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GaziHz. 
Büyük Reiaimizin 

tepif-
leri yakınl•flyor 

Relalcll111hur Hz. nln 
gduu/11 phrlaılzl şeref 
Nndlreee/ılerl anlafıl· 
llllJ/ıllldır. 

Dolaıabahçe ,,,, B1111-
l11rbegl uraglannda ha 
zır I ı /ı I ar gapılaıa/ıta, 
noluanların l/ıaıallne ça 
llfl/aıalıtadır. ErtutJrul 
,,,, SIJllltliJ gaHarı da 
Hallçt11n çı/ıarak Dolma 
bahçe lJnl11rlnde d11mlr· 
leaılşlerdlr. 

Hastalık 
Bahsi 

lzmlr incirleri ile ye
ni ketfin alakası yok 

Um ı Neplyat ... lP_ Madirl 
ETEM iZZET 

Fran111zlar l/ııncl golll gaparlarlten" 

Galatasaray, Racing 
Club'e mağlôp oldu •• 

Oyunda, birinci devrenin ilk 
20dakikasıbariç,insicam yoktu 

Yeniköy faciasının 
kurbanlan ne halde? 
NesUhan iL m yaram oldukça 
•imhr· Hadise n•sıl oldu? 
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Galatasaray, Racing Club'e HARİCİ HABERLER 

mağlup oldu 

(Bqı 1 inci sahifede) j akınlarla Franaız kaleainin önüne 
Delfour itmam ediyor ve kendi o- kadar sokulmağa muvaffak oldu
yunları çok güzel cereyan ediyordu. ' laraada yine .acelecilik yüzünden Almanlara göre Lau

sanne' da vaziyet 
~ vusturyaya 

istikraz 
Buna mukabil Galatasaraylılar muhakkak bır aayı fırsatını kaçır 

en zay<f bulunduklan sol açık mev- dılar. Yine diğer bir akınlarında 
künden akın yapmak isteyorlar mer~ez~en çekilen bir tüt üst ka
ve daima muvaffalayetıizlik kart•· le dırefıne ~arparak avla kaçtı. 
sında kalıyorlardı. Galatuaraym bi- 39 uncu dakika_d~ F_ransızlar ~a
ricik golünü atmaia muvaffak olan lataaaray kaleaını yıne tazyık~ 
küçük Necdet sağda fena olmakla batladılar ve ~~~n. 4~ ıncı d":k!
beraber biraz daha acemi idi. Nite- kada bu tazyikı._ ıkıncı gollerıru 
kim b

. ·ki · ı ·· d b k ·· kaydetmek suretıyle semerelen
ır ı ncı so u e u uıuru yu d" d"I 

Siyasi ve iktısadi 

F l •• • k l şartlar 
ransız ara gore ıse azanı an etrafında tahminler 

ı:ünden kaçırdı. Bu devrede bir na- ır 1 er. .. • 
h h.d. ı rın old - ·m Fransızlar bugun daha sert bır netice Fransız_ ViYANA, 3 A.A. -Avustur-

Of a ıııe oyuncu a ugu gı , · · b.k d. 1 
b ··t- · ·ı • d • b bo d oyun aııtemı tat ı e ıyor ar ve • ya iati.krazına müteallik protoko .. 

u un seyırcı erın e asa ıru z u. I h kk k · · b" t" im k 
V k

' ·· ı ld mu a a ıyı ır ne ıce a a 
in 

•ı• teşrake • •d• lun kat'i metninin Lausanne'da 
gı iZ ı ı mesaısı ır tesbit edilmiş olması Viyana'da a a t 0 Y e 0 u: ı· 1 f k l"d 

S 
"da · k' af d bl F eme ıy e ev a a e gayret sarfe-

J mezkUr İstikrazın aktine doğru ag n ın ., e en r ranıtz d" ı d So · k d k h . y . ıyor ar ı. n dakıkalarda esaa 
• ının a mer ez. ~u acım aınaute defans uzuvlarından mahrum <>"" 

tek batına .lıalecı ile kartı ~ııya lan Galatasaray kalesine tehlike 
~~ldı . Avnı topu bloka .edeb!lmek li anlar ya,atıyorlar. 
ıçı~ hanya sıçradı aynı sanıyede 1 Son dakika Galatasaraylılar 
Vaınaute te topa çıkmıt bulundu soldan bir aknıla ikinci beraber
ve ikisi biı:_den çarpıttı~~· Bu çar- lik saymnı çıkarmak azmiyle 
pı§mayı muteakıp her ıki oyuncu Fransız kalesine indilerse de akını 
baygn:' vaz!yette ye.re d!it~üler ve o semerelendirmeğe imkin kalma· 
yun bir muddet !atıl edıldı. Fransız dan devre nihayet buldu. 

BERLlN, 3 (A.A.) - Siya vermesi müşkül işlerinde göster atılmıt kat'i bir adım telakki e
si Alman mahafili umumiyetle miş oldukları ihtisas ve ihlas- I dilmektedir · 
Lausanne' daki vaziyeti pek ger tan dolayı M. Germain Martin H~nüz reıı_ni bir ttbli.ğe. mevzu 

· ı·kk. t kt d" B ·ı M B , kk.. . tetkıl etmemıt olan bu ııtıkrazın 

oyuncusunun yarası aai şahdamarı
nın üstünde idi. Ağzından kan geli
yordu. Bu vaziyette derhal İptidai 
yardım yapddıktan sonra derhal has 
taneye kaldınldı. A vninin de yara
ıt burnundan ve yanağından idi. O
na da müdavatı evveliye yapddık
tan sonra hastaneye kaldınldı ve 
maç devam etti. Biz burada her iki 
oyuncuya da geçml, olsun derneği 
bir vazife biliriz . 

Bu hadiseden sonra her iki ta
kımda bazı değitiklikler oldu. V ai
naute yerine Riu ve Avninin yerine 
de Ulvi cirdi. Bundan batka Galata 
saray forvet hattından Rasih çıktı 
yerine Necdet girdi. Oyunun bu 
kısmı bir kör döğütünden bafka bir 
t•Y olmadı. Galataaaraylılar netice
yi büsbütün aleyhlerine çevirme
mek için vücut oyununa bqladılar. 
Fransızlar da bunlara mukabele et
tiler ve bu zaman zarfmda Ulvinin 
büyük ıanıı sayesinde sarı krrmızı .. 
lılar üç dört ıol yemekten kurtul
dular. 

Maç nasıl oldu? 
Saat 17,50 de evvela Fran11z takı 

mı ve bir dakika aonra da Gala· 
lan.ray takrmı sabırıızlanan aeyir 
cilerin alkqlan arasında .. haya 
çıktılar ve halkı aelimladılar. 
Karıılıklı nutuklar söylendi bay
raklar teati edildi. Galataaaraylı 
lar Fransııı: takımma zarif bir bü· 
kel hediye ettiler. 

Hikem antrenör M. Peinaın i
dj, Parayı Fran•ızlar kazandı ve 
bizimkiler rüzgar ve sün•te kar
i' düıtüler. Fransız takımında 
Vehapı kaleciyi ve 901 muaYinleri 
ni tebdil ederek cuma günkü ta
kımdan farklı bir 1&kllde yerleri
ni aldılar. Galataaaray takımı ise 
hasta ve aakat olan bir kaç eaaa ' 
unsurundan mahrum bir Taziyet· 
te ihtiyat oyuncularla doldurul
mut bir takım halinde ve ıu tekil 
de sahaya 91ktılar: 

Avni, - Tevfik, Burhan • Suphi, 
Nihat, Billent - Necdet, Raaib, L. 
Mehmet, Kemal Faruki, Rebit. 

Franaız taluını: 
Menardı - Nlko, Malreue, -

Duranı, Gantherouse, Schawathı 
- Gaby, Delfour, Valnaute, Delez, 
Lethka. 

Maç tam oaat 6 da Galatasara
yın Franaız kalesine kadar inen 
ser. bir hücumile ba,ladı. Oç da
kika kadar Frantız kaleai tehli
keli anlar yaıadı. Çekilen tüller 
tanıızhk Ye heyecan teıirile oyun 
culara çarparak 1"eri döndü. S in
ci dakikada Fransızlar aoldan 
Galataoaray kaleaine indiler çok 
tehlikeli bir vaziyet Galatasaray 
müdafaaaının gayretiyle atlatıl· 
dı. 7 inci dakikada Galataaaray 
aleyhine bir korner oldu. Çok mü 
kemmel atılan konıer Fransızla
rın ilk golu ile neticelendi. 

Bu golü verdiiii alksülamelle 
Galataaarayhlar seri bir akınla 
Franaız kaleıine indiler. Kale ci .. 
varmda Franaızlar aleyhine bir 
firikik cezatı verildi. Top bir kaç 
saniye kale önünde dolattıktan 
sonra Necdettin aıkı bir tütü ile 
bir dakika içinde beraberlik sa· 
ym temin edildi. 13 uncu dakika
da Framızların yaptıkları bir a
kında merkez muhacimin çekti
ği yerden aıkı bir ıütü Avni plon
jonla kurtardı. Fransızlar arka ar 
kaya akınlarla Galataoaray lu.le· 
sini tazyik ediyorlaraa da müte .. 
madiyen ofsayta düıüyorlardı. 
Ton yine bir müddet Fransız ka
le•i önünde dolqtıktan aonra 
Fransızlann mf!rkezden inkitaf 
eden akınlariyle Galatasaray ka
lesi önüne döndü ve kalemiz bir 
iki dakika tehlikeli vaziyetler at
lattı. Kalenin h~men köşesine ka .. 
dar sokulan sol açığın tütünü 
Avni maharetle kurtardı ve top 
hemen Galataıarayın seri bir a
kınıyle miaafirlerin aahaıına inti ... 
kal etti Fransız kalesi bir an, Ga
Jata8arayh muhacimlerin acele 
etmeleri yüzünden ciddi bir teh
like atlattı. 

26 mcı dakikada Galatasaray 
aleyhine bir korner oldu. Korner 
yine çok mükemmel ortalandı. 
Avni Delfur'un ayaklarına atıl .. 
mak suretiyle kendisini tehlikeye 
ko•' r:ık muhakkak bir tehlikeyi 
def'e muvaffak oldu ve şiddetle 
alkı~landı. 

30 uncu dakikada yine Galata 
saray aleyhine olan ve aoldan çe
kilen korneri Avni ayni maharet .. 
le kurtardı. Bu tehlikeyi atlatan 
Galataaaraylılar büyük bir canlı 
lıkla ve arka arkaya yaptıkları 

ikinci devre 

gın. te a ı e me e ır. u ma- ı .e . on?et e teşe . ur etmış siyasi ve iktısadi tartları hakkm-
hafıl, konferansın Almanyaya tır. Mumaıleyh, aynı azmanda da Neue Freie Preue'in Lausan
atf ve isnat edilebilecek bir ta- 1 Fransız heyetinin disiplinini ne' dan vuku bulan istihbaratına 
kım eıbaptan dolayı akamete takdiren de bir kaç kelime aöy- na~a~an pr?t.okolda bütçe rahne-
uğraması takdirinde Almanya- !emiştir. lerının tamırı olmadığı beyan o-

.. f · b. · k 1 lunmaktadır. 
nı~ mun erı.t ır va .. ıye~te a a Allnanga ue alacaklı Protokolda "Kontol", kelimesi 
cagrnı takdır etmektedır. Hat• deuieıferill pro:1"esi zikredilmiyecektir. Bu da Avus-

lkinci devre, daha sert bir o-yıınla batladı. Bu sert oyunlarile ta mutedil sağ cenah mahafilin BERLİN 3 (AA) _ Sağ turya'da. ha~i hazırda mevcut o; 

F 1 
• • de bile böyle bir vaziyetin bila- h Al ' b · · . .h lan Cemıyetı Akvam kontrol servı 

ranıız ar oyunun ıyı cereyanını ,__ . ... . h d cena man mat uatının ıstı ain halile kalacağına delilet et .. 
bozmak istidadını gösteriyorlar- nare ~arıcı s~yaset sa ası:ı an baratma ir.armak lazım gelirse mektedir. 
dı. Buna mukabil Galatasarayhla b k kt d~ h d d b ta aş a ı ısa 1 sa a a a ır - Lausanne konferansındaki Al- Siyasi şartlara ve bilhassa 1922 
rın devreye daha büyük bir can- k • . 1 r 1 d lılıkla başladıkları görülüyordu. ım meş um netıce er tev ıt et- man heyetinin dün Almanya. protokolun a Avusturya'nın girit 
4 uncu dakikada L. Mehmetin mesinden endişe edilmektedir. da 1 c ki 1 d 1 ti · ta mi' olduğu taahhütlerin mukad-

B
.lh L 'd k b n a a a 1 0 an ev e erın demede zikredilmesi keyfiyetine 

mükemmel bir tütünü kaleci kor· 1 assa ausanne a vu u u- mirat mesele•i hakkında hazır- ı· Al • · ı 
1 

· · k • 1 k d'l ~ ge ınce manya nın. ımza arna-
nere atmak suretiyle defedebildi. acak hır ın ıtaın atı re 1 er lamış oldukları yeni projeyi red mı~ olduğu salifüzzikir protokol-
Korner Franıızlar aleyhine penal h kk d L d d l kt 1 'k a ın a on ra a yapı ma a detmesı· muhtemeldir. Filvaki un zı ir ve kaydedilmemesini 

çekti. Top kalecinin dizlerine çar olan müza erat i e, manya- Lausanne'daki Alman mahafili ıatemiş ve faka~ Alman ba,vekili tı ile neticelendi. Bunu L. Mehmet k 1 Al · 

Parak ıı.rl. do··ndu- ve bu gu""zel aa- nın harici ticareti için lazım o- b OJ·en·ı şek.ıld kabule sa M. Yon Papen ıle Avusturya bat-

i t d 
.,_. Al u pr n e · • v~kili M. Dollfuss ve ali.kadar 

Yı fırsatı bu auretle heder oldu. an paranın e arıı<t ve man. 1 d • · Al d ı ı . . . 

1 

yan oma ıgı, zıra manyanın / ev et er nazırları arasında cere-
3· 4. dakika Galataaaraylıl.a~ yanın yem kredıler bulması ım esas noktai nazarını hesaba kat yan eden mükalemelerden sonra 

candlı 1 bır_oyııdnlab.F~ank~lız dkak!ehsını kanı meseleleri üzerinde gayri mamakta oldug"u mütaleasır.da Alman'ların bu itirazlarının suya 
ıar ı ar ıse e ızım ı er e ı e- .. · · 1 • · d d ·· ·· ld • ·· I k d' 

F 
.. d f f muaaıt teaır er ıcra etmesın en dır Bı'lhaa•a mu··ttefı'kler arasın u<mu• o u!fu soy enme te ır. 

yecan ranıız: mu n aasının ev-

1 
. • h · <JI Liberal ga eteler A tu •. 

kalade ııayreti gol olmasına mey- korkulmaktadır. Sıyaaı ma a- daki borçlar meselesi ile tami- 1 b 1 ·ızı b. : ı·kvus rykta. · · · · f. I 1 ki ) f d 1 nrn eyne mı e ır ıı ı raz a ı· 
dan vermedı. 8 . ıncı . da.kıkada ı ı , a aca ı a~ tara ın an yapı • rat meselesi beyninde bir irti- ne muvaffakiyetini ehemmiyetle 
Fransızlar aleybıne yıne bı; kor- j mış olan teklıflerin Alman nok bat gözetilmesi Alır.anyanın kaydetmekte ve bundan tevellüt 
ner oldu. Korner avtla netıcelen· t · l ·ı t t · t . ' ed k ·k d' · 1 d d' 1 at nazarını amamt e a mın e mukavemetıne maruz kalacak.. ece ı tııa ı netıce er e ısrar 

1•
0 

ıı·-· · 
1 1 

j memekle beraber bütün netayic t S d m hterı·· dav eylemektedir. H,.lbuki sosyal de-
yun ser •11nı amamen ar tır- . .. . . - ır. on erece u '* .. 1 moLtratl rı teler" iıtikrazın 

mıt bir vaziyete ııirdi, IS inci da- ve avakıbı ıle pek muthış bır ranmakta olan sol cenah gaze- · • a hn. ııazek. 
1 

• • d ı · · · · k" d · 1 k 1 b. · kı ·· sıyası ma ıyette ı teraıh o ayı-
kıkada Avnı ae.rı bır şe. ıl e ın~n şey o aca o an ır ın taa mu- teleri müstesna olmak üzere bü sile endite izhar etmektedir. 
merkez muhacım Vaınaute ıle reccah olduğu mütaleasındadır ı t ·· t 1 1 ki d 1 ti 
müthit bir surette çarpıttı. Her 1 h f"l h b dd un gaze e er, a aca ı eve e 
·ki · d k ı d ı h d ar. Bu ma a ı • sa a et ma e rin son tekliflerinde mevzuu 

Tahdidi 

Teslihat 

1 01 e .. at an ı ar ve sa a an . . d ·k ·h ·· k .. I b. 
kaldırıldılar. Oyuna 3, 4 dakika sı~ı~ e 1 tı amı .muş u . ~~ bahsolan 4.000.000.000 ın çok 
kadar fasıla verildi. Avninin ye- mama olmaması lazım geldıgı 1 yüksek bir rakam olduğu müta 
rine Ulvi ve Fransız taknnmda fikrindedirler. Mutedil mahafil, leuındadır Bu gazeteler Al. 
Venant'ın yerine Riu girdiler. Almanya için fevkalade mühim · h • bo 
Oyuna tekrar Galatasaraym seri b" k . 'h . led. •. manyanın, esaıen usuıı rç-

b
. k · 

1 
b ı d L M h ır arar ıttı azı ıcap ey ıgı !arını resülmal ve faizine mah-

CENEVRE, 3 A.A. - Bütün 
büyük devletler heyetlerinin rüe
saaından mürekkep olan tahdidi 
teolihat konferanaı diTanı salı ırü
nü .. at 16,30 da içtimaa davet e
dilmittir. 

ır a ınıy e -. an ı. . e me· b. d b.lh · d. 
din uzaktan çektiği çok pzel bir ır zaman a ve ı assa şım 1" suben tediye etmekte olduğu 
tütü kaleci kurtardı. 24 uncu da- ki Alman hükUmeti mütemadi· mebaliğ. 1.800 milyon marka 
kikada ~a!atuaraylılar~n . mer- yen müstakil ve "Fırkalar fev- baliğ ve bu da memleketin iktı. 
kezden ınkıtaf eden serı bır akı· kinde" ilin ettiği halde dahili d" · · · · b" ··k Jd 
nı Franaız kaleoine ciddi tehlike- . .. . . .. sa ıyatı ıçın ezıcı ır yu O u-
ler ya,attı. Büyük bir karışıklık s~yasete mu.teallık .. bır t~ku~ ~u ğundan, bu paray1 tediye kiı.bi
içinde çekilen şütler hiç biriai ağ- lahazatın nıhayetulemır hakım liyetinde olmadığını iıbata ça. 
lara takılamadı ve nihayet Fran· olmasnun anlaşılamaz bir !ey Iışmaktadırlar. 

Bu davetin, bazı devletlerin 
dün M. Mac Donald nezdinde 
yapmıt oldukları teşebbüsle ali.
kası yoktur. 

sızlar bu tehlikeli vaziyeti korne· olduğunu beyan etmektedirler. M · ı / il i k 
re atmak auretiyle aavu,ıurdular • esaıye ,ası a ı•er m gece 

Salı günkü içtima, tatillerden 
evvelki meıai programını tayin e .. 
decek ve perıembe günü akti mu
taaavver umumi komiıyon içtimaı .. 
nm müzakeratının yeniden başla
nılması hakkındaki kararını vere .. 
cektir. 

Korner yine avla kaçtı. Her iki Nazıferln tazgikı LAUSANNE, 3 (A.A.) -
tarafta bütün gayret ve canlılıkla MÜNİH, 3 (A.A.) - M. M. Mac Donald M. Chamber-
1"~1 çıkar~.ağa. u~rafıyorlar~ı. Hü Von Papen'in Lauıanne' da Ver lain M. Runcim~n M. Herriot 
cümlar muaavı şıddet ve sur'atle 1 ·ıı hed . . . ' . .' ' 
mütekabilen bir müddet devam sat es mua enameıının yenı M. Germaın Martın ve M. Ge-
etti. Her iki taraf ta ihdasa mu- den tetkiki için ileri sürmüt ol- 1 orges Bonnet dün saat 16 dan 1 
vaffak olduktan sayı fırsatlarını duğu tekliften bahseden müfrit 17 ye kadar görüşmüştür. Bili !!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

gaybed!yorlar ve bir türlü gol 1 milliyetperverlerin mürevvici hara alacaklı devletler m.urah. 1 da dünkü gün Fransız ııoktai na.za
yapma~a .muv":ffak olamayorlar- · efkirı olan "V oclkischer Beo- hasları M Mac Donald'm riya I rından memnuniyet bahş bir gün ol
dı. 35 ıncı dakıkada Galatasaray b ht " M y p ,. C . l' d• I k . mutlur. Zira Fransız-lngiliz iti
aleyhine bir korner oldu. Korne- ac eder •Al. on apent ın . e- setı a tıf~ a !~Pi ahn~kr~ tam! ıra- lafının resanet kesbetmeaine şahit 
ri Ulvi bir yıımruk vuru~iyle u- nevr e manyanın amırat tm tu ıyesı ı e u umet er a- olmuttur Paris gazetelerinin mü
zaklaıtınnak iotedi f~kat! top yi- be~elle~ini t~r~edemiyec'.:ğint I rasınd~ki ~rçların am~l.i ~uret 1 taleaları budur, ~bu_ki '";ynelmile~ 
ne Galatasaray kalesı cıvarında Naızlenn tazyıkı altında soyle- te tesvıyesı arasındaki ırtıbatl aoktai nazardan cıddı bır terakki 1 
kdalf~111• F.akat ~irdmü~~dethsolnrla '."

1 
ü miş olduğunu yazmaktadır. Ha temine yarayacak çarelerini tet l"örülınemittir. ' 

a ı erın yerm e mu a a e erı e 1. h · · · F uzaklaştınldı. Son dakikalarda ı azırda M. Yon Papen, mua- kik etmişlerdir. Bu tetkikat, bu P"!'! f'.":':'len gaz~teu, .... ~~n•.1~ 
her iki taraf da son bir gayret hedelerin yeniden tetkiki meıe gün de devam edecektir, zira ı -l"!~ız ıtı!~n._ 1~un dl"~1 türuk bır ·· · d · · 1 · · 'l · k b · · ld meblic teıbıü ve uuup e ı ece uau. gosterıyorsa a ovun ıntızamını esını ı erı atma mec urıyetın M. Mac Dona arkada9ların- 1.. · · ·bi dd" bi -'-'I ıJ 
ka betmi b' · · · · d' un tayını gı ma ı r '""" ma 

40
Y d'k·kır 1vazdıyete hgı~t1 1 .ı. de kalmııtır. Almanya'nın Lau dan pazar günü de çalıımaları- "a bafllll111f olmasmdan dolayı 
ıncı a ı aar amu acım en· 'd ki ·· 'il · ·w 1 · · B ·· MM " · · · miz Framız kalesine bir müddet •~.nn.e ~ mumessı erme mı ı nı ta ep etmıttır. ugun ac 1 nıemnunıyet izhar etmektedir .. 

daha tazyike muvaffak olabildi- hurrıyetı ve Almanyanın hukuk Donald ile Alman murahhasla. Malin ve Oeuvre g ... eıelerı ay-
ler ise de çok l"ecmeden misafir- itibarile müsavatı için mücade. rı ve alacaklı devletleı· mümes- nı ınütaleayı serdetmektedir: 

1 k d ·ı · · b , t ·kı k ı J et k k • · b h d ·ıı · d ··k•t 1 "Kazanılan netice Fransız -ln-er en ı erını u azyı en ur a 1 e me uvvetını a ıe en sı erı arasın a mu a eme er ya . . · · · .d! d al 
rarak kalemize hücum etmeğe h · ·· d · .. f 1 k b üki. ·ı el silız teınki meaam il', bem e Y • 

ff k ld 1 43 d ki 
avayı vuc e getıren şey, mu - pı aca ve u m em erde nız bu dakika icin deiil ayni za-

muva a o u ar. uncu a • •t ·ır 1 • · · · ·h · 1 Al M ı· - ' kada ki hücumumuzu Franaız mü rı m_ı ı~e~perver erın ~ırıtmıt ı tıma manya a ıye nazırı manda iatikbal için ... Yalnız bu mü-
dafii topu kornere atmakla keati. oldugu ııtıhsal hareketıdir. Na da bulunacaktır. hinı netice, aeyahat için ibtiyar edil 
Korner yine neticesiz kald1. Son zi'lerin siyaseti 14 seneden beri Anıerikanw hattı hareketi mit olan zahmetlere değer." 
dakikada Fran!ızl~rd'.' son bir diplomatların ve devlet adamla NEVYORK 3 (AA ) Gazeteler; ayni zamanda küçük 
ırayr-;tle k~lemıze ındı.lerse de bu rının tahakkuk ettiremedikleri . ' ,' . · - milletlerle itilaf lüzumuna da iıaret 
da bır n..,tıce vermedı ve maç . h kkk . . . Herald T rıbun gazetesının Va- eylemelı:tedirler. 
2 - 1 Fransızların galebesiyle şe~; ta a u ettırmı~tı~: Ve~- şington muhabiri nim resmi bir Echo de Paris gazetesi ltalya ile 
neticelendi. :t' es m~ahedenamesını y~ı: membadan mülhem olduğu zan tamirat ve Tuna itleri ııa'kkmda da 

Balkan maçları en tetkık etmek meselesını nolunan bir makalesinde dev- müzakerat icrasını tavoiye etmekt• 
BELGRAT, 3 A. A. - Dünkü beynelmilel ruznameye ithal et !etler Lausanne'da aralarında clir . 

futbol maçında Bulgar takımı, mek. Nazi ıi~aaeti: bu esaslı itilaf etmeğe muvaffak oldukta 1 Gazeteler, M Mac Donald'ın der
Yunan takımını O a karşı 2 sayı mesele halledılmedıkçe, _Lau- rı takdirde Amerika hükUmeti. pİt etmit olduğu veçhile pazar gü
ile mağlllp etmittir. Yunanlılar sanne konferansını felce ugrata nin harp borçları meselesini her nü de çalıtdmaoını istilzam eden 
çok güzel bir oyun oynamıtlaraa caktır. devletle ayrı ayrı ve her devle- mukave.metleri meselesinde ısrar et-
da pek kuvvetli olan Bulgar mü- k d dafasmı kıramamı~lardır. M. Von Papen M. Mac tin tediye kabiliyetini nazarı iti meAtle ır. h . k f 

Fener stadında 
ISTANBUL, 3 A.A. - Bugün 

Eskitehir tayyare takımile Fener
bahçe takımı arasında hususi ma· 
hiyette bir maç yapılmıttır. Neti
cede F enerbahçe B takımı 1 e 
karşı 6 sayı ile galip gelmiıtir. 
Oyundan aonra miaafirler terefi. 
ne klüpte bir çay ziyafeti verilmit 
tir. Oyım esnasında tayyareleri
miz saha üzerinde uçarak birçok 
akrobatik oyıınlar yapmışlardır. 

M. Mac Donald ve 
M. Grandi yemekte 

LAUSANNE, 3 A.A. - M. 
Mac Donald, bu sabah M. Gran
di'yi ıabah kahvaltısına davet et· 
mi~tir. Müteakiben konferana rei .. 
si, aaat 9 da M. Von Papen ile 
başlıca rÜfekası olan M. Yon Neu 
rath, M. Schwering ve M. V on 
Krosiırk'ı kabul etmistir. 

D fdf Ö •• , .. b 1 k .. k man eyetı, on eran11n mu· 
ona a g ruş il ara a ara. mı:na aşa ve ~üza kadderatını ve akıbetini elinde tut· 

LAUSANNE, 3 (A.A.) _ kere etmege amade oldugunu I maktadır. Neiteceden o, mes'uldür. 

Dün İngilizlerle Fransızlar ara ve f~kat bun~n harp borçları- M. Mac Donald'ın mesaisi 
sında cereyan eden mükalemele nın ılgası manasını tazammun 1 ISTANBUL, 3 (A ) •• • kt d M .A. - M 
rin hitamında M. Yon Papen etmeyecegım yazma a ır. U Mac Donald bu aabah AJ • 

' h b" d. k" M H man na 
M. Mac Donald'ı ziyaret etmiş a ır ıyor ı: • oover, zırları ile 90 dakika görütmüı ve 
tir. geçen sonbaharda M. Lava! ile aonra vaziyet hakkında 5 alacak 

. . .. • birlikte yapmıt olduğu beyana. lı de':'le.t mümessillerine malılmat 
Herrıot-Grandı mu/akalı t d kt B b tt h vennııtır. 

L 
masa ı ır. u eyana a arp ı T B k·ı· 

AUSANNE 3 (AA) - bo 1 h kk d ·· 1 d T ngı ız aıve ı ı, konferanaı 
M 

H · C h• I' ·h · rç arı a ın a t 0 Y e em ı- iyi bir neticeye isal etmek için La 
. · errıot, oc ere e .. arek:- yordu: "Borçların tediyesini te usanne'da ikametini temdit et
tınden evvel M. Grandı ıle go- hir eden Hoover moraloriumu mek tasavvurundadır .. 
rüşmüş ve mu°:'.~iley~ il~ birlik nun müddeti inkiza etmeden ev Fransız heyeti için 
te aktam yemegı yemıttır. vel iktısadi inhitat devrine ha PARIS, 3 (A.A.) _ Meb'u-

M. Herriof avdet etti time çekecek bir itilafın akdi za aan meclisi maliye encümeni La-
P ARiS, 3 (A.A.) _ M. Her ruretinin tabaddüa etmesi ihti- usanne'daki . ~ransız ~eyeti' mu· 

· f 1 ) l. d F k t h ·k· h.. ra.hhaaası ıçın tahsıa edilen 
rıot, ası asız o arak cereyan e- ~a ı vt atr ıbr. . ~l!f erh1~. 1 u- S00.000 f~nk kredeyi kabul et
den müzakerelerden sonra bu- "ume e u ıtı a ın a .... m ve miıtir. 
gün saat 23 te Pariae hareket şeraiti hakkındaki ihtiraz kayıt Encümen, bundan sonra büt-
etmittir. Fransız matbuatının !arını muhafaza eder." çe müvazenesinin teminine müte 
muhabiri mahsuaları huzurun Fransız matbuatı ne diyor'> al~ik projenin müzakeresine girit 

d M H 
. . • ' mış olup bazı hafif tadilat ile ka 

a . errıot, çetın ve semere P RlS · 

H. Fırkası grupu 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Cümhuriyet 

grupu Meclis içtimaını müteakıp toplandı. 
Halk 

Zıngal şirketi hakkındaki su(I 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Sırrı Bey (Kocaeli) Zınıısl 

ketinin faaliyeti hakkında Ziraat vekilinden bir sual sonnuf 
Ziraat vekili Muhlis Bey bu ıuale bugünlerde cevap vere« 

Posta vapurculuğu 
ANKARA, 3 (Telefonla) - lktıaat encümeni bu gec:e 

al yirmi birde lktısat vekili Mustafa Şeref Beyin ittirakile 1 

landı. Ve Türk posta vapurculuğunun Devlet inhisarı altın• 
lını:nasına dair tali komisyonca hazırlanan layihayı müza 
ettı. 

Çanakkale' de bir maigngörüld 
İZMIR, 3 (Milliyet) - Çanakkalede umumi harpten 

ma bir mayin görüldüğü buraya bildirilmiştir. Bunun üzeriııt 
carete müdürlüğü tarafından acentelere ihtiyat tavsiye edil~ 
tir. 

300 bin liralık istikraz 
İZMlR, 3 (Milliyet) - Emlik Bankasından yapılaca~ 

lan 300,000 liralık istikraz etrafında vali pa9a ile banka uJll 
müdürü Hakkı Saffet B. arasında cereyan eden müzkerat iyİ il 
safhaya dahil olmu§tur. Hakkı Saffet Bey bugün Adnan vapıf 
ile lstanbula hareket etmi§tir. 

Bir soyguncu daha gaka/andı 
lZMlR, 3 (Milliyet) - Buca soygununu yapanlardt 

Sabri de Kırkağaçta yakalanmı9tır. 

Fransa 

Maliyesi 

Hükumetle maliye 
- . encumenı 

arasında ihtilaf çıktı 
PARlS, 3 A.A. - Meb'uaan 

meclisi maliye encümen.inin hüku
met tarafından teklif olunan ta
aarruflann bir kıamı ile taaarruf 
sandıkları ruıumu, kahve resmi 
Ye aaire gibi bir takım resimlerin 
ilgaaı meseleainde ittihaz etmİf ol 
duğu karar, hükUmet ile encÜ· 
men arasında bir ihtili.f huduıu
na sebebiyet vermittir. 

M. Palmade, kendi projeleri 
ile encümenin metinleri araaında .. 
ki farkın çok büyük ve mühim ol
duğunu ve hükı1metin bu metin· 
teri kabul etmesinin imkanı m•• 
cut olmadığını ve hükUınetin bu 
huıuata bir karar ittihaz etm.eıi 

için keyfiyeti M. Herriot'ya bildi
receğini beyan etmiıtir. 

Mazbata muharriri M. Lamou
raux. raporunun netri huıuıunun 
tehiri meseleainde M. Palmade ile 
mutabık kalmııtır. 

Binaenaleyh meclisin pazarte· 
ıi günkü müzakeratı, tehir edile .. 
cektir. Askerlere ait izin mesele
si hakkında da encümen ile M. 
Paul Boncour arasmda ihtilif var 
dır. Hükı1metin tekliflerini red
detmit olan ekseriyet, .aoayaliıtler 
le bazı radikal sosyaliatlerden mil 
rekkeptir. 

Çekoslovakyada 
şimendifer kazası 

PRAGUE, 3 A.A. - Cumarte
ai .. pazar akpmı Beneson ile Dol· 
ny .. Kralovice araaında müthif 
ltir tren müaadem.,.i olmuttur. 

9 telef ve 32 yaralı Yardır. 12 
linin yaruı ağırdır. 

Kazaya sebep, fırtına yüzün· 
den hasara uğramıt olan işaretle· 
rin iılememeai olmuıtur. 

Yugoslavyada ka
bine buhranı 

BELGRAT, 3 A.A. - M. Ma· 
rinkovitch'in bat•eki.let ile hari
ciye nazırlığını terkinden 90nra 
kabine buhranının hitam bulma· 
aı ve M. Serchkitch'in baıvekilll· 
ii deruhte etmeai muhtemeldir. 

Sabık Portekiz 
kralı öldü 

LONDRA, 3 A.A. - Sabık 
Portekiz kralı Manoel vefat et
miıtir. 

Graf Zeppelln 
LONDRA, 3 A.A. - Friedrl

chahafen'den ıelen Zeppelln dün 
Londra üatünde uçtuktan aonra 
saat 18 de Hanworth tayyare ka
rar .. i.hında yere inmiıtir. 

Yunanistan, 
Lehistan 

ATINA, 3 A.A. - Yunaniataıa 
ile Lehistan araamdakl doatluk ve 
hakemlik miaakının mıuaddak au 
retleri dün teati edilmittlr. 

Yunanistanda as
kerlik müddeti 

ATINA, 3 A.A. - HiikUınet, 
askeri hizmet müddetini 14 a -

Hindistan da 

Karışıklıklar 

Müslümanlarla &fe' 
cusiler çarpı

ııyor, ölenler vat 
BOMBA Y, 3 A.A. - p.t;i.ı~ 

manlarla Mecusiler araa•odl· 
kanlı arbedeler devam eıınelıt' 
dir. Dün S kiti ölmüştür. 60 ~1 

dar yaralı vardır. 

Bu auretle aon zamanlard~ 
arbedeler kurbanı miktarı ; 
makt1U ve 300 mecruha balii 
maktadır. 

BOMBAY, 3 A. A. - R~ 
cıemaatların tabiyeleri yoldaıı ~ 
çan ıili.haız insanları öldürıtl""f 
ıribi münferit vukuat tekl!ndel' ~ 
karak l"ruplar araamda ciddi ,,,. 
harebeler 1&kllni almıttır. 

Umwniyet itibarile, blnleı"' 
Mffual veya Müolilınan etbast-' 
mürekkep gruplar cenaae al•~ 
nna fttlrak etmek gibi bir t~ 
hehanelerle rakiplerinin ..ı<ltt 1 
lunduklan mahallelerde dol~ 
makta Ye onlan tahrik etın•~ 
dirler. 

Polla, ekaeriya müdabal• I 
mek ve alet açmak mecburl1, 
de kalmaktadır. Ancak zabıt•~ 
kullandığı silahlar hafif cerlh•~ 
açan av kur9unlarııe dolclurul,.... 
tur. 

Dünkll arbedeler, evvelki ~ 
kü arbedelerden daha ciddi J: 
muıtur. l 00 kadar yaralıyı h•ı!' 
neye kaldırmak mecburiyeti ııJ. 
sıl olmuıtur. 

Lindberg'in 

Çocuğu işi 
• 

Milyonerin mücriJll! 
yetine hükmedildi 

NEV - JERSEY, 3 A.A· ;. 
Llndberırh'in çoculunu kaç~ 1 
la ma2nun Amerikalı ınilyofl 
Curtia'in federal mahkeme ı-r;~ 
fından mücrimiyetine hüküt11• 
miştir. 

Alman gazeteleri 
•' BERLIN, 3 A.A. - AlmaJ' 111 

zetecilik enstitüsünün iatati•~o' 
rine nazaran Almanya'da 46 1t1 
gazete mevcut ve bunun 97 
ıiyaıidir. ,ı 

l!.n yükıek tiraj 569,950 .,e 
atağı tiraj da SS dir. 

Kabireden Londra11 

telefon 
KAHİRE, - Kahire ile ~· 

dra araamda tebiz telefonla~ 
riitülmek için yapılan has ıl~ 
bitmit ve salı günü aaat beti• 4<' 
defa olarak Kahireden La" il~ 
lle telefonla ıörütülmlittür. ~· 
mükaleme Mıaır muvaaali.t "~' 
ile İngiltere telgraf ve poal• 1• 

mi müdürii araırnda cereY•11 :.,.. 

mittir. Bundan sonra Mıaır 8•f .,
kili Sıtkı pqa ile lqiltere 8:ı',r 
kili M. Mak nald görÜoııtU 



l ,, 
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MiLLi ET PAZAfti'ESl 4 

r Müfettişleri Kongresi Yakında 1 ' • 
Ekonomi 

rakya'da ya ılan 
t r eler muvaf

fakıyetle neticelendi 

18_20 morfin i afyon yetiştiri_ 
liyor, buna: 

"Muhacir malı,, adı verildi 
Aldığmua malümata nazaran 

aon aenelerde Trakyada yapılan 
afyon :seriyatı Sok muvaffa~~yet· 
li ve T6rk afyonoulannm dun7a 
nazarmdaki mevkiini bir kat da 
lıa ku·netlendirecek bir netice 
Yensıİ§tJr. f 

Şimdiye kadar Türk ~ yon• 
lan eluer ahvalde 10-14 aihay~ 
tıs morfinli olmakta idi. Halbuki 
aon _.,Jerde Trak7ada elde edl 
len afyonlarda 18 hatta 20 mor 
f . ld edilmıt' tir. Bu afyonlara 
ın e e . _ .... 

1 
• 

(Muhacir mah) teamıye ...,ı mıt-

tir. 

Pamuk vaziyeti 
C.1- malılmata nazaran Ar 

merikada ihtimal dünya pamuk 
vaziyetini düzeltecek çok m?him 
bir ketif yapılımfbr. Bu ke§lf pa 
ıınuktan katıl imalldir. 

Yapılan t.crübelerde çok -
Yaffakiyetli netice veren bu ketif 
ten pamukla beraber odunda kul 
Lanıhnaktadır. Pamuk nlabeti yüz 
de 25 tir. 

Bu k9'1f bllhaaaa bl:ııi de ala· 
lıadar etmektedir. 

Afyonlar için bir 
eser 

Cemiyeti Akvam tarafmdan 
(Afyon) lolmH bir eıer ne9redıl· 
mittir. 

Eaerde afJonlar fU ,.kilde üç 
lııama ayrıbnaktadır: ı 

) _ Tıbbi buıuıat İ9İııt kulla 
>ulan af, onlar. 

2 - Hazırlanm afycıalar(J9 
111..ı. ... içmek için). 

3 - Ham afyonlar. 
Tıbbi hu-tta ın.ı1 ... ı.ı.ıı.. 

cek en iyi afyonlann T6rk mah 
afyonlar olduiu kaydedildikten 
aonra afyonlarm morfla milulan 
nın tarktan sarba sfttikse fazla 
le.fbiı lllve edllmelrtedlr · I 

8 MeMll İran afyonları • 
IDorfinli iken Yoıroell• af7onlan 
14-16 morfinlldlr. 

AmbalAj 
Mütehas•••• 

Sebae ve aıeJVelerin -
müddet muhafaza .. ••. u:ııalı:b' •ı: 
aaf 1 nakil İ9in ,_. ır am 
r . e ~ bulan M. Kuhl'un ff,.... 

b'::..!"tan ıetinlifl oeb:ııe ~· -~· 
1 b ..A... muay- edılecelrtir. 
er u •-· 1• 'l L ul M Kühl'e amba •J ann aon • 
ınaaı. için Galata it~allt ırümrilh 
- .. d b'r oda venlmit ft ana 
ırun en ı . aclilmittir 
tan lı:endiaine teılun kll t~a 

Meynler lkbaat ve e b' 
tavzif adilmit olan miiteba':İ.,: 
heyet tarafından muay-ban 1 ol
cek ve aadece, bir aydan r~ 
ela bulunan meyvelerin ta:ııe ık 
D>uhafaza edip etmedlti hak ID· 

da rapor •erilecekdr. l"j 
M lt.ühl'ün yanmda amba a 

yapabilecek veaalt ele mevcut bu· 
lunmaktadır. 

iş kanunu 
Ticaret oda11 mecliai İt kanu· 

au layihaunı tekrar tetkik edil
mek üzere yeru bir komiteye ha
vale etmitli. Bu komite ilk İçtl
mamı yarın yapacaktır. 

Ticaretten 
Menedildi 

Ticaret boraaıı aimaarlarmdan 
Yuvan efendi borsa mecliainin ver 
diği bir kararla muvakkaten ti
caretten menedilmittir. 

Bu kararın verilmeaine sebep 
Yuvan efendinin mütterilerinin 
emniyetini ıui istimal ebneaidir. 

Buğday iniyor 
Buiiday fiatlerinde niabi ~ir 

tenezzül göze çarpmaktadır. D~ 
boraada buğday ü:ııerinde azami" 
fiat 8 kurut!an yukarı çıkmamıt
tır. 

Dün ,ehrimİ;ı;e Anadoludan 39 
vaıron ve limanlardan 1696 çu·HI 
dahilden bufday gelmiıtir. Bun· 
dan başka 2 vagon limanlardan 
125 çuval un ırelmitlır. 

Bufday fiatlerinin bu niıbi t~
nezzülünde fazla muvaredatın a
mil olduğu anlaşılmaktadır. 

Ne kadar yağmur 
yağdı? 

Ticaret boraaımın ne9rettlfl 
ırllnlük bava raporuna nazaran 
cumarteai sabahına kadar Afyo
aa ı. Karaa 1, Sift'İhiaara 1 •e 
Rizeye 2 milimetre yağmur yal· 
mıtbr· 

Bir lAğv 
Balıkeair Ticaret ve Zahire 

bonaımın varidab, ~aaa.ri!atınJ 
korumacbfı ve me•cu~y!'tırun ~· 
vammda bir faide gorul~edifl 
cihetle heyeti vekile karanle llf· 
•edilmiştir . 

Beynelmilel şarap 
ofisi 

PARIS, 3 (A.A.) - 14 dev· 
let mümeuilinden mürekkep olan 
beynelmilel taraP ofiai, bu aym 
ı ı inde harici7e nezaretinde top
lanacakbr. 

Şeker fiabnı yük
seltmek için 

HAVANA, 3 (A.A.) - Reiai
e&nhur, 1932 M11eainde aatıhğa 
kanlmıyacak olan 700.000 ton 

:.. ... için ~u•~at bir ııendika 
ihdasına müteallik olan karana· 
meyi imaalamJtbr. . 

B karama cihan pıyaıa~m
'i.er fiyatmm yükaelme!:r... olaeağı ümit edilmektedir. 

B· ddenin tefsirijMabmut Esat Beyin 
ır ma d" evinde hırsız! 

isten ı . , 
ANKARA. 3 - lzııur meb U• 

au Mahmut Eaat beyin Ce~id~ 
k. e•İne eYVelki ırün hınız ırırmlf 
... ~ yedi aeklz 7ilz lirahk 9'Yaamı 
plmqbr. Poliı hınızlan yakala· 
mala muvaffak olmuftur. 

ANKARA 3 - Hükümet t•: 
lıaiit kanun...:Un 15 inci. ~add~ı 
•İn tefairini Millet Meclısınden 11 

tcmiftir. 
- •er harp Bu maddeye ırore e., 

z:aJDaD"' "" dahili i•yan ayrı ayn . 
ı. d · aureb tat 
""rda oluna mad en>n ·h t 
b . • d'I ek cı e •kınde tereddut e 1 ec 'le 
ı:orülmemektedir. Fakat harp 1 

• 

dah·ı· • tedahül ederae yanı 
ı ı ıayan . kı 

harp için aeferber edilmif ~~hili 
ta bu eanada ıuhur eden ed' 
bir iayanm tedibine memur

1 
::. 

lir.., ve yahut akıi haaıl 0 ur 
lıer iki cihetten alakadarların •Y 

1 caklann· ~ ayrı :sam alıp a nuya Hükü 
da tereddllt haaıl c>IDıu•tur. f • 

dd ;..teıaIDet bu dheıten ma en 
l'&nİ istemektedir. 

Ayasofya 
ozayfkleri 

· · · mo:sa1ikleri-A7uofya c•m"D'!' A· 
"' UMydan& çıkarmıya ça~f&DSof· 
llıerlkalı Mr. Vitiıno. ~usun 
Ja'dan avdet edecektır. 

1 M il h Sofya'da b\I unan 
.. ld b~~-ı~y ~ de mozaylkleri-

ır ı ıae 1 şmak· 
ııd meydana çıkartmıya ça Sofya'• 
ta ve bu makaatla araorr~ 
1a siclip avdet etıaektt'dır. 

inhisarlar kalemi 
ANKARA, 3 - Gümrük ve 

. hiaar vekaletinde mu ... kkat~ 
~~I olunan inhiaarlar kalem• !• 
nıirliğine vekaleti huıuaıye mu· 
aıeyyizleri~d."n Cevat bey ..,.,. 
mur edilmıttır. 

Erenköy 
Sanatoryomu 

Verem Mücadele cemiyeti be· 
. k ziyeai, dün Hilaliahmer 

yeb mer e . d 1 1 . ti merkezın e op annut. 
cemıJ• ·· caatlar nazan 
t vali eden mura -
e lınarak Erenkoy aanalor 
dikkat~ a "kinci bir paviyon açıl· 
yomun da ıir heyeti idarenin yap
masına a ·ı . t' B 2 - t klif kabul eclı mı' ır. u 
bgı " . b6tiiıı hazırlıklar 
inci pavıyon, k b. h ft 
sür'atle ikmal edilere ·~ a •· 

k d r açılacak ve bır kısmı 1 
~adı: v:remlilere tahaiı oluna<ak 

a ti Erenköy aanatoryo-
tır Bu ıure e ·bı •• 

. t k me•cudu 40 a ı aır e-mu ya• 
dilmektedir. 

Mahkemelerde Belediyede 
Neşriyat 
Davaları --

Tahliye talebi veka
lete bildirildi 

•• un 20 otobü 
menedildi .. 

• 
1 en 

''Y •rın" aazeteainde mea'ul 
müdürlük yaptıkları esnada ıraze
te tarafından itlenilen neıriyat 
cürümlerinden dolayı muhakeme 
edılerek mahkilm olan Süleyman 
Tevfik Ye Bürhanctıin AU Beyler 
tahliyeleri için istida ile müddei· 
umumiliie müracaat ebnİflerdir. 

Mumaileyhin bu iatidalannda 
Türk ceza kanununun ikinci mad 
deıine İ•tinal ebnitl rdir. 

Bu maddede aynen: 

Otobüsçüler hala talimatna_ 
meye riayet etmiyorlar mı? 

Dün zabıtai belediye memurlan 
ıehr;n muhtelif yeri rindeki bütün 
otobıiıleri ani surette teftit ebnit
lerdir. Neticede hala talimatnameye 
muvafık tekilde tadilat yapmayan 
20 kadar otobüı itten me..,edilmit· 
tir . 

bu aleti muvafık sönru:mlıtir. 
Otobüaçüier iae AYl'Upadan ır• 

len regl:.törlerin çok yaj ve benzin 
aarfiyabru mucip olacağını iddia et
mektedlrltt . 

Belediye bütçesi "ltlendikten aonra yapılan ka· 
nuna ıöre cürüm veya kabahat 
aayılmıyan bir fiilden dolayı kim Kadro tevsi ediliyor Dahili7e veldletl belediyenla 
ıe cezalandınlamaz. Ejer böyle 1932 bütçeai hakkında bazı izahat 
bir ceza hükmolunmufl& icraat ve Bdediye ıular müdürlüğünün : iıtemiftir. Belediye cevapları ba-
kanunı neticeleri kendiliğinden kadroıunu tevai etmeje karar v•- zırlamııktadır 
kalkar. Bir cürüm veya kabaha- mittir, ' 

tin itlendili zamarun kanunu ile Bu buauıta tetkikat yapdmakta- Floryaya otobüs 
aonradan nqrolunan kanunun Ka 
hükümleri biribirinden farklı iaa dır. dro için Avuıturyadan ıreti-

k tbik rilen au mütehaaaısı mühendiı M. failin lehinde olan anun ta 
ve infaz olunur" diye yazılı bu· Martonun da fikri alınacaktır. 

lunn;ıaktadır. . .. ı Yeni kadro terkoaun belediy"J'• 
Süleyman Tevfılı: ve Burhanet· . . • 

tin Ali Beyler ceza kanununun b'! dev~ınden ~~nnı tath'.k. ~ıtr;ce~r. 
maddesinden istifade ederek yenı Şehir mecl11ırun tOfnnuaru ıçtima
matbuat kanununda meı'ul mü· ında terkoı ıneoeleai de ııörütülecek 
dürlük olmadığını ve binaenaleyh "Ve kadro, itletrne tarzı müzakere 
kendi1erine müteveccih bir cürüm edilecektir. 
de bulunmadığını iatidalarında 
yazmıtlar ve mezkUr kanun~ 
185 inci maddeai mucibince tahlı
yelerini talep tmiılerdir. 

Müddei umumilik iatidalan 
Adliye vekaletine ıöndermqtir. 

Ciğara klğıdı 
Kaçakçıları 

------
Hem hapse hem de 61'14 

lira11a mahkum oldular 

Dün doku~uncu adli ihti ... 
mahkemesinde tayam dikkat bir 
muhakeme rüyet ve İntaç edilmit
tir. 

Dava ıudur: 

Otobüsçüler 
istiyor? 

ne 

Otobüılerin dlr'atlni tahdit için 
konacak reğlatör aleti 4IS liraya mal 
olduğundan henüz otobüıler bunla· 
n almamıılardır. 

Otobüaçül yerli bir aan'atki
nn 20 liraya mal ettiği baıka bir 
regliıtör teklif etmiılerdir . Belediye 

Vllllgette 

Maaş 
Başladı 

Slrlıeci - Fllorya araımda itle-
7en otobiiaçüler belediyeye mıiraca
at edttek doğru aeferl• yapmalan
na müsaade iatemitlttdlr. Otobiiaçll 
ler bir yolcu7u Wr yerde dwmadan 
Filoryaya doğnı ırötürmek için 25 
kurut iıtemelrtedirler. Belediye ba 
teklifi kabul etmemi,tir. 

3 2 teneke kurtlu 
• peymr 

Eminönll -takaımda zabıtaf 
beladiyee yapılan teftltat neti
ceıinde, bir bakkal dilkklnında 

32 t-eı.a kurtlu peynir ırörüla
rek imha edil.mit. bakkal hakkm· 
da takibata baılanmıttrr. 

1 Esnafın 
Kaydı 

Sıvastan Abdurrahman iıımin
de bir adam it bulmak için Ada
puanna gelmit ve gelirken Ada· 
pazannda kendiaiııe tealim edil
mek üzere Şimendifer bagajına 
bir yatak deqi tevdi etmittir. 

Dün bazı dairelerde! 
tevziat yapıldı 

60,000 esnaftan 
ne kadan 

cemiyete yazıldı? 
Abdlirrahman Adapazanncla 

Mehmet Ali iaminde bir doatonun 
evine miaafir olmuf,. ert .. i aünü 
iataayona ırelen yatak denği de 
te•ellüm edilerek her ikiıinin na
urati altında Mehmet Ali efen
dinin ...rnıe ırötürillmiittür. 

Fakat polialer bu yatak denırin· 
den 9ilphelenmifler ve denk tam 
evden içeri aokulurken yeti4ip 
denıri muayene etmitlenlir. 

Bu muayene de yatak dengi
ain içinde 617,439 yaprak ıiırara 
klfıdı zuhur etmlttir. 

Dün, yeni sene bütçeıin~ ait 
bazı devairin nıaaf havaleler• ael 
diğinden maat tevziat~a batlaa
mıttır. Buaün de tevzıata devam 
olunacaktır. 

Ayaspaf& mezarlığı 
Ayaıpaf& •ezarlıtı iti haklı:m 

da tetkikat yapan Mülkiye bat 
müfettİfİ Haa Hüınü Bey tetki• 
kalma devam lm~ktedir. 

Oç .aylıklar 
Oç aylıklar tevzi edillrk-

maatlanDJ almayan dul, yetim Ye 
mütekaitlerin maaılan malmü
dürlüklere müracaat vukuunda 
derhal verilmektedir. 

Eminönü 
Kaymakamı 

Poliste 
ee 

PiçOmer e 
Yakalandı 

Jömerin 27- sabıkası 
olduğu anla ıldı 1 
Dünkü nüshamızda İzmir 

muhab' imizin bir telgraf habe, 
rİni neıretmit j 
tik. hmirde ti-

-· 
Kongrede neler 

rüşülüp 
tesbit edi1ece ? • 

mendifer mü-
hendisi Raif Be 
yin evine iskan 
memuru aıfatile 
ııirerek zevcesi 
Cemile H. m el 
!erini bağlaya· 
rak, afzını tıka. 

mak ve tabanc .. 
ile tehdit sureti Plç vm1.K 

le albnlannı alıp kaçan ve la. 
tanbul :zabıtasınca aranan 27 
&abıkalı Piç Ômet' ıece jandar
ma tarafından evi sarılarak ya. 
kalanmıftır. lstımbul zabıtasın
ca meçhul olmayan bu sabıkalı 
nın resmini dercediyoru:ı:. 

Ankaz alhnda bir 
amele öldü 

Maltaçarıısında Necdet B.iıa 
yaptırmakta olduğu bir aparlı· 
manın bir duvan çökmilt, ame • 
lelerden Abdülııani ankaz altm 
da kalarak ölmüı; amele Ali de 
yaralanmıştır. 

Bir aşçı metresini 
yaraladı 

Galatada Vekilharç ıokağıa 
da Karadeniz apartımanında o.. 
turan Dimitri kızı Oranya, dün 
Necatihey caddesinden seçer
ken dostu atçı Vangel tarafın
dan bilasebep arkaaaıdan 4 Y• 
rinden sustalı çakı ile yaralan· 
mıştır. Vangel derdest edilmit 
tir. 

Otomobil kurbam 
Maçkapalasta oturan Oı. 

manlı Bankası ıabık müdürle. 
rinde11 Oskan Ef. Karaköyde 
toför irfan Ef. nin idaresindeki 
1944 No. lı otomobilin .adme
sine maruz kalarak bacatından 
yaralanmıt ve şoför yakalan. 
mııtır. 

İki kardeş bir olunca 
Küçükpazarda Kantarcılar

da sakin Hüseyin çavuşla kö
mür • amele çavuşu Yuıuf ve kar 
deşi Musa arasında İıf almak 
meselesinden çıkan kavga neti 
ceıinde iki karde,, Hüseyin ça 
vuşu fena halde dövdüklerinden 
yakalanmı,lanlır. 

Berberler arasında 

Ağuıto•un ılk haftaaında la. 
tanbul 01mtaka11 Ma rif uf ıtit 
lcri bir kongre aktedecekl dir 
Konırrede evvela 1931 • 932 derı 
senesi faaliyetı goriifü' cektir. 
Bundan baıka yenı sene za~frnda 
mekteplerde yapılmasma lüzum 
olan idareye, derslere, tatbıkata 
müt-llik eaaılar teabit edi ecek· 
tir. Kongrede, mekteplerde ıroıt.,. 
riJen el yazısı biJhnııa mevzuu 
bahaolacak, talebenin güzel yazı 
yazabilmeıi için bazı faydalı ted. 
birler alınacaktır. 

Yeni program 
Yüksek iktıaat mektebi müdet 

rlıler mecliıi dün içthna ederelı 
ırelecek aene tatbika baılanacak 
ye01. program etrafında i'Örüpnilf 
lerdır. 

Netice bugün 
Şebrômiz ilk mektep talebeıin. 

den 12 bin çocuk araımda yapı• 
lan teat usulü umi yoklamaJa. 
rın neticesi buırün anlaıılacakı..., 
12 bin imtihan klğidi tetkik edil. 
mittir. 

Teftiş yapılac k 
l:unir mıntakaaı Maarif müfet 

t19leri ağuatoa İçinde yapacaklan 
kongreye fstanbul Maarif müfet
ti4lerini de davet ebnişlerdir. Bu
radan bir kar; müfettit gidecek
tir. 

Şahadetnameler na. 
sıl doldurulacak? 
Maarif vekaleti bütün mektep. 

lere bir tamim gondererek me 
zun talebeye verilen ııahadetna. 

melerin doldurulmaaında itına 
göıterilmeaini bildirmiıtir. Şeha. 
detnameye talebenin ismi nüfuı 
kağıdının ayni olarak yazılacak
tır. Bazı tehadetnamelere talebe· 
ni.n isminin arkaaına babaımın ie
mi ilive edilerek yeni bir mm 
meydana çıkmaktadır. Bu da bir 
çok yanhtlıklan mucip olmakta. 
dır. 

4800 talebe çıktı 
llk mekteplerin aon aınıflAnn• 

da ikmale kalan talebelerin de 
imtihanlan bitıniıtir. 

Bu aene reami ve huauai biıtün 
lıtanbul ilk mekteplerinden 
4800 lıız ve erkek talebe diploma 
almıtbr, 

Kırk senelik 
muallim 

Diin Kadıköy kız orta mektebin
de u:san ve fedakar bir talim ve ttt 
biye hayatını temsil eden muallim 
Samiye Hanun için aamimi bir içti~ 
ma daha doğruıu bir mealek ihtifnli 
yapılmıştır . 

Bunun üzerine muamele başla 
mıt ve Abdiirrahmanla Mehmet 
Ali mahfuzen lıtanbula dokuzun· 
cu ihtisaı mahkemeaine aevkediJ. 
mişlerdir. Bir aydan fazla zaman 
dan beri d~vam eden muhakeme 
eanaımda mahkeme Sıvaıtan, A· 
dapazarından ve daha bir çok 7er 
!erden birçok tahkikler yapmıt. 
nihayet kaçakçılığın bu iki adam• 
tarahndan yapıldığına kannat ge 
tirmiştir. Dünlı:ü muhakemede 
müddei umumi maznunlann ceza 
landınlma1anru iıtemittir. 

Maznunlar ve vekilleri de mÜ· 
dafaalannı yapmıtlar ise de bu 
müdafaa ınyllnı kabul ırörülme
m~ ve Abdürrahmanla Mehmet 
Ali dokuzar ay hapse, beher yap
rak İçin kırk para heaabiyle 6174 
lira 39 kuru~ par11: cezaıını ve 
mahkeme masrafını müttereken 
odemiye mahküm edilmi~lerdir. 

Eminönü kaymakamı Raif B. 
aldığı 1 aylık mezuniyeti istimale 
baılıımııtır. Kendiaine Eminönü 
Merkez Nahiyesi müdürü Abdul· 
lah B. Vekalet etmektedir. 

E-'nı, -aup oldukları -
miyetler vaaıtaaile Ticaret odau
na kayıtlan içiD. verilen mühletin 
temmuz aonana kadar temdit edi 
leceği yazılmJ9tr. Yapılan tahki
kata söre, emafın Ticaret odau
na kayda mecbur tutulmalann• 
dan evvel eanaf cemiyetlerine mu 
kayyet ad. adedi 15000 kadardı. 
Bu mecburiyet vazedildikten aon 
ra mevcut 40 kadar cemiyete 10 
bin kifi kaydedilmittir. Halen ce 
miyetlere yazılı 25 bin esnaf bu· 
lunmaktadır. HflnÜz cemiyetler 
haricinde kalan eanaf adedi iaa 
35 bin tahmin edilmektedir. Bu. 
na nazaran tehrimizde l:tu1unan 
60 bin eanaftan ancak yÜzde 40 
mın cemiyetlere yızıh olduğu an• 
!atılmaktadır. Ay aonuna kadar 
yazılmaları icep eden mütebaki 
35 bin esnaftan, cemiyetlerce bir 
senelik aidattan da defaten tah
ail edilecektir. Ancak bu paradan 
batka bütün ıene içinde esnaftan 
biç bir namla cemiyetleri para a
lamıyacaklardır. Ayni zamanda 
esnaftan timdiy~ kr-dar cf"mİyet· 
!erin almakta nlduklan aidatı ~h 
riye mikdarı da yÜzde 30 nİ•ba
tinde indirilmiştir. 

T epeba,mda Galipdede cad 
desinde gramofoncu Eskinazi' -

· And k d 1 Muallim 5..miye Haıum kırk bCJ nın çıraiı on, ar a aş arı. aeneden beri hayatını Türk kızlan. 

Sahte kontrolör! 

Bulgar komünistler 

na ait bir saç makinesile maka. nın irfan ve t biyeıine hasretmiş. 
11 Şahlrulu sokağında perukar tir, Bu itibarla memlelıetiıtUzin ma 
Andondan istemeye ıitmit, o- arif ilminde büyük bir mevkii var-

F:snaf 11ardım sandığı rada aralarında çıkan kavı• - dır. Sanayi mekteplerinde, Darülma 
Geçenlerde bir aandalla latan ticesmde çırak Andon, uata An li~t11• ~dda, kız lisb~l<>rinde miidür mu 

bula ~elerek burada tevkif edi- Bütün e•nafın ıicilli ticarete avın ıgın e ve tr çok 'ttekt•plor 
• k d ·k 1 d"ld'kt b" donla kalfası Ethem tarafından d -··- 11'-likl d b ı len Bulgaristanlı 7 erkek •e bir ay ı ı ma e ı ı en aonra U· e mu<llUID er e u unınuş, mcm. 

kadmdan mürekkep s kitilik ka tün eınaf cemiyetleri için müt!e- ba,ından sopa ile cerhedilmit- leketiıtUzc yüzlere müdür, muallim 
filenin hudut haricine çıkarılma- rek bir yardım sandığı ı ... i.i ta· miştir, miitehauıa hanunlar, aile kadnılan 
ları tekarrür f'tmiıtir. aavvuru mevkii tathika konula- yetiştirmiıtir. Şimdiki batnın müte-

Yapılan tahkikatta bunların caktır. Meskene taarruz mu fekkir kadın alemi anıaında Samiy 
Beyojlunda kunduracılık yap Bulgar komüniati old klan teobit Hanını "Müdiranım" diye tiih· 

makla metırul Yani İsminde biri edilmit ve hepsi d .. hudut harici Bu huauıta eınaf mürakaba Taksimde Kereateci aokatm ret bulmattur. Kadıköy kız orta 
kendôaine miiakirat kontrol me- ne çıkarılmışlardır. heyetince hazırlanmakta olan pro da Fatmahanım apartrmanın· ...ıı.telM talim heyeti araıında bulu 
muru ıüsünü vererek Pangaltı je ikmal edilmi,tir. Her eınaf ee H d' H nan Samiye Hanımın ıon zamanda 

fi d k . ·· k' t b ·ı · da Sami Ef. zevceti a ıye • telaıiltl"._~_.. tal • tara ann a 1 muı u•a ayı ert- miyeti, tahakkuk edecek varida.. UgıuuU cp ,,.tmeıı Üze 
ne m···alla' t ve onları dolandmmı Davet m ikamet etti"i dairenin tekme na' ., bu Tu""rk mua1ı· · · f. 

- tının bir mikdarını yardım aandı 11 · ıımnın tere ıne 
1 a baılamııtır. ile kapıamı kırmak auretile elİıl lıir öile yemeği vttmittir. Davetli. 

Bir kaç şişe içkiye inhisar eden Cumhuriyet Halk fırka11 Ba iı ıennayesine tahsiı edecektir. deki auıtalı çakı ile içeriye bti. !eri bepıi muallim olan ıolrada 
111
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bu dolandıncıhk nihayet poli• kırköy kaza&ı heyeli idare riya- Bu mikdann yÜzdc 5 veya lO nlı cum eden Şitlide Haydarbey a. mimi aözler OÖylcnmİf, baabihalleı 
haber verilmiş ve Yani efendi selinden: betinde olmau Üzerinde görüşü). partımanmda mukim aTiıkat yapJm'!tır. Mektep idaresi meslek. 
derdeat olunarak mahkemeye tev Bakırköy merkez umum 0 _ mekt .. dir. 40 eanaf cemiyetinin F ebmi Bey hakkında tahkikata daı.lan ~akt.~ka bu kadirtinaılık e-
d . ı tur b k mu··,ıeı·-k Yardnn Sandıiına ilk aenni gollerır en esaa fed-•·•rlık ~ ı o.unmuf · cak azalarının u a şam (pa. • b lan """ ~ 

ikinci ceza mahkemesinde dıin . .. .. k ) aen.,,.inde 20 bin liraya yakın aer· at mıttır. lan talim ve terbiye me.leiini de 
yaninin muhakemeain baflıuul- . zarlesı gu:ıu a ~amı saat. 9,~ maye verebilecekleri tahmin edil. tebcil etmiılerdir . 
nnş, Yani cürmünü inkar etmiı- 1 ta kaza merkezınde aylık ıçtı- melıtedir. ıı .. ride bir banka hali- Zaro ağadan mektup • • 
tir. . malannı akdedecekleri cihetle y 

1 ne kalbi mutasavver olan sandık, enı memurıyetl Fakat müalıirat memur arın- azayi muhleremenin leorifleri Zaro Ağa'dan zevceıi Kudret er 
1. 1 rd d-kka 1 • sanaloryom ve haatahanelerde H 1 b' k b l dan, ~o .. ~l enb ve uh' 1 ncyı ar: rica olunur. amma ıre en ır D1e topta, ey• u unuyor 

dan dınlenı en azı ta rt er anı- 3 er, S er yatak kiralıyacak, bu tülde lıtanbul'a avdet edeceti -
nin bu cürmü itlediğini aöylemit· ~~!!!!!!!11!!!!!=!!!!~~~!!!!!!!!!'1!:!!!!!!=!!1 i yataklarda haıtalanacak eanaf sıhhatte bulunduiu ı.itdirilmekte
lerdir. Muhakeme gelmiyen bazı rı mahkum olanların evr~kmdan meccanen tedaYİ olunacaktır, San dir. Zaro aia, aileıine bu aefer ele 
tahitlerin zorla celbi için ba,ka aynlmış olan ağnd•iı takilerin- dığm aylıklı doktorları meccanen 3 lngiliz liraaı ıröndermittir. 
güne talik edilmİ!tİr. den l 1 maznun ve mevkufun mu- b k ki S d 

eMJafa a aca ardır. an ığm Belçı"ka teker krah hakemelerine dün afırccza mah-
Müstantiğe verildi 

Çırpıcı çayınnda Naciyeyi bo
ğarak öldüren Mahmut ve Hay· 
dar müddei umumilik tarafından 
Müstantikliğe tevdi edilmiılerdir. 

Ağrı maznunları 

ADANA - Tahkikat evrnkla-

kcmeıinde devam olunmuttur. mutabık kalacağı eczaneler de, . , • . 
cemi•ctlerinin taadikile muhtar ', Ahıren tehnmıze gelıp An.. Muhakeme, cevapları ırelme- , ' 

yen talimatnamelerin tekit edil- esnafa parasız ilıiç v receklerdir. I karaya ııiden Belçika teker 
meaine ve müdafaa §ahitleri için Sandık, açıkta kalacak esnafa I Kral; .M. Kooncher. ~yn dün 
de mahallerine talimatname ya- yardım edecelı, me}ru mazereti 1 şehnmıze avdet etmıştır. Mu-
2ılmaaına karar verile?rek 18 tem... f 'J h 1-'· t' · t k olanlara hafif faiz le para ikraz maı ey , mem eKe ımıze a as muz 932 Pazartesi gÜnüne hıra- ı 1 ) 
kılm'lbr. eyliyecektir. Bu projenin kuvve- usu i e !dhali ıerbest bırakılan 

Mazn.mlardan Pire oğlu Cer- den file getirilme•inc .1ğusto:.ta I şeker ıdhalfi.tı hakkında bazı 
rbn ha.in:> de vefat etmiştir. baflanacnklır. temaslarda bulunmuştur. 

ANKARA, 3 - Devlet demiı 
yollanndan yeni bütçe ınünaaebe 
tile kadro harici kalnu, memur
lerm bir kımı.ı muhtelif memuri· 
yellere yeniden yerleıtirilmittir. 

Halk hrkaaı kadro harici kal 
mıt memurlarla ali.kadar olmak 
tadır. 

Devlet demiryollan umum m 
dürü Rifat be.,.ia ifadesine nasa 
ran lıalea açıkta kalmıılann ınllı 
dan y\lze inmiıtlr . 

Bunlar da luaa ı.ir aaman -
fında yerle,tiril~celılerdlr. 
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4 TEMMUZ 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlütü 24319 

İdare ve Matbu 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye içia Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıft 4- s-
8 .. 7 50 14 -

i2 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti ıreçen nüshalar 10 ku
l'Uftur. Gazete n matbaaya ait 
~ler için midlriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann aıes'u· 
liyetlnl lıahul etme7.. 

BUGONKO HAVA 
Y .,.ın.;;y aıkeri raHt merice· 

zinden verilen malumata göre, bu 
gün bava ""-iyetle açık olacak 
rüzgir timali istikametlerd- mu 
tedil kuvvette -eı.tir. 

3-7--832 tarihinde h.ava tazyi 
ki 759 miHmetıe eo fazla sıcak· 

lık 27 en u ueaklık 15 Mntiırrat 
kaydedllınittir . 

lfm:iE~ 
İstanbul planı 

Beyazıtta bir kahvedeyim. 
Bir u.aanın üzerinde tavla. 
iki karşılıklı oyuncu hararetli 
İr parti yapıyorlar ... Saat üçü 

ıeçİyor .. Oyunculardan birisi 
u.yıf dijferi titmanca ve gözlük 
lü. Bunların etrafında seyirci. 
ler de var .. Seyircilerden birisi 
özlüklü oyuncuya soruyor: 

- lstanbul plinı müsaba
kaya konacakmış! .. 

Oyuncu k-di işinde: 
- Dubara .. diyor.. Beriki 

devam ediyor : 
- Hani profeıör Y ansen 

yapacaktı?. 
- Hay elimi seveyim: Dü-

1.eş ! .. Beriki hep söyliyor: 
- Şu latanbul planı da ya. 

pılamadı gitti ... Gözlüklü oyun 
cu tavladan kendini ayıramı. 
yor: 

- İki bir! Gele! Hay allah 
belasmı versin. (Plandan bah
edene dönerek) yahu! 

İşin mi yok? Gelmiıtin bura 
da srkıtık oyunum varken 
lstanbul planından bahsediyor
sun. 

- Kı:ııma be birader! Bu i
tin sana taallUku vardır, diye 
•Öyledim ... 

- Azizim! Ben tavla oy· 
narken değil İatanbulun, cen. 
aetin planını bile dinlemem. 
(Zarları atarak) Sebadü!.. 

Bu parti dörtte bitmiştir .• 

Kadro 
Ben kadro ismini hiç ıev

"mem ! Bundan yirmi dört se
ne evvel İttihatçılar memleket 
e teceddüt yapıyoruz diye yüz 

binlerle adamı (kadro harici) 
bırakarak daha teessüs etme· 

i _ meşrutiyete kartr derin 

1 bir ademi memnuniyet cereya. 
1 nr tevlidine sebep oldukları 

1 

zaman rahmetli babamı da 
kadro harici brrakmıılardı. Son 

1 radan bin mütkülitla adam-
ı cağız hakkını arayıp meydana 
çıkardiydı. O gün bugündür, 
(kadro) kelimesi bana daima 
bu fena anları hatırlattığı için 
hiç botuma gitmez .. 

Buna rağn:en yeni bir mec
mua, ilim mecmuasıdır diye 
(Kadro) ismindeki garip ifa. 
deli ve garip ~ekilli mecmuayi 
büyük bir merak ve hüsnü ni
yetle elime aldım.. Okudum .. 
Gece yemekten sonra okudu
ğum için anlayamıyorum zan. 

1 
nettim, ertesi sabah okud.:.m ... 

1 

Uyku sersemliği ile okuduğum 
için kavrayaı .adun zannettim. 
Öğleyin okudum, ikindide oku 

1 dum, gurupla beraber okudum, 
yatsı vakti okudum. Anlaya
madım ve anlayamıyorum ... 
Bir misal vardır. Ufkun öte. 
sini göremiyoruz diye öbür ta
raftaki şeylerin mevcudiyetini 
inkar mı edeceğiz? .... derler .. 

1 

Ben de anlayamıyorum diye 
bu mecmuanın kıymetini, ilmi 

1 kıymetini inkar mı edeceğim. 

1 
Hayrr! .. Ben anlayamadığımı 
itiraf etmekle beraber bir nok
taya iliıeceğim: Bu Kadro 
mecmuasının Y akup Kadri Be 
yin yazılarından başkası türkçe 
dilinde yazılmamış .. Ben de o-
nun yazıldığı dili anlamıyo. 
rum ... Mesela: Şu parçalara 
bakın! 

"ileri teknik, kıymetli sôy ve 
planlı inkqaf, Türk inkılabının 

buwünkü merhalesini karalıteri
.ae etlen ve bize bu inltrlôb1.n lıen 
dine hds inkİfQf Utiltametini ı>e 

ren iiç sembolüdür. Binaenaleyh 
bizim için milli iktıaadiyat de· 
mek her türlü müdahalelerden 
masun bir milli hudut içinde bir 
milli hükümet ileri teknik t 
plıinlı inkifaf t kıymetli >ay de· 
mektir .. ,, 

Daha var: 
c Yokaa "5 unelik plôn • ile be· 

raber, komüniıt tloğmalarından 
bariz bir inhiraf ele hattô. tevakki 
ue Amerikalıların dar bir içtimai 
çerçeve yüzünden yanm bırak .. 
tıklan bir i~i Jeterminüt ue lıon•· 
truktif bir fekilde tamamlamak 
ceht ııe iradesi, bul(Ünkü Sovyet 
rejimi'nin artık "taktik yapıyo
ruz'' ma:aeretile Örtemİyecefİ ita .. 
dar bdli bir iştir.» 

Anlayan varsa beri gelsin!. 

FELEK 

Yeni neşriyat 

Ziraat gazetesi 
Aylık ziraat gazetesinin tem .. 

muz: nüahaar Ankarada inti~ar et
mi,tir. Karilerimize taYıiye ede
nz. 

Milli mecmua 
Son nüahaaı zencin yazılarla 

çıkmıttır. _ _ 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

nıütehasaıaı 
Cumadan maada herıriin öğleden 

sonra saat (2,30 dan Se) kadar ls
tanbulda Divanyolunda 118 numa
ralı hususi dairesinde dahili haata. 
hkları muayene ve tedavi eder. Te· 

lefon: lstanbul 22398. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 23 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Fet.eli fantıutique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
- Bu evde bana .,_zer bir 

hayalet peyda olduğu görülü-
or ..• 

Çocuk daha likrrdıaını bi
tirıneden bir rakkas intizami. 
le duvara üç darbe el.ha indi. 
rildi ... 

Çehrelerde büyük bir hay. 
ret durgunluğu peyda olduğu 
esnada Dilaver lambayı kapa. 
rak sofaya atıldı .. 

Talat Bey arkasından bağı. 
rıyordu: 

- Çocuk nereye? 
- Hayaletimi görmeğe gi-

diyorum .. 
Dedi. Fakat hiç birteY göremi 

yerek iki dakika sonra kaçık 
bir sima :ıe avdet etti. Dilaver 
kendinden edilen şüpheden ar. 
tık tamamile beraet kazanmış
tı. Amma Talat Beyce bu mu 
ammanın halli lium geliyor-

Orhanla Turban manası 
yalnız kendilerince malüm bi
rer itmizazla bakıştılar .. Bu 
hareketlerile biribirine ne an. 
!attılar .. Talat Beye bu da me
rak oldu •. Sordu: 

- Biribirinize ne işareti 
verdiniz .. 

Orhan - Darbeleri vuranı 
tanıdık. .. 

-Kim? 
- (s. 1. m.) 

- Bu üç harf bana hiç bir 
hüviyet söylemiyor .. Bu, ruht 
bir şahaiyet midir? 

-Evet .. 
Dilaver uğradığı İsnattan 

dolayı biraz kaybetmiş olduğu 
net' esine avdetle: 

- Birinci muammayı Bey. 
.fendiler bir ikinci muamma ile 

izah ettiler .. Bu ( s. 1. m.) azılı 
bir ruh olmasın ... İt taka t.ır
zından coktan cıktı. Bu tık-

San 'at bahılnde 

Bir Garp 
Mütefekkiri 
Diyor ki •• 

"Göçebe milletler akim o. 
lur ve her hangi bir tesise, kök 
Ie,meğe en az mütemayil bu. 
lunur. 

İntizama karşı kaytsızlığı. 
mızı, zevksizliğimizi ve netice 
olarak da - san' at bahsinde -
"Yaratma kudreti., ile "A
henk., endiıesinin kayboluşu
nu zihnimizin göçebeliğile ne 
kadar iyi izah edebiliriz!.. Şu
rası aşikar ki fikri göçebeliğe 
bilhassa münevverler (elite) 
tutulur. Halk kütlesindeki 
zevk buhranı, yaratmaya kabili 
yetsizlik.., Daha çok iktısadi 
sıkıntılardan ileri gelir . ., 

"Bugünkü Garp burjuvazi
si. hiç bir zaman bu kadar zev 
kine güvenilmez; büyük san'at 
meydana getirmeğe ve ona is
tinatgah olmağa bu derece ka. 
biliyetsiz bir dereceye düşme. 
ır.işti. "Büyük San'at., terki. 
bile kastettiğimiz şudur: Gü
zelin hakim, organik, tam bir 
telakkisi! Bir devrin medeni
yetine hususiyetini ve cazibeli 
nüfuzunu veren telakki! 

"Zihindeki göçebelik bu
günün insanlarını an'anevi çer 
çevelerinden ayırmakla onları 
ilham alabilecekleri derin kay
naktan da mahrum bırakmış; 
böylece garabetin veya gari
belerin peşinden koşmağa mah 
kum bir sınıf meydana gelmiş 
tir. Lakin kudretsizliklerinin 
asıl sebebi: Onlardaki felsefe 
yoksulluğudur. 

"Bilmem hatırlatmağa lü. 
zum var mı? Bütün devirler. 
de hakiki ibdalar özlü bir te
fekkürün üstüne temel kurdu
lar. Ve deductive bir felse. 
feden ilham aldılar. "Büyük 
San'at., doğabilmek için yal. 
ruz san'atkirın kabiliyetine, 
fıtratına değil, ayni zamanda 
yüksek bir felsefeden fıtkırıp 
gelen bir cemiyet idaelinin de 
varlığına muhtaçtır. 

"San' at, yaratıcı cehdi sı. 
rasında, hem felsefenin elle 
tutulur bir hale girmesi; hem 
de - teknik cehdi sırasında -
zamanın, muhitin, adetlerin 
in'ikisıdır. Felsefi esasları o
lan medeniyetler, gayet man. 
tıki bir netice ile, büyük san'a 
ti de bulunan medeniyetler ol. 
mu,lardır. Bunun için değil mi 
dir ki bütün aan'atler en so
nunda Asya'ya, yani felıefe. 
lerin anası olan toprağa mün. 
cer oluyorlar? Keza san'atla. 
rın en metin istinat yerlerini 
dinde bulduklarım da unutma
n: ak lazımdır. Garbin san'at 
tarihi Hıriıtiyanlık ve kadim 
Yunanlılık gibi iki felsefenin 
dü!manlığı veya dostluğundan 
ibarettir. Bunun aksine olarak 
Roma Medeniyeti gibi, esas. 
ları ameliliğe, istifadeye daya
nan medeniyetler ise teknik 
yüzünden zenginlemişler, bol 
bol binalar yapmışlar; amma 
bu suretle ancak taklit eden, 
başka milletlerin san'at kollek 
siyonlarını biriktiren bir san'at 
meydana getirebilmişler. 

"Bir kavim eğer felsefi ni. 

tıklara razı olalım. Ve ciddi 
düşünelim .. Ölülerle bir gelmiş 
geçmiıimiz var mı? Bu evin 
altını üstüne getirdikten sonra 
hepimize sopa çekerlerse ... 

Orhan - Korkma Dilaver. 
(s. 1. m) munis aile ruhudur. 

Dilaver - Ne kadar munis 
olsa o, ölü ben diriyim .. Müm. 
kün değil kaynaşamam .. 

Turhan - Onlar bize müte 
fevvik bir hayata geçmişler .. 
Onlar bizi görüyorlar biz onla 
rı göremiyoruz ... Biz beş on 
kilometrelik bir yola gitmek i
çin vapura, tramvaya, otomo. 
bile biniyoruz .. Onlar için mesa 
fe yok.. Milyonlarca fersah
lık uzaklıkları bir ande kate
diyorlar ... Feza hayatına nisbe 
ten arzi hayat karanlık bir ha 
pisane höcresinde prangabent 
olmaya benzer. Onlar kuş biz 
yerlerde ıürünen solucan .. 

Dilaver - Ölümü bana ne 
kadar metetseniz beğendire
mezsiniz. Prangabent olayım .• 
Solur.an olayım. Ne olursam 
olayım. Fakat dipdiri olayım. 
Bu toprağın altında değil, üs
tünde yaşamak isterim .. Uçma 
ğa heveslenirsem tayyareye bi. 
nerim. 

.t"'\n 
1932 

Tarih kongresinde Maarif 
vekilinin nutku 

olduğu gibi mektep sırala~ 
da çocuklarımızın dimağla~ 
ve kalplerinde aaraılma.z bir ~ 
naat ve İman halinde yer!eşın .. 
lizım gelen cümbur1yet de~ 
ahlak ve terbiye telakkilerjıılfo 
cümburiyet sistemimiz esasi•!!, 
nın derin ve terefli maziden k• 
ve kuvvet aldığını ve ahlıi.k ~ 
terbiyede milli his mjlli ,.hl.il 
milli terbiyenin ve cümhuri~0 

• 
Türklerin hizmetleri_ itila devri - Gazi Hz.nin 
kıymetli rehberliği_ Tarih encümeninin nıesaisi sistemimizde milli vahdet nıı 

hikimiyetin ve ferdi hak ve htİI 
riyetin esas tc•kil eylediğini lı< 
vesile ile de tekrarlamak iıte 
rim. 

[Dü k •• " h J hayal zannedilen Cumhuriyet ı n u nus a· devrine yetitmek ve onun fazilet-
dan mabat] !erinden müstefit olarak millete 

Orta zamanlarda (ikinci kitap) 
Asya. Avrupa ve M111rda hüküm sü 
ren milletler arasında Türklerin has 
saten Mııır, Hint, Aaya ve Anado
luda ilim ve san'ata olan hizmetleri 
ve yetiştirdikleri tanınmış şahsiyet
leri kayda 'ayandır. Yeni ve yakın 
zamanlar devrinde (üçüncü kitap) 
üçüncü Murattan itibaren (1579-
1683) Ü•manlı devleti tevakkufa 
batlıyarak dördüncü Mebmetten iti
baren (1683-1792) inhitata yüz tut
muş, üçüncü Selim zamanında ısla
hat, ikinci Mahmut zamc-nında hi
maye, ikinci Abdulhamit zamanında 
da meşrutiyet ile neticelenen koyu 
bir istiptat devirlerini ~eçirdikten 
sonra büyük harbı müteakip altıncı 
Mehmet V ahidettin zamanında in
hilal ile nihayet bulmu' ve bu su
retle yakın zamanlar devrinin Os
manlı Türklerine ait kı~mı Oımanlı 
saltanatının bilhasııııa ~on devirlerin
de acıklı geçmiştir. Yakın zamanlar 
tarihinde mühim bir hadise büyük 
harbın bütün cihanda tevlit ettiği 
içtimai ve iktisadi sıkıntılar ve de
ğişiklikler ollT'-.ıştur. 

Bazı büyük imperatorluklar, 
saltanatlar yıkılmış veya parça
lanmış ve içtimai ve siyasi şekil· 
lerini değiştinneğe m'!cbul" ol
muşlardır. inhilal eden Osmanlı 
imperatorluğunun yerinde de bu
gün yepyeni ve dinç bir Türkiye 
Cumhuriyeti meydana gelmİ.§lİr .. 
Her devirde bir surP.tle harikala.!· 
yaratan Türk milleti i~bu yakın 
zamanlar devrinde d~ Cumhurİ· 
yet idaresini kurarak idari, siya
si, içtimai, madeni s.a.halarda dün 
yanın en büyük inkılô.plarını yap
mıştır. "Dördünçü kitap" vaktile 

·····--··-········-··~·············-····-···-
zamı olmayarak sadece tek
niğe eli yatışıyorsa, onun san' 
ati far.teziler arasında kaybo
lacaktır. Böyle bir cemiyet
te ibda aram~yınız! Kaybol. 
muttur. Bu muhit yalnız, yal 
nız baska bir devrin, yahut 
diğer devirlerin, ve yahut ta 
başka memleketlerin yarattığı 
eserlerin kopyalarına, taklidi
ne, sahtesine bir a:fn.a olabi. 
lir . ., "Dikkat edilirse bugün 
parıldayabilen yeg-ane san'at 
de resim ve tezyinattır . ., 

"Bir asırdır, Garpte fikir. 
!eri - kütüphane ilmi diyebi
leceğimiz bir - iln:in sevk ve 
idare etmesi; ve netice olarak 
Pozitivist tenkitlerin zevki ve 
ahengi yıkmaları .. , Milli san' -
atların da doğmasını imkansız 
bırakmış; san'atte allamelik 
ve garabetpereatlik b ·,.lece 
yerleşmiştir. F elıefi · prensip. 
!erin yıkılması, bu yüzden de 
ideali ve san'ati tutacak bir 
temelin kalmaması, iki mühim 
netice verdi: Birisi, san'atte 
mütemadiyen kir. rahat etme, 
ve eğlenceden başka sebep ve 
gaye kalmayışıdır. Diğeri, 
halk idealizminin intaç ettiği 
güzel insiyakının korkaklaşma 
sı, kendini ifade edemez olması 
dır. Bu son netice, iktısadi 
şeraitin, kendini san'ate vakfet 
mek mesleğini mahvettiği bir 
anda, iki katlı meş'um olmuş. 
tur.,, 

Arkeolog: R. Oğuz 

boşluklarında umacı gibi dola, 
mak hoşuma gitmiyor. 

Turhan - Bizim mide ve 
hazım dolayısile uzviyet siste
mimiz fena.. ağır, müteaffin 
gayri bedii.. Dünyamıza hiç 
benzemiyen öyle seyyareler var 
ki, hiç bir şey yemeden yaşa. 
yorlar. 

Dilaver - Yemezler, içmez
ler ve erkeklik dişilik anlarda 
olmaz .. Bizim ilmühalciler bu 
melekane yaşayışı Avrupa uka
lisından çok evvel keşfetmiş
ler .. 

Turhan - O cennet misali 
dünyalar halkı balrkların suyu 
tahlil ettikleri gibi havadaki 
azotu, oksijeni vesaireyi tenef. 
füs ederek doyuyorlar ... 

Dilaver - İstemem. Hava 
yutarak doyup ta fezalarda 
serseri dolaşmak hayatını hiç 
beğenmedim. Alinglez bir fi. 
leto, manyonezli lörek yemek, 
çerkes tavuğu, yoğurtlu ke. 
bap .• Yalancı dolmalar ... Av 
etleri, ince şekere bulanmış 
birkaç okka çilek, üzüm, ka
vun karpuz .. Ve daha türlü 
meyvalar bunları yemedikten 
sonra yaşadığımı nereden an-

memlekete ve İnaaniyete hizmet 
edebilmek şeref ve saadetini ka
zanan bugünkü ve yarınki Türk 
nesli tebriklere ,ayandır. 

Maziyi ve hali bize apacık gös
teren bu hakikatlar kartıamda 
Cumhuriyet devrine kadar mek
teplerde okumut olduğumuz ta
rih kitapları ve öğrendiğimiz ta
rih dersleri milletimizin yüksek 
seçiyesiyle yüksek varlığıylı ve 
mazideki yüksek medeniyeti ile 
biç de mütenasip olmiyan bir şe
kil ve mahiyette bulunuyordu. 
Saltanat ve mutlakiyet devrinde 
bi.-inci Abdülhamit zamanında 
"1261" 1845 de vakıf iptidaiye· 
!erini isli.ha teşebbüs eden Ke
mal Efendinin, Retit Paşanın yar 
dımile açınağa muvaffak olduğu 
İptidai ve rütti derecelerini haiz 
Davut Paş.a mektebinin program
larında tarih dersine de tesadüf 
ediyoruz. "1275" 1859 Rüştiyeler 
teşkili.tında tarih "Fenni tarih" 
na'miyle son sınıflarda okutulu
yor. "1278" 1862 de mecliıi ke
biri maarif dairei isli.miyeai tara 
fından hazırlanan telif ve tercü
me nizamnameıind.? sipyan mek
tepleri İ(in yazılacak kitaplar ... 
rasında 0 Tarihi Osmani" hakkın 
da da direktif veriliyor. 

Bu direktifte tarihin hikaye yo
lunda yazılacağından muhakeme 
ye giriıilmeyip ancak naklolunan 
fazail, tahsin ve kabayih, takbih 
edilmek tavsiye olunuyor. ikinci 
Abdülhamit zamanında ve bu za
manın bilhaua sonlannda oku
nan Osmanlı tarihinde kitaplarda 
nizamıcedidin tesisine kadar olan 
bahisler mevcut bulunduğu halde 
ancak kanuni Birinci Süleyman 
devrinin nihayetine kadar okutu
luyor. Ha ttil. fazla görülen tafsi
ıatın okutulmasına müsaade edil .. 
miyor. Daha ileri gidilerek tari
hi umumi bütbütün kaldırılıyor 
ve mesnıtiyetin ilinına kadar yal 
ruz ta~ihi enbiya, tarihi iılim ve 
tarihi Osmanlı yine noksan ve mu 
harref olarak okuttunıluyor. Meş 
rutiyet devrinde tarihi enbiya, ta• 
rihi ialAm ve tarihi Oamaniden 
ba,ka tarih felıefelel"i tarihi uma 
mi ve "1825" 1909 da idadi son 
sınıflarında asri hazır tarihi okut 
turuluyor. 1328 "1912 de ilk Sut. 
tanilerde Fransız liıe programla
rı h,.men aynen alınarak Osman .. 
lılara ve islUnlara ait kısımlar ay .. 
nca ilive auretiyle gösteriliyor. 

itila devri 
Türk milletinin istiklal ve itila 

devri olan Cumhuriyet devrinde 
iae yeni tarih kitabının İntİ§&nna 
kadar meşrutiyet devrindeki tari
hin mufassal sureti ve bilibare 
son slnıfların edebiyat şubesine 
"Türk medeniyeti tarihi" nami1e 
bir ders itil.ve ediliyor. Ziya Gök 
Alp Bey tarafından bir kısım ya
zılmış ve basılmıt olan bu kitap 
müellifini vefatiyle itmam edilme 
miş olarak kaldığından tedris O• 

lunamamıştır. 1926 127 de tarih 
programı Türk tarihi mi.hveri et· 
rafında cem'e çalışılarak Türk 
tarihinin mevkii daha ıenişletili .. 
yor. Bütün bunlar yapılmakla be
raber kitapların mehazları maru· 
zatımın baş tarafında arzolundu .. 
ğ'u veçhile Türk milletinin varlığı
nı ve medeniyete olan hizmetle
rini tebarüz ettirecek bir ,ekil ve 
mahiyette değil idi. Halbuki ta
rihin hura.fat ve yanlıt maliimat .. 
tan temamen tecrit edilerek ilmi 
yollarda hakikatı millet ve mem
lekete hizmet edecek bugünün ve 
yarının Türk nesline anlatmak ve 
milletimiz ve eski medeniyetimiz 

gayri bediimiş .. Bu !ifa da gü. 
ler m.. Bir güzel kadın vücudü 
gördüğümüz zaman onun bar
saklarının muhteviyatını dü. 
şünmek aklımıza gelir mi? 

Orhan - Hep adamlar dibi 
delik bu mide torbaımı dol
durmak için çalıııyorlar .. Bu 
sebeple bazı filosoflar arzi in. 
sanları bütün ömürlerince sü
ren bu çabalayıılarından dola
yı Hidemah takkaya mahkilın 
kürek mahpuslarına benzetiyor 
lar .. 

Dilaver - Canım hiç çalıt 
madan büsbütün avare yaşayıt 
ta da bir tat olur mu? Ölüle
rin gelip dirilere dayak atııla. 
rına bakılırsa pek te aç durduk
larına inanılamaz.. Kendisini 
doyurmak için çahftığımız mi
de de bize bu mesaimizin zev
kini vermiyor değil ki .. Acık
mak, doymak, sevişmek bunlar 
dan başka hayatın ne safası 
var? 

Orhan - Dilaver bu senin
kisi kabaca materyalist zih. 
niyeti. Bunlardan başka haya-
tın çok ince zevkleri vardır. 
Fakat hissiyatın bu eflakine 
yükselebilmek her fani e mü· 

hakkında doğru malUınatı öğret
mek için birinci tart olan milli ta
rihimizin hazırlanmaır zaruri idi. 

Gazi Hz. nin kıymetli 
rehberlikleri 

itte bu emelin huıulünü te· 
min zımnında büyük reisicümhu· 
rumuz Gazi Muıtafa Kemal Haz 
retlerinin milli istiklal ve inkıla
bımız gibi milli ve medeni inki .. 
fafımız yolundaki kıymetli reh· 
berlikleri t!aeri olarak yüksek 
himayelerine aldıkları T. T. T. 
C. tarafından eıealı ve ilmi tet .. 
kik ve tetebbüler ve geceli gÜn· 
düzlü emekler neticesinde mey .. 
dana getirilmi§ olan tarih geçen 
aene dört kitap halinde mektep 
lerimiz namına Maarif veki.leti
ne hediye edilmiş ve 1931 - 1932 
ders senesinden itibaren tedriae 
vazolunmu' idi. Bu hadise maa
rif hayatımızda milli kültür na
mına kaydedilecek büyük ve 
mes'ut bir inkıli.ptır. 

Bu itibarla da büyük Gazimi
ze ve bu muazzam iti muvaffa .. 
kıyetle başaran ve her gün daha 
ileri götürmeye çalıtan muhterem 
T. T. T. Cemiyetimize derin !Ük
ranlarımızı arzederiz. Bugün baş 
ladığımız kongrenin gayeaine 
ve vazifelerine gelince bu sene
den itibaren mekteplerimizin 
muhtelif aınıflarında okutulma· 
ğa batlanılmı' olan yeni tarih ki
tabımızın bir senelik tecrübe ne
ticesine göre tenevvür veya ten· 
vir maksadile muhtelif bahisleri 
ve tedriı usul kaideleri hakkın
da konferanslar verilecek ve ten 
kit ve müzakereler yapılmak ve 
önümüzdeki aeneler .için tedrlate 
vahdet teıiı edilmek lüzum ve 
zaruretleri üzerine bu kongreyi 
tertip ettik. 

Kongrenin meaaiıi, gunu ve 
saatleri ve tarzı zabi.lilerine tak 
dim edilmit olan programda ar 
zolunmuştur. Bugünden itibaren 
kongre gelecek hafta pazartesiye 
kadar her gÜn öğleden evvel ve 
öğleden sonra muayyen saatler· 
de devam edilecektir. 

T. T. T. C. muhterem azalan 
tarafından tarih kitabının muhte 
lif bahisleri konferanslar halinde 
izah edileceği gibi muallim ha
nımefendiler ve beyefendiler ta
rafından da konferanılar Terile
cektir. Gerek mÜ7!akereler ve ıe .. 
rek Darülfünun müderrisleri 
beyefendilerin ten.kitleri için pro· 
gramda ayrıca zaman taluia edll
mittir. 

Biraz evvel arzettiğim veçhi.
le tarihte tedris usul ve kaidele
ri hakkındaki konferansı dahi 
T. T. T. C. muhterem reisi ve Is· 
tanbul meb'usu Yusuf Akçora 
Beyefendi der'uhte buyunnuılar· 
dır. Bu kongreden alacağımız 
müsbet neticelerden Türkiye cüm 
huriyeti dahilinde her neviden 
-her dereceden bütün mektepler· 
de ve ilim müesseselerimizde ta
rih tedrisatı için birlik ve yükaek 
verim itibarile en basit en kolay 
ve en faydalı yolu göıtenneaini 
teemmül ediyoruz. Şüphe yoktur 
ki milli har• bu auretle kuvvet 
ve inki•af bulur. 

Milletin bir harstan olan insan 
!ardan mürekkep bir cemiyet 
olduğuna göre harstaki birliğinin 
teaiai için bütün hara ilimlerinin 
başında gelen tarihin bu noktai 
daki ehemmiyetini daha ziyade 
tafsile lüzum görmem. Sözümü 
bitirmeden evvel tarih tedrisatın
dan beklenen faydalardan bilhaa 
aa milli kültür;.in mesnedi olan 
milli terbiye hakkında bir iki ke 
lime arzına müsaadelerinizi rica 
ederim. 

Bununla ana baba ocağında 

dir .. Kütük gibi bir hamal ile 
rafine olmuş bir artisti düşün .. 

Dilaver - Ben ne bir ha· 
mal kadar kaba kalmayr, ne de 
göze görünmezlerle görüşecek 
kadar incelmeyi istemem .. İkisi 
ortası ... 

Bu münakaşayı süzgün bir 
tebessümle dinleyen Talat B.: 

- Siz bahsi çığrnndan çı. 
kardınız.. (S. L. M.) kimdir? 
Munis aile ruhu ne demektir? 
Niçin gelip te dıvarınrzı darbe
liyor? Şimdi mesele bu sualle. 
rin halllndedir. 

Orhan - (S. L. M.) kendisi 

Bunlar bizim medeni esasl•r 
la daima tcnıniye ve takviye edt 
ceiimiz milli ve tarihi aeciyele 
rimizdir. Türklerde devlet te11ı 
li.tının kuvvetli bir merkez hik 
miyeti ile halkçılık esasını te~ 
fikrine iatinat ettiğini ve mül~ 
yet hakkı ile nikaha müste~it 
aile sisteminin Türklerde tarı~ 
ten evvelki devirlerde teest~ 
etmiş olduğunu tarihin birinci kt 
tabında ve Türkleı·in m111i ve ta· 
rihi seciyeleri at'asında okuya 
ruz. _ 

Daima hür doğmuş ve bd' 
ya§amıt olan Türk eskiden bet 
kendi menfaatini milletin menfi 
ati ,.Je görmüş ve her müşküJ kı.t 
tısında aala geri çekilmiyerel' 
büyük bir azim metanet ve seb• 
la hedefine varmağa muvaffal 
olmuştur. Bu sebeple çocukları 
mızln terbiye~inde de nf": h.od~ 
ne de betbin yetişmemelerİftf 
büyiik bir ehemmiyet atfetmek!< 
yiz. 

Milli terbiyemizde esas olar 
milliyetçilik, devletçilik, halkçı 
hk itte hep bu milli ve tari~ 
aeciyelerimizden doğmuştur. Hu· 
ta .. tarih kitaplarımızın b14 tara 
fında yazıldığı veçhile gelec ... 
nesillerin nefretle yadedecel 
bir in.,.n, bir millet olarak tarihi 
ıı:eçmekten hazer ederiz. Billklf 
fertçe ve ailece medeniyete en ,.ak 
aek itler gÖnnÜt insanlığın yük· 
aelmesine çok çalıtmış gelecd' 
nesillerin istifade edebilecel• 
kıymetli, ölmez, ilmi ve aan•atki~ 
rane eıerler bırakmış bir varlı• 
olarak tarihte en muhterem ,,. 
en terefli bir yer sahibi olmak 
azmindeyiz. Bu sebeple çocukla· 
rımızı da bu fikir bu terbiye ,,. 
bu kanaat ile yetittirileceğin• 
millet memleket ve cümhuriyetl· 
mızın yÜksek menfaatlerine ça· 
lışan Ye bu mefkure ile çalıtacalı 
memleket evl!tlannın tedris vt 
terbiyeaini de Üzerlerine almrt 
bulunan bütün meslektaşlarımız• 
bu yolda muvaffakıyetler teme" 
ni ederim. 

Kongreyi açıyor ve sözü T. T 
T. C. muhterem reisi Yusuf Akçe 
ra Beyefendiye terk.-ıiyorum. 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

lSTANBUL - (1200 metre) U 
gramofon, 19.S alaturka saz Belkiı 
Hanımın ve Yesari Aıım Beyin ;,ti
n.kile, 20,5 stüdyo Trio heyeti, a
jana haberleri, saat ayarı, 21 alatur
ka saz Safiye Hanım ve arkeda~laı-. 
tarafından, 22 orkestra. 
BOKREŞ - (394 metre) 20 S. 

lon orkestresı, 20,45 Harf kon....i 
21 Kuvartet. 

BELGRAT - (429 metre) 20 
konser, 20,50 tarkı, 21,30 Prağdaa 
nakl.., senfoni. 

ROMA - (441 metre) 20 Hafil 
konser. 

PRAC - 498 metre) 20 m"'°l• 
ket haberleri,20,50 gramofon. 21.10 
ıarkı konseri. 21.30 Lmeted salonun 
da verilecek olan temsil hakkındo 

bir kaç söz ve senfoni . 
ViYANA - (517 metre) 21 hal~ 

23.15 dans havaları . 
PEŞTE - (550 metre) 20,15 

gramofon, 21 .30 operanın orkestra· 

il. 

Talat Bey - Bu ihbarını ne
rede? Ne vakit? Nasıl yapa· 
cak? 

Orhan - Burada, arzu eder· 
seniz şimdi, masa başıııda .• 

Talat Bey - Beni bu hayır
lı ruha takdim ediniz. lnsanlaı 
dan dostum yoktur. Bakalım 
ruhlarla muhabbetten bir fay· 
da görebilir miyim? 

-16-

Ruh bir felaket 
haberi veriyor 

ni bize bu üç harfle tanıttırımf Anneleri Hanımefendi, mil
olan bir ruhtur. Munis bir dos. rebbiye Madam Sermin, Mat· 
tumuzdur. Hayırhahımızdır. Sı mazel Leman masa başına d•· 
kıldığımız zamanlarda gelir bi vet olundular .. 
zi irtat eder, bize eritmesi muh Hanımefendi _ Bu davet i
temel kederlere karşı ahnabile- rin biraz geç kalmış değil mi· 
cek tedbirleri bildirir.. yiz? 

T alit Bey - Haydi bu söy- Orhan - Ruhlar için geç, er 
lediklerinize inanayım... ken, gece, gündüz olmaz ... On· 

Orhan - İnansanız da inan- lar bizim kullandığımız zaman 
masanız da hakikat budur. ölçülerinin haricindedirler .. 

Talat Bey -. 
1
Bu tıktıklar- I Madam Se~min milliye~i~e 

dan meramı ne~ır. . 

1 

mahsus şen bır yıiz ve kendı lı. 
Orhan - lkı haftadu kendı. nnile: 

sile görü~medik, mutlak bize 
ha -· 
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'farih 
kongresi 

Çiftçiler 
Lehinde 
Layiha 

Mecliste buğday kanunu ile diğer muh_ Mecliste münakaşalar 

(Ba~ı I inci sahifede) 
"Tarih bütün beşeriyetin mab- 1 

~ır. Ve heteriyetin en genit ailt!!le J 

~ ırklardır. Bir milli tarihin tel-
1kine milletin mensup oldu~u ır~ 1 
•n mütaleaaiyle baılamak lazım 
ır · '' Konferansçı buna ırkların 

illJnifine ait bir tarihçe ile ginniş 
e- her tasnif, teklif veya nazari~ 
ede Türk ırkına verilmiş olan 
-evkii göstermeğe çalıımıttrr. 

telif layihalar kabul edildi 

1 

(B"şr linci salıifede) 1 takalara gönderildiğini söyle· 1 si bulunur. Birliğin mali işleri 
ğunu söylemiş ve buğday ziraat miş ve demiştir ki: "Bankaca ziraat bankaaınc.a temin edildi

! ve istibsalatımız bakkmda iza- yapılacak buğday alım ve sa- ği müddetçe idare heyetinin bir 
( Bafı 1 inci sahifede) I ha~, vererek demiştir k~: . . tı~ fiyat.ları hükumetçe tesbit a~a~ı _bankaca ~a!İn olunu~-

cak ehlivukuf marifetile te&. Muntazam ve tam ıstatıstık edılecektır. Mevzuu müzakere Bırlık ıdare meclısı mıntaka ı-
bit edilen kıymetin yüzde teşkilatımız olmadığı için biraz olan kanun bir istikrar kanunu dare heyetleri tarafından seçile 
yetmiş betine baliğ olmadığı tahmini olmakla beraber 1926- olup bir v " silei istismar kanunu cek altı, iktıaat vekaletince ta-
takdirde geri bırakılacaktır. 1931 senelerinde buğday ekim değildir." yin edilecek iki ve zitaat veka-

Recep Beyin, İzmi~ 
meb'usu 

Halil Beye cevabı 
Retit Galip Bey, ırk kel~esi

İn bütün illin ıstılahlan ıçınde 
· tn.diye kadar en fena muamele 
İlrmüt ve en yanhf manalara ... e 
foirlere çarpılmıt bir turan! !"· j 
İr olduğunu söyledikten ve ıçm
e bulunduğumuz astın batına 
adar muhtelif ırk tasnifi tecrü-
elerini bir hulasa halinde göz· 
en geçirerek Türk ırkını Mo/iol 
ıt.ntiasına ve aarı derililer arası· 
"- sokulmasının ilim için bir ayıp 
efkil ettiğini söyledikten sonra 
ntropoloji e.aasma müstenit ırk 

a.ınifi mesaisinin en yakın ve en 
lon safhalarına geçmiş ve buna 

it le bir hulasa yapmıtbr. Müte
•kıben tiplere geçmi~ ve anlaşı1 · 

anu, formülleri müteınad iyen 
ullanmaktan kurtulmak için se· : 

lciz eaaı tipe verilen iıimleri :zik· ı 
ettikten ve bu tiplerin çok muay 

)en manalan ihtiva ettiğini hatır 1 
da tutmak tazım geldiğini söyle: I 
dikten sonra her biri hakkında •
ta.hat venniş ve aözünü nihayet J 

Alpen tipine naki ile Türk ırkı
bın vasıflarını temsi) eden bu tip 
lıakk.ında tahminlerinin ve hü· 
l.iimlerinin bir çoğuna iftirak et
liğini profesör Roland B. Dixon'
bn bu huauıtaki mütalea.larını an 
latnu,ıır. 

2 - Birinci maddede ya- ve biçim mikdarları şu suretle Bu beyanatı müteakıp kanu- letince tayin olunacak bir zat-
zılı tartlar dairesinde satışı tesbit edilmiştir: 925-926 zirai nun heyeti umumiyesi üzerin- tan teşekkül eder. 
geri bırakılan gayri menkul senesinde 35.417.719 dönümde de kafi görülmüş ve maddelere lktısat vekaletinin inha•ı ve ANKARA, 3 (A.A.) _ B . M. 
!erin sahibi olan borçlu bor- 24 692 263 kental ve 926 - 927 geçilerek kanun kab 1 edilmi< icra vekilleri heyeti kararı, riya- Meclisinin dünkü i•tiınaında '~ah-

d .16 . O 758 k 1 928 929 · u . ,- ııeti cümhur tasdiki ile tayin olu- r " 
cunu, her taksiti borcun yüz- e .11 . enta , - tır. Buna nazaran buğday fiyatı cak bir katibi umumiai buluna- ve, teker ve çay ithalabnın bir el-
de yirmi beşine tekabül et- da 28.178.719 dönümde 27 mil nı korumak ve tanizm etmek ~=ktır. Birlik aza•ı yeti,ıirdikleri den idaresi hakkmdaki kanunun mü 

k · k d 1 h zakere.sinde lzmlr meb'usu Halil 
mek üzere, 4 müsavi ta sıt- ma sa İ e ükumet lüzum gör afyonu satılmak Üzere idare mec· Bey tarafından serdedilen bazı 
te ve dört senede ödeyecek- < düğü takdirde müstahsilin satı füinin tayin ettiği zamanda birli- mütalealara cevaben c. H. fırkası 

b ed ·ı · I • d • ' b " d b' ie teslim ederler. Birlik idare tir. Bu suretle tes it ı mış ıga arze ecegı ug ayı tes ıt t't'" .. k d" . t ı· ec1·ı katibi umumisi Recep (Kütahya) .. . • . ena ı uau en ıııne es ım ı en B 'd 
olan taksitleri vadesinde tedi edecegı fiyatla Zıraat Bankası afyonların ticari muamelatmı ey ati eki beyanatta bulunmuş· 
ye etmemit olan borçluya ait vasıtasile alıp &atmağa mezun- satıı itlerini ve faydalı göreceğl tur: 

d B da 1 ı hh · l · ... Arkadaşlar, memnuniyetle söyle-
olup satışı bu kanun hüküm- ur. uğ y a ım ve satım mu her tür ü taa iıt ere gırmege meğe değ.,.. ki, son bir kac haftanın 
!eri dairesinde geri bırakıl- hafaza tarz Ve şartlarile alım ve ":'~~diyettar ~ulunmakdtadır.1 . Mec meclis müzakereleri devleİin umu-

l · k il · t h il i b Ü im ı are aynı zaman a teı ım e· • "d' . I da 
mış o an gayrımen u erın sa sa ~ ~a a er ve una. m te· dilecek afyoıı mukabilinde avans mı gı ışı yo un nıüsbet veya men 
tışına icra ve iflas kanunu fern dığer . bazı hususta ıcra ve vermek, ikrazatta bulunmak, ken fi düşünen zevatın fikirlerini karşı-
hükümleri mucibince devam killeri heyeti kararile tanzim ve diıine verilen afyonları işleyerek lıklı söylemelerine fırsat verdi. 
edilecektir. tayin olunacaktır. Mübayaa e- yeniden tasnife tabi tutmak ve- Hay.,.lı düşünen . i~lerin iyi olma 

· t•h· ti · d h · b l smı İsteyen bir çok vatandatlarımı:z 
3 - Bu kanunun hüküm- dilecek buğdaylann elden cıka saır 18 a ıye erı e aız u un· da da şimdi Halil Beyefendinin bu-

l . b' . . dd d 1 J ak t fi . . . d • maktadır. 
erı ırıncı ma e e yazı ı ve rı ar aa yesı netıcesın e ta. Ziraat BankaJ ı tarafından bir- yurdukları tarza benzer, bir takım 

birinci arttırmaları yapılmak hassül edecek olan kar silo, ve tik emrine kafi miktarda kredi fikirler mevcuttur. Buna zaman za-
ıa beraber bu kanunun meri- depo in,aama tahsis olunacak- açılacaktır. Bu kredi miktarı Zi· man muhtelif ve•ilelerle temas edi-
yete girdigi tarihe kadar iha br. Eğer zarar vaki olursa bu raat Bankası mümessilinin iştira· yoruz Bu sınıftan hüsnüniyet sahi-

k . ı h h r· · d k · hi vatandaşlar devlet işlerinin iyi 
lesi icra ediimmei~ olan gay zarar bükiimetçe teavi e olu- ıy e er ~ene ma "?-_un • ra ın- gid;•ini istemekle bizimle bir dü•Ün ı 11 d • · ı l B x..ı Y • • den evvel ıdare meclısı tarafından ~ , 
• i men.m eı·e e şamı o a- n~r- uıı .... ay miibayaaaı ıçın tayin olunacaktır .. Yeti~tirdikleri mekle beraber bizim takip ettiğimiz 
c;ı.ktır. Ziraat Vekili Muhlis B. Zıraat Bankasınca açılacak kre afyonları birliğe teslim ebniyen- yolu anlayamıyorlar. Bu sebeple 

4 - Bu kanunun hüküm- yon 188 bin 72 kental, 929_930 dinin mikdarı ve buna hesap e- ler bir aya kadar hapis veya 20 yanlış mütalcalarda bulunuyorlar. 
h . d 1 d d'l k f · · · kil ı· k d h f'f s "yle Hayatın karıılıklı münakaşalar neti .er i neşri tari ın en evve o ı da 27.052.270 do"nu"'mde 24 mı"I ı ece aızın nısbeti icra ve . ıraya a ar a ı para cesa ı • "d' . . . 

1 • h ·ı b k k cezalandrrılacaklardır. Bu kanu- ceunde devletin umumı ":"I ışının ısa, 
,;an borçlaı·a münhasır ola- ı yon 853 bin 988 kental ve 930 - erı1 eyeltı e an a arasında a nun hükümlerine muhalif olarak beti hakkında fikirleri tenvir etmeğe 
caktır. 931 de 34.169.394 dönümde rar aştm acaktır. Ziraat Banka afyon alan ve satanlar sulh mah· fırsat hasıl oluyor. Bendeniz de bu 

5 - Bu kanunun hüküm- 30 milyon kental buğday istih- sı pazar yerlerinde alacağı buğ- kemelerince bir haftadan altı aya vesileden istifade edeceğim. 
ie»İ bankaların alacakları hak 1ı sal edilmi~tir. day bedellerini peşin olarak sa kadar hap.~• ve l~ liradan aşağı [(ontenjan usulii 
,unda tatbik olunmayacaktır. Bu rakamlar karşıla•trrıldık. hiplerine tesviye edecektir. olmamak_ u:ıere. ~gır para cezası- k.d 

~ T"' k' d f . . . . na ınahkum edılırler. Kanunun Muhterem arkadaşunın es ı en 
Reşit Galip Bey, elde mevcut 6 - Devletin •·ergi ve rü- ta açıkça görülür ki ekilen dö- ur 1Y? ?. ~ Yon yetışt~rıcı- tatbikına ait nizamname iktısat beri tecrübeli ve top'",' · memleket 

bütün vasıtanın bu noktai nazar s '-l mdan müte ve llit alacakları 1 nüm ve bilhaasa alınan mahsul ler satış bırlıgı hakkındakı ka. vekaletince tanzim ve icra vekil- i,lerinde iyi fikirlerle çalışmış olmak 
lehinde olduğunu ve asil' antropo ı ,rnsusi hükümlerine tabi ola noksanından bir seneden diğer nun müzakeresi esnasında so- leri heyetince tasdik olunacaktır. la mümtaz bir arkadaşımız bulunan 
loji•tlerden hepsinin denecek ka- caktır. I dı rulan bazı suallere cevap veren Bu kanunun te•is ettiği inhisar Halil Beyefendinin bu zeminde iıa-
de.r bu00 yu" k bı·r elı:serı"yetı0nin Türk 1 seneye mühim fark ar var r. 1933 seneai mahaulüne şamil ol- betli bulmadığım fikirlerini tashih 
1 7 - Bu kanun neşri lari- · f ki 'ki' ti 

Beyanatın metni 

vazenesinin kat'i aurette İştikraf'• 
nı temin etmek e!zeın olduğuna ve 
dünya maliye i.lim1erinin bu b,,. 
susta kontenjan tatbikinden ba~ka 
bir usul bulmaları mümkün olma. 
dığma göre bu vaziyette ne yapıla
biliı-. Geriye doğru sekiz on seneye 
bakarsak bizim ticari müvazenemiz 
hetnen her sene pasiftir. Aleyhİmİ? 
dedir. -Bu vaziyet 930 senesinde düzelir 
gibi oldu. Fakat soma yine bozul 
du. Eğer •on seneler tedbirler alın
n:'asaydı paramız tehlikeye düşecek
tı. Bunun büyük zıu·arlru·ı önünde 
Halil Beyefendi ile mÜ•terek oldu 
ğumuza şüphe etmiyoru .. ın. Çünkü 
kendilerinin bu baptaki makü• fikir 
!erinin hakikaten hil:tfıruı olmak ti 
crr··i müvazenemizin yolunda bulun 
duğ~ zannından doğduğu anlas.,lrr. 
Halıl Beyefendinin buyurduklar. 
veçhile kontenian bürosu siyasi. bir 
mahiyette değild~r. Kontenja"!l liıte.. 
terini tanzim eder 

Meı11lelıelin iktisadi 
ilıtiyacı 

•rin Brakisefal camiaaının Alpen • hinden itibaren dört sene 1 Bu ar ar ı ım far arının •e- mak üzere 1 mayıs 933 tarihin- etmek için söz aldım. 
•
1 
dı ven"len zum" ı·esı·n- mensup bu· be I k I neden seneye çok değişiklikler den itibaren meriyete girecektir. Evvela, muhterem arkadaşım mev 8 ~ .. dd t' t t ·ı u maruzatım ruznamedeki mü-Unduğunu kabul e ttiklerini söyle nıu e . e mu e r o aca ır. göstermesinden ve ziraat uıul- Sa11agi nıüesseseleri zuu bahsolan k~nun münasebeh e zakere mevzuu olan kanuna doğru 

Arlı:ada,l11r, memleketin iktısad1 
ihtiyacına yakından valuf meslek w 
hibi m~urlardan teşekkül etmiı biı 
heyetl>r. Bunların başında şüphe . 
siz vekil bulunduğu için siyasi va:z:~ 
yette olarak Şeref Beyefendi bulu
nurlar. Vazife !<::tıhibi olan heyetın 
yaptığ~. elbette iktısadi ve fenni icap 
lara gore yapı1mıs olduğunu tasav. 
vur etmek doğru olamaz. Simdi 
Halil Beyefendinin bey>.natla;mda 
fırka proğram1n;ı t emas ~den mesel, 
lere "tt!Çİyorum 

-"~ ve sözüııü •u suretle bitinniş Layiha iktısat, adliye ve !erimizin bu deg" i•ikliklerdı:n ' 1 yapılan kontenjan usulünün memle- dan dogr" uya temas etmez. Fakaı 
tı ' b .. ~ lerı'nde tetkik ' ' !\ Kabul edilen diğer bir kanun a ketiıı ticari müvazenesinin ve mem-
r: ütçe encume.. , müteessir olmayacak tarzda ıa devlet teıebbüsü teklinde kurula- Halil Beyefendiye sadet harici mÜ-
"li . olunarak heyetı" umumı'yeye l h k I .. 1 . I . d • leketin tediye müvazenesının ıcap d . 1 • 

k 1 •- ıp • te mm" ettırı mış o cak sanayi müeaaeaeJerinın og· d' . d • k .., saa e vet·mı~ o an reıs beyefendı"nı'• are et ve yaıayış arını ~Y J 

1 

a ve e u - ettir ığı erecenın üstüne çı tıgmı ' " 
•ttiğimiz bu tiplerin yayıldıkları , 'l•s•e-vk•o•lu••ra•c•a•k•t•ır•.•••••ı•• mamasındandır. Senelik buğ- \, rudan doğruya veya bilvasıta te- söyleyerek bunun tatbikinden şika- bana da mü•amaha buyuı·acaklarını 
&ah I · ı ı d k b sisine hizmet ve kanunu mah:1uala tahmin ederek bu izahatı vereceğim 
le L dardaki hayat ve faaliy-;ht erı- day mahsulleri arasın a İ u kurulaıılardan maada Türkiye yet etmiş oldullar. Bir defa top yekiin devletin iktısat 

"11'aktıkları eserleri ve cı anrn Hasta} ık nisbetsilzik neticesinde memle- ..,.. Sanayi ve Maadin Bankası tara- Halil Bey ( zmir) - Şikayet de İşlerine müdahalesi bu kelime türk. 
~mum; tarihi ile medeniyet tarihi ketimiz altı senelik kısa bir za- fından idare edilmekte olanlarla ğildir. çede söylendiği vakit işleri alt ü.ı 
"•erindeki tesirlerini mütalea sı- B h • man zarfında haricten mühim devlet sermayesiyle tesiı edilmiş Recep Bey (Kütahya) d~ki":~la, ebnek gibi kaba bir manada çıkıyor 
r • ., gelmiştir. Söz başı olarak _şu· a Si . 1 ve edilecek her türlü fabrikaları böyle tarif buyurdunuz. Bu ne- Bu sebeple Halil Ileydendinin d.,. 
nıı teabit edelı'm ki, bütün bu tıp- mikda;·da buğday getirtecek de •e devlet ,· ,ıı'raklerı'nı' ı'dare ı'le rin İıabetini ifade etmek için de d"kl . . k 1. • • • 1 ı en entervanaıyon e ıme,tnı aıı 
•r içinde ve bütün tarih imtida- (Ba~ı 1 i nci sahifede) recede darlığın sıkıntısını ge- mu"kellef olmak u"zere lktıaat ve- ınemleketten çıkanlan mallar karşı-

d k h 1 h · • ı d ld d'I d'. lrm. Sonra gümrük himayesi usulürı '.nca her gittiği yerde ergeç ha- incirdir, deıredim. Bu adar çirmiş, biraz iyi ma su! yapan kalelinin mürakabesi altında bük ığı arıcı pazar ar a e e e ı en o 
~ı · J l 1 · t' f d · fi d" "kI·· · h · · h · - .. ·· h vizi.-. m~lın tam fialından fazla ol- den bahsettiler. bir taraftan bu fi ınıyetini kurarak münevver ve yan ış an ayış, ya nız esasa ıs ı son sene er e ıse yat uşu u Ralınıi Bey "/zıtılr.,, mı •a sıyetı aız ve uçuncu '" ıs kirlere mutabık go··ru"lmekle beraber 
llıut f b ·· d J k J " 1 ı ı km"I ·· b t doğunu yani ranipliıyon tahmil tah e ekkir be•eriyetin ugun •- nadı fikir ederek müta e:ıya a g'ünür. zararlarile uğraşmıştır. ara o an te ı munase a ve d'" t rafta b. . . ... 
h' L "" b' 'd muamelelerinde ticaret ve huıuıi liye, f'thtım ücreti ve saire cibi alrn o.ser a n ızım sııtemımızın ça 1 nayranlığı gittikçe artan ır kışmak doğru değildir .. Dysı - Vekil Bey beyanatlarına de- lktısat vekili Şeref Bey demit- ahkamına tabi bir devlet sanayi dığım halbuki gümrük istatistikle- lıtacak unıurların itlerini tazyik etti 
~~ile gittikçe derinleıen bir hü~ rose butalığı bi.iyük bır sınıf- vam ede;ek vilayetlerden alı- tir ki : ofisi te,kil edilmiştir. Kanun ofi- rinde yalnız mal fiatının kaydolun- fj mütaleaarnda bulundular. Arka. 
r • ve tazim tetkik ve temaıa e tır. Vakıa ekserisinin iimili man nan malumata ve vilayet müfet "Hükumete bu ,ekilde bir ka •e devredilecek fabrikalarla men· duğunu •Öylediler Bu surele ibra- datlar mesele hakikaten çok dikkat. 
•ği büyük medeniyetleri yarat- tarlardır. Ham incirle uğraşan- tislerinin mühim istihsal mınta nun layihasını tasdikınıza arza kul ve gayri menkullerin tar:ıı i- cat mukabili memlekete ııiren ecne- le mütaleaya layıktır ve üzerinde 
~1' olanlar muaaır alimlerin, Al- h" t k ' ı d b l'f 1 d 1 · h l'f f daresini ofiıin vazife ve salahiyet bi dövizinin hakiki mikdarının bi- tevakkuf edilmek, tasrih edilmek i
:ıınler ve bizim daha doğru ola- !arda da husule gelen teza ura a arın a mu te 1 zaman ar a saik olan sebep erı mu te 1 ır terini fabrikalar hasılatının ve ka zim çıkardığımız hesaplardan yÜz· cap eden bir mevzudur. Entervan· 
~<ı.k ana Türkler diye andığımız Oysidrose lıastalığır.ı taklit e- yaptıkları sondajlara göre bu •e satlarla bu kürsüden izah eyle- rmın ne ıuretle iaıimal edileceğini de on kadar fazla olduğunu ilave e- siyon ve hudutlar üzerinde himaye 
j11•<ı.nlardır. Yani kudret ve kabi· den bir mahiyette olması ?~layı ne buğday ekilen sahanın takri miştim. Afyon satıtı artık ser- ofüin senelik bılançolarının tan- derek bu fazlalığın harici ticaret mü bugün her devlet icin lazım olan v• 
'Yet kaynağı harikalı ıoyun ev- sile söyledim. Bunun ~ar;cındc ben yüzde 10 - 15 noksan oldu best bir vaziyette bulunan bir :ıiminde riayet edilecek esasları, vazenesinde görülen açığı kapatabi- hemen her devletin. tatbik ettiği bir 

~<ı.tla~ıdır. Difer tiplerin kend~ b" • ham incir ve ham ıncır usa ğunu kaydetmiş memleketimiz mahsul değildir. Afyon beyne! te,vikı sanayi muafiyetleri dere- lecejti neticesine vardılar ve bu he- sistemdir. Şüphesiz ki bize de lazını 
endıierine dünyanın herhangı r;:~ ile temas edenlerde basıl de r.ormal buğday istihsali mik milel senetlerle üzerinde tasar- cesini, ofisin mürakabe tarzını ıaptan yürüyerek borçların harici ti idi. Görülüyor ki buııda mutabıkız 

Yeı·inde müıtakil asri medeniyet k · · 1 · · ~ 5 .1 k 1 1 f l . I b tesbit eden maddeleri ihtiva et- caret müvazenesinin yerinde olduğu yalnız memleketin bir çok ı"•lerı"ı 
1 ' olan hastalıkla uru ıncır en ış "arının 2 mı yon erta o a- ru o unan ve aynı surete ey- mektedı"r. · 1 d'I B 1 • °" k b ·ı · ld ki ma dair nu soy e 1 er. Öy e olunca tediye tarzı meselesinde vatanda•ların ya 
ark ura 1 mış 0 

u 1 a.~ k mü• leyen amelelerde f!Ördüğümüz rak kabul edilmesi lazım geldi nelmilel mukavelelerle satılan . M d' B k müvazenesinde de endiselı' bı'r nokta • 
k . . eoloji ve antropo.~J'',,Pe r b b k'I" . b L" 1 • • Sanayı ve aa ın an asının . pacağı işlerden bazılarına da müd.t 
ıl>.tla veıı"ka verebıhr. profesyonel Egzamalar üs Ü- ~ini ve vasati e ı ışın u nor- .. nr madde haline ge mıştır. Bi- kredı' bankasına kalbi neticesinde görmediler ve tabiidir ki fikirleri ve hal . - b e edıyorsunuz. Bu sizin ekseriyet 

tün baska biı- mahiyettedir. Bu mal mahsulün memleketin uğ zim de iltihak ettiğimiz bu mu mezkiir bankadan irtibatı çekile· hesaplan böyle olunca tediye müva fırkasında koyduğunuz esaı proi 
/Jıinci celse huousat sırf ilmi bir meseledir. day istihlaki ve tohum ihtiyacı abede ve mukaveleler dolayısi- cek olan fabrikalarla bilcümle zenesi için kontenjantman usulünün rama da uygun değ: dir. 

(IS dakika istirahatten sonra Bunlar ı"lm"ı cemiyetlerde mev- ' nır. karşılıg"ı olduğ_ unu sövlemiş le memleketimizde afyon tica- devlet iıtirakleri ofiain teşekkü- tatbikini bir ta:ıyik gibi lüzumıuz 
i1 ' '\.... ı tekral" Re~ - lu"nden itibaren üç ay zarfında bir ıır.ey gibi mütalea ettiler. Bu hu- Sizin proğramd.a yazıtı hadar 
·~ı, •i celse açı mıt ve zuu bahsolur, tıbbi mecmualar- . tir. retinin ve icabında ziraatının devlet sanayi ofisine devredilecek ıust-:0 mesleki malumatları daha faz dahilinde müdahaleye ben de taraf. 
!İt Calip Bey ,öz alaı·ak korıfe- da mu··nakaşa edı'lı'r. Meselenin 1 Flaflaı• mazbut kaı"deleı· altına alınma- M k B k ı ı b · d h k tarım. Fakat oiz fırka proğramını-ta.nıını-. 'ıkı'nci ktıınına başlamış- k ) I tir. Cümhuriyet er ez an aıı a o an ve u ••le a a ço ıaçın[ a 
tı•.) .. ticaretle kat'iyyen bir ala ası Vekil Bey, buğday fiyatların sı üzumu hasıl o muttur. kanununun bazı maddelerinin ta- ğartmış bulunan ~evat bu mali mev zın da fevkine çıkıyorsunuz. dedi. 

d Al yoktur." ! daki düşüklüğün.se_bep.lerini i- Vekil Bey, izahatlarına de- dili hakkındaki kanun layihaaı zuda benden daha çok ikna edici ler. Bu çok takdiri bir meaeledlr. 
R.e!it Galip Bey, bu kıoım a d k 1 b 1 ·ı 1 t' müzakere ve kabul edilmi,tir. Bu şeyler de söyleyebilriler. Fakat ben Bir defa fırka programonızda 

~l,lar dedı0 klerı· atalarımız•n muh- ....................................... 1 zah ederken emıştır ı: vam a eyne mı e ıcaret ale- · 'd · kad d . 'h · · I · meını· okunmak ıu··zumu olmamak ••••••••....... tadil3.t banka meclisı 1 aresınce o ar erın t tısas •• erıne temaı 
telif kadim medeniyet sahaların- orta Asyadan gel?'it~ir. .. 1 "Buğda_y. grafik ve cetvelle- minde bugün görülen teşkilat- gösterilen lüzum üzerine geçenler etmeden söyleyeyim ki ,hakiki va:ıi- la beraber arzedeyim ki memleke 
dakj görünüşlerini ve yaratıcı fa- 3 _ Bu medenıyetın mumtaz rinin tetkıkınden de anlaşılaca lanma ve bu ıuretle harici te- de aktolunan heyeti umumiyece yet bu değildir. Bir kere memleketi tin yük•elmesine hizmet edecek 
".htetlerile bu sahalara attıkl~';'1 mümessillerinin Türk ırkından ok ğı gibi yeni mahsulün piyasaya şekküllere karşı çift<;.ilerimizin verilmiş olan kararların kanuna mizin her sene barice tedive ettiği itlerde bilhassa iktısadi işlerde 
••lıııınez imzaları gözden geçtn· lan Somerler olduğu meydana çı dökülmeden itibaren 3 _ 4 ay menafiini koruyacak bir teşek- ihtiyaç gösteren kmmlardır. ecnebi parası Halil Beyin ölçülerin devletin alakadar olması umumi 
tnrdu. Reşit Galip Bey, Çinden mıştır. içinde fiyat büyük bir küle raptedilmelerinde menfa- Müteakıben menkul kıymetler de tasavvur olunduğu gibi kalnız it bir ifade ile yazılmıştır. Bu alaka-
"•layarak sırasile Hint, a,ağı, Re•it Galip Bey, Mezopotamya su"ı·'a . le dü•müştür.. Bu. at ı?Örülmüş olduı.:_-·unu söyle- ve borsalar hakkındaki kanunun halat maddeleri mukabilinde tediye nın hangi hatlar dahilinde yapı-

~uk. M M r Ege • d h vvel başlamıs • -~ 30 uncu maddesine (ancak Mer- ettiklerimizden ibaret değildir. lacağma dair ne fırka programın· 
E: • arı ezopotamya, 

111 
' ' ya nazaran a a e · nun sebebi acıktır. Köylü miştir. Vekil Beyin İzahatını kez Bankası bu hükümden müstes da bir ,ey vardır ne de fırkanın tı Dıedeniyetleri hakkında uzım olan Mııır medeniyetindeıı_ bah"".- · h k dd I . Biz bundan başka geçmiş ıene-

ll>.i!tdıya ve en son vesaike müste.. derken yakın şark medenıyetlerı devlete, bankalara, şa 1slara mütea ıp ma e erın ınüzake- nadır) fıkrasının ilivesi ve nü.mu ler zarfında memleketin imarı, yeni aalihiyettar zevab lisanından bu 
~it i>alıat ve ilaveten eski Anado .h. . bugünkü en büyük üıtat karsı borçlarını ödemek ve ihti rf'sine gt·çilmiş ve kdbLll olun. neleri Maarif vekaletince tayin inpat milli müdafaa işleri ve saire buousta bir teY söylenmiştir. Da
} halkına aı·t olarak şimdiye ka· ltaarrıındınaınn Profesör Sayce'ın 32 yıl yac;İarını kapatmak için aldığı muştur. Kanuna gik~ afyon sa olunacak mektepli kaıketleriniıı gibi maksatları lemin için kısa vade ha ziyade ihtiyacın gÖatereceği 
•a ı e - 1 h T talebe olmayanlar tarafında.., gi- ı· l • 1 d k' bu bir takdire imkan verecek umumi • bulunabilen kafa tas arı v evvel yenı· ke•ı'fleri ıahl_i_I eden mahsulü bir an evvel paraya çe tı ması mün asıran iirkiye ı a ış verış er yapm19ız ır ı n- • f ··ı k S 
~ k 'k ' · yilme•ini men'eden ve buaa ait 1 h t d" 1 ebi bsr ormu onmuştur. _imdi şu 
1 a~ılabilinen arkeolojik tet. 1

• - (lmperatorlukların ufulu) eserı- v'ırmek mecburiyetindedir Borç i'.fyon yetiştiriciler ~atı• birlı'g"ı" ı · arın er sene e ıye 0 unan eı:n h ld f k h t d b" · •r lı k rmı,tır b t ' hapis ve para ceza arını t.ryın e- parası karşılığı yalnız ıenelik itha- a e lr a aya ımız a ızımle 
a kında maliimat ve • nı'n mukaddemesinden azı sa '" vadelerı"nı·n, harman sonuna ge- tarafından yapılır. Bu teşekku·· _ den kanun la'"haları müzakere beraber bulunmiyan Halil Beye-,· li.t hesaplarını kaydeden gümrükler 

~eıit Galip Bey, Çin medeni- ları okumu,ıur. fatih tirilmiş olması neticesinde -bu liın sernıııyesi mütehavvil olup ve kabul olunmuştur. den anlamak mümkün olmaz. Bu fendi yapılmış olan işlerde muay· 
~•!ınden bahsederken 1919 da Bu mukaddemede Asyalı nul' baska türlü olması düşünü beheri yarım liralık gayri mah. Meclis yarm tekrar toplanacak- mühim bir yekun tutar. Bu yoldan yen olan bir formülün fevkine çı· 
~I Ukarı Sarı Irmak vadisinde bat· ler"ın kısmen yerlilerle. ka.n.şarak · 'ki . tır. .. "k h 1 d f 1 1 k kıldığı nasıl iddia ederler. Halil 
ı H d 1 mey lemez- borsa İstatistı erıne gö dut hisselere ayrılır. Türkı"yede gumru eıap arın an aza o ara B f d. b kd' d 
Yarı ve 1920 de Kansu ve onan Mısır ırkını ve me enıye ını • Teklifler harice her sene milyonlar tediye e- eye en 1 u ta ır e bulundu-

dt ~ki bafrı'yat ı' le ehemmiyeti ba.r
1
: dana getirmiş oldukları yazılıyor re köylünün ~u dö~tkday İçinde sahip veya kiracı oldui:u arazi- dilmektedir. Bu mesaille daha yakın lar. Bendeniz o kanaatteyim ki 

• d 1 • tt "· ı f k h 'ft • f ANKARA, 3 (Telefonla) - Bui muhterem mecliste büyük ekseri-~ n bu taharriler neticesin e ı ı• du. . satı ıga arze ıgı m ar o ay- ye a yon e en er çı çı a yo- day hakkındaki kanun layihasının dan alakadar olan diğer bazı arka- ti t il d f k 
.:} Çi".. medeııiyetind~n çok e~-- Reşit Galip Bey, diğer medenı- !arın istihlak ihtiyacının çok nıın memlE:ket dahilinde veya müzakeresinde söz alan Sırrı Bey dllflanmız bu huausta daha mufaa- }';k ş::;iyee k:':ıa~r t:i:~·:ı:?g·~a-

kadım devirlere aıt medenı yetler hakkında da en ~n veaa- fevkindedir. Bunun içindir ki, haricinde satı§ itibaıile Türki- (Kocaeli) layihanın ihtiva ettiği e- sal söz aöylemeğe ıalahiyettttdır- noktai nazar memleketin ihtiyacı-
~•tlerin varlığı iıbat edilmiş oldu· ike müstenit iza.~a.t v-:_rdıkkten son köylünün piyasaya malını dök- ye afyon yetiıtiricil"'" satı~ bir- .... ıan maksadın iıtibaaline gayriki lar. Onlar bunun gibi tediyelerin na tevafuk edecek bir şekil ve ma 
r"nu IÖylemiş ve Hindistana ııak ra koııferaııım uçunc~ .... '.amma tüg"ü harman sonunda fiyatları liğinin azar.ıodandırlar. Arazi- fi gördüğünü iddia ederek bilhassa fÜmulünü daha iyi anlatırlar. Yalnız hiyetıedir. Bunu arzederken yal-
ı k~lam ile son aylarda çıkan ve bnek üzere sozunu keı- ed k b' db" I h silolar in~aı lüzumun işaret eyle- ben ilave edeyim ki, devlete menıup ht k d 
•I· ' 1 devam e tanzim ece ır tc ıra ınma ye sa İp olmadan ortaklık sure ·- olan resmi veya olmıyan ıerbeıt nız mu erem ar a aşımın •İmd 
b·'llıize ancak iki gün evvel ge en · t'r .. ··ı kted" p· ·ı f · J d mittir. Emin Bey (Eskitehir), li.yi- ye kadar takip ettiği noktai nazaı 
ır "•erde Hindistanın şimalinde mı' ı • d aonra Dr. Şevket Aziz sında zaruret goru me ır. ı tı e a yon yetittıren er ahi bir haya arpanın da ithalini teklif etm~ vatandaşların mesela Avrupadaki ta memleketin ihtiyaeatına tev3fuk 
~!Pılan hafrıyat neticelerinde Bun .. anlını• ve Dr. Reıit Galip yasanın iatihlak ihtiyacından liğin azasındandır. Birlik azaıı iae de Ziraat vekili Muhlis Bey: )ebenin hariçte ödedikleri senelik dö edecek bir şekil ve mahiyettedir. 
lı d Bey aoz a ' ·•· k f 1 J k d ku b b' · b' • h · 1 "M ı· ·· kü'l't ı B viz, borçlar ecnebi şirketlerin ve ec-
1 İye kadar bulunan kafa tas- '. k feraıı•la bahaeltıgı no - az a ma arzı arşısın a V- nın er ın ır reyı aız o up uame alta muş a o ur. u- Bunu arzederken yalnız muhte 
a. B yın on b' ik" 1 d • k d 1 b'l'h d'" ·· ·· '"z'' b"I bu nebi mütebasıııdarın irn:litı birbiri d burı içirıde Brakisefallaer_ı.·ıı.. v~ e ·ı "der mahiyette ır 1 vetli bir a ıcı vücu e getırme teşkil e ilecek heyet ere aza seç nu ı a ara uıunuru ceva 1 e rem arka aşımm ,imdiye kadar 

ı d taları teyı e bt• ekl'f ta aftar ı ı ne eklenirae hesap harici tediyeler 1 · k b 1 ~ nar içinde Alplıları butun .'" '"de bulunmuttur .. Bu le ı- lazımdır." mek ve seçilmek hakkını haiz- t 1 e r 0 mamıı ır · hakk d bi f'ki h 1 şöz erıne mu a e e etmi, o\miy0 • 
•er t' 1 "~fevvik t-blıg d' d Devlet saııayı ofiıi !etkiline dair ın a r ı r aaı olur. Şu hal 1 b k d b ıp er arasında mu•~ g"yat •uııları ihtiva e ıyor u: 

1 
Vekil Bey, sorulan bir suale dirler. Afyon ekmeği biri biri de muhterem Halil Beyefendı· arka nım ve ya ntz u ma ıa 1 takip 

~r ll'ıahı'yet go"ıterdig"inin yazıl- • k' T" kler e d h 1 olan layihanın muzakereı'ainde Be etmiyorum. Ayni zamanda aksı'nl 
··• 1 _ Anadoluda ı ur cevaben, huğ ay ma su ümüzü üstüne dört sene terkedenler a- ı'ım Atalay Bey (Abaray) "ofiı" daşnmzın buyurduğu ~eçhile tediye ıı oldug" unu söylemiştir. . ı nda mevcut olan fertle- 1 b" k 1 kt d 1 Af . d h - zanneden yanlış düşünen vatan-" t ya y d h s surette oruy ·· b' l'ğ' b' · "t• et · "od •· k ı· · müvazeneıı a a muaait olmamak d ı d · lı, "."fit Galı'p Bey, Mezopo. a.m unanıs a 1 • a a esa ı ır a- za ı an Uf er er. yon ır ı ı ta ınne ı ıraz mıı a e ımesı- af arı a tenvır etmek ı"steyo. ~<. k . k 1 ı'ilc kararkter en ara- d li 1· el' 
~ •rıyatından bahis ile gıttı çe rın mor 0 0 cak ve kıymetlen irecek tedbir mmtakalara ve tali mıntakalara nin istimalini tek 'f etmittir Teklif azım g ır. ru. m .. Hakikaten yanlış telkin ne-
"a.h d m eden sında hı'çbir fark yoktur. d ·ı 1 k kabul -~·ı · ı· Hakikat halde ve netice itibarile d fı k •·ı," '.Ümullu •urctte edv~ e··• T · k !eri istihdaf e en sı o ar anu- ayrılırlar. Mıntaka ve tali mın- ""1 memış ır · tıcesın e r amızın bir çok sık 
" a- 1 k gu - T f nda bulunan iır bu hesapların onunda tabii vaziyet •-1 · 1 · . ın ~ ı. " 1 erin ortaya oy u. 2 - ura · • h t' V k'I t tk'k k 1 d-..l! h d 1 M kf ha k fi i "arı ıza e ıçın takip ett:g·i nokta"ı 

"'~"'ik. atlerı· •u suretle bulaoa et- kafaları halis. Brakisefal bır şekil nunun eye! ı e ı ece el ı e- ta a ar a .,.., ve u ut an ni. e ep s e er le giren çıkan dövizlerin biribirini 1 ' 
' d"I kt d • ·ı t · 1 H T leb 1 1 t lebe k k ,,fi d d. · ı nbaza .. r a .. r m.hem. leket hizmetlerı'n"ı 'ltır: arzebnektedı. . ı me e o ugunu arpa arımı- zamname ı e ayın o unur. er a e o mayan arın a as e ıe.., e eme ığı an aşılır. Ve tediye 

1 k 1 1 ki f 1 f' 1 1 · · 1 · hakk daki ka ugunun J tıyacına uygun bir au .. ~ •. - Sami ve yerli olduğu zili!· Bundan maada Şevkd~t. ~zız B. zm daha. o ay ı a ve az a ı. ta i mm taka üç kişi ik bir idare ti gıyememe erı ın nun müvazenesi aleyhimize kaydedilecek r~tte ı~~~i'? ve ifa etmek için ta-
~~~·l~n (Mezopotamya>. m<;_denı· Al büyüğünde ken ısının yap- yatla satılmalarını temin için heyeti ve mıntaka da tali mm- layihası da müzakere ve kabul edil- bir takım alacaklar arzoder. Su bal- kıp ettıg.ımız gayeler tam akaine 
dır llın Yerli sayılması ımkan~ız- ış~rduğu ilk kafa tetkikatı~• te- vekaletçe mu.·teaddit selek. örler I ta.k.al.ar t.arafından seçilmi• be• miştir. Bu kanuna gÖre mektep kaa dı'lee hseanki~kili~thedaı~ici ti~avret mü_v~z·~~·~ ol.ar.ak b. ızzat_bu sıkıntıların aeL-
ıı....~e çok daha kadim ve samı ol mış ahi ettekhl_i .!:~o~n~n~e:!ş:r~ıy~a~t.'..' .L~.J:.:.><~....:~-.ı...-..ı..LAtiE.--J..ıi.i..illJ..ı&,,;,_...,_..i.....ı...:~.:;,.:.'~::;':.J..:k::;e~tl::;e;::r!!in!!i_ı:,:a!!le:;;b~e;,.,!o!!lm~a2'.y!a!!n!!lar~!:ta~rı!!),!na:J!kJ...~..!.ı!!l2:!2..~!!xUıılilC.iliıı:.tu:&iııi....bi.ı:ilııi...J....ı.<i.dô ....... .ıa..--::.....:.&.:::.;:::;::.;::::.::::..::::=:u::;~:__ 
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~MİLLİYET PAZARTESl4 TEMMUZ 

Muhabir mektubu 

Sağlam 
Sahş! 

lzmit dutlan lstan
bul'da 

B nyo Berakblarına: 
): ı ıluğu ve ısahıveı 
t.l: • y1 rgı te!rıh, 

guneş çarpmısın11 uıııtu· 

ra ~ ~ıg:nı ızale eden 
en l:ıuinci FR IKSIO ' 
PARFUMERI 

MODERNE 

As. mk. Sa. Al. 
komisyonu ilanları 

Kilo 
30000 Piyade Atıt mektebi 

2000 Kuleli liıesi 
9500 Askeri Baytar Mp. 

Emlak ve Eytam an kası ilanları 

Adaİarda f aksitle Satıh Arsalar 
Esu 
270 281 
303 
304 

Mevki ve Nevi 
Heybeliada Degirmen sokak arsalar. Muht 

" Tur yolu 1, 2, 3 No. 5398 m. tarla 
" " " 8 No. 15905 m. tiirla 

eş 

old 
r ta i e açm hare 

ahede inıza n 
eı nasıl satılıyor? 
?I DECIRMENDERE: Bu mev· 

l e •ımlerde lzmit körfezi Boğaziçi 

mu ta. zarat: dan limon 
ve portıkıl v s. ccv 
herlerle hufüst formtil 
iızcrinc yapılan 

FLORA 
KOLONYA SUYU 

Yukarıdaki mahallere hizala 
rındaki mikdarlarda ot bir fart 1 305 
namede olarak pazarlıkla aatm 3G6 
alınacaktır.Pazarlığı 5Temmuz 32~ 
932 çar§amba günü saat 14 ten 3

36
3 

16 ya kadar Tophanede Mer. 3 
kez kumandanlığı satın alma 338 
komisyonunda icra kılınacak- 339 
tır. Taliple:·in ıartnamesini gör 340 
mek için komisyona müracaat

" " " 6 No. 3777 m. tarla 
" Bayır sokak 2 No. 182 m. arııa 
" Şadiye sokak 4 • 6 No. hane 

Burgazadaaı Knl azankaya 1 No. fundalık ' 

'l-
1000 sene evvelde böyle söyleyor•armışl 

- Yahu, şu si/Ahları b1rahsuk? 

c-r..de Ye Lausanne'da, lazım .• Bu müddet zarfında 
biri terki teslihat, diğeri tami. , 8000 sulh muahedesi imza e. 
rat konferanalaruun büyük dev . dilmit, her muahede İmzala • 
letleri M>ll derce mqgul ettiği · dık an sonra da herkes: ' Eh ar 
tu aıralarda, bu konferansların ı tık muhabere olmaz" diye te
mes'ut neticeler verebileceğini 'ı· selli bulmuşlar. Fakat kimae 
tahayyül edenlere, iatatiatikler ailahını bırakmak istemediği 
den almm14 bazı rakamları it- : için, ilk fırs tta gene bir mu. 
haf etmek münaıip olacak. ' harebe olmuş •• 

BiUyOI' muaunuz, bir aaır. : Atağı yukarı insanın deği. 
dan beri ıulh Ye terki teslihat : ten bir §ey olmadığına hüküm 
lehine kaç konferana toplan. j vereceği geliyor. Cenevredeki 
eh?. Tam 749 konferana •. 1840 terki tealihat konferaıı.ına gi
tan 1850 aeneaine kadar dokuz denler, her milletin kendi ıila. 
konfer&M, 1850 den 1860 a hını degil, karşısındakinin ıil&. 
kadar yirmi kaniel'&na, onu ta. hını bıraktırmaga c;nlıştığını 
kip eden on aene içinde de 143 itil'af etmeyorlar mı? 
konferana .. Derilen 1870 mu ha Ya &'eçen senenin harp büt. 
rebesi.. çelerine, yani milli müdafaa 

1918 ten, raıU umumf müta masraflarına ne buyurulur? 
ttkeden beri bu faaliyet bu ae- Frank heaabile her devletin 
fer daha büyük hızla devam et askeri masrafı tudur: 
ti. Y alruıı: 1927 aenesinde aulh 
için aktedilen kongreler 367 
clir. Yani her ıün bir kongre. 
den fasla.. Bütün bu kongre
ler, içtimalar ve hatiplerin ha. 
rarotli nntuklanna raimen, 
milletler hani hani harp hazır 
lıkları yaptılar. 

itiraf etmek ınlithit bir ıey
dir: Şimdiye kadar harbi orta. 
dan kaldıracak bir çare buluna. 
lOadı. Bu tedaviai ıayrikabil 
bir hastalıktır. Yalnız ara ııra 
~ter YUrulduktan ıonra huta 
biraz nefea alabiliyor. 

* * * Meraklının biri tayanı dik. 
kat ayrı bir hesap yapmış. 34 
asırda, yani bütün beşeriyetin 
tarihini içine alacak bir devir 
zarfında acaba kaç muharebe 
oldu. Bu meraklı zatın hesap
lanna göre 3421 seneden beri 
bu zavallı kürenin üstünde 
3153 sene muharebe ile geç. 
miş. Tam bir sulh ta 268 gün 
tutmu, •• Tabii muharebelerin 
yer yer olduğunu unutmamak 

Amerika - 17.685.625.000 
Rusya - 14.567.675 
lngiltere - 11.631.375.000 

[Dominyonlar hariç] 
Fransa - 11.674.000.000 

[ Müıtenılekit dahil] 
İtalya - 6.223.662.500 
Japonya - 5.921.537.500 
Almanya - 4.298.076.000 
Çin - 2.357.291.250 
Lehistan - 2.301.825.000 

Bakınız milyarların dökül-
düğü uçuruma! 

laviçre: 491.000.000 
Türkiye: 434.000.000 
Portekiz: 409.000.000 
Danimarka ı 306.000.000 
Norveç: 288.000.000 
Bulgaristan: 190.000.000 

Hatta Lüksenburg grandü. 
kalığı bile 6.930.000 frank aar. 
fediyor. 

Cenevrede uğraşanlar ara. 
sında hüanü niyet sahipleri var 
aa, onlardan itimadımızı kes
mesek bile, bu rakamlar insa. 
nı bedbin etmeğe kafi geliyor. 

Ziraat Vekaleti 
Sultansuyu Harası Müdürlüğünden: 
30 Haziran 1932 pertembe günü kapalı zarf uaulile bir mü

te~~h!de ihalesi ilan e<lilen elli iki para Hara köylerinin icarei ze 
mınınm salıtından sarfı nazar edildiği ilin olunur. (3062) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde Mumhane caddesinde 

J:~ap!an ham namile mar~f 20 N'!. lı 6 ıncı Vakıf han altındaki 
du~kanlarla beraber heyetı uuwmıyeai üç sene müddetle kiraya 
verılmek üzere müzayedeye çıkarılmıtbr. ihalesi 7 Temmuz 932 
Perıemb~ günü ~aat 16 da icra edilecektir. Şartnameyi görmek 
Ye .1125 lır~ temınatı ~.'1"".~a~e yatırarak talip olmak isteyen. 
Jenn her gun Evkaf mudınyetine müracaatları. (2669) 

Mikdarı Cinai 
40000 Ekmek 
J 0000 Pirinç 
2500 Sade yağı 
8000 Şeker 

zoooo yetil .em. 
1000 Makarna 
150 Şehriye 
100 frmik 

1000 Un 
1000 Pirinç UDU 

~uraba hutabanesine 932 aeneai :aarfmda lüzumu olan 
yukanda c·na ve mikdan yazılı on kalem erzak Haziranın 21 İn· 
den itibaren ayn ayn aleni münakaıaya vuedilerek Tem
muzun 13 üncü çarşamba günü aaat on altıda ihaleleri icra edi
lecejinden. talip ?!anların teraiti anlamak üzere her gun Leva. 
zım kalemıne Ye ilıale günü de idare Encümenine müracaatlan. 

(2742) 

aahillerini tanzir eylemektedir. 
Sabah akşam buraaı o kadar la· 
tif olur ki hafif hafif eaen rüzgar 
lar inaanın ruhunda baharın bü
tün zindel iki erini yaıatıyor ! Se· 
rinliğini mavi denizlerin aathın· 
dan alarak gelen bu biıdı neaim 
yorgun ve hararetli vücutlere haı 
talıktan iadei afiyet eylemiş gibi 
bir zevk vermektedır. Boğaziçı 
latanb1>.lda ne iae lzmit körfezi 
de buralarda odur. 

H~r taraf •ıcaktan yanarken 
bu aahillerdeki sayedar ağaçlar 
altında küfür küfür eaen muattar 
bir bahar lıavasıru teneffüa eyle· 
mek her kula naıip olan ıaadet· 
!erden değildir! 

KARAMVRSELDE 

dur. 
Sa:.ş. Bevoğln • Pas•j Karlman, Jla. 
zar du [.cvant. Ankara • Anofutalar 
csdde<i AH'-ffT F~ 'V~:R: Umumi 
depo • lst. Hahçekıpı Cermanya han 
'\c> 40 Şubesi Kıdıknv ( MODA 
n ZARI ) 

Sablık Çiftli 

ları ve ittirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (59) ( 3029) 

* 1t * 
Kuleli Liseaile Askeri Bay. 

'•>• oları~ Adapazanndın bı tar mektebi hayvanatı ihtiyacı 
'"~·ulı: s3at mesafede kAio için 12,000 kilo saman pazarlık 

.e her türlfı zinate clvıri~li. la satın alınacaktır. Pazarlığı 
mahsuldar, uyu mebzul bilcum 5 Temmuz 932 salı günü saat 
: ınüttcmil!u ve obniyeyi V< 14 ten 16 ya kadar Tophanede 
ıa -,·anaı için vasi mera ve bil merkez kumandanlığı satın al. 

Burası Kocaeli vapurlarının 1 uk ormanları hl\'~ ıerakki ve ma komisyonunda icra kılına. 
ilk uğradığı İ•kcledir. lakele ba· f L ı d f caktır. Talı"plen"n •artnamesı·nı" 11arı ev~• 4 c müsait maru bir ~ 
\ındaki gazino batka bir şekil al mış, titiz ve 1.,miz bir ele geçmİ§l çiftlik !ıtılıkor Taliplerin tıbi görmek için komisyona müraca 
cazip ve aari bir lıale konmu~tur. ~t için Galatı nhtınındı Merkez atları ve iştirak için de muay· 
Bunun rıhtımında oturup ta bir llıht•m hanında 4 üncü katta yen vaktinde komisyonda hazır 
fincan kahve, bir bardak çay iç· 1pıcı Ahm t efendivo mUraca bulunmalan. (55) (2993) 
mek ve üz rine de bir nargile çek 1 ı" rica ıi, nuı. * * 
mck kadar zevkli bir şey olamaz. Harp Akademisi ihtiyacı i-
T2!vla ve prafa meraklıları için ; · 
burada aabah aktam birer parti S ltanah et - • .. ulh b k k j çın 10 kalem yazlık sebze pa. 

u muçuncuı uu lkl t 1 k p 
yapmak ve mehtaplı gecelerde h" ı.;m1·. · d 1 t b ld ,_, S zar ı a ıa m a ınaca tır. a· a ıgın en: ı an u a e•11.1 araç 1 T 
çoluk çocukla haaır aerip te ye· h ı... da 39 d ki zar ığı 7 emmuz 932 por-9em. 

k k b 'lh d ane --.ın numara a mu m be .. .. me yeme ve ı aSM aev a pe· . . • I ı gunu saat 14 ten 16 ya ka. 
~ind k<>J&n ık ve hayalit aahip ıken yevm ıkametgihı meçhul I• d T h ed M k kum 
1 · · · b d ı • · · M _,, Ef d" ar op an e er ez an erı ıçın ura a oturup ta acıver· pıro utmıa en ıye. d 1 1 
d . · 1 • d • ·· .. an ığı satın a ma komisyonun 

ı denizin engın crıne ogru auzu 1 Emil Broderlayn Efendinin aley-
lüp dahn:ak kadar zevkli .ve he· l binizde açbğı 273 lira 37 kurut da İcra kılınacaktır. Taliplerin 
yecanlı bır hal tasavvur edılemez •. 127 65 dol kab'I' alacak d tartnamesini görmek için ko. 

Karamürıeli kııın aonlarma · ' ar mu 1 1 ava- misyona müracaatları ve itti-
do;;,.u bir daha ziy ar"t etmiştim. 1 aından dolayı ikametgihınızın meç • k · d 

b. ra ıçin e muayyen vaktinde 
O zamanla ou zaman araaında huliyeti baıebile ilinen yapılan teb-

1 k b ıd K b ı komisyonda hazır bulunmala. 
~o c far· u um. 'I" ma su• · liğata 111.ğmen yevmü muayyende 

" Kalpazankaya 2 No. fundalık 33 
Kmalıada Yalı sokak 57 No. 4796 m. arsr SO 

" Limançıkmazı 3 No. 3525 m. arsa. 35 
" Limançıknıazı 1 No. 1763 m. arsa. 20 

Balada yazılı emlak sekiz taksitle bilmüzayede satıla 
ğından taliplerin 25.7.932 pazartesi gün\I saat 16 da şuh 
müracaatlarL (30 

İst. P. T. T. Başmüdiriyetinden: 
lstanhul, Galata, seyyahin §Ubesi ve Beyoğlu merkeıl 

arasında motosikletle telgraf ve beş kiloya kadar mektup na 
yatı kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmİ§tir. Münakasa 2 
7-932 pazar günü saat 14 te yapılacaktır. İsteyenlerin şnrtn 
yi görmek için her gün Başmüdürlük kalemine ve münakaaa 
i§tİrak için de kapalı ve memhur teklifname ve teklif edece 
bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate 
veya banka mektubu ile yukarıda yazılı gün ve saatte Ba,mü 
ilikte müteşekkil komisyona müracaatları ilinıı olunur. (307' 

Gedikpaşada jandarma satınalma 
komisyonundan: 

Mevcut nümunesine göre 1450 numara levhasile 266 aJ' 
§Ua pazarlıkla mübayaa olunacaktır. Talip olanların 7 TeınJlllll' 
932 per§embe günü saat on betten on altıya kadar komiıyıı" 
müracaatları. ( 307' 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
30'ikİnci teşrin/330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede it 1' 

mana izinli bulunan ecnebi ,irketlerinden Alman tabiiyetli ( Doyçe B.-1 
unt Diskonto • Gezel,aft ,Deutsche Bank und Disconto Geıellıcbofl 
,irketi bu kere müracaatla ıermayenin 285 milyon rayhamarktan 144 J 
yon rayhsmarka tenzil edildiğini bildirmiş ve lazımgelen v0$ikayı ~ 
miştir Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmuı olmakla ilan J/I 

ıoğukluk yerine ortalığa bir sıcak 1 1 d"" . d hlıkkı da rı. (61) (3079) 
lıJ.: geJmi~ ve her taraf aeyrine ge me ıgı~ en . ruz ııyap • * * nur. 
do)'ulmaz bir tablo halini almış· karan venlerek ıbraz olunan ıenet- Çenıelköy askeri Orta mek- ----------------------------"" 
tır. Burada arlık kir zlerin arka· teki İmza hakkında iatiktap talep o tebinde mevcut 27 kalem köh. Dördüncü icra m~murluğundan: it HACI FİDAN 
aı g~lmek Üzeredir. Bugünlerde lunarak muhakeme 12-4-932 J>11- ne eŞya müzayede ııuretile satı- Tamamına 8670 lira kıymet tak- . :\lorh •mur halefı: Fcnn' ur ıç 
vişne ve erik sevkiyahna başlan· ' zarteai g;lnü aat 14 de talik kılın- lacaktır. Müzayedesi 5. 7 _932 dir edilen Boğaziçinde, Beylerbeyin ı M E M j N 
mı§lır. Bunlardan başka bir de 1 ki zkü .. d eı-.ı:x.: • de ve caddesinde atik 18 cedit 30 • 
dut sevkiyalı vardır ki şimdiye ı ma a me r !"n e .~ '."."'""'~ aalı günü saat 14 ten 16 ya ka. 
kndar kimsenin yaptığı yokmut! ve keyfiyete dair 15 gun ıçınde ıti- dar Tophanede Merkez kuman No, lu etrafı tat duvarL' l\cşiktış: \Hızdan 1 lan 
Bazı açık gözlerin (50) kuruııa razınızı bildinneniz ve aksi takdir- danlığı satın alma komisyonun 2400 metre muı·abbaı arazi.) • . • . 
bir dut alOncını silkip 100 okk&· de yemvi muayyende mahkemeye da icra kılınacaktır. Taliplerin den setli bahçe derununda 258 Beyoglunda latıklal caddesı~.11 
h~c !'8:~ılah sabah erken la~~nbula kabul olunamıyacağııııza dair j bu k• k h 1 metre murabbaında üç katlı 10 oda · dairei mahıuaaaında ifayı vazif•' 
goturuyorlar ve orada kote bu· el • 1 mez ur Ö ne eşya arı görmek cağı ve çok kalabalık pazar yer- muam elı gıyap kararı H. U. M. için Çengelköy orta mektebine ve aaireyi muhtevi ahıap bina deniz den latanbul ikinci İcra memur!" 
)erini tutarak y;rmi kuru,tan aa- 1 kanununun 402 ve sonraki maddele- müracaatları ve müzayedeye iş cihetinde muntazam nbtım ve kayık ğundan: Tamamına (250) iki yi' 
tıyorlar ve zahmetsizce günde ri ile 141 inci maddesine tevfikan tirak İçin de vakti muayyenin. hane mahallini muhtevi çam ve mey elli lira kıymet takdir edilen Kurlf' 
yirmi lira ile avdet ediyorlar. Bu ilanen tebliğ olunur • de komisyonda hazır bulunma- ve ağaçlarile müzeyyen gayri men- lutta saka aokaiında atik 2. 4, ' 
ranın dutlan çekirdekoiz ve tatlı d' 10 ..ıo )arı (60) (3078) kulun tamamı açık arttırmaya vaze- ce ıt , 59, 61 63. 65 numarnl8J"' 
oldufundan derhal müşteri bulup · oatılmaktadır. Dolfrusu kabzımal lıtanbul Birinci lflia memurlu· -------------- dilmit olup 7.7.932 tarihinde tart- mürakkam ınaadükkan hane ve_,-
arz, vuıtaaız •aii-lam bir alı, ve· ğundan: Evvelce ifliııı ilin olunan 

1 

Oaküdar latanbul 6 ncı icra me- namesi divanhaney.. talik edilerek nın (120) hi11e itibarile (50) JI 
ri~ ! Karaköyde 53 No: lu maiazada ku murluğundan: Bir borçtan dolayı 4-8-932 tarih:..1e müaadif perıembe hi11esinin dairede icra kılınan birİ" 

EREGLJDE maş tüccarı Tayhima· biraderlerin 

1 

mahcuz ve paraya eçvrilme•i mu- günü aaat 11 le01 17 ye kadar lstan· ı ci açık artıırmaamda (100) yü• • 

mevcut alı taaf. edilmi' L... '··- 4 t ıı· t .. · d 3 bul dördüncü icra dairesinde açık "' bedel mulcabilın" de taıı·b,· uhdeaİJI' 
Burası Knrl\IJ\Ürsele pek yakın m arı ıye f ve ..., IUU'rer po re ı meane uzerın e 

bir koydür. Kocaeli vapurları kiye alacaklar için tasfiye edilecek . tonluk üatünni ,ekilde demir depo arttırma ıuretile ıatılacaktır. Arttır de kalmıt İıe de bedeli mezkur "'1 
buraya da uğrar. Bu vapurlar yaz ~lca malı bulunmarnıt olduğundaıa ve bet metre kadar demir boru ve maya ittirak için yüzde 7 teminat 

1 
meti muhammineye nazaran dun ı' 

seferlerini icraya ba~layalıdan be laıfiyenin tatiline mahkemece karar~ delko markalı bir gaz motörü ıant alıçeai alınır. Müterakim vergi, bele.. rülmüt olmakla 25-7-932 tarilıİ' 
ri bu sahillerin damarlanna kan ·ı · ti 1 ·rıa K. ' d' 850 diye, vakıf icaresi müıteriye aittir. ne müaadif pazarı-1• ...;;nu- aut ı' gebniştir. Çok ucuz ve çok mun- ~~ mı, r •. cra ve ~ ı ,..n 2121 ı~oma, grupu vat ~2. volt ve - •-
lazam ve seri olan b•ı vasıtalar mcı maddesı mucibince abcaklılar aaır edevat 9-7-932 tarihine mü- icra ve iflaı kanununun 119 uncu ten 16 ya kadar dairede ikinci 8~ 
dururken bir çok kimselerin ııe- tarafından ( 10) giin içinde ifliaa aadif cunıarteıi giinü saat 10 dan 11 maddeıine tevfikan hakları tapu si- arttınnaaı icra kdınacaktır. Arttıt' 
ne motörle seyahat eylediklerini müteallik uaulün tatbiki talep edil- ı e kadar KÜıltoprakta Kayıfdağı cillerile aabit olmayan ipotekli ala- maya iftirak için mezkiır gayri rıı" 
haber aldım. Hem tehlikeli ve mediği ve masraflar da pefİn veril- caddesinde 68 numaralı hane önün· caklılar ile diğer alıikadaranın ve ir· kulün kıymeti muhanunineainin '/ı 
hem de zahmetli ve binaenaleyh 'f k hak • · · ~ kanunen de memnu olan bu se· mediği takdirde iflisın kapatılacağı de aalılacaiından talip olanların yev tı a la sabıplennın bu hakları- 10 u niabetinde teminat akçesi veP 

yahatlere mahalli liman idarele· ilin olunur. mi ıııeamrda mahallinde hazır bulu nı ve buauıile faiz ve maaarife dair mek lazımdır. Haklan tapu ıicillil' 
rinin mümanaat etmemeleri şaya nacak memura müracaat etmeleri olan iddialarını itan ta..İhinden itiba le aabit olmayan ipotekli alacal<I~ 
nı teessüftür. I L A N ilin olunur. ren 20 gün içinde evrakı müıbitele- larla diğer aliı.lcadarların, irtifak ııJı 

Burada kirez aevkiyalının ar- lat•nbulda T-Ltakaled• 36 No rile bildirmeleri liizımdır. Akai hal· k ahi I . '· of kası almmıf ve erik sevkiyatına au ~ d haki t · 'il ·ı bit ı ı 1 p ennin bu baluarını ve bil 
baılanmıştır. Her gün alqa.ma ka- lu Mağazada attariye ve boya tica- lıt. Bqinci hukuk mahkemeain- e la arı apbedu "1~. erı e aa 

0 
ma ıile faiz ve masrafa dair olan iddİI 

dar iıkele batında toplanan kü· retile mütteğil l.eon S. Botton Ef. ı den: Hikmet Bay vaıİyeoi Süreyya yan r aatı, e ının paylatmaaın· !arını ilin tarihinden itibaren yi..,,., 
feleri geceleyin motörlerle latan nin konkordato talebile vukubulan j Hanım vekili Avukat Valyu Efen- dan hariç kalırlar. Alakadarların it· gün içinde evrakı müabitelerile d.,;. 
bulıı göndermektedirler. Bu aene müracaatı latanbul icra riyueti ili- 1 dinin Büyükadacla lapiliı.ndit oteli bu maddeyi kanuniye alıkimına gÖ· reye hildinneleri lazımdır, Akai t~ 
müthi, bir erik bolluğu vardır ve . 1 civarında ve ıınuında elbink hane- re hareket etmeleri ve <lab~ fo~la J 
dallar erikten kmlmaktadırlar. aınce nazan itibara alınarak iki a1 dirde hakları tapu aicilliğile aabİl 
Ben bu bahçeleri gezdim ve bay· mühlet vttildijinden mezkür ticaret Iİ demekle maruf hanede oturan mü . malumat almak iıteyenlerin ınayanlar aatış bedelinin payla,,..... 
retler içinde kaldım, haneden alacag-ı bulunan ba.kiki ve ı teveffa Möıyö Elbink varia.i ve oğlu 930/S20 doıya numaraıile memuri- d h · k ı 1 M k' vtl 

ı Şarl El al 
. yetimize müracaatları ilan olunur. lln an arıç a ır ar. ütera ıın 

Buraya ne zaman gelaem bir hükmi ... hasın 10 temmuz 1932 •· bink eyhine ikame eyledi- · ·ı bel · ~ --. - ı gı ı e ediye rüsumları ve vaP 
helecanı kalbe tutulurum! Çünkü j rihine müaadif pazar gününden iti- ii davadan dolayı ilinen tebliğat İc lıtanbul ikinci icra memurluğu. İcareıi müıteriye nitıir. Daha fBıl' 
~~purÇ~~k çı~~k d bi;';. tb~l~- , haren yirmi gün içinde veaikalan hllna rağmen 27--6-932 tarihli dan• Bir borçtan dolayı mahcuz ve malümat almak isteyenlerin 930 

ır. uru ve e eı ır • b' likt Gal t d M rk R h ı celıei tahkikatta iıbatı vücut elıne- il · i yık vapurun bordasına yana.. ır e a a a e ez ı hm. paraya çevr mesı mukarrer eşyayi 4041 doaya numaraıile evrakın• "' 
ıır. Bir taraftan içine halk dolar- hanında 5--6 numaralı yazıhaneye diiinden -ti balılonda gıyap kara- beytiye 6-7-932 tarihine müsadlf racaatla mahalli mezkurun evsaf ~ 
ken diğer taraftan da kabur-1 her gün 10 dan 12 ye kadar miira- n verilmiı ve emri tahkikatın 12-- r.r~mba günü aaat 1~11 de Şi~ -"' 

1 d 1 
. s-- s-... ~ meaahasını havi takdiri kıymet rat'-

ıa ann an ıu ar ıçeriye hücum caat ederek alacaklannı kaydettir- 9-932 tarihine müaadif pazarteai !ide Haliaka"r Cazı' --ddesı"nde Sö". , .... 
d 1 b · •· 'b" b" h 1 ı - runu ve 1-7-932 tarihinden it.,.. 

e er, ve ece efıg~ gı 1 • ır a melen n bu müddet ıç" inde geli ııünü aaat 14 te tayin kılınmı' oldu. buhyan apartımanınıa 10 nu-lu daı". 1 • alır. Kayıkçı alacagı yedı buçuk . . P ren daire divanhane•inde asılı bıı ~ 
kuru,tan ba•ka bir ,ey dü•Ün· alacr.klannı kaydettirmeyenlenn ğundan yevm ve vakti mezkürda reainde aatılacağından talip olanla- • 

' ' k k hkemed h b 1 1.. durulacak olan arttırma ,arınaıne>" 
müyor. Bu kadar halkı bir defa· on ordato müzakereoinden hariç ma e azır u unınaaı uzumu nn 931/1957 doıya numaruını ha-
da çıkaramadığından ikinci bir bırakılacakları ve 1 ağuıtoı 932 T. beyan ve akıi halde hukuk uıulü milen mahallinde haz:ır bulunacalı: ni görüp anlayabilec•kleri jlan olll' 

aefer daha yapıyor ve vapur mü.adif pazarteai gününden 10 a· •ı muhakemeleri kanununun 401 ci memuh müracaatları ilan olunur. nur. 
yolcuları da o zamana kadar I • t 

932 
T - dif ba maddesi mucibince gıyabında muba _____________ _... 

beyhude yere d~niz ortasında g~s -~' • ~uaa Ç&rfam ZAY1 E • - mal mu-dürJİİ• 
bekliyorlar. Bu köy halkı haliı gunune kadar aynı aaatlarda vesaiki kemeye devam edilecejii tebliğ ma- Beyoğlu dördüncü Sulh hukuk : mınonü .ı-' 
kendi menfaatlerini idrak ec!f'- tetkik etınek üzere yukanda yazdı kamına kaim olmak Üzeff iliD olu- mahkemesinden: Beyoğlunda Cihan iünden 6202 numaralı m&&§ cÜ% 
memektedirler. Kayıkçıları akai ynıhaneye müracaat edebilecekleri nur. girde Kriıtal palaı apartıınanmda nımı zayi ettim. Yenisini çıkara.,... 
ki~lerdi~. lıkelcsi i•<" h:-rap ve ve alacaklarını kaydeltirmit olan (2) No: lu daireainde sakin iken inndan akiıinin hükmü yoktur. 
penşan \;ır kafea halındedir. .. . . • • ŞükrÜ 
Bu iaekeleye kayıktan çıkrnıtk bükmı ve haluki revatın 13 aguıtoe latanbul Birinci Noterlifine, akıl haatalığından dolayı 928 ıene.. 
ve sonra da üzerinde )"Ürümek 932 tarihine müsadif cumarteai ııü· Efendim, •İnden beri Şitli Franaız ha•taneain 
aynca birer tehlikedir! nü saat14de keza yulcanda yazılı ya Yedikulede Kazlıçqmede Orta de tahtı tedavide bulunan Rifat Hil 

ULAŞLI 

Buraıı manzara Ye mevki 
cihetinden bu aahildeki köyle
rin en sevi.mliaidiı-. Aıırdide 
çmar ağaçları buraya müstesna 
bir letafet vermektedirler. Bu 
köy (Bali) ve (Zir) namile iki· 
ye aynlmıştır. 

Aşağı Ulaşlı ne kadar çalı,. 
kan iae yukarı Ulaşlı bunun ak
ıinedirl 150 nüfuatan ibaret a
haliai tenbel ve fakirdir. Çok 
aıcakta ıölgelerde ve çok ao
fukta da evlerinde otururlar· 
mı, 1 Babalanndan ne lııalmıf&Jl 
onu toplayıp satarlar ve bir ıey 
ilave ebnezlermif. Bu kö den 

zıhanede konkordato teklifini müza- sokakta 31 numaralı fabrika cleru- mi Beyin hacrine n -'ı:iır (2) 
kere etınek üzere alacaklılar toplan nunda mevcut mali müıtakilim olu No: lu dairede sakin -1.icjeai Nuri
masına gelmeleri irca ve illiıı Knuıı dabağcılığa ait Torlah fabrika11 ma ye H~..rumnı ..eliyeti altma konulma 
283 CÜ madde•ine tevfikan ilin ola mulötından mateferrüat bir adet ama 29-6-932 tarihinde lrarw v&-
nur. 1 lr&§, hır adet perdat, bir adet zun- 1 nlmı,tir. Keyfiyet ıli.n olunur. 

Komi>er: Avukat Hüsnü para nıakinalarımı mehuzum olan ' 

•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il f bedel mukabilinde lamail Hakkı 
Efendiye bey .e fürubt eylediğim

çok miktarda kire:.t. erik ve kea· 
tane ç•ktığı halde fukaralık den kanunu maddei malııuaaaına 
halkın yakasını bırakmamakta· tevfikan keyfiyetin eşhası aaliıece 
dır. !'forada herkeain mahaulü ge· ı de malum olmak üzere ilanını talep 
celerı çalınmakta ve l•tanbul· eylerim efendim. 
da aatılmalı:ta imit! Eğer doğru yedik ı d ç b k ka" d 
iıe artık bundan aşağı bayağı. u e e u u çu ıo gın a 
lık olamaz. 7 numaralı hanede mukim dabai 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, 1 ıtiklal caddeıi Bü-

vük Parmak ka.pu, Afrika hanı 

.1a biıitik Apartıman No. 21.-

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

ZAYl: latanbul ithalat gü"'tİİ' 
ttinün 461325 sıra numara ve 6-3-" 
tarihli A F A marka ve 819 '23 ~il" 

M D S 
maralı 5 balya ham deriye ait 8°' 
kuru,u havı Abacı Zade lamaıl tf,.lı 
kı namına muharrer gümriik -l<P" 
zu aayi olmuıtur. Yenisi alındıi',.. 
dan hükmü yoktur. 

ı. ----- _____ _,,, 

ZA YI: Hasköy Askerlik ,uı.r 
: ıinden aldığım t«hls vesikaın ili 
: nüfuı tezkeremi kaybettim. Y eıJ1ı' 
· ri alınacağından aayileria hl~ 

yoktur. Hukö ele 



... 

ASİPİROL taklit değildir hususi bir müstahzardır. ~:3~i~;7ı~E~ &ı°ih ;:;;~ti TÜRKİYE iş 
Bankası Beyoğlu 

Şubesinden: 

----------------------------.. Devlet Demiryolları idaresi ilanlaı-ı 

1200 çift cebire ve 194000 adet ergonun kapalı zarf·l·a .~e ta
kas kaydı ile münakasası 28 Tem muz 932 perşembe gunu saat 
15 30 da Ankara'da ldare binasında yapılacaktır. 

' Fazla tafaillt Ankara ve Haydarpa9a veznelerinde beşer li. 
raya satılan tartnamelerde münderiçtir. (2972) 

1 _ Ankara _ Kay.eri hattı üzerinde Şefaatli civarında km. 1 

24ıt deki ocaktan çıkarılacak 4000 Mı3 balast. . 
2 _ K.onya • yenice hattı üzerinde Hacıkırı cıvarırda km. 

305 _ 900 -- km. 311 deki ocaktan çıkarılacak 7000 M 3 balast 
kapalı zarfla nıüaakuaya konmu9tur. 

4000 Mı J be.lastrn münakasaaı 20 Temmuz 932 çarşamba gü 

~.~ıs~ 932 ··· 
7000 M ı3 balaıtın münakasaar 15 Ağustoı . pazartesı gu-

nü keza saat 15 de Ankarada umumi müdürlük bınaaında yapıla 

caktır. 1 · d h b" · be 
Tafalllt Anlııara ve Haydarpa9a vezne erın e er ırı 2sJ~r liraya satılan tartnamelerde ya:ıılıdır. ( __)_ 

10000 ton kOınüriin havzai fahmiyeden, Derince, Hayd~r
P•ta ve Merain limanlarına nakli münakaaası kapalı zarf usulıle 
25-7-932 tarihinde Ankarada Umwni müdürlük binasında yapı. 
lacaktır. . 

fazla tafaillt, beter liraya Ankara ve Haydarpafada ıdare 
veznelerinde .. tılınakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (3084) 

10000 ton lave maden kömürü kapalı zarfla münakasaya 

konmuıtur d U - .. d .. l .. k 
Mün~kasa 24-7-932 tarihinde Ankara a mumı mu uru 

\Mnasmda yapılacaktır. l 1 · d 
F 1 1• t Ankara ve Haydarpa9a dare vezne enn e 

az a ma uma , 1 d (3085) 
5 liraya satılmakta olan şartnamelerde yazı 1 ır. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

M 
- esine göre 8300 adet yerli matara kapalı zarf 

evcut nuınun . .. k · · h ·· ·· 1 lı:b Taliplerin tartname,-t gorme ıçın er gım ve mu 
la a uıaca . ri" k için teklif ve tenıinatlarile beraber 9 Temmuz 
ıuıkasaya •t ~ .. .. t ona kadar komisyona müracaatları2702 
932 cumartesı ıunu saa 

Çanakkale Ziraat 
Bankasından: 

Sokalı Mahalleai cm.i 

Zi . C..a ... qa Ktgir hane 
venye .., K" . dök 

Saat kule Gaııipata aıır 0.: 
ıneydaaı ,, ,, 

n '' " '' 

" 
,, " 

,, "majaza 

" " .. ,, " " 
Balıkhane " " " kahve-

huıe 
,, " " fotoi • 

aumara•ı 

lııapl aıra. 

• 32 

33 
34 
S5 
38 

37 

raffıane 38 

Maliva Jl:. Muham. 
min K. 

1750 

180 
180 
300 
300 

150 

145 Saat iade 
nıeydaaı 

o ,, .. " " yazıha. 145 

,, ,, ne : 145 
" " .. .. 41 3600 
.. ,, " " " hane fr 1 l"k . ·t lup yukarıda ena yaı:ı ı em a 

ı _ Gayriıııübadıllere. 9:ı 0 
• • ün müddetle ve peıin 

.h. den ıtıbaren yırmı 1 . . . 1 2 Temmuz 932 tan ın 
1 

tu Hak aahiplenne venim'! o an 
ed konu mut r. 

para ile mtlıı:ay eye k bul edilecektir, 
bonolar nakit makamı~da la T muz 932 tarihine tesadüf eden 

2 - Mezldlr emlik 2 em 
1 . . a kılmacakbr. "k" 

perşembe günü iha esı ~er. ak edecekler mezkGr tarihte saat ı ı: 
3 - Müzayedeye ı9tır b" ında müteıekkil satıt heyetı 

1 Z. t Bankası ınaı 
de Çanakka e ıraa . "zımdır. .. . .. 
ne müracaat eylemeler• la f ilit almak ve muzayede teraıtını 

4 _ Taliplerden .f~z~a ~::eıı evvel Bankaya müracaat ede-
görmek istiyenler tarıhı ıha (2759) 
bilecekleri ilan olunur. 

Şirketi H~~!~~~~;= 
Vapurlarımızın kahve. l • "betle yeniden iıticarına 

"h" d ünkazı o acagı cı 
muz 1932 tarı ın e m . . etine müracaatları. 
lalip olanların heveti teftisıye nvas . 

PANORAMA Bahçesinde 
15 kitiden miirekkep alaturka aaı: heyeti her akpm 

icrayı terennüm etmektedir. 
Memleketin an yüksek ve kıymetli baş muganniyesi 

Hikmet Riza Hanım 
yeni eaerlerini ve bilhassa kily ıarkıları okuyacakbr. 
llfitteriler mezelerini beraber getirmekte serbesttirler 

1 Liraya yüzü ile kuştüyü yastık 
lstanbul'c!a Çakmakçılar, Sandalyacılarda KUŞTÜYO 

FABRİKASINDA kuşttiyünlln kilosu 100 kuruş, yll!ü ile 
yorgan 12, tilte 10 liradır. Kuştüyüne mahsus kumaşlar 
bulunur. Toptan satışa tenzilit v1rdır. 
Tel. 23027 - Ankara'da satış mağazası: SALTI FRANKO 

Haydarpaşa EMHJZI istil3iJe 
Hastanesi Baştabipliğinden: 

Haydarpaf& Emrazı Sariye ve lstili.iye Hastahanesi için Ma 
yıs 933 nihayetine kadar lüzumu olan &fağıda yazılı listede mu· 
harrer (28) kalem erzak aleni münakasa suretile ayrı ayrı olarak 
münakasaya konulmu,tur. 

T ALIPLER: Mezkur erzaklara ait 4artnameleri lıtanbulda 
Haydarpaşa Emrazı !atili.iye hastahanesinde görebilir. 

M.inakasa günü 21 Temmuz 932 tarihine müsadif perşembe 
günü olarak teabit edilmiştir. Münakasaya i§tirak etmek iıteni
lirae teminatı muvakkate akçesi ile birlikte mezkilr günde saat 
14 te Galatada Kara Muatafapaşa sokağında ki.in İstanbul Li. 
manı Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil ihale komisyonuna 
müracaatları ilin olunur. 

Azami Asgari 
1700 1300 
500 300 

.1500 2500 
500 4-00 

2000 1500 
1500 1200 
2500 1800 
1500 ~200 
700 ' 500 

18()() 500 
800 600 
400 200 
200 150 
200 150 
250 200 
500 350 
600 500 
650 500 
350 300 

25000 20000 
200 100 

16000 14000 
700 550 

8000 7300 
8000 7700 

ı 5000 13000 
400 200 

Bir sent 

kilo 

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

ade 
kifo 
" 
" .. 
" 

kas 
kilo 
ihtiyaç 

Cinsi 
Sadeyağı 

Zeytinyağı 
Pirinç 
Makarna _ 
Soğan 

Un 
Şeker 
Sabun 
Soda 
Patates 
Kuru fasulya 
Nohut 
Şehriye.· 
Pirinç unu 
Kuru kayıaı 
Tereyağ 
Reçel 
Beyaz peynir 
Mercimek 
Yumurta 
Kuru bezelye 
Ekmek 
Francala 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 
Kuru üzüm 
Yaş sebze 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mers · n Ziraat 
Bankasından 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinai Emlak Maliye Muham. 
No. No. Devir K. menK. 

Lira 
20 Mahmudiye Sokak 63 Hane 11-13 4.000 2.100 
21 " .. .. " 22 o 2.450 
22; " Küçük hamam " 40 1.000 1.750 
23 .. .. " Ana 45 1.000 1.400 
2S .. Ziyaret C . Hane 24.26 4.000 1.750 
31 .. Zafer camii " 7 o 1.750 
32 " Büyük hamam " 17 2.000 2.800 
33 " " " " 15 3.000 3.150 
36 Bahçe Yanık mektep .. 3 2.000 2.800 
37 Nüzhetiye Katolik kilisesi " 12 2.()()() 2.850 

l - Yukarıda evsafı yazılı emval d6rt T emnıuz 932 tarihin 
den itibaraı açık artırma ve peşin para ile mıizayedeye çıkanl
mrttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile ıöre hak aa
hiplerine verilmit olan gayrimübadil bonoları da nakit maka. 
mında kabul oluıı.ır. 

2 - Mezkilr emlakin ihalesi 25 Temmuz 932 pazartesi CÜ· 
nü saat onda Mersin Ziraat Bankası binaatoda mütetekkil heyet 
huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede 
mahallinde hazır bulunarak heyete müracat~ etmeleri li.zımdır. ' 

3 - Müzayedeye itti.rak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu niabetinde teminat akçesini müzayede saatinden ev- : 
vel Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmıt olması 
icap eder. 

4 - Satış ve müzayede teraitini anlamak ve daha ziyade 
tafsilat almak isteyenler Bankada Yunan emvali serviaine mü
racaat edebilirler. (2983) 

Beyoğlu Tapu Başmemurluğundan: 
idaresi Ziraat Bankası lıtanbul Şubeeine müdevver Gay. 

rimübacliller emvalinden Kemerburgaz'da Ayazma meydanında 
36 numaralı İstani Makali' den metriik bir bap dükkanın tasarruf 
kaydına tesadüf edilmediğinden senetsiz tuarrufata kıyasen 
tahkikatı mahalliye icra suretile Hazinei maliye namına tasarru
funun tesbiti için mahalline memur izaırı kılınacağından tarihi 
iliamdan itibaren bir ay zarfında işbu mahal hakkında tasarruf 
iddiasında bulunanlar mevcut olduğu takdirde vesaiki tasarrufi. 
yeaile birlikte İstanbul Tapu Müdiriyetinde Beyoğlu Tapu Baş 
memuriyetine 932-3039 numarasile müracaatlan ilan olu. I 
nv (3063) 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Alınıyor 

Yaz mevsimi münasebetile 
4 Temmuz 1932 tarihinden iti
baren İ!'arı ahere kadar şubemi 
zin akşam kasa kapanma vakti 
saat beş olarak teabit edildiği 
ili.n olunur. 

BONO 1 - 1932.1933 ders aeneıi için latanbulda bulunan Kulen ve 
Maltepe Askeri liselerile Borsada bulunan Burıa Askeri lisesi-
ne, Konya ve Erzincanda bulunan Askeri orta mekteplerine ta- Mübadil ve gayri mübadil 
!ebe alınacaktır. ı bonoları alır ve satarız:. 

2 - Lisele~ 9,. 10, ll inci aınıfları (1 2, 3) üncü; orta mektep lstaiıbul Şamlı han 11 No. 
!erde 6; 7; 8 ıncı (1 , 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler··----- Behzat 
kısmına 400 • 500, Orta mektepler kısmına da 200 - 300 talebe 

alınabilecektir. '-----------.. 
3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iatesinden baıka 

giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükumete ait olduğu gi. 
bi ayrıca talebeye her ay bir mikdar maaş ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye .mektebine 
terfi ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Ordusu l 
için zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun
dukları yerlerde l Temmuz 932 de baılar. Ve Ağustos 9::2 ta
rihinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalır. 
sa den senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler
den nakil suretile talebe alınmaya devam olunur. 

Mekteplerin 1: ulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta • 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu. 
lundukları yerlerin askerlik ıubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan tartları muhtevi kayıt • 
ve kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik tubelerin. 
de mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve orta I 
mekteplerine müracaat ederek mezkur tartları öğrenebilirler. 

(2180) 

lü~set Mü~en~is Me~te~i 
Mübayaat Komisyonundan 

Erzakın Cinsi 

Sade yağı 
Kok kömürü 
Odun ve mangal kömürü 

Yumurta, soğan, patates 
Zeytinyağı sabun zeytin tanesi 
Şeker 
Beyaz ve kaşar peyniri 
Un, makama, 9ehriye; İrmik; 

Münakasa gün Şekli münakasa 
ve saati j 

13 , 7, 932 S. 14,30 Kapalı zarf ı 

" ,, ıs " )) )) 

16 17/ 932 " 
• ,. 
" 18 7/ 932 " 

15,30 Aleni mü- 1 
na kasa , 

14 : ,, 
14,30 " 
ıs 
15,30 
14 

,, 
" 
" 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postaaı 

Sakarya 
Vapuru 4 Temmuz 

PAZARTESİ 
ıriieii a"4am saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hare"-etle Zoncu1dak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or. 
du, Giresun, Trabzon ve Riı:e'ye 
azimet ve avdetle ayni iskelelerle 
Göreleye uğrayarak avdet edecek 
tir. 

Fazla taf•ilat için Sirkeci Mey
menet hanı altında acentahğına 

müracaat. Tele. 22134. 

Naim Vapur İdaresi 
İzmir sür'at postaaı 

(20 Saat) 
Lülu 

ADNAN 
vapuru 

~::t. Perşembe 
giinleri Galata rıhbmından aaat 

tam 18 de hareketle doğru 

1ZM1R'e 
ve pazar rünleri lzmir'den aaııt 
14 l ı Z da hareketle lst&nbul'a av 
det eder. 

pirinç unu T al•ilit için Galata, Gümrük 
Pirinç " " 14,30 ,, kartounda Site Fransez Han No. 
Süt, kise yoğurdı " » 15 ,. 12 yaır:ıhaneoine müracaat . 

Ekmek • » 15,30 ,. ._ __ Tel. B. O. 1041. --· 
Mektebin Mayıa 933 gayesine kadar ihtiyacı olan yukarıda j 

cina ve müfredatı yazılı erzak hizalarında muharrer tarih ve sa. •••••-------
atlerde mevkii münakasaya konulmuıtur. Taliplerin bu huıuı- SEYRISEF AIN 
taki şartnameleri görmek üzere mektebe müracaatları ve müna. , 
kasalarda behemehal Ticaret odasından vesaik ibraz etmeleri 
ilin olunur. (2748) 

Çanakkale Ziraat 
Bankasından: 

Soka~ı Mahallesi Cinai Numarası 
kapı sıra 

Maliye K. 

Tavla Gaaipaıa Klgir huıe 7 1 
Muhammin K. 

1500 
Mahsen CevatP,. " " 
meydanı 25 2 900 
Rıhtım C. si " " " 26 3 3000 
Tavla Gazipaıa " " 15 4 800 

.. " .. " 21 5 1200 
Ziveriye Cevat Pt. " " 12 8 1750 
Rıhtım C. si " " " 24 7 3600 
Ziveriye " " " l 8 1200 
Mektep lametpaıa " " 53 10 400 

,, " " " 17 11 150 
l - GayrimUbadillere ait olup yukarıda evıan yaı:ılr emllk 

22 Haı:iran 932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve pefİn 
para ile müzayedeye konulmuıtur. Hak sahiplerine verihnit olan ı· 
bonolar nakit makamında kabul edilecektir. 

2 - Mezktir snlllİ: 11 Temmuz 932 tartlıine tesadüf eden pa- , 
zartesi günü ihaleel icra kılınacaktır. .1 

3 - Müzayedeye ittlrak edecelcler mezkiir tarihte saat ikide ; 
Çanakkale Ziraat Bankası binasında müt.ı<kil sahf he: !lİne 1 
müracaat eylemeleri llmnıdır. , 

4 - Taliplerden fazla tafail it almak ve m'üzayede tenitini ! 
görmek isteyenler tarihi ihaleden enel bankaya müracaat ede. 1 
bilecekleri illn olunur. (2756) 1 

Göz Hekimi 
1 

Birinci Sınıf Mutcbusıs 

Dr. S8leymaa Şflkrü 
Profesör 

Dr. Esat Paşa 
.. _. l<tanbııl Ankara caılde•i "lo. 60 Hilmi kitaphıne i yanınd• 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12. nci Tertip Altıncı keşide 

t 1 Temmuz 1932 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca 50,000; 30,000; 20,000; 
10,000 liralık ikramiyeler ve 

100,000 liralık bir mükafat 

llerlou acenta: Galata ltöprti 
bqı B. 2362. Şube A. Sirkec:.' 
Mllhlll'darsade han 2. 3HO. 

IZMIR • PiRE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

(EGE) S Temmuz salı 11 de 
Galata rıhtımından 

TRABZON POST ASI 

(KARADENiZ) 6 Temmuz 

çarşamba 18 de Galata 
rıhtımından. 

IZMIR - MERSiN POST ASI 

(KONYA) 6 Temmuz 
çarpmba 10 da idare rıh
bmındaa kalkarlar. 

IZlllR EKSPRES POS-
T ALARINDA 

lstanbul • İzmir • llcr4'tleri 

1. nci kamara 
2. ncı 

3. acil 
Gllverte 

" 
" 

Kr. 
15011 
1000 
800 
300 

MERSiN POSTALARINDA. 

lstanbul • lzmir ücretleri 

1. Dcİ kamara 
2. nci 
Güverte 

.. 
Kr. 
1000 
800 
300 

.. -•Göz Hekimi--.. 
Dr. NAZMI AZlZ 
Haseki hastanesi göz mü
tehassısı Çarııkapı tramvay 
durak mahalli karıısındıı. 
No 99 her gün ı at JS-19 

Sıhhi yemekler _ liuzlu 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

.__SATtE--1 

Dr. . KUTiEL 
Cilt ve zuhrevi hastalıklar tedaviha
neai Karaköv Börelci fırını sırasın. 
da~ 



' 

Sinir 
bozukluk· 
larından 
mütevellit 

ba11a#rılarında derhal 1 - 2 

Aspirin tableti alınız A # r ı I ar 

sür'atle ve muhakkak zail olur. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ! 

lznıit Marmara ~ssülıa~r1 ve 
Kocaeli Müstahkem mevki kumandanlığı 
levazım sahnalma komisyonu Rs den: 
Kumandanlık ve sefaininde bulunan Deniz efradının bir se

ııelilı: ihtiyacı olan (250,000) kilo sebzenin tevaribi muhtelifede 
yapılan ilanata rağmen 27 Haziran 932 tnrihinde yapılan müna
bsaamda talip zuhur etmemesine binaen yeniden ilanına karar 
rerilmit olmakla ve 17 Temmuz 932 tarihinde ve saat 14 te a
leni milnakasaaı icra edileceğinden taliplerin yevmimezkurda ko 
misyona müracaatları ilin olunur. (2973) 

Sultansuyu Harası 
Müdürlüğünden: 

Malatya - '.Alııçadat aygır deposu aygırlarile H ara hayvanları 
am bir senelik ihtiyacı olan yüz elli bin kilo arpa yüz elli bin ki 
lo saman ve elli bin kilo otun mübayaası kapalı zarf usulile ve 
rfrmi bir ııün müddetle münakasaya vazolunmuştur. Şartnameyi 
ıörmek ve daha fazla izahat almak isteyenlerin her gün Hara , 
Müdürlti~ ve taliplerin teminatlarile birlikte yevmi ihale olan 
11 Temmw: 932 pazartesi günü saat on beıte Hara Müdiriyetin
de mötqekkll komi.ayana müracaatları ilan olunur. (2943) 

Türkiye Ziraat Bankası 
Kocaeli Şubesinden: 

Cinıi Belediye 
No. 

65 Matua 

Mahallesi Mevkii Müdev- Muham
ver K. men K. 

Buğday O 5000 

61 
o 
o 
o 

,, 
Ana 
4S d&ıtlm tarla 
20 dönüm tarla 

.. 
" ,, 
" 

meydanı 

" 
" 

Soğucak 
Hayri bey 
yolu 

o 5000 
o 250 
o 100 
O 400 Sogu-
cak ilerisinde De
rinceye giden cad 
dededir. 

o 2 dl!nüm 3 
evlek tarla 

Tepek&y Büııük servi O SO 

248 14 oda 2 ao. Kemıalpaıa 
fa mutfak ve mahallesin 
çe,meyi ve bah de demir 
çeyi havi, ha yolu üstün 
ne de 

o 2000 3 hisse ı 
de 2 hiasesidir ı 

1 - Yukan~a evsafı yazılı emval 20-6-932 pazartesi günün. 
den itibaren açık artbnna ve petin para ile 20 gün müddetle mü
zayedeye çıkanlmııtır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki et
kile göre hak sahiplerine verilmit olan bonolar da nakit maka. 
ınında kabul edilecektir. 

2 - Mezkiir emvalin ihalesi 11-7 -932 Pazartesi günü saat IS 
le Ziraat Bankasmm Demieyolundaki (Kocaeli • İzmit) Şubesi 
binaamda müte,ekki) heyet huzurunda yapılacaktır. 

3 - Talip olanların yiizde yedi buçuk nisbetinde depozito 
akçasını ibaleden evvel Banka veznesine teslim eylemeleri. Daha 
..:İıyade maliimat almak üzere bankanın Muhasebe seJ"visine mü. 
racaat etmeleri ilin olunur. (2837) 

EMO"S 
'"'FAUIT SALT 

İnlalıaz, aihhat a'fal'izWıa 
meııbaidir. Bunu, altmiJ se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile btll6ıı dünyada taninmiJ 
Eno's "Fruit Salt" müa
tahzarlndan sabah ve 
akşam bir bardak su derıı-
nunda bir kahve bJjgi ınik
darinda alaralt def'ediniz. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

'OacB Vakıf Haa f•taabul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1 .000.000) T6rk Urasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Tiirkiye it Baaka•ı tarafındaa tefldl oluamUftur• idare meclld Ye 
müdürler heyeti ve memurlan kAmilea TBrlderd- mllrekkep y .. Aııe 
Türk Sigorta Şirketidir. TBrJdyeaia her tarafında (200) ti 11eçea 
acentalarmm hep•l Ttlrkttlr. Türkiyeala en mllhlm ma ... e..ıerhaln ye 

bankalarının slgortalarlDI icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zarar:lan sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20S.31 

-
Kırklareli Ziraat Bankasından: 

Muhammen 
kiymeti 
1300 
2700 
2J J 

12 o 
250 
30 
30 

100 
2000 
ı ~ o 

Hini devirdeki 
kr, meti 
2200 
1000 
20) 

1800 
300 
125 
125 
125 

Mevkii EmlAk 
No 
3, Edirne caddesi 
38 
38 

,, 
mükerrer ., 

Reşadiye 

M.namazgih 
Büyük yayla 

" " 
" " 

" 
" 
" 
" 

Cinai 

Ahıap dükkan 

" " 
Araa 200 zira 
Ahşap hane 
Arsa 250 zira 
Harap dilkkin 

" " 
" hane 

2500 
180 

237 
1825 
1004 
1005 
1006 
1280 
2016 

Koşu yolu Hane 
Trnava caddesi Harap dükkb 

Kariye ve 
mahallesi 

Kırklareli kas3bası 

" " 
" " 
" " 

" .. 
" " 
•• " 
•• " ,, '' 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden ve yahut geyrimübadil bonoSIJe tesviye edilmek 
üzere yukarda yazılı g ayrimüba<1 il!er emvali tartnamesine tevfikan müzayedeye konulmuştur. 
Yevm· ihale 25-7-932 paz arte!İ g iinüdür. Talipler muhammen kıymet üzerinden yüzde yedi 
buçu!c hesabile pey akçelerini ih1le g:inü saat on beşe kadar bankaya yatıracaklardır. 
Şartnamesi banka ka pısı:> a ta'ik edilmiıtir. Fazla tafsilit almak isteyenlerin Kırklareli 
Ziraat Bar. kasına m liraca'\ tları iian olunur. (3065) 

IBE$i 
1 

ı 

FORD v _s 
8 Silindirli F O R D otomobilleri 

Taksimdeki salonumuzda teşhir edilmektedir. 
Umumi Ford Acantalığı OT OM OT Ô R 

Ti C A. R ET T. A. Ş. 

Yaz Tatiline llah•u• Huauai Tenzilatlı Kura1'ı 

40 DERS İNGILIZCE LiRA 
FRANSIZCA 

Hiç bllmiyenler ve bilenler için ayn 111111flaı 
4 Temmuzdan 15 Eylüle kadar. Amerikan Erkek Lisaıı 

Ticaret derııanul No. 23, Alemdar caddesi, lstanbııl. 

ltı•• Yeril ve Avrupa kumaılarınclan kuauraw: 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başl 
hazır pardeaü ve elbiaeler fevkalade ucuzdur 

Eminönü, Kazmirci Ali Riza müeaaesatı ... ~ 

Ziraat Bankası Kocaeli 
Şubesinden: 

Mevkii 

Buğday 
meydanı 

Mahallesi 

Kemalpaıa 

Dem_iryoh 

Muham Mil 
men K. ver 

Ate,le devreden 22200 

Belediye 
No. sı • 
S7/ S9 

Cinai 

4 tatlı un değir. 
menı 

267 8 oda 3 sofa ve 6000 
mutfak daraça . 
sahranç, bahçe. ı 
kuyuyu müşte
mil hane 

1.-. Yukarıda evsafı yazılı emlak 20-6-932 Pazarteaı günİİ 
den ıtıbaren kapalı zarf uaulile ve pefin para ile müzayedeye 
ka~lmıı.tır. H~ir~n 928 tarihli talimatnamedeki etkile göre b 
sahıplenne verılınıt olan bonolar da nakit makamında kabul 
lecektir. 

2 - Mezkiir emlakin ihalesi 11-7-932 Pazartesi günü saat 
te Ziraat Bankasının Demiryolundaki İzmit Şubesi binaıında 
te,ekkil heyet huzurunda yapılacaktır. Müzayedeye iıtiraked 
ler teklifnamelerini muayyen vakte kadar makbuz mukabilin 
müzayedeye memur heyetin riyaıetine teslim edilecektir. 

3 - T aliplr teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkur z• 
mühlirleyecekler ve üzerine yalmz isimlerini yazacaklardır. 
cak teklifnameyi havi olacak olan itbu mühürlü zarfı teminat ~ 
çaıına ait makbuz ilmühaberleri veya banka teklifnamesi ile bt 
raber diğer bir zarf içine koyup iıbu 2 inci zarfı da mühürley 
ler ve üzerine teklifnamenin hangi ite ait olduğunu yazacakl•1 

dır. 
4- T emıinat akçası ve sair cihetler hakkında daha ziyade ııı 

lilmat almak isteyenler mezkOr Bankanın Muhasebe serviıİ 
müracaat edebilirler. 

5 - Talipler sabf ıartnamelerinin musaddak suretlerini '/)· 
raat Bankası Kocaeli Şubesine müracaatla alabilirler. (2838 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 

j Tarsus ziraat 
---- - Bankasından: 

Sinekler gıdanızın Uzerlnde tifo, kınlı ba· 
sur ve verem mikroplarını bırakır. Sivrisinek 
ise keskin hortumile ılze, öldürUcU sıtma· 

lar ı,ııar. Pire vebanın sirayet vasıtuıdır. 
Bunun için insanın can düşmanlar ı olan 
bilcümle haşarattan . sak ı nınız, onlıı.~ı he
men ôl~Jriinüz . 

Sinek , sivrisinek ve bilcUmle haşaratı 
lllr'atle ve kat'ı surette öldürmek için en 
emin Yasıta, bütün dünyaca tanınmıt olan 
FLIT'tir. Sarı renk ~e siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

•avet mühürlü teneke üzerinde bu resim 

mevcut deAllse aldıAınız maı "LIT deOlldlr. 

Umumi Deposu : J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul - Galata Voflodl hu 

• 
Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Vekaleti 
Hudut ve sahiller Sıhhat 

Umum müdürlüğünden: 
Vesaiti nakliye ihtiyacı için 2000 ili 2500 teneke benzin ka. 

palı zarf usulile münakasaya konulmu§tur. 25 Temmuz 932 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Galatada Karamuıtafa 
paıa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde mü. 
tqekkil mübayaa komisyonunda münakasaaı icra edilecektir. 
Taliplerin mezkiir benzine ait tartnuneyi ııörmek üzere her gün 
Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü ayniyat 
muhasibi mea'ullüğüne veya latanbulda mezkur merkez levazım 
memurluğuna müracaatları ilin olunur. (2976) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonundan: 

Mevcut nümuneaine göre 6000 adet kilim kapalı zarfla alına
caktır. Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün ve münaka 
saya i§tirak için 9 Temmuz 932 cumartesi glinü saat on bete ka-
dar komisyona müracaatla!'\ (2701 

BONO 
Gayrimübadil ve mübadil ve 

hazine bonoları satar, Balıkpt 

zar Maksudiye Han No. 35 
Uğurlu zade M. Dervi• 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

K.O. ve 1 incİı fırka ve Ça
talca Mat Mv sığır etlerile 
Haydarpa9a ve Gümütauyu 
hastanelerinin koyun etleri ay. 
n ayrı ıarbıamelerle ve kapalı 
zarfla tekrar münakasaya kon. 
mu9tur. ihaleleri 18-7-932 pa
zarteai ıünü 11,45 ıaatte ko
misyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin fartnunelerini al. 
mak üzere her ııün ve münaka. 
saya i9tirak edeceklerin de vak 
ti muayyeninde teminat ve tek 
lifnunelerile komiayonumuza 
müracaatları. (456) (2772) 

İhale ıaatleri: 
11 K.O. 
11,16 1. Fırka 
11,30 Çatalca 
11,45 Haıtaneler. 

* * • 
K. O. ve 1 inci fırkanm se

nelik kuru otlannm 2-7-932 de 
kapalı zarfla ihalesinin icra edi 
leceAi evvelce ilin edilmit iae 
de ııöriileıı lüzuma mebni yev
mi ihalmıin 9-7-932 cumartesi 
ıünü saat 15 tine tehir edildi. 
Taliplerin yevmi mezkiirda mu 
ayyen saatten evvel teklif mek 
tuplarile birlikte komisyonu. 
muza müracaatları. 

(500) (3()5S) 

Emval 
No. 
14 
ıs 
17 
19 

Cinsi Mevkii 

Hane Cami atik 
Hane Zorbazhark 
Harap fırın Hükfimet C. 
Dükkan ma- lstaıyoo " 
a hane 

23 Değirı_en Zorbazhark 

Zira Ev Dö Vergi K. Muhaı;. 
men_,.;ı 

l50(), ~ 
749 2::;;o 
040 2~,,., 
48(l 1 !ı"" 

00 Hazine ı<J6A 
hissesi 

25 Değirmen Ke,bükü 00 " 
26 Arsa Küçük minare 00 
%7 Arsa ince bark 3 00 
31 Hefkere Zorbazhark 2 2 00 
32 Hefkere Zorbazhark 2 00 
1 - Yukarıda evsafı yazılı ııayrimübadil mallan 23 Hazirıı~ 

932 perfembe tarihinden itibaren yinni gün müddetle ve ald' 
müzayede ıuretile satılığa çıkanlmıfbr. 13 Temmuz 932 çarf".
ba ıilnü saat oo bette ihalesi yapılacaktır. eıl 

2 - Müzayedeye İf tİrak edebilmek için ihale saatinden ~. • 
müzayedesine i!tirak olunacak emvalin muhammen kıymetin'" 
yüzde yedi buçuğu niabetinde teminet akçesi verilecektir . 

3 - Bedeli ihale; ihale günü ve ihaleyi müteakıp pe,inen 
111 

tunamen tesviye olunur. 6 
4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname ahkamın• ıı 

re eshabına verilen ııayrimilbadil bonosu olanlar bonolarını ııed~ 
li ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yilz liradan d(irı )<ıl, 
ıurat nakden tesviye olunur. 

5 - Mezkiir emval ile satı9 9eraitinin teferruatı hakkında d~ 
ha :ı;yade malilmat almak iıteyenler her gün öğleden aonıra 1'11

1 
aua Ziraat Bankası Gayrimübadil itleri memurluğuna müı:a..C::ı 
ed«ler. ( :w<"' 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 

- Geyve kazası dahilinde Sakarya köprüsü tamiratı 9SOo ~; 
ralık ke,fi ve 9artn.-i mucibince 20 Temmuz 932 Çar\arıı , 
günü saat on beıte ihale edilmek üzere kapalı zarfla münal<a' 
ya konmutlur. Talip olanların mezkur tarihte 7~S lir~lık:::. 
minatı muvakkate mektubu veya. ban~a makbu~u il_e teklıf 111 elİ 
tuplannı münakasa kanunundakı tarıfat daıresınde Koe• ıc 
Vilayeti Daimi Encümenine vermeleri ve şartnamesini görrJr 
iıtiyerılerin Encümen kalemine müracaatları. (2886 _, 

MlLLlYET MATBAASI 

nuı.. V\.J•-- nı or. le- l ,-- . lDCtc:;J _..,._ 


