeynelmilel ihtilaflardan, harp
lerden en ziyade zarar görmüş, 
ıztırap çekmiş bir millettir· 
. Yeni Türkiyenin on iki sene

hk bir bayatı var. Bu müddet 
zarfında onu namuskarane bir 
•ulh politikasına götüren amil, 
bazı memleketlerde olduğu gi
bi, iktısadi buhran veya mali 
ınüşkülit değildir. Bu amiller 
ınevcut olmadığı zamanlard~ 
da Türkiye sulh ihtiyacını aynı 
derecede duymuştur. Baştan ba 
fa İınara mühtaç bir uıemleket
te yaşıyoruz. Muhitimizde sulh 
ye emniyet olmazsa bütün b~ 
ııı:ıar ve ıslahatı nasıl başarabı
lirdik.7 .. 

Türkiye Cemiyeti Akvama 
giriyor! B~ ifadenin tat~ikatta 
ifade ettiği mana, hiç bır fev
kaladelik arzetmez. Çünkü Ak
vam Cemiyeti haricinde iken 
bile bu cemiyetin istinat ettiği 
ıulh mefküresi aleyhinde hiç 
bir hareketimiz görülmemiştir. 
Bilikis onun mesaisine iştirak 
•uretile, bugüne kadar, müt.eva 
ıı bile olsa, aulhün tesis ve ıda
ınesinde mühim yardımlanmız 
olmuıtur. 

Cenıiyeli ak11anıın umunıi:irtinıalarından bir intiba .. 

Cemiyeti Akvam 
meclisi ve Türkiye 

Bugünkü f evkalide içtimada 
Türkiyenin kabulü 

• • 
merasımı icra edilecektir 

Cemiyeti Akvam meclisi bu· 
gün öğleden aonra fevkalade ola 
rak bir İçtima aktedecektir. Tür
kiyenin Cemiyeti Akvama kabulü 
merasimi icra edilecek olan bu iç 
tİına ~ huıuıi bir mahiyeti haiz
dir. 

Habrlarda olduğu üzere Cemi 
yeti Akvam Meclisi 6 temmuzda 
aktettiği hususi içtimada Türkiye 
Cümhuriyetini Cemiyeti Akvama 
kat'i surette davete karar vermit 
ti. Bu içtima aon derece hararetli 
olmuf, Türkiye lehinde kuvvetli 
beyanatta bulunulmuf, bilhassa 
murahhasların irat ettikleri sa.mi 
mi nutuklarla bu içtima Türkiye 
lehinde tezahürat mahiyetini ar
zetmiıti. 

Acaba Türkiye, bugün Ak
vam cemiyetine ııirmekle yann 
eski taahhütlerine, eski dost
luklarına halel ı gelecek uıi? 
Böyle bir ihtimalin ula varit ol 
IDadığını hemen söylemeliyiz. 
Esasen Cemiyeti Akvama da
hil olan ve olmayan bir çok dev 
l:tlerle yaptığımız muahedele
rın madde ve manalarında Ce
miyeti Akvam ruhile, cemiyet 
azasının vazife ve mükellefiyet 
lerile telif edilemeyecek hiç bir 
nokta yoktur. Bilikiı bütün bu 
IDuahedeler, Paris misakmm 
";!huna uygun esasları ihtiva e
d~Yor, Hatırlatmağa lüzum yok 
kı, Paris misakını imza edenler, 
ekseriyetle Akvam Cemiyetinin Bugünkü içtimada Türkiyeyi tem-

'f~asıdırlar. Bu da gösterir ki, ail edecek olan murahhaslarımız. 
.iirkiye, Akvam Cemiyetine Cemal Hiisnii ve Necmed-

Müteakıben 9 temmuz cumar
tesi günü toplanan B. M. Meclisin 
de Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
bey beyanatta bulunmuş, Cem.iye 
ti Akvama sönderilen cevabı ve 
murahhaılara gönderilen tetek
kür telıraflarını okumuştu. Mec
lis Hariciye Vekilinin beyanatile 
gönderilen cevabı hararetle taa· 
vip ettikten sonra Cemiyeti Alı.va 

(D• • 1-ffld >ön/f e) 
gırmelde başka devletlerle olan din Sadık BeulP.r 
llı\Jahede ve taahhütleri aksa- , __ _::;.:;~;,;;~;~,;;;;;,=-===-====----~--
ınaz, 

Ne vakit Türkiyenin Akvam 
Ceıı:ıiyetine girmesi mevzuu 
bııhaolsa, Avrupa gazeteleri 
Rusya ile münasebetlerimizi ö
ne sürerler Rusyaya kartı olan 
taahhütleri'mizin bu cemiyete 
girıneğe mini olduğu~':' söyler
ler. Maatteessüf bu gıbı efsane
leri izahat ile tashih etmek ek
•eriya mümkün olmuyor .. J:'.n 
baait hakikatlere inanmak ıçm 
bile hazan zaman, hadisat ve 
fili vaziyetin tahakkuku icap e
diyor. Şu da var ki, Tür~ - Ru.~ 
llıünasebetlerinde gayrı tabn 
!eyler aramak daha ziyade Rus 
ların da sulbü bizim kadar, Av· 
l'Upa milletleri kadar sevdikleri 
ne İnanmamaktan ileri geliyor. 
liakikatte mutlak bir sulbü se
ven ve onun tahakkuku için her 
fedakarlığa katlanmağa bazıt o 
lan memleketler arasında Rus· 
Yanın da mühim mevkii vardu. 
Biz, tahsan Rusyada bulunduk. 
Bugünkü rejimin başında bulu 
tıanlarla !{Ötüşüp konuştuk. ~
~~dakiler Cemiyeti Akva~ fık: 

1 Ve binaenaleyh sulh ıdealı 
aleyhinde deg" il bu müessese
n' ' dik 1 !n ıulh gayesini daha ra a 
lıır Yolda temin edecek kudret 
Ve teşkilattan mahrum olduğu· 
na muarızdırlar. Bu münasebet 
le tekrar etmeliyiz ki, Avrupa
nııı ve dünyanın 5 ulh mesaisine 
Rusyayı da teşrik etmemekte 
Yalnız zarar vardır! 

Cümhuriyet Türkiyesi, bu 
güııe kadar müstakil bir siya· 

k
•et takip etti. Bir taraf~an b~ş· 

alarma ilet olmamaga dık
kat ederken, diğer taraftan da 
doatluk silihını başkaları aley
hinde kullanmamakta bilhassa 
lıaısas bulundu. Harici politika 
IDızda bugüne kadar yürüdüğü 
IDliz ~olclan ayrılacak değiliz. 
4.kvaın Cemiyetine girmekle, 
•adece T urkiın aziz davasın4, 
•ulh davaıına daha çok hizmet 
edeceğimize kani bulunuyoruz. 
Su İris. vni zamanda Avruı>a 

Eskişehir hastane.Yindeki ııaraltlar 

Tren yolcuları igorta 
edilemezler mi? · 

Bu yolda kuvvetli bir cereyan 
ve temayiil var 

S
• t ve tazminat usılü bilhassa Ame-
ıgor a tb"k d"l k d" rikada mutlak şekilde tı .. ı ~. ı m~ te ır , 

I"kk"' ·· yolu ü- 1 ıirrta ucretını de tedıye eder .. 1 
Ankara - !ley 1 opb~ çok va- ş;.endifer kazaları pek ender ol- j 
· d k' fecı kaza ve ır ki b b k b ld " zerıo e ı .. . b' k smının m a era er vu u u ugu tak 

tandaıların olmeaı, ır . ~azala- d'C!e de yolcular gördüklen za
da malül kalması bu n~vı maddi r' niıbetinde tazminatlanoı he
ra kartı tah11la;ın. za~ :re temin ,,en almaktadırlar. Türkiyede bu 
baklannın mah uzıyebnı .. 

1 
,ul yalnız tayyare yolculuğu için 

r b' t yu ve yolunda kuvvet ı . ır. ema •tbik edilmekte, kaza vukuunda 
cereyan te"Vlit etmıfbr. ~~ c~e- ]en]erin ailesine derhal muayyen 
yan her yolcunun trene ıner e~ nebliğ tediye edilmektedir. Şi-
. rta edilmesi uaulünun kabulu l..endiferler için de bu usul kabul 

11~~ d d'r Bir çok Avrupa mem- edildi.ği takdirde Devlet Demir
le m e. 1 d Iduğu gibi bilhassa yolları idaresinin herhangi bir ıi
JeketI~rın e 0 yolcuları mecbv gorta tirkelile kolaylıkla anlata
Amerıka'da tre·~· I y lcu gid.J bileceği de beyan edilmektedir. 
ri aigortaya tabı. ır e.~· . 0 • 

1 
k l (Devamı 2 inci sahifede) 

ceği iatasiyon içan hı etmı a ır e 

nın bazı milletlerile olan m~ 
sebetlerimizi de kuvveti~~ 
meğe yarayacaktır'. He~. \ 
dünyanın, milletlerın bugun 
ruz bulunduğu büyük .m~ 
1 b .. t.. memleketlerın V -er; u un . 
ki menisini icap ettırece!-'a-
dar uıütkül ve çapra$ıktuBu 

noktai nazardan ~ulh davasını 
politikasına esas alan yeni Tür- • 
kiye, Akvam Cemiyetine en mü 
sait ve en çok faydalı olacağı 
bir zamanda giriyor: Ne erken, 
ne de geç ... 

StlRT MEB'USU 

MAHMUT 

Tevhidi 

Vilayetlerde teşki
lat nasıl yapılıyor? 

Ali Rana Bey dün de 
teftitlere devam etti 

lnbiıarlar Vekili Ali Rana Bey, 
dün de lnhiııarlar umum müdürlü
ğünde bir müddet tetkikatla me11ul 
olmuı ve öğleden ıonra umum mü 
dür Hüınü Beyle birlikte tütün in
hiaarma llİt depolan teftite çıkmıt -

inhisarlar oekili 
Ali Rana Bey 

br. Rana Beyin daha birkaç gün 
lıtanbulda kalacağı ve tetkikatına 
denm edeceği anlatdmaktadır. 

VlllJgetlerin kadrosu 

Katibi umumilik ve 
idare heyeti İstan
bula nakledildi .• 
Fırka "iiıibi Umumiliği uc u

mumi idare He~ıi, Fırka Rdai 
Umumiıi Gasi Hasretleri latanbul 
da bulunduğu müddetfe Umumi 
Riaaet Divanı ile tema.ta bulun
malı üzere, Ankaradan lftanbula 
nakletmİf ve Fırkanın Cagaloilun 
daki merkezinde hasırlanan daire 
ye yerleamiıtir. 

En sıcak 
G .. ' un. 

Dün İstanbul ateş-
ten kavruldu 

1 

Dün, havada boğucu bir sı
cak vardı. Hararet, bir aralık 

ı o kadar yükseldi ki bir çok kim 
seler, sokaklarda yürüyemez ol 
dular, sıcaktan baygınlık ııeçi
renlere de tesadüf ediliyordu. 

Relslcilmhar Hz. Yalova kaplıcHlarında.. 

lnhiıarların tevhit kadrolannı ha 
zırlayan Komiıyon, mülhakata ait 1 
tetkilatı ihzara başlamıttır . 

Gazi Hz. nin her an 
istanbulu 

teşrifleri bekleniyor •. Komisyon, her ilByetin iktı.;a· 
di ehenımiyetini naznn dil~kate ala· 

(Devamı 2 ıncı s..hifede) 

Recep Bey 
--· 

Avrupaya tetkik 
seyahatine 

mi çıkacc: k? 
Cümhuriyet Halk Fırkası Ka 

tibi umumisi Re 
cep Bey dün ak-
şam Y alovadan 
şehrimize gel
miştir; kendisi
ne fırka baş ka
tibi Ziya Bey re 
fakat etmekte
dir. Recep Be
yin yakında Av 
rupaya bir tet
kik seyahatine 
çıkacağı haber 
verilmektedir. 

Meclis Reisi 
Yalovadan 
Döndü 

Gazi Hazretlerini istikbale giden 
heyetten Mecliı reisi Kazım P&Ja 
Hazretlenlc Kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Pa~a ve Fırka reiıi 
Cevdet Kerim Bey dün Sakarya mo 
törile Yalovadan lıtanbula dönmüt 
!erdir . 

Vali Muhiddin Bey alovada 
kalmıttır. 

in 
Yeni telefon 
numaralan 

Matbaamız ile telefon 
la görüşnıeh isteyenle
rin, ayrı ayrı üç telefon 
hattımız <>lduğuna 11e 
hangi büro ile görüş
mek isterlerse o numa
rayı çağırmaları UJzım 
geldiğine nazarı dikkati 
celbederiz. 
Baş 111uharrir 11e 
nıiidiir 24318 
Yazı işleri nıüdürü 
ve tahrir lıe11et1 24319 
idare ve muha-
sebe müdiirlüğıi 24310 

Büyük Reisimiz kaplıcalar. 
daki tesisatı 

gezdiler ve pek beğendiler •• 
Reiıicümhur Hazretleri iki 1 dır. Vali Muhiddin Bey de Ya. 

günden beri Yalova' da bulun- lova' dadır. 
maktadırlar. Gazi Hazretleri- • • • 

R.aaathaneden yaptığımız tah- nin ıehrimizi ne gilnü t~rif bu YALOVA: Kaplıca 17 (Mil 
kikata göre, dün hararet golge- caklan buraca malum ol- liyet) - Gazi H etleri d" 
de (34,4) e çıkmıttır. 8 Hazi- mamakla beraber, aziz Gazimi- y I k azr ua 

zin İstirahatları ı'çı'n Dolmabah a ova aplıcalan tea•atıwv randaki müthit sıcak eanaam- b h 1 ·-. 
da hararet (33,8) olduğuna na çe sarayında lizım gelen iatih- a çe eri gezmitler ve beyanı 
zaran dünü mevsimin en sıcak zarat ikmal edilmiıtir. Ertuğ- memnuniyet etmiılerdir. Gazi 

1 günü olarak kabul edebiliriz. rul yatı Y a~~va'da ve her vakit Hazretleri bugün klSfklerindo 
Temenni edelim ki, Temmuz 1 harekete muheyya bulunmakta istirahat buyurmuılardır. 
sonları, bize bu sıcakları da a
ratmasın. 

Zekai Bey tetkikat 
yapacak 

ANKARA. 17 (Telefonla) -
Milli müdafaa vekili Zekai B. gele
cek ay içinde cenup hududu üzerin
de bir tetkik seyahati yapacaktır. 

Baron Roçilt 
İstanbulu geziyor 

La Resolue ismindeki husuıi 
yatile limanımıza gelen meı
hur milyoner Baron Roçilt ile 
refakatindeki müteveffaFransız: 
şeker Kralının oğulları dün şeb 
rin şayanı temata yerlerini zi
yaret etmitlerdir. Yat, Kabataş 
önünde demir atını bulunmak 

b 

\ 

Baron Roçlld'in yatı 

tadır. Baron Roçilt, bir aç gü
ne kadar ayni yatla Marsilyaya 
avdet edecektir. 

ltalyan amiralı VllAyete girerken .. 

• 
Italyan filosu amirali 

dün resmi 
ziyaretlerini yaptı .• 

Vali ve Kolordu kumandanı 
tarafından da iadei ziyaret •• 

Vali ve belediye reisi namı- kartılanmııtır. Rır:a B. ııerek,,.. 
na muavin Ali Rıza Bey dün pura girerken, gerek aYdetto 
öğleden sonra limanımızda toplar atılmak suretile selim. 
bulunan misafir ltalyan filosu lanmıttır. Müteakıh- kolordu 
kumandanı Amiral Morenoya kumandanı Şükrü Naili Pata 
hükumet ve tehir namına iadei ı da gemiyi ziyaret etmit ve ay. 
ziyarette bulunmuttur. Ali Rı- ni merasimle kartılanmıttır 
za Bey saat bire doğru, amiral , Dün ktam ltalyan sefaretind • 
gemisi olan Q arto kruvazörü- ı Quarto kruvazorü ile Bu · ı,0 

't • k • • 1 ( sın ne 6fı mıt ve as en merasım e Devamı z ınci &abifed• ı 
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Milli Tarih kongre- HARİCİ HABERLER 
~· 

Her tarafta şidde 
sıcaklar başladı 

sinde Zeki Tahdidi 
Velidi B.in konferansı Teslihat 

Türkistanda Kuraklık .• Cenevrede gergin
lik zail oldu 

Nakit 
Konferansı 

İtalyada 
Manevralar 

Elli bin kiti manev
ralara 

Zeki Velidi Bey kendi noktai 
nazannı nasıl ifade ve izah etti? 

CENEVRE, 17 A.A. - Dünkü 
cumartesi ııünü, tahdidi teılihat 
konferansı muhitinde ser.rinlik 
zail olmuıtur. 

Amerikanın konfe
ransa İftİraki me
selesi görüşülüyor 

V AŞINGTON, 17 A.A. - ln
ailiz ıefiri sir Lindsay, Hariciye 
nezaretinde M. Castle'i ziyaret 1 

ettiği sırada nakit ve iktıaat kon .. 
feranaı ve Amerikanın bu konfe ... 
ranaa İftİraki meıeleai hakkında 
cörüımüttür. 

iştirak edecektir 
ROMA, 17 A.A. - ltalya or

dusunun büyük manevralan, bu 
ayın yirmiıinden yirmi altısma ka 
dar devam edecektir. 

Edirnede derecei hararet 
gede 38 e yükselmiştir 

~.NKA.R.~. 17 A.A. -:;- Meteo- tarki Anadolu da 11çakl 
roloıı enstıtusunden aldıgımız ma- lide bunaltıcı bir hat alnı 
IUmata nazaran 4 cünden beri gari cece suhuneti. 26 da 
bütün Türkiyede havalar tama- düpnemektedir. Gündüz 
men yağııaız kurak ve oldukça bilhaua Urfa ve Diyanbe 
yüksek de~ecek derecede sıcak dereceye çıkmııtır. Adan 

Milli tarih konııreıinde Darül
fünun muallimlerinden Zeki Veli· 
di Bey ile Aydın meb'U1u ve Türk 
tarih encümeni azasından Reıit 
Galip Bey ara11nda kuraklık bah· 
si Üzerinde bir münakata cere
yan etmit ve mütekabil konferanı 
lar verilmitti. Netrini çok lüzum
lu ve faideli ııördüğümüz bu kon 
feranıları Milliyet'e dercedeceii>ı 

Buııünden itibaren Zeki V el idi 
Beyin konferansını netre batlıyo
ruz. Bunun bitmeaini müteakip 
Retit Galip Beyin Zeki Velidi Be
ye cevap olan konferansını neıre 
ba'?hyacağız. 

Zeki Velidi Beyin 
konferansı 

Zaptın aynıdır .. 
Reis - Söz Zeki Velidi Beye

fendinindir. Zeki Velidi Beyefen· 
dinin mütaleanamesinin iki ııkkı 
vardır. Biriıi Caferoğlu Ahmet 
Beyin mütaleasında olduiu cibi 
ve buııün bah1<>lunan kuraklığa 
mütealliktir. Diğeri Orta Asyada 
kum altında kalmıt veya kalma
mı~ olan .-.birlere mütealliktir. 

Zeki Velidi Bey - Muhterem 
mealekdqlarnn, muhterem encü
men azaları. Huzurunuzda arzet
mek İstediğim maruzam. evvelce 
rapor halinde yazılmıftı. 4 ciltlik 
Türk Tarihi nqrolunduktan aon
ra diğer müderrialer ııibi bana da 
ııönderilmifti. Bir tenkit ve tahlil 
yapılması isteniyordu. Şimdi onun 
kısmı evelini mevzuu bahaedece-
ğim. Ben bu raporda Orta Aıya. 
da kuraklık meaelesine temaı et
mi,tim. Fakat bu kuraklık meae
lesinin İki cephesi vardır. Biri kab 
lettarih kuraklıktır. Diğeri tarihi 
zamanlard'lki kuraklıktır. Rapo
rumda da ar.zetmiıtim, kuraklık 
meselesi ancak ancak tarihten ev
velki devirlere ait olabilir. Retlt 
Galip Be:·efendi .kuraklık meaele
sini umumiyetle reddettiğimi söy
lediler. Kuraklığı inkar ediyormu
'um. Öyle deiildir. Maruzatım, 
R~it Galip Beyefendinin maruza
tını ikmal mahiyetinde olacaktır 
zannediyorum. Belki de değildir. 

Yunan menbaları Sirderya ve 
Aı.muderya nehirlerinin Hazer de .. 
nizine ayrı ayn iki koldan mun
sap olduklannı göstermektedir. 
Fakat zamanımızda her iki neh
rin Bahrihazere munaap olmayıp 
yarı yolda kaldığ-ı malUındur. Ya
ni Aral gölüne muıuap olmakta
dırlar. (Bahiı kuraklık oldufun
dan dudaklarım da kurumağa 
ba t i adı.) ( Gülüsmeler.) 

Fil..-aki, öğleden sonra Fransa, 
lnııiltere, ltalya ve Amerika mü-

kurumakta olduiunu iddia eder. meuilleri araaında M. Benes'in 
Dif.-i de kurumamakta olduiu· de ittirakile cef9Fan eden müka
nu iddia eder. Ve oraya sittikten lemeler esna11nda yeni birtaknn 
10ara da kendi iddialarma ııöre metinler tanzim edilmi~ olup ba
deli! topluyorlardı. Bu ekispedia- dema bu metinler Üzerinde itilaf 
yonlarm netayici lıtanbulda var- edilmeıi muhtemel ııörülmekte
dır. Buna ittirak edenlerden en dir. 
büyük bir kı1m1 kurumak tarafta. Bu terakki, mük1lemelere itti· 
ndır. Diferleri de kurumamalo rak edenlerin gayretleri ve hüsnü 
taraftarıdır. Sonra bu meaeleye niyetleri aayeainde elde edilmiftir. 
Avrupa ilimleri iftirak ettiler. Amerikalılann aon zamanlar• 
Müsteırilder de İttirak etti. O za- da haber verilen müsait temayül
man lnııiltere ve Almanya bilhas- leri bu mükalemeler esnasında te· 
aa Belçika ilim mecmualannda, eyyüt etmiş ve bilhaua ordu me-t'· 
coğrafi mecmualarda müt-ddit vutlan hakkında yapılan müka
makaleler nqrolundu. Ondan aon lemeler Amerikalıları memnun e
ra islim 10frafya kitaplarmda ta- decek bir fonnül bulunma11na 
rihi zamanlarda Amuderyanın müsaade bahtolmuıtur. 
Bahrihazere munaap olmadıfı fil< Bu fonnill, lngiliz ve Fran11z 
ri ileri sürüldü Te aleyhinde olan heyetleri tarafından kabul edil
bazı kayıtlarda tevil edildi. Fa- mit olan esas vaziyetleri ihlal et
kat yirminci aann bqma dofru memekte, yalnız Amerikalılara 
kuraklık meaeleai batka bir ,ekil M. Hoover tarafından iltizam olu
aldı. Türkistanda daima kuraklık nan uıullerin daha büyük bir ali.
mevcut olmadıfı hiuedilmefe ka ve teveccühle tetkik edilecefi 
ba,landı. Sonra Rus akademiai ve kanaatini vermektedir. 
coğrafya cemiyeti tekrar heyetler Diğer taraftan Amerikalıların 
gönderdiler. Bu heyetler burada harp bütçelerinin kontrolü ve tah· 
tedrici ve mütemadi kuraklık ol- didi hakkında lngiliz ve Fran11z· 
madıfı neticesine viaıl oldular. lar ~ tarafından ileri sürülen nok
Zamanımızda yalnız Aral gölü, tai nazaralara yanatmak için gay 
Balhaç gölü ve diğerlerinde Me- ret etmit olduklan teeyyüt etmek 
teoroloji ve Hidroloji tetkikleri tedir. 
yapılmaktadır. Cümudl:-- •ler de ihtilaflı birçok noktalar hak
tetkik edilmiıtir, ve ediJiyor diğer kında bir biri arkasma birçok me
taraftan tarihi tetkikat da ilerli. tinler ileri sürülmilş ve birçok hal 
yor ve tarihi tetkikat jeolojik tet- ıuretleri derpiş edilmittir. Bu hal 
kikatı tamamen müeyyit olarak 1 suretleri hakkında bili.hare hükô. 
ilerliyor. Yani tarihi tetkikat d · metleri mütaleaları alınacaktn. 
Türkiıtanm tarihi zamanlarda ku Nihai karann ittihazı, hükü
rumakta olduğunu isbat ediyor. met reiılerine bırakrlmıttır. M. 
Bu Berııin Jeolog ve rüfekaaının Herriot'nun muhakkak surette pa 
meaaiai neticeaidir. (Aral ekiıpe- ıı:artesi aabahı buraya ııeleceği 
diayonu) serisinde bir kaç cilt o-# haberinin memnuniyetle karşılan 
larak yazılmıt olan (Bartold)un mıt olma11nın sebeplerinden biri 
eaeri almancaya tercüme olmuş- de budur. 
tur. Sonra (Bartold)un fikri her Şimdiki halde M. Bene., dün. 
yerde kabul edildi. (Amuderya) kü mükalemeler eana11nda ana 
da ve diğer eaerlerde sörülür. hatları çizilmit olan karar aureti 
( Bartold) bu eserde Amuderya- projeainin yeni metninin birer nib 
nın Bahrihazere nıunaap olduğu- ha11nı bizzat heyetlere tevdi ede-
nu isbat etti. Fransız heyeti 

(Dev•mı var) p IS AR , 17 A.A. - Gece saat 
----------- 2.55 de trenle Paris'ten Cenevre'· 

Münir Bey gidiyor 
Pariı sefirimiz Münir Bey, dün 

aabah Yalovaya gitmittir. Münir 
Bey, Y alovada Gazi Hz. ne arzı 
veda ederek aktam poıtaıile d .. n· 
müştür. 

Münir Bey, bu ak•amki trenle 
Pariae hareket edec.;ktir. 

Malullere ikramiye 

ye gidecek olan M. Herriot'ya 
bahriye nazırı M. Georırea Ley
cues, harbiye nazırı M. Paul Bon
cour refakat edecektir. 

M. Painleve, otomobille gide
cektir. 

• 
lnhisarların 
Tevhidi 

Türkistanı Ruslar İşgal ettikten 
aonra yani 1880 aenelerine doğru 
19 uncu asrın rub'u ahirinde Tür
kistan bir kuraklık devri geçiri
yor. Kuraklık Taskentte tee .. üs 
ede~ (meteoroloji) iatasiyonu mü 
düni olan bir Almanla Rus tabi
iyatçı ve jeologlarından profeaör 
(Mu?kitaf) ve di~erleri Türkiıta
nın kurumakta olduğunu, Rusla
rın İstikbalsız bir memlekete yer
le4tiklerini ilfl'rİ sürmüşlerdir. Ce
neral ( Çitef), Türkiatanm fatihi 
olan yani orayı İstili. eden bu zat 
bilihare Türkiatana nefvediJmiı
tir. Rus Granduk'u Kostantin 

Malül efrat, zabitan ve tüheda 
ailesine kanunen her sene verilmek~ 
te olan tütün ikramiyelerinin tevzi. 
İne Be,'ktat malmüdürlüfünce bu
günden ve Eminönü malmüdürlü
ğünce çarJ&mba sününden itibaren 
baılanacaktır. Tevziat dört ay de
v~ edecektir. ikramiyeler fU te
kilde derece üzerinden tevzi edile. 
cektir . 

(Başı J inci sahifede) 
rak tetkilitı ona cöre yapmaktadır. 

Her viliyette tütün, müskirat, ve 
tuz inhiıarlarının birer ba, müdürü 
ve müdürü, kazalarda da birer me
muru vardır. Yeni tetkilatta bunlar 
Liğvedilmektedir. Vilayet ve kaza
larda bir tek inhİşar müdür veya 
memuru bulunacaktır.Komiıyon kad 
roları ay nihayetine kadar hazırla
yacak ve mülhakatta tevhit tatbika
tına ağuıtos içinde ba,lanacaktır , Derece Zabitan Efrat 

Lira Lira K. 
1 201 100 50 
2 181 80 50 
3 141 60 30 
4 121 40 00 

Sir Lindaay, bu meıeleye temas 
etmek için reımi hiç bir güna ta
limat almamıı ise de hariciye 
müıteşarından Amerika hükume
tinin bu beynelmilel içtimaa mü
tehaaaıalar göndermeyi derpİf e .. 
dip etmemekte olduğunu aonnut· 
tur. 

M. Caatle, meselenin henüz ta
mik edilmemit olduğu suretinde 
cevap venniıtir. 

Esaaen bu mülikatı nakleden 
Nevyork Timea gazeteainin muha 
birine nazaran reami Amerika ma 
hafili, Cemiyeti Akvamın Lauıan
ne itili.fının ili.nı dolayısiyle husu
lü tabii olan galeyanın sükiinet 
bulmaıına intizaren bu bapta dev 
letlere ııönderecefi daveti birkaç 
hafta tehir edecefi mütaleaaında 
bulunmaktadır. 

Nakit projeleri 
BERLIN, 17 A.A. - Nakit 

meselesinin niıbeten en ameli o
lan çareainin altın mikyası oldu
ğunu &Öcyleyen ve bu mikyaaa ta
raftar bulunan Dr. Prion'un Ber
lin'de vermit olduğu konferans
tan aonra yapılan münaka,a eana
aında Dr. Luther, bir kere daha 
şiddetle nakit projeleri aleyhinde 
bulunmuıtur. 

Mumaileyh demittir ki: : 

27 de büyük ve umumi bir ııe· 
çit resmi yapılacaktır. 

Manevralan jeneral Crazioli'
nin idare edeceği beyan edilmek
te ve bu husuı dikkati calip ..-örül 
mektedir. M\lmaileyh 1914 aene· 
ıinde İcra edilmiı olan yıpratma 
harbine değil, hareket ve manev
ra harbine taraftardır. Bu maneT-
ralar esnasında kullanılacak mi
haniki vasıtaların da pek mühim 
olacağı beyan olunuyor. 

Manevralara ittirak edecek 
kuvvet, 50,000 kişi olup 20,000 
ihtiyat efradıdır. Bu manevrala
rın eski senelerdekinden çok da .. 
ha mühimdir. 

Lehistanın bir 
protestosu 

VARŞOV A, 17 A.A. - Lehiı
tan, Bal tık denizindeki karasula
rına bilhassa mitralyözler-le mü
cehhez yedi ufak gemi tarafından 
tecavüz edildiği beyanile Berlin 
hükUmeti nezdinde protestoda bu 
lunmuştur. 

italyan filosu 
(Başı 1 inci sahıfede) 

"Reichabank, buhrana çare ol- La F arina, Cairoli, Cosenz tor
mak Üzere ileri sürülen her türlü pido muhripleri amiral, erkin 
aun'i tedbirleri reddeder. 

Amerikanın zıddına olarak Al- ve zabıtanı şerefine bir garden 
manya, kredileri tevıiie teıebbüı parti tertip edilmi,tir. Garden 
etmesine kafi gelecek miktarda partide Amiral ltato Moreno 
altına malik değildir. ve İtalyan filosu erkanından 

Reichabank, millette paranın d y r 
istikrarı hakkında mevcut olan i- maa a a ı namına muavınl 
·vı!lo.ıd ı!q5!q 'l"~f!q•uvt ıp11lU!ı . Ali Rıza Bey, Kolordu kuman
mı tanımaz." 1 danı Şükrü Naili Paşa ve deniz 
Anıerikadaıı çıkan altınlar zabitlerimizden bazı zevat ha-

VAŞiNGTON, 17 A.A. _Son zır bulunmuılardır. Filo müret 
ay zarfında d Amerikadan altın tebatı, dün karaya ç>l<arak teh
~1~~11 d.eva.m ~tir. Sevkiyat, rin f&yanı temat• mahallerini 
ıki yuz yınnı altı mılyon dolara d 1 • 
baliğ olduğu halde ithalat ancak 0 aımışl~rdır. Amıral, ltato 
18 milyondur. Moreno, fılo namına yarın cüm 

Bu rakamlar seçen senenin ay- huriyet abidesine bir çelenk ko 
ni ayına ait 40 milyon sevkiyat ve yacaktır. 
64 milyon ithalat ile J&yanı mem-
nuniyet bir tezat t~kile etmekte
dir. 

Bu sene ilk defa blarak hazll'an 
ayına ait ticaret iatatiıtikı, gayri 
müaait bir bili.nço arzetmektedir. 
ithalat, 121, ihracat ise 115 mil
yondur. Senenin ilk altı ay1na ait 
bilinço, müıaittir. Fakat, &'eçen 
sene ayni devrede 208 milyon 816 
bin iken bu aene 84,249,000 dir. 

At yarışları 
Y arıt ve 11Iah encilmeni tarafın

dan tertip edilen yüksek yaz at ya
nılarına 29 temı1luz cuma günü Ve
liefendide batalonacaktır. Yarıılar 
altı hafta devam edecektir. Bu ıe
neki yanılara yeni bazı atlar dahil 
olacaktır. Y antların seçen seneler
den daha mükemmel olmuı için ça 
lıtılmatkadır. Altı haftalık yarıtla· 
nn ikramiye mikdarı 12,187 liradır. 

Trakyalı misafirler 

Tr n yolcuları 
Sigorta 
Edilemez mi? 

(Başı 1 inci Jahifede) 

Her halde bu husu•taki teıebbü 
satın yakında müaait bir ink4af 
zemini bulacağı tahmin edilebilir. 

Yaralılar ne 
haldeler? 

Beyhkköprü tren facia11ndan 
kurtulabilen ya.ralılar Eakitehir. 
de muhtelif hastanelerde tedavi 
edilmektedirler. Bunlar kazayı 
§Öylece anlatn:utlardır: 

Kolu kopan adam 

ııeç~ektedır. ten mutedilidir. 33 derec 
Bılhaua bu 11caklık orta Ana· Trakya mıntaka11nda 

doluda bariz bir tekilde ııöze çar- Lüleburgazda auhunet dü 
P~!or. Ankarada ıuhunet aon 4 receye yükaelmitti. Y aln 
run zarfında tedrici ıurette cöl- Anadoluda Karaköaede 
kede 35 dereceye kadar yükael- halinde olmak Üzeredir 
mittir. Bilhaaaa güneşte suhunetin &1lfarİ auhunet 7 idi. M~ 
golkeye nazaran pek ziyade yük- her tarafında tazyik oldu 
aek bir fark göstermesi 11caklığı· aelmektedlr. 
nın tiddetini daha ziyade artır
maktadır. Bucün cölkede 35 ol
ma11na mukabil dü,üktür. Son 
g~~·~.rde 8 dereceye kadar dü,. 
muttur. 

Türkiyenin en ziyade mutedil 
mıntakaıı Karadeniz sahili, tima
li Anadolu mmtakaaıdır. Burada 
gÜndüz ıuhuneti azami 25 . 26 
derece yükselmeıine mukabil ge
ct;. suhuneti 16 derecenin albna 
duşmemektedir. Cenup ve cenubi 

* • • 
AMASYA, 17 A.A. -

den beri 11çak fazlalaıtr. 
kede 35 buırün 36 dır .• 

* • • 
EDiRNE, 17 A.A. - B 

detti bir 11cak hüküm 
Derecei hararet gölkede 
du. Eaen lodoı rüzgan bu 
vayı büıbütün fenala,brdı 
lekette nafi yafmurlara 
de ihtiyaç var .. 

Hariciye vekili Sovget mas 
hatgüzarına bir mektup ve 

AN~A~A, 17 (Telefonla) - Hariciye vekili Tevfik 
Bey Cemıyetı Akvama dahil olmamız münuebetile doı 
Sovyet ~usy~n-'? Türkiyedeki maılahatgüzarma ikinci bi 
tup tevdı etm11tır. 

Haricige~'e geni tayinle 
.. ~~KA~A! 17 (Telefonla) - Hariciye Vekaleti Şifr 

du~l~gu~~ l ıncı daire 2 inci şube müdürü Celil, onun yerin 
e.~~ıl.rk muste,arı ~ er,Hlun c.emal, 3 üncü daire 1 inc:i ıube 
lugune Şıfre Muduru Vehbı, lktısat itleri ıubesi müdür! 
sabık Tokyo müsteşarı Talat Rauf Beyler tayin edilmitler 

Şeker, kahve ve çay ithali i 
geni bir proje hazırlanıgo 
ANKARA, 17 (Telefonla) --5 Temnıuz tarihine 

gümrüklere gelmi! ola~ _t~ker, kahve ve çayın kontenjan 
olarak memlekete ıdhalı ıçın bir proje hazırlanmaktadır. 
e~asl~rına nazara~ 31 Mayıs 932 tarihine kadar eıhabı tarafı 
sıp~r~ş mukaveleııle bağlanılmıt olan bunevi emteanın kont 
hancı olarak memlekete idhallerine müsaade edilecektir 

Tren kazası hakkında rap~r 
ANKARA, 17 (Telef~nla) - Polatlı - Beylikköprü t 

z~sı hakkın~a Devlet Demıryolları idaresi tarafından Nafi 
kaktıne 1 k h 1 . " n. r~~r ••men azır anmıttır. Bu hu 
brr noktanın daha teıbıtı ıçın idarenin iki ·· b d. · tek 

h il
. . . I d. mu en uıı rar 

ma a ıne gıtmış er ır. Nafia Vekaletinin heyet· t f d 
1 1 d

. • . ı ara m an 
anmış o an ıger rapor ıse vekalete tevdi edilmittir. 

Cemigeti akvama müzalıer 
. ANK~RA, 17 (Telefonla) - Cemiyeti Akvama mliz 

ce~ıyetlerı beynelmilel ittihadı Türk grupu teıekkül etmek 
redır. Grupta ~a~ı .meb'us~a.r, .profesörler ve gazeteciler bul 
caktır. Grup katıbı umumılığıne müderris Cemil B ·n int 
kuvvetle memuldür. eyı 

Muhafızgücü bisikletçileri b 
gün Ankaraga dönecekler 

ehre:ynin aağ ve sol mecralann
dan kanallar çrkannağa batladı
fından t"biivatcılar buna kartı 
prot.-sto ,.ttiJ,.r. P.unun faideaiz 
olduğunu oövlecliler ve yeni ark
lar açrlıraa Türkiıtanrn kuruma
sını tesri emtia olur~unuz olduğu 
gibi kalsın dediler. ' 

5 101 20 00 
6 80 2000 
Şüheda eytamı kaç nüfuslu olur-

sa olsun bir tehit eytammın heyeti 
umumiyesine 19 lira verilecektir. 

Ceneral (Çitef) in Yeni derya Salih Pı.nın teftişleri 
Akkum derya ismindeki iki derya 
kollannı iıtik,af hakkındaki te
,ebbüsleri bu gibi alimlerin, ayni 
Lamanda bazı siyasi zevatın teai
rile durdu. Meaele ile daha evvel 
Petro da alakadar olmuştu. Hep 

Kolordu kumandanı Salih Pı. nın 
bir teftit seyahatini müteakıp Erzu 
ruma avdet ettifini (Varlık) refiki
miz yazıyor. 

Cemiyeti 
Akvam ve 
Türkiye 

( Ba!jı ı inci sahifede) 
ma duhulümüz ıon ve kat•i ,eldi· 
ni alllllfb. 

Muhakkak ki Türkiyenin Ce
miyeti Akvama duhulü Avrupa'· 
da sulhun atiıi için çok mühim 
bir hadise telakki edilmektedir. 
Franıız meb'uaan mecliıine Ce
miyeti Akvama duhulümuz meae· 
lesinin acilen müzekere edilmeıi 
için verilen takrirde de Türkiye
ye kartı ananavi doatluktan ve 
Franıız milletinin Türk milletine 
kartı muhabbetlerinden bahaedil
mittir. 

Garbi Trakyalı misafirlerimiz 
evvelki aktam Y alovadan aTdett; 
Ankaraya lfibnefe karar TeMDİf· 
lerdi. Fakat, Pendikte trene yeti
femedi!.leri için ceri dönmefe 
mecbur olmutlardır. Miaafirleri
mizden bir klll1ll Ankaraya bu
günkü trenle cidecekler, diğer 
k11mı da aalı ııünü memleketleri
ne avdet edeceklerdir. Miıafirle
rimiz, dün ,ellrin bazı tayanı te
ma~ mahallerini cezmiılerdir. 

Simavlı Alunet endi: 
- "Ankaradan h11.r.eket ettik. 

Polatlıya ıeldik. Arkaiaılarım. 
dan terhiı edilmit bir aaterle gö
rüımek Üzere yanına gtmittim. 
Polatlıdan hareket etmiıtk, Bey
likköprüye gelirken makiıe dev
rildi. Arkadatlarımı kay>ettin.. 
ve vagonlar araıında kaldı
ğımı hisaetim, kendimi lııybet. 
mişim. Sağ kolum kopmuf. Ya. 
nımdakilere aordum: Benim ko
lum vardı ne oldu! dedim. Yok 
dediler ~imdi rahat et, imdattre.' 
ni gelecek sizi götürecek deder. 
Aradan tahminen üç aaat ka'.at' 
geçti. imdat treni ııeldi, bizi ıh. 
hiye vagonuna almıtlar. Eskitei. 
re getirmifler timdi Memleı.t 
Hastanesinde yatıyor ve tedavü
diliyorum. Benim kolum kopl 
istikbalim mahvoldu, Ben bund~ 
sonra ne İt yapabilirim dedi. 

. ANKA~A, 17 (A.A.) - Memleketimizde sporu tetvik 
sad~le ı. Hazır~nda Ankaradan hareket eden Muhafız Gücü bi 
letçılerı cen.ubı şarki ve merkezi Anadoluyu dolatmaktan ib 
olan 3000 kılometreye yakın turnesini muvaffakıyetle yap 
halk!n. alkışları arasında Balaya gelmitlerdir. Takını, prof 
mucıbınce yarın saat 12 de Ankaraya ııidecek, Muhafııı ala 
mensup arkadaıları ve Ankara sporcuları tarafmdan lı:arııl 
caktır. 

Feci bir otomobil kazası -
IZMİR, 17 (Milliyet) - Keçecilerde feci bir otomo 

kaı~sı olmu1tur. Salihli şehrine ait dört numaralı kaıny 
yedı ya~ında Samoel isminde bir yahudi çocuğunun beyn · 

parçalamıştır. Çocuk derhal ölmüıtür. Şof6r Halil lbrahi 
Ef. yakalaomı,tır. 

diğer Avrupa ilimleri gibi ilk mer Türk- Yunan ticareti 
ATINA, 16 - Türkiye ticaret 

müme11ili Halil Mi tat Bey, milli 
iktıaat nazırile, iki memleket aıaun 
daki ticari mübadeleler ve ve bunla. 
rın takviyesi için alınacak tedbirler 
etrafında uzun bir mülikatta bulun 
mut tur. 

Halil Mitat Bey, Yunan nazınna 
iki memleket arurudaki ticari müba 
delitta Claring uıuliinün visi bir 
mikyasta tatbikini ve bu huıuıtaki 
mukavelahn da akdini teklif eylemi, 
tir . 

Yunan nazırı, Türkiye ile Yuna 
aiıtan aı&11ndaki ticaret münueba
tııun fevkali.de takviyeıine taraftar 
olduğu ve meaeleyi kabine meclisine 
bildireceği cevabını vermiıtir. 

Ticaret odası 
içtimaı 

Buırün aktedilecek olan fevka· 
iade içtimada Türkiyeyi Bem el
çimiz Cemal Hüınü Beyle Hariei
ye encümeni mazbata muharriri 
Necmeddin Sadık Bey temıil ede
ceklerdir. 

Bugünkü celse 
CENEVRE, 17 A.A. - Cemiye 

ti AkTam büyük mecliıi pazarteai 
,.ünü öğleden aonra Türkiyenin 
Cemiyeti Akvama kabulü merui
minin icraıı için fevk.alide bir İÇ· 
tima aktedecektir . 

Fransanın tebrikleri 
P ARiS, 17 A.A. - Fran11z me

buaan meclisi, dün aktam mebuı
lardan M. Henry Tomı ile diier 
birçok mebuslar tarafından imza 
edil mit olan ve M. Herriot tara· 
fından müzaheret edilen bir ka
rar sureti kabul etmittir. 

Karacabeyden&onra 
Hayvan müteha11ı11 M. Veller

man, Karacabey h&raaında tetki
kat yapmak Üzere dün Buraaya 
citmittir. M. Vellennan, Buraada 
ve Karacabey hara11nda birkaç 
ııün kaldıktan aonra lstanbula dö
necek ve buradan Ankaraya gide· 
cektir. 

Tapu ve kadastro 
ANKARA, 17 (Telefonla) 

Tapu ve kadaıtro birinci sınıf mü
fettitlifine lıtanbul tapu müdürü : 
.tiya, lıtanbul tapu müdürlüiüne 
birinci 11nıf müfetti,lttden Agah, ü
çüncü 11ruf tapu müfettİflİğine bi
rinci 11ruf mlimeyizlerden Sadi, mü 
fettİf muavinliklerine Nahit, Sıtkı 
ve Şakir Ziya Beyler tayin edilmit
lerdir . 

Baf meınur ne diyor? 

Katar ba,memuru Ali Rıza E
fendi: 

- Polatlıdan hareket ettik. 

!smet Pş. nın lzmir segahatı 
IZMIR, 17 (Milliyet) - Batvekil ismet Paşa temmuıU 

2~ üncü pazar günü Aıılcaradan ayrılacak Ye pazartesi gii 
nu b~r.ıda bulunacaktır. Başvekil ferefine pazartesi akt1lll 

beledıye tarafından l 50 kitiıik bir ıiyafet verilecektir. lıoıc 
P,. sah günü bazı ziyaret ve tetkiklerde bulunacak ye ak 
fam Çeşmeye gidecektir. BatYekil per,embe sabahı Çefnıe• 
den avdet edecek ve heykelin kllıadını yaptıktan sonra aY 
ai gün Ege ile İstanbula gidecektir. 

400 • 468 inci kilometre ara11nda •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!ll!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•••l!!I"'~ 
makiniıt bir sinyal verirken ani o- r 
!arak katar devrildi ve facia oldu. 
Facianın neden ileri ııeldıjini bil
miyorum. Saf kolum kalkmıyor. 
Köprücük kemiğim kınlmıf, kolu 
ma ve köprücük kemifime alçı 
vurdular. 

Kaza eınaaında yarı belime ka
dar çamura batmıfmı. 

Kondoktorlar anlatıyor 

~akla;ı~ı kaydetmekle metııul
um anı bır aaraıntı oldu. Kendi
i furııonun bir köteıinde bu). 
•m. Ne olduiunu anlıyamadım •• 
lcianrn neden ileri geldiiini bil
llfo"':m· idareye ait olan çanta
lalakı paralardan hiç biri zayi 
olamııtır. Arkadatlarıma aaza
~benim yaralarım biraz hafif
tıre ayakta tedaTi olunuyorum. 

da facia oldu. Ne olduğumu bil 
yonım. Sol elim çok ağır yar•! 
dır. Saf elim niıbeten hafif 
Çok ıstırap çekiyorum. Gecel 
uyuyamıyorum. Doktor ve ha•ta" 
bakıcı1ardan memnunum. 

P01ta seyyarı Rıza Ef.: 
- Polatlıdan hareket ettil<· 

Beyli!.köprüye ııeliyorduk,yenİ it" 

kezi Aıyadaki nehirleri, dağlan 
şehirleri onların kullandıkları i
simlerle tesmiye ederlerdi. Büyük 
Petro bt1 her iki büyük nehrin 
kendi zamanında Hazar denizine 
munsap olmadığını biliyor ve bu
nun t4:.t~~kine ehemmiyet veriyor
du. Buyuk Petronun Türkistan is
tilaşına memur ettiği Kafkaıyalı 
ceneral'a verilen vazifelerden bi .. 
risi de bu mıntakanm eaaalı tetki
ki idi. Sonra diğer taraftan da bir 
altın meaelesi vardı. Hindistanm 
yolunu anyorlardı. Meselenin tet 
kiki Ruı iı_til&aından sonra, yani 
1873 aene11nden aonra ileriletildi. 
Rus ilimleri daha ziyade Özboy 
mecrası meaelesi ile uiraıtdar. 
Özboy mecrası Amuderyanın eaki 
za~anda ha1!rihazere munsap ol
d~gıı .hal~edır. Rus coğrafya ce
~~yetı ~uteaddit ekispediıyonlar 
ıronderdı. Ve bu ekiıpedisyonlara 
ittirak eden alimler daha Türkis
tana gitmeden evvel Petreaburi
da olan muayyen kanaatları ile 
•İdiyorlardı. Biri•i Türkistanın 

Ti.,..ret oduı idare heyeti, bugün 
loplanacakhr. Ruznamede muhtelif 
mevat bulunmaktadır 

Bu karar ıureti, Türkiye'nin 
Cemiyeti Akvama duhulü münaae 
betile Türkiye Büyük Millet Mec-

liıine Franaız parli.mentosunun Konduktör Abdülkadir efen-
en hararetli ve en aamimi tebrik- ı di: 

ondüktor Bektaı Haaan Ef.: 
-faciadan BYTel Beylikköpnl 

ye "c:ek yolculann biletlerini 
topl\akla •etııuldüm. O anlar-

1• ı •. 
~ ~ an mahalden ııeçerken "''bİ 
kın11t kıaaca bir dücltik çalar ır1 . 
oldu Te tren demldl. Facia bu" 
dan aonra batlamıf, ben de furf"" !erinin iblii edilm .. ini natılı.tır. - Faciadan evvel, bağaja ait 
nua. altı " 
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eker 
Ekonomi 

Piyasada kesme şeker 
hemen hiç kalmadı 

Beklenen talimatname gelir 
gelmez şeker gene bollanacak 

Piyasada kelDle teker ~e~c.u
du tamamen tükenmit gıbıdır. 
Bazı büyük bakkaliye mağ'.'~ala
tında keame ıeker bulunabılıyo~
la d"ı 58 - 60 kuruıtan, o da Lı
rnan Şirketi kooperatifinin sabt 
nıağazaaında olduğu gibi, yarım· 
far okkayı geçmemek üzer~. satıl
maktadır. Halbuki 10-15 cun ev· 
vel kesme tekerin okkaaı 52 - 54 
kunıta aatılıyordu. 

Yerli fabrikalar, piyasaya toz 
ıeker çıkarmakta ve her yerde 
toz şeker bulunmakt1Ldır. Ancak, 
Perakendeci bakkallar, kesme şe
ker kalmamaaından bilistifade, 
toz şekeri de 48 kuruıtan .52 - ~5 
kuruta kadar yükselmuılerdır. 
Uzak semtlerdeki bazı ma~al!e 
bakkallarının ioe toz teken ~ı~e 
daha fazlaya sattıklarından tıka
yet edilmektedir. 

Kahve fiatı da 105 kuru§ iken 
bir haftadan beri 145 kuruıa yük 
>etmiştir. Dün iıe 150 kuru9a ka
dar kahve ıablm19tır. 

Şeker ve kahve fiatlerinin bu 
suretle mahsus derecede yükseli
şi, piyasada kontenjan dahilinde 
ç •karılmış bulunan kahve ve kes
me şekerin heman tamamen aatrl
ınış ve 18 gllnden beri ııümrükler
den piyasaya kahve ve şeker 51~a 
<ılmamaaından ileri gelmıfbr. 
Gümrüklerde, latanbul'un 4 • 5 
aylık ihtiyacını karıılıyabilecek 
kadar kahve ve ıeker birikmittir. 
Bunlar piya ... ya çıkınca şeker ve 
kahve bollatacak ve bu madde
lerde ııörülen aon fiat tereffüü 
zail olacaktır. Gümrüklerde tera
küm eden kahve ve şekerin imra
r1na müıaade edilebilmesi ise, bek 
lenen talimatnamenin Ankaradan 
vüruduna mütevakkıftır. Yeni ka
nun, S temmuz aktamına kadar 
giimrüklere ııelen ve 31 mayı§ 
tarihine kadar siparit edilmiı ol
makla beraber henüz gümrükle
re vunıt etmemi§ bulunan kahve 
ve şekerin takas suretile serbest
çe ithalini e11Jretmektedir. Bunun 
ne suretle yapılacaltı hakkında 
Maliye ve lktısat Vekiletlerince 
hazırlanan talimatnauıenin Heye~ 
t; Vekileden geçerek akıama oa
baha gümrüklere tebliii beklen
nıektedir. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdü
rü Seyfi B. talimatnamenin hen~z 
ıelmediğini, gelir gelmez ahka
ttuna göre muameleye bat1anaca-
ı1ını bize söylemiştir. 

Talimatname l!eldikten. sonra 
birdenbire gümriiklerde biriken 
l~OO vagon şeker piya•~?'a arze-. 
dılince fiatlar fazlaca duş~em!'81 

İçin ali.kadar bir kısım tactrlerm, 
bu malları azar azar güınriikten 
çekmeyi dütündükleri anlaıılmak 
le.dır. 

Benzin fiatlarının 
yükselişi 

Benzin fiatlarının tereffüü ea
habımn tetkikine bir tarafta_n Be
lediyece diğer taraftan Tıcaret 
fvtüdürlüğü ve Odasınca devam e
dilmektedir. 

_ teker ve kahve müateana -:
mal ithaline serbestçe devam edıl 
mektedir. 

Kavun bolluğu 
Uzunköprüde bu sene kavun 

mahsulünün iyi olacağı ümit edil
mektedir 

Arasi sabipleri, l.ıanbula kavun 
ıevketmek için, şimendifer tarifesj
ni pahalı bulduklarından ekseri ka
vuncular. kamyonlarla lstanbula ka, 
vun sevkebneli düşünmektedirleı·. 

Şehrimi~ piyasasında kavun ve 
karpuz bollqmakta, büyük karpuz
lar 25, küçükler 4 kuruta sablmak
tadır . 

Kömür satışı · 
Zonguldaktan bildirildiiine cöre 

Ereğli şirketi Akdeniz piyasastnda 
yeni mahreçler bulmaktadır. Çeçen 
hafta içinde Cezaire 4 hin, 1 skende
riyeye 6 bin ton kömür, satmıştır. 

lskendeTİyeden Türk kömürleri
ne kart• talep artmaktadır. 

Tütün fiatı 
yükseliyor 

AKHiSAR, 17 (Hususi) - in
hisar idaresi eski tütünlerin müba
yaasına ba,ladı. Tütün tacirleri ara
sında rekabet başladığından fiatlar 
yükselmektedir . 

Yeni ölçüler 
Yeni kanuna tevfikan 933 kanu

nusani.sinden itibaren artın, okka, 
batman gibi ölçüler kalkarak kilo, 
metre. litre gibi ölçüler alıtveriıte 
kullanılacaktır. 

Portakal istihsalah 
Rize Ticaret odaaının tetkik.atına 

cöre, portakal ve mandalina i•tihsa
latı her sene artmaktadır. 

1929 ıenesinde Rizede, 4 milyon 

299 bin kilo portakal oh~uttv· Bu 
mikdar 93(· •enesinde 6 mılyon 471 
bjn kiloya çıkmııtır. 

Mandalinaya gelince; .929 ~e-
. d 139 bin kilo mandalına yebı· 

1ın e · 513 kil miıtlr. 1931 de iıe 254 bın ° 
mandalina istihsal olu~uıtur. 

Bir iki ıene ao~ra Rizede, porta
kal kadar mandalına ela alınacaktır. 

Tavuk ucuz 
Son cünlerde tehre, civardan kül 

liyetli mikdarda t~vuk celdiğinden 
fiatları dütmektedır. Geçen ~ 
100 kuruta satılan bir tavuk 1ımd1 
60-70 kuru:ıa satılmaktadır. 

En ziyade ihracatı 
nereye? 

Memleketimizle diğer memleket
le! arasındaki ithalat ve ihra~t. va
. f tetkik edilmekte ve Turkiye

nye ı . d Amerika ve Almanya 
den en zıya e 1 kt 
ya ihracat yapıldığı anlatı ma a-

dır. 

zaman 
VllAgetlt1 

Zirai 
Faaliyet 

Villyetin zirai va
ziyeti iyidir 

Vilayet Ziraat müdiriyetine 
mülhakattan zirai veziyet hak
kında gelen raporlar tetkik edil 
mektedir. Bu raporlara nazaran 
vilayetimiz dahilindeki zirai va 
ziyet İyidir. Son yağan yağmur 
lar sayesinde de yazlık zeriyat 
susuzluktan kurtulmu!lur. 

Bağcılık 

Vilayet dahilinde bağcı-
lık ta ilerlemektedir. Bir çok 
bağlar yeniden ihya edilmi§tİr. 
Bağlarda müteaddit cins üzüm 
yetiştirilmektedir. Yalnız ilkba 
harda devam eden yağrnursuz
luktan bağlar biraz müteessir ol 
mut tur. 

Emlaki milliye 
satışları 

Emlaki milliyenin tasnifi ik 
mal edilmiştir. Bunlar munta
zam bir tekilde satılığa çıkanla 
caktır. 

Bu satışlara muhacir bonola
rı ile de iştirak edilebilecektir. 

Defterdarın 
Teftişleri 

Defterdar Mustafa Bey tah
sil şubelerine giderek teftişleri 
ne devam etmektedir. 

Şemdinan kazasının 
lağvı 

Hakkari vilayetine tabi Şem 
dinan kazasının lağvile Muş vi 
!ayetine tabi olmak üzere Sol
han isimli bir kaza teşkil edildi
ği vilayete bildirilmiştir. 

Şarbon hastalığımn 

Takdiri 
Kıymet 
Komisyonu 

Yeni azalar ite baş
ladı, büyük 

bir şirket yapılıyor 
Gııyrimübadiller takdiri kıymet 

komisyonuna intihap edilen yeni a
za Esat Paşa (Epir), Tahir Kevkep1 

B. (Tisalya), Hasan Vafi B. (Ada
lar), Ahmet Muhtar B. (Trakya), 
Suphi ve Hasip (Makedonya) B. le 
rin intihapları Maliye vekiiletince ka 
bul olunmoş ve mumaileyhin ko
misyonda çalışmaya maşlamışlardır. 

Şirket gaıutıyor 

Bazı muhtekirlerin gayrimübadil 
bonolarını yok pahasına toplayarak 
müzayedelere iıtirak ettikl..-i ve fi. 
atı arttırarak bir çok emlak aldıkları 
görülmektedir. Bunu cören bazı gay 
rimübadiller, bu gibi muhtekirlerle 
mücadeleye ve aralarında bir emlak 
'irketl tesisine karar vermqlerdir. 
Şirkete, münhasıran cayrimübadil
ler ellerindeki konoların kıymetleri 
nisbetinde dahil olacaklardır. 

Şirketin serınayesioi 800- bir 
milyon liralaık bonolar teşkil ede
cektir. Bu suretle t"'ekkül edecek 
firket, keıif müzayede mıntakaları
na mümesıiller göndererek müzaye
delere girecek ve emlikin muhtekir 
)er eline geçme-sjhin önüne geçecek~ 
tir. 

Gayrimiibadiller ve C. H. F. 

Ankaraya giden ~ayrimübadiller 
heyetinden cemiyete gelen bir mek
tupta, C. H. F. katibi umumisi Re
cep Bey tarafından kabul edildikle
ri ve her zaman olduğu gibi bundan 
10nra da gayrimübadillerin her tür
lü müracaatlannı dinlemi.te fırka
nın amade bulunduğu temin edildi
ği bildirilmektedir • 

Belediyede 

Terkosun 
Devri •• 

ehemmiyeti kalmadı Belediye hazırlıkıa
Kartal J<.za .. na-civar koyler 

de Şarbon hastalığı çıktığı ve 
dört kitinin haotalığa tutuldu
ğu yazılmıştı. llk tarbon hasta 
lığı çıkan Kurtd-0ğmuş köyüne 
Kartal hükumet baytarı gide
rek hayvanlar üzerinde atı tat
bik etmi,tir. Vilayet Sıhhiye 
müdiriyetinden verilen malü
mata göre hastalık ehemmiyeti 

ni kaybetmittir. 

Sanatoryom binası 
Heybeliada sanatoryomuna 

ilaveten inşa edilmekte olan bi 
na ikmal edilmiştir. Yeni bina, 
ya kalorifer tesintı da yapıl
mıştır. 

Aygırlar geldi 
iki ay evvel Baytar müdiri 

rına devam ediyor 
Belediye, Terkos tirketi su 

mütehassıslarından bir zatı, şir 
ketten kendi hizmetine almı•
tır. Bu zat, teı·kosun mekaniz
masını iyi bildiği için, belediye 
ye devrinde kendisinden istifa
de edilecektir. Belediye Terk-0-
su devralmak için hazırlıklarda 
bulunmaktadır. 

Belediye bütçesi 
Dahiliye vekaleti belediye 

bütçesi hakkında yeni bazı iza
hat istemiştir. Belediye cevao
hm hazırlamaktadır. 

Otobüslerin 
Muayenesi 

Mahkemelerd, 

Adliye 
Vekili 

Yusuf Kemal Bey 
bugün 

Edirneye gidiyor 
Adliye vekili Yusuf Kemal 

Bey bugün şehrimizden Edirne 
ye hareket edecektir. Yusuf Ke 
mal Bey Edirnede asri hapiaha 
ne şekline ifrağ olunacak olan 
Yanık kıtla binasını tetkik ede
cektir. Yusuf Kemal Bey Edir
nede bulunmaktan bilistifade 
adliyeyi de teftiş edecek, bir iki 
gün sonra şehrimize dönecek
tir. Vekil Bey dün Adliyede 
meşgul olmuş ve hapishane mü 
dürü ile uzun müddet görüş
müştür. 

Limon kralı davası 

Maarlft~ 

La usan ne 
Günü 

Darülfünunda mu
azzam tezahü

ratla tes'i( edilecek 
~ausanne sulhünün 8 inci 

yıldönümü 22 Temmuzda cu
ma günü saat 15 te Darülfünun 
konferans salonunda tesit edile 
cektir. Bu se.~eki merasim daha 
parlak olacaktır. Bir çok r.1üder 
risler, talebeler hitabeler irat e
decektir. 

Van'da darülfünun 
Ankarada tevsii mukarrer 

yeni Darülfünundan maada 
Şark vilayetlerinde teıiı edile
cek Darülfünun Van'da açıla
caktır. 

Limon Kralı Diyamandi Ya- Kapanan Amerikan 
nakakis Efendinin muhakemesi mektebi 
nin nakzan rüyetine bugün öğ- . . . • . 
leden sonra Gümrükteki 8 inci I Vazıyetı ~altyesı dolay_ısıle 
ihtisas mahkemesinde devam kapanan Goztepe Amerikan 
edilecektir. Bugünkü celsede, ?1~e_bini~. m';'amelatını tef~iş 
bazı noktalardan tevsii tabki- ıçın hır mufettış memur edıl
kat için müddeiumumllikle mü- m~_ştir. Burıı;dan açık!a kalan 
dahil gümrük idaresinin vuku Turk muallım!er t~rcıhan b~t
bulan talepleri hakkındaki ka- ka yerlere tayın edıleceklerdır. 

rar tebliğ olunacaktır. Müfettişler içtimaı 

Karar bugün / Sehrimizde bulunan Maarif 

Ali Yaver Beyin telefon şir
keti aleyhine açtığı dava hak
kında ikinci ceza mahkemesi 
bugün kararını verecektir. 

Sürgüne 
Gönderiliyor 

Bir çok sabıkası olan meşhur 
yankesicilerden Htfzının muha 
kemesi dün ikinci ce'Zada de
vam etmiş ve karar verilmiştir. 
Hıfzının 3 ay müddetle Zongul 
dağa nefine karar verilmiştir. 

-----~---

müsteşarı Salih Zeki Beyin ri
yasetinde dün vekalet müfetti
şi umumileri bir içtima yaparak 
lstanbul mekteplerine dair ba
zı meseleler hakkında göriit· 
müşlerdir. 

imtihanlara devam 
Orta mektep muallimi olmak 

isteyenlerin tifahf imtihanlan 
Darülfünun edebiyat fakültesin 
de, Darülfünun hocaları tara
fından yapılmıştır. İmtihana 
çarşamba günü tahriri imtihan
da muvaffak olanlar kabul edil 

' mişlerdir. imtihanlar bugün de 

M devam edecektir. 

ualJİm Ne kadar talebe 
Mektepleri yetiıti? 

_ --- Bu sene Adanadaki bet sınıf 
T d·ı~t b .. 1 lı ilk mekteplerinden 288 i er-

a ı ö ın ugun er- kek ve 113 Ü kız ve üç sınıflı 
de tebliği bekleniyor köy mekteplerinden de 278 i er

kek ve 24 il kız olmak üzere 703 
Muallim mekteplerinin ders 1 talebe mezun olmuttur. 

programlarında yapılacak tadi- • • 
ta.tın bugünlerde lstanbula teb j Mersın vahsinl 
liği beklenmektedir. Yeni prog takdir 
ram bu eylülden itibaren tatbi
ka baslanacaktır. Muallim mek 
teple..i 6 seneye iblait edilecek 
ve lise seviyesine çıkarılarak 
ırezunlara Darülfünuna girmek 
hakkı verilecektir. Eski mezun 
lara bu hak verilmeyecek, ma
amafih isteyen ve yaJı müsait 
olanlar muallim mektebinde da 
ha bir sene ikmali tahsil ederek 
Darülfünuna girebileceklerdir. 

Mersin valisi Salim Bey Ma 
arif işlerindeki al&kaunda~ do
layı Maarif vekaletince bir tak 
dirname ile taltif edilmittir. 

Poliste 

Yüzme 
Bilmeyince 

- -·-

Darülfünunr 
daki istifa 

Zeki Velidi Bey 
izahat veriyor 

__ ..., 

Darülfünun Edebiyat fakülteoi 
tarih şubeıi Türk tarihi kürsüsü 
müderrisi Zeki Velidi Beyin, Anka
ra tarih kongresini müteakıp Darül 
fünundaki kürsüsünden istifa ettiği 
ni yazmıştık. Zeki Velidi Bey dün is 
tifası ve tarih kongresindeki mÖna· 
kaJ&sı hakkında fU izahatı vennİf
tir: 

- Kürsümd<n istifa ettim. lıti
fanamcroi 8 temmuzda Fakülte ri
yasetine verdim. Kürıümden çekil. 
dikten sonra do tabiidir ki l&rihi 
tetkikahma nerede maddi imkan bu
lursam orada devam edeceğim. Çü11 
kü tarihçilik benim için ikinci bir ta
biattir. 

Yeni tarih kitabındaki milli tez 
l"'ı·c itirazım yoktur. Bu hususta ile
ri sürülen iddialar hürmete l&y• 
içtibatlards:r. Biz.im münaka~rruzoı 
esası milli tez yanında teferrüata 
taalluk eden bir meseledir. Bu .ı. 
taribi devirlerde kuraklık olup ol
dığıdır. Kuraklığı kablettarih derir. 
ler için ben de varit görüyorum. Fa 
kat tarihi devirlerdeki bütün •a
kayii bununla izah edemiyorum. 

Koagrede Sadri Maksudi Beyia 
bir çok şehirler için gösterdifi nıa
ça eser benim için mehaz ohna
mıttır._ Mevzuu bahiı olan tehirler 
hakkındaki fikir ve mütalealann ta
mamile kendi tetkik ve tetebbüleri. 
me müıtenittir . 

Bu hususta 9?.7 •enesinde ikmal 
ettiğim eserin İsmi ••Mabmudu Kl"° 
giridekl coğrafi isimler" dir. Bu • 
serde kongrede geçen tekmil şehir
lerin tarihini yazmışım. lmkfın bu. 
lunaın bu eıerj n~redeceğim. O m 
man mesele aydmlanacaktır. 

Bondan ba,ka aynca dört cilt
lik "Türküstarun cofrafyayi tari
hiıi" diye hazırladığım bir eser metı 
cuttur. Bu eJı.erin müteakıp ciltle.. 
rinde •ıraıile "Amu Derya'' havza. 
it, Zerefşan ve Siri Derya havza11 
Tılao çölü ve ile nehri havzası, Ta. 
rİm h.avza•ı yani şarki Türkİ•taıı 
tamıunile İzah edilmi,tir Beni f•z 
la mllteesıir eden cihet bana cevap 
•eren arkadaşlann bilhassa Sadri 
Malaudi Beyin tarahndan İmza edi
len Ye Fakülte kalemi tarafından 
bataeo cönderilen başı ve ortası na. 
kı• bir mtisved de Üzerinde idarei 
kelam ederek Maarif vekaletinin teL 
rar t.lebi Üzerine kendi imum11t 
gönderdiğim raporu hiç bir •uretle 
mevzuu bahiı etmemeleridir.'' 

Aldığmuz malômata cöre Zeki 
Velidi Beyin iıtifanamesi Fakülte 
miiderri•ler meclisinde henü:.c tet
kik edilınemiıtir • 

Kara Kemal 
Şirketleri 

---
Tasfiye için 

yapılıyor? 
ne 

Ticaret Müdürü Muhsin B. ben 
>İn ve petrol fiatlarındaki ~eref
füün hakiki sebebi tesbit edılme_k 
\.;zere Avrupa piyasalarına. ~~~r 

1 ••••• ·---

Tarifelerin tetkiki 

yeti aygır deposunda mevcut 
19 aygır Beykoz, Üsküdar, Şile. 
VaJova; Halkalı; Çatalca; Siliv 

Otobüslerin fenni muayenele 
ri bitmiştir. Bazı semtlerdeki 
otobüsler başka yerlere naklet
mek için belediyeye müracaat 
etmişlerdir. Belediye bu teklifi 
tetkik etmektedir. 

Rüştü Bey geldi 
Emlaki Milliye umum müdü 

rü Rüştü Bey berayı tedavi Av
rupaya gitmek üzere, dün An
karadan şehrimize gelmiştir. 
Gayrimübadiller cemiyeti idare 
heyeti ağlebi ihtimal bugün fev 
kalade bir içtima yaparak Rü!
tü Beyi davet edecek ve müza 
yedelere dair mumaileyh ile bir 
hasbi.ıha! icra edilecektir. 

Kara Kemal'in tetkil etmı, 
olduğu sabık milli şirketlerin 
ve bu meyanda bulunan Milli 
lktrsat Bankasının tasfiyeleri. 
nin ikmali kuvvei karibeye gel
miştir. Milli lktısat Bankasının 
tasfiyesine memur olan Esnaf 
Banka&ı, sabık ban kanın ma tlu 

Boğuldu. Cesedi batından yirmi yedi bin kusuı 
bulundu lira tahsil etmiştir. lktısat ve-

"!enen mallımata intizar edıldıgı- L' tarife komisyonu, 
ıman d" .. Ze 

"' aöylemiştir. dün Deniz Ticaret mü uru k 
Ticaret Odasınca bu hu~u~ta ki Beyin riyasetinde t-0pl~narai 

bazı malümat istihsal edilmı~br. Şirketihayriye vapurlarıle !-- -
Şimdiye kadar yapılan t~t!<ik•t, . k ti tahmil ve tahlıye 
bazr rüsumun vaz ve tezyıdı b~~... man şır e . "f l • in 
~in ve petrol fiatlarının tereffuu-

1 
ücretlerine ait yenı_ t~rı ~ erı . 

ıi ve merkez sıfat istasyonları

aa tevzi edilır.i~lerdi. İstasyon
larda sıfat ameliyesi nihayet 

~ulmuş ve aygırlar merkeze ia
de edilmiştir. Mezkur istasyon
larda 600 kısrağa tabii ve 150 
kısrağa sun'i telkih yapılmıştır. 

Sultanahmet parkı 
Ayasofya ile S~ltanahmet a

rasındaki meydanın park hali
ne getirilmesi için hazırlıklara 
başlanmıştır. Belediye bütçesi 
tasdikten gelir gelmez hümma
lı faaliyete geçecektir. 

Samatyada deniz kenarında bir kaleti, tasfiye işlerinin letkil·i. 
şahsa ait elbise bulunmut ve bunun le Esnaf Bankasından, tahsil 
üzerine tahkikata batlanmıştı. Tah- ettiği mebaligin alınmasını Ti
kikat neticesinde elbisenin Samatya . caret müdürlüğüne emretmiş. 
da Narlıkapıda 20 numarada bak- tir. Bu maksatla, Esnaf Banka
kallık eden Hiristo oğlu Anastua 
ait olduğu anlaşılmııtır . sı müdürü Şerif Beyin de iştira 

· b tro t · t"r Her ıkı ~ırketın nu mucip olmakla bera er, pe taç e mış 1 • > • t' 
kumpanyalarının gerek • fia~ " 0 mümessillerinin de. t' ış :i 

Anaıtas, denize ginnİf, yüzme kile Ticaret müdürlüğünde ya
bilmediğinden boğulmuftur. Mai- pılan bir içtimada vaziyet let-
ruk ceset te Yedikule önlerinde bu- k•k d"I · t' E f B 

!!"erek satış mıntakalan uzerın~e k ettiği bu ıç una a M l • 
..... ı.,,nda anıa,ma huıuı'"':~n e Ö k"d vapur ücretle- arangoz ar cemı- Taşdelen suyu Re~it Saffet Bey Yangın başlangıcı --- ı e ı mış ır. sna ankası 

lunmuftur. · · d' b 
yırmı ye ı in lirayı nüma-

bunda müessir olduğunu goster- . •. u b~r mikdar indirilmesi ka yetine doktor "J: 
">ektedir. rının ır f d Taşdelen suyunun Kayııda- hasta Balatta Karabat mahallesinde 

t 1.. b'I olup olmayacağı etra ın a Marangozlar cemiyeti, esnafın ğından Üsküdara indirilmesi i- Makarnacı sokağında 15 numaralı 
Ik buğday ınahsu U uz

1 

un ve hararetli müzakerkatsc·e · b ki b J d' b O hanede ikamet eden panvracı Da. işlerini takip için bir avukatla bir çın u sene e e ıye ütçesin ç aydan beri rahatsız bulunan r" 

D A d lu'dan reyan etmiJ, neticede gere. , ır doktor temini ve .. nafın ilaçlarını de tahsisat mevcuttur. Suyun Kocaeli meb'usu Resit Saffet Bey vit. Efbenlclindin ayni sokaktaki müs-
ün şehrimize na 

0 ketı'hayrı'ye ve ger~k Lı.man d' -· k ı I tecıı· u un uiu 5 numaralı p•~av-1 b "d y meccanen ver ırmegı arar aştır- · d" ') · • · izım 1 V'ch C ı ·ıı 'd t d · -. 18, Trakya'dan 1 ngon ug a f I y ın ırı mesı ıçın ge en pro ı y ve on rexevı e e e avı o- racı _dük~nından yangın çıkmıt ise 
g.,(miştir. Yeni ekmek narhının tahmil ve tahliye tarKı e e~ a - mışhr i.~ hazırlanmağa başlamıştır. lunrnak üzere cumartesi cünü tehri de sırayetıne meydan verilmeden 
t b' . 1 k .. Bele- . ka edilmi•tir. omısyon, -- U k d T d 1 - d. 1 •• •tine esas o ma uzere, nen ıp ~ . if ·ı s Ü ara aş e en suyunun mizden hareket edecektjr . son iırü müştür . 
diyece, son haftanın ... b, fiat cet- bundan sonra k Halıdç tar soesnırae Hüriyet bayramını isali için 200 bin lira sarfedile- s· 
veli dün Zahire Boraasından alı.n- ı on an ı ır çocuk boğuldu 

d lk me•gul o aca • . •t ceği tahmin edilmektedir. mıştır. Bu sene mahsulün en ' S T • faı'n •evahili mütecavır tesı Beyler tayin edilıni~tir. B 'k 
b "d B r:ze• yrıse 0 

T _eşı taşta Demirciler sokag"ında ug ay, Eskişehir orsasına~ . e. • ra el~ektir. S hh• t k"l • t k 
d ·ı d hr mız f ne sı g ~~ ı ıye eş ı a ı y mu ım yüzbaıı Hüıeyin Beyı'n og"lu 1 ıniştir. Buırünler e şe 1 • tarı esı Ankarad• 23 temmuz Hürriyet } 
b · h ı elmıye 1 k O parası 3 yaşındaki Cingiz Na•it ismindeki <>rsasına da yenı ma su g • - bayramının pek para surette tes'i~ T 

lıaşlıyacaktır. f "kası di ic_in hazırlıklar yapılmaktadır. Vilayet Sıhhiye müdiriyeti• vermeyenler çocuk bonenin kuyusuna düterek 
ht as vesi b J d' S hh t · 1 · d ölmüştür_ Müddei umuıni muavinle-r• . • Cl ıs Halk •aiı·leri arasında müsabaka- ne . e .e .'Y.e 1 a .. •ş. e_rı e rap ft k h 1 hra ' d ld - h ( d rinden Kiınil Bey vak'a.ya ı.·aı:iyet 1 ı ve a ı ı . vekaleti, 90 doktor lar yapılacaktır A.y~i .. za~·?~.a I~: t~ ı. }gı c~ _et e mu ~rıy~tin ?i- Yol parası vermeyerek yol- etmiştir . 

landırmak için öteye beriye ver 
miştir. Şimdi bu paraların tahsi 
line çalışılacaktır. 

Flurya'ya vapur 
Flurya plijr müıteci:ı·lr•·i~ fazla 

müıteri celbi için bir vapur kirala
mak nİyeti.ndedirleır. Bu ıue anda 
Fluryaya gidecek1eı·, gidi'!l grln·e 
yol masrafını vet·nıi1 olacald ... rı gibi 
banyo yapmak hakkını dn kazana-· 
cak1ardır . 

Şirketi hayriye, sabahl*'rı KOıJrÜ 
den floryaya b:r vapur kaldırrlm~ı• 
İçin ya[>1lan teşebbüse muvafakat et 
ıneomiştir • 

. . 1 ·- Sıhhıye 'k I go"ndeı met Paşa kız enstıtusu muduru Mu rı, dıger vılayet sıhhıye ıslerıle !arda çalışmak ısteyenlerin lı'ste 
ş h · • d k' h ·acat tacır erı ·h · sı ·a arını · B · s ı · · d k' · · Y l •"' ı M n· e rıınız e ı 1 1 

'ft'k ve halı· ait ı tısas ve I eki.leli nir Ha~rı .eyın .e ısını? e ı pıye meşgul olmak üzere iki muavin leri mülhakat kazalarınca tes- aman Şey ermı't' uayene memurJan 
ın ellınde mevcut h 

1 
d'I · ti. Bu suret e v ; si temsıl edılecektır. Selın mevzuu l' •· b 1 t 1 .. • b' d'l k b T 1 ba , y "h k • 

lara kıymet takdirine d~vam e '.. n;ıış .' · k d Sıhhiye nıüdir· t A adolunun köylü ha . ·~~ ~ unma~ı • a <arrur etmış, ıt e ı ere elediyeye bildiril- ara ıın,..a aı: anc ~o _-agın·. 
k rı1"d" .. Muh•ın şundıye a ar amamen n ya bırıncı muavınlığe m k h" 1 · t" B ·ı_·ı k d dan kavga ve bağıurak ıstırahatı lstanbul ıtÜını-üklerindeki muaye . e t.edir Ticaret u uru 1 . .. d d'ı~·.ı· ihtisas ve$' tından alınmıstır. Eserde köy idd- ı . . er ez u- mış ır. u gım.er'ya ın a muh . . lb d b" k t k rl 

8 d · d' · 1 ti nıesgu 1 t ne <tOll er ;;ıı 1 · ] • t t b b H T h' ·ı . l'f !! umuınıyeyı ~ e en ım~ <an a. nP memu _arını, a.za.:tılar~ k ma<l .. 1.ı-. un tak ırı <1ynıe e . · -. ye 1 ~ t!' (l•O) '-•li.;' ]eri oyunları ve •arkıları bulunmak mme a 1 1 asan a ır, ı <ın te • yo ara cılı!.ır.a:Ya sev'"di- d •t-L " E 5 k T h 1 • . •. teftış etını:ı· k 1 ad» ı 'l ;;ı 'lJo.\ :» , x . . r ~ ..J ~ , • ... ..> mnı A:ı 11' cıın1et K -ır ruıne v~ u rınır t~zyıt edil i:t!~İ sö_, lenn1ekte-
eyet erın mesaı:J:nı d. 'h. ç 1 a a1·u11n - tadır cı wnuavın ı~e ue c C.itoı· ~ a.hri • l..!'cekler(lir. 

1 
rü :.·a!i.ala J rJır. 

hr. Tiftik ve h.ılıl:ırımı• an ı ı a mut tur 
edılenlere muka il avni kıymettf" • 

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



~ .. •••••••••••!llllıııı 1 teklif! Buranın kanunu, nizamı, 

Asr -: • .,,desi "MiLLiYET" ti r. 

18 TEl\trdUZ 19 3 2 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf .,dreai : lıt. Milliyet 
r elefon Numaraları: 

Başmuharrir n Müdur: 24318 
) azı işim Miidurluğü 24319 

]dare n Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 

ı halkın hukukunu beyle menla
atpereat müea-lere kartı mi 
dafaa eden ... mı teaİHtı yok 
mu?. 

DüıilnUnilz bir kere. Siıdn 
hiç arzunuz ve niyetini• yok, 
fakat Jİrket sizin Avrupa ile 
muhtemel goruşmeniz parası 
olarak 22 lira istiyor. Bu hare• 
ketin münaaeb.,tsizliğ ini kuv
vetle ifade edecek türkçe keli
meler var amma bunlan bura
da yazmaya ne gazetecilik üsl6 
bu, ne c!., kanun müaaittir. Onu 
arif olan anlar. 

Merkez 
Bankası 

Yeni tadilAt neler
den ibarettir? 

Tiırkiye Cümburiyet Merke• 
Bankaıı Kanununun baaı madde
leı·in.i.n tadiline ve bu kanuna ba· 
zı hükümler ilavaıine dair kanun 
Vilayete gebniftir. 

Türk :ye için 
L. K . 

H•riç içiıı 

L. K. 1 
KıH bir heaap! lstanbulda · 

eğer 10000 abone vana bunla
rm p~in ve bili sebep vereceği 

Madde 1 - 11 haziran 1930 
tarih ve 1716 numaralı kanunun 
14 üncü maddeıinin &an cümleıi 
aşağıda yazılı olduğu veçbile ta· 
dil edilmi•tir' 

Ancak altın ve döviz ittirasına, 
ticari ve zirai aenetlerin iskonto
suna ve senedat mukabili kredi ve 
avanılara dair 20, 35, 36, 37, 38 
ve 39 uncu maddelerde aöıteriJen 
tartlar ve haller dahilindeki emia
yon bu hükümden müateanadır. 

3 .,.tıtı 4 -
8 .. 71K' 

i2 " 14 -
·-14 -
28-

Gelen nTak seri •erilmez -
Miidcleti 1Je<;en nuıbalar 10 ıru . 
ruıtur. Gaııete n matbaaya ait 
İ!leı- için milcliriyete müracaat 
edilir. Guetemı. iUinlarm m .. 'u· 
li yetini lıabul etme... 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y .. ilköy aıkeri reıat mcr

keElnd.:rı v<urilen malUmata gö 

1 paralar 200,000 liradan fazla 
tutacaktır. Bir taraftan tasar
ruf edelim, on para eksik Hrfe 
delim diye barbar bağırırken la 
tanbul halkının bir şirkete böy 
le 200,000 lira vermeye icbar 
edilmesine diyecek yok! Hani-

1 ya tasarruf nasihat ve tavsiye
leri! .. Telkin ve •allum bahıi 
deaenize! 

Tren kazası 

mese!e~i 

Madde 2 - Mezkur kanunun 
20 İnci maddeai aşafıda yazılı ol
duğu veçbile tadil edilmittir: 

Senednt iakontoauna veya aene· 
dal mukabili kredi ve avanalara 
tahtisen bankanın yapacaiı emiı
yon banka sermay~ıinin o/t- 70 i
nin tah~ilinden ıonra yapılabile· 

~ cek ve bu emıiyon miktan kanu· 
nun 39 uncu maddeai mucibince 
leoekkül edecek bir komisyon ta
rafından tesbit edilecektir. re busin hava açık ve sakin o 

larak devam edecektir. (Beylikköprti ) tren k11zası Madde 3 - Mezkur kanunun 

17·7-932 tarihinde lava taz· 
ylkl 7!18 milimetre en fazla aı· 
caklıtı 31 - az .. caklık 18 aa.n 
tlgrat kaydedlhnittir. 

hakkındaki bütün tnfail&tı her 1 23 uıı cü maddesinin son c~mleai 
gün okuyorura. .. K azan ,n n e- 1 a!a«•d." ~n~ılı olduğu veçhıle ta-
d •1 • lef . . . I rl dıl cdılmı~tı r: 

en 1 en ge rgını nn a ımstı B.nnl a idıı.re m.ccliıi lüaum gör-
arap olayım!. Resmi memurla- 1 du~ü takdirde Hükümetin muva• 
rın cl ilire bakarsanız . faltatile bu müdde ri ikiter mı. 

- Kaza trenin sur'atle git ı tine iblağ ve üçüncü takıitin tedi
ye_· ni Jüzutn gOrdüğü kadar tecil 

. .,<] <'bilir . 
- Kaza yolun meylınden de Madde 4 _ Mezkur kanunun 

mesinden olmamış. 

olmamı§. 1 26 ncı meddcoine aoıa;ıdaki fıkra 
Hava parası - Kaza trende yiik vagonla ı ilave. e~ilmi!tir : . . . 

k . 1 l Hukumetın talebı ve mecllsı ı-
EnU ı bir dükk&n bofalır rının ~r aya ve y o cu vagon a- d~renin kararile itbu ( A) "'."ıfı 

. . ' 1 k 1 rının one konmasından da ol- h11•e senedatı bıınka acnnayetınln 
ıla ora.,. Jelli bir kıracı ge. me msmıt: ', ?.5 ine kadar ibla~ edilebilir. 
ıat- yeni ıelenclen eekıaı, ya- _ Ka a öndeki va gon fren- Munzam his•eler bedelinin altın 
ul döld<ln sahibi bir para alır I . • kz I k d k' I . olnrak teaviyesi mecburi olmadığı 

B da (h ) . . erının sı ı ıp ar a a ı erın sı- gıb i bu hiooelerin yu"-lük kupür 
ı. una aYa parası ıamı k 1 d • l ~ "J"rdi B bi . ed'k d ı mamaam an da o mamış. olması da şart değildir. 

ren 1_ • u .r. nevı .K • 1• e- - Kaza makinistin acemili- Mndde 5 - Mezkur Kanunun 
• ek IH de ne ıçın verıldıAı ma-

1 
ğinden de olmamış; 33 üncü madde•inin 2 inci fıkrası 

'Um olmadığında.n buna halk _ Kaza hattın herhangi bir a!ağ, ~a ~a~ılı oldugu veçhile ta· 
ava paraaı derdı.. b ki • d d l dıl edılmı~tır: ozu ugun an ıı. o mamış. 

H 1 k d " 1 p k' f d' B" .. (A) ve (C) sınıfl arında bulu-ava arın tU pe ısın ıaı e ı .ıma e en ım: utun 
nan hisıe aenetleri ır.iktarJ t rı -

ünlerde yeni bir hava parası 1 bunlardan olmamış ta meçhul sermayenin tezyidinden mütevel-
ıartısında kaldığımızı göriıyo- f bir kuvvet trene tekme mi at- lit hal .nÜ•tem a - hi~ bir veçbile 

m. Bu yeni hava parasını her rnış ?. Geçende demiryollarımız i•bu Kanun ;ı,. kabul edilmiı olan 
rerde hazır Ye na:ı:ır Telefon şir icin bir mütehassıs celbind n miktarları teca,·üz edemez 
eti almak i~tiyo~. Atılatayı~: ı bah~eden bir haber okumuş- Madde 6 - Mezkur Kanunun 

Telefon tırketı abonelerıne tum. Bu mütehassıstan evvel 34 Üncü maddesine aıağrdaki fık-
. bu b" · ·· ralar ililve edilmittir: 

renı ve mat ır tamım gon- 1 bize demiryol kazasının neden Bnnka hazinenin hitamı vad"-
ılenni,. Bu tamime nazaran bu 1 ileri geldiğini anlayacak bir mü •İne azami üç ay kalmış bonoları 
tirketin abonesi olan bedbaht- . tehassıa celbetseler daha iyi o- nı resen i•konto edebilmek •ala-

r evvela peJin olarak bir se- )ur. hivetini haizdir. Şu kadar ki bu 
elik mükileme parası verdik- I ''e ~anl~anın tediye edilmiş senn.a 
en batk• bir de bu sefer ilave 1 Adalar boş. 

1 

yesının , 40 mdan fazlaaı tabsı• . .ı·ı ..ı • kli ı· k .. . edil<mez. Bu •uı·etle iskonto edi-
ı:ut en _,.rmı ıur ıra verece - Adalar boı; çunku keseler lecek olan Hazine bonol,.rına taı-
erdir. Bu yirmi küsur lira ne- bo, ve çünkü adalardaki ev " • bilt edilecr.k faiz niabcti banka ı 
dir biliyor musunuz?. Zihninizi otel ücretlerini tayin edenlerin meclioi idaresinu ayrıca IAyİn o-

'ormayın bulamazıınız Bu pa b bo ı lunur Banh:a borsada mukayyet . - a•ı i .. 
ra abonelerin Avrupa veya Tür Adalarda bu seneki tenhalı- ı Devlr.t tahvilatını veya Devlet ke-

eb d 
falcı ve taahhüdünü haiz olup re-

iriye ! irleri arasın a bir tele- jın sebebini herkes anladı. La •iılmal ile faizinin alim eaaaile 
'on mükalemeai yaparsa onun kin bir türlü otel ve pansiyon tesb it edilmiş hir para ile tediyesi 
kar4ılı&ıdır. Amma sis bu te- sahipleri bunu anlamaya mu- mefrut tahvilatı nva tediye edil· 
irlerle mt!kAleme niyetinde de vaffak olamadılar. lımini zik- mit aermayeai akalli be, milyon 

ı.·ı • · Za k p 1 Türk lirası olan Türk bank."ıları-51 sınıa. ran yo . aranız re üzum görmedig' im bir kaç 
nın tabvilabnı alıp .atmak bakkı-

atmaz. Şirkette dunır. Bu baJ otelde hala kötü yataklı ve su- nı haizdir. Ancak bu işe Merkez 
lan yukarı ve aerapa mantıkaıs suz bir odanın yatak ücreti üç Bankuının tediye edilmit serma
iılan teklifin aonunda tirket ne lira ve bir övün yemek parası ye•il" ihtiyat akçeai mecmuunun 
&&ketle iliYe ediyor: •Eler a- iki liradır. Bu paralarda yüzde -·······-···-·--···-···--···-m·--·"
lıone bu parayi Ye~se tirket on garson bahşiti de yoktur. dır .. itte bütün bu rakamlardır 
mükilemeyi tatil eder.• Şunu Yamada birinci sınıf sıcak ve ki; r.dayı bombot bır,.kmı~tır ..• 
ııçak aösle söyleeene çelebi! soğuk sulu bir oda bir buçuk li Ne zaman adada da fiyatlar 
a32 lira tutan bir senelHc SOO ra ve birinci sınıf lokantalarda makul şekle inerse o cennet gi
milklleaıe parası üzerine 22 li- Hbah, öjle, akşam yemekleri l bi yer de eaki nete ve hareketi
,. daha illve ettik. Verirseniz toptan 125 kuru,tur. Yitide ni bulur .. Neredesin iki gözüm 
ile ali, Yermeuenlz mük&leme- güzel bir otelde tam pansiyon, belediye! Hani ya fiyat listeleri 
rl keseria.~ yani yatak ve yemek 4. 6 lira- kontrolu! Hekimlere narh kese 
Dünyanın hanıi yerinde böy dır. Büyükaı!ada birinci sınıf ceğine otdlere bir göz gezdir. 
zoraki teY vardır. Bu nasıl ismini alan ftötü ve harap otel- sen ne olur?! 
ti yazlı tlrket ! Bu ne biçim !erde en ucuz pansiyon bet lira 

Milliyet'in Edebt Romanı : 36 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
( F eı .. ı; lanı.utique romon) 

Yazanı Hf.lSEYIN RAHMi 
Kerıdini toplar. Yine yola faaliyete muhtaçtır. Şeamet 

ıli.ızelir. Bir hayli seyrettik- iıe onun yorırunluğunu bekli
len sonra ayaklarına yine bir yen bir iatiı·ahat halindedir .• 
nğursuzluk takılır. Yere uza- Bahıt zail olunca yerini bahıt-
ır .. Böyle birkaç defa tana arzlığa bırakır •.• 

eijerinden düşiip kalkanlar var Uğur ile uğursuzluk ıç ıçe 
dır. Nihayet lepe a••iı tak- ı müsbet menfi iki unsurdur. Bi 
ağı kılaı· nalları diker. O za- ri diğerini ihtiva etmezse ıans 
an şeamet horo:ıu kukuriko- olmaz. Nücumf tesiratın hay-

unu salıverir. rından ıerrini tarh etmeyi bi-
1,te bu şansla ~eametin gü- !iniz. Mars seyyareııinin arza 

retidir.. Dünyanın haline dik- döktüiü kızıl tlıalardan sakı
at c:derseniz galebenin he- nınız. F eP.ada dolaşan eayrt 

men daima ne tarafta kaldığı- mer'flerin teYeccühlerini cel· 
nı anlnnınız. . bedebilirseniz onlar namütena

lkbal daima idbar ejderini hinden lizeriniae ırelecek te•
altında kıvrandırmakla mevkii- metleri tevkif edebilirler.,. 
i muhafaza edebilir. Ejder Dili.ver, bu, büyücü hoca 

h ;: gün üstünde tensionunu sözlerine şa,tıkça şaşıyordu. 

FELEK 

1 halde bulunuyorlu. Bu nevi 
mütalealarından zihinlerinde 
kalmıı olan acayip cümleleri 
tekraı-layıp duru) orlardı. 

İşin asıl dikkate tayan olan 
ciheti de başka idi. Falcı ki
tapları satırlarını andıran bu 
sözlerde sorulan suale vazıh 
bir cevap noktacığı bile görüle 
miyordu. 

Uzakta işlenmi, meçhul 
bir cinayet ... Peki amma bu 
uzak yer neresidir? Cinayetin 
meçhuliyet karanlığı niçin ay
dmlattırılmıyor? Bu met'umi
yetin aileye teairi ne suretle 
YUku bulacak? 

Bu suallere açık cevaplar 
Yerilirse mukadder teamete 
karşı bazı tedbirler alınmaya 
imkan hasıl olabilir.. Yoksa 
Merih seyyaresinin kızıl şuaın
dan kendinizi aakınınız demek 
ten ne çıkar? 

Eğer bu suallere cevap ve
renler ruhlar ise onlar da istik 
bali ketfederned"ıkleri için i,i 
safıataya bozuyorlar demek
tir. 

20 

j RADYO 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 m.J - 18 
gramofon, 19 ,il oaz Belldı Hanım, 
Y eoari Aınn Bey iıtirakile, 20,8 
telliziyo, Necif Yalrup, J~ Ne
zihe, ve Meo'ut Cemil Beyi.,., 21 aaz 
Safiye Hanım iftiraklle, 22 oriıestra. 

Aakeri tebliğat 1 

Kadıköy aol••rlılr şub••İ Riya
HtinJen: Malul gaziler ile Şehit 

evlitlarma berveçbiati sünlerda 
Tütün ikramiyeleri tev:ai edilece· 
ğİnden iatihkak ıahiplerinin reıml 
maaf aenetleri -.e hüviyet cüzdan 
ları ve ikiter adet fotoiraflarile 
birlikte ve beş lrurutlulıı: pulu ha
milen 20 temmuz 932 tarihine mü 
aadif çar.-mba Jiinünden itiba
ren dört ay mliddetle her hafta 
Cumarteıi, Pazarteıi ve Çarıam· 
ba günleri öilcden aonra Kadıköy 
Malmüdliriyetinde müt...,kkll ko 
miııyona müracaatları ilin olunur 

-· ... ··-·----·-·----
% 50 ıiodan fazlaıı tabaİ• edile

mez. Ayni zamanda alım muame· 
leıinin icrası için mecliıi idare •· 
zaıından aaıari betinin ittifakı 
ıarttır. 

Madde 7 - Mezkur kanunun 
38 inci maddesine &Jaiıdaki fık· 
ralar ilave edilmiıtir: 

Vadeai dokuır: ayı tecaTÜz etmi
yen zirai senetler de ticari ıenet .. 
ler gibi iskontoya kabul edilebilir. 
Şu kadar ki bunların mlktan te
diye edilm~ aemıayenin % llS i
ne muadil meblatla ticari lakon• 
to cüzdanının % ltl 1 yekununu 
tecavüz edeme•. Ancak banka 
heyeti umumiyeıl, tediye edilmil 
ıermayenln % 16 nlsbetlni '7r 2!I 
e iblaf edebilir. 

Bundan batka hitamı Tadealna 
azami üç ay kalmıt olan ve bir 
banka tarafmdan ibraz edilen iiç 
imzayı muhtevi hazine bonoları 
da ticari senetler hükmünde iıkon 
toya kabul edilir. Yalnız bu nevi 
ııenedatın yekunu Merkez Banka· 
ıının tediye edilmiı aermayeıinin 
o/,-: 40 na muadil miktarı tecavüz 
edemez. Şu kadar ki meclioi idare 
bu miktarı ve vadeyi azami iki 
mi r. line ibliğ edebilir. Bu nevi ha· 
zine bonolarının iıkonto nisbeti 
Maliye Vekaletlle banka idare 
m cliai arasında takarrür ettirilir. 

Yukarıdaki fıkralarda zikredi
len kuyut ve ıurut mabfu7 kal
mak Üzere ban~ 'ıkonto etmek 
Mlahiyetine malık oldu u ha:ı:ine 
bonola.rile ticari e: "2..İrıti senetler 
üzerine avans ve kredi vermek 
haltkına da sahiptiı-. 

Madde 8 - M"zkuı- kanunun 
51 inci maddesine •f'lıiıdakl fıkra 
aa,-e edilmiştir: 

Banka döviz tevdiatı kabulüne 
ve knrtılıkh kartıhksız avana aJ .. 
mağa mezundur. Bu kabil muame 
leler için icabında vereceti faizin 
miktarı yukandaki tahditlere tl
bi değildir. 

Madde 9 - Mezkur kanunun 
72 inci nıaddeainin ıon iki cümle
si aşa/t'ıda yazılı olduiu veçhile 
tadil edilmiş.tir: 

Mürakabe komlıyonn aııalan
nun müdd~ti iki senedir. Her &e• 

ne nııfı tebdil olunur ve aradan 
bir aenelik fasıla geçmedikçe ye
niden intihap edilemezler. 

Madde 10 - Mezkür kanunun 
muvakkat maddeler kı-ına 9 nu 
maralı •t•iıdaki fıkra ilan edil
mi,tir: 

ilk mürakiplerin biri (B) va 
( C) diferi ( D) ıınıfı hiıoedarla
rı tarafından intihap edilenlerdea 
olmak Üzere ikiıi kura ile 1933 
adi heyeti umumiyeıind• tebdil 
ve yerlerine yenileri intihap olu
nur. Diğer ikiıi de 1934 adi heye
ti umumiye içtlmaına kadar hız
melte devam eder. 

Yerinde 
Bir karar 

Tayyare cenıiyetine 
teberru yapılacak 

T"'bzondan bildirildiğine görı ,, 
ahiren oraya ııid.., Tayyare cemy• 
ti reiıi Fuat Beyin nezdinde yapı .. 
lan bir İçtimada, bir kongrenin ekti 
kararlaştrrılmıthr. Bu karar v~hile 
Tralw>n Tayyare cemiyeti bina•ın 
da Rize, Ordu, Gireaon ve Trabzon 
vilayetleri murabhulannın ittiraki
le Fuat Beye vekaleten Vali Rifat 
Beyin riyaıetinde bir kongre akte
dilmit. mühim kararlar Terilmittir. 

Bu mukarrerat araıında muhıu
latı arslyeden yüzde yarım teberrüı 
atta bulunmaaı teklif edilmlt ve 
teklif üzerine yapılan uzun ve hara
retli miinalcafadan aonra yalnız fın
dıktan kabuklu çuval batına ti ku
ruı, iç çuval batına 10 kurut diier 
mahıul&ttan yüzde yarım teberrüat~ 
ta bulunulması ittifakla kabul edil
mittir. 

Bir katil nasıl 
bulundu? 

MERSiN. 16 - Bundan iiç ıe
ne evvel Merıinde esrarengiz bir cİ 
nayet olmuıtu. Merıinde oturan 
Kıbrıslı Salih Efendinin evine 3•ene 
evvel bir gece yarısı tanımadığı bir 
adam gelmiştir . Meçhul şahıs kapı
yı çalmıt ve pencereye çı\:an Salih 
Efendiye: 

- Seni karakoldan İstiyorlar. Bir 
tahkikat var. ifadeni alacaklardır. 

O..:..i,tir. Bunun üzerine Salih E 
fendi ııiyirunit m~bul şabı•la ben
ber yola çıkmıştır. Meçhul adam Sa 
lih Efendiyi bir bahane ile şehir ha
ricine çduınnıt ve burada kendisini 
öldürnıüttür. Bu vak'adan aonra 
ne Salih Efendinin ce&edi bulun· 
muf, ne de katilin kim oldujju anla 
tılınamııtır. 

Geçenlerde Mersinde, ,ehir civa 
rında bir bot kuyu ternzlenirkea 
kuyucular bir i•kelet bulmutlardır. 

Bu iskeleti zabıtaya gôtünnütlerdir. 
iskeletin Ü•tündeki elbiıeler tetkik 
edilince bunun Kıbnıh Salih Efen
diye ait olduğu anlaşıimııtır. Fakat 
katilin kim olduğu meydana çıkma
mı1tır 

O gece iıl<elet kuyunun yanında 
dururken karanlıkta bir adam yere 
ıürüne sürüne kuyucuların kulübe
ıinin ftrkasına kadar ııelmittir. Meç 
hul adam biraz aonra iakelete yak
laşarak bir balta ile iilüniln başını 
k .. mş bir torboıya koyarak kaçma
ğa batlamııtrr. 

Bütün bunları kuyucunun biri 
görmüştür. Kuyucu karanlıkta ka
çan adamı tAkibe bıışlamıı ve bunun 
bir köy evine girdiğini gönnü,, za
bıtaya haber venniıtir 

Bunun Ozeri.e zabıta memurJ"'n 
Ayaılı Haaan ismindeki bu adamın 
evini araınıtlar, iakeletin batım bul
mutlardL l •keletin batı bulununca 
Hasan ne yapacağmı tattrmıt ve 
Kıbrıslı Salih Efendiyi kendiıinln 

öldürcltilünü itiraf etmittir. 

Hava soğuk 
Trabzondan bildiriliyor: Burada, 

toprak y•ğmura mübtaç olmakla be
ralHır baVR aoiukçadrr. iki yorgan
la yablmaktadır. Sayfiyeye çıkanlar 
bu vaziyet haaebile pitman olmakta! 
dırlar. 

Soyguncular tutuldu 
ESKiŞEHiR, 18 - Geçenlerde 

İnegöl clvannda Ahi dalında bir 
aoygunculuk h&diuıai olmu,tu 

Bu bi.cliaenin ıerirlerinden oldu
iu tesbit edilen Abau 1lyu, cllier 
hyaa Ye Abclül..&blt iamlnde liç ki
ti yakal•nmıttır . 

Sivrisinek htlcumu 
ve ölüm! 

Sillflr.ede 11tma mücadele.ine de. 
Tun eclilmekle beraber, pirinç zeri-

çe duvarına bititik bir kira köt vam etti. Kötk içinde en ziya
kü vardır. Bet altı aydır bot de tecessüs sıtmasına tutulan 
duran bu eve yeni kiracılar Dili.verdi •• 
taJınınıştı.. Pek aesaiz kimae- B\l cin göz otlan ıece gün 
lere benziyorlar, civar komıu- düs kolllfu köıkü ırözetlemeyi 
!arla ihtilattan çekinir eörünü- it ırüç edindi.. Pencereden, du 
yorlardı. Yar üıtünden, afaç dalından 

Bu çekingenlikleri derhal s6re bildiği kadar ıizlice ba-
bazı sebeplere iınat olundu. kıyor. l9itebildiii kadar din-
Nereden geldikleri ve kim ol- liyor duyup ıezdiklerini de ge 
dukları hakkında etraftan me lip beylere anlatıyordu. . 
rak uyandı.. Dedikodu teklin- Dilaver ıelciz on günlük tah 
de yalan yanlış yapılan tahki- kikatında ancak fU kadar ile-
kattan bu ailenin esrarenıriz rileyebilmitli: 
bir ciheti bulunduğu anlatılır Evin efendiıi elli bet alt-
ıibi oluyordu. mıt yaılarında Abdlillltif iı-

Bahçede yalnız hizmetçiler minde bir zattır. Orhanla ak
dolaşıyor, beyden hanımdan çı- ran yakıııklı bir oflu Yardır. 
kanlar olsa da kuytu taraflara Keramet Latif Bey •• 
çekiliyorlardı. Veysi sadasma cevap veren 

Kadınların sokağa çıktık- bir u,ak, Münire adlı genç bir 
lan enderdi. Ve bu ender çı- hizmetçi kız .. 
kı,lan da eıki harem usulün- Orhan Dillvere sordu: 
de vukubuluyoı· gibiydi. Kapı- - Henüz yüzlerini iyi bil-
ya bir oto yanattırılıyor örtü- mediğin bu kimselerin isim
ler altında bir iki kadın bini- !erini naaıl tahkik ettin? 
yor •• Genç mi? ihtiyar mı? - Geçen ıilnil elinde bir 
Belli olmuyor, nereye gidip mektupla posta müvessii. "Bu 
geldikleri de ~k anla,ılamı- ralara yeni tatman Abdüllitif 
yordu.. Beyin köşkü burası mı?" diye 

Yeni kiracıların V .-!ittin somp duruyordu.. Ötekilerin 

tlıran kuvvetin bir esnemesi · Kendinin Hhte bir bihuti ile 
n; b kler... Her s2at biraz da· karaladığı ÇeJit çeşit yenıeç
ba gergini< en kuvvetler için ,, !erden bu manalar nasıl çıka
bu netice ır.uhaldtaktı.. rılabi!irdi? Besbelli beylerin 

!;jansın İ~tikrarı daimi bir kendileri hi.liı manyetik bir 
Yeni komşular 
V Plittir Paaa 1 

Pa~a ailesine . karşı bu meral< J adlarını d_a. ~İr~~irlerini çağı-

irtihal !Be~iktaş fırka binası 
1
j 

Cümhuriyct Halk Fırkası Be Eahal< Peleuburg • firi , .• 
şiktaı kaza merkezi binau da- ga muhacırın kcmisy<"nu reioi 
bilinde tadilata başlanmtştır. bum Yuauf Rıza Paşanın küçu 
Binada konferans, konser salon zı ve Anadolu Ajansı müterc 
!arı, sahne ve saire vücude geti rinden Cevat Rıza '" Guınr 
ril ecektir. Fırka binası Beşik- 1 ve inhisarlar Vekileti Muhr.f 
taş muhiti iç in g üzel bir toplan takip kumandanlığı erkaıundan 
tı yeri olacaktır. • • Raa Beylerin hemıiresi E 

Konser 
Tamburi Refik Bey •e arka 

daşları 4 Ağustos 932 perşem
be aktamı Hililiahmer BeJik
taş kazası menfaatine Ayaspa
şada Park oteli salonlarında bir 
konser vereceklerdir. 

Sünnet düğünü 
Cümhuriyet Halk Fırkası Be 

yazıt merkezi tarafından 23 
temmuzda Darülfünun meyda
nında muhte9em bir sünnet dü
ğünü tertip edilecektir. Düğün 
fakir ve kimsesiz çocuklar men 
faatine yapılacaktır. f steyen ai
leler de çocuklarını para ile sün 
net ettireceklerdir. 

Davet 

• • Hanım müptela olduğu h 
lıktan kurtulamayarak dün 
caddesindeki hanesınde irtih 
rUmeti rahmana İnli.kal etmİ$ll 

Merhumenin niaıı bir çok ;ı 

ba ve dostları tarafından teıyi 

lerel. Karacaahmetteki metfe 
defnedilmişt ir 

Cenab• hak merhumeye rahme 
mAğfiret ''t" ,-alidesile kardeşle 

sabrüıük\ın ihan etsin 

MEVLiDi NEBEVi 
ltbu t"mmuzun 22 İnci bu c 

günü Varşova Büyük Elçisi ı 

hum ve n1ağf ur Hüıeyin Cevat 
yİn ruhuna ithafen Usküdarda 
ta,ı yokutu üzerinde valdei atik 
mii terifi11df' cuma rama7.Jnı ın 

akıp mevlidi ıeı·if k rraat ofunac 
cihetle cümlenin IUtfen tesriflcri 
ca kılınır. 

1 stanbul rr.ıntaka~ı denizcilik hey 

etinden tebliğ edilmiştir. 1932 oene 
ai fa.ıliyetİ proğramına ıttıla hasıl 

çtn:ek ve kur'a ile ıu·a numaraları 

tesbit edilmek üzere klüplerin 18 

-7-1932 pazarteai ırünü ıao.t 18 1 
de Eminönü rıhtım han 9 No. da 
Mıntaka denizcilik heyeti nndine ı' 
İcap eden sa)ihiyeti haiz birer mu. .. 

Kiralık v 
Kadıköy"n de Mısırlıog 

luııda Nuhbey sokağınd 

altı o lalı 22 ı umaralı C\ 

kiralıktır. Talip olanlar ga
zetemizde Ramiz Beye mü· 
racaat etsinler. 

rahba• ııöndenneleri lüzumu teblii ı •••••••••••••1111 
olunur • 

latanbul Aıliye mahkemesi bi 
1!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!1!!!!1!!!• I ci ticaret dairesinden: lotan bul 
Y•h dolayısile ıivriainekl ... pek ço
ğalmıttır. Sivrlainek kümeleri, koea 
bir bulut halinde dolatmaktadrr. 

Anamur' da Üç cıek birdenbire bir 
ılvriıinek kümealnin taarruzuna ui
ramııtır. Sivrisinekler eteklere ke
ne gibi yapıtarak bu mütehammil 
hayvanların kanını em.mitlerdi•·. Za .. 
vallı merkepler bu feci taarruza t•
bammül göateremcmltler. bir müd
det sonra üçii de ölmüştür. Hldhe 
burada hayretle kar,ılanmıştrr. 

Kars-Erzurum yolun
da bir şakavet .• 
4 temmuz aktaını Ka~tan Erzu

ruma giden iki kamyonetle bir yay
lı anıba yolcuları, Haaankale - Er
zurum arasında Nebihanrndııı 15 mil 
nllAh şahıs tarııfından aoyulmuıtur. 
Erzurum valisi, bizzat mahalli vali' 
aya giderek takibatta bulunmuş ve 
mütecasirlerin derdesti için alınıın 
tedabire nezaret etmittir. Soyulan 
yolcular, Sivulı tüccardan Kadir 
Efendi ile Kan aakeri müteahhitle
rinden bir zat ve Karı Gazi mekte
tebi muallimlerinden Nafiz ve dil ... 
15 k~iden ibarettir. Soyguncular, 
yolculan altın saat. kordon, yilz6k
leril• ve evrako nakdiye olmak Üze
re iki bin liradan fazla paralarını 
gaıpetrniıler ve üıtlerindeki elbise
leri de almıtl•rdır. 

Kars muallimlerinden Nafiz Be,
hu ıuıetle gıplak bir halde Erzuru
ma gi.ı.ııiı: oradaki muallimlerin 
yardmıia pydirilmit ve Trabzon• 
gibnesi temin edilmittir. 

Bu aoyguncular, Çeperli köyüntl 
de baaarak or•ılan da hayvan ıı••
petmiılerdir. Takip kuvvetltti, ooy
gunoularla temaaa gelerek mÜa•de
meye tututmutlardrr. 

Bu vıık'adan ba!l<a D ... aim şaklle 
rinden Çolak Mehmet Ali 111 avene 
tile 5 temmuz ıilnü Tercan yolun
da bir dereyi keswek yollarına si· 
den bir kaç köylliyii ıoymuttur. Ta 
kip kuvvetleri. bu ıirlrleri de 11kıı
hrmağa çalıımaktadır . 

c;eleri ayıran duvarın yanına 
ırdiliDce daima Keramet Bey, 
Veyıi, Miinire sesleri duyulu
Jtr. Bir de Koket nidasına 
b&Ylayan ıüzel bir köpekleri 

Şeyh Mehmet Keylani mahalleain 
Balıkpazarında Meyhane acıkağın 
kain atik 3 cedit 7 numaralı dü 
kanın müflis Sokrat Silvestroı Ef 
diye ait olup iki yüz dokoan bet 
ra kıymet takdir edilen 240 hi11e 
tibarile 9 biuesi bu kere açık artt 
maya vazedilmit olup 5 temmuz 93 
tarihinde tarlnameai divanhane 
talik edilerek 29 e:vlul 932 tarihi 
müıadif pet"fembe ııüau ıaat 14 t 
17 ye kadar lstanbul Birinci Tıc 
ret mahkemesinde acık itırttırma us 
lile satılacaktır. Arttırmaya iştira 

için yüzde yedi temio.ıt ilçesi Jı 

nır . Müterakim vrrgi, b,·led.iye v 
vakıf icıareleri ınÜfteriye aittir. Sa· 
tıı pe,indir. Fazla malumat alma 
iıtiyen]eyİn mahkemedt: inas masas 

idare memurluğuna ve arttırma)·a it 
tirak arzuıund11. bulunan1arm dahi 

mezkiır sün ve ~aatte mahkemede 
hazır bulunma1arı ilin olunur. 

iLAN 
1 ıtanbul: Bet inci 1 cra memurlu

ğundan: Mahcuz olup para7a çevril 
meei mukaner hane 99yaaı 24--7-
932 pazar ıünıi saat 12-14 te Be

yoğlu Başağa •okak 24 No. lu ban• 
önünde ikinci arttırması yapılacak .. 

tır. TaliplOt'in Y""m ve mahalli mez 
llfır mahallinde hazır bulunan rne· 
mura müracaatlan iJAn olunur. 
efendim 

ZA YI - Huıuıi 597 numar•lı 
otomohilimin pfiıkaları zayi olduğun 
dan hükmü kalmadıiı ilin olunur. 
Sahibi RACIP 

ZA YI: Seyriioefer ..-lıemnden 
alınan 1681 numar•lı otomobil pli
ka11nı zayi ettiın. Hükmü yoktur. 

SALiH 

Turhan - Daima bulut al
bna ıizlenen bu yıldızı nasıl 
ırörebildin? 

Dillver - Pek tuhaf bir 
teHdiifün yardımile .. Bakınız 

Yır. nasıl oldu. Kiracıların bir diti 
- Ev halkı bu saydıkların finoları Yar. Söylemittim Ko-

dan ibar& mi? ket .• Pamuk gibi yıkanmıt, ta-
- Galiba. içeride daha ranmıt bir s~lon köpeği •. Gör-

baıkalan var a.mma.. Yiizleri- seniz siz bile imrenip öpmek 
ni ırönnek adlarını duymak ka iatersiniz.. Bizım Atak onun 
bilolmuyor ki.. için çıldırıyor .. Biri bahçenin 

iki ıiln sonra DlllYer tu- duvarının bu tarafında öbürü 
hal bir sevinçle tU malftmatı öte yanında gevrek ırevrek hav 
ıetrdi: laya haY!aya biribirine kuy-

- Komtu k&,kte bir t9Y ruk sallıyorlar .• Kur yapıyor-
ıödüm •. Bir teY ıördüm 9atı lar. Bizim Atak hürriyetine ma 
ra !aldım ••. Az daha küçük di· liktir. Nerede isterse ırezer. 
lim yutacaktım. Ötekini salıvermiyorlar .. Fakat 

- Bu kadar tatıracak ne ötekisi besbelli ki fırsat düşüre 
ııörlün? bildikçe bahçeye fırlıyor.. Za-

- Güzel bir kız .. En met- ten Atağın duvar dibinden ay-
hur ıinema yıldızlan bunun rıldığı yok.. Öbür taraftan ilti-
yanııda kör kandil ıribi ka- fat bekliyor ... 
lrr ... Refail'in Madonlarını aı- Turhan - Filirt köpekler-
tıtıra bırakacak kadar masum . den mi batladı? .. 
bir bkıJı var. Dilaver bir kücük kahkaha 

Ohan - Nenin nesi aca- ile: · 
ba? - Vallahi köpeklerin bu 

Dliver - Kerametin hem sevi~melerini eski tabirle sizin 
şireaiolır.elı •. lkisi de sarı,ın .• J için bir beraati iıtihlal olup 
lki•i le biribirine benzi or- olamıvac · · 



Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundanı 

10000 kilo sade yağı: Kapalı zarfla ihalesi 2 Ağuıtos 932 

salı günü saat 1 O da. z ı ·· ·· 
20 ton Mazot: Açık münakasa ile 2 Ağuıtoı 93 aa ı gunu 

ı aat 14 te. · ·1 "h ı · 2 A ' t 
20 k. • Açık münakasa ı e ı a eıı guı oı ton ma ıne yagı: 

932 salı günü saat 15 te. . "kd 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı olan yukarıda cıns •e mı. an ya-

l 1 . h" I daki tarihlerde münakasaları ıcra kılı. 
zı ı ma zemenm ıza arın .. .... 
nacağından tartnamelerini görmek için her _gun ve vennege t~-
1. I ki I b I defterdarlığı vezneaıne muvakkat temı. 
ıp o aca arın atan u 1 ·1 b" l"k ·· 

1 k 1 kları makbuz ilmühaber erı e ır ı te mu nat annı yatırara a aca S 1 
k ..ı•- t " d Kuımpa~ada Denls Levazım atına ma na aaa ,._ ve saa ın e • (3222) 

komisyonuna müracaatları. 

Yüksek İktisat ve fjcaret 
Mektebi Müdürlüğünden~ 

Ahiren Ticaret Liaetine tahvil edilen ve evvelce_ (Yükıek 
k ) ·· anını tqıyan kısımdan mezun olanlara ted_rı_satta bu· 
ı~~:Im::sere 20 Temmuz 932 çarıamba gününde~ ıtıbaren 20 
Eylul 932 tarihine kadar iki ay müddetle mektep bınasmda hu-

' lru I lmıttır. Bu kısmın eski mezunlarından devam et· 
ıu11 re ar açı b ·· ·· k d kayıt ek . eni rin 20 Temmuz 932 çarıam a gunune a ar . • • 
mi ııteyl _ 1~ . • M-'·tep Müdürlüğüne müracaatları ılan 
arı yapr mmı. uzere - (3340) 

olunur. 

Trabzon Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

- T -L emtelc:et 1iutahanesi için mübayaa olunacak altı 
rauzOft m ki · 1 · 

bin lira kıymeti muhammeneli Rontkf'n ma . nesı ve ma. ze'?.e~~ 
kapalı zarf usulile 10 9 1932 tarihine müsadıf cumartesı gunu 
saat on dörde kadar münakasaya konulmuştur. 

I - Talipler, münakasa kanununa tevfikan d~o~it~ yatı
rıldığını mübeyyin senet veya Banka mektubu ve bu ışı gorecek 
ehliyet vesikası ibrazına mecburdur. . • . 

2 - Teklif zarfları doğrudan doğruya Trabzon Vılayetı 
Daimi Encümeni Riyasetine gönderilecektir. Miadı geçtikten 
.onra kabul olunm... . . 
• 3 _ Şartname ft Hıteyi görmek ve fazla ı.~a~~t al.ınak ı.~te-

1 ı t b 1 Sıhhat •• 1 ... imai Muavenet Mudırıyetıne mura-yen er s a.n. u y• (3378) 
caat etm clıdırler. 

SEYRlSEF AJN 
M~rloes ICCR1a: Galata Jtöpril 

b1Jı a. ZJGI. Vube A. Blrı-i 
M tlhtlt'darsade !san 1. 5740. 

IZMtR • PtRE - fsKENDE

RIYE POST ASI 

(EGE)19 Temmu~ sah llde 
Galata Rıhtımından. 

TRABZON POST ASI 

( KARADENiZ ) 20 temmuz 
çarıamba 18 de Galata 

rıhtımından. 

İZMIR • MERSiN POST ASI 

(ANAF ARTA) 20 temmu:r: 
çartamba 10 da idare rıb
tımından kalkarlar. 

IZMIR EKSPRES POS
TALARINDA 

lstanbul - iznıir • tlcretler. 

1. od kamara 
2. nci 
3. ncü 
Gftyerte 

.. .. 

Kr. 
ısoo 

1000 
800 
300 

MERSiN POSTALARINDA: 

lstanbul - İzmir llcretleri 
Kr. 

1. aci kamara 
2. nci 
Güverte 

•• 

1000 
800 
300 

KÖMÜR 
lS ton Mangal k6mllrft 
100 Ton Foaderi kok 

k6mllrll 
M6uakal8 ile ••tın alına-

caktır. 
16 ihale 21· 7-932 ,.at 

Teminat % 10 dur. 

KIRALIK DÜKKAN 
Büyllkada iskelesinde 8 

numarab dükkin mü:ı:ayade 
ile 935 senesi Mayıı niha· 
yetiııe kadar kiralanacaktır 
İhale 21 • 7 - 932 Teıuiuat 
% 10. 

lıtanbul ikinci ifli.ı memurluğun 

dan: Müffiı Kibar Ali zade Fazıl Be 

:Jİn Şitlide Ahmet Bey sokağında 56 

numaralı fabrikasında Bobin halin·· 

d~ ve masralar üzerinde iplik (yazı

ba..., tak-.) koltuk kasa yedek kaı 
na&ı beyaz abajor tarak rüçü teli ve 
"-kine tamirat takımı ve iki otomo 

bil ve aaİre ,..yaı.n 24 temmuz 932 

Pazar ııüaü saat 10 da mahallinde a 
td • dan çık arttırma ıuretile I& acagm 

t.lip olanların mahallinde hazır bu· 

"'-tarı ilU oluııur 

Sadık.zade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Poıtaıı 

Sakarya 
Vapuru 18 Temmuz 
PAZARTESi 

pnii .ı.ıam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zonauldak, 
İnebolu, Samıun, Ordu, Gire· 
sun, Trabzon ve Ria:e'ye azi~ 

met •• avdet edecektir. 
Fazla tafailit için Sirkeci Mey· 

menet bam altında acentalıfına 

müracaat. Tele. 22134 . 

Naiın Vapur ldareıi 
lzmir ıür'at poataıı 

(20 Saat) 
Lüko 

ADNAN 
vapuru 

::tt. Perşembe 
günleri Galata nhtmıınclan aaat 

tam 18 de hareketle doğru 

lZMlR'e 
"" paz.ar giinleri lzmir'den saat 

14 1/ 2 da hareketle htanbul'a av 
det eder 

Tafailit için Galata, Gümrük 
karfısmda Site Franıez Han No. 

12 yazıhane.ine müracaat. 

Tel B. O. 1041. 

NORSKE ORIENT LINI~ 
"ESTHER MARIA" npuru Jı. 

,_ olup (An•er• Hamburg, 
manımızua • 

S•·- d" vya limanları) için eıyaı 
'""" IDA •1• • 
. . tabmı1 edecektir. Taf11 at •· bcanye .k. 
"n Galatada Frenkyan hanında ı ın 
~ katta THEO REPPEN vapur &· 

centeliğine müraca•L Telefon: Be

yoilu 2275 

Kulıak, Boğaz, Burun 
Müteha .. ıu 

Dr. Mahmut Nedim 
Kadıköy,Ce.,izlik, Hu~~cı Batı S.43 
Cumadan maada hergun saat 1-3. 

htanbul Oıküdar 6 ncı icra me-

l g· undan· - Bir borçtan dola-
rnur u · • • 
yı mahcuz ve paraya çevnlmetı ınu 

b. adet Muselea: markalı 
karrer ır .. 

makinall 21-7-932 tanhıne 
yazı .. .. t 9-10 

.. dif perıembe runu saa muaa .. ·· 
Gal tada Melek hanının onun 

kadar a . 1 ğ 
_.a... rttırm• ıureble satı aca ın 

de a_..- a · k" ela 
tali olanlann yevmı mez ur 

dan, P cak emu 
ahallinde hazD' buluna m • 

m .. t eylemeleri ilin olunur. 
ra muracaa 

M'"f 
ık. cı" iflilı memurlufunclan: u 

ın • alacak
lis Ayan oğlu Mehmet ara . ol 
lılanna kongurdato ~ elmlf • 

• ,_ iizakereıi üç.ın alacakb-
dugunut1n m -

1 28 temmuz 932 perıembe gu· 
arın . . ele 

nü saat 14 te ikinci ifLiı daireııın 
bazır bulunmaları ilin olıınur : 

ANADOLU 
fürk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Han İstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (l.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( ·~ 60) ı Türkler elindedir 

Ttirkiye t, Bankası tarafından tetkil olunmuıtur. İdare mecliai ve 
mOdfirler heyeti ve memurlan kiimilen Türklerden miirekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketldir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçea 
acentalaı ının hepsi Türkttir. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitte yapar. Hasar vukuunda :ı:ararları sür'at Ye kolaylıkla öder. 

Salııı.h ııylnıdan 1IJU1DC& dilia 
paslanmış btıltmm.ast, mictenin 
...ı.atsızııguıa allm.ettir. Tabü , 
hazmi tıemiıı ft iıılrilııı.zdan mc~ i 
•ellit avarızdan sizi 'filcaya ~ 
edec:elt olu Eno's • Fruit Salt"' · 
mcstah.z:aruıı almak için mChlili 

5 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefona lst. 20531 Ç kk J Z - ana a e iraat 
Kırklareli Ziraat Bankasından: ...... M·•·ıı~• ~!'~~~.5!.~~!!'.. 

Kapı Sıra kıymeti l~ıymeti Muhammen Hini devirdeki Emlik Mevkii 
kıymeti kıymeti No. 
1300 2200 39 Edirne caddesi 
2700 1000 38 .. .. 
200 200 38 m6kerrer 

" .. 
1200 1800 237 Reş~diye .. 
250 300 1825 M. namazgah ,, 

30 125 1004 Büyük yayla 
30 125 1005 .. ,. 

100 125 1006 .. .. 

Cinsi 

Ahşap dllkkio 

" .. 
Arsa 200 zira 
Aıı.ap hane 
Arsıı 250 zira 
Harap dükkan 

" .. 
.. hane 

Kariye ve 
mahallesi 

Kırklareli kasabaıı 

.. .. .. " .. " .. " .. .. 
" .. 
.. .. 

2000 2500 1280 Koşu yolu Hane ., ., 
150 < 180 2016 Trnava caddesi Harap dükkan ,, ., 
Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden ve yahut gayrimübadil bono; ile tesviye edilmek 

üzere yukarda yazılı gayrimübadiller emvali tartoamesine tevfikan müıaye Jeye konulmuftur. 
Y-evmi ihale 25-7-932 pa:r:artesi günüdür. Talipler muhammen kıymet üzerinden yüzde yedi 
buçuk hesabile pey akçelerini ihale günü saat on beşe kadar bankaya yatıracaklardır. 
Şartnamesi banka kapıs !na blik edilm~ştir. Fazla tafsilat almak isteyenlerin Kırklareli 
Ziraat Bankasıua müracaatları ilan olunur. ( 3065 ) 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval No. Cinsi 
1 Ham 

Mevkii Vergi kıy. Muhammen kıy. 
Cami nur Mah 3333 1800 

2 
3 
4 
5 
~ 

u 
11 

.. .. 
" ,, Ye mafaza 

.. .. .. 

.. 2166 1500 

" 
1166 2000 

" 
2500 1500 .. 3333 4000 .. 1500 1100 .. 2500 800 

" 
3333 1500 

1 - 11 Tem muz 932 pazartesi günü saat on beşte mülkiye
tinin ihalesi tekarrür eden evsafı yukarda yazılı gayrimübadil 
mallarına talip zuhur etmediğinden müzayedenin bir hafta da 
ha temdidine karar verilmiştir. 

2 - 18 T emmu:ı; 932 pazartesi günü saat on beşte aleni mü
zayede suretile ihalesi yapılacaktır. 

3 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile 
göre hak sahiplerine verilmiş gayrimübadil bonosu olanlar bo
nolarını bedeli ihaleye mahsup ettirebilir. Şu kadarki yuz lira
dan dun küsurat naklen teaviye olunur. 

4 - Müzayedeye iştirak edebilmek için ihale saatinden ev· 
vel müzayedesine ittirak olunacak emvalin mu!ıammen kıymeti
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi veril<"Cektir. 

5 - Bedeli ihale ihale günü ve ihaleyi müteakip peşinen ve 
tamamen tesviye olunur. 

6 - Mezkıir emval ile satış şeraitinin teferruatı hakkında da 
ha ziyade malumat almak iatiyenler her gün öğleden sonra Tar
sus Ziraat bankası gayrimübadil itleri memurluğuna müracaat 
ederler. (3341) 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Sıra 
No. 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

1\1.ahalleai Mevkii 
Cinsi Emlak Maliye Muham

No. Devir K. men K. 
Lira 

Mahmudiye Sokak 66 Dükkan 37 1.500 2.000 
» » )) " 39 2.000 l.400 
• Hükıimet C. si » 7 2.500 2.800 
• » » .. 9 111 3.000 2.800 
• ll " )) 15 .600 .850 
» " )) » 27 3.000 .850 
• » )) » 29 3.000 2.450 
" )) » ll 31 3.000 2.100 
" Zafer caddesi » 1 33 1.000 .700 

. " » » " 3 .600 .550 
ı - Yukarıda evsafı yazılı emvalin üçte bw hia1eai on sekiz 

temmuz 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve ı>etin para ile 
müzayedeye çıkarılmıttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki 
eşkile göre hak sahiplerine verilmit olan gayrimübadil bonoları 
da nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkur emli.kin ihalesi 8 ağustos 932 pazartesi günü 
saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında müteşekkil heyet hu
zurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzaye«le ma
hallinde haz·• bulunarak heyete müracaat ebneleri lizımdır. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu ni.abetinde teminat akçesini müzayede saatinden 
evvel banka •eznMİne yatırılıp teminat makbuzu almDUf olması 
icap eder. 

4 - Satıt ve müzayede ıeraitini ani mak •e daha ziyade 
tafsilat almak iıteyeoler bankada Yunan emvali servisine müra-

1 
3 üncü kolordu 1 

ilanlan -K. O. ve 1 İnci fırka ihtiyacı 
için un tekrar pazarlığa konmuş 
tur. ihalesi 19 ı 7 932 salı günü 
saat 15 te yapılacaktır. Şartna. 
mesini almak İsteyenlerin her 
ııün •e pazarlığa İftİrak edecek 
lerin de vakti muayyeninde ko
miayoaumuza müracaatları. 

(544) (3296) 

As. mk. Sa. Al. 
komisyonu ilAnlan 

Harbiye ve Sü•ari mektebi 
içm 24200 kilo süt pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlığı 20 
temmuz 932 çarıamba günü 
saat 14 ten 17 ye kadar Top
hanede Merkez Kumandanlı
ğı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
f&rtnamesini görmek için ko
misyonumuza müracaatları ve 
iştirak için de muayyen vakitte 
komisyonda hazır bulunmala
rı. (95) (3359) 

Satılık Çiftlik 
Yaya olarak Adıpızarındın bir 

buçuk saat mesafede klın 

ve her ttirlO zıraatt elverişli. 

mahsuldar, suyu mebzul. hilcum 
le mtişıemillıı ve obniv•vi ve 
hayvanat için v.,i mcr'ı ve bti· 
vük orn1ınlan hıvi, ter.:ıkki ve 
ımara fe•·kaltde müsait maruf bır 
çiftlik saıılıknr . Tıliplerın ııhi · 

ltt için Gılata nhıımındı Merlı:ez 

Rıhtım hanında 4 uncu kıttı 

kıpıcı Ahmet efendiye möm:a· 
atlan rıca olunur 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

"Merakibi ha,,.;,.. için madeni 
kııp1-lı İnpat tanıınd iılihat,, 

hakkındaki ihtinı için Sa yi miidi
riyeti umwniyeaind• iıtihaal edil
mit olan 17 Kananu8"Ye( 1930 tarih 
,,. 1091 nıunanılı ihtira henıb ii
:ı:erindoki Hukuk hu ı..., ahere de
•İr veya icara nrileceiUıd• futa 
malümat edinmek arzu ı d ıl...in 

lıtanlıul'da Bahçelıapı'cla Tq ha
nında 4S • 48 numaralarda klin ... 
kili H . W. Stock Ef•cll7• m&...... 
caat Mınelmi illa olunur, 

iLAN 
OımaaL Baabamıu Calata, Y -1 

cami ..., Beyoflu d..,,alri idi milli 
miinuebetile t_,. Z3 laol cu 

Saat kule Gazipa,a Kagir dük. 
meydanı kin 

" ,. " " ,, ... magaza .. Tavla 
Hükıimet " 
caddesi 

.. 
" 

" " 
" hane 

() 

o 
o 
o 

42 
43 
44 
45 

o 
o 
o 
o 

240 
600 
150 

6000 

T 1 ,, ,, ,, .. o av a magaza 46 O 400 
1 - Gayrimübadillere ait olup yukarıda evsafı yaıı:ılı emlıi.k 

6 T ~muz. 932 tarihinden itibaren yirmi ll'İ;"1 müddetle ve petin 
para ıle muzayedeye konulmuıtur. Hak sahıplerine verilmiş olan 
bonolar nakit makamında kabul edilecektir . 

2 - Mezkur emlak 25 Tem muz 932 tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü ihalesi İcra kılınacaktır. 

3 - Müzayedeye itlirak edecekler mezkur tarihte saat ikide 
Çanakkale Ziraat Bankası binasında mütetekkil satıf heyetine 
müra t edeceklerdir. 

4 - Muhammen kıymetleri 5000 liraya kadar olan emvalint 
ihalesi aleni müzayede ile 5000 liradan fazla kıymette bulunan
ların kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 - Bedeli muhammeni 5000 liradan fazla bulunan emva
le talip bulunanlar teklifnamelerini muayyen vakte kadar müza. 
yedeye memur heyete teslim edeceklerdir. 

6 - Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkur 
zarfı mühürleyecekler ve üzerine yalnız isimlerini yazacaklardır. 
Ancak teklifnamesi havi olacak olan itbu mühürlü zarfı teminat 
akçesine ait makbuz ilmühaberi veya banka kefaletnamesile be. 
raber diğer bir zarf içine koyup itbu ikinci zarfı da mühürleye
cekler ve üzerine teklifnamenin hangi emvale ait olduğu tasrih 
edilecektir. 

7 - T alipleredn fazla tafsilat almak ve müzayede teraitini 
görmek ioteyenler tarihi ihaleden evvel Bankaya müracaat ede. 
bilecekleri ilin olunur. (2760) 

Açık arttırma ile sahş ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından 

Sıra 

No. 
M~hallesi Mevkii Ciosi Emlik Maliye Muham

No. Devir K. men K. 

20 
21 
22 
23 
25 
31 
32 
33 

Mahmudiye Sokak 63 Hane .. .. " .. Küçük hamam 
" " .. .. Ziyaret C. .. Zafer camii 
" Büyük hamam .. " " 

36 Bahçe Yanık mektep 
37 Nüzhetiye Katolik kilisesi 

" .. 
Araa 
Hane .. .. .. .. .. 

11·13 
22 
40 
45 

24-26 
7 

17 
15 
3 

12 

Lira 
4.000 

o 
1.000 
1.000 
4.000 

o 
2.000 
3.000 
2.000 
2.000 

2.100 
2.450 
1.750 
1.400 
1.750 
1.750 
2.800 
3.150 
2.800 
3.850 

1 -Yukanda evsafı yazılı emval dört Temmuz 932 tarihin 
den itibaren açık artırma ve pqin para ile müzayedeye çıkarıl
mıttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki qkale göre hak 18• 

hiplerine verilmi.t olan gayrimübadil bonoları da nakit maka
mında kabul olunur. 

2 - Mezkur emli.kin ihalesi 25 Temmuz 932 pazarteai gü
nü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasmda mütqekkil heyet 
huzurunda yapılacakbr. Taliplerin muayyco vakitte müzayede 
mahallinde hazır bulunarak heyete müracat~ etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden ev.• 
ve! Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmıt olma11 " 

icap eder. 
4 - Satıt ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha ziyade 

tafsilat almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine mu
racaat edebilirler. ( 2983) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

28 kalem nakil vasıtaları itletme le•azımı 11 kalem nakil va
aıtalan tamir malzemesi 5 kalem tephir mal~emesi ve 4 kalem 
tephir alit vasıtaları itletme levazımı aleni münakasa suretile 
Galatada Karamustafa pqa ıokajmda lstanbul limanı sahil sıh
hiye merkezinde miitetekkil komisyon tarafından mübayaa edile. 
cektir. Münakasa 4 ağustos 932 perıembe günü saat 14 te icra 
lolmacatmdan taliplerin mezkılr malzemeye ait fartnameleri 
görmek üzere Ankara' da Hudut ve Sahiller Sıhhat Uumu müdür 
lüğü ayniyat muhaaipliline ve Galatada mezkıir merkez levazım 
memurlujuna mürııcaatlan illn olunur. (3203) 

Sinop belediye riyasetinden: 

caat edebilirler. 3285 iıiiliıiiılıiii 

Sinop belediyesinin 75 lira ücreti maktualı fen memurlugu 
münhal bulunduğundan ehil •e evsafı lizımeyi haiz taliplerin 
i!An tarihinden itibaren bir ay :r:arfuıda Si~ .Viliyetine müra• j 

ıııiiiiiiiiİİilllllıl 



• • ... INTURIST 
ISTANBUL - GALATA, ÇiNiLi RIHTIM HAN 

SOVYET SOSYALlsT CUMHURİYETLERİ ITTIHADlNI ZiYARET EDiNiZ 
INTURISTı SoyYet lttlhadmı ea m&kemmel ve en mlbalt ıeraltle slyaret ve Hyahat e•babmı tertip ve temin eder 

V ASI VE M'OTENEvvt BiR MEMLEKET 
Sovyet Soıyalist Cumlıuriyetleri ittihadı, vaıl ve mlltenevri bir memlekettir. O; Avrupa'nın llilllstinli, Aııyamn nııfmı ve bntnn dtinyanın alhda bir kumını ihata etmektedir. Otnz bin millik hudutlan arasınd• 

aahne güzellikleri, garabetler ve müessir tezatların nihayet.U tenevvllünü bulacakıınız. 
Sevahili; yedi deniz ile muhat ve dağları, bütlln Avrupa'nm en büyükleridir. Memleket; vasi ormanlar, bliyllk nehirler, ııcak bahçeler, taze vahalarla dolanmıı yakıcı çöUer ve sarp tepe ve hayırlarla mestur 

ve müzeyyendir. 
Tarihten daha kadim ıehirleri ve bakir bir toprak sür'atile feveran eden ıaıaadar yeni şehirleri vardır. Velhasıl mazi, hal ve istikbal; asri zamana delilet eden canlı bir hadise şeklinde imtizaç etmiştir. Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadında 188 mffete ve muhtelif kavim gruplarına mensup 160 milyon inun yaşamaktadır. Her biri kendi vasfı mümeyyizi ile hareket eder ve hepsi de tabii güzel kostümlerini labis 
olurlar ve 149 muhtelif lisanda konuşulur. Şark ve gaı: atik ve•cedit, çelik ve şarkı hepsi, bir devriilem seyahati gibi son derece mütebeddil bir panorama icat etmek için birleşir ve bir kaç haftalık cazip ve 
ıihraıniz ıeyahatin bütün güzellikleri ve kolaylıkları a da gözleriniz önünde canlanır. 

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

YAZ DEV l R LE R i TARiFESi··. 
FLAl{I SINIFLA ki 

Devir 

No. Gidilecek Yerler ·w., ifnCıı··ı·., 3 ü• 
adam cu adam 
başına başına 

Devir 

No. Gidilecek Yerler 
Müddeti 

gün 

1 

SINIFLARI 
"P,, ı lııcll"",. ! lncil"t,;-3 ü-n 

adam adam cö adam 
ba~ıDa ba~ına başına 

Devir 

No. Gidilecek Yerler Müddeti 

gün 
· P,. 1 incıı··\\., 2 incif ''T:. j ür 

adam adam cü adım 
baHn• başına başını 

l 
2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

LENINGRAT 
MOSKOVA 
MOSKOVA (3 ıün) LENINGRAT 
(2 wfuı). 

LENINGRAT (2 pn) MOSKOVA 
(3 pn) 

MOSKOVA (4 ıün) LENINGRAT 
(3 sün). 

LENINGRAT (3 sün) MOSKOVA 
(4 sün). 

MOSKOVA (5 sün), HARKOF 
(2 sün). KIEF (3 aün). 
MOSKOVA (5 ıün) - 20 aaatlik 
aeyahat, KlEF (2 1/2 aün), DNEP 
TROSTROY (1 gün), vapurla 
Khenon'a 24 aaat ve Ode .. ya 24 
aaat, ODESA (2 ıün). 
LENINGRAT (3 pn) MOSKOVA 
(5 alin) 32 ... t tren - ROSTOV
DON ye ba...Uıi (3 gün) 28-30 aaat 
- - KIEF (2 sün>· 
LENlNGRAT (3 pn) MOSKOVA 
(5 alin) N. NOVGOROD (1 l'ün), 
+alin npur, STALINGRAT (1 
.ün l trenle MOSKOVA'ya 40 saat 

5 230 
5 230 

5 242 

5 242 

., 295 

7 295 

10 420 

14 567 

16 650 

16 650 

T. L. T. L. 

115 -
115 -

126 -

126 

157 74 

157 74 

210 95 

273 126 

315 147 

315 147 

11 

12 

12A 

13 

LENINGRAT (3 ıün), MOSKO
VA (4 gün) 36 aaat tren, SIVAS
TOPOL ve havaliai BAKEHlSA
RA Y, BALAKLAVA (3 gün) 
YAL TA ve havaliıi, ALUPKA, 
NIKITSKY GARDENS, Al PET
RI (5 gün), vapur 1 ıün, ODESA 
(2 sün) 
LENINGRAT (3 gün) MOSKO
VA (4 gün) N. NOVGOROT (3 
aaat) STALINGRAT (1 gün) 22 
saat tren, ROSTOV - DON (2 
ıün) 15-18 saat tren, VLADl
KAVKAZ (1 gün) otomobil; (1 
gün), TIFLIS (2 ıün); trenle 
Batuma, BATIJM (1 gün) 2 sün 
vapur, YALTA ve havaliai (2 gün) 
otomobil 1 gün, SIVASTOPOL 
(1 gün) vapur 1 gün ODESA (2 
gün). KIEF (2 gün) 
12 No. devrin aynidir. Kiılovodık 
,ehrini 2 gün ziyaret edilmek üzere 
iatiınaen Rostov - Don·ıa ikame 
edilmittir. 
LENINGRAT (3 gün), MOSKO
VA (4 sün) 2 sün tren, VILADl
KA VKAZ (1 pn) otomobil 1 
gün, TIFLIS (2 gün) otomobil 1 
ıün, TIFLIS (2 sün), BATUM (1 
gün) 2 ıün -.apur, YALTA ve· ha
valiıi (2 ıün) vapur l sün, ODE
SA (2 gün) 

T. L T L. T. L. 

21 860 420 200 
14 

30 1240 610 295 

14A 

30 1240 610 295 

ıs 

24 987 483 230 

:~M~O-S_K_O_V_A~(-3_g_ü-n}~V-LA~D~f~KA~V---~~__, 

KAZ (1 gün) otomobil 1 gün, 
TIFLIS, (2 ıün) Erivan'a tren 16 
saat, Ermeniıtan'ın mütebaki mem
leketleri aeyyahların arzuou veçhile 
Tiflis'te veya Erivan'da tanzim 
edilebilir. Erivan'dan Tifliı'e tren-
le ve oradan Batum'a, BATUM (2 
gün) 

BATUM (2 gün), Tiflis'e trenle 
ve oradan Erivan'a. Ermeniıtan'ın 

8 günlük memleketleri seyyahların 
arzusuna gÖre. Tifliı'te veya Eri
van'da tanzim edilebilir. Erivan'
dan Tiflia' e trenle 16 ııaat, Ti F LI S 
(2 ıün) otomobil 1 gün, VLADl-
KAVKAZ (1 gün) tren 2 pn, 
MOSKOVA (3 ıün) 

SANAYi MERKEZLERi 
LENINGRAT (3 sün) MOSKOVA 
(4 ıün) IVANOVO - VOSNE-
SENSK (1 ıün), ufak Kbarkov'a 
trenle KHARKOV (2 gün) 14 ııaat 
trenle, ROSTOV - DON (3 sün) 
16 saat trmı, DNEPROSTROY (1 
sün) otobüa 3 saat, Dneptropet· 
rovsk (2 gün) trel> 20 saat KIEF 
(2 sün) 

20 

20 

23 

T L. T. L. T L. 

820 400 . 190 

820 400 190 

945 462 220 

8, 10, 12, l2A, 3, 14, 14A ve 15 ınci devır!er icın "T" <ıı t .a y l illi bet ki u beraberce seyahat ettiği t ıiıtdırde kabut edilebilir. 

.. INTUiUST,, azimet ve avdette Sovyet vjze muameliitınızı temin eder. Likal 10 k.tilik grup •eyahatlarında .. ıNlURIST,, halihazır fiatlarında mühim tenzilat icra ed cektir. 
Ş E k A 1 T l UMUM 1 YE Birinci sınıf, (Vaıonli tipinde) "Sleping'' lerle veya bu vagonlan mev- Mahalli makauda azimet ve avdetle OTOMOBiLLER. 

FlA TLARı Sovyet Soıyaliat Cumhuriyetleri lttihadmda ikamet ücret- cut olmıyan hatlarda kabarık kohuklu ve ıece gayet rahat yataklara kabi- BAGAJ - Adam ba,ına 32 kiloluk baıajlar ıerek vapurla ve gerek-
lerinde 501')'et vizaaı, en mükemmel otellerde panıyon komple ( sünde 3 li tahvil vagonlarla. 
defa yemek) tereüman, nh&e.., tehirleri, müzeleri, aergileri, tiyatroları, ve trenle Sovyet Soayaliat Cümhuriyetleri lttihaclına nakli ır. •ccanendir. 
Uııemelan ve aaireyi ziyaret masarifi de dahildir. ikinci sınıf, kabarık koltuklu ve gece yataklara kabili tahvil .,.,onlarla. 

So.yet Soayaliot Cümhuriyetleri lttihadında timendifer ücuratı intihap Üçüncü ımıf, kabank olmıyaa v~ fakat ıece yalap kabili tahvil kol- SINIF TEBDiLi- Yolcu; hareket tarifesi mucibince mafevk sınıfın 
edilecek ıınıfa ıöre tebecldW eder. Şöyle ki: tuklu vagonlarla. • 1 farkını tediye ederek ımıfı tebdil ile ıeyahate devam edilebilir. 

Fazla taf•ilit ve •eyahat programını, hususi seyahatıar için tertip edilen mu•:ıvver katalogları almak tizere zirdeki adrese müracaat olunma•• 

,JNTURIST" Şarkı Karip Mümessilliii: Galata, Çinili Rıhtım Han 
TEGRAF ADRESi: lNTURlsT-lsTANBUL 

BAKER 
VE 

HAYDE 
Magazalannın 

Bütün Dairelerindeki 

Mevsim Sonu 

Eşyai Mütebakiye 
VE 

Fırsatlarının 

ilk günlerinden istifade ediniz 
Yeni Mefruıat ve Halı Dairelerimizi 
Ziyaret Ediniz. Bu Daireler Sizi Son 

Derece Alakadar edecektir. 

ln~isarlar uınuıni ınü~ürln~nn~en: 
Nümunesine tevfikan ve kapalı zarfla (20250) metre yerli 

Amerikan bezi satın alınacaktır. Talip olanların nümune ve §e
raiti görmek üzere her gün ve münakasaya ittirak etmek için de 
yiia:de 7,5 teminatlarını hamilen (4/8 932) perşembe günü saat 
(14) le Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. (3220) 

,. 

• 
TiFO 
AŞILAYAN 
SİNEKLERt 

ÖldUrünüz ! 
Bunları ölüm 

Her sene bu kadar kişlnın ölümüne sebebi· 
yet veren tifonun mikroplarını tüylü ve piı 
vücııdlle nakleden kara sinek hunhar ve 
çocuk öldürücüdür. Daima müzahrefat içe
risinde y&fidığı l9in buradan aldığı haatalık 
tohumlarlle yiyeceklerinizi zehirler.' 

• 
Sinek , sivrisinek ve bilcümle bafaratı 

sür'atle ve kat'ı surette öldürmek için en 
emin vasıta, bütün dünyaca ıanınmıJ olan 

• FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çlıgili leneke 
,, Unr"ndekı asker resmine dikkat ediniz. 

-Savat mühürlü teneke Oz:Gırlnde " bu resim• 
mevcut deQllae aldı6ınız mal "'L.IT de§lldlr.; 

tlmuınl Deııosu: J. BERT ve ŞÜREKASI lsıanbul. Galata Voyvoda hu 

e 

i Istanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye Merkezi BaştabipHğindenı 

Tuzla tahaffüzbanesi iıkelealnin tamiri Galatada Karamuıta
fapa§a sokağında ıerkezimiz dairesinde komisyon tarafından 28 
Temmuz 932 pertembe günü saat 14 te münakasaya konulmut
tur. Talip olanlar her gün merkez levazım memurlu2una müra
caat ederek şartnameleri ırörebilirler. (3119) 

TELEFONı BEYOOLU 2501 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval No Cinai Mevkii Zira Ev Dö 

45 
46 

47 
48/ 49 

Bahçe Zerbazhark ,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

,aaa harap fabrika 
50 Sai Karburcu 
51 " " 
52 Bahçe ince har 
53 Hefkere " 
54 Harap mağaza Zorbaz- 500 

135 
28 

60 
70 

327 
9 

41 
1 
00 

Vergi K. Muhammen 
kıymeti 

00 Hazü-e biaıeai 750 
00 " 466 
00 " 1046,2 
00 .. 1250 

00 1300 
00 450 
00 4100 

00 Hazine hl11eai 134 
00 300 

bark 
55 " .. 00 00 1500 

1 - Yukarıda evaafı yazılı aayri mübadil mallan 30 Hazi
ran 932 Pertembe tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve a
leni müzayede auretile aatılığa çıkanlmıtlır. 20 temmua 932 Çar 
tanıba günü ıaat on bette ihalesi yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye l§tirak edebilmek için ihale aaatbıden evftl) 
müzayede.ine iıtirak olunacak emvalin muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuiiu ni.abetinde teminat akçaaı verilecektir. 

3 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi miiteakip pqinen ve 
temamen tesviye olunur. 

4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname ahkimına gö 
re eahabma verilen gayri mübadil bonoau olanlar bonolıırıru b&. 
deli ihaleye mahaup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz tiradan dun idi 
aurat naklen tesviye olwıur. 

5 - Me-zk6r emval ile aatıt teraitlnin teferruatı baklanda 
daha ziyade malUınat almak iateyenler her gün öğleden ıonra 
T araua Ziraat Bankaaı gayri mübadiller itleri memurluğuna mü-
racaat ederler. (2844) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Adalarda Taksitle Satılık Arsalar 

Eaaa Mevki ve Nevi Teminat 
270/281 Heybeliada Değirmen aokak arsalar. Muhtelif 
303 " Tur yolu 1, 2, 3 No. 5398 m. tarla 170 
304 " " " 8 No. 15905 m. tarla 400 
305 " " " 6 No. 3777 m. tarla 80 
306 " Bayır aokak 2 No. 182 m. arsa 15 
325 • Şadiye aokak 4 - 6 No. hane 25 
335 Burgazaduı Kalpazankaya 1 No. fundalık 36 
336 " Kalpazankaya 2 No. fundalık. 33 
338 Kmalıada Yalı aokak 57 No. 4796 m. arsa 50 
339 " Limançıkmazı 3 No. 3525 m. arsa. 35 
340 " Limançıkmazı 1 No. 1763 m. arsa. 20 

Bal&da yazılı emlak sekiz taksitle bilmüzayede sablaca
ğından taliplerin 25-7 -93l p&1!artesi günü saat 16 da ıub<:mize 
müracaatları · (3040) 

PERTEV Şurubı.; 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

latanbul Sıhhi müeasetel 
mübayaa komiayonu riyaıelİI' 
denı 

Kilo 
11,730 Gaz yağı 
12,163 Benzin 
7,000 Mazot 
1,000 Vakom yafı 

1932 malt aenesi için ıı 
mlie11eeelere lüzumu ola11 
kanda yazılı gaz, benzin ve.~I 
ireoin 9 Aiiuatos 932 aalı ~ 
aaat 14 le kapalı zarf uauJile 
bale edilmek üzere münak•-;... 
konulmuftur. Bu baptaki f 1ııl 
nameyi aörmek ve fazla iz• 
almak İsteyenlerin mezkilt " 
misyona müracaatlan ili~~~) 
nur. (~ 

=-~• G6ı: Tabibi .-111"'11 

Dr. NAZMI AZ t 
Haseki hastaneıi göz Jllil• 

tehassısı Çarşıkapı traın\"dY 
durak mahalli karıısıJI ; 
No 99 her giln saat 15-1 

Dr. A. KUTif:~ 
Cilt ve zührevi haatalıklar te.ı;_.., 
nesi Karaköy Börekçi fmnı • 

~:~HORHOR~ 
• Jılııl 

Zührevi ve Bevh hasla .. ,. 
tedavihaneıi - Beyoğlu rd;.,...,. 
ruj yanında Zambak aokak ••• .,.. 

........ ;i·~~·~~~··;~;;·.v ~' 


