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Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM lZZET 

Dostluk 
Sesi 

Ne tar .,ftan ııelirae ıelsin, 
kulaiiımıza ııelen dostluk 1e1i
ne lıar91 müteba11İI oluyoruz. 
Bu hassasiyetimiz, daha ziyade 
•ulh mefkiiresine olan rabıtaaıı 
:tın kuvvetinden ııeliyor. Anla
tılıyor lıi tam ve devamlı bir 
•ulhü tahakkuk ettirmek için 1 

llıilletler arasında tam ve saıni- j 
illi bir dostluk politikasının ta
balılıuk etmesi lazımdır. 

Türkiye Cemiyeti Akvamda .. 
• Hymans'm nUt undan: 

,, •• vrupan n m e ası-

ı teşkil eden T .. rki e, medeniy tin ir if des • d. 
Şurası muhakkak ki, millet

lerin umumi temayülitmı anla
trıak için bir kaç gazetenin ya- 1 
zıu, birkaç 9ah11n sözleri kifi 
değildir. Meseli Fransız efkirı 
Umumiyeaini ne bir kısım mat
buatından ne de yalnız ,ahısla 
tının ve rı:üeaseselerinin menfa j 
atlerini dütünen bazı bankerler
den öğrenmek kabildir. He!~al 
de Fransız Meb'usan Meclıaın
de Türkiye hakkında yapılan 
tezahürat ile bundan bir ka~ 
hafta evvel bazı gazetelerde go 
riilen netriyat arasında bir mü 
llaaebet yoktur. 

Türkiye murahhasları meclis müzakerabna iştirak ettiler 

F ranıa emin olabilir ki, ora
da Türkiye hakkında g&terile
cek her türlü dostluk tezahür· 
leri bizde çok müsait akisler u
)'andınr. Çünkü iki memleket 
arasmda devamlı ye samimi bir 
dostluk tesisine mlııi olacak 
lıiç bir sebep yoktur. Pek yakın 
da halledileceğini umduğıımuz 
kuponlar meaeleaini iki memle 
ket arasında bir ihtilaf mevzuu 
olarak telakki etmek tabit doğ
ru olmaz. 

M. Herriot'nun bir Türk mu· 
hibbi ve Türkiye ile tqriki me
ıaiye taraftar bir devlet adamı 
olduğunu öteden beri biliyo
ruz. Bundan beı sene evvel idi, 
M. Herriot ile uzun uzun konut 
lllllk imkanını bulmuttuk. O ta 
rihte Maarif Nazırı olan muh
terem Batvekilin daha o vakit 
Yeni Türkiye ve onun terefli 
reiıi hakkında ıöylediği liüzel 
&özleri daima habrhyoruz. O 
zaıııaıı Türkiye ile F ranıa ara
llnda halledilmemit bir çok me 
•eleler ve bu meyanda Suriye 
hudut itleri de vardı. Büyük 
devlet adamları esaslar hakkın 
d• karar verdil~r mi, teferrüa
tın halli onlar için mütkül ol
~az. Lausanne'da aon karar ve 
•~iliflarile M. Herriot büyük 
lıır devlet adamı olduğunu gö.
t~rmittir. Temenni edilir ki, ay 
Ilı llZİm ve kiyaseti, dünyanın 
llıuallakta kalan batka mesel ... 
!erinde de göstersin. 

İlaveye lüzum yok ki, resmi 
Fransa da Türk dostluğuna ta
raftar olanlar yalnız M. Her-
• ' 

l'ıot ve onun fırkasına mensup 
llıeb'uslar değildir. Türkiye 
hakkında yapılan tezahürat, 
Meclisin ittifakile olmuştur. 
l)eınek ki Türk dostluğu Fran 
•tııın tem~yülatına, menafıine 
k~gun bir teydir .. Muha~.ak 
dı, Akvam Cemiyeti meaaısın-
e bu dostlujun daha faydalı 

hj Dıüsbet tezahüratına da ta· 
t olacağız. 

r·· E:ıı İyi doıtluklar bir çok tec 
t ube ve tereddütlerden sonra 
ıteea'Ü•. eden dostluklard~r. !3i~, 
d Uıya ıle sağlam ve samımı bır 

1 °•t olmalı: için kanlı mücadele 
er) d k . .e olu asırlar geçme ıcap 
~tı. İtalya ile de iyi ve sağlam 
1 "' dost olmak için bazı zorluk
Ş~rı Yenmeğe mecbur olduk. 
•1llıdi bu iki memleketle en ile-

rı ıı· "d ır dostluk münaaebatı ı a-
~e ediyoruz. Bazı tecrübeler 
de tarihten mülhem an'anevf 

clOıt)uğumuz Fransa ile de ayni 
er--.ı · ı . . b" d -'-""e sag am ve samımı ır 

... ~•tluk tesisine kifi gelmez 

.... ? 

et ~ilha~s~ fU nokt.ayi !ebarü~ 
d tırıııeJıyız: Türkıyenın yenı 
Y 
0~1ukları eski dostluklarını 

ı " ız takviye eder. Bunu dost 
i '!"tnız çok iyi biliyorlar. Onlar 
çııı T ·· ki . C . . Ak \< ur yenın emıyeti -

1 
~illa girmesi ve garp politika

d•nda amil olması Türk - Rus 

11 
°1lluğunun da kuvvetlenmesi· 

le Yeni imkin ve vesile bulaca 
dıııa Ankara kadar Moskova 

11 ltanidir. 
SltRT MEB'USU 

MAHMUT 

mittir. CEENEVRE, 18 A.A. - Ce
mlyeti Akvam büyÜk mecliai 
Türldyenin Cemiyeti Akvama 
kabulüne ittifakla karar ver-

Türk murahhulan Meclla 
salonuna alındıktan aonra Reia 
M. Hynıana Türkiye Cümhuri-

yetine beyam hotamedi etmit. 
Türkiyenin c.niyeti Akvama 
lttiralr.inİll milletler cemiyetinin 
llemtümul bir mahiyet almuı-

na dolnt bir terakki adımı ve 
aulh için bir zaman teıkil etti
iinl aöylemİftir. 

Tiirkiyenin Bern aefiri verdi-

ii cevapta Briand • Kello•• 
miaakmdan takdirle bahaatmif 
Ya Tiirlôyenin kuvvet Ye ..,..,. 
talarmm müsaadeıi ııiabetinde 

aulh -rine İftiralı edeceJinl 
beyaa •Y1-İftir. 

Bwodan aonra Büyilk meclı., 
(0.uamı 6 mcı aalıilcJe) 

1 

Gazi Hz. Italyan ami-
ralini kabul ettiler 

Misafirler yarın Cümhuriyet 
abidesine çelenk koyacaklar 
UınangnıW. bulunmakta ol- 1-

talyan ıemilert zabitan .,,., elr.ıdı 
dün ,elırin fAYaDI Umafl yerlerini 
ırezınlılerdir. Filo kumandam ami
ral Moreno cllln 1 tal ya aefiri Ban.. 
Aloizl De birlikte Anlmn. mıitilril 

ile Y alovaya ıidere.lıc Gazi Hs. -
fmdan kabul edilndttir. 

Dün lllleden ıonra ,elırfmladeld 
ıpor ldllplerl Quarto kruTUIÖrünll 
ziyaret ebniılercfir. Baıri!n saat 11 
de amiral Moreno Taluimdeld Cüm 
hurlyet abidesine hir çelenk koya
caktır. ltalyan bahriyelileri önde mil 
zika bulunduiu halde Ayaıpata tıı.

rı1rlle Taluim'e ırelerelı: meraıimle 

çelenli abideye vaudecdderdir. 

Y ann sabah sefaretlen m-p 
bahriye ataıeleri ltaJyan ıremileriıd 
>:İyarel edeceklerdir. Öfleden ııonra 
ftalyan zabitleri, Quarto lıruvazöril
nü ziyaret eden ıpor ldüplerine iadel 
ziyaret edeceklerdir. Alqamı ltalya 
sefiri Baron Aloizi tarafından Trab 
yadaki ikame!gahında ami~al M~~ 
no ıerefine bır ıuvare verılecekbr. 

Perıe1nbe pnü ıaat 11 de Casa 
d'I taliada bir reami kabul yapıla
cak öf leden aonra 1 tal yan koloniai 
ır~-" ziyaret edecektir. 

c- JÜDÜ aaat 11 de Societa 0-
peraia'da ve öileden -. Quarto 

DBn Ga:ıl H:z. tarafından 
Jıabul edllenltalgan amirali 
kruvazöründe büer resmi kabul ya
pdacalrtır. 

Amiral aı•det etti 

Gazi Hazretleri tarafından 
kabul edilen İtalyan filo.u ami 
rali ve sefir cenaplan dün ak
tam geç vakit motörle tebrimi
ze avdet etmitlerdir. Ayni mo
törle Riyaaeticümhur katibi u 
mumiıi Hikmet Bey de telıri-
mize gelmittir. · 

Telefon şirketi abone
lerden20den200 liraya 
kadarneparasıalıyor? 
Şirket kendi noktai nazarını 

izah ediyor .. 

"Ankara-Avrupa telef on hat. 
Iarında vukuu melhuz 

mükaleme ücretlerine karşılık" 
le abonelerden vuku bulacak mil 

Telefon şlrheti umumi 
müdürü 

Telefon tirketi ' Abonelerine 
.. derdig" i mektuplarda An-

gon ·ı muht,.. 

kilemeler ücretine mukabil depo 
zito akçesi alınmamaııru firkete 
teblil ebnittir. Şir;.et, bunun Üze 
rine, esaaen depozito olarak abo 
nelerden almakta olduğu parala 
rın bu aefer iıımini defittirmiı, de 
po kelimesini kaldmrut; buna vu
ku bulacak mükalemeler Ücreti 
karıılılı demİ§tir. Şirketin, hüku 
metin depozito alınmamaaı hak
kındaki emrine raimen bu tekil
de kendiıince bir formül bul
maıı, abonelerin tikiyetlerini mu 
cip olmaktadır. 

Dün hir abone sıfatile tirketin 
aboneman dairesine müracaat et
tik. Bize ıu İzahat verildi: 

Darülfünunun Kontenjanda Şimendifer Ve tayyare 
Islahı.. Tadilat I I 

Maarif vekili, Vekil- Heyeti vekilenin ba- YO CU arının SİgortaSJ 
ler heyetinde tetki- zı değişiklikler Sigorta şirketlerinin çoau bu 

kat yapıldığım yapması muhtemel •• k.. .. .. '5 na 
•iylG.yor ANKARA. 18 _ Taı... a..y.. mum un gorugor 

ANKARA, 18 
DarlllAinuııunmı 
memleketimUı • 
de açılmuı do. 
ıünülen darUlfu 
nunlar baklan-

tinin A'WTUpadaki tetkikahna da-

- 1.ıan1ıa1 1r ı..ıurıadıfı raporla muhteııı Sigorta nasıl ve kim tarafın. 
vasiyeti ve dnletlerle aktedilen mukavele e-

da Maarif vekili 
Esat Bey ıu be
yanatta bulun
mutturı «- lı
taııbul Darii)fil. 
nunu hakkında
ki muamele he
nüz Heyeti veki 
lededir. Hiika
met bu iti yakm 
da neticelendire ıı.,.;ı Vdili 
c:ektir. Ankara· ESAT BEY 

da bir darülfünun yapmağr iae 
eskiden beri dütünliyoruz. Bu 
iti bqarmak emelimizdir. Esa
sen burada bunun nüvesi mev
cuttur. Hukuk fakültesine ili
veten bir tıp fakültesi bunu ta
kiben edebiyat fakültesi açıla
caktı•. Memleketimizin diğer 
bir yerinde üçüncü bir darülfil
nun tesisine ıelince, bu husu•· 
ta henüz almmıt kat'ı bir karar 
yoktur. lmkin bilıl oldukça sa 
mania bu da yapılacaktır.» 

Şehrimizde deveran eden bir 
rivayete göre darülfünunda ya· 
pılacak ıslahat meynınd, mü
derris ve muallimler arasında 
bir tasfiye icra•ı da kuvvetle 
muhtemeldir. 

Başmuharririmiz 

Baımubarririmiz Siirt Meb
usu Mahmut Bey, dün Sirkeci
den hareket eden Sakarya va
puru ile Zonguldağa gitmittir. 
Ayni vapurda Zonguldak meb'. 
usu Ragıp, lt Bankası müdür
lerinden Sami ve İsmail Hakkı 
Beyler de vardır. Mahmut Bey 
Zonguldalı:ta bazı tetkikatta 
bulunacak ve bir hafta içinde 
avdet edecektir. 

...ıan bu pnlerde heyeti nkile 
de tetk.ik edilecektir. Bu münaae 
betle Yerilecek kararlar meyanın
da kontenjan tatbikatında m.l
him tadilat vukua ıetirileceii tah 
min edilmektedir. 

Dünde 
Bunaldık! 

Memleketin her 
tarafında 

sıcaklar var 
Iıtanbul dün de en oicak n ba

nalhcı Jiinlerden birinl Y&f&llllfbr. 
Üç JÜDdenberi eamekte olan lodoı 
riizri,n her ııün biraz daha fazla 11-

cak olarak e9tİğİnden diin harant 
tahammülü mütkil bir raddeye ırel
miı ve gölaede 35 dereceye yiikael
miıtir. Y etilköy rasat merkezinin 

verdili habere ıröre buaün han ıre 
ne 11cak olarak cle•am edecektir. 
Dün lıtanbulda bazı ldmsalerin ba
yıldıldan ırörülmüttür. 

Dün hararet lzmitte 36, E..ldt• 
birde 38, Sinopta 20 derece idi. 

EDiRNE, 18. A. A- Buıriin ıld 
detll bir oıcak hüküm ıllrüyor. Ha-, ____ .. _____ _ 

• raret ıölırede 38 derecedir. 

Adliye vekili 
Edirneye gitti 

Şehrimizde bulunan Adliye 
vekili Yuauf Kemal Bey dün E
dimeye gi-iıtir. 

Yuııuf Kemal Beye Edime me
busu Şeref ve Hapiaaneler umu
mi müdürü Nedim Beyler refakat 
e-ektedir. 

Adliye vekilimiz Edlmede bir, 
iki gÜn kalacak, adli muamelah, 
hapiaaneleri teftit edecek, hapioa 
neye tahvili tekarrilr eden yanık 
kıılayı ırörecektir. 

Uşak şeker fabrikası 

dan yapılabilir? 
Şimeııdiferle aeyahat eden yolcu-

lann berhansi bir kazaya laırp ai- c '-~ 
ırorta edilmelerinin fayda Ye liiım-
mundan bahıederken ııon tren 1ıaza- 1 

11 malullerinin feci alobetlerine ita
ret etm.lttik. 

Bu huıuıta aiıorta ıirketl..n.ın 
ne dütündülderlni öfrenmek late
dilı ı 

Milli reauürana tlıitetl erki.ııın
dan salahiyettar bir zat ıa miltal
da lıalanmuıtur: 

- Bahıettilinlz teldldeld siırorta 
meaullyeti maliye ıigortaaıdır. Yani 
ıimendüfer kıızalanna kartı aiırorta 
uıulü vazecfıldiii takdirde fİrketl•, 
ıimeııdüfer idarelerini auüre ed ... 
celder demelcrir. 

<Devamı 6 ıncı ıuJUlttde) 

Denizcilik heyetinin 
yeni bir kararı 

M. Kemal'in cezası refedildi · 
Memnuniyetle haber aldıimu:u. 

ıöre Fenerbahçeh M. K .... ı a.. 
ye sabık denizcilik heyeti tarafın
dan hakaız Yerilen boykot karan 
yeni denizcilik heyeti tarafından 
refedilmiıtir. 

Karilerimiz bu haku• kararın 
naaıl verlldifini elbette bilirler, 
Li.kin unu-Uf olmalan ihtimali
ne nazaran hidi1eyi tekrar yazı .. 
yonız. 

Geçen aene deniz •Üsabakalan 
yapılırken bu yanılarda Fen .... 
bahçenin mlimeaaili olan Kemal 
Bey kulühünun ufradıfı bir hak-
11zlık dolayııile itiraz e-iıti. Ora 
da bulunan arkadaınmz böyle bir 
hadiae ka11111nda Kemal Beye mü 
racaat ederek meoeleyl aormuı ve 
Kemal Bey de bir gaıı:eteciye her 
mümeaailin aöylemek hakkını ha
iz olduğu fikirleri beyanat halin
de 1a1<etemize leydi ebniıtfr. 

Bu beyanatta o zamanki deniz 
cilik. heyetinin ne tabsiyeti mane
•iyeaine ve ne de f&hıılarına taal 
luk ..ıen tek bir kelimeye bile te 

<Devamı 6 ıncı :fllhilede) 

. 
Deniz.cilllı heyetince cezası 

re/edilen Kemal Beg 

kara veya Avrupa ı ~ w 

mel mükaleme ücretlerı karşıl!gı 
1 k b irer mikdar para teavıy4: 

oara .. ··w dı 
.. talep etmiştir. Bızım ogren 

sını .. H"k. el, bu ıuret-j'imize ırore, u um 

- " Filhakika, depo olarak 
para alınmamaıı hükUmetçe teb
liğ edildi. Fakat şirket, Ankara 
ve Avrupa ile yapılacak mükale
me ücretleri için abonelerine kre 
di açmıyor. Kredi açmaymca abo 
nelerin yapmaları muhtemel mü .. 
kalemelerin ücretlerine kartılık 
olarak birer mikdar para yatır
malan lizım geliyor. Bu paralar, 

(Devamı 6 ıncı sahiüde) 
Alman umumi teknik mek

tebi talebesi lstanbulda .• 

ANKARA, 18 (Telefon) -
Utak teker fabrikası tasfiye he 
yetinin halka ait hisseler bedel 
!erinin verilmesi hakkındaki ka 
ran lktıaat vekaletince tanip o 
lunn:ıuştur. 

Oauı 111J11•at1ar aluıdemlsl dan bir sergi açtı •• 
Yaa111 maarif haberleri siltunund&. 
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Miiii T~-ri~h~k~on:5gr~e-~~H ARİ c·i H~A~B~E~R=ı.~L·'~;:;~~"· -• sinde Zeki 
V elidi B.in konferansı 

Sıra 
Amerikanın! 

• 

Hoover 
Planı 

Türkistanda Kuraklık. 

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

Amerikalı bir alim 
Amerikanın hareke
te geçmesini isteyor 

Fransızlar Cenev
rede ne 

vaziyet alacaklar? 

1221 de Ce~iz Hanın orduau 
Amuderyanın Orırenç yanındaki 
bentlerini ydmuıaı -iceainde bu
aule ıreldifi, Tlirlriatanm mecleni
ret ve ticaret tarihinde büyük rol 
oynayan bu mecranın ancak 
1578 de Amuderya .. f tarafına 
(Kerder yatafma) döndükten 
aonra kuruduğunu -•İkalan ile 
ıröıterml9tir. Nehrin mecraaınm 
değiftifini tarih kaydeder. Bunu 
aöyleyen zat Türk seyyahı Seyfi 
Çelebidir. Bu adam diyor ki, Tür
ldatanlılar günahkar bendelerdi. 
Allah onlarm elinden Amuderya 
nehrini aldı, Aral cölüne dofru 
ııevketti. Bendenis bu meaele ile 
ötedenberi me9cul oldum. Çünkü 
anavatanmıız olan Türkiatanın bu 
sün bile kurumakta dHam ettiği
ni ve iatikball olmadıfmı iddia e· 
denlere kartı bunun akaini iabat 
edenleri daha tercih ediyorum •. 
Onun için profeaör Aurel Stein 
1911 aeneainde Rueya Türkleri a· 
raaında aeyahat eltili zaman yap 
tığı tetkikab o vakit 1.tanbulda 
Vakit cerideainde netrebnit mem· 
leketimizin kurumamakta olduiu· 
nu ve iıtikbali parlak bir ölke bu· 
lundufunu yazmıftı. Ben bu hu
auata kendiai lıtanbulda iken bazı 
malumat elde etmeğe muvaffak 
olmu9tum. Bunu da ilk Türk tarih 
koncreıinde arzetmekle Jerefyap 
oluyorum. Bu da Türkiıtanın en 
büyük &ilmi olan (Ebureyhaıu 
Birunt) nln bir kitabı (Fatih lril· 
tüphaneainde 3037 numarada bu
lunan) tul •e arza ait bir kitabı
dır. Bu eaer mllellifin kendi eli 
ile yazılmııtır. Eaerin baı tarafın 
da 20 varak kadar mukaddime 
•ardır. Bu mukaddimede o •akit 
bu alim gerek iktıeadi meaeleler
de •e ırerek tarih ve arkeoloji me 
aelelerinde zamanımızdaki en bü
yük ilimlerin aöyliyebilecefi fikir 
leri ileri aürmilftür. O diyor ki: 
lnaanlann uzak mazileri !nciller
den, kütübü aemanyelerden aran 
maz. Y eraltmda bulunan aaanati
kadan aranmalıdır, harabelerde 
aranmalıdır, harabeler tetkik e
dilmelidir. Arabiıtanda ne gibi a· 
aar var? diyor. Seiıtanda ıklim in 
kıliplarını mevzuu bahiı ediyor, 
diyor ki orada yeraltmda bunna 
ağaçları, burma dallan bulunmuı 
tur. Halbuki burada hiç burma a· 
facı yok bulunmuyor. 

Sonra geliyor Türkiatana. Ora· 
da da aıanatika araıtınyor. Ebul 
ııazi Babadir Hanın büyiik tetki· 
kat yaptığını ve yerin çok derin 
tabakalarında hurma ağaçları ve 
ıair bazı nevi ağaç bulunduğunu 
söylüyor. Şimdi Amuderya meae
leai celiyor. Diyor ki; Amuderya 
Sasanyandan evvelki devirlerde 
(harita üzerinde izahat verdi) 
Harzem tarafına akmağa baıladı 
ve bu auretle göl teşekkül etti di
yor. Bu cöl cİYannda Türkler, 
Peçenek Türkleri yaııyorlar Pe
çenek yani Sarıkamıt gölü bunla
nn li .. nında (Kız Dencizi) te.
mİye olunuyordu. Bu Harzem ci
vannda bize tarihen malUın olan 
ilk Türkçe kelimedir, n Pittard 
buraya geldiii zaman cöaterdik. 
Ta .. v..ur etmezdi ki eaki zaman
larda Harzem.in cenubu carbiain
de Türk kavimleri yatamıı olaun 
çünkü onlann fikrince orada an
cak lrani kavimler, AYrupa ka
vimleri Yfl4&yabilir. Sonra nehrin 
mecraaırun naaıl deiittiiini hepıi
ni Yazıhan izah eyledim. 

Diier meanetlerle beraber Elbi
runinin latanbul kütüphanesinde 
bulunan eaeri de almanca olarak 
in titar etti. Ahiren bu meaele ile 
uğratan, Türkiatanın kuruma me
ıeleıi ile, zevattan bir kaçı mer
kezi Türkiatan dailannda olan 
cümudiyelerin tarihi zamanlarda 
eksilmediğini yakın zamanlarda 
hatti. bazı aahalarda artmakta 
olduğunun bilinmekte olduğunu i
leri aürüyor. Prof. Machatacbek 
Viyana Darülfünunun coğrafya 
müderriaidir. Kendiıi Türkistan-

da çok etraflı tetkikatta bulundu. 
1921 seneainde netrettifi eaerinin 
64 üncü aabifeainde bu meaeleyi 
izah ediyor. Sonra bu maııele ile 
meııul olan zevat Rualardan pro
fesör Voyikot ve profesör Molça
noftur 1929 senealnde Orta Aıya• 
nın yollan iımile neırettiği eaeri
ni ırördüm. Daha aonra 1930 se· 
neainde Şnit Nikof bir makale 
neıretti. Molçanofun eaeri üç cilt 
olarak intişar etti. Molçanof, eae
rinde göllerin aathmda defitme
leri riyazi olarak adetlerle göater 
mektedir. Rua hakimiyeti devrin
de Aral cölünün aathı bilha11a 
1880 aenelerinde alçalmağa başla 
mış ve 1905 senesine kadar de
vam etmittir. 1907 seneainde gÖ· 
lün ıatbı değifmemiıtir. 19011 de 
tekrar yükoelmeğe baılamıı ve 
1912 ye kadar mütemadiyen yük 
aelmi9tir. 1915 ve 1 7 aenelerinde 
ayni vaziyette kalmıı, cayet ku· 
rak olan 1917 aeneainde ıathı 
tekrar alçalıruı. 1921 ve 1924 se· 
aeaine kadar tekrar yükaelmitti>. 
Aral gölünün umumiyetle vakit 
vakit alçalıp yiikaelmeıi 3 m<'tre 
araaındadır. Bu rakam jeologla
rm tetkiketma da uymaktadır. 

Balkat cölüne gelince: bu göl 
1880 senelerinde epeyce tuzlu idi. 
Sonra aathı yükaeldikçe yavaı 

yavaf tuzu da azalarak tatlı olma 
fa baılamııtır. Gölün aathı bil
baaıa 1900 aeneıinden aonra her 
aene 20 aantim kadar yükaeldi. 
1908, 1009 senelerinde yükaelit 
pek cezri olmuıtur. 1910, 1911 
aenelerinde ıölün aatbı 30 aantim 
alçalmııtır. 1921 aeneainden aon
ra tekrar yükaelmeğe baılamıı· 
tır. 1925 te tekrar inm~tir. Bu i
niş ve binit çok aeneler devam 
etıniıtir. Pravda • R.atoka ıra
zeteıinde okuduiwua nazaran 
1930 aeneainde tekrar yükeelme
ğe baılamııtır. Garbi Türkiatan· 
da Ruaya idareainde bulunan ta
rihi devirlerde kuruma hi.diaeai 
pek le mevzuu babaedilmiyordu. 
Fakat her iki Türkiatanı birleıti
ren cümudiyeler Tiyanıan ..e PaıniJo 
dağlarında eridiği bal de ıarki Tür
kiıtanda henüz devam ediyordu.Şar 
ki Türkiata.n taraflannden gelen 
her gangği bir seyyah inıanları 
tarih buausnda şaıırtacak bir 
keıfiyatta bulunmak emeline dü
ıüyor. Onun için garip garip e· 
meller Petinde koıan ve biç bir 
ihtiaaa aahibi olmayan seyyahlar 
böyle yeni bir 99yi keşfederek in
aanları hayrette bırakmak iıti
yorlar. Geçenlerde Möıyö Le 
Coq un maaaaında bir kitap bu
lunuyordu: bunun ne olduğunu 
anlıyamadım dedi. Amerikalı bir 
aeyyah flll"kİ Türkiatanda böyle 
ne tarihle, ne de kendiainden ev· 
vel gelen ıeyyahlann eserleri ile 
alaka11 olmayan bir Jeyler yaz
mq. Bir de bir çok keıiflerde bu
lunmak iddiaamda bulunuyor. Bu 
cümleden biri de belki (Trinkler) 
olabilir. Trinkler bir Alman dok
torudur. Bir çok ilim 
ler bunun dediklerine kaydı ih
tiyatla bakıyorlar. Doktor Trink
ler 1931 aeneei niaanınm 22 •İn· 
de Şarki Türki.stanın kuruma" 
baknıda bir beyanatta bulundu. 
Fakat o da daha ziyade kabletta 
rihi zamanları mevzuu bahsetti 
Kuruma meaeleaini ileri sürenler· 
den biri, yani tarihi devirlerde ku
nı.ma meseleaini ileri aürenlerden 
biri de Reıit Galip Beyefendinin 
mevzuu babia ettikleri ( Pum
pelli) dir. Reıit Galip Beyefendi 
dediler ki kendilinden evvel bu 
meseleye ait bütün ~rleri göz .. 
den geçirmiı. Fakat benim anla
dığıma ıröre (Pumpelli) kablet· 
tarih zamanlara ait olan neıriyatm 
hepsini biliyor.Fakat tarihi zamana 
ait olan neıriyatı tamamile ih
mal etmiştir. Diğer biriai Aurel 
Stein'dir. Kendi fikrini bir kaç 
defa yazmııtır. Son eaerinden 
Re,it Galip Bey bahsetti. Bu kita 
bm da içeri Aayanın coğrafyasını 

( İktısadi ve Mali Hafta l 
~------------------------------~ Londranın büyük aennayeli ban
kalarını idare eden ve yalnız bu iti
bar ile değil, eaaıen ikti .. t alemin
de tanınmıı şabıiyetler olan Mac 
Kenna ve aaire cibi zevat, bir aene 
ye yakın bir müddetten beri altın 
mikya11 aleyhine ıiddetli bir muba
rezc açmıılar ve buhrandan kurtul
mak için, batta lnıriltere olmak üze. 
re, bütün memleketlerin "monnaie 
dirigt?e"', yani naklin kıymetini aevk 
ve idare etınek siıtemini kabul et 
mi9lerdi. 

llcaatın ıevki ile, lngiltere cibi, 
altın esasını terk eden memleketler, 
bu yeni "monnaie dirigie" nazari
yelerini yalınız benimsemekle kal
mayıp madeni ıiklı:eve istihkar na-

zarları ile de bakmağa baflaınıılar
dı. 

Fakat altının menkuliyeti hakiki 
olmaktan ziyade zahiri idi. Filhaki
ka beynelmilel altın harekatı biç bir 
zaman se..ıememit ve altın daima 
tefevvukunu muhafaza edegelmittir. 
1931 eylülünden 1932 nihayetine ka 
dar altın ihtiyatı Franaada 2.300 
milyon dolardan 3. 100 e; lıviçrede 
235 milyondan 503 milyona; Fele
menkte 257 den 394 milyona, Belçi
kada 226 dan 353 e; lngilterede 
660 dan 663 milyona yükıelmiı; ve 
bu müddet :zarfmda yalnız Ameri
kada S,000 milyondan 4.000 milyo
na ve Almanyada 327 milyondan 
198 milyona düşmiı~lur. 

NEVYORK, 18 A. A. - Hali
hazırda Londra'da bulunan Ko
lombiya Darülfünunu reiai M. Mu 
ray Butler Nevyork Taymia ıraz.,. 
tııainde yazmıt olduğu bir maka
lede ıunlan yazmaktadır: 

"AYnlpa, .Anaerika'nın acil ve 
hakiki iftiraki meaaiıi mevcut ol
makaızın Cemahiri Müttebidede 
refah ve aaadeti tekrar tesis için 
elinden celen her teYi yapmııtır. 
Şimdi harekete geçmek aıra11 Va
ıington' a aittir. Dünya refahını 
tekrar meydana gelmeai hususun
da yardımını alelitlak ıebeplerle 
geciktirmek Cemahiri Müttehide 
için bir cinnet ve bunu bayağı bir 
hiale aiyasi fırkalar lehine göster· 
mek bizzat Amerikan milletinin 
zaranna daha muzaaf bir cinnet~ 
tir!' 

Sovyet Rusyada 
görülen işler 

MOSKOV A, 18. A. A. - Taı A
jansından: 823 metre miki.bında İ
kinci ve kuvvetli bir kalacağı daha 
Kouanetzk maden fabrikaamda işle

meğe ba,lamıttır. 
Bu kalocaiı, bundan birkaç ay ev 

vel i,lemeğe baflamış olan birinci 
kalacağı ile birlikte ı..m faaliyetle 
iılediii takdire pnde 1800 ton dök 
mc demir verecektir. 

Bu münasebetle gazeteler, 1932 
senesinin ilk altı ayında Sovyet Rus 
ya dahilinde geçen sene ile evvelki 
aeneye nazaran iıtibaal edilmiş o
lan dökme demir, çelik, kömür ve 
petrole ait bir takım et"kam zikret
mektedir. 

Geçen 6 ay :zarfındaki dökme de
mir iıtihıalatı 3 milyon tondur. 

1 braç edilen kömür miktarı iae 
19,300.000 tona mukabil 33 milyon 
tondur. 

Petrol iatihaalitı da 6.400.000 to 
na kartı 11 .200.000 tondur. 

Sovyet Ruaya maden iıtilualit 
randımanı noktai nazarından Avru
pada birind ve Amerikadan sonra 
dünyada ikinci gelmektedir. 

lbraç etınekte olduğu kömür mik 
tan itibarile Sovyet Rusya Avrupa 
da üçüncü ve dünyada dördüncü 
mevkii İtgal etmE:kte olup Franaayi 
geçmi9tir. 

Petrol iıtihaalitına gelince, Ame
rikadan sonra dünyada ikinci mev· 
kii iuıal etmekte olduğu 9üphesiz
clir. 

Gümrük maniaları 
PARIS, 18. A. A. - Belçika ve 

F eleınenk Hariciye nazırlariyle 
Mecldembourı Hariciye nazırı ala
kadar hükUmetlerin tuvibini mü
teakip gümrük manialannın kaldml 
masına dair olan ve 17 Haziran"da 
nb ç•kilen beynelmilel mukaveleyi 
imzalamışlardır. Bu mukaveleyi İm 
za eden devletler ticaret noktai na 
zarından bağlı bulundukları hüku
metlere ve cemiyeti akvama bu mu· 
kaveleyi tebliğ niyetinde bulunmak
tadırlar. 

Romanyada 
intihabat 
BOKREŞ. 18. A. A. - Pek ebem 

miyetıiz bir kaç hadiıe müıteana 
olmak üzre intihabat tekmil memle 
kette ı..m bir ıerbeati ile ve ıükiln 
içinde cereyan etınittir. intihabat 
neticesinin milli köylü frrkaaının le 
binde tezabur edeceği kuvvetle tah
min olunmaktadır. 

Yugoslavyada 
F eye:ranlar 

BELGRAD, 18. A. A.- Son ırün 
lerde zuhur eden iki fırtına netice
sinde Retovo mıntakaaındaki feye
zanlar endişe baht bir niabet alllllJ· 
tır . Bir çok telefat vardır. 

-·---··-··-····--·······----
tarihle İzah etmektedir. Bu zat 
diger aeyahlar gibi bu meaeleye 
böyle aatbi bir dütünüşle temaı 
etmiı değildir . 

(Devamı var) 

Altının tezcl.züle uğrayan itibarını 
en ziyade iadeye amil olan fey son 
defa Beynelmilel tediyat Banka11 i
dare meclisinin ittihaz ettiği bir ka
rarı olrnuıtur. Mezkur Banka bey
nelmilel tediyatı en müsait İstikrar 
ve emniyet ıeraiti tahtında ifa ede
bilmek için müşterek bir eaaıa isti
nat eden bir nakit siıternine ihtiyaç 
olduğunu kabul ettikten sonra, bu 
l'•yeyi temin edecek en eyi vasıta 
altın mikya11 olduğunu ittifakı iri 
ile taıdik eylemiş ve bütün milletle
rin, beyinlerinde tediyatı altınla ifa 
edebilmeleri İçin tedabir ittihaz et
meleri temennisini izhar eylemittir. 
Bu temenni ile de iktifa etmiyerek, 
alttn eıaaına rücu etmek iıteyen dev 
!etlere yol göstermek ÜzeTe mütehaa 
sıslar gönderebileceğini beyan eyle-
mittir, 

Bu metnin ihzarına 1 ngiltere Ban 
lıaıınl.Q "gouverneur" ü bulunan 

CENEVRE, 18 A.A. - M. Her
riot, refakatinde bulunan M. Bon
cour ve M. Layguea ile birlikte bu 
sabah gat 7,50 de Cenevre'ye vi· 
111 olmuıtur. 

Baıvekil, iıtasiyonda, Cenevre' 
de bulunan Fransız heyeti murah 
haaaaı tarafmdan İltikbal edilmit 
ve aeli.mlanmıştır. 

M. Herriot, heyeti murahha· 
aanm ikamet etmekte bulunduğu 
yere giderek orada M. Boncour 
ve M. Leygues, ile, cereyan etmek 
tc olan müzakerat hakkında gÖ· 
rütmüttür. 

Biraz sonra M. Painleve Parİs· 
ten otomobille gelerek arkadaşla 
rına iltihak edecektir. 

Bir müddet sonra M. Herriot, 
tahdidi teslihat konferanaınm te
hiri hakkında devam edecek mü
zakerelerde F ranaa 'nın alacağı 
vaziyeti tesbit etmek için murah
has heyet azaaın1, nazırları ve mü 
teha11ıalan toplam19tır. 

Saat l 1 de M. Herriot, yanında 
harbiye ve bahriye nazırlan bu
lundukları halde M. Gibson'u, M. 
Norman Daviı'i ve Amerikan mu· 
rahhaaı i.yandan M. Swanson'u 
kabul etmittir. 

Bu . ıülikat bir ıaat ıürmüttür. 
Saat 12 d., baıvekil ile kabine

deki mektep arkadatlan fngiliz 
hariciye nazırı Sir John Simon ile 
görüş,müşlerdir. 

Fransız sosyalistleri ve 
iti. Herrlot 

CHA TEAUROUX, 18 A.A. -
Soayalistler tarafından tertip edil
mit olan bir nümayi9te aöz alan 
M. Blum, M. Herriot'nun ordu 
mevcutlannın tahdidine ve bom
bardanan tayyarelerinin ilgasına 
müteallik olan Hoover pli.nı do
layıaile aarih bir vaziyet aldıiı 
takdirde Fransanrn Cenevredeki 
siyasetinin manzarasını altüst ede 
bileceğini söylem~tir. 

Mevcut kuı•vetler ı•e hava 
bombardımanı meseleleri 

CENEVRE, 18 A.A. - M. Her
riot ile Franııı: nazırlarının Ame· 
rikan muralıhaalarile yaptıktan 
müti.kat, mevcut kuvvetler mese· 
!eai etrafında cereyan etmittir. 

Amerika'lılann tahdidi teali
hat konferanaının ilk aafhaaına 
nihayet verecek karar aureti met· 
ninde M. Hoover tarafından tav .. 
aiye edilen tenkis ve tahdit uıulle 
rinin milllylm tabirlerle sarih bir 
surette zikredilmeaini İstedikleri 
malUındur. 

Bu ilk fikir teatileri mevcut kuv 
vetler ile hava bombardımanı me 
aeleleri hakkında kıaa bir müddet 
zarfında bir itilafa varmak imki.n 
ve ihtimalini tecelli ettirmittir. 
Hava hombardımanlanrun ehali
ye kartı değil, fakat munhaaıran 
harp aan lartnda yapılacaiı söy
lenmektedir. 

Benes'ln projesi 

CENEVRE, 18 A.A. - M. Be· 
nea'in karar sureti projeei ,imdiki 
halile kimyevi ve bakteriyolojik 
harplerle tanklara, ağır toplara 
ve beynelmilel bir kontrol ihdaaı· 
na müteallik bilkuvve bir itilafın 
ahkamını kaydetmektedir. 

Henüz teaviye edilmemit olan 
noktalar arasında askeri depola .. 
nn miktannın tahdidi ve bombar
dıman tayyarelerinin ilgası var
dır. 

Kardinal RichJieu
nün heykeli 

P ARiS, 18. A. A. - Kardinal Ri 
chelieu•nün uzun müddetten beri 
V eraailleı aarayının meraaiın nlu
ıunda bulunan ve kendi iımini lafı 
yan ,elı.ir tarafından mütemadiyen 
talep edilen heykeli nihayet lndre 
et Loire departunanında kain Ricbe 
lieu- ıelırine nakledilerek kütat rea 
mi İcra edilmi,tir. 

Bu münasebetle terbiye nazın M. 
de Monzie büyük bir ıiyaıet dalıiai 
olan kardinalin methini mutazam
mın bir nutuk söylemittir. 

M. Montaıru Norman'ın bizzat iıti
rak eylemesi, ve M. Siepmann'ın da 
1 nciltere Baııka11 namına onu imza 
ebneıi bilha11a kayde şayandır. 

Gerce "Timeı" cibi muhafazakir 
ve "Dıı.ily Herald'" ıribi aol cenah 
gazeteleri M. Montagu Norman'ın 
bu t-.ebbüıünü proteato etıni9lerae 
de, nakit meıelelerinde gazetelerin 
göıterdiği aubuletten iıtifade etmek 
artık reımi mebafili maliyenin mü
talaaları veçhile altın esaaına rücu 
edileceğine muhakkak nazarile ba
kılmaktadır. 

V c tabiatile diğer milletler de 
lngiltereyi takip edecekler, ve bel
ki de bazıları Beynelmilel Bankanın 
teıiri derecei saniyede ka1dıiı için 
iıteyecekl ... dir. 

Esham ve Tahvilat 
Katı hiç bir ıey olmamakla bera· 

Almanyada kanlı 
Serbest 
• 
lrlanda 

De Valera kabinesi 
bir 

beyanname neşretti 

hadiseler oldu 
Komünistler Hitlercilere atet 
açtılar, 12 ölü 60 yaralı var DUBLIN, 18 A.A. - De Vale

ra kabinesi, uzun bir içtimadan 
aonra bu .. bah reımi bir beyanna 
me netretmiıtir. 

Bu beyannamede aerbeıt lrlan
da hükiimetinin Britanya camiası 
erki.rundan müteıekkil bir mah· 
kemeyi kabul etmiyeceği tekrar 
edilmekte ve lrlanda bükUıneti
nin müzakerat eanaaında ne arazi 
vergisi namile ne de diğer bu nam 
ile hiçbir güna tediyatta bulunma 
ia mütemayil olmadığı teyit olun
maktadır. 

Beyannamede aerbeat lrlanda 
hükllmetinin iktısadi bir harp ar· 
zu etmemekte olduğu, fakat mil
letin menafiini müdafaaya kat'İ· 
yen karar vermiı bulunduğu be-
1an ve lrlanda milletinin bu tedi
yat yükünü taıımağa haksız yere 
icbar edilmiş olduğu ilive edil· 
mektedir. 

Amerikan 
Muharipleri 

Beyaz saraya tekrar 
hücum mu edecekler 

VAŞiNGTON, 18 A.A. - Po
lis bugün beyaz sarayın parmak· 
lıklı kapılarım kapamafa ve M. 
Hooverin ikametgi.hı civannda 
dolafmayi menetmeye mecbur ol· 
muıtur. Bu tedbirlerin ittihaz edil 
mesine aebep, tazminatlannı iıte
yen aabık muhariplerin yeni bir 
nümayiı tetebbüaünde bulunmala 
rına marıi olmaktır. Sabık muha
ripler, 2 milyar dolara baliğ olan 
harp tazminatlarını almalarına 
medar olacak müzakeratta bulun 
madan evvel kongrenin k.i.nunu· 
evvel ayına kadar tatil edilmiı ol
masından dolayı memnunietaizlik 
!erini izhar etmek iatiyorlardı. Bu 
baptaki proje, Mümeuiller mecli
ai tarafından kabul edilrnit iae de 
projeye haaım olan lyan tarafın
dan •e nihayet M. Hoo•er tarafın 
dan redeclilınit idi. Bu reci keyfi
yeti a:r kalam 7000 kadar eaki 
muharibin conıre bina11 etrafın· 
da vahim kargatalıklar çıkarma
larına aebebiyet verecek idi. 

Bir Avusturalya 
kasabasında 

kanlı bir arbede 
CARINS, (Queenaland), 18. A.A. 

Dün zabıta ile, hatlarında komüniıt 
ler bulunan ve ıenelik aerginin ku
rulmakta olduiu mahalli itıral etmiı 
olup verilen emre rağmen burasını 

tahliye etmekten imtina eden 200 
kadar itaiz ve yurtıuz kimse arasın 

da mühim bir arbede olmuıtur. 

Halk tarafından da yardım ıören 
polis, İ!•İxleri mezkür mahalden çı

kannak istemiıtir. 1,ıizler. tiddetle 
mukavemet ebnitler ve polislere ao
pa ve pıçakla mukabelede bulun
mutlardır. 

Arbede eenaaında 83 kiti az çok 
afır surette yaralanmıt ve bunlar
dan vaziyetleri vahim olan 17 kiti 
haatahaneye kaldırılıru9tır. 

Nihayet, poliı sergi mahallini tah 
!iye ettirmittir. 

312 ton dinamit 
berhava oldu 

Rimberlay, 18. A. A. - 312 ton 
dinamiti havi 34 ,..ıonu çeken bir 
tren Makuaa yakınında berhava ol
muıtur. Rand altın madeni oc:aldan
na götürmekte olan bu hamule ıim
diye kadar aevkolunan infilak edici 
maddeler katannın en büyüğüdür. 
Tren parça parça olmuıtur. Müıtah 
diminden 8 lı:İfi ölmüıtür. lnfilikın 
tiddet uzak mesafelerden ifidilmit
tlr. 

ber Düyunu Muvabbide kuponları 
haklonda müzakerelerin artık ııon 
nfhaaına dahil olduğu kanaati piya 
.. ya iyi tesir etmekte ve faaliyeti 
artbrmaktadır. 

AL TONNA, 18 (A.A.) Volf Ajansı bildiriyor: Dün bu~ 
1918 ihtilalinin kara ıünlerini hatırlatan kanlı hidiaelerdeıı. ~ 
cereya~ etmi~ti~. Za~ıta.n~n r~~r~a nazaran hidiaeyi ko?.'"Jı 
ler tertıp etmııtır. Dun ıçın bır ıçtıma akdetmek üzere ınut~~.ı 
alan Hitlerciler, tam bir sükWı ve intizam daireainde aokj;ı 
g~e~ken civa_r evlerin damlarma saklanan komünistler şid ıtl 
bır tufek ateşı açmıılardır. Zabıtanın müdahaleai üzerine bu '...ı 
tiddetlenmiıtir. Hitlerciler bir çok ölü ve yaralı bırakarak el~ 
mıılardır. Komünistler civar sokaklara çıkarak 1: ırikatlar VÜ 
getirmitlerdir. Sokakları zaptetmek için tanklar istimaline.~ 
ruret hasıl olmutlur. Zabıta kuvvetleri civar evlerde taharl'li; 
yaparak cürmü meşhut halinde 18 komünist yakalamıtl•~ 
Gece aaat dokuzda asayit tamamen iade olunmuttur. Şiındi1e 
dar 12 ölü ve 60 yaralı tesbit olunmuıtur. . ..1 

BERLlN, 18 \A.A.) - Dün Altonna'da vukua gelen il"' 
hidiıeler üzerine Reich hükumeti bütün Almanyada açık yerli 
de nümayitleri menetmittir. 

ismet Pş. lzmirde parlak bir 
surette karşılanacaktır 

IZMIR, 18 (Milliyet) - Ga:ı:i H:ı:. nin heykellerinin ~ 
tadı merasiminde hazır bulunmak ü:ı:ere ıehrimizi teırif ede"' 
olan ismet Paşanın ntikbali ve burada kaldığı müddet için~ 
:ı:ırlanan program ıon teklini almııtır. Bat vekil şehrimize gel"" 
gün istirahat buyuracaklardır. Ertesi gün ıereflerine İzmir ~ 
lasta bir ziyafet verilecek, tehir ve fırka namına buketler ta~~ 
edilecektir. İsmet Pata terefine ayrıca bir gardenparti de tel" 
edilecektir. Belediye tarafından hazırlanan programa göre lJ'! 
vekil Yamanları da ziyaret edecektir. Gazi meydaıı"J 
hoparlör ve reffektör tesisatına batlamnııtır. Heykelin kili' 
günü trenler mülbakattan halkı nı11f ücretle nakledeceklerclit• 

Vekiller de lzmire gidecek/et 
1ZMİR 18 (Milliyet) - lımet Paıaya Nafia vekili tıiı-' 

Beyden maada diğer bazı vekillerin de refakat edeceklerini h•~ 
aldım. Misafirlerimiz Kütahya • Balıkesir tarikile ıelecekler"' 
Şereflerine fırka tarafından da aynca ziyafet verilecektir. 

ismet Paşa kız enstitüsü 
ANKARA, 18 (A.A.) - lıtihbaratımıza nazaran M••ı' 

Vekaleti Ankarada lamel Paıa kız enıtitüıünde leyli bir p•~ 
yon lesiı etmtştir. Bu ıene yalnız 40 leyli talebe alınacaktır •. ' 
nelik ücret 300 liradır. Maktepte AYrupa ve Amerikanın en ıl 
müesseseleri sisteminde teaiaat ve idare tarzı tatbik edilm~1' 
dir. Mektepçe timdiden kayıt muamleai yapılmasına bll!lanııtı 
tır. Memleketin her tarafından hatta ko1Dfu memleketlerdetl 
talipler vardır. Bu aerıe Ankara liıeainin leyli kısmı da Gazi ~~ 
allim mektebinde açılacak, bilhasaa ecnebi liıanlarma ehemııı•1 
verilecektir. 

Muhafızgücü bisikletçileri 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Muhafız Gücünün biıikletf 

leri 2800 kilometrelik bir meaafe katettikten ıonra buıün ıe'I' 
hatlerinden döndüler. Bu turneleri 48 gün devam etmittir. &r 
sikletçiler hararetli ve samimi bir surette karıılandılar. 

Mevaddı iptidaiye listesi 
ANKARA, 18 (Telefon) - lktıaat vek!letince tanzim J; 

len yeni mevaddı İptidaiye liıteai Baıvekilete tevdi olunmuıtll 
Heyeti vekilenin ilk içtimaında müzakere ve intaç olunacakttf• 

Haymana kaplıcaları 
,,. 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Polatlı ve Haymana ka,:• .. , 
nnda tetkikatta buluna nVali Nevzat Bey şehrimize dönmüştll 
Vali Bey Haymanadaki kaplıcanın vaziyetini g<imıü' ve bir lı' 
yeti sıhhiyeye kaplıcanın evsafını tetkik ettirmittir. 

Soyguncular gaka/andılar 
ANKARA, 18 (Telefon) - lnegölde otobüs yolcuları"' 

soyanlar Eskitehirde zabıta tarafmdan yakalanmıılardır. 

1 Digarıbekirde derecei hararet4 
ANKARA, 18 (A.A.) - Bugün Ankarada gündüz ıühıtJI~ 

gölırede 37 güneıte 64 dereceye çıkmı9tır. Dün gölgede lıtall~1 
da 34, Trakyada 37, Balıkeıirde ve Denizlide 39, lzmirde 38; '/) 
fada 40 ve Diyarıbekirde 41 idi. Şarki Anadoluda, Erzurumda zA 
Karata 29, ve en serin mıntaka Karadeniz sahi:Uerinde Rizede -.. 
derece kaydediln:iştir. Her tarafta hava açık ve rutubet çok clil 
tüktür. ,J 

tekli kapandılar. Muvakkat zaafın lirada kalıp bir aralık 7,50 lira)'•; 
aebebi Berlinden fiatın bir aralık dar düttükten aonra yavq y• ti" 
dütkün gelmeai idi; mıunafilı aonra· yükaelmeğe ba1lama11 piyuacı;ı. 
dan tekrar yükaek fiat tebliğ olun- cibi memnuniyet cörülmekt ~ 
du n bunun üzerine talepler çoğal- Dün akşam 10,60 lirada kapan ı 
dı. ıuretile mühim bir tereffü daha ~ 

Son tesbit edilen fiatler şunlar- ter~ier kiğıtlarda farklar yok I" 
dır: bidir. 
Obligaıyon 30.30 Tramvayın aon fiati 44,75 lir• 
Aksiyon 18.- Bomontinia 21,25 ,. 
Mümessil ıenef 27.80 Terkos 26.- '' 
Haydar p.,_ 33.- ittihat Değirmencilik 20,50 ~ 
latikrazı dahili fiati muamelesiz Şark Değirmencilik 1,90 "~ı< 

96 kuruıtadır. 
Hafta zarfında ırene bir miktar lı 

Bankaıı üzerine 9,20 liraya muame 
le oldu . 

Reji 4,20 " r1' 
Muır Kredi F onıiyeleri tel< 

biraz gerilediler: 
1886 tertibi 
1903 .. 

161 
87 

85 

Saracoğlu Şükrü Bf. nin bu gün
lerde Pariıten avdet ederek ııon ka
rarlaıtınlan tekil hakkında bükU
mete izahat vereceği söylenmekte
dir. Bu bavadiılerin tesiri ile •on1. 
fie" iki .-ünden beri yükıelmekt ... 
dir. Geçen pazarteai alqamı kapanıı 
fiati 48 iken dün ak,am bet puan 
tereffü ile 53 kuruıta kaldı. Paria
ten, dün, telecraffa tebliğ olunan 
fiat 24, 75 franktır; Türk paruı ile 
51 1/2 kuruı eder. Burada bir bu
çuk kuruı fazla etmelerine bakılır
sa, buranın temayülü daha sağlam 
demektir. 

Anadolu kağıtları hafta zarfında 
Ünifiye derecesinde rağbete mazhar 
olmadılar•a da dün akıam gene ia-

Büyük bir hamle cöıteren kağıtlar 
meyanında Arslan Çimentoyu zikret 
mek icap eder. Uzun müddet 8 

1911 .. 
Altın 928 kuru~tu._ 

!(. tf· 



ithalat ve ihracat vaziyetimizdeki 
Ekonomi 

G çen ay ihracat ve 
·ıhalatımız ne tuttu? 

İnşaat neden 
Durduruldu? 

Mecidiye köyündeki 
yeni evlerin vazi

yeti tetkik ediliyor 

r · ~alat normaldir. ihracatta ise 
mühim tenakuslar var 

latanbul Defterdarlığının gös
terdiii lüzum üzerine Mecidiye
köyündeki inıaat durdurulmuı· 
tur. Halen burada yirmi kadar ev 
in,a edilmekle bulunmaktadır .. 
Dün bir muharririmiz meseleyi 
defterdarlıktan aonnu9tur .. C.·•mriıldtt istatistik müdürlüp 

haziran 1932 ithal&t ve lbnıcatıııJ 
leobit etaılttir HUJrlanan latatiati
ie ılire bu ..:.Un huiranmda itba 
lltıınur 5.711.984 Uralık bir ı.-ml
J'et ıöat.nneoine mukabil ihracab
.._ bııad.uı J.llJ!' 283 lira nolı:aanile 
~ 4.023.701 liraya belit olabil
.... th. 

lthallt, ........ handan evvelki 
.,ı....,. 1ım, nonnal bir vaziyette
dir ııı.- İM ..,nikl aylara ıöre 
llılilalnı tmalnlaW- ııöatermektedir. 
huna ~ ihracat mevalmini~ he 
nliz ı..,ı-...mıı olması ve hazırın• I •Ynun lbP9catm .., dU1'pn l>alunclu 
1\1 _,. t-dOf etmeaidir, 

Hazlnuı rakıımJan bu senenin bun 
dan evvelki aylarmm rak~larma 
ili. edilince alb aylık itbalatımızm 
38 ~ 906 lira olmasına mukabil ib 
ra~-n 43.463.628 liralık bir 
kıymet ifade ettiği ııörülür Bu ı-..k
lıaınlara gönı ihnıcatnnız ithalabmı 
za nazımın dört milyon liraya yakın 
bir fazlalık göıtennektedir. Geçen 
aenenln mütenazır rakkamları 
69.363.20!1 ve &6.!191.260 dır ki İt· 
halatın lbracata fulalığı on ilç mil
Yon ıı...,. yakl8fmaktadır. Bu •ene 
iln-acatmuz itbalô.tunıza nazaran faz 
la olmakla beraber ihracatımız ge
çen aeneoin ayni devresine nazara.o 
13 mil,.on liradan bir az fazla bır 
tenakus anetmd.teclir. Bu tenakus 
fiatlarda husule aelen umumi tenez
iilc v bazı mahreçlerin ittihaz olu
nıuı tecllıirler dolayiıile kapanmıt ol
lnasile izah olunabilir 

Petrol ve benzin 
fla tlan yılan 

hikdyesine döndü 
Ticaret Müdürü Muh•in B. ben· 

~•n fiatlanndaki tereffüün hakiki ıe 
bebini teıbit için başlıca Avrupa 
l>ıerkezlerinden benzin piyasalan so
l"Q)d ·unu •Öylemektedir 

Ticatt:t Oda51 ı.Atib' mumi vekili 
"e ra ortör Hakla Nezihi B. de, ha 
tiç ın..rkezlerlndcki benzin piynsaıı 
Din llfaiı yukan malGm bulunmakla 
"-raber, her aru edildiği zaman an 
1'lf•lclıileceğini oôyleırclıte ve oda· 
Din r ubtelif vilayetlerimlzden ora
lıtrdaki benzin ve petrol fiatlannı 
lorduiunu ilave etmPktedh-. Alınan 
'?a! !nal, mubtc•lf vilayetlerde bu 
fıa•l nn mütchallf bulunduğu mer
ke. ındedir Her yerden cevap ge
l cc, oda bunun sebebini """tm· 
tııktır. 

Bizim anlıyamadıiunız bir nokta 
•ar• Ticnret odası hariç piyasalan· 
ıu bıliyor da Tica:.eı Müdürlüğü.ne 
den b .. piyaaalan odadan _,,.ıyor 
•• Avrupa merkczlerile bu buauıta 
"••ın boylu muhabere zabmetıne 
katlanıyor? . . 

Sonra petrol ve benzın fiatlan
~ın tereffüü eıbabun öğrenmek, al& 
lı dar tqekküller için bu kadar U• 

•un boyliı tetkikat ile anlatılabile-
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cek, ayn ayrı muhabereleri ve lrill
fetlen iıtilzam edecek kadar azım 
bir maoele midir? 

Borsada yeni 
intihap 

Defterdar Muıtafa Bey demİf 
tir ki: 
"- Bu köyde emlaki Miliiyeye 

ait craziye teaahüp ve teeavü~ e .. 
dildiği ııörülmüıtür. Satm alınma· 

Ticaret ve zahire borsası idare he mıf '\"C tapusu olmıyan bu erazide 
yeti dün toplanmıttır. Yeni. boraa inşaat durdurulmu,tur. 
meclisi i7-a intihabı miiddctı hulul Bir heyet vaaıtazı ile vaziyetle 
etmek üzeredir. içtimada, intihabat rini tetkik ettiriyoruz. 

k i~anunu ınedeninin bu hu.suata-"'in hazırlıklara başlanmaaı arar· 
·~ k.i ahk:ir:-ıına, araa ve erazinin iş .. 
laıtırılmııtır. gal edildikleri tarihlerde cari ah-

DJn 29 vagon kama göre bir karar verilecek-

ıd• tir " 
buğday ge 1 Bazı alaltadarlıır da bu erazi· 

Dı.., Arudoludıın tcbriınizc 29 va nin İ<;ıal olu duklan tnrihlerdeki 
ı;on bu~d:ıy gelmiştir. Ek tra huğ- 'iıı • göre t gillerİn<' aablacağını 
day, diın borsada 6,5 • 7 kuruş üze- söylemektedir. 
rinden muamele gdnnu tür. Di~er tnraftan MecidiyeköyÜn 

S . d et de oturan bir zat ta muharririmi-
erg ye ze §U izalı31ı vennittir: 

Musilva Ticaret odası, eyllılde 1 " - Köviin bir .. asra ya~m. bir 
Mareilya'da açılacak beynclm'!el bır bayatı .vardır .. Mul a bazıneı baa 

· · f ak 'çln ) la bul Ticaret saya aıt olduğu zamanlarda fun· 
•0crılagıye ıdı ır et ~ . ~ n dalık ve hali bir erazi iken 93 bar 

ıını av mıı r 1 hı muhacirleri tarafından imar e-
f r. kanunu tetkikatı 1 dilerek lıtnnbul muhıtına naza· 

• ı rnn vasi bir köy ihdes edilmiştir .. 
Ticaret odasında it kanunu !•11- ı Köy bila tapu köylünün tahtı ta· 

hasmı tetkik ed~n hey~t~ metaısı~e ıa rufunda bulunuyor. 
de,oam etmektedır. Aynızade Tahsın Kanunumedenideki ıalnhiyet 
B. çime:>to fabrikalan amelesinin ve sarahllta binaen, tesahup etmlt 
kaç kıaun o!dulı'una ve kaç onat ça· oldıığu erazi üzerinde bah§olunan 
lııtıklarma dair bir rapor hazırlamıı hakkı bir taraftan Maliye Veka
tır Ereili tirketl mümessili de, kö- !etinin henüz karar nnnemeal yli 
mür madenlorindeki çalıştrrma uıul zünden köylü tapusunu alamamıt 
!eri ve teamüllerine dnir bir rapor tır. Diğer taraftan da ı bir hudu· 
verecektir. dunun naEnnı bulunan Vilayet ve 

Eski, yeni ö çiller 
Ticaret Oda•ı, eski ölçiilerlc yeni 

ölçülerin farklarını gösteren levha· 
lar hazırlıyıırak dükkanlara <foğıta
caktır. 

Odada haftalık 
içtima 

Ticaret Oda11 idare heyeti dün 
baftıılık içtimarnı yapmış ve mütef 
ferrik itler için kararlar vermittir. 

931 ihracabmız 
Ticaret Odall 931 senesine ait ih 

racatımıza ait tetkikat yapmaktadır. 
Oda bu mcyımda hangi memleketle 
re ihracatrmız aza1ınıtı!' bunun 
sebeplerini t•lkik edecektir. 

Ne adar fabrika
n:hz var? 

Memleketimizde bir çok "8~yi 
inkişaf etmektedir. Yapılan tetkıka
ta göre, Türkiyede .7 kumaı, 8 ~
muk mensucat, 5 çımento, 40 den, 
6 konserve 12 çukufota fabrikası, 
892 ipek men•ucat t"zgabı bulundu 
ğıı anlaıılmaktadır. Yün kumaş fab 
rikalan, •enede 700 bin kilo hali 
ipliği 2 milyrn metre kuma'; pa .. 
muk 'menAuctı.l fabrikalan s~ede 
J.5 milyon kilo iplik ••e 10 mılyon 
metre bez; çimento f6brika!an ·~ne 
de 250 bin ton çimento! derı ~br~_ka 
I senede 7 milyon kılo derı, koae 
ı':: 1s.htiyan, mt"Şİn yetiştirmekte
dirler. ---

Alpullu fabri~ası 
faaliyete geçıyo~ 
Alpullu ,.,ker fabr!kaa!, 2-3 g==~ 

kadar yeni sene fııalıyetıne geç 
. B •ene, ıeçen •enelerden fazla 

f.~h..dat yapılabileceiti anlaşılmak· 

Belediye kanunlarının lmir bulun 
duğu kuvudat karııaında İnfBal 
durdurulmuş ve binlerce malzeme 
yüzüstü kalnıııtır. 

Bu.,ün için dü,ünülmesi lazım 
ı::elcn bir kıymet vana, o da bu 
köyÜ senelerce evvel yaratan klSy 
li" c!iir." ------
E kinazi hastanesi

nin temeli atıldı 
MANiSA 18 (Mi liyet) - I!. .. 

kinazi haalaneainin temel atma 
meraıimi bugün yapıldı. Mernaim 
de vali Fuat, Belediye reisi Rıza, 
fırka reiai Kenan. sıhhat müfetU.. 
ti Yunus Vasfi Beylerle Tayyare 
cemiyeti ve Belediye azaaı hazır 
bulundular. Belediye rebi Rıza 
ve encümen katibi Ferit Beyler 
nutuklar .Oylediler, Davetliler 
dondurma ile İzaz edildiler. 

Muzaffer 

M. Hol tad gitti 
Muhtelit Mübadele komisyenu 

reisi M. Hol~tad mezunen Franaa 
ya gitmittir. 

Münir Bey gitti 
Bir müddetten beri mezune• 

şehrimizde bulunmakta 0111.11 Lon
dra sefirimiz Münir B. dün aktBJD 
ki ek•presle mahalli memuriyeti· 
ne gibni.,tir. --------

Polis altıncı ıube 
müdürlüğii 

Patis altıncı fUbe müdürlüğüne 
''ekileten tayin olunan Faik Be-
yin aıaletıen tayini tekarrür etmi, 
tir. 

.rJierakibi bahriye 
kaptanlığı 

Merakibi bahriye kaptanlan
Seyfi Pş.nın Trakya- nın ııbbi mııayenelerine batla~-

h 
) mıtt1r. Bununla beraber her neva 

ya gitmesi mu teme m"rakibi bahriyede kaptanlık e-

tndıt 

. . G .. mriik Mu- dcnlere ~oförler gibi ehliyetname 
:>ebrumzde b~lun-.:'da.:: Sayfi Pt. verileceitinden ayrıca fenni imti

W.- umumd Tumak tefıi,e git hanlar da yapılmaktadır. • 
nm buırünler e . ra yaya 1 --·---
ıneai muhtemeldir. 

f _ _::.K::ti::ç.:_tl_k_h_a_b_e_rı_e_r __ ;, 

• Fatih kaazı malmüd~rii m~-
mc1·ı ıneaıuru Mehmet Alı bey -

. ~ il kazanç tahakkuk memurlu-
mınon _ ,,, • . 
ğuna tayin ...,..mıftır . ,_..: 

• Mülfa zat mııatları binatın~ 
k' tnıyudat Ue dosyalar ve ve mul 

es ı !arma alt defter ve ev· 
la zat maat Mal' vekaletine gön· rak yalanda ıye 

. ecektir derıl üfettlıler zat maafl~nnda_ki 
M k'k'nl ikmal etnııılerdrr. 

beababn tel ı ı l k ini tanıim 
. dl heaabatm fcz e .,. 

Şım 'rl Müfettitlcr yakında 
etmektedı er. ek edecek 
teftiı mıntakalanna har et 

1.,.dir. . MüdürÜ Şerif 
* Sanayı Umum · • lecek 

B b ünleTde ıehrımıze ge • ug 

tir~ Eıuıaf Bankasının, hali ta•~ 
d '-' Milli lktıaat Bankasına aıt ye .,,.. il .,., 27 kü-

matlubattan taba eıt•a•b. lir . ı· ayda 3 er ın a 
aur bın ırayı. M d. Banka· 
!arak Sanayı ve aa ın 

o . etmeıi kararlattınl· 
sına teıvıye 

rnı tır .. 

Halkiyat tetkikah 
Halk bilıiıi Demesinden dört 

zat halkiyata ait tetkikat yapmak 
üzere cuma ıiinü Yalova ve Bu~ 
••Y• hareket edeceklerdir. 

Polisliğe layık 
görülmediler 

ANKARA, 18 - lzmir poliale
rinden Yuıuf efendinin karakola 
Kemal Beyi katli üzerine, meııele 
enıniyeti 1ımumiye müdürler encii 
meninde tetkik edilmit ve devle
tin kendi•ine tevdi eıtiiti tabanca• 
ys sarhoşluk ve iğbirar neticesi 
olarak bir vatandata tevcih ve 
katleden Yusuf efendinin katil fi
lini ika aıraamda vaziyete müda
hale ederek katle mani olmadık
lan ve bili.hare katilin takibinde 
cebanel gösterdikleri 1abit olan 
ikinct komiıer Ekrem, poliı me
murlanndan Tevfik ve Haaan 
Ferit, bekçi Feyzi efendilerin ka
yıtlan terkin edilmiştir. 

1 

Mahkemelerde 

Telefon davasında 
şirket beraet etti 

Belediye müfettiılerinden Ali 
Yaver Beyin Telefon ıirketi aley
hinde açbğt dolandırıcılık davau 
dün neticelenmiıtir. 

Mahkeme i•nat edilen dolandı
ncıhk cürmünün unAurlannı tam 
ıörmedilinden ıuçlulann bu fül
den beraetine, davacının da ıahıl 
hukuku için hukuk mahkemeıine 
müracaatına karar vermittir. 

Müddei umumilik hükmö tem• 
yiz edecektir. 

Limon kralının 
davası 

Limon krab Diyamandi Yana• 
kaki Ef. nin muhakemesine dün 
de Gümrük lbtisaı mahkemeaİn· 
de devam edildi. 

Müdahil gümrük idareal VekDI 
Feyzi il. bu İfle alakadar memur 
lar hakkında da ayrıca tahkikat 
yapılmakta olduğunu söylemit ve 
mahkemeye bazı konımento ve 
beyanname ıuretlerini tevdi el• 
mittir. 

Maznun Diyamandi Ef. nin ve
kili Nazmi Nuri il. davacı vekili· 
ne cevap vererek müdafaa ve mu 
hakeme haricinde kalan maddele 
rin mevzuu baha edilmiyeceğinl 
.Oyledi ve davanın aon aldıitı tek 
le nuaran itin aulb mabkemeô· 
ne llevki liiuın goldiğini, ihtisas 
mahkemeainde rüyetine kanuni 
imkan olmadığı ınüta leaamda bu
lundu. 

Reia Müddei wnuminio mütalea 
aını sordu. iddia makamını iıııal 
eden Muzaffer B y dedi ki: 

- Tc:nyiz mahkemesinin kara 
n tenü tahkikata matuftur. Tab
kikabn ifası eıınaamda İt kaçak· 
çılık mahiyeti arntmekte idi. 

Hadisede yardım teklinde itil· 
rakleri olduğu İltidlal olunan mu 
ayene bapnemunı Muzaffer Ef. 
ile diter arkadatlıl.hnm kanunun 
emri dairesinde bu dava ile. birlik 
le muhakemelerinin icrau talep 
edilir." 

Reis, Nazmi Nuri Beyin sala· 
bivet meselesi hakkındaki iddia· 
ıı~ın reddine, h&diaenin mahke
menin vazifeai dahilinde oldutu• 
11a ve malUmatlanna mtiracaat e-

Maarifte 

dilmek üsere latanbul ve Galata 
itballt ırfunrükleri müdiriyetlerm 
de bu lılerle metııul Üç efendlnla 
mütehaoa11 aıfatile mahkemeye 
celplerine karar verdi. Muhake
meye çarıamba ııUnli saat 10 da 
devam edilecektir. 

Ağırceza heyeti 
yangın yerinde 

keşif yapb 
Mahmutpatada Altın Makat 

elbise ve kumaı ticarethanesini 
aigorta bedeline tama ederek ya• 
kmaktan maznun lzrail ve 1 ak 
Sivilyalann talebi üzerine dön 
Mahmutpapda yangm yerinde 
Ağırceza mabkemeıi hoyeli tara· 
fından bir kqif icra edilmiıtir 

Ketlfte mahkeme heyeti, müd
dei umumi muavini. tarafeyn ve
killeri, sigorta mümea&i11eri ve 
maznunlar hazır bulunmutlardır. 

Muhakemeye iki gün sonra de
n.m edilecektir . 

Neşriyat davaları 
"İkimiz" namındaki ıiir kita .. 

bının mündericatı müstebçen gö
rülmiit, ıairi Yatar Nabi Beyle 
tabileri Hacı Emin ve Salih efen· 
diler aleyhine dava açılmıtb Dün 
bu dava intaç edilmit, Yaıar Nabi 
Bey le Hacı Emin, Salih efendiler 
birer ay hapse, otuzar lira. para. 
cezasma mabk\lm edilmiılerdir. 
Cezalar tecil olunınuıtur. 

Bir hileli ifllı 
davası 

Hileli aurett• ifli.e ederek ala· 
caklılannı ızrar etmekten maz· 
nun Mite! Tayhman ve lzidor 
Taybmanm muhakemelerine diln 
Afıreeaa mahkemesinde baılan· 
mı:ştır. 

Her iki maznun iflilılannda hi 
le yapmadıklannı ,alacaklılarrn 
bu ldialannm aaılaıa oldutunu 
allylemİ§lerdir. Muhakeme iflu 
maaaamda bulunan lflaa defterle
rinin celbi için batka gÜne hıra· 
kılmıfbr. 

Beledlgedf' 

Güzel san'atlar aka
demisinde sergi 

Kavun karpuz 
sergileri 

Kavun ve karpuz aerıilerinin 
temiz yayjılar lizerlnde bulundu
rulması ve nümune olarak aergi
lerde kavun ve karpuz kaailmerne 
alnin temini tekarrilr etmiıtir. 

Dün Güzel San'atlar Akade
misinde talebelerin senelik meaal
aini ihtiva eden bir aergi açılnııt
trr. Mimari kiıımında talebe
nin çok çalıttrklan bilhaua aörii· 
lüyordu. Resim kıamında Hikmet, 
çallı lbrabim Ye Namık l•mall B. 
lerin atelyelerinde çalıtan ıençle
rin vilcude getirdikleri eaerler de 
her türlü takdirin fevkindedir. 
Bilbaaea Hikmet Beyin atelyeıtin
de Kanan Beyin natiinnortlan 
dikkate layiktlr. Mimari kıamınde 
M. Eğlin talebe Üzerind~ büyÜk 
bir teairi ıörülmektedir. Yalnı• 
"Ceramlque" kımııınde vasrh bir 
itinasızlık gözden kaçmamakta
dır. Çininin şaheserini yapmıı o
lan Ü•tatlan yetittiren memleketi• 
mizde Akademinin bu nokaanı 
yakında güzel bir tekilde telafi .,_ 
decejtinl umanz. Her halde re•İm 
ve mimari talebe •..e muallimleri 
ni t .. brik ederi•. 

Kooperatifçilik için 
yeni bir kitap 

Ticaret Mektebi muallimlerin
den Suphi Nuri, Hakla Nezihi .,. 
Remzi Saka Beyler, luı ıeceleri 
mektepte okutulan K-peratif 
..,killerine ait .:~aleri kitap halin 
de tab ve Vilay<. 'iere tevzi ettir
mek Üzere, herkf',,.ln aolıyabilece
li bh- liaanla yar.naktadırlar. 

Zeki Velidi Beyin 
istifası 

Edebiyat fakültesi meclUi m6-
derriıini buıünlerde toplanarak 
kürailsünden istifa etmiı olan ta· 
rih müderriıi Zeki V el idi Beyin 
istifanamesini tetkik edecektir. 

Orta mekteplerde 
yeni muallimler 
Orta mekteplere muallim ol

mak iatiyenlerin tlfabi İmtihanla
rı düa akf&m bitmittir. Kat'i neti. 
ce bir kaç güne kadar anlatılacak 
tır. 

Ankaradan gelen 

Yeni ekmek narhı 
Belediye dün yeni ekmek nar

hını koymuıtur. Bu hafta emka&ı: 
10 para nokaanlle 9 kuruftan ve 
francala da 20 para nokaanila 
13,S dan aatılacaktır .• 

Meyvahoşta yapı
lan tahsillt 

Mayvebo9ta Belediye aamına 
resim tabail edildiiti hakkındaki 
meıele üzerinde müfettiıler tah· 
kik.ah bitirmitlerdir. Buııünlerde 
tahkikat raporu makama tevdi e
dilecektir. 

Sürpagop davası 
Belediyenin Sürp Aıop mezar 

htı hakkında Ermeni kiliaeıi alq 
hine açtığı davanm kararı buıin 
dördüncü hukukta tefhim edile
cektir. 

Lehistan sefiri 
avdet etti 

Me:ıunen Val'fOva'ya ıltmiı o
lan Lehi•tan sefiri M. Olaowıld ve 
refikası tehrimixe avdet etmit v• 
yazı geçirmek ilzere Y niköye ı!t 
miflcrdir. 

Marif müataf"n Salih Zeki va or
ta tedrlıat umumi müdürü Faat 
Beyler per mbe eünü Ankaraya 
avdet edec klerdlr. 

Zümre usulü 
imtihanlar 

Hukuk fakült .. i mecllai müd.,. 
risini dün fakülte reisi Tabir Be
yin riyaaetinda içtima etmiftir. Bu 
içtimada hukuk fakültesinde önü
müzdeki derı ffneainden itibaren 

maarif er Ant 
1
. tatb~ı.~ b~,ıanacaı. oıan zümre 

usulu ımtıhanl.r b kkında görü
~brimizde bulunmakta olaıı ıülmıiftür. 

farklar .. 
Satılan 
Emlak 

Emllki milliye mü
dürü cemiyetle 
temas ediyor 

Şehrimize ıelmiı olan emlilu mil 
liye mildürü Rüttli B. diln Gayrl
mlihadfller takdiri kıymet itleri bak
lrmda izahat almııtır. Rüıtü B. ayın 
zamanda Gayrlmlibediller cemiyeti 
relıl lana.it Müıtak B. le de g&oiit
ınllttür. Perıetnbe ııünli ıayrim&
lıadill<r cemiyeti idare h8J'etl Riit:
tü B. İn ittirak.ile toplanarak mü
yede ile aatılmakta olan enıllk ve 
b;ono meaelcleTinl müzakere edecek
tir. 

Kesme şeker 
Kıtlığı 

Talimatname henüz 
tebliğ edilmedi 

5 temmuza kadar gümrüklere 
"elen ve 13 mayıs 932 tarihine 
kadar siparıt edilen ıeker ve kah· 
velerin kontenjan haricinde mem 
lekele ne ıurette ithal edilcccj!i 
hakkında Ankara'da bazırl11.nan 
talimatutıme dün de tebliğ edilme 
miştir. Şeker ve kahve tacirlenn· 
den Salih Lt'ltfi, lamail Hakkı B. 
ve Oto Andiryadia Ef. !erden mll
rekkep bir heyet, fehrimizde bu
lunan Gümrükler ve lohiaarlar 
Vekili Rana B. i bu huıus!a ziya
ret etmişlerdir. Vekil B. talimat
namenin bugünlerde ıeleceğinl 
.Oylemiıtir. Gümrilklcrdeki mal· 
!ar talimatname gelmeden çıkan· 
lamadığı için plyaıada teker ...., 
kahve aıkmtıaı devam etmekte, 
kesme f'!ker hemen hiç bulunama 
maktadır. 

Poll.•tf' 

Giimrük/er 

Gümrük 
Kadrosu geldi 

Muayene memurla
rının maaşı artbrddı 

lıtanbul Gümrüklerinin yeni kad
roları gelmiı ve memurin maaılan 

verilmiıtir. Kadrolarda ufak tcfelı 
bazı tayinler vardır. 

1 ıtanbul Muhafaza Müdürlüğü 
ı..,müdürlük halinde dofrudan dol 
nıya merkeze rapteclilmit, müdür 
Hasan B. baımüdür muavini ııfatl. 
le vazifea.ini ifaya baılamııtır . 

l 7,5 20, 25, 30 ve 35 lira maaıı 
ulili muayene memurluklarının de
recel,..i del!iıtirilmiı, muay me
murları a•Iİ maaılan 20, 30 ve bat
ın murlarmklltt de 40 lira ol. rak 
teıblt eclilmiıtir. Yalnız muayen ID6 

murlan, bu ay. ıimdiye k dar olan 
~f!-nnı almıılardır. Bunlardan eh 
lı.y liler tefrik edilecek ve kcndile
ftne ondan sonra ytnı kadro nu..."' 
ları vcrilcceklir 

Yeni kontenjan 
,Y eru konlenJan liıt 1 rinin yarın 

ııümrüklere tebliği muhtemeldir. Av 
rupadan avdet eden takas heyetinin 
aktettiği mukaveleler eaaalanna gÖ
~· kontenjan tatbikatmda baz lıulJ. 
lat yapılacağı haber verilmektedir. 

inhisarlar merkez 
kadrosu 

Me!~. z tqki!atı. tevhit edilmit 
olan tutun ve mwkırat inhisarlan 
İçin hazırlarunıı olan müıterek 
kadro perşembe günü ali.kadarla 
ra !ebliğ edilccetkir Gümrükler 
ve ınhiıarlar vekili Alı Rana Bey 
dün de lnbiaarlar umum müdür
lüğüne giderek bir müdde met
gu I olmuıtur. 

-.... ...... 
60 Alman talebesi 

geldi 
Karanlıkta 
İmdat sesleri 

\ 

Dün Bertin yüksek fen mekte
bi talebesinden 60 ki§i tenenüb 

Limanda geceleyin için şehrimize g lmiıtir. Talebe 
• b• hA d• 1 bir kaç gün tehrimizde kald ktan 

garıp ır ıse , sonra Vama'ya gideceklerdir 

Limanda ıııımandırada bağlı 
bulunan Danimarka bandıralı 
Eıter Marya iımindeki vapur• 
dan «nrvelki gece acı acı (im
dat!) -lcri diğer vapurlardan 
ve sahilden dehşetle duyulmuı 
tur. 

ValiYalovadan geldi 
V ı· M h' • . a .• u ıttın B. Y alovadan 

ıehrımıze avdet etmi;tir. -·-Malôllere ikramiye 
MalUllerin tühin ikramiy ınin 

Beıiktaı malmüdürlüfünde tevzi. 
atına baılanmııtır. Eminöniı ve 
Fatih malmüdürlüklerinde ele' tev 
ziata çart_amba günü baılanacalıı 
tır. ikramiyeler kaymakam, mal. 
müdürü ve aakerlik ıubesi reisin
den ınüt.,..kkil bir komisyon mil 
vaccbeıinde tevzi edilmekted r. 

Bir aralık vapurun keskin düdü 
ğü de ötünce itin içinde bir es· 
rareııgizlik olduğu anla§ılmıt· 
tır. Gerek imdat!· ıealeri, ge
rekıe düdüğü duyanlardan bazı 
!arı sahilden bir motöre atla
mı9lar ve ıeain ııeldiği tarafa 
ıür' at le bereket etmi.lerdir. Fa 
kat tam vapurun yanına gelin
diği zaman iki ki,inin deniz ;. 
çinde çırpınmakta oldukları gö- rünün kafasını iki yerinden bı. 
rülmüttür. Bunun üzerine mo- çak la yaralamııtır. Yaralı Cer
tördekiler derhal harekete geç- rahpafa hastahanesine kaldırıl
miıler ve ıuda çırpınanları kur mış, carih yakalanmıştır. Tah. 
tarmıılardır. Bunlar vapurun kikata başl•nmıştır. 
tayfalarından Varten ve atctÇi Yumruk yumruğa •. 
Vansendir. Anlatıldıiına göre . . . 
ateıçi V anım bir aralık içki İç· Sırkecıde Kayık ıskel sinde 
mit ve adamakıllı aarhot olmut posta arabacııı Mehmet ile poa 
tur. Vansen sıcağın ve sarhoş- 1 ta hammalı Hüs~yin .ar sında 
!uğun teairile serinlemek için 1 kavga çıkmq, f-!.u~ey~:" .. Meh. 
kendini gece yan11 güverteden 1 met tarafından dovulduğunü ve 
•tağı fırlatmıttır. Tayfa Var· kavga ~na_sın~a raya giren 
ten ise arkadatmı kurtarmak ;. v~ _h~uz ısmı e?.l~~ıl.~mayll.ll 
çin arkasından atlamıf, fakat bırıaı tarafından gozunun üzeri 
ıarhot adam kendiıine 11m11la ne yumrukla vurulduğunu id.• 
1&nldıjfı için boğulmak tehlike dia ~~miıt~r. ~üıeyin muayene 
ai kar,ısında bağırmaia batla- ye gonderılmıt, ve Mehmet te 
mııtır. yakalanmııtır. 

Kalp •ektesinden.. Kömür hotaltırken 
Beykoıı:da lcundura fabrikuı 

memurlarından '\'e öteden beri 
kalp h .. talıjtna müptell olcfu. 
jfu anlaıılan mütekait J(iz"-!ı 
Nihat Bey dün aaat 12,5 te ~ 
koz Yalıköy Ekmekçi baymn. 
ela dilterek aektai kalpten ..,efat 
etmiftlr. • 

Vurmak isterken 
yaralandı 

Karaıümrükte Mimar sı. 
nan mahalleeiniu Çetme ıoka· 
ğmdan 31 numaralı hanede ika 

kaza 
Ortaköycle Defterdarburnun. 

da Alman kömür deposuna k&. 
mür botaltm&kta olan Yunaıı 
bandrnılı Pirıiı vapurunun am 
barmda çalı, an amele 
Raımzan oğlu Ali kömür doldu 
rurkaı kazanın merbut bulun
duiu ııincir vinçten kurtularak 
dUtmtl• ve Alinin aai;: bacağına 
lıabet ederek mecrulıiyetine 
aebeblyet vermittir. Ali mua1e 
neye ıevkolunmuttUT. 

Mesruk eşya 
met eden Arnavut Aum, namı Ka11mpa9ada, Araplar ma· 
diğer Apoı ayni mahalde 29 nu halleıinde Hadiye Hanım nea
maralı hanede E kin Arnavut . d!nde zabıta marifetile bir etJa 
Şükrü ile öteden beri araların- yı 1?eııruka tabıırriıi yapılmıı 
daki münaferetten dolayı ka'\'· netıcede mesruk eıyadan bir 
ga etıniıler, Şükrü tabanca ile perde bulunmuş ve sahibine ı. 
Aıımın üzerine üç el alet etmiş de edilmittir. Diğer mesruk et 
iıe de isabet ettiıememil ve .. ka I ya için evrakı tahkikiye mah. 
çarken Aıım kovalayarak Şul&- kemeye havale olunmuıtur. 
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S2 , '1 Salonda kartılıklı iki çocuk Ya 
~; ıı• ~~·t 'veyli~ı. gidi~ordu .. B~riıi limon 
(l!J.W g J ~ şekerı ııtemıt, annen almamıt 

A rın umde.ai '"MILLlYltT" tir bir daha_ iıteyince bir tok~t!.; 
5 1 Çocuk aglamaya baılar. lkınct 

EMMUZ 1932 si daha beter bir ıey .. Çocuk 
19 T 1 pencereden bakayım demiı .. Ba 

idarehane: Ankara cadde•i . baaı baktırmamıt, çocuk iıte-
100 No. miş bir tokat ta ona... Çocuk-

Telgraf adreai: lst. Milliyet !ar ağladıkça da "suı kafir!" eli 
Telefon Numaralan : ye gene dövüyorlar... işin tu-

Batmuhanir ve Müdür: 24318 hafı çocuğu döven bu ıonuncu 
Yazı itleri Müdürlütü 24319 adamın , vapurun kalkmasına i-

ldare ve Matbaa 24310 ki dakika kala aklı baıına gel

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için 

L. K . 
3 .,lığı 4 -

6 " 7 50 

" 
14 -

Ha-iç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen ewak geri verilma -
Müddeti geç- niiahalar 10 ku · 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için m6diriyete müracaat 
edilir. Guatemiz il&nlann meı'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y99llk&y uk..t raaat merke· 

zillclen •erilen habere göre bu
giia ba•a açık .,. aakin olarak 
denm aclacektir. 

18-7-931 taribinde hava taz · 
yiki 7118 mlllmetre, en fazla aı· 
cakhk, 35 en az 18 aantlgrat 
kaydedllmi9tir. 

!!!!!!!!~~ 

Terbiyeye dair 
Hocayıs .. Az çok terbiye bah 

,inde lif edebiliriz. Ben terbiye 
kelimeıinin üç minaaınr biribi.-

1 rine yıdı:laıtırmak için bir hayli 
uğrattım. E.vvelen bu üç mi.na 
yı terbiyecilerin müsaadesile ya 
zayım: 

1 - Çocukterbiyesi - Peda 
goji. 

2 - Yemek terbiyesi - Sal
ça. 

3 - Beygir terbiyeleri- Diz 
gin. 

Çocuk terbiyeaile yemek sal
çası arasm<la çeşni vermek iti
barile münasebet olduğu gibi 
at dizgini ile de terbiyenin in
sana hayatta istikamet vermeıi 
cıhetlnden münasebet vardır. 
L 'kin ne derlerse desinler bu 
üı- isim terbiyecilik noktaaın
d~n pel< parlak münasebetler i
fade etmezler. 

Ata binmediğim İçin dizgin 
m nr.aına gelen terbiyeden bah 
s demeyeceğim. Ata da neden 
binmediğimi burada söyleyi ve 
reyim. Hayatta kimseye bar ol 
mak istemediğim nibi gidece
if m yolda bir hay"· ana istinat 

tmek te istemem. 
Salça minaıma olan terbiye 

ye gdince; bunun pek dostu de 
gil;m. Hele limonu fa:.la gelir
i ağza alınacak şeyolmaz ... 

Gelelim çocuk terbiyesine; 
kim ne derse desin bizde halk 
çocuk terbiye etmek bilmiyor. 
Zaten öteden beri terbiye esas
lan arasına soktujumuz bir lif 
vardır. "Eti senin kemiti be
nim" der, ç.ocuju mektebe ve
ririz .. Kaniim ki, esefle kaniim 
ki; halk arasında çocuk terbiye 
sinin bili en esaslı unsuru c:le
yaktır ... 

Geçende vapura binmiıtim ... 

di. Meğer bilet almayı unut
muf .. Siz olsanız hangisini dö
veniniıı: .. 

Bir diğer gün bir pllja git ' 
tim .. Gazinosunda oturup hava 
alıyordum .. Yanı batımdaki ma 
sada bir yahudi ailesi .. Zayıf, 
çekirge gibi bir kız çocuğu ... 
Babası dövmeye başladı. Ne
den bilmiyorum. Çünkü yahu
dice görüıüyorlardı.. Hep ra· 

1 hatsız olduk.. Ama baba çocu-
1 ğunu terbiye etmiş olmak zev-

1 
kile mütel- evvir ve memnun et
rafına bakınıyordu .. 

! Bir cemiyet yapmak istiyo
j rum .. (Sokakta çocuklarını dö-
ven ebeveyn ile mücadele cemi 
yeti) nasıl yazılır mısınız? 

! Anlayamadığım feyl 
ı Meyveler arasında kokulu, 
çeşnili, renkli ve çetitli olanla
rını ayırsak armut bat taraflar 
da gelir... inkar edilemez ki; 
iyi bir armut çok lezzetli ve ne
fis bir yemiştir. Buna rağmen 
neden aptal ve enayilere, para 
hususuna aklı ermeyen ve alda 
tılanlara armut ismini verirler? 
Bu ciheti bana izah edecek ka
rilere müteşekkir kalacağım .. 

Sıcaklar!. 

Eskiden hava ısınınca: "gene 
cehenneme bir kütük attılar" 

denirdi ... Bugünlerde galiba ce 
henneme bir kaç kütük atıldı. 
Şehrin en serin yerlerinden bi
rinde oturuyorum. Derecei ha
raret güneşsiz bir odada 34 de
receyi buldu. Bu kadar sıcak ge 
çen sene görülmüş değildir. Al 
lah encamımızı hayreylesin am 
ma galiba bu gidişle tavuklar 
hllzırlop yumurta yumurtlaya
caklar .. Böyle sıcak havalı yer 
!erde Avrupada olsun, saat üçe 
kadar çalışıp ondan sonra tatil 
ederler .. Bizde de ıu usul tat
bik edilse, yahut on ikiden dör 
de kadar tatil edip dörtten ye
diye kadar çalııılsa fena olma
yacak! 

FELEK 

TEŞEKKÜR 
Dört ıenedenberi hemıireme anz 

olan müzmin cilt hastalığının teda
viai ümitsiz bırakıldığı halde Şiıli 

Etfal hutan .. i emrazı cildiye ve ef 
renci mütebaııııı Doktor Ali Riza 
Beyefendinin üç aylık tedaviai aaye 
nnde bu melun hastalıktan ~ifayap 
olmuıtur. Bu hususta Ali Riza Be
yefendiye derin hürmetlerimle t8'elc 
kürlerimi takdim eylerim. 

Adıyamanlı: Yusuf Ziya 

Türkiye iş Bankasından: 
Milll Bayram münasebetile 23 

Temmuz 932 cumartesi ırünü latan
bul ve Beyoğlu şubemiz kapalı bu
lunacaktır. 

Mllliyet'in Edebi Romanı : 3 7 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı·/ 

(Fet-li lauıtaııtique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Orhan - Dili.ver zevzek- yiliği ondan esirgemedim .. Be

liği kea... Madonu nasıl gör- !inden tutunca komşunun bab
dün oraya gelelim.. çesine itiverdim ... Kendim giz 

Dilaver - Bu merhametsiz ı lendim. Uzum sürmedi .. Panco 
taş hail arkasından biribirine ru açık pencereden Madon gö
çareaiz sevda çeken bu hay- züktü .. Nasıl tarif edeyim size 
vanlara içim acıdı. Onlara va- hakikaten sema yarıldı bir ıne 
aıtalık yapmak için bir yol dü- lek arza baktı sandım .. Çünkü 
şündüm.. Duvarın kağtamıt bu yaşıma kadar insanlarda 
yarı yıkık bir tarafı var. Atak ben bu kadar güzel bir kadın 
durup durup oraya saldırıyor yüzü görmemiştim. . Müaaba
amma öteyana aJmaya bir tür kaya çıkan bizim güzellerimiz 
lü giıcü yetmiyor.. Her sıçra- bunun yanında Eyübün kızıl 
yışında yine bizim tarafa dü- boyalı, yaldızlı, aynalı çömlek 
şuyor.. Ben bahçede yine ta- !eri gibi kalırlar .. Eğer bu Ma 
rassuduma devam ederken du- don hıtistiyanhktan evvel doğ 
var arkasından "Koket., in muş olaydı mutlaka Cenabı 
davetkar av'aveleri gelmeğe Hak Merihe tercihan zevceli
başladı.. Atak neftlenmif gibi ğine bunu İntihap ederdi .. 
duvarın yıkık kısnıına kendi- Orhan - Ey o kadar hai-
ni verip verip yere düşüyordu.. !andırma ... Ne oldu söyle .. 
Obüryana atlamak için hayva· ı· Dilaver - Sanki gün~ gl>z 
nın küçük bir yardım:ı ır.uh. kamaştıran şualuını tac yap
taç. olduğunu gördüm ve bu i- mıı tAkdisen bu harumm ba • 

Konyak ve manolya 
Bugün Nahideyi gördüm. A- arasında can verdiklerini gör

radan bu kadar uzun seneler mekte öyle zevkleniyorduk ki 
geçtiği halde onun hali tarave- hariçten bakanlar, bizim çıldır
tini muhafaza editine bir az da dığımıza tamamen hükmedebi-
t•tmadım değil. lirdi. 

IKomıu memleketlerde! 

Amik ovası 
Türkleri 

Fransız idaresi on
lan da hicrete mi 

mecburetmek istiyor 
Halepten Adana ıazetelerine yazı 

lıyor: 

İTTİHADI MİLLİ 
TORK. SlGORT A ŞiRK.ETi 

Harilc ve hayat ilzerine sigorta muamelesi 
icra ey/eriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Ga/atada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Ne ıı;üzel günlerdi yarabbi!. Biraz sonra Nahide dıtan çık 
Harbi umuminin son senelerin tı ve gelmedi. Aradan o kadar 
den beri idi. T epebaşındaki a- çok zaman geçmit olacak ki 
partımanm en üıt katında Mü- sarhoş kafalar bu gaybubeti his 
rüvvet ile beraber isticar ettik- sedebildi. 

Amık ovaaı temamen Türklerle - ... BEYKOZ FABRiKASI ............ mealı:ün bir kıtadır. Bu zengin ova -
bu aene büyük bir feli.kete maruz ' ı 
kalmı,tır. Franaızlar getirip hurala- j Muhterem halkımızın yerli fabrikalar mamulatına gösterdiği teveccüh 
ra yerleştirdikleri çöl arapları mın- ve ~bet dolayıaile imalatını tevsi ve fiatlarmı nefaaeUttile kıyaa kabul 

!eri odada Hüsnü ile benim par - Nahide nerede? dedik. tadaki. Köylülerin hannanlannı, tar etmez derecede tenzil ettiğin< teşekkürlerini arz ile ilan eder 
ladaki biçilmiş buğdaylarını mütema 1 S A T l Ş M A G A z A L A R t • lak, anıma çok parlak günleri- Hepimiz birden odadan fırla 

miz geçmiştir. O odanın adına dık ve onu hayli aradıktan son
"yuva" dedikti. Orası saadet ' ra musluğun dibinde, kokain ti 
yuvası idi. ı şesi elinde bileğinin damarları 

d.iyen yağma etmekte ve tev~i eden lstanbul Bah eka ı'da Yerli Mail Pazar . 
cınayetler vukua gelmektedır. Bu 1 ' ç P ar 1 

hal karııaında Fransızlar temamile Ankara, Yeğenbey caddesi Yerli Mallar Pazarı. 
bir seyirci vaziyetindedirler. Samrnn'da yakında açılacak Yerli Mallar Pazarı . 

Nahidenin Hüsnüyü hali se- nı kesmiş, kan revan içinde ye
vip sevmediğini bilmiyorum. re bo~lu boyuna uzanmıt yab
Hatta merak dahi etmiyorum. yor ~.ır ~~ide bulduk. 

Senelerdeoheri aşar belası yüzün- kuruştan kuruştan 

den iki yakası bir araya gelmeyen Erkek iskarpinleri 470 baılar Çoçuk iskarpinleri 250 baılar 
çifçinio bu sene mahsulu bol olmuı· · 1 · 490 
tu ve biraz nefes almak ümidi ha~nl : " potın en ,, n potinleri 275 ,. 

Fakat ne olursa olsun o günle- Muthış .. olmuştu . 1 Kadın iskarpinleri 575 " C,<-ıcuk un dal. sandaletl eri 1 iiO , 
Fakat timdi bu ümidi de zail ol- ' l ükı seyahat ve el çantalan ile mekteplilere mahaua çantala:_ida ri ihya eden N abidenin coşglın Dehıet !. 

luklan mümkün deg" il unutula- Mürüvvet korktu. Ve pence- muıtur. Diğer taraftan. 1 % 20 tenzil dereceainde 
Memurlar, tahsildarlar geceleri 

kamyonlarla harmanları basarak maz. 
d .. l' ,, d' b " d p • re en po ıs ıye agır ı. o-

Konyak ve manolya gecele
ri .... Diyeceksiniz ki konyak ile 
manolyanın ne münasebeti var? 
Gençlik!. Tepebaşıodaki aparlı 
manın en üst katında bardak 
bardak konyak İçerek sarhoş ol 
duğumuz, demet demet manol
yaları koklaya koklaya soldur· 
duğumuz günler ... 

Konyak ve manolya. Biri içe 
rek öbürü koklayark bizi sar-, 

lisler geldiler. Tedavi batladı. 
Nahide kendine gelince yarı 

sı kanla kırmrzıya boyanmış ge 
celik robu ile onu da bi:ııi de ka
takola götürdüler. 

Hayli müşkülatla bu işin için 
den sıyrılabildikti. 

Bugün Nahideyi gördüm. O 
hala terü taze. Konyak ve ma
nolya gecelerini hatırlamamak 
mümkün mü?. 

Cıvadan altın 
• 

borçlu olan köylülerin mahsullerini 
müsadere ve pazara sevketmektedir. 
Ve sonra da kamyon ücreti, hama
liye, komiıiyon ,memur bacırahı eli ~ 
ye bir takım masraflar tarh edildik 
ten sonra buğday fiyatı yarıya du· 
,üyor ve mütebaki kalan kısım da 
köylünün bot-cuna mahsup ediliy0<. 

Bu vaziyet karşısında ne yapaca
ğını ıaşırıp kalan köyü nereye bat 
vunnu,sa daima menfi cevap atmıı
tır. 

KAPPS 
Kiralık Ev 

Kadıköyiinde Mısırlıoğ· 

tunda Nuhbey sokağında 
altı odalı 22 numaralı ev 
kiralıktır. Talip olanlar ga· 
zetemizde Ramiz Beye ınll· 
racııat etı;!nler. 

Alman kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz aatar, BeyoJlu, lstiklil cadde

ai 390, laveç sefareti kartısındL 

; .__I _RA_D_Yo-..-Af 
Bugünkii program 

hot ederdi. Gecelerin en geç sa 
atinde T epebaşından geçenler 
bu yüksek apartımanın en öıt 
katındaki kırmızı abajurlu oda
sından kaldırnnlaradökülen sar 
hot kahkahaları dinlemeğe, i
titmeğe çok alışkındılar. 

ihraç edildi 

Bu suretle tedrici bir surette im
ha edilen Türklerin yerine Ermeni 
muhacirlerini yerlettirmek dü şünil
lüyor. Şimdi; aancak dahilindeki ka ' 
bir Türk ekseriyetini Ermeni ekseri 1 

yetine tahvil etmek mandater hükü 
metin en büyük ğayesi gibi hirşey ·------------· 

!STANBUL (1200 m.) - 16 Jr11 
mofon, 19,S alaturka saz Hafız Ah
met Bey heyeti tarafından. 20,S gnı 
ır.o fon, 21 ıılf'turka saz Kemal Ni
yazı Bey ile arkada lan tarafından. 
22 orkestra. 

Masrafı altının kıy
metinden 

daha ucuz dütüyor 
Bu hatıranın arasında öyle 

derinleımiş, kökleşmiş bir gece 
nin hitıraaı vardır ki bu kon· 
yak ve manolya gecelerinin şah Madritten Avrupa gazetelerine ve 

eseridir. Size onu anlatmak za- ~~e~i!i:Ph:!';:~ :i:;a't:~':i;:ta: 
afıodan kendimi bir türlü kurla altın istihaaline muvaffak olmuıtur. 
ramayacağım. · Kimyaker Botella bu tecrübeyi Mad 

Nahideden bir mektup aldık- rit sanayi mühendis mektebi labora 
tı Diyordu ki: "Pazar günü yu tuvannda hükümet tarafından ~kil 

· liniz ve çrl"'ın isti•· edilen mütehaHlllRr müvaceb~inde 
vama ge .. • yapmışbr. Botella yaptığı tecrubede 
mamlarınızla manolyalanmı ı cİ\•a amotlarmı bioxde de ıouffre 
soldurunuz. Konyaklar sizden" dan tecrit etme

1

ğe ve ııılt11u aerbeat 
Biz, Hüsnü ile ceplerimize ~!arak elde etmefe muvaffak olmuş· 

konyak ıişelerini yerleıtirdij\. ! tur. Kimyaker Botella'ya giiTe civa
miz gibi pazar akıamı erken- · dan aikle~inin yüzde elliai ~a.betin-

d 
1 d k Od I de altın ıatihaal etmek kabıldır. Bu 

den yuvaya am a 1 • a ma ıurctte elde edilen altının bir ı.ıı.,.u 
nolya ile süılü idi. Etajerlerin 1500 peseta'ya mal olmaktadır. Hal 
üstü, masalar her taraf manol- huki bugün altın kilosu 7000 peseta 
ya ile dolmuttu. Manolyadan dır . . . . 
abajur yapılmıttı. Odadan cad- Madnt~e çıkan Lıbertad J&zeteaı 

1 k ku 
: bu baben verirken bunun l apanya 

deye kadar. mano ya 0 su ya iktiaadiyatıncla bir inlcilap husule ge 
ğryordu. Bırer yumrukta kon- tireceiini, çünkü dünyada mevcut 
yak tişeleri açıldı. O gece çok civnın yiizde 60 ınıo lıpanya'da 
konyak içildi. Ben sarhot ol- bulunduğunu yazmaktadır. 
mu~tum. Galiba onlar da olmuş 
lardı. Birden birimize bir fikir 
geldi. Bir deftere o gecenin ha
tırasını çizmek. Herkes bir şey 
yazacaktı. Sarhot kelimeler, 
Sarhoı cümlelerle defter dolu
yordu. Ben şöyle yazmıştım: 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoilu, latiklal cadden Bü 

yük Pamıak kapu, Afrika hanı · 

na bititik Apartıman No. 21.

Teh Beyoilu 2797. Saat: 14-18. 
"Baykut yuvasında nete ara 1 

mak çlSlde gölge avlamağa ben 

1 zer." Nahide dargın ve bücenik =:::::::::::::~ 
bir göz ucu bakııile beni tekdir 

1 
T 

0 
R 

1 etti. Şişeler tazelendi ve tekrar D O K 
tekrar içildi. Konyak içildikçe T' ,t'I l N Ş Ü K. R Ü 
manolyalar koparılıp koparılıp t ..ııili hastalıklar mütehaam• 
parçalanıyordu. Tuhaf bir ze.vk Her ıün ilileden ııonra lstanbd 
değil mi? Bu acayip zevkte he- Türbe Rab.ali Caddeoi No. 10 
pimizin ittifakı daha tuhaftır. Telefon 2,2622 

Manolyaların parmaklarnnızın '•••••••••••••• 

olmuştur. 

Paristen gelen bir telsizle fevka
lade komiser M. Ponaotnun Parise 
va11l olduiu bildirilmektedir. M. 
Ponıot Pariste gazetecilere beya
natta bulunarak Suriyede müatakar 
bir idare ve mükemmel bir asayi, 
temin edildiğini söylemiştir. 

Bu haber gelir gelmez Beyrutta
ki bütün gazetelerin mümeaailleribir 
içtima aktederek Fransız Hariciye 
nazaretine bir telırraf çekmitlerdir. 
Matbuat bu telgrafında M. Ponsot
nun Lübnanda teırii hayalı söndür 
mek için aldığı kanunsuz tedbirin 
hemen ilga11nı ve bugünkü idarei 
mutlakanın Suriye ve Lübnanltlann 
arzulanna katiyen muvafık oJmadı ... 
ğmı blldirmitlerdir. 

Bu telgraf M. Ponsotnun beyana 
tı için kuvvetli bir tekzip olmuttur. 

Mahmut Eaat Beyin Büyiik Mil
let Meclisinde Antakya ve lakende 
ron için verdiği takrir ve Mecliıteki 
beyanatı Antakya ve lakenderon 
Türkleri üıı:erinde çok tesir uyandır 
dı. Hükümet dalkavufu gazeteler 
müsteona olmak üzre hatta bütün 
Suriye ıazeteleri bile lzmir Mebusu 
ııun beyanatını sütunlanna geçir
mitlerdir. 

Halepte çıkan {Elvalı:ıt) isminde
ki paçavranm Türk dütm~nlıjı, bu 
huauıtaki azgin neşriyatı ötedenbe-

1 
ri malümdur. Bu vesileden istifade 
eden mezkür varakpare bu defa da 
lslrenderun ve Antakyada hiç Türk 
bulunmadığını ve halkın Türkçeyi 
Ermenlerden ötrendiiini iddia et
mek gibi bir küatahlılı:ta bulundu. 

Bundan başka Türkiye kıamını 
Damat F eridin yaveri ve yüzellilik 
liateye dahil Tarik Mümtaz iaminde 
bir çerkezin idare ettiği (Antakya) 
iamindeki gazete de bu nevi neıri· 
yatta devam etmektedir. 

Antakya ve lakenderon Türkle
rinin rayzrnı celbeden bu neşriyatın 
yakında layik olduğu mukabeleye 
maruz kalacağı tüpheıizdir. 

Suriyede tasarruf 
Şamdan yazılıyor: Ali iktiaat 

na giydirmit.. Orhan - Sonra ne oldu? Turhan - Dikkat et Dili· 
Turhan- Anladık .. Peki son Dilaver - Madon pencere- ver sen de atak gibi belinin or 

ra.. den çekildi .. Galiba Koket ku- tasına birkaç sopa yedikten 
Dilaver - Benim gözetle- cakta içeriye gitti .. Macera sonra duvardan bu tarafa atıl-

diğimi bileydi şüphesiz Madon bugünlük bu feci surette bit- mayasın .. 

1 
gözükmezdi. ti.. Yeni komtular hakkındaki 

Orhan - Gözüktü sonra ne Turhan - Bu dayağın üze- tahkikat beylerle Dilaver ara-
oldu cannn? rine atak bili duvar dibinde sında böyle alay tarzında de- 1 

Dilaver - Ne olacak pen· serenat yapıyor mu? vam edip duruyordu .. 
cereden sarkarak haykırdı: Dilaver - Bizim köpek yi. Bir aktam üç kötk aşın 
"Veysi .. Münire koşunuz... ğit atın ölümü arpadan ol- komşuları doktor Muammer 
Komşunun köpeği bizim bah· sun hikayesini insanlardan Feyzi Bey Velittin Paıanmki-
çeye atlamış taarruzundan Ko can kulağile dinlemişe benzi. !ere oturmaya geldi .. 
keti kurtarınız .. " Bu çağırıta di yor. Hayvanlar aşk mücade- Bu bot sohbet zat spritis
ti erkek hizmetçilerin ikisi bir lesinde adam oğullanndan da. ma meraklarından dolayı bey
den koftular .. Duvarın arka- ha cür'etkir görünüyorlar.. lere takılmayı severdi. Hoş 
undaki muatakanın ne manza- Orhan - Ey timdi ne ya- beş arasmda dedi ki: 
ra aldığını göremedim.. Yal- pacaksın? - Kasımdan sonra buralar 
ruz Münirenin fU tedipkir se- Dilaver - Tarassudumda da kimse kalmıyor. lnıan ruh 
sini itittim: devam edeceğim.. lardan başka görüıecek ahbap 

"-A maymun musibete Orhan - Ne suretle? bulamıyor ... Hannnlar beyler 
baksanıza bizim Koketi öldüre Diliver - İtte vallahi ben toplanmız bakalım. Bir • table 
cek .. Haydut nereden girdin de onu düşünüyorum... tournante yapalım.. Dünyanın 
buraya?,, Dilaver derin bir işmizazla halini ölülerden ıormak tuhaf 

Bu tazirin üzerine galiba kulağınır arkasını katıyarak: oluyor .. Onlara da yalancılık 
bizim atak beli ortasına bir iki - Aklıma bir kurnazlık yapmıyorlar denemezse de di-
baston yedi.. Can acısile aah- geliyor amma.. riler kadar değil.. Alfabe usu-
verdiAi boğuk av'aveler ara- Orhan - Na.sıl? ı lile hecalar teşkil ederek masa 
sında~ · bir bohça gibi bizim ta ; Dilaver - Bir kolpasını yı tıkırdatan bu kuvvetin ne 
rafa atıldı.. Köpek olıun , bulup Münireye ilanı a9k et- ' olduğuna bir türlü akıl erdire
ne olursa olsun, doğrusu yeni mek.. Hizmetçi kızın gönlüne medim gitti .. 
kom,uların aşka bu hakaretle- zaferyap olduktan sonra aile , Doktorun bu arzusu üzeri-

ok n 
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kongresi içtima ederek tetkikatır.a 
hatlamıştır. Bütçe Ü7erinde yapılan 
tetkiklere göre, :ktisadi buhran yÜ

BOKREŞ (394 m.) - 20 orl<e1t 
ra, 20,30 kı1nferans, 20,45 ıarkı, 7..a 
za, l..akrnc Rigolet todan parçalar. 

zünden muhtelif İratlar üzerindeki ROMA (441 m.) - 20,15 Mem
teRRkus 1,611,343 lira olarak teshil lekethaberleri, 21.45 bir konser. 
edilmiştir. , 22,15 bir perdelik komedi, 23,30 

. b". d k" b . danı havaları. 
Kongrenın utçe e ı u azım açı 

ğı kapatmak maksadiyle i>azı mÜ· ı PRAC ( 488 m.) - 20 Şarkı ko• 
him tedbirleri hükümete tavıiye ede seri, 20,20 keman konseri 
ceğini ve bu meyanda memur maa, 1 

lanndan tenzilat yapı)maaı da mev- , ".IYANA (517 m.) - 21,20 Se• 
zuu bahsolduğunu gazeteler yaz- fonı, 23 dan• hav~la rı. 
maktadır. 

Kongre azasından bir u.tın beya
natına güre, tasnifden e•vel 1925 se 
nc:sinde bütçedeki memurin maa,la
rı fa slı iki buçuk milyon lirayi geç· 
memekte iken ta!Snif karar;ameıinin 
tatbikinden •onra bu miktar iki mia 
line yani S milyon liraya çıkmı,br. 

PEŞTE (550 m.) - 20, 5 Salo~ 
orkestrası, Madam S•ııterflyden par 
çalar, 

VARŞOVA (1411 m .) - 20,45 
Memleket habcrl"1 i, ?\ a!tş:ım kon· 
seri, 23 dans havaları. 

BERLIN (1635 m.) - 20 ünü• 
haberleri, 21 akıam konseri. BERUT, 13.- Kahlreden bildiri-

liyor: Hicaz kuvvetleri kumandanı '" -.-,.-.-.-.-.-. -. -. -. -.. -;;-;ıııı .. ma __ _ 
Firedeviç pa~ Tayyare ile aailttin 
bult1:ıduğu mevki civarına gelmit ve 
orada lıulunan Hicaz kuvvetlerini 
teftiş etmiştir. 

Göz Hekimi 

1>r. Süleyman Şükrü 
Birinci Sınıf lütchıssıs 

mabıall l Ankara cnddc <i '\o. fr) 
Erden hududundaki lngiliz kuv

vetleri lbnisıuudun askerlerine İca- \ 
bında yardım için emir almışlardrr. I 
lngiliz kuvvetleri hududu aıkı bir 1!1111••••••••••••1!. 
surette tarassut etmektedir. Bu ta
rassut neticesinde geçen gün aıile- 1 
re i.it otuz yiik cephane ve erzak İ-
le yirmi kişi tevkif edilmiştir. 1ı Mekkeden ıelen haberlere göre, 
krat lbinisıuut, a5ilerin üzerine gön 
derilecek olan kuvvetlere yapılacak 
maıraf için hazinede para hulaına
mıt ve Ciddedeki tüccarlardan 12 
bin lira i•tikraz etmek mecburiye
tinde klllmıştır . 

Diğer bir habere göre, F evzilka
vukçı bey Mekkede tevkif e>;lilerek 
hapıe konmut ve elleriyle ayaklan
n3. zincir vurulmuştur. 

Bin lngiliz harp ıemisi Akabeye 
giderek oradan Hicazd1tki uilere si 
18.h kaç.ırılmasına mani olmak için 
emir almıştır. 

min, Talat Bey çocuklar hep 
masanın etrafına dizildiler. 
Lambalar kısıldı. Eller uzatıl
dı. Ruhları davet vaziyeti alın 
dı. 
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Ruh ile mühim 
mülakat 

Davetliler çok istifına gös
termeden geldiler. iki dünya 
arasındaki telgraf manipla
teur'u tıkırtııına başlandı dok
tor ruhlar hakkındaki itikat
sızlığmda T alit Beyle hemfi
kir idi. . Binaenaleyh ilk tıkır
tıda suale giriterek: 

- Kimsin? 
Masa cevap verdi: 
- Ruhum .. 
- Ruh ne demektir ben bil 

miyorum.. Kendini bana an-
lat ... 

- Nasıl anlatayım? 
- Şimdi hemen karşı kar-

şıya gibi konuşmuyor muyuz?. 
Mademki böyle bilvasıta gö
rüıme kudretine maliksin ken
dini bana tarif et.. 

- Ruh ruhiyetini dünya 
dilile tarif edeırez .. 

Göz Hekim 
Profesör Dr. ESAT 

( Babıal i AnkJ;a codde•i No. 60 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehaaaısı 

Cumadan maada herıün öğleden 

aonra saat (2,30 dan 5e) kadar h· 
tanbulda Divanyolunda 118 numa· 
ralı huausi dairesinde dahili ha.ta 
hkları muayene ve tedavi eder. Te

lelon: lstanbul 22398. 

san mı vardır?. 
- Ruhlar konuşmak içiı:ı 

lisana muhtaç değildirler .. 
- Ya nasıl biribirinize me

ramınızı anlatırsınız ... 
- Gayri mer'i cihazımız da 

her hangi bir fikir tekevvünil 
anında harice akseder .. 

- Canım mademki bu ka· 
dar söyleyebiliyorsunuz. Bunu 
bizim anlayacağımız surette 
biraz daba basitleştiriniz .. 

- Mümkün değil ... 

- Niçin? 
- Çünkü çok nakıs uzvi· 

yetinizde bu kabiliyet yoktur .. 
- Böyle kaçamak yolların• 

sapıtarak bizi mevcudiyetiniz· 
den tüpheye düşürüyorsunuz .. 

- Size anlayabilceğiniz k• 
darını anlatabiliriz .. 

- Tabii.. Siz de kendini 
zin ne olduğunuzu bilimiyor· 
sunuz ki bize anlatabilesiniz .. 

Siz bir kediye felıeft 
den bahsedebilir misiniz? 

- Hayır .. Çünkü kedi ih 
bizim aramızda meram teat~ 
sine hizmet edecek bir dil yok 
tur. Halbuki sizinle vardır. 



Şöhretin çok sıkıcı 
tarafları da var 

Sinama Haberleri 

• Victor Hugo'nun mqhur ı 
"Sefiller" isminkedi eseri üç 
defa sessiz filme alınmıştı. 
Şimdi Raymond Bernard ve 

ı • eııı • ı Andre Lanı eseri ıeıli filme 

S• I ri b çevirmektedirler.. . . IDema artist e azan Umma. • Gloria Swanson kendı fılm 
• !erini artık baıkaları hesabına 

dık teklifler ve değil, kendi hesabına çevirmek 

1 1 tedir. Şimdi Franaanm cenu-
lehditler karcısında ka ıyor arı bundaki 1&hillerde,,, c;:a~~·~e 

'lC' "Ne güzel anlaştık filmını bı-

. 
Dorotg Jordan 11e relı/Am ettiği gilzellllı levazımı 
Batmda .. raf halaai sinema ler, mütemadiyen evinin kapısını 

:rtldıaa .. Beyaz perdenin ıen Ye çalar, dunırlar. , . . 
-L L__ s· .2L ·=-d ve Suzy v ernon a ımemaya cır· ...., ..... ı.. ı11 onu ..,..ra- en • •. .. d be . b Ik' ik' .. .. 
etiacl- tıuunıruz. Zeııain ...., mea' dıeı. ıun .. en . n e ı . ı yuz ııu 
llt ---- Gö' !erini' -rili· bir zellık mueueaı, kramlerıne, pud· 
--nı11. S Z r- 1 ki" 

iı_ dalar. Gıpta içinizi yakar. ra ve levan ta anna ra. am .Ya~-
liaJlaaJd mada1 bir de lM'I mak için artiıten ~ı~e ve ~
t. h Y!""m ld ı müaaada etmeuru ıatemifler-ra •ardır. Sınema JI 111 u ne . d' k d fil•- d' dlr. Suzy tım ıye a ar ... lf 

Aatta Pa,e bir gil:ıellllı 
it.remine relı1'm yapıyor .-....erinin icap ettirdiği bir çok Z.' &iyetlere katlanmak zanıre 

ılirler. lo 
llW hayır müeueıi için ba 

"-,_ komer mi tertip ediliyor. 
~ ıinema yıldızlarına ya aall 
-.,.. çdunaaı veya pl'Oğram daiıl 
:'::: rica edilir. Hayır miieaaelB" 

• ~detmek olama•- . . 
lıleaeıa Jean Murat keudıauı
~ Yalnız imzalı fotoira~ı de
..... lıer ırün mühim yekW.ara 
~~ olan para talepleri karııaın-
.._, Der ki: • 
· ~nlerde otomobil -~1!"" 
::-ıe külliyetli tadilat ketfettii•· 
ı.._elirt.yen bir muhteriin -ı.tu· 
-:...... aldım. Fakat ihtiratDJ kuYTe 
~' flle çıkarmak için iki ~ e~ 
,._...,. fransa ibtiyaCJ ol~IUD 
i:,;,'..,or. Diyor ki: "Sizin •ıra· 
ta-.'.'!l Para kazandıilDIZJ: __ ı':: 
::-"..._.. ela ot_....,ile fe...-. 
~ olclufunu biliyonım-

8'1ıepteu yardımmız• eairseaı; 
-inim. Diğer tara • 

muvaffalaPt " 
~ ıiz de iftirak etmit ola• 
-11" • 1 

ıı;.. 41\ert Prejean'a da aıeçbu 
~ haftada iki ÜÇ mektup 

;::.-;.:yor. Bu zat lıpany&DID ~ır 
~ yalnız kendiaince mal-

.. zine saklı olciuiundan bah· 
~--Fakat bu hazineye~~
r.....- .eblıek için aadece elit bm 
~~ llz-...ıt ve artiaten bu pa
-'J ieleyor. Bu kadar ıorar ~ı-
---... nihayet Albert Pre~ 
~anna de•am ettifi takdll' 
ı.:.._!"'liai haberdar edeceğini aöy 
~lhuıan useri- aıet.mplar 

:.::!-ete !~n ~~~!'~: 

macunu yeya kolonyayı methü ae 

l na eden binden fazla fotoğTaf im 
zalamıf. 

Rachel Deviryı bir eün bir dif· 
1 çi kabineıinin önünden geçer~en, 

birden bire camekanda kendı reı 
mini eörmez mi7 Fakat nasıl re
.;. ? Difla-bıia Jıig 'bir ta.-i yok. 
Yanı bqmda difleriaİD bepai .,.... 
llİnde sene ayn bir ..-i daha ... 
Yani artiatin difleri yoktu a-·· 
diflerini yaptırdık~ ~ra ne 
süzel oldu deaıelı: ıateyen bll' .. y .. 
Hıç haberi olmadan yapd,an bu 
çirkin reklamdan dolayı artilt bit 
tabi dava açmafa mecbur oldu. 

Bİ8cot hatin ailelerini terket
-k Ye selip artiatia yanmda ya
...... iataY-1 bir çok çocuklar· 
dan -ı.taplar elmlflır. 

Anclre Raa-'m. f:"kdirk~la· 
nn d•n biıriai de kendume . mıra• 
Walmut-· Miru ta Traıt11Yalde 
-'9lerce uzayan hali toprak· 
Jar,. Bu adam vaziyetinde_ d~yor 
ki• "Ben bu toprakların yırını ae
nedir altını üıtüne eetirdim. Bir 
tek elma• bulamadım. Belki yari
ıim mu•affak olur." 

Sinema artiıtlerinden yalmz 
reaim ve imza iatanmiyor. Bunla
rın kıımı azamı pek çok izdivaç 
talepleri kartmnda da kalmakta· 
dırlar. Erkek olıun, kad!" o!-un, 
hemen bütün ıinema artiltlen her 
sün bu yolda mektuplar alırlar. 
Bu mektuplar eayet hararetle ya; 
zılmı9tır ve en aonunda tefriki 
hayat teklifinde bulunmaktadır. 

Amerikada böyle nıek~p ya· 
Uhabirlerin cür'etlen daha zan m 

tirmek üzere bu filmde erkek e
ti koca11 Michael Farmer'dir. 

• Marie Beli "Çıplak kadın" 
itminde bir film çevirecektir. 

• Methur kibrit kralı lvan 
Kreuger'in hayatını temıil e
den bir film çevrilecektir. . 

• Albert Prejean'ın yeni 
Fran11z yıldızlarmdan Anna 
Bella ile evleneceği söyleniyor. 

• Maurice Chevalier "Bu 
ıece beni ıev" iıminde yeni 
bir film çevirmektedir. 

• Bu ıene Amerikada 550 
film çevrileceği zannedilmek
tedir. Bunların dört yüzünü bü
yük firmalar, yüz ellisini de 
küçük tirketler çevirecektir. 

• Marlene Dietrich'in "Sarı. 
tın venüı" ten maada diğer ye
ni iki film daha çevireceğini iti 
tiyoruz: E ir "Tam gece orta
sında", diğeri "Mev'ut kadın" 

Hem aalınede oynayan, hem de film çeviren artistlerden 
biriıi de Meg Lemonnier'dir. Meg Londra'da dojimuı olmak
la beraber, Fransızdır. Londra'da bundan dört sene evYel, ya. 
ni on bet yaşında küçük komedilerle bqlayarak sahneye ıir. 
di. Ayna zamanda da dansa çalııtı. Ondan sonra Pariae gel
di. Şimdiye kadar ikj film çevirmiıtir ve bunların ikisi de İs
tar.bulda gösterildi. Oçüncüaünü de çevirmektedir. Fakat Meg 
Lemonnier'in daha bir çok filmler çevireceline ıüphe edile-
mez. 

Richard Diks evlendi 

Bir filmde dört beş 
yıldız bir arada! 

•••••••• 
Artık bir filmde bir tek yıldız 

seyirciyi tatmin edemiyor 
Artık seyirciyi kolay kolay mak istemiyor. Sonra filmde 

mennun etmek mümkün ohm. Joan Crawford •ar. Genç,,. 
yor. İktıaadi buhran dolay11ile oynak bir stenoğraf rolünü a
film firmaları bir çok yerlerden Iacak. Bu suretle de bütila 
tasarruf yaparken, seyircinin muqaka rolleri onda .• 
filmde daha çok !CJler görmek Sonra gariptir ki filmde 
husuındaki arzu ve zevki ıen.it Garbo'nun dostu olan Joluı 
liyor. Bu zevke mukabele etmi Barrymor~, Greta Garbo da
yen film ise mahkum olmuı de- ha hiç bir yerde tesadüf etmıİf 
mektir. artist deiildir. Hatti .._li 
. Geç~!erde Hollyvood'da f!lml.erini bile görm-ittir. Sea 
ikmal edt·en Grand Hotel fil- sız fılm devrinden kendisini 
mi aeyırcıyı memnun etmek · hayal meyal hatırlıyor. Dahe 
noktasından yapılmıt bir film- sonra Wallace Berry'yi de ta. 
dir. Çünkü bu filmde üçü er- nmuyor. 
kek, ikiıi kadın bet büyük yıl. Ayni tabirde ve ayni k11111• 

dız vardır. Kadınlardan Greta panya hesabına ser.elerden be.. 
Garbo ve Joan Crawford erkek ri çalıtan bazı artistlerin böy
lerden Barrymore kardqler ve le biribirlerini tanımadıklarmı 
Wallace Berry.. tasavvur etmek bile güçtür. 

Asıl müşkülat bidayette Metro Goldwin tirketi fil-
batlamı,tır. min idaresi için Eddie Goul-

Berry föyle demişti: ding'i intihap etmişti. Belki 
- Ben Greta Garbo derece emirlerini dinletebilmek ıçıa 

sinıde artistim. Fakat filmin ancak oDda ki.fi otorite ıöni
biitün hilesi onun batına kona yordu. Fakat film çevrilmeie 
caktır. başlanınca, her artistin dü,ün 

Joan Crawford ta söyle de- celeri zail olmut ve artık her 
mitti: biri diğerini gölgede bırakmak 

- Ben de yapamam. Di. için aan'at kabiliyetlerinin aza
ğer artistlerin kunetli tahsi- mi derecesini göstermeğe çalq 
yelleri yanında ben ıör.ük ka- mıtlardı. 
lacağım. Netice Gouldinı'in büt1ilı 

Greta Garbo da dansöz Gru ümitlerini geçecek tarzda mu
sinı Kaya rolünü birçok sebep. vaffakıyetli olmuıtur. 
!erden oynamak istemiyordu. Onun için ileride büyük yıl 
Evveli romanda bu kadın yat- dızları bir araya toplayan da. 
lıcadır ve Greta bu tehlikeli ha batka filmlere de 'İntizar 
yolda töhretine darbe vurdur- edebiliriz. 

Hem seyahat ediyor, 
hem film çeviriyor 

Douglas Fairbanks asri bir Ro. 
binson filmi vücuda getirdi 



• 

• 

Yeni Polis teşkilih 
nasıl olacak? 

anun Vi ayete tebliğ olundu. 
1 eylül e tatbikata geçilecek 

lıallerde dalıi karıılarındııki ce
zalar verilir: 

A - ihtar: Zanıret olmadan mer 
elini tecavüz etmek; B • Tnbihı 
tavnı harekette bulunmak; 

l · Meoleki terbiyeye uymıyaa 
2 • Teftiı veya takipleri sebep

ıİ• uzatmak; 
3 • Raporlan ve tahkik evrakı· 

nı vaktinde göndermemek; 
4 • Bir tahkikatı kasıtsız olaa 

da noksan bırakmak; 
5 • Teftiı için gidilecek yeri i

t•a etn:ıekı 
6 • Mületti§ler tarafından tevdi 

Y · ı· kanunu dün Vilay•· ı Müdiirliiğünce kabul edilenler edilen teftit layihaların& ve sona• 
enı po •• d · · bi t ki ı J lan •uallere aebepaiz olarak Üç 

te tamım edilmiıtir. Teıkili.t ey· aunı. zml e. e ~.ko edu":ulmr ~r.nl .. rf d k 
l " ld "t"b tatb"ık edilecektir. L.ılıyet erı taouı ı ıye w gun za ın a cevap vermeme ; 
u en ı ı aren d D h T M ı 7 • Bir meKlenin evrakını kasıt 

"-nunun mühim maddelerini nef bKakkın a .ak. ııye dd eı_nuhr .~kn 1 • k 
~d. anununun ı ıncı ma eaı u • o makıızm zayı etme ; 
re ıyoruz: k ·· ı tbik d"I" 8. Vazife icabını takdir ve ifa· 

P 1• ·• "f )ı ve ı.ivil olma mu a e ı ır. 
• o ·~k~nıkı ormclıra B • ihtiyat zabitliği yapmıf O• da müsamaha göıtennek; 
uzere ı ı aım · . laa k 1 ·· 9 • Mealek terbiyesine muhalif 

Üniformalı polis de atlı .. e pi· .. ~~· mi~ tep mez,un annmd u: harekette bulunmak; 
d 1 k ·· ere ı"kiye ayrılır. çuncu ve ıae mezun armın a ı· 

ya e oma wı: k" · k · ı·· b"I" "h · 10 • Nizamnameye mugayir bir 
A 1 1. · b nda ihdas olunur. mcı omıaer ıge ı ımtı an tayın 

t ı po u ıca 1 
• 1 • · d" K · ı-- ı, t şekilde giyinmek ve dolaımak; 

Bunların İstihdam ıartlan nızam• lerı 1:a;ız ~r. :ımıaer ~~· u ıure • 11 • Vazifede temanız ebnek; 
name ile tesbit olunur. . . ~.btadyın ° una tarınb ~r •ende teck· 12 . Sili.hınr n elbiaeain.i kirli 

A: Vilayetlerde poliain imı~ ru e !n so?.r• e eyy~n e ~e tutmak; 
"Emniyet Müdürü" veya cEmnı• hallerme gore memurıyetlen taa- 13 • Amirlerinin tenbihatına ria· 

t M Uru. dur dik veya ali.kalan katolunur. İm· 
ye em · ih 1 E · 1 1 · U M" yet etmemek; 

B: Vilayet «Emniyet Müdün ~ .. aı" aE ~ye~ 1 eı:ı m'f' u 14 • Göreceği veya dolayııile 
veya cEmniyet Memurlan• ka· ur5_e~I ncumen;n:-

1 
•cr: .o.unur. muttali olaceğı polisi ali.kadar e· 

nun ve nizamna.ırıelerle kendileri- avı. me7ur 0 a 1

1 
me h ı~m a~a· den vak'a ve bidialeri &mirine va .. 

n verilen vazifelerden bafka ay· fıdakı va.11 ve tart an au: U· kit ve zamanile haber vermemek; 
ni zamanda villyet mmtakaamda lun.mak l~zmıdırı • 15 • Memuriyet mıntaka11 dahi-

• • ___ 1 t • bat -e aaa· A • Polu mektebınden mezun ol b I 
aıyaaı ........ ye ve ınzı • k !indeki ahali ve e•na f ile lau a i 
~te mllte!'llik istitlaat meaelel&o maB '. Narnzetlik müddeti dahil ol olmak; 
nle de •·tıgal ederler. - . ıf 16 H h · b" 1 mahal ve 

P il .. h bı"r meılek olup duiu halde unıformalı sm ta en • er angı ır yo , • 
o s ma ıua .. . "hd I hl" ya f&hll arayıp aoranlan cevap· 

1 derece amıf •• un- az uç aene ııti am o unup e •· d 
mensup annın • r k • d aız bırakmak, veya baıın an sav-
vanlan ataiıda göaterilmittirı yh~bt~ ılyda ,.•t. ~~I ret vebrıra ed.,.. mak; 

d ı ı o u 5 .; ııcı ve ma em oa- E 
Merke~ e.. . yası münderecatile tebeyyün et· C • Maaı kat'i - 1 • li itten 

Dereceı 1 Emnıyet itlen .u. me';. çektirilen memurlar hakkmda tah 
"d·"'-'' 2 Emn' t 1 1 U ı Jd k kik.at bittil<ten aonra mazeretsiz mum Mu .... .., ıye ten • Yukardakl vasıflan haz o a 
-diir M · · P lis "f ı il olarak en çok on be• 3ün zarfm· mum Mu uavını ve 0 lan anlaıılan ünı onna ı po • me 

Baımüfettiti, 3 ~niyet lıleri ~u· murlan alvil •mıfmda ayrıca bir da fezlekesini ait olduğu maka· 
be Müdürleri, Polıa ve Emnıyet aene namzetlik oevreai ceçirmefe ma vermemek 1 
Müfettitleri, 4 Polis ve Emniyet mecburdurlar. 2 • Mafevkinden izin almaksı· 
Müfettiı Muavinleri, Emniyet it- Bu müddet zarfında bu sınıfla zın haftalık mezuniyetini muay· 
Jeri Şube Şefleri, 5 Memurlar, 8 istidadı görülenler üçüncü sivil yen ""atten evvel istimal etmek 
K.ltipler. komiaerliğe tayin ve aksi takdir- ve r~uayyen vakitte vazifesi baıı· 

· d ) ) na avdet eylememek; Vilayetlerde.. de aıli unıflarma ıa e o unur ar. 3 • Mecmuu bir aylık maaf 
Derece - l Emniyet Müdür- Üniformalı smıfa ~ensup iken miktannı geçecek derecede esnaf 

len, Polis Mektepleri Müdürleri, lüzum "°.ihtiyaç üzerıne mav.ak· ve tüccara borçlanmak; 
Emniyet Müdürlükleri ıube mÜ• katen alvıl amıfta hl~et etmıı ?" 4 • Sevkine meınur olduiu et-
d • ı · !anların bu hizmetler• namzetlık 

ur en. 1 haoın bata ve tedbiraldik netlceal 
2 Emniyet müdllrlükleri tube müddetin" mah•up o unamaz. firanna aebeblyet vermek; 

müdür muavinleri, emniyet me- Kadmlard.an boy kaydl harl9 S • Ealiha ve cephaneden gayri 
murlan, emniyet müdürlükleri fU olmak llzere ııbu Iı;anunda muaar Devlet malı olan otYanm bata ve 
be reisleri, Üniformalı ve ai•il mer rah ev.,.~ı -;r• ıeraltı cami b luı~an tedbirsizlik neticeıi zlyama mey· 
k 1 ların polı•m sivil kıammda latih· ez memur an. • . dan vermek; 

3 Üniformalı ve sivil komiser· damlan caızdır.. • . k 
ttr. 4 Polia memurları, il Polis Merkez ve Vılayet polia ıda~ 6 • Sml elblae ile umuma açı 

ti · leri tercümanlıklarma ve aalr mu• olan yerlerde ıarhoı olmak ı ı 
namze en. • • ) 1 k h · D Kıd ·ı· l S f l Polis ve emniyet müfetifleri, t~femk hızmet ~re. mea e a~; • em tenzı ı - • ı a 
emniyet müdürleri, üniformalı ve cı'!dt;n herhang~ ~ır .zat'." tayını. ve vazifeoi dolayııile muttali ol
aivil komiserler cÜÇer»; emniyet caız ıse de bu gıbılenn hızmetlen dufu tahkikat Ye istihbaratı ifıa 
memurlan, poU. ve emniyet mü- meslekte kı~em ve ~erec;e alma· etmek; 
fettiı muavinleri, ıuba tefleri la esaa le!kıl e"?.e!•P hı~etlerl· 2 • Nokta ve devriye va nöbet· 
cikiıer .. polis mektep müdürleri, ne artık luzum gonılmedığl za· le uyumak; 
mmyet' müdürlükleri tube mÜ· man kend}lerine üç ay!ık maaıla- 3 • Miri esli ha ve cephaneoinl 

dıirleri ve muavinleri ve ıube reia rmı teca"';'z etn:ıemek u~er~ Yek~ ihmali yüzüadan kaybetn:ıek cay· 
)eri, üniformalı ve aivll merkez letçe t.en•ıp ol~nacak hır. ıkramı· nca bedeli ödettirilir»; 
memurlan polis memur ve nam· ye verılerek alakalan keoıllr. 4 • Üniforma ile umuma açık 
zetleri cbl;..,n sınıftan ibaretir. Emniyet müfettişlik ve muavin· yerlerde qret etmek. 

Üniformalı polis merkez me- li,k. ve memurlukl~n~ meslek ~a; E • Sınıf tenzili: - 1 • Amirle-
murlarile komiaerleri ve polia me· ncınden herhangı hır zatın tayını rine hakaret etmek; 
mur ve namzetleri poliıin ünifor- caizdir. 2 • Vazife batında veya vazife-
malı kHmma bunlardan batkaJSJ Bir senelik tecrübe neticesinde den dolayı madununa yahut arka 
aivil 11nıfına 'dahildir. kifayetleri tahakkuk ed-:rae bun· da,larma hakaret etmek; 

Üniformalı komiserlerden birin lar memur hukukunu haız olm~k 3 . Madununu veya hemmerte-
ci sınıftakilere cbirind komiser» Üzere a.,.Jeten emniyet müfetlıf· be meslek arkadatlannı dövmek; 
ikm~ıdekilere cikinci komiıero, n'. lik ve "':uavinlik ~~ memurlukla- 4 • Menoup oldufu emniyet ma 
çüncıidekilere «Üçüncü komiser» nna !•ym olunab.ıl!rler. diriyeti veya memurluğu mınta· 
denilir. Sivil memurlar da sınıfla- Lu~u~ .olan. vil~y.e~le~e zabı- ka11 haricine izinsiz gitmek veya 
nna göre aivil merkez memuru ta tabı'!lığı vazıfe•ını ıfa ıle b.era- vazife icabı gittlfi takdirde imi. 
"eya l:tirinci, ikinci, üçüncü sivil ber po1ıs memurlannm ahvalı aıb rini haberdar etmemek; 
komiser unvan.ile anılır. hiyelerine de nezaret etmek Üze· 5 • Ce;n'i ianat nizamnameıine 

latanbul Emniyet MüdürlügÜ re başhekim, hekim kullanılrr. Ay mugayir harekette bulunmak; 
1 inci sınıf emniyet müdürlüğü- nca lüzumu kadar ebe i•tihdam 1 6 • Eıliba ve cephaneden gavri 
nün 2 derece ve Ankara Emniyet olunur. Devlet malı olan efyanın bilerek 
Müdürlüğil bir derece üstünde- lhtisaılan Sıhhat ve içtimai ziyaına sebebiyet vermek; 
d" Muavenet Vekaletince tasdik ve 7 • Üniforma ile umuma açık 
ırBirinci sınıftan yukarı emniyet kabul edilmek şartile bunlann ta· mahallerde iıreti tekerrür etmek. 

müdürü bulunan vilayetlerde, bi- yinleri Emniyet işleri Umum Mü- Yukandaki fıkralarda yazıb 
rinci ve ikinci amıf emniyet mü- dürlüiünün inhası ve Dahiliye Ve halleri irtikap edenler sınıflarmm 
dürü d-ereceıinde birer emniyet k~let:~in ta!diki iJ,. icrf\ olunur. tenziline imkin bulunmıyan me
müdür muavini, birinci ve ikinci Bu memurlar poliı mesleğine murlardan iıe haklarında bir ae· 
,,e üçiindl sınıf emniyet müdürle· dahil değildirler. ne kıdem tenzili cezaıile beraber 
ri dereceainde tube müdürleri, bi- Terfi on bet gÜnlük maaı kat'i cezası 
n·ncı ve ikı"ncı" amıf emru"yet me- O tatbik edilir. Bu fiili tekerrür e• 

niformalı ve sivil memurlann · ·b ı 
muru de-•ainde ,ube mu'"dur" denler memurıyetten ı rac o U• • ~ bir derecenin bir sınıfından yuka-

nur. 

la 

Birinci Sahifeden Geçen 
Türkiye Cemiyeti Akvamda 

(Başı 1 inci sahifede) 1 sesatında büyük ulahat vücude 
M. Madaryaga ile M. Polıtia'in getirmiftir. Türkiye, ~~ddi.saha· 
teklifleri Üzerine aenelik içtima d'!' kuvvet ve lı.udrehnı gost~r'!n 
devreoini S eylul yerine 26 eyliıl bırt~kı~ gayretler .. •arleyle":'ıflır. 
olarak teabit etmittiı- Meclis bü- r ~nı bır fay!a~t '!_UCude ge_tırm•!' 
rosu 19 eylul tarihini teklif. et· ıçın fQMyetmı goşteren bır fehır 

· f meydana getirmittir. 
1111' L Aramızda bulunmaıı, C•miyeti 

Celse açıldıkta11 so11ra Akuamın kuvvetini artıracaktır. 
CENEVRE, 18 A.A. - Cemiye· Türkiy• Cemiyeti Akvam mı•akın 

ti Akvam MecU.inin fevkalade İç· da milletlerin mütekabil muav•· 
timaında M. Hymana müzakerat netlerin.in ve te,riki meaailerinin 
ruznameainin Türkiyenin Cem.iye· arzetmekte olduğu teminatı uc 
ti Akvama kabulüne müteallik o- lıakları bulacaktır. 
!arak Riyaset divanı tarafından Türkiye hükumetinin bizim dav• 
teklif olunan karar suretinin Mee timize vermiş olduğu cevapta mÜn· 
IU tarafından tetkikine tahaia e- deriç teminatı kaydeyledik. Buna na 
dilmit olduğunu söylemqtir .• zaran mlin'akit muahedenamelerde 

Mumaileyh demi,tir ki: münderiç taahhüdat cemiyeti akvam 
Cemiyeti Akvam Büyük Mecli- aza11run taahhütleriyle gayri kabili 

ainin 6 temmuz tarihli cehesinda telif değildir. Bu, bize Türkiyenin 
Türkiye Cümhuriyetini bir karar kuvvetli ve mağrur ve maziıi tarl
aureti tevdi ebnek auretile Cemiye hin cevfinde uzanup giden bir mil
li Akvıuna iştirake davet etmiş ol· Jetin vaıfı mümeyyizi olan teref ve 
duğu hatırlardadır. . . •adakatle bilihtiyar deruhte elmİ§ 

Büyük Meclis bu karar auretının olduğu vazifeleri hakkiyle yerine ge 
Tüı·k hükiımetine tebliğ etmek Tür tireceği kanaat ve itminanını bah,ey 
kiyeden alınacak cevapları tetkik ey )emektedir. 
!emek ve cemiyete tevdi edilecek ka Mes'ut bir ı•ak'a 
rar ouretini tanzim etmek buıu•unu Türkiyenin Cemiyeti Akvama du 
riyaset divanına havale eylemi_ş~. bulü, cemiyetin İ•tikbali ve birlik 
Türkiye hükumetin.in telgrafı bulun ve aulh teminatının cihanşümul bir 
heyetlere tevzi edilmiştir. Diğer la· mahiyet kesbetmeıine doğru vuku 
raftan riyaset divanı 10 temmuzda bulan terakkiler için mesut bir va
M. Motta'n.n riyaseti altında top- k'adır. 
lanmııtır. On seneden beri müıkülat içinde 

Divan ,Türkiyen.İn cevabına mut- bulunan yeni dünyada Cemiyeti Ak 
tali olduktan sonra bir karar sureli vam. bir vahdet vo istikrar unsuru 
tesvit etmit olup bunun metni bü· t"tkil etmektedir. Cemiyet, beynel-
yu.k ~lı"ı"ın bü"tün" •n11na tevzi. ·~~ - milel bir hayat ve itiyat ve zihniyet· 
olunacaktır. Divanın bu karar auretı lere müteallik bir takun uıuller ih
ne göre meclisten bir karar ittihazı. das elmittir. Bu zihniyete Cenevre 
nı talep edeceğim." zihniyeti derler. 

/{arar sureti 
Reis bundan sonra atideki karar 

ıureti projeaini okumuıtur: 

Bu zihniyet, itimat, ihlla ve mu
habbetten mütetekkildir. 

Yine, Türkiyenin mümeuUleri o
lan yeni doıtlarmma karıı bu hisle
ri beallyeceğİz. Kendilerine bütün 
heyetler namına aaminıi, dostane his 
aiyabmı arzetmekle bahtiyarım. 

M. Hymanı'm nutku uzun uza .. 
dıya allutlanmıtbr. 

Cemal Hilsnil B.ln nutku 
Reia Hazretleri, timdidon sonra 

yüksek meclisin azası olacak bir 
meml.Jı;etin mümeuili ııfatile ilk 
defa olarak ıöz almıı olduium JSJ• 

Tele on 
Şirketi 

(Başı 1 inci sahifede) 
her aboneye göre değifiyor. Ev .. 
velce 20,40 ve 60 lira depozito a
lınırdı. Şimdi ayda 200 liralık 
mükaleme yapan berhanııi bir 
müeueseden Ankara ve Avrupa 
müki.lemeleri için bir aylık mÜ· 
kaleme yekunu olan 200 lirayı is
tiyoruz. Az mükaleme yapan a· 
bonelerden de 20, 25, 30, 40 lira 
isteniyor. Mesele bundan ibaret
tir." 

Telefon şirketi komiseri 
ne diyor? 

Diğer taraftan dün akf&Dl T e
lefon şirketi nezdindeki hükumet 
bat komiseri Fuat Beyi bularak 
kendisi ile bu mesele hakkında 
görüştük. Fuat Bey diyor ki: 

•· - Bu meseleyi, latanbul Poı· 
ta Telefon ve Telgraf ba§mÜ· 
dürlüğü geçen ırün gazetelere ver 
diği bir tebliğ ile halka bildirmit 
tir. Yeni tekle göre, Şirket, fİm· 
diye kadar Ankara ve Avnıpa mü 
kalemeleri için almıı olduğu 20 
lira depozito akçe.ini almıyacak· 
lır. Bu da, halka suhulet olsun, 
muhaherat tekeslÜr etsin makaa
diledir. lstanbuldan Ankaraya a:ıı 
telefon yapılıyor, bilakİ• Ankara· 
dan lstanbulla çok muhabere olu· 
yor. lstanbuldan az muhabere ya
pılmaJSJrun sebebi bu yirmi lira idi. 
Posta ve Telgraf müdüriyeti umu 
miyeai, bunu dütünerek bir ıart 
koydu: 

Abonelerden tirketçe ıerek ŞO• 
bir dahiline gerek beynelmilel mil 
kalemeler için alınan ııenelik ve 
altı aylık peıln paralardan, bu 20 
lira mahıup edilecektir. Petin pa· 
rası bitince ıirket abonelere teh
liğat yapacak, avansınız bitti, dl· 
yecektir. Teblil tarihinden itiba
ren bir ay zarfnıda abone laten
parayı vermezae mükalemeleri 
kesecektir. Bu da, mukavelenin 
bir maddesinden almmıtlır.. Me
sele budur." 

Memlekette 

• • Cemiyeti Akvam Meclill aza. 
11ndan olması için kendiıine vuku 
bulan daveti kabul etmif olduğunu 
kaydeden cemiyeti akvam büyük 
maclial, Türkiye Ciimlıuriyetin.in ~ 
sakın birinci maddesinde derpiş edil 
mit olan f&l"llan yerine getirmi.ı o!· 
dufunu müşahede ederek Turki
ye Cümburiyetlnln Cemiyeti Akvarn 
azalığına kabul edilmiı olduğunu be 
yan ve Türkiye mümessilini cemiye 
tin ıimdiki içtima devrctinde mesai· 
ıine iıtirak etmete davet eder.'' 

rada duymakla olduium bi .. iya• A ""' 
b ifade etmek fır ... tını bahtetmiı grı 
olduğunuzdan dolayı hararetle 

azıl r 
Denizcililc he. 
yetinin kararı 

(Başı ı incı hı/ede) • 
ıadüf imkanşızdır. Ancak sabd 
heyet bizde ve ayni zarnatı ' 
Türkspor mecmuasında çıkan ya• 
zıların bihat Kemal Bey tarafı~ 
dan yazıldığımı iddia ederek 
gençe müebbet boykot verdi. 

Bu vaziyet karımnda bir •P0 ' 

cunun haksız bir muameleye sn• 
ruz kaJdığını gören l'azeteıniz. ff 
Türkspor mecmuası birer tekt•P" 
name yazdı. . 

Fakat heyet fikrini değiştır 
medi. O zaman KemRI Bey mıııı•· 
kay~ İtirazı~ı :raptı. . . bİ 

Butün efkarı umumıyenın , .. e , 
ıı:im beklediğimiz .,.bık heyeti' 
kararını refetmekti. Fak~t b•Y'. 
retle gördük ki mıntakada aY°' 
hataya düıtü ve bu boykotıı jk1 
seneye indirdi. 

Bu tam bir gafletti ve biz Jılİ 
la mmtakanm bu gaflete ne gt"b 
sebepler tahtında dü~tÜğÜne ıat' 
yor ve anlamıyoruz. 1 

Vaziyet böyle olunca K ııı• 
Bey merkezi umumiye müraı:a11 

etti ve o makamda mıntakaya Jııl 
boykotun ıebeplerini sordu. Mıır 
taka bu tahrirata lemamen bal 
ve hiç bir §eY ifade etmiyen ııı•• 
but cevabını yazdı. Bunlar ol"'. 
ken denizcilik beyeti kendi kend• 
ne inhilal etti. , 

Yeni heyet elince selefin"n diil 
tüğü hataya dü medi ve bu al'' 
tık.sız karan refetti. Bu y rint!< 
bir ge•le oldu ve biz de bunu ıa• 
dirle kaydediyoruz. 

Zaten her mantık ve hislerİll 
den tecerrüt ederek harekatı"' 
tanzim eden bir heyet bu mani" 
ıız ve lrulüpcülük hi•lerile ve.+ 
len bu karan refederdl. 

Yeni denizcilik heyetimizi teb" 
rik ederken bu gÜzel ve doft" 
karan Yerdiklerlbden dolayı d• 
gençlik ve sporculuk namına keli' 
dilerin lt1§Ckkürl1 bir vecile telak· 
ki ederiz. 

ş·mendifer ve 
Tayyare 
Yolcuları Müteakıben Relt, bu teklif üzeri· 

ne münakaşa ve ınlizakereyİ açtı. 
Hiç kimse .Öz ef.r.ak iıtemediiin· 

den Reia Cemiytlli Akvam misakı· 
nm maddd maL~ı mucı1>ince Ce 
mlyete girmek isleyen her devletia, 
kabulü meclisin slilüaanı ekseriyeti 
tarafmdan iltizam olunduğu takdir
de. cemiyet azumdaa olabileceğini 
beyan ettiğinden tayini eoami ıure
tiylo rey toplanmağa bqlarulmııtır. 

teşekkür ederim. Şakileri 
Zatıdevletinize ve Türkiyenin (Ba§ı ı inci sahifede) 

Cemiyete kabulü meselesinin tet• 

Bundan aonra Reis. neticeyi bildir 
mittirı 

Mevcut 43 devlet vardır, yapı· 
lan teklif neticuinde 43 r•y elde 
edilmiftlr. Türkiye ittifak ile mec 
lia azalığına inti/ıap olunmuıtur. 

R.U Türkiyenin Cemiyeti Ak· 
oam ~lıfına kabul edilmit oldu· 
ğunu beyan etmift!r· 

Mecllı reisi ,Türkıyeye hararetli 
tebriklerini beyan etmekle meclisin 
hllalyatma terccman olduğunu söy
lemit ve Türk mure.J:h~lannı mM• 
ki almala davet etmıtbr. 
Miımaileyh bundan sonra saUlıl

yetleri tetkik komisyonu reisine aö:ıı 
venniıtir. M. Agero. Cemal Hüınü 
Beyle Necmeddin Sadık Beyin Ce
miyet nezdinde Türkiyeyi temail sa 
li.hiyetlerini kabul eden müspet ra
ponınu okumuttur. 

M. Hgmans'ın nutku 

kik edildiği Cemiyeti Akvam bü. Meouliyeti maliye sigortalarıncls 
yük meclisinin 1 ve 6 temmu:ıı On altı kişi daha şirk lcr kumpanyalarm müştcriY' 
celselerinde Türkiyeye kartı müt- d kartı olan meıuliyetini deruhte .,.!d 
tefikan teveccühlerini ızhar etmit yakalan 1 ler. ~enizde yazdınız gibi ~il"•~ 
olan bütün memleketlerin mubte- ki Amerikada ye Avrupanm bırÇO 
rem heyetlerine bir kere daha te- BiTLiS, 17 - Ağndaiı tek•· y.;..lednde ıimendüfer kazalarırıl 
ıekkür etmiyecek olursam vazif• vetine iftirak edip tenkil ve takip kartı yolcular sigorta edilir. 
mi ifa etmemit olunım. Bütün bu hareketleri esnasında kaçan hay· Yalnız ıu var ki bizde şimendiıfef 
necibane tezahüratın Tevfik Riit· dutlar peyderpey yakalanmakta· yolcuları nispeten azdır. Ufak bir Jıl 
tü Beyfendi tarafından Büyük dır. za vukuunda ıigortalann oldulıÇ' 
Millet Mecliıinde Türk milleti Bu terirlerden Van civannda mühim bir prim ödemesi lbnn gel~ 
mümeaaillerine, Türkiye Cümbu· on altı kiti daha yakalanmıı ve cektir. Bu sebeple sigorta idare!~ 
riyeti hükumetine boyle bir davet Jandarmalarımızın muhafaza., al nin yolcudan fazla para iıtemd 
le bulunulmuı olduğuna ve bu da- aaruridir. Bilmem, halkımız da bun~ 
vetin vaki olduğu ahval ve ıerai· tında ıehrimize getirilmittir. Şe- verecek kudret var mıdır?" 
te dair malıimat verildiği zaman rirler buradan da Adanaya gön· Anadolu aigorta tirketi ikinci ın6· 
hasıl etmit olduğu ıamimi akisle· derilmişlerdir. Bunlann Adana dürü Kemal Bey demiıtir ki: 
ri söylemek benim için çok zevkli Ağırceza Mahkemeeinde diier _ Bizde hayat sigortalan vardi!'· 
bir vazifedir. maznunlarla birlikte muhakeme- Fakat mecburi değildir. isteyen ıı· 

Nadir ve yükaek vaaıflariyle Ye leri yapılacaktır. gorta ettirir, İstemeyen ettirmez 
.ulh ve milletler arasında uzlaı· • d • d"ki hald• 

Memleketinuz • t•m ı ma idealine olan yorulmak bilmez K ti 1 O k J • d· Oyun e Urn• tayy•~e kar•ı bi • sıaorta yapfir 
l"hla" akar" ane merbutiyetile bütün -Y - _, • • 

mıyor. Ancak fU var ki ıimendiı . 
beteriyetin müttefikan takip etti- ·y azddığına nazaran Kuıada· ı J · rt ı bi1 
"i gayelerde hemfikir olan bütün kk 0 ku ve tayyare l'.0 cu arının sıgo. ... ol· 
" lar . ..kran aında koyun etinin o a11 1 • seyahate miınhıuır olacağı ıçın .Y _, 
insan ın mınnet ve fU ıııa ruı, Karaman da 20 kuruttur. cular için büyük bir külfet teşkıl .. 
istihkak kesbebnit olan ki.tıh"bi U· Ceyhanda koyun etinin okkası 35 mez Şahsi kanaatime göre halkı~ 
muminin mütehayyiz fa aiyeti Güylek nahiyeainde 25 kuruttur. im · düf k 1 k • ort• 
hu··rmet ve takdir ile yadetmekten f en er aza arına Artı sıg 

Adana köylerinde ise koyun eti 35 edilmeoi iyi neticeler verebilir.'" 

aıuavinleri veya fube reiıleri ıa· rı aınrfma veya en yukan amıfın· 
tihdam olunur. dan üat derecenin en aşağı sınıfı ... 

A: Emniyet İtleri Umum Mü- na terfileri için bulundu klan 11mf 
dürlüfibıde ve !uabatında icap ve ta en az üç •ene hizmet etmek; 
zanıret halinde vilayetler kadro- üçüncü, dördüncü ve be~inci dere 
aundan muhtelif derecelerde me cedek.i memurlar için bilmü.aba
mur tefrik ve istihdam olunabilir. ka ehliyet göstermek ve dereceıi· 

F • Memuriyetten ihraç: Bundan sonra M. Hymana .Oz ala 
1 • Sirkat, sahtekarlık, dolandı rak aşağıdaki nutku söylemİ.ftir: 

rıcılık, iffetsikenlik, iftira, irti- Türkiyenin giizide mümessillerine 
k5.p, irti§&, salahiyeti kanuniyeyi boıamedi beyan ederim. Tlirklyenin 
ligarezin auiistimal fiillerindt'n mümessillerine Cemiyeti Akvam ta 
h•Jrhangi birini irtikap ettifi mad rafından davet edilmİI olan beynel
deten sabit olmak; ; milel içtimalarda ilk defa olarak t• 

nefsimi menedemem.'' ve keçi 25 kunışa kadar satılmak Diğer bir ıigortacı da diyor ki: 
Milletlerin müsalemetcuyane tadır. - Memleketimizde kazaya ka1'1' 

temayüllerinden bahseden hatip -'-orta yapan müeutteler vard'!" 

B • Emniyet müdürlükleri şube ne göre orta ve yÜk•ek polis kur. 
müdür veya reiıliklerine lüzumu aunu takip ve muvaffakiyetle ik· 
kadar aivil veya üniformalı mer- mal etmit bulunmak ~arttır. 
ltez memurile aivil ve üniformalı Mütkiye ve Hukuk mezunu mer 
memur tefrik olunur. kez memurlan kanuni hizmet 

C • Emniyet müdürlükleri ıube müddetlerini ikmal eyledikleri 
ve kalemlerinde istihdam oluna· takdirde doğrudan doğruya üçün 
cak polia memurlannın derece ve cü ınnıf emniyet müdürlüğüne taa 
miktarları Emniyet lrleri Umum yin olunabilirler. 
Müdürlüğünce tayin ve teobit olu-
nur. istifa rıe mezuniyet 

Jle!ıleğe giriş 
Polis mealeğine girmek ıçın İt· 

bu kanuna tevfikan yapılacak ni
zamnamede teabit olunacak vaııf 
Ye tartları haiz bulunmak lazım
dır. 

Merkezde mÜ•tahdern üçüncü 
ve daha yukarı derecelerdeki me
murlarla vilayetlerde mW.tahdem 
bufunan emniyet müdürleri, polia 
mektep müdürleri ve emniyet mü. 
dürlükleri tube müdürleri, rniilki
ye veya lise veya yedi senelik ida 
diyi ikmal etn:Iİ§ hukuk mekteple
ri mezunu olmalan farttrr. 

A • Mülkiye veya hukuk mek
leple.-inden mezun olanlar memu• 
rin kanunundaki va.,fları haiz ol
mak ıartile doğrudan do![nıya po 
lis m"rkez memurlu ~una veya 
muadili memuriyetlere kabul olu
nurlar. Bu gibilerin daimi hizme
te kllbulü için en az altı ay nam .. 
zetlik devresi ıteçinn,..Jeri mec
buridir; bu ml!ddet 7.arfında 7.abı 
ta meslelcine Plverisli bulunduk
lan menıup oldukları müd;riyet
~e tasdik ve Emniyet 1 lrri Uır.um 

ilk üç sene mecburi hizmet 
müddetini ikmal etmi~ olan me
murlar istifa edebilirler. Kabule 
fayan mazerete istinaden ve mek 
tep maearifini vermek fAl"tİle da
ha evvel de istifa edilebilir. istifa 
edenlerden sicilleri düzııün olan
ların tekrar poliste i•tihdamı caiz. 
dir. 

istifanın kabulünü beklemeksi
zin veya istifa ebnekaizin vazifeai 
ni !erkeden memurların bir daha 
polis mesleğinile istihdam olunma 
mak Üzere kayıtları terkin olunur 
ve haklarında kanuni takibat ya. 
pılrr. Mektep masarifini venniyen 
ler hakkında Tahsili Emval Kanu 
nu ahki.nıı tatbik edilir. 

Memurin Kanunundaki senelik 
mezuniyetinden maada po)İA me• 
murlanna haftada yirmi dört ••· 
at İzİft verilir ve bunun iatimali 
tarzları nizamname ile teabit o)u. 
nur. 

inzibati cez;ıfar 
Memurin Kanununı:n 28, 29, 

30, 31, 32, 33 Üncü rnaddelerinde 
y<:7ılı hallerden ba§ka a4ağıc!aki 

2 • Amirinin, infaz edilmemui sadüf etmiyoruz, onları Anupa bir. 
Devlete zarar verecek emirlerini !iği tetkik komiıyonu ile tahdidi teo 
icra etmemek; ; lihat konferanıınm meaaiıine vakı-

3 • Mafevklerini söz veya yaZ'ı fane bir surette te,riki meaai eder .. 
ile tehdit eylemek; ken gördük. 

4 • Ziyaı Devletçe zaı-arı mucip Türkiye kendiıine vuku bulan da 
olaı:n olmaoın bir meselenin evra veli kabul etmekle tesanüt fikrine 
kını kAsten ortadan kaldırmak; ı qtirak, teşriki meoaİ fikrinde bulun 

S • Amirinin izin ve malumatı ı duğunu ilan eden bir harekette bu. 
olmaksızın mevküni ve vazifeıini lumnuttur. 
ve 1 alefine devretmek.izin me- Türkiye, timdi 9iddet hareketleri
mur olduğu aokta mevkiini terket n.in süikasbnın önüne geçmek, ihti
mek "mücbir sebepler mwtesna· li.fları muılihane bir tarzda hal, men 
dır"; faatleri telif etmek, ıru~letlerin mu-

6 • Mezun olduğu günlerde üni karenetini temin ve intizam ve ada
forma ile veya gayri mezun oldu Jet rejimini tensik eylemek gibi ulvi 
ğu günlerde bil& vazife gerek Ü· bir kaygunun birlqtircliği de..letler 
niforma ile ve cerek ıivil olarak ailesi arasmda müsavat dairetinde 
fuhuthaneye gitmek veya fahi..,.. bir mevki iıgal ediyor. 
!erle irtibat ve münaııebet teaia K vvet ve hudretlni 
eylemek; U Ti" k 

7. Amirini her ne ıuretle olur- gösteren ır iye 
aa ohu~ söz veya yazı veya aili\h- Aurupanın müntehaaını tefkil 
la tehdıt e~':k! ; . • eden Türkiye, medeniyetin 6ir ;. 

8: Maoarı~ını_ma~t ve ıra~ı _ile fadeaidir. Türkiye, Ç•tin imtihan
tev~ın etmey~.P otekıne .. ~nkıne ı lar geçirdikten sonra dahili haya. 
borçlanarak odemerneyı ıtiyal e- tında ahlak ve aJôtında ve müea-

dinınek; •!!!!!!!!!!~·!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1111!111!11!!!!91!!11!!!!! 9 • ifasına memur olduğu ve if-
ıtası Devletçe mazarratı mucip o
lan tahkikat safhalarını amirin
den gayrisine ifıa etn:ıek; 

10 • Sevkine memur olduğu eı· 
ba"'n kasten firarına sebebiyet 
v.ermek; 

11 • Her nP •ebeple oluroa olsun 
mafevkine filPn hakar~t etmek; 

12 • Mi~i cs1iha ve cephancaini 
ıatma k veya lıa,ka~ırı.a vermek 

(bedeli ödettirilir) ; 
13 • Aleni mahallerde aarbot o· 

larak bağınp çağırmak veya yı· 
kılmak veya bili. sebep aili.h at· 
mak; 

14 • Herhangi bir ,ekilde oluna 
olıun karakolda veya vazife ba
şında içki içmek; 

15 • Uyuşturucu maddeler kul
lanmn i[ı itiyat etmek. 

demiıtir ki; S b ? ""' · · 1 bi1 
"Artık bir daha sôremiyeceti- e ep ne ~:.~:tıh:r~::~ta ıJrtt~::' n::Cesind• 

miz büyük adamın habraama kar· ADANA, 17 - Tüccardan Küll- nfat 'edecek olursa vereoeıine der· 
t• hayranlığımı ye minnettarlıiımı ht uıde Ahmet Efendi dükkanın ö- hal tazminat verilir. Ancak bu kB:tl' 
ızhar için bu fırsattan istifade et• • !er" 
mekliğim kadar tabii birıey ola· nünde lbilm alırken sabık kaynı 18 neticeainde maliil kalan kımse 
maz. Huzurunuzda M. Briand'm Y"!lannda Ahmet Cemal tarafından ıirket birıeY. ödemrğ? mec~u; de-
hatıralarmı yadederken miitarüni bıçakla ağır surette yaralanmıttır. "ldir. Tazmınat al".hılmek ıç•?,;:i: 
Jeyhin namiyle birlikte Türkiyeyi Mecruh baıtaneye kaldırılmııtır. dini kazaya kartı 11gorta etti 

Cemiyeti Akvama kabule karar ı 11•••••••••••••••l li.zımdır. Şehrimizde .k~ya k•"'. 
vermiı olduğunuz celsede hazır 1' sigorta yapan yalnız ~ır !":ket .~8! 
bulunan Te mütevaffa ile birlikte zuaunun teuhurana müaait aem.ini dır. Bu şirket mü~terılennı butiiJI 
milletlerin minnet hislerini celbe- elde etmit oluyor. kazalan kar,ı ıuıüre eder." 
den eserin muharrik ve imillerln· Bundan Jııaıka Ttlrkiye, kendisine 
den bulunan Amerikalı devlet a- yapılmıı olan bu davette timdiye b 
damının yani M. Kellocc'un bmi· dar takip etmiı olcluğu siyasetin tak 
ni yadetmekaizin ceçemem. dir ve tftcccülıle karşılanmıı oldu. 

Beşeriyetin kabulüne lüzum cör- iunıın Jıir delilini sönncktedlr. 
müş olduğu n müntebaıma benim 
için hudut tasavvur edilmeaine im. 
kin mevcut olmayan ferman, beynel 
milel manevi bir imandır. Ve bütün 
aziz ümitlerimiz bundadır. 

Bu ümidin tahakkuk etmetl için, 
aulh hakkındakl bu imanın kitle!• 
rin vicclanmda kat'i surette yerlete
cek surette umumil"lmeainderı bat
ka çare yoktur • 

Cemiyeti Akvam, tertip etmiı ol-

Aranızda mevki alan Türlı: heyeti, 
bu miaafİrperver memleketin bü,ülr 
bir evl1dmm derin bir meeel:ni ha
tırlamakla bahtiyardır: 

•• Başkalarının muhabbetini eelbet 
mek için onlan aevmekten baıka ça 
re yoktur." 

Cemal Hüınli Beyin nutku uzun 
uzadıya alkıılaıuııqtır. 

duiu içtimalar sayeoinde bu maksa- Bütiin heyetler mumaileyhi hara-
dma muvaffak olmaktadır. Bu içti- retle tebrik etmlılerdir. 
maların bir kısmı munhaaıran azası
na mabıuatur ve bir takımı da lahdi 
di teslihat gibi umumi mahiyette 
mevzulara tahaia edilmiştir. 

Türkiyenln cemiyete aza olarak 
kabulü için toplanan bu cehede M. 
Herriot,MBoncoar, M.Nadolni, M. 
Sialoja, Lord Londonberry .Sir Jobn 
Simon,M.Blokland. M.Acchmann Ye 

daha birçok diplomatlar hazır bulun 
muşlardır. 

Sulh içinde ve sulh için beynelmi
lel tqriki mesaide bulunmak kendi
si için ulvi bir ideal t"lkil eden Tür 
kiye, elindeki va&ba ve kuvvetlerin 
müsaadeai nisbetinde bu ümniyenin Radyoda 
yabakkukuna çal'§mak arzusunda- CENEVRE, 18. A. A.- Bern el-
dn·. çimiı: Cemal Hiionü Bey, hu ak,,.m 

Türkiye, cemiyetin.İzin meıaiaioe radyoda, Türkiyenin Cemiyeti Ak· 
iıtirRk etmek fn·"3tnıı hulmaka ken •·ama girmesi münaoebetiyle bir hi 
disinin bu huıustaki it:ÔmkArane ar- f talx! irat etmiıli"r. 

Parlamentolar 
Kongresi 

BELGRAD, 18. A. A. - Ce...,,,. 
parl&mentolar kongreaine ittirak e
decek Yugoılavya heyeti, 20 1-
muzclan T1 temmuza kadar dev':"' 
edecek olan kongrenin mesaisine lf" 
tirak etmek üzere bugün hareket e
decektir. 

Yıld.ınm 

BELGRAD, 18. A. A. - Banyr 
!oka .-.hrinde bir yıldırım 85 yat"' 
da bir köylüyü, 10 yaşında bir ~~ 
cuğu 18 ya,ında bir delikanlıyı o 
d.. • .. tü"" 70 gu-ndenberi y•'""' urmut r. • ,. 
bu mmtakada 23 kiıiyi yıldınm , .. 
bet etmiştir. 

Toprak çökmesi 
VERSAILLES, 18. A. A. - .,,. 

ara:ıi çöküntüsü netic~ıind~ t ,J 
kazmakta olan bi~ok İfçİ toprak 

"ki • ~· tında kalmıştır. Bunlardan ı il ' - .. 



Ticaret İtleri Umum Mü
diirlüiünden: 

1898 3238 

Merbuoabn Ciııa Ye Nevile 

Mevlıi ve Mlftemilib 

r MAMA) 1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
1 Dr. Hakka Şinui - • 

Yavrunuzun en ııhh! gıdasıdır Taksitle ve açık arttırma ile satılık emlak 

1 
3 üncü kolordu 

il Anlan 

Esaa 
S5 

237 Erenköyünde Suadiye mahaUetincle Kokarpınar , ____________ , 

v~ K~rakol 110kaiında eski 6 ve yeni 1~ No. h bir Haydarpa,a hastanesi sene- 232 
kotkun tamamı. Azıze Hanım · lik fırancala ve yumurta11 pa · 
Beyoğlunda Pangaltı mahalle.inde Cedidiye so- J zarlığı 20-7-932 çarıamba gü- 407 
kağında atik 22 cedit 38 n~~aralı bir ha?enin t•· ı nü saat 16 ve 16, IS te yap~la-
mamı. F ılıpos ve Serkız Ef. !er caktır. Şartnamesini almak ıs ti 203 
Osküdarda Y •imahallede Kabristan caddesi so- yenlerin her gün pazarlığa ittı· 
kağında atik 22 cedit 16 No. lı maabahçe bir ha- r~k edecekl~rin vakti muayye· 221 
nenin tamamı. Nonik H. nınde komısyonumuza müra- 246 

Mevkii ve Nevi 
Ketenciler Tahtakale caddesi 2 No. arsa. 

Teminat 
250 

Lileli Balabanağa mahallesi Bozmacı han sokak 
1 mükerrer No. arsa 10 
Kumkapı Baklalı Kemaleddin mahallesi küçük Langa 
sokak 37 - 39 No. arsa 18 
Dayahatun mahallesi Yaldız hanında üıt katta 
14 No. oda... 30 
Yedikule Fatih Sultanahmet mah~llesi Salhane çıkma
zı ıokak 20 1 No. arsa. 220 
B~~ırköy Kartaltepe eski bağlar sokak 1 _ 3 No. ana 15 

Sakızağacı T athan caddesi 12 No. arsa 45 

NO.RSKE 0.RIENT LIHI& 
"ESTHER MARIA" npuna li

manımızda olup ( Anven Hambu re, 
Skandinavya limanlan) İçin ai 
. . 9flf 
tıcanye tahmil edecektir. Tafailat i-
çin Galatada Frenk yan hanında ikin 
ei katta THEO REPPEN •apıar a
centeliğine müracaat. Telefon: Be
yoğlu 2275 

SEYRJSEF AJN 
Merkez aeenta: Galata Kllprll 

başı B. 2362. Şube A. Sirkec· 
"1ilhürdarzade ban 2. 3740. 

izMfR - PfRE - İSKENDE-
1 

RIYE POST ASI 

' 

30 ilmaci tepin 330 tarihli ı..-a 
lriilıiiınleırine söre te.cil edilmiı olan 
ecneı.; banblannclan (Kredi Lİ7'o
"") Bankaaı bu kere münıouda 
Bankanın Beyoğlu lıüT- 11 
temmuz 932 tarihinde ve Cabıta ıu· 

besinin de 10 Teırinie..vel 932 tan.. 
hinde kapatılacağını v• Mücllriyet 
ve bilumum heaaplann 5ultanbama· 
mı bürosuna nakledileceğinden ali· 
kadarların mezkôr tarihlere kadar 
Seyoilu Büroauna ve Galata ıube 
,ine ve o tarihlerden aonra Sultan ~ 
lalnammdaılıü büroya müracaat et
nelerini bildirmiı olmakla ilin olu-
1ur. 

2820 4922 Beyoğlunda Feriköy mahalleıinde E,refefendi 
sokağında atik 26 cedit 66 numaralı bir hanenin 
tamamı. lskon Efendi 

caatları. (554 ,) (3346) 245 

• • • 
Y eşilköy Şevketi ye mahallesi Bulvar ıokak 20 • 22 nu
maralı arsa. 90 (EGE)l9 Temmuz salı llde I• .. 

Ticaret Borsuına 
intihap 

İntihap heyetinden: -
Hitam müddetine mebni in

tihabı yeniden yapılacak olan 
ticaret ve zahire borsası idare 
heyetine aza intihap olunmak 
ve intihap etmek hakkını haiz 
olanların listesi oda ve borsada 
talik edilmi,tir. Bir itirazı olan 
ların 21 Temmuz 932 perşem· 
be aktamına kadar tahriren mü 
racaat etmeleri ilin olunur. 

(3399) 

As. mk. Sa. Al. 
komisyonu ilanları 

Kilo 
90,000 Kuru ot 

4,500 Yoğurt 
8S,OOO adet yumurta 
Harbiye mektebi ihtiyacı İ· 

çin mikdarlan yukarıda yazılı 
ot. yoğurt,yumurta üç şartna
mede pazarlıkla satın alınc:ak
tır. Pazarlığı 2S-temmuz-932 
pazartesi günü saat 14 ten 17 
ye kadar T ophanedeMerkez ku 
mandanlığı Satınalma komisyo 
nunda icra kılınacaktır. Talip
leri nşartnamelerini görmek i
çin komisyona müracaatleri ve 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (98) (3412) 

• • 
Kilo 
2500 Şeker 
1200 Kuru üzüm 

* 1 
' 

Harp akademisi ihtiyacı için 
şeker, kuru üzüm iki ıartname
de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 25 Temmuz 932 pa· 
zarteai günü saat 14 ten l 7 ye 
kadar Tophanede Merkez ku
mandanlı it satm alma komi·
Yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
İçin komisyona müracaattan ve 
iştirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları . (97) (3411) .. "' 

Hava makinist mektebi için 
360 ceki aleni münakasa mer· 
kez ~mandanhğı müetsesatı 
İçin t 1107 çeki odun pazarlıkla 
iki sartnamede satm alınacak
tır. 

0

Pazarlığı 24 7 932 pazar 
&ünü saat 14 ten 16 ya kadar 
Tophanede merkez kumandan
lığı satın alma komisyonunda 
İcra kılınacaktır. Taliplerin 
!•rtnamelerini görmek için ko
lllİıyona müracaatları ve itti
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(99) (3413) 

Kiralık Denizden 
dolma arsa 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Y enikapıda Kilise sokağında 

kain olup tahminen yüz metre 
llıurabbaında bulunan denizden 
dolrna rnahal bir sene müddet
le kiraya verilecektir. Bu. yerin 
<!ski icarı yüz yirmi iki Iıradır. 
Müzayede müddeti 11 Tem
Irıuz 932 tarihinden 5 Ağustos 
932 tarihine kadar yirmi bet 
Riındür. Taliplerin S Ağustos 
932 tarihine müsadif perşembe 
türıü ıaat onda müzayede ve 
ihale komisyonuna müracaatla 
rı. (3258) 

7159 

3304 7542 

Kartalda Y eldeğirmeni sokağında atik 82 cedit 
997 67 numaralı bir hanenin tamamı. Lı1tfiye Re 
fika, Fatma Nezahet Hanımlarla Abdullah Feri-
dun ve Hüseyin Necdet Beyler. 

Üsküdarda Selimiye mahallesinde Tayakadın so 
kağında eski 1 Mü. yeni 32 numaralı bir hanenin 
tamamı. Hüsamettin B. ile Emine Şafiye H. 

174S 7S55 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Sultaniye so
kağında atik 23 Mü. cedit 2S numaralı maabahçe 
bir hanenin tamamı. F eyzişan H. 

3110 7581 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde T evfi;, Bey 
sokağında eski 3 Mü. yeni 14 numaralı maabahçe 
bir hanenin tamamı. Hatice inayet rt. 

22400 787S Tophanede Firuzağa mahallesinde Kantarodala
rı çıkmazı sokağında atik 4 cedit 4, 4 1 numaralı 
mn bodrum dükkanı müştemil bir apartımanın 
tamamı. Şakire H. namına vekili Bekir Ekrem B. 

6878 8817 Bakır köyünde Cevizlik mahallesinde Yulı soka· 
ğında eski 4 yeni 8,10 numaralı maabahçe ve müş 
temilit bir hanenin tamamı. Ihsan B. ve Kadriye 
Seniye Hanım. 

Şitli - Büyükdere caddesi Hacı Osman Bayırı 13 v 
13 1 numaralı gazino ve dutluk.... e 250 
Kadıköy Hasanpafa mahallesi Nahit 8. sokak 13 • No. 
arsa 
Kadıköy Kurbalıdere Dere caddesi 6 No. 400 

30 

ar!ın arsa 35 

Çatalca Mst Mv ihtiyacı o- 169 
lan odun pazarlığı 20· 7-932 
çarşamba günü saat 17 de ya· 239 
pılaeaktır. Şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün pazarlığa 28S 
iştirak edeceklerin de vakti 
muyyeninde komisyonumuza B~lida. yazılı emlıik seki~ t.~ksitle bilmüzayede satılacağın

dan talıplerın 26-7 -932 Salı gunu saat on altıda Şubemize rnüra
caatleri {3041) 

müracaatları. (S55) (3347) . " . 
Üsküdar ciheti kara nakliya

tı pazarlığı 20-7 -932 çar,amba BALIKESiR V1LA YETİ ENCÜMENi DAIMlSINDEN: 
günü saat 16,30 da komisyonu- B 1 k · ı k h a ı esır mem e et aıtanesi için mübayaasına lüzum görü. 
muzda yapılacaktır. Sartname- d 
sini almak istiyenleri~ her gün len ve be eli muhammeni 2464 lira 45 kurut olan 169 kalem 

eczayi tıbbiye 4 Ağustos 932 tarihine müsadif per,embe günü 
ve pazarlığına iştirak edecekle- saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle aleni mü-
rin de vakti muayyeninde ko 1 T 1 1 1 
misyonumuza müracaatları. 

· nakasaya vı:.zo unmuştur. a İp o an arm ticaret vesikasını ya. 
( 5

56
) (

3348
) nına alarak ve yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate-

sini vezneye teslim ile makbuz ve yahut banka mektubile yevmü 

K. O. ve 1. inci fırkanın sa
de yağı pazarlığı 20-7 -932 çaı 
şamba günü sat IS,30 da yapı
lacaktır. Şartnamesini almak is 
teyenlerin her gün ve pazarlığa 
iştirak edeceklerin ı:!e vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
ır.üracatları. (5S7 ) (3349) 

mezkurda encümeni vilayete ve bu hususta malumat almak ve 
şeraitini öğrenmek ve listeyi görmek istiyenlerin yevmü ihale
den evvel lstanbul'da sıhhat ve içtimai muaver.et müdiriyetine 
Balılre.;irde memleket hastanesine ve encümeni vilayet kalemine 
müıacaat etmeleri ilin olunur. (3338) 

Sinop belediye riyasetinden: 1267S 9926 Üsküdarda Kısıklı mahallesinde Kısıklı sokağın· 
da eski 2S Mü. yeni 27, 29 numaralı maabahçe 
bir hanenin tamamı. Talha Bey bilaaale ve Muh 
lis B. tarafından bilvekile Mehmet Salihattin, " " + 
Mehmet Ali Beylerle Fatma Sabiha Ayte Zey- Kolordu ve Selimiyedeki fır 

Sinop belediyesinin 7S lira iicreti maktualı fen memurluğu 
münhal bulunduğundan ehil ve evsafı lazımeyi haiz taliplerin 
ilan tarihinden itibaren bir ay zarfında Sinop Vilayetine müra
caatları . (3379) nep ve Fatine Hanımlar bilasale ka ihtiyacı için kuru soğan alı-

19625 9943 Fşndıklıda Kazancıbaşı mahallesinde mezarlık nacaktır. Pazarlığı 19-7-932 sa 
ve Hafızbey sokağında eski 23, 25 Mü. 9 ve yeni lı günü sa~t .16 da ya~ılacaktır . 
23, 25, 27; 2S numaralı ikam .. tgihı müttemil bir ~ar~~-amesını almak ııt~yenle
apartımanın nısıf hissesi. Halide Nazire H. rı~ ogleden evvel ko~ısJ'.00.• 1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

lzmirdeki büyük Salepçi oğlu 
kiraya verilecektir 

1 
hanı 39150 995S Hocapaşada Kırağı Hüaeyinçelebi mahallesinde , muracaatları .ve pazarl~ga ıtt~

Hüdavendigar sokağında atik 36. 36 Mü. cedit 1 rak ;d~ceklerın. de temın~tları· 
7 17 19 19 1 numaralı maadükkin ve bodrum le bırlıkte vaktınde kom11yon
kirg{r bi; otelin tamamı. Ahmet Ef. da bulunmaları. (569) (3420) 

1530 10121 Erenköyünd..e eski Göztcpe yeni Mehmetefendi * * * lzmirde en iılek mevkide Kemeraltı caddesinde kain ve Ev-
mahallesin~ayışdağı caddesinde etki 20 yeni K. O . ve 1 inci fırka kıt'ala kafa ait olan 18 dükkan bir kahvehane, bir depo, 32 alt ve üst o-
44 numaralı tamam bir hane ve natamam bir rı için onar bin kilo ve Haydar da, üç büyük ve küçük ahır üç garaj, bir yazıhaneyi ve büyük bir 
hane. Osman Efendi paşa ve Güıı:tişsuyu hastahane avluyu müştemil meb:ı:ul akar ve tulumba suyu olan büyük Sa-

1742 10131 Üsküdarda Tavaıahaaanağa mahallesinde Selim- leri icin 6500 kilo sığır ve ko- j lepçioğlu hanı denmekle maruf han 13 Ağustos 932 tarihinden 
paıataş sokağında etki 28 yeni 36 numaralı bir ha yun ;ti pazarlıkla alınacaktır. itibaren bir ıene müddetle ve müzayede ve ihalit kanununda 
nenin tamamı. Hikmet Bey ve Zekiye Hanım ihalesi 19.7.g32 sah ııünü sa 1 münderiç kapalı zarf uıulile kiraya verilmek üzere 15 Temmuz 
bilasale ve küçük Mehmet Hayri B. tarafından at lS te komisyonumuzda yapı 932 tarihi.?d.~n .. i~i.ba~en m~a.yedey~ çıkarıl~ıttır. İhalesi Ev_kll;~ 
Zekiye H. bilvekile. lacaktır. Şartnamesini almak ve Um~m mudurl~.&';'~n !asvı~ıne talıkan 9 Agusto~ 932 salı gunu 

6504 10135 liakırkoyünde Zeytinlik mahalleıinde Kiliseler 1 ğ ittirak etmek istiyen fzmır Evkaf Müdınyetınde ıcra kılınacaktır. Temınatı muvakka 
caddcü ve Zeytinlik sokağında atik 72 cedit 58, re:~:rk~.:isyonumuza müracaat te mikdarı ~~5 lira~ır. l,bu teminat.• mukabil ~·~~· ~ektuplaıt 
2

1 numaralı maabahçe bir hanenin taır.amı. Ma- 1 (568) (3403) da kabul edılır. Talıp olanların İzmır Evkaf Mudırıyetıne müra-
arı 1 . ·ı· 1 ( rika Hanım. caat etme erı ı an o unur. 3402) 

6504 10141 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Hacıah- SATILIK ARSA 
met sokağında atik ve cedit 9 numaralı bir ha-

nenin tamamı. Leman H. bilasale ve Neriman Kızta,ında ~rtyol atuın.da iiç 
H. tarafından bilveliye ve Leman H. tarafından yüz metrd~ bir araa e~ven fiatla sa 

R 
•t B b'l k'I bhyor. Fatih trunvay ıstasyonunda 

:ışı ey ı ve a e. . Ef d' -
6217 10221 Beyoğlunda Kitipmustafaçelebi mahallesinde a- 1 kasap Retıt en ıye maracaat 

tik Macar çıkmazı cedit Camcı sokağında atik 
17 17 Mü. cedit 32, 30 numaralı tahtında bir 
dükkanı müttemil bir apartımanın üç hisae itiba
rile bir hissesi. Despina H. 

6585 10283 Göztepede Mehmetefendi mahallesinde Alibey 
ve Rıdvanpat• sokağında eski 10, 11 yeni 8, 8 nu 
ınarah maabahçe bir hanenin tamamı. Nimet H. 

1597 10285 Üsküdarda Salacak mahallesinde arka sokakta 
atik 13, cedit 23 numaralı maabahçe bir hanenin 
tamamı. Mehmet Şükrü B. 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında 
bo ödenmerneıi hasebile 61 ııün müddetle satılığa çıkanldı
• rcdun talip olanların veya fazla tafsilit isteyenlerin Sandık satıt 
gın an 1 l . 1·· ·ı· 1 
amirliğine müracaat ey eme en uzumu ı an o unur. 

İzmir Ziraat 
Bankasından: 
Sokağı 

Eski Banka 
Eski Banka 

No. Muhammen K. 
3 27 14000 

37 ıı 12000 
236 508 30000 
241 469 20000 

90 80 15000 

Bakırköy sulh bukuk hilrimliğin
clm1: Miiclcleip Matmazel Annanm 
müddeaaleyb Y efilköyüncle Şevketi 
,,e mahallesinde N iıi.r sokağında 1 
numaralı banecle mülıcim ilraı hilen 
mahalli iı.a-ti medıul bulu-n pe· 
deri Vuil efendi aleyhine açbfı na
faka claYaamm cari malıakemesincle 
mahiye kırlı lira nafakanın tahaili
ne dair aaclir ..ı... 3 temmuz 932 ta 
rih n 932/1111 numaralı karar bü
liauıı telılii ...ı.amına kaim olmak 
üzere ilin oı.-r. 

lıtanlıul ikinci İcra -rlııjaa

clan: Bir alaca im temini ic;in -
bun ve mahcuz olup paraJa çevril
mesi "'ukarrer bulunan mubtelifül
cins tiftilderin 28 7 ·932 tarihine mü 
aadif perf"lllbe sünu -t 13 ılen 
15 fe kadar htanbul Ticaret Ye Za 
bire borsasında ikinci ve açık arttır 
ma ile aatılacağından talip olanlar 
mezkur gün ve saatte malıallincle 

hazır bulunacak memuruna mara· 
caatları ilin olunur. 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval 
No. 
ıs 
17 

Lınsi Mevkii 

Hane Zorbazhark 
Harap Hüküınet cad-
fırın cleai. 

Dö. Zira Vergi K. Muhr mmen 

o 
o 

3749 
1040 

kıymeti 
2000 
2000 

25 Değirmen. Kctbükü 6 O 3553 
26 Arsa Küçülmıinare 350 200 

1 -13 Temmuz 932 çar,amba ııünü saat 15 te mülkiyetinin 
ihalesi takarrür eden evsafı yukarıda yazılı ıayri mübadil malla
rına talip zuhur etmediğinden müzayedenin bir. hafta daha tem
didine karar verilmittir. 

2 - 20 Temmuz 932 çarşamba günü saat lS te aleni mü
zayede ıuretile ihalesi yapdacaktır. 

3 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile 
ıöre hak ıah· lerine verilmit ııayri mübadil bonosu olanlar bo
nolanm bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar iri yüz li
radan dun küsurat nakden tesviye olunur. 

4 - Müzayedeye ittirak edebilmek için ihale .. atinden 
evvel müzayedetine i!tİrak olunacak emvalin muhammin kıyme
tinin yüzde yedi buçuğu niabetinde teminat akçası verilecektir. 

S - Bedeli ihale, ihale ırünü ve ihaleyi müteakıp peıinen 
ve tamamen tesviye olunur. 

6 - Mezkiir emval ile· satı! !eraitinin teferrüatı hakkında 
daha ziyade malumat almak isteyenler öğleden sonra Tarsus 
Ziraat Bankası gayri mübadil itleri memurluğuna müracaat e- . 
derler. (3397) 

Mevkii 
Kartıyaka 
Kartıyaka 
ikinci Kordor. 
İkinci Kordon 
Alaancak 
Darağaç 

Şerafettin Bey 
Paralı Köprü 

Tramvay caddesi 

Cinai 
Hane 
Hane 
Hane 
Hane 
Hane 
Hane ve 88-88 1 14000 

~· fer ebliyetnamemi zayettim. Yeni-3ma2iahzu··~~ı· ZAYi - 1616 sicil araba seyrüse- ŞARK DEMiRYOLLA-RI 
, Hacı Bekir (iki hane (31 ·33 2COOO ıini alacaiundan b:ilunü "oktur. 1 l i. n 

(Karakol ve dükkin (53 37 Halil Şark Demiryollan Türk Anonim Şirketi tarafından 
Yukarıda cinsi ve evsafı muharrer olup 4 ve 7 T e~uz 932 • d ·· t ·ı d lı • kanlmı 

.hl . d kapalı zarfla müzayedeye çıkarılan em vale ıhale sün ZA YI ~ Cal•ta ithalat Gümriiiü· &p.E;I a goı erı en meva aab ga ÇI ştır: 1 

Alıancak 

1 

. 

Galata Rıhtımından. 

TRABZON POST ASI 

( KARADENiZ) 20 temmuz 
çar,amba 18 de Ga!atı 
rıhtımındao. 

İZMIR - MERSiN POST ASI 

(ANAF ARTA) 20 temmuz 
Ç&rfamba 10 da idare rıh· 
tımın<·a 1 kalkarlar. 

IZMIR EKSPRES POS-
TALARINDA 

f stanbul - lunir - ilcretll'ri 

Kr. 
1. nci kamara 1500 
2. nci .. 1000 
3. ncü .. 800 
Güverte 300 

MERSiN POSTALARINDA 

fstanbul - fzmir ücretleri 

Kr. 
1. nci kamara 1000 
2. nci .. 80.) 
Güverte 300 

·-

--th 
Limanımı.za muucuaları bf!kle 

nen: 

AVENTINO vapuru 20 temmuz 
çarşamba (Cenova, Napoli ve Pire ) 
den. 

KALDEA npuru 20 temmuz çaı 
şamba (Batum •e Anadolu) <İan. 

Limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

DIANA vapuru 19 l<mmuz ıaL 
(lıkenderon, Kavala, Selanik, Vo
los, Pire, Patras, Brendizi. Venedik. 
Trieate, Fiume ve Trieate) ye 

SORIA PILSNA vapuru 20 tem. 
muz çarşamba aabah lem 10 da 
(Lloyd Ekapres) olarak (Pire, Ro
dos, Limaaol, Larnak, Beyrut, Kay 
fa , Y affa, lakenderiye, Sirakua•,Na 
poli ve Cenova) ya. 

HELOUAN vftpuru 21 temmuz 
per~Pmbe sabah tam 10 da ( Lloyd 
Ekspres) olarak (Pire, Brendizi Ve 
nedik ve Triest•) ye . 

Şimali, Crnı1bı ve merkezi A 
merika ile Avuaturalya, ye-nı Zey 
la.ad ve Aksayı ,ark için clogru 
bilet verir. 0 IT ALIA" vapur kum 
panyaaının Jülca vapurlarile müt .. 
tebit oervia. 

Her nevi lafailit için Galatada 
ll:'erkez Rıhtım Han (Lloyd Tıieı 
lıno) ser acentesine Tel. B. 771 
ve 4878 veya Galatasarayındakı 
yazıhane. Telefon Beyoğlu: 24 9!1 

ve yahut Eminönü, lznıir aolnk 
No. 14, yazıhanesine müracaat ea 

dilmesi. Telefon latanbul 235. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Poıtaıı 

Dunıhı rınar 
Vapuru 21 Temnıu:ı 
PERŞEMBE 

pnii akıam aaat l8 de Sirkeci 
nhbmından hareketle Zonıulciak, 
lnebolu, Ayancik Samaun, Or· 
du, Gireaun, Trabzon ve Rize'
ye azimet ve avdet edecektir .. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey 
menet hanı •ltında acentalıima 

müracaat. Tele. 22134 

tar~ der~ dd. liyikile talip çıkmamıştır. Bu emvalin kapah zarfa ne 7-6-932 tarihinde 378 No beyan- 1 - Takriben 500 tonilatoluk hurda demir. 1 
Kiralık Daktilo lerın ~ a \name dahilinde ıs Temmuz 932 tarihinden itiba- name ile vermiı olduğum (1308) li- 2 - Mallet tipinde ve takriben 300 tonilatoluk Beyoğlu orman idaresinden: 

Mah
alli esas 0 •~_!ar .. n müddetle pazarlıkla satılığa çıkarılmasına ko- ralık 432352 No depozito makpu- (aürşoflı Compe>und) üç adet eıki lokomotif. Mü .. dereli emvalden Fındık 

r~ Oll """'kagur ven'lmwtir. İhale günü 30 Temmuz 932 cumar- zu zayi olduğundan ve 7'enİai alına- 1 b 1 k t"fl d b" • • 1 anbulda 1 da bt ı·f d d 1 Ernino··nu·· Malmüdürlüiün· onca ra -. ed b ükm.. k § u o omo ı er en ırııı ıt ve ikisi Ye- ı mu e ı o un epo arında 
den.· rın~Y .. .. ld ·undan isteyenlerin yüzde y i uçuk teminat ak- cağından h.. u yo tur. Uaulcoğlu. şilköyde buluıımaktadır. mahfuz ~unan 340 çeki mete 

tesı ~unbu. 0
1
.ktug mezkUr günde saat on dörtte Ziraat Bankasının 3 T kr b 177 --L 50 ki hl· ki 

. lstanbul Tapu mu .. dı.riyeti da lenle ır 1 e d ·· ekk·ı k · 1 - a i en 200 tonı·la"to a·kletı' d ·ki d t ı-'- ı ve ......,.ı 1 0 
ma ut · çe . 

1 
d ki lzmir tubeain e mulC! ı ıatıt omısyonu- DAREHANE NAKLi . 1 n e 1 a e e&KI j cem'an Sl 7 çeki 50 k·ı od ır~ai dahilinde daktilo ile yazı Gazı Bu vann • (3310) lokomotıf. .. ı 

0 
un 

Y 1 
·k· na mur·· acaatlan. Vakuum Oil Kumpanyası lstan- 1 b l k . • muzayedeten satılacaktır. 

azmak için ayrı an ı ı yer se- Ş U o omotifler Edirnede bulunmaktadır· 9-8-932 tarı'hı.nde saat 16 bu 
il • 1 ı· h mmen bul Ş•besinin timdiye kadar Galata ~vı a tmıtar ıra mu • f tanbul Ticaret Borsasından: da Frenky•n Hanının ikinci katın- Bu bapta.tafıilMl lUirnenin iıtihaali zmınm. • da ali.- çu~ta iha~e olunacağından talip 
kıra üzerinden acık arttırma u· 8 kadarları11 nıhayet 31 T·--u· 1932 tarihin• kadar lenn Betıktaş Orman ida-:-
•ulile 21 T emm~ 932 per,em- mübayaacılarından .olup ahiren Borsa ile alikası da bulunan merkezi idaruinin bu- ~·-·· • ~ • __ 
be günü saat 14 te ayn ayrı ki· .. Bo~s0j:z Hüseyin Hüsnü Beyle Borsadaki muamelitından pnden itibaren yine Galatada M>r Şirketin Sirkecideki Müdüriyetine müracaat eylemele- ve ~evm1 i_ ihdalede Beyoğlu UJ'• 

L.. __ ı:a.. ..... -...:.ı.-.ı..,;,.......!i...tıLL...K20!!m!!i!.•-:..ı..:;m::;u:;:n::;ka:;..t .... ı·.....:·w,;·;uır....Jaıııll~~oru(li&ni!!' !!.,!A!!;rf~ı202d!a..!B~o~r~s:!a:zy!a~m~ü~r!aca~a~t~la~·:..L:kez:_.:;R:;:ıh;::t;::•m::..,:H:.:,:anı:;:n:,:•n:_d:o:: .. r::d:::ü:nc~u:._:ka!:_- ı;r~i ~l~a~z~ım~d~ı~r::__________ ma am ıgın • mütqd.Lil miio ' • ann.r~ ...... ,........ zayede komiıvonuna lüzemlf 
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a ıye ı umumıye, ış ı asız 

ve kuvvetsizlik halabnda bü
yük faide ve tesiri görülen 

l'Ylemnun •.. 

Siz de ayni gömleği 
yaptırta bilirsiniz! 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

S6 HefkereHiriıtiyan köy 2200 
57 Tarla Halit aı1a K. 

00 
!41 00 1/3 ve mütebaki 

250 

IÜlÜHN81D 9/16 11 2550 
58 ,. Ke-b- Hüyüiü l 10 180 1650 
58 ,. Dadeb 80 60 800 
80 K I · 2 2, 20 
aı ıs ıs '5 
12" .. 8060 800 
83 " " 70 70 350 
... " .. 20 10 100 
~ " " ı~ı~ 17~ 

1 - Yukarıda eot"aafr yezılı gayrimübtıdil mailin 4 tem
muz 932 pazarteoi tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 
aleni müzayede ıuretile satılığa çıkanlmıttır. 25 temmuz 932 
pazarteai günü saat on bette ihaleoi yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye i,tirak edebilmek için ihale saatinden ev• 
Yel müzayedesine ittirak olunacak emvalin muhammen kıyme
tiaiıı yüzde yedi buçuğu nlıbetinde teminat akçeoi verilecektir. 

3 - Bedeli ihale, ihale ııUnti Ye ihaleyi müteakıp pqinen 
ve tamamen tesviye olunur. 

4 - Ellerinde haziran 928 tarihli talimatname ahkimma gö
re eshabma verilen gayrimübtıdil bonosu olanlar bonolannı be
deli ihaleye mahaup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan dıln 
küı6rat nakden tesviye olunur. 

5 - Mezk6r emval ile satq teraitinin teferrüatı hakkında 
daha ziyade malumat almak istiyenler her ııün öğleden sonra 
Tarıuı Ziraat Bankası gayrimübadiller itleri memurluğun• mü
racaat ederler. (2842) 

İst. P. T. T. Başmüdiriyetinden: 
İstanbul, Galata, aeyyahin ıubesi ve Beyoğlu merkezleri 

•raımda motosikletle teleraf ve bet kiloya kadar mektup nakli
yatı kapalı zarf uaulile münakasaya vazedilmittir. Münakasa 24-
7-932 pazar günü saat 14 te yapılacaktır. İsteyenlerin tartname. 
yi görmek için her gün Batmüdürlük kalemine ve münakasaya 
ittirak için de kapalı ve memhur teklifname ve teklif edecekleri 
bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçe 
·yeya banka mektubu ile yukarıda yazdı gün v:e. saatte Batmüdür 
Iükte mütqekkil komisyona müracaatları ilin olunur. (3072) 

ın~ot sı~~iyei bayvaniJe 
Memuru olmak isteyen orta mektep 

mezunlarına: 
Yüksek Baytar mektebinde bulunan Küçük Sıhhiyei Hayva

niye memur mektebine bu sene müsabaka ile 30 talebe alınacak
tır. lleride evrakı müsbiteleri talep edileceğinden taliplerin timdi 
lik yalnız birer istida ile 15-8-932 tarihine kadar Yükaek Bay. 
tar mektebi Rektörlüğüne müracaatları. (3225) 

ar Si 
Ku!lanı 

Her 
de 

.Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
14 Temmuz 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa 
Altın safi ki Jog. 
Banknot 
Ufaklık 

ıt.570.344 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhabirlen 

Ura 
ft 

ft 

Altın Mevcudu { llfveten tedavüle çıkarılın ı 
Külçe safi Kilogr b k 1 k 1 ~ Lira 

3 7 5 720 an not ar arşıı•ı 

17 .6!7 .069,08 
9.ll0.986,-

318.561,16 

530.45 .. 15 

' .. . f llAveıen ted•vül 
Altına tahvili { Dovız mevcudu t çıkanlın bank· 1. 893.871 ,58 kabil notlar karşılığı .ırı 

Lira 

17 .1 26.616,44 

636.539,N 

Sermaye 
Tedarildekl Benlmotlar 
Derulıte cdllaı cnalu aak11yc 158.748.563,-
l:aııanun 6. '" 8 lnd maddelerine tnfllı:aıı 
nld ıedlyaı -i.860.563,-

Dcnılıtc cdUm nrüı ndtlyt \ıalı:lycsi 156.388.000,-
Kartıhlı tamamen alun olarak tedavüle va:& c4iltn l Ura 9.219.044,H 
K~rşılılı tamamen altını tahvili lı:abl döviz olarak 
tedavüle vızedilen " 398.371,35 

~~---~-· 

Vadesiz Tevdiat: 

Lira 
ıs.ooo. 

's b d '' . 1 1 713.528,85 ı . er csı ovız er .__"-------ı 
Ui3~.;l54,5.1 

Döviz mevduatı 
Muhtelif. 

166.000.41 

7.044.32 

1.017.1 6 

32.660.47 
Ha:dne Tahvilleri: 
Deruhte edilen cvrakı naktiye karşılığı 
Konunun 6 ve 8 inci maddelerine ttvfilı:m 
vaki tediyıt 

Ciizdan 
Scnedıt 

Esham ve { Deruhte edilen evrakı nakıiye 
Tah\'illı karı ı lı ğı ( iılbarlkıymetle ) 
Esham ve Tah vil~! 

Altın üzerine avans 
Hi•sedarlar 
Muhtelif 

r 
U~-158.748.5611,

•. 2. 360.563, -

1 

Ura. 2.000.000,-

ft 1!7.1 25.81!5, -
t1 9~5,000, -

Yekıln 

156.38f.OOO,-

80.080.825, - . 

Ul78,S~ 

4.6~1.051,76 

__ J.280.728.~4 

2!1.722.389,45 -- YekOn 221. 722.389, 
_ .................. il 

İskonto haddi: (9. 7.1932 den itibaren) % 7 altın berine ••an• % 5,112 

--JUBOL 
Dalma sıhhat ü
zere olmak için 

her ak~m bir 
komprime (Jüo1 

bol) alı nı:r: • 
Paris hastaneleri 
müteahhitleri 

.ŞATELEN 

MÜESSESATI 

BllCımum ecza,. 

nelerde satılır. 

JÜBOL\ 
Barsakları yen'ltf'en 
tamir ve ihya eder 

fNKIBlZ' 

tl TIHABI EllİA 
USRETI HAZIM 

2 MfGREM 

Ba§ıraatdann nıızımı olan ( JÜBOl ) inkıbazdan mustarip 
olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

Çanakkale Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 - - Çanakkale vilayeti dahilinde Çan • Biga yolunun 10 + 

645-11 + 415kilometroları arasonda 6 kulaç kısmı ile 13+ 025-
17 + 838 kilometroları arasındaki Okçular - Katrancı kısmı ·-- Dr. lhHn Sami •-.. 
tesviyei turabiye imalatı aınaiye ve tosa intaatı 88761 lire. 72 ku-
rut bedeli ketifle ve kapalı zarf usulile 13/ 7/ 932 tarilıinden iti- ÖkBürük Şurubu 
baren 20 gün müddetle münakasaya çıkanl:mqtır. Ôluöriik ve nefeı darlığı 
• 2 _ . ihale 1/ 8/ 932 pazarteoi günü saat 15h! icra edilecektir. boğmu:a rve kınmık llkın-

3 - Taliplerin uaul kavaidi mevzuaaı dahilinde teklif mek. rllkleri için pek teıirli iJiç· 
tuplarmı ve teminat akçelerini mezkiir günde aaat 15 ten evvel tır.Divanyolu Sultan Mahmut 
vüıul bulacak tekilde poata ile göndermeleri lizımdır. , .. __ tllrbem No, 189 

Bu saatten ıonre. verilecek veya vürut edecek mektuplar ka-
bul edilmeyecektir. 

4 - Münakasaya girmek iıteyenler bu baptaki teraiti fenni
ye ve huauaiyeai İstanbul, İzmir, Çanakkale Batmübendislikleri. 
le Ankarada Yollar Umum Müdürlüğünde mütalea edebilirler, 
evrakı ketfiyeyi görmek ve mahallen tetkikat icra etmek iıteyen 
!erin Çanakkale Batmühendialiğine müracaatlan ilin olunur. 

(3195) 

iLAN 
Ounanh BankuDllD Galata, Yeni 

cami ve Beyoğhı. devairi 1 eli milli 
münıuebetile temmuzun 23 üncü cu 
martesi ıünü kapalı buluoacaktır. 

Askeri Lise ve Ort 
Mekteplere 

Talebe Alınıyor 
1 - 1932-1933 den ıeneoi için lıtanbulda bulunan Kuleli 

Maltepe Askeri liaelerile Buraada bulunan Buraa Askeri lia 
ne, Konya ve Erzincanda bulunan Askeri oda mekteplerine 
lebe alınacaktır. 

2 - Liaeler 9, 10, 11 inci ımıflan (1 2, 3) üncü; ort melet 
!erde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) ÜDcÜ ıımfları muhtevidir. Ve li 
kıamma 400 • 500, Orta mektepler kısmına da 200 - 300 tal 
almabilecektir. 

3 - Mektepler leyll meccanldir. Talebenin iaıeoinden bat 
ııiydirilmesi, teçhizatı, kite.p ve saireai hükıimete ait olduğu 
bi aynca talebeye her ay bir mikdar maat ta verilir, 

4 - Liaeleri muvaffakıyetle bitirsıler Harbiye mekteli 
terfi ederler. Ve iki aaıelik tahıilden aonra Cümhuriyet Ordu 
için zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt Ye bbul, mekteplerin 
duldan yerlerde 1 Temmuz 932 de bqlar. Ve Aiuatoa 932 
rihinde hitam bular. Bununla beraber k.adrod münhaller kalı 
ıa den -inin devamı mllclcleti.nce sivil lise ve orta meiı:tepl 
den nakil ıuretile talebe alınme.ya devam olunur. 

Mekteplerin buluaduiu yerler haricinden Aıkert liıe ve o 
mddeplenı telip olanlar 1 Huiru 932 tarihinden itibtısen 
lunduklan yerlerin askerlik ıubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere ıirmek için liıum olan tartlan muhtevi kaJ 
ve kabul tartnameleri ve muhtaralan bütün Aıkerlilı: ıubele · 
de mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve aakeri liıe ve o 
mekteplerine müracaat ederek meskdr tartları öğrenebilirle 
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Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Baıhyor 

1. ci Keşide: 

11 Ağustos 1932 dedir. 

BDJDk ikranıiJe 30,000 tira~ır. 
Biletlerinizi ıimdiden tedarik ediniz. 

BALIKESİR ViLAYETİ ENCÜMENİ DA1M1S1NDEN: 

Balıkesir • Biııadiç ımdD'ııı yolunda kqifnameai mucibine 
yapılacak ve bedeli kqfi (53553) lira (33) kurut olan tosa int• 
tı 11 Ağuıtoı 932 tarihine müaadif pertembe ııünü aaat on bette 
ihale edilmek üzere bir ay müddetle ve kapalı zarf uaulile mün•· 
kaıaya vazolunmuttur. Talip olanlann ihaleden liakal sekiz eü. 
evvel münakasa ıartnameainde muharrer veaaiki fenn•ye ve ehli 
yet vesikalarını Balıkesir Bq Mübendiıliğine ibraz ile lastik et· 
tirmeleri ve ıeraiti milnakaaayi öğrenmeleri ve yevmi ihalede "' 
vakti muayyeninde teminab muvakkate makbuz ve yahut melı• 
tubile ticaret veaikaımı ve aalifüzikir vesaiki fenniye ve aairet1' 

ni uaulü daire.inde teklif mektuplarile birlikte mazrufen Endi· 
meni Villyete vermeleri ilin olunur. (3339) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

600 ton kok kömürü kapalı zarfla münakasaya konulmutt~~ 
Mönakaaa 7~ 32 tarihinde Ankarada Umum müdürlıı 

binaımda yanılacaktır. . -.. 1 r" Fazla malumat, Ankara ve Haydarpaşada idare vezne erı · 
de 5 er liraya satılmakta olan tartnamelerde yazılıdır. (3353~ 

MİLLİYET MATBMSl 


