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.Sahıp ve Haımuharrırı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Uınwnt Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM lZZET 

Beynelmilel 
Politikada: ey eti Vekile Yeni Bir Kararn me Nesr tti 
Türkiye 

Türkiye, Akvam cemıyet~ 
giriyor. Bu hadise, beynelmılel 

ff politikada onun yeni bir hareke 
ti yeni bir adımı delildir. Tür
kiye Cemiyeti Abama ıirmek 
le .~ aenelerden lıeri yaıa
yan fili bir vaziyeti, kanunllet
tiriyor, mevzu eıaı v~ ua~lle
re bağlamıt oluyor. Fılhakika; 
Yeni Türkiye resmen Akvam ce 
ıniyetine dahil olmadığı halde 
senelerden beri onun mesaisine 
İştirakten batka devletlerle o
lan ihtilaflarda onun hakemli. 
fine müracaattan, battl cemi. 
Yetin aleybiınizde Terdiği ~ü-

~ lcünılerini bile kabul Te taavıp
ten hlli kalmamıttır. 

Biz biç bir zaman Cemiyeti 
Akvam fikri aleyhinde bulu1> 
ınadık. Çünkü sulh ve itilaf fik 
riııi umumi palitikaıma esaı o
larak alan cümhuriyet Türki
Jeai için böyle bir mülibaza va. 
rit olamazdı. Bizim zaman za. 
illan yükselen ıiklyetlerimiz, 
daha çok, ilin edilen sulh pren
ıiplerinin fena tatbik edilmesi
ne karıı idi. Bundan aonra ol
~un, bu prensiplerin adalet da. 
ıreainde tatbik edileceti hakkın 
da mutlak bir hüküm •ermek 
güçtür.Fakat mutlak olan ıu ki, 
lllilletlerin vaziyet Te ihtiyaçla
rı, dünya buhranının netice ve 
tnecburiyetleri bütün devletle
rin tam bir ahenk dahilinde ça
lııınalarını icap ettiriyor. Hiç 
bir devlet için bu icaptan kaçm 
lııağa imkin yoktur. 

Türkiye ile Cemiyeti Akvam 
lllünaıebatı mevzuu bahıoldu
ğu zaman, bilhassa Anupa 
IOatbuatı daiına Sovyet Rusya 
ile olan münaaebetlerimizi ileri 
•ürerler. Türkiyenio Akvam Ce 
ıniyetine girmesine Ruıyanın 
Dı&ni olduğu, Türkiyenin bü
:Yük kom,uauna böylece veril. 
Dıiı aözü ve imzaıı olduğunu 
:Yaurlar. Maatteessüf politika
da bilerek ve bilmeyerek öyle 
tfaaneler yatablıyor ki, oıılan 
•ncak hadiseler ve fili vaziyet· 
ler tekzip edebiliyor. Bu mese
le de &yle oluyor. 

Bu münasebetle Ruıyayi mil 
letıer konseri haricinde tutmak 
taki onu bütün mllletlerin sulh , . 
lrıeaaisine daha aıkı bir surette 
hağlamamaktaki hatayı ela te
lıarüz ettirmek lazımdır. Anu
Panm ,arkında, Asya llemine 
hakİın yüz altmıt milyonluk bir 
devletin müştereken halli icap 
eden dünya meselelerinde aykı· 
rı bir vaziyette bırakılması, her 
halde iyi netice vermeıı. Unut
IOaınalı ki umumi harbin aon , 
•enelerinde Avrupalılar tarafın 
dan ııösterilen kayıtsızlık yü
lÜQden Rusyada cümhuriyet 
reji111i yafayamamıf, ihtilal ne
tkeainde bugünkü bo)feTİk Rua 
la doğ111uıtur. Bu mesele, biru 
da tarihe intikal etmit saydır, 
Bunu baıka bir "esile ile de mü· 
talea ederiz. 

l'ürkiyenin Cemiyeti Ak~aın:a 
daveti için teklifnameyİ yırmı
den fazla devlet imzalamı~tır. 
İngiltere Fransa Almanya, 1-, , 
;.alya gibi büyük devletler tek· 
•fııa111eyi imzalayanlar araam· 
dııdır. Bu da gösteriyor ki Tür
lıi)eııin müesseseye girmesi Ü· 

~erinde bütün devletler ittifak 
etınitlerdir. Bu vaziyet Türki
Yerıin Cemiyeti Akvam için lü· 
:~nılu bir unaur olduğunu tas-
ık ıninaaını tazammun eder. 

~ilhakika cümhuriyetUııizin ~a 
11ci aiyaaeti Cenevre sulh mu
eaıeaeainin umdelerine tamami 
le uygundur. Cemiyeti Akvam 
'ıaları ıulh ve müsalemet yo· 
l~ııdaki mesailerinde Türkiye· 
llın ne kadar ciddi ve ne derece 
''ırıiınt bir siy arkadaşı olduğu 
llu &Öreceklerdir. 

SJIRT JIEB USU 

MAHMUT 

KontenJ·an harici ithal' Vekiller!n 
• Seyahati 

edtlecek eşya Dahillye ve Mllb 

Hükômetin neşrettiği karar. 
name ile bazı eşyanın 

ithaline müsaade ediliyor 

Ali Rana Be11 

ANKARA, 4 (Telefonla) 
Heyeti Vekile iktıaadiyatımızı ko 
ruma kararnamea.i mucibince te
tekkül eden kontenjan ~o~iıyo
aunca tertip olunan yeııı ba ka· 
raraame ,.....etmİttİr. Bu karar-

~ söre: . -' hil" d 1 - Beyamt 'lillyeti va ın • 
hıta edilmekte olan köprüler için 
Ruayadan Karı tarikile gelecek 
24 ton çimento kontenjan harici 
idhal edilebilecektir. 

2 - V eaaiti nakliyede iıtimal 
edilen ve kınldıfı zaman dafıl
mayan camlardan 100 metre mu 
rabbaı kontenjan verilmiıtir. 

3 - Hendese ve aairede müa
tamel haaaa• kaiıtlar ve teffaf 
saman kafıtlan 335 B tarife nu· 
maraaına her ay için 5 ıer yüz ki 
lo ilan edilmiıtir. 

4 - TetTiki sanayi kanunu· 
•- C fıkra11 mucibı..ce tqYikl 

(Dev.mı J inci sabi/ede) 

Miitehasaısın ambaMJ gaptıf1ı elmalar "e heyet •• 

Hıyarlar ve yumurta
lar bozuk çıkh 

M. Kühl'ün ambalaj usulünden 
istifade edilebilmesi şüpheli! 

Hamburglu ambalaj müteha•· ı Bunların içinden sekiz taneai çil-
1111 M Kühl'ün huıuıi tekilde am· riimüttü. Mütehhauıalarm kıınaa
bali.j ~apıp Hamburgtan getirdi- tince bu limonlar alelade tekilde 
fi meyve ve ıebz~ler nihayet dün ambalaj. yapılmıt. !& ?laa gene bu 

ayene edilmiıtır. kadar fıre verebılırdı. mu . k' M. Kühl ambali.Jlannı unae-
nln gönnealni ve eararmı llğrenme 
ıini iıtemedifinden bunJar Galata 
gümrütünde bir odaya kapatıl· 

mııb. . od d 
Komisyon da baıka bır a !' 

Kühl öbür odadaki toplandı. M .. L- !eri kısım kıırm 
meyva ye s.,.,.,e 
getirmefe baıladı. 

ilk muayene edile? Hamburıı-
1 100 tane Jmıon oldu. tan ıe en 

Miiteha11111n aalatalannı ta
-- bozuk oldufu anlatıldı. 
Yumurtalar da birer, birer lunldı 
n onda aekb:I bozuk çıktı. Yal
nız patateslerin bozulmadıft gö
rülmekte idi. O da anlqılan pata 
teain kolay, kolay çürümemeain
den ileri geliyordu. 

Buıün Ofiate bir İçtima yapıla 
rak tetkikata devam olunacaktır. 

Tenisçilerimizin Sofgadaki 
parlak mufJaffakıgetleri 

, ' tenis marları galipleri, bir arada •. Soldan 
Sofga snğa doğru Sedat, Sual, Şirin 

3 T da Bulgar tenis 9ampiyonlarile çarp19mak 
2 ve emmuz h . ·ı . d d t edilmi§ olan F enerba çe tenısçı enn en ve 

üzere Sofyayak ave d n Sedat Suat ve Şirin Beyler Sofyada 
·ıı· t · ta ımımız a • k' mı 1 enıs 3 "ft ki dokuz maC:ın dokuzunu kazanara 

yaptıkları 6 ~ek be çıarlak bir galebe kaydetmiılerdir. Gerek 
Türk sporu kesa ına p hareketlerile Sofyada büyük hüsnü te8İr 

ları gere ıe tavru · ·ı · · · teb ·k ed · oyun ' 1 fi d anlatılan temacı erımızı n erız. 
bıraktıkları te ııra ar an 

Müdafaa 
vekilleri geliyorlar 

ANKARA 4 (Telefonla) -
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
bu sabah otomobille Y abanabat, 
Gerede, Bolu tarikile latanbula 
hareket ebnittir. Ke diaine Anka 
ra valisi Nevzat Bey Boluya ka· 
dar refakat etmektedi,r. Şükrü Ka 
ya Bey hu akıamı Boluda geçire· 
cektir. 

Milli Miidafaa vekili 
ANKARA 4 (Telefonla) -

Milli Müdafaa Vekili Zekai Bey 
bu aktamki trenle latanbula ııit
m~tir. 

Taşra 
Kadrosu 

Umum müdür kad
royu An

karaya götürecek 
Yakında mülhakat tetkilatı 

ela tevhit edilecek olan Tütün ve 
Müskirat inhisarlan taşra kad. 
roıu ikmal edilmek üzeredir. 
Aldığrmız habere göre lnhiaar
lar umum müdürü Hüsnü Bey 
yakında yeni kadroyu hamilen 
Ankaraya gidecek ve inhisar. 
lar ve Gümrükler vekaleti ile 
temaa ettikten sonra tatbikata 
başlamak için latanbula avdet 
edecektir. Mülhakat kadr06U· 
nun tatbikı esnasında vekil Ra· 
na Beyin de tebrimize gelmesi 
muhtemeldir. 

Ziraat ve 
Baytar 
Mektepleri 

inşaat için istikraz 
yapılmasına 1 

mezuniyet verildi 
ANKARA, 4. A. A.- B. M. 

Medw buıün reia vekili Refet 
Beyin riyaaetinde toplanınııtır. 

Anı.aradaki yükaek •iraat ve 
baytar mektepleriyle enıtitülerin 
lntaat teıiaatı ve bilumum alat ve 
edevat ve tedriı vasıtalarının ik
mal ve ibnamma aarfedilmek Ü· 
zere bir buçuk milyon liraya ka
dar iatikraz akdi huıuaunda mali 
ye vekiJetine mezuniyet veren ka 
nun liyihaaı müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Aktine me:nıniyet nrilen bu iı 
tikraz haaıb bir taraftan 932 ma· 
li aeneai varidat bütçeıinin na
zım beaaplan meyanında açıla· 
cak bir heaaba irat ve diler ta
raftan mezkilr aene zıraat vekl
leti hütçeainde açılacak faslı mah 
ıuaa tahaiaat kaytedilecektir. 

Kanunun diler maddeleriyle 
kabul edilen bu tahıiaata iatina
den ati aenelere ıari taahhildat 
İcraat huııuunda ziraat Yeki.leli
ne · mezuniyet Yerilmekle Ye An
kara yilkaek ziraat Ye baytar mek 
tepleriyle enıtltülerde ve bulllara 
merbut olarak idare edilen labora 
hıvar Ye çiftlik Ye aafr varidat &e 
tiren ıubeler her aene nihayetinde 
ki temettü ile birlikte erteıl aene 
ye denen kullanılmak selahlye· 
tiyle 50 bin liralık mütedavil ser• 
maye tahıla olunmaktadır. 

Haczedilen zirai gayri menkill 
!erin paraya çeVTilmeıi hakkında
ki kanunun adliye, iktiaat Ye büt· 
çe encilmenleri tarafından mütte 
reken tetkiki kabul edilerek çar
ıamba günü toplanılmak üzere 
içtima nihayet verilmiştir. 

Marsilyada bir 
nhtım çöktü 

MARSlL YA 4 (A.A.) 
Yapılan mütemadi ve mükerrer 
tahtelbahir temizletme ameliya 
tı neticeai olarak Joliette nhtı
mının 40 metre uzunluğunda 
bir kısmı çökmüttür. Rıbtımm 
üzerinde bulunan madeni bir 
hangar bu çölaı\ dolayı yı. 
kılmıttır. 

Vapurculuk 
Layihası 

Kanun perıembe - - -gunu mu-
zakere edilecek 

ANKARA, 4 (Telefonla) -
lktıaat encümeni bu aabah poıta 
\'apurculuk liyihaıı üzerinde tet
kikatına devam elm.İttir. Encümen 
jçtimalarına lktısat vekili ve Sey
risefain umum müdürü ittirak et· 
:nektedirler . 

Encümen yarın aabahld içtima 
da llyihayı ilanal ederek bütçe en 

cilmenine tndi edecektir. L&ylba 
ıun perıembe giinii heyeti umumi 
yede müzakereoi muhtemeldir. 

Yeni kadro 
Yapılıyor 

Posta vapurculuğu 
idaresi 

kadrosu hazırlamyor 
Poata vapurculuiunun dev. 

let inbiıarma alınmuı kesbi ka 
nuniyet ettikten itibaren derhal 
tatbikata geçilebilmek üzere 
timdiden hazırlıklara batlaıı. 
mııtır. Seyrisefaio ltletme mü
dürü Bürbaneddin ve Levazım 
müdürü İzzettin beylerin idare 
nin hali hazır kadrolarını Anka 
raya götürdükleri anlatılmıttır. 
Posta vapurcuğı{ inhisarı U· 
mum müdürlüğünün kadro pro 
jeleri, Seyriıefainio mevcut kad 
rolan ve teşkilatı tetkik edile. 
rek bu esasa göre vekaletçe ih
zar edilmektedir. Seyrisefaiıı, 

Umumi miidür Sadullah B. 
te,kilitı hazıraaının biraz tadil 
ve memur kadrolannın biraz 
tevsi edilmek ıuretile yeni u
mum müdürlüğün nüveaini 
teıkil edeceği ve Sadullah Be. 
yin yeni idarenin umum müdür 
lüğüne getirileceği anlaşılmak
tadır. 

Kaybolan tayyare
ciler bulundular 
SIDNEY, 4 (A.A.) - Wy

ndbam' dan gelen bir telsizde 
kaybolan Alman tayyareci ile 
refikinin 22 haziranda yerliler 
tarafından Bernier burnundan 
az uzakta sağ ve salim olarak 
bulunduklannı bildirmektedir. 
Tayyareciler, 15 mayıstan beri 
kaybolmut bulunmakta idiler. 

WYNDHAM, 4 (A.A.) -
Uzun bir gaybubetten sonra bu 
lunan Alman tayyareciler Clau 
aner ve Bertram, mütbit suret 
te dütgün ve zayıf bulunmaları 
haaebile taayyüf edebilmek için 
günde ancak bir aaat sümüklü 
böcekler arayabildiklerini anlat 
maktadırlar. 

SYDNEY, 4 (A.A.) - 15 
mayıstan beri ortadan kaybo
lan Alman tayyarecileri Hans 
Bertram ile Clausner yerliler ta 
rafından bulunmuşlardır. Tay. 
yareciler, 2 haizranda Bernier' e 
10 kilometre mesafede bulun
dukları sırada ve bitgin bir hal 
de yerliler tarafıooan bulun
mutlardır. Onları aramajia gi. 
den tahlisiye takımı, bu sabah 
tayyarecileri almak üzere bir 
~alope göndermittir. 

• ' ... ..:. j • ' ' .... ' 

ilk milli tarih kongresinden kıymetli intibalar: Re
lsicümhur H:ı. kongreyi takip buyuruyorlar. Ga:ıi Hz 
lıongreden çıkıyorlar. Afet Hanım konferanaını oku-

yor. Tarih muallimleri kongredeki nutuk "e 
konferansları dlnleyorlar •• 

Ege medeniyetinin 
menşeine bir nazar 

Tarih muallimleri kongresinde 
Hasan Cemil 

B.in şayanı dikkat konferansı 
~NKARA, 4 (A.A.) - Ta 

rlb müderriı ve muallimleri bu 
ıün içtimalarma dnam etıniı
lerdir. Öğleden ene! Türk tari 
hi tetkik c.eaılyeti azaamdan Ha 

•an Cemil Bey "Eıe medeniyt 
tinin meı ıeine umumi bir na
ıı:ar" namı altında bir konferaıu 
venniftir. Hasan C-il &., E. 

(Devuru .! inci :ulUINe) 

Facia ile biten bir 
'Ada eğlentisi 

Üç kadın, üç erkek içkili bir san 
dal safası yapmak isteyince •• 

Sandal devrildi, kadınlar boğuldu 
EYYelki gece Büyiikadada mahi

yeti itibarile binz eararlı bir deniz 
faciaaı olmuı ve liç kadm dalgalar a
raıında bofulop gitmİftİr. 

Bu facia hakkında bir muharrirl
miz tahkikatla m"fful olmuıtur. 

Mubarririmizin bu tahkikatı neb. 
ceıine nazaran hadiaenia tafıllatı 
ıudur: 

Bir müracaat 
Bo&tancıdeberberUkYelralı-.edlm 

eden Huaamettin ef. bundaa bir haf 
ta eYYel Taluimde Fericliye poliı 
mevkii idaresindeki Küçük Ziba" da 
iki 11..-ralı evde oturan s-iye H.a 
gelerelt Lütfiye ve Sabahat H. lan 
pazar günü için Boıtancıya bir ge
zintiye davet ebniıtir. Bu davet ka
bul edilmiıtir. Böyle bir fıraatı ka
çırmak iıtaneyen Lütfiye ve Saba
hat H. lar bu tenezzühe bir arkadq 
lannı daha teırik etmiılerdir. Bu da 

Bogulanla rdan LIJtflye oe 
Suat Hanımlar 

Denl:ıde boğulan S baha/ 
ve :zorlukla kurtulabilen 

HiJsamettln 

ayni evde oturan Sıiat H iımind• 
bir kadındır. ' 

Bostancı yolunda 
Bu iiç kadın arkadat evvelki gün 

ıaat 12 vapurile Boıtancıya ıltmiş
ler ve orada Hüıaınettin'i bularalı 
va'dini hatırlatmıılard1T. Hüııunet . 
tin, vermlı olduğu IÖı:Ü tutmuı ve 
bu üç genç kadını beraberine alarak 
bir aandala atllllru! ve Büyük Ada
ya geçmişlerdir. Hüaaınettin, bu ge-

(Dev•mz 2 inci sahifede) 
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Kontenjan 
Harici eşya 

Facia ile biten 
Eğlenti HARİCİ HABERLER 

Briand'ın 
Nişı 

Rus heyeti Ankaradan dönd 
tı lıtanbul tarıkıyle avdet etmiştir. . 

(Bap l inci sahifede) 
aanayi kanunundan istifade eden 
müesaeaeler için lüzumu olan her 
nevi makine, alitt bunlann yedek 
ve tecdit parçe.lllnnm sümriik 
muafiyetleri lkbsat Tekitletince 
tasdik edildiği takdirde konten· 
jan harici olarak idhallerine mü 
ıaade edilmittir. 

(Başı ı inci s.abilede) 
zintiye iki ark.adqmı daha ittirak et 
tinnittir. Bunlarda Ada toförlerin
den Hikmet ve sandalcı Hasandır. 
Saat 15 buçuğa doiru ekip bu te
kilde tamamlaııuıca büyük bir tur 
yapmak üzn araba kiralamıtlar ve 
bir müddet dolqmayı müteakip Eı
ki bağ'a selmitlerdir. 

Almanlar şartları çok 
ağır buluyorlar 1 

. ANKARA,_ ~ (Telefonla) - Hediyeleri getiren Rus b 

Vasiyet ettiği yere Merkez bankası hisse senetl 
S - 520 A "demir" A listesi· 

ne konmu,tur. 
6 - Döğen için kullanılacak 

bir nevi çakmak lafı için l O ton 
kontenjan verilmiftlr. 

7 - Tarifenin 377 A numara• 
ıına yalnız üzümler için tente be .. 
zi 50 bin kilogram kontenıan ve
rilmiştir. 

8 - Alameti farika mahiyetin 
de olan etiketler lkbaat vekaleti 

Eski Bag'da eğlenti 
Buraya geldikleri zaman, eauen 

yanlannda İcab eden nevale bulun
duğu cihetle bunlarla mükemmel 
bir sofra düzmütler ve yavaş yavat 
İçmeye bqlamıılardır. 

Daha •ular bile kararmadan işu 
nüıa ba,lıyan bu üç erkek de kadı
nın o dakikalarda neıeleTine payan 
yoktur. 

tarafından tasdik edilmek sureti- Saat l 7 ye doğru içkiye batliıyan 
le A liatesine konmuttur. bu kafile tam saat 20 buçuğa kadu 

9 - Tarifenin 90 numaraımda mütemadiyen İçiyorlar ve tabii kafa. 
muharrer yalnız makine kayıtla- 1 lann mahmurluğu ıon haddini bulu 
rına mahıuı ıırmılar C liıteıine yor. Fakat buna rağmen bu içkiyi 
konmuıtur. 1 kafi görmeyorlar ve bir sandal cezin 

10 T 'f 278 · · dd tiıi yaparak, bir taraftlln denizin oe-
- arı enm ıncı ma e · ı·· · ·ı k ı k, d"' 

d 
"k 

1 
... nn ıgı ı e ısmen ayı ma ıger ta-

11n e zı ro unmuf yapıttırmaga aft d · k" d tm • k 
mahıua miiatahzer zamk için mev r an . a 1i ıye evam e ege a-
cut kontenjana 3500 kilo ilive e· rar verıyor ar. 
dilmiştir. Sat1dal alemi 

11 - Gümriik larifesinın muh· 
telif maddelerinde zikredilip ma• 
den ocaklannda kullanılan emni· 
vet lambalan n her nevi aksamı 
C liateıinde serbest idhaline mü
saade verilmiştir. 

12 - Beheri 700 kilo sikletin 
de nümunelik iki adet fiyat oto
mobillerin.in kontenjan harici id
haline müaaade edilmiştir. 

13 - B lbtealnde mevcut olan 
mevaddı iptidaiye tetviki sanayi 
kanunundan iıtifade eden fabri
kalar için muafiyetine hllkılmak· 
11zın lkbaat vekaletinin taadikile 
<ontenjan harici olarak idhal olu
.,acaktır. 

14 - 578 tarife numaruı "va
rak halinde kalay" yalnız bu dil· 
hild;r. B listesine konmuştur. 

15 - E liateıinde bulunan 490 
ınerhem vazoları kelimeleri hiza
sına "yalnız bu dahildir" ibaresi 
Uive olunmuttur. 

18 - Kasaba demiryolu şirke 
tinin celbettiği 12 adet makaa ter 
tibatı bir defaya mllhıuı olarak 
kontenjan harici idhal olunacak
tır. 

Kararnamenin difer maddele 
ri Hillliahmer, Emlak Bankaaı, 
Devlet Demiryolları , Ziraat Ve
kaletince celbedilecek muhtelif 
efyanın ldhaline dairdir. 

Bu kararname ile verilen kon
tenjan mikdarlan temmuz, aiuı· 
tes ve eylG:I aylarına mahsustur. 

Kuru rejim 
Kalkıyor mu? 

--+--

l1;ki taraftarlannın 
kazanacağı 
anlaşılıyor 

WASHİNGTON, 4 A.A. -
İçkı memnuiyeti kanununun il. 
g)lsı meıeleıi, riyaseti cümhur 
İntihabatı dolay11ile irat edil
mekte olan nutuklarda en ziya 
de münakata edilen meıeleler
dendir. Dün "Yaş" rejimin ha. 
raretli propagan .•~cısı olan M. 
Robert Reynolds, timali Kali
forniya'da İcra olunan mütem
mim intihabatta 97.000 rey ile 
ayandan Morrisson'u mağlup 
etmeıi, kongrenin liderlerinden 
M. Tinklam'ı içki memnuiyeti 
kanununun herhalde ilga oluna 
cağını söylemeğe ıevketmi,tir. 

iri. Frank/in Roseı•ell 'lr 
beya11atı 

ŞIKAGO, 4. A. A. - M. Rooae
velt ıağırlatıcı alkıılar araıında ken 
~~sinin riyaaeti cümbur namzetliği .. 
ne intihabmı kabul etnıit ve keza. 
lik çok alkıtlaııan bir nutukta tunla
rı söylemittir: 

' Fırkamız beynelmilel münaıebet
lerde liberal bir dü,ünce fırkası ol
mağa mecburdur." , 

Mumaileyh, fırkanın proğramıru 
ternamiyeti ile kabul eylemiı ve iç-

Derhal bu karann tatbikine geçil
miş esa5cn -.ralarında bir de sandal
cı bulunduğu için hemen Hasanm 
kayığına binilmiştir. "'Dil'" ıahilin
den açılmışlar ve pek uzaklara da 
gitmeyerek, gene içmeğe başlamı,lar 
dır. 

Bir saat kadar da böyle geçmİf 
zevk son haddini bulmuıtur. Erkek
ler, kadınları oynatmak iıtemiıler, 
kadınlar da nerede bulunduklarını 
düşünmeyerek kalkıp oynamağa ko
yulmu,Iardır. Fakat işte bu kalkış
tır ki, hepsini bird~n denize batır
mıştır. Sandal ani olarak devrilmiş, 
üç erkek üç kadın derhe dökülmıiş· 
lerdir. 

Ölümle pençeleşme!. 
Sahile yakın bulunmalarına 

rağmen ağırlaşan vücut ve kafa
ları toplayabilmek kabil olmadığı ı 
İçindir ki, kimse kimsenin imdadı 
ns. kofamamıt ve yüzme bilmiyen 
klldınlarm her üçü de birbirini 
müteakip boğulup gitmitlerdir. 

Üç erkek yüzme bildikleri i
çin sahile çıkmqlar ve şoför Hik 
metin evine giderek gecelemi~ler 
dir. 

Sabahleyin denız kenarında Üç 
kadın ceaedi bulunmaaı dolayıaiy 
le polis ve lldliye tahkikata baş• 
la.mıt ve meselenin yukarıda yaz 
dı~ımtz t&fıilatın.ı meydana çıkar
mıştır. 

Polis, her üç erkeği de Hikme 
tin evinde bularak tahtı İsticva
ba almış, ceıetler de görülen lü
zum Üzerine morga nakledilmiş .. 
tir. 

Bogula11 iki kı:z111 an11e.~i 

ne diyor? 
Bu facia kurbanlarından Sa

bahat ve Lütfiye hanımların an· 
neleri Seniye hanım muharri. 
rimize ,u &Özleri aöylemittir: 

- Bostancıda berber ve kah· 
veci Hü..aamettin efendiyi eskiden 
beri tanırım. Bundan iki ay evvel 
gelerek bana Sabahlltİ alacağını 
söyledi. 

Ben de Sabahat kendisi bilir 
dedim. Sabahat da k11men red 
cevabı vermitti. O vakitten beri 
bir daha gelmedi. Kendisinden 
on lira kadar bir alacağımız var· 
dı. Bu parayı İstedik. Kendiıi ge
çen hafta bize geldi. Kızlarımı 
Bostancıya davet etti. Onlar da 
parayı a1mak üzere gittiler. Bu 
facia başlarına geldi .... " 

Poliı ve adliye tahkikata de
•am etmektedir. 

ki memnuiyeti kanununun tadilab
nın timdiden akamete mahkum oldu 
ğunu bey&n etnıi,tir. 

M. Roosevelt, cümhuriyetçilerin 
sömrük tarifelerinin dikenli demir 
tellerle birbirine karıımıt bir halita 
olduğunu söylemit ve fU ıözleri İ· 
lave etmi,tir: 

" Diğer milletlerin mukabele bil
mi•il yapmalarına biz sebep olduk. 

Bu milleti maziyi unutmağa 
ve bütün dünyanın ticari ihyası j .. 
çin lüzumlu planlan tanzim için bi
zimle beraber masa batına otur
mağa davet ebnemizi teklif edi
yorum." 

•• 
Uç senelik moratoryomdan 

sonra verilecek götürü 
para üzerinde uyuşamıyorlar_ 

LAUSANNE, 4 A. A. - Ala
cakJılarrn tarzı teıviye ve tanzim 
projesinden istihsali malümat ey
leyen Alman nazırları, Almanya ... 
ya dermeyan edi)en şartların çok 
sert olduğunu söylemişler ve bu 
şerait hali hazırdaki Alman hüku 
metince kabul edilecek oluraa., 
bunun gelecek intihabatta iktidar 
mevkiinir. Nazislere ve komünist 
lere geçmeıine sebep olacağını i
lave eyledikten sonra bu huıuota 
heyeti mürahhasanın bütün azası· 
nm ittir.ikile ınüzakeratta bulun· 
mağı talep etmitlerdir. 

l'aziyet 
LAUSANNE, 4 A.A. - M. 

Germain Martin ile M. Bonnet oa· 
at 10,30 da lngiliz heyetinin bu· 
lunduğu binaya gİtmitler ve ora· 
da M. Mac Donald, M. Neville 
Chamberlain ve M. Runciman iJe 
görüımütlerdir. 

Fransız murahhasları, konfe
rans reisine başvekil mutabık kal 
dıktan sonra kendisine Fransa hü
kUmetinin 2 temmuzda dayinler 
arasında husule gelmi' olan pren 
sip itili.fını muhafaza etmek niye 
tinde olduğunu iblitğa gelmiş ol· 
duklarını söylemi~lerdir. 

Hatırlarda olduğu veçhile bu 
proje Almanya'nın tamirat nami .. 
le ya~acaiı tediyat bakiyeıi için 
Almany,.'dan talep olunacak ırö- ı 
türü meblar:,ı 4,000,000.000 altın 
mark olarak tf'ıbit etm-.kte idi. ı 

Bu meblaf,. beynelmilel tediyat j 
b'llınkası tarafından çıkarılacak ve 
20 senede itfll edilecek ollln bono 
!arla tediye edilecek ve bu tediya 
ta, Almllnya'ya hah.edilecek 3 
senelik tam moratoriumdan sonra 
baıl"nılacak idi. 

Almanya'nın 3 temmuz: tarihli 
teklifleri, valnız 2.000,000,000 
mark. yani tediyeıi Hoover mora
toriumu il" tehir edil mis olan Y O• 

un~ planı takıitinden 300,000,000 
fazla bir miktar tediyesini natık 
idi. 

Bu meblağa Daweo ve Y oung iı
tikrazlarının faizleri de inzimam 
edecektir. Almanya, bu borcu 3 
senelik bir moratoriumdan sonra 
250,000.000 marklık 10 takıitte 
öd.,yecek idi. 

Bu •erait altında Fr!lnsız mu· 
rahhaıları. konferans reisine-Fran 
sa heyetinin diter 4 alllcaklı dev
letle aktetmiş olduiu prenıip iti- 1 
18.fını tamamen muhafa"Za et· 
mek azminde olduğu iblai!ını mü-

• •• •• •• 1 
nasıp gorıııu~tur. 

1 Temps 11e diyor? 
PARIS, 4 A.A. - Havaı Ajan 

11 bildidiyor: Tempı gazete•İ Lau
sanne'da tesis edilen tek cephenin 1 
borçlar meıelesinde olduğu klldar 
tamirat aaha11nda da mevcut bu· 
lunduğunu beyan ve bunun teıa• 
nüt siyasetinin kıymetini meyda
na koymak İçin ehemmiyetli bir 
terakki teıkil etmekte olduğunu 1 
zikreylemekte ve tek cephenin 
Fransa - Büyük Britanya arasın· 
daki itimlltkitr meaai iştirakinin 
en iyi bir enmuzeci olduğu gibi 
ilk kararın pek yakında Lausan· 
ne'da verileceiini tahmin ettirebi 
lecek mahiyette bulunduğunu da 
kaydetmektedir. 

BeJJler komitesinde 
LAUSANNE, 4 A.A. - Alman 

larm yeni mali teklifatta bulun· 
malan huebile 5 ler komitesi ya-

Alman Başvekili Von Papen 
ittihaz edilmesini istemek niyetin 
de olduğunu aöyl<ımektedlr. 

Mllamafih, Lauaanne konferan 
sının safahatını defittirmemek ar 
zuıunda bulunan M. Heniot, an
cak hllfta ıonunda Parla'e avdet 
edebilecektir. 

Bu itibarla meclisteki miizake· 
r at perıembe veya cuma ırünii ic
ra edilebilecektir. 

Ayni zamanda M. Herrlot'nun 
Cenevre ve L.auıanne'da hükQ.me .. 
tin meaalol veaair milli meseleler 
hakkında bir tav:ııihte bulunmak 
makaadile Radikal • Soıyallat fır· 
kasının meclis rrubpunu içtlmaa 
davet edeceği de allylenmektedlr. 

Alman heyeti, M. Mac 
Donald'ı ziyaret elli 

LAUSANNE, 4 A.A. - Alman 
heyeti, diin öğleden aonra yeniden 
M. Mac Donald'ı ziyaret ederek 
3 aenelik tam bir morlltorium 
müddetinin hitammdan aonra iktı 
aadi salah vaziyeti mliaait bulun· 
dutu takdirde tekrar tediyata İp· 
tidar edebilmek prenaibine ait 
mütekabil teklUJ.,ri tekrJr eyle
mİflir .. 

Bu tediyat, Hoover ınoratorlu
mu ile talik edilmit bulunan tak· 
sit te dahil olmak Ü.zere 2 milyar 
altın Raytmarka baliğ olacaktır .. 

Almanya bu mebllğı bir takım 
senevi taksitlerle ve ihtimal veril 
diğine söre 10 takıitte eda eyli
yecektir. 

Alman mukabil proje.'li 

LAUSANNE, 4 A.A. - Alacak 
lı devletlerin teaviye aureti proje· 
aine cevaben Alman heyeti bugün 
öğleden sonra konferans reisine 
büsbütün ba~ka bir mali makaniz 
mayı ihtiva eden mali teklifler 
dermeyan etmittir. 

Alman heyeti 3 ıenelik tam bir 
moratoriumun hitamında tamirat 
namile tediyatll batlamağı eaaa 
itibarile kabul etmekte ve fakat 
bunun için o zaman da iktısadi ve 
mali salithm bu tediyllla müıait 
bulunması ,artını ileri sürmekte
dir. 

Bu tediyat 2 milyon lllbn rayt· 
marktan ibaret olacak ve Hoover 
moratoriumunun tecil etmiş oldu
iu taksit te bu meblitğa dahil 
bulunacakbr. 

Muğlada çekirge 
mücadelesi 

rın aabah &allt 11 den evvel İçtima MUCLA, 4 A.A. - Köyciie· 
edemiyecektir. zin bazı köylerinde çıkan ltalyan 

M. Germllin Martin vaziyet hak çekirgesi yapılan mücadele neti
kında izahat vermiıtir. Mumaile- cesinde kamilen imha edilmiıtir. 
yh M. Herriot ve hükumetle te- Fethiyenin Karaçulhll köyünde 
maa ettikten aonra bir karar itti- uçkun halinde çekirge ıürüıü sö
haz edecektir. riilmÜf ve tohum br.aktıiı mahal-

Salithiyettar mehllfil, M. Her- lerin tespitine teıebhüı edilmiıtir. 
riot'nun yannki kabine meclisin· Muğlanm Y em.işan mıntakasın· 
den aonra m&li projenin ikinci de- daki çekirseler kitmilen imha e
fa müzakereaini mecliaten tlllep dilmiştir. 
edeceğini ve mezkur proje hak- ı Hamursuz Döğe civarındaki 
kında meclisin hali hazırdaki dev çekirgelerin mücadele devam edi .. 
resinin tatilinden evvel bir karar yor. 

merasimle nakledildi 
COCHEREL, 4 A.A. - Sabık 

baıvekilin ebedi uykuaunu uyuya• 
cağı aade ve mütevazi mezarlık, 
Louviera beylik yolunun çevirmek 
te olduğu bir tepenin üıtünde kit
in bir kaıaba mezarlığıdır. 

Briand'ın metfenini tetkil eden 
tümsek, büyük devlet adamının 
30 seneden beri inziva zamanları
nı ve iıtirahat demlerini zeçirmiı 
olduiu çayırların yetillikleri içi· 
ne garkolmut sibidir. 

Pazar günü, daha sabahtan iti .. 
haren bundan böyle sulh dostları
nın zİyllretg&hı olacak olan ıne· 
zarlığa büyük bir halk kütleai şi· 
tap etmit idi. Bütün trenler, afız 
ağıza dolu olduğu halde geliyor
du. M. Herriot, Cocherel'e öğle
den biraz aonra gelmiştir. 

M. Herriot, Briand'ın hatırası .. 
nı tebcilen bir nutuk irat etmıttir. 
Mumaileyh, müteveffanın pek mü 
te vaaı olan menteinden itibaren 
devletin en yiikaek makamlanna 
lrtikasma kadar olan hayabndan 
bahaeylemlttir. 

M. Herriot, müteveffanın ıah
alyetlnln bu aonn ilk ruh'una ne 
•uretle hakim olmut olduğunu e· 
hemmlyetle kaydeylemi,tir. 

24 defa nazır ve 11 defa baıve
kll olan müteveffanın icraab tari
he lntlklll etmif, tarihin malı ol
muttur. 

Müteveffa, ıulhu tensik etmek 
için yedi aene göreneğe, eıki U· 

aullere, babl akidelere kartı harp 
etmlttir. Ahval ve vukuatın ilcaa· 
tına göre tablyeaini değittirmlf, 
bazen mahirane, bazen ani ve ba
zen de aaburane bir tabiye takip 
eylemittir. 

M. Mac Do11al'dın bir 
mektubu 

M. Herriot, Briand'nm hatıra· 
auu tebdlen aöylemif olduğu nut
ku irat etmeden evvel M. Mac Do 
nald'ın kendiıine göndermiı oldu 
iu bir mektubu okumuıtur. Mek
tup tudur: 

Aziz Dostum, Konferans ve 
uhdeme tevdi edilmit olan ıalr 
meıai gibi müteaddit meıgullyet 
ve kayııulanmll ~ağmen. eıki bir 
dostu olmakla daima mübahi bu· 
lunmuf olduğum Briand'nm bu 
bllydk Franaız'ın, bu büyük Avru 
palının aon latlrabatgi.hına nakle 
dlil ııfuıde Cocherel'e selemcmek 
ten miltevellit teeısürümü size ar
zetmek için kendimde bir mecbu
riyet hissediyorum. 

Artık aramızdan ebediyen çe· 
kilmif olan dostumuza kar•• aon 
hazin vazifeleri ifa etmeme mini 
olan e•bap, mübrem bir takım va
zifelerden başka bir şey değildir. 

Mlicadele arkadaşımız olan ve 
hatırası b~zirn için muhterem bu
lunan eski doatun me::!:art önünde 
efildi;fimiz zaman kendi dü,ün
c.eler:iniz arasında bana da bir ver 
vermenizi rica ede rim. 

M. Gra11di'nin bir telgrafı 
Bu eınada ltalya hariciye nazı 

n M. Grandi'den bir telgraf gel
miştir. Baıvekil, küraüye çıkarak 
bu telgrafı okumuftur: 

"Franaa, Briand'nın halıraıını 
tebcil eylediii fU 11rada zatı dev
letlerine derin heyecanlarla mitli 
olan hiısiyatımı arzetmek ve bu .. 
günkü rasimeye kalben iktirak et 
mekte olduğumu iblağ eylemek iı
terim. 0 

M. Herriot, Cocherel'den 
ayrıldı 

M Herriot, Briand aileıine, ..,. 
firlere ve parli..mento azalar1na 
veda etmiıtir. Mumaileyh,· Pacy • 
ıur .. Eure'e dönmüttür. Orada 
kendiıini bir tren beklemektedir. 

Merasim eınasında Cumhuriyet 
muhafız kıt'aıı muzikası, bir çok 
matem havaları çalmıştır. Pek al
çaktan uçmakta olan tayyareler, 
mezarın üstüne çiçekler atmıtlar 
dır. 

Resmi merasimin nihayetinde 
halkın mezarın önünde geçit yap 
masına müsaade edilmittir. 

Saat 7 de husuıi trenlerle oto
mobillerin ekaeriıi hareket etmit 
ve Cocherel, oraya gömülmesini 
istediği zam.an Briand'run temen· 
ni ebnit olduiu sükun ve aükiita 
kavusmuı bulunuyordu. 

( • 1 tatmin edebilmekten meyuı kalan kat makine ve fabrikaların - m~-v---b~h~a,;;n -;ahfifi için masa batın· 
IktısadAı ve MalAı Hafta borclular bu suretle ademi tediye cudiyetine; buğday, teker kahve, da toplanırken, ne kazllnacaklan 

vekayiine bir nllzarı lakaydi ile çay, pamuk, kauçuk, yağ ve aaire nı değil, ne sibi fedakarlıkta hu-
"----------------------------~ bakmllktadırlar ki, mali itimat· gibi mevaddın da bolluğuna rağ- lunabileceklerini düıünmelidir • 

Beynelmilel Ticaret Odasıııuı ı mehafilinde itimatsızlığı mucip ıızlığın men,ei iıte budur. Borç· men itıizliğin eıiri bulunıyorlar. ler." 
İngiliz azllları "Lausanne'da top- oluyor. Altın indekıleri muntaza- larını tediye edebilmek için sonu- Bunları esarette tutan ıey fahit itiraf ebnelidir ki bu aö:oler 
lanan devlet adamlarına" bir "hi- men diifüyor. 1929 dan beri Ce- na kadar mubareze etmefe koyu- gümrük tarifeleri, döviz tahdida- hllftan aonuna kadar birer hak.i
tap" yapılma1ını teklif etmişler- mahiri müttehidede bu aukut lan bazı tacirler, ithalat ticareti- b ve kontenjan uıulleridir. Hlll· kattir; ve fakat, Türkiyenin eko
dir. Beynelmilel Ticaret Odasının yüzde 37 yi buldu. O vakit, bir ni bu auretle yıkıyorlar;; ve fa- buki bu tahdidab vazedenler lln· nomiıi mevzuu hahiı olduğu va• 
idare mecliıi tarafından kabul ve borcu eda için, mesela 100 vahit kat ihracat ticaretinin de ayni za· lamıyorlar ki ticarette ihdas edi- kit, iıtenilen aerbeıtiye, hele fU 
benimsenmit olan bu hitabın atİ· aatmak kafi iken, buırün, ayni manda yıkılmllğa mllhküm oldu· len beynelmilel bu mevani ve sırada, taraftar olmadığımızı aöy
kar olan ehemmiyetine binilen ba· borcu ödeyebilecek parayı elde iunu görmiyorlar. mütkilitt bütün dünyanın huzur !emekten çek.inmeyeceğiz. TürJd. 
zı aksamını berveçhi zir nllkletme etmek için 180 vahit aatmllk icap Bugün, herkeı, kendi refahı- ve refahını aelbedecek mahiyette ye batlıca iki ıartla bu ıerbeıtiyl 
ği munaıip görüyoruz. eder. Şu halde borçlarm para o- nı, istihaal ettiği maddeleri, ya dir. iade ve sümrük manialannı tah-

"lktıaadi ve mali buhrlln dün- !ara heaap ve muhafaza11, em- memleket dahilinde veyll aair Milletler, busün, kendi kendi· fif edebilir sanırız: 
yada hala devam ediyor; daha tia itibarile bu borçların yüzde memleketlerde, iıtihaal olunan !erini, devlet adamları vaaıtasile 1 Türk dövizi tahb emniyette 
fena11, her ay gittikçe vehamet 60 tezayüdünü mucip oluyor de- ba,ka maddelerle serbest ıurette idare ediyorlar. Üç ıeneden beri bulunmak, 
keıbeyliyor. ffqover morlltoire'ı, mektir. Alacaklılar mal almak iı- mübadele eyleyebilmeıinde görü- tezayüt etmekte olan ümitıizlifin il Tlirk aanayiinin inkişafına 
bir aene evvel, borçlu devletleri temeyince, borclular da bu niıhet- yor. Bu ıerbestinin büyük bir k11• tevlit edebileceği "cataıtropbe" u hlllel getirilmemek, şartlarile. 
harp ve tamirat borçlan tediyatın te te.zayÜt gösteren malları aatma mı halen, gitmittir. Bunun netice bertaraf etmek için milletlerin 
dan kurtarmıf, fakat buhranın ğa imkitn bulamıyorlar. Bunun ıinde 25 milyon amele i,siz bekli- mürahhaaları nihayet Lauaanne Esham ve TahvilAt 
tiddetini bir türlü İzale edeme- neticeainde, harici tediyat için dö- yor; ve maişetleri Yll İllne ve ya da toplandılar. Fakllt, vakit geçi- lıtanbul Menkul Kıymetler ve 
mişti. Talik edilen vecibelerin viz elde etm"k de mümkün olmi- vergi tarzında temin ediliyor. yor : ancak cür'etli bir hareket kambiyo boraaaı, geçen haftaya 
veniden tesiri ihtimali bütün is vor. Alacaklılarının metalibatını Bunlar çalı,mağa hazırdırlar: fa· vaziyeti kurftt.rllbilir. Milletler, niıbetle bu hafta bir a z dahil fa:. 
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ANKARA, 4 (Telefonla) Dün mecliıte müzakere ve k 
edilen Merkez Bankaeı kanununun bazı maddelerinin tadili 
kıdllld kanunun 4 üncü maddesine tevfikanMaliye vekaleti ile 
ka arasında bu maddenin tatbikatı hakkında bir şekil teıbit 
nacaktır. 

Bu auretle ~zde yetmi!İ tamamen tediye edilmiş ve d 
memurlarının elınde bulunan Banka hiase aenetlerini 
arzusunda bulunanlardan hazinece mübayaa edilecekti;, 

Gayrimenkullerin paraya çe 
rilmesi hakkındaki layiha 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Bütçe, lktıaat ve Adliye En 
menlerinden mürekkep muhtelit encümen heyeti umumiye i 
mllını müteakıp toplanarak haczedilen zirai gayri menkullerin 
raya çevrilmeai hakkındaki kanun layihasını lktısat Vekili 
huzuriyle müzakere etmi9tir. 

Neticede encümen layihanın daha şamil esaılar dairesin 
yeniden tanzimi maksadiyle müzllkereıinin teşrinisani içtim• 
talikina karar vermiştir. 

lzmir şehir meclisi toplandı 
İZ"'11R, 4 (Milliyet) - Şehir meclisi bugün fe.vkallde 

içtima akdelmiş, vilayetin taedik ettiği bütçeyi müzakere et 
tir. lçtimaa çarşamba günü de devam edilecektir. 

Torpil imha edildi 
fZMlR, 4 (Milliyet) - Çanakkale boğ&Zmda görülen t 

pilin imha. edildiği buraya bildirilmittir. 

Bir Yunan muhribinde kaza 
ATINA, 4 (A.A.) - Panthere iımindeki torpido muhri · 

endaht talimleri yapıldığı sırada bir obüa infilak ederek dört 
micinin yaralanmasına sebebiyet vermi9tir. Bunlardan binıi ' 
mek üzeredir. 

1832 kilo kaçak tütün 
DEıNlZLİ 4 (A.A.) - Son 10 gün zarfında Denizli ti.it 

inhisarı tarafından 1832 kilo kaçak tütün müsadere edilmiştir· 

Mersin limanında bir müsadem 
MERSİN, 4 (A.A.) - İıkenderondan gelen Mıaır baııd 

rah Ramzea vapuru limanda bulunan Gerze vapurna binerek ~I 
purun iıkele ve teknesinde tahribat yapmıttır. İnsanca :ıayt• 
yoktur. Hasar mikdan tesbit edilmektedir. 

İrlanda 'nın cevabı Barney meselesi 
LONDRA, 4 (A.A.) - Hü LONDRA, 4 (A.A.) _,, 

kiimet, M. de Valera tarafından Kocaımı öldürmüt olmalı!' 
ıon notasına verilen cevabı al- müttehim Mistres Barney'ıO 
mıştır. M. Thomae, bugün öl- dava11 bugün batlamıttır. il~ 
leden sonra Avam kamarasında meıele büyük bir alaka uy~· 
bu meıele hakkında beyanatta dırmıştır. Gece yansından iti' 
bulunacak ve ayni amandll bun 1 abren, mahkemeye girebilıııııl' 
dan on beş gün evvel M. de Va ümidile, mahkeme blna11 cİ"'' 
leraya göndermit olan ve m~h nnda bir çok halk toplaııııı'J 
teviyatı henüz neşredilmemı! idi. Bu sabah lO'da kapılar açl 
bulunan nota hakkında malu- dığı zaman halk mahkeıne1' 
mat verecektir. adeta hücum etmiş ve poliı afi 

Bombay kanşık! 
BOMBA Y, 4 (A.A.) - Son 

isyanlardan beri 10 telef ve 200 
yaralı vardır. Binlerce müalü

mandan mürekkep bir alay, 

dün memnu bir sokaktan ıeçer 

ken bir mezarlığa girmeğe te

şebbüı etmiştir. 

Polis memurları halka hü

cum ettiğinden ahllli beraberin 
de bulunan boş tabutu bıraka
rak kaçmı9, fakat bilahara mik 
darları artan nümayi9çiler Gan 
dhi usulünü yani menfi mukave 
met usulünü tatbik ve birkaç 
saat tabutun etrafına uzanıp 
yatmışlardır. İğtitaşçılara yeni 
bir takım unaurlarm iltihak et
mekte olduğu dikkate şayan gö 
rülmektedir. Bu hareketler, ağ
zına kadar dolu olan hapiıhane 
den mahpusları kurtarıp çıkar-

la faaliyet söaterdi. Kuponlar hak 
kında Pariate cereyan eden müza 
kerelerin iyi bir safhaya sirmek 
üzere olduiu haberlerine inzima• 
men, büyük bir müeaaese nam ve 
hiaabına Anadolu eıham ve tah· 
Tillb mlibayaa edilmesi, bu faa
liyetin baılıca Amilleri oldu. 

Röpor muamelittı için yii.zde 
10 ile suhuletle para bulunabili
yor. Eıasen Bank&larda şu aırada 
para boldlll', fakat ihtiyatea ikra
satta kullanılmıyor. 

Unifiye dün akf&ID Pariaten 
21,711 frank olarak geldi. Parlteal 
45 ~ kurut eder;; halbuki tema
yül yukarıya doğru oldufu için 
47 y. da kapımdı. 

Anadolu klğıtlan sene bliyük 
hamleler sllsterdller; Geçen haf· 
tadan beri 

Akaiyonlar 
Obliıaqonlar 

17,40 
28.75 

Ura 
tan 17,75 

.. 29,Sll 

yiti muhllfaza makeadile mliıl' 
hale mecburiyetinde kalmıştıt· 

Amerika istiklali 
Pariste tes'it edileli 
PARİS, 4 (A.A.) - AtJJJ 

ka iıtiklali, bugün Pariste tet'il 

edilır ··tir Bu münaeebetle f'•' 
ris §e •.• i Franıa ve Ameri~ 
bayrakları ile donatılmıt ;di
Ayni zamanda belediye dairef~ 
umumi mebad, Franklen, "\/~' 
şington, Lafayette heykellı:< ''. 
Amiral Graue abidesi de b~ 
raklarla ıüılenmiş idi. Anaıt • 
F ranaız • Amerikan rasiıııef'' 
Ficpua mezarlığında jeneral 1;.j 
F ayette'in merkadinde icra e<'' 

miştir. 

-······--······-·-·-······--·-··-·,,....; 
maktır. Yalnız Bombay'da ~ 
auretle 200 mahpus tahliı ed1 

' 

mittir. 

Müme11il senetler 24,50 

Haydar Paıalar 
32,50 " 33 

yükaeldller. ~ 
lstikrazi dabilinin nominal fil 

98 Y, kuruıtur. , ıif' 
it Bankaaı 9,20 lirada aab!\e1 

Oamanh Bankası fiati Par••~ 
70 frank tereffü ile 409 ol.o 
tebliğ edildi. .,ıııl 

Tramvaylar 44, 711; Bol" ır 
21,10; Derkoı 28; ittihat ~~ 
maıcillk 19'25ı Şark Dett_P'.'1i 
cilik 1,85; Telefon 14; Rei• 4• 
Ura etmektedir. •# 

Mııır Kredi Fonaİff fiatlert 
hayli dlltkünliik vardır: ıif' 

1888 tertibi 184 
1903 " 89 tt ~ 
1911 " 87 ;,.: 

ediyor 
Altm 927 kurutta sabittir· 

K. f{. 



Havayici 

Yiyecek ve içecek 
·atları tesbit ediliyor 

1 •••••• 1 

ayetlerden maliyet ve nak. 
at fiatlan için izahat istendi 
birde .. tııan yiyecek ve içe- dolu düşmüt mahıul Üzerinde 

llladdelerinin fiyatlarmı ma· cüz'i haaar yapmıttır. 
bir hadde teııbit için Belediye Brezilya ne kadar 
Jetlerden lıtanbula ıelen yİ· 

fiyatlarmm mahallerinde kahve tahrip etti? 
et fiyatların• ve ...... iti nak· NEVYORK, 4 (A.A.) -
• buraya ıelinceie kadar 
lllal oldutunu oormuıtu. Şeker ve kahve borsası tarafın. 
illyetlff latanbul Beledlyelİ· dan netredilen iıtatiıtiklere na 

aplara ıönd~itlerdir •. Be· zaran kahve mahsulünün fiya· 
~=•at miidllrliifü bu fıyat· 1 tmda istikrar huıulünü temin 

de tetkikata batlamıt· d' 8 'l 'd 1 ·ı 
Pfetlcede bir malın lıtanbulde maksa ıle rezı ~a a • m! y~r 
lablmaaı lisan ıeldiii tea- libre kahve tahrıp edılmıthr. 

-.lilec:el.tlr. Faslaya .. tanlu Bresilya milli meclisi, tahrip et 
a ihtllıir maddealnin te- mek makaadile 10.000.000 lnııi 

. •flddel umumillkt- tecsl lia lirası kıymetinde 7.000.000 
llt-ec.ı.tlr. . k h t 1 t çuvaı a ve sa ın a mıt ır. 

iktı .. t mecli•ine 
ler gidecek? 

4.U iktuat mecllıine muhtelif 
lar na•ıına lıtanbul mıntaka 
n lttfrak edecek murahhao
lanıamen aeçilmittir. Murah-

fU zevattır: 

&.nkacılar: Ziraat Bankaaın· 
Suphi, Oomanh Bankaoın· 
Alını Beyler. 

licaret n Zahire bonaıın· 
: S.bri ve Ziya Beyler. 

J"•dencilerd-: Rifat Kamil 
...,.t Beyler. 

er)i pamuk İflfye
cek bir fabrika 
r· IC.aret odaoına ıelen malılma 
lla.~ara11, Adanada yerli bir mü 

n. İyi bir t.,.ı.büae giripait· 
- müeOMMDin yaptırmakta 
~. ~ir fabrika oırf yerli pa· 
~an Japon ve Amerikan 

İm.ı edecektir. Bu falın1aı-
Yerti pamuklara maballi sarf 

İtiharile mühim bir teıiri 
lır. 

8utday fiatlan 
~ boroada buiday fiab an 

. k~rut 15 paraya kadar yfik 
Üt-. Şehrimiu din 40 nıon 

oluclan ve 130 çuval liınan· 
an b11iday ıelmittlr. 

•tan yağmurlar 
licaret boroaoının meteoroloji 

-ind- aldıiı mahlmata 
~-... pazar aabahına kader 
' bir, Bordur, Rizeye 1, Kü· 
ta, Ankara, Afyon, Sivribiaa· 
2, Beypazanna 5, Salihliye 9, 

'Y• ı ı milimetre yafmur 
halttır. Karata ı 1 ıniliınetre 

ir yalıda 
abancılar 

~•elki ıece aaat 23 ıulannda 
lr"'ı:t..-ınde Aptülezelpat• cadde-

328 No. lu yalıda oturan demir 
~'nun ikametgahından feryat-
~i iisenne poliı memurla 
Y~ıe,. .., yalının önünde bir 
tİ!r clerunuada Çahoğlu Mehmet 
..... bıfa İlmİnde iki kitiyi, Koço 
' ile bntuturlarken yakalamıtlar
• i(oç. el. nırdiji ifadede, bu •· 

ID ıirkat ınak .. dile yahya ıi· 
~ ile kendioini teladit et• 
• • iddia etmittir. Tahkikata 

._ edibneı.tedir. 

ip sekte•inden •. 
U.ı.::~. . ..,_ 

.--....&rda ~kele ovarında ... ta 
iİlli olanlı: bulunmuıtur. Yapılan 
Yeoıecıe bu f8bım kalp sekteoin· 
"'fat ettiii an1atdm&ftır. T.ı.ki· 
~•inde hüYiyeti de teoltit • 
~ Balatalı 6S yaf1nda tank· 

ef. 

Yangın 
U.L,.~- R-: :-"....,.da Pa,alimanuıd• ~ 
;- IDutaıarnf ve Hayriye Henı-
1" tıııiiotecir bulunduiu ve lllOO li· 
Ya • 

tıı 111ortalı bulunan evden yan-
~. Ye ev luoınen yanmJthr· 

~llize düten •arhot 
;::~nı köprusunden ıeçenler 
~ bir İnsanın çtrp nmakta ol· 
-._ ıörmu,lerdtr. Bunnu iia
~deıun hemen iındadma 

ve kendisi denizden çıka· 
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fııikrazlar Tah•DAt 
!u dıMft H,50 
~11t d. yollan ı,- ll•ttrlt 
O. Mın~~ı•• 47,1/ Tramnf 
Cti.,rtıtl<ı 6,- Tln<I 
Seydl aıalıl 4,U l\ıhıım 
Bırdıt U5 Anadolu 1 
ı utrrly• US nı 

5,-

"'' 5,-
19,50 

18,iO 

Jrmlı Btltdlyı ,Mlmcull 16,l,ı 
lstitıa.ıı 94 

Esham 

1ı Rıotı::ı;ı Q.!."i 

Audol• 17,l!O 
Re\I 4,IS 

sır. h•1rl1• 14,50 
TrıaıY•Y 44.75 
uaıanıtıııortı 10.JU 
Bo•oıtl 11,10 

1 trkOJ 
\lmtnl•• Ar. 
llayo• dey. 
Saıt d•Y· 
lılyı 

Sut m. ecu 
Ttlıloa 

Çek fiatlan 

Pırl• 
Loadrı 

!IOlyork 
Mlluo 
Hrbt1tl 

ıt,OJ 

7So.50 
47,41\ 
Q,!j 

J,30,9d 

Atlaı 70.97 
c ı.cw-rc 1,42. t / 4 
~olya 66,8ll 
Amlsttrdım 1,1105 

Prlf 
Vtyıaı 

MıJrıı 

e .. u. 
VırJOVI 

Ptftt 
Bllrtf 
Bclcraı 
Mo tov• 

Nukat (oabt) 

Kurut -
1, rFr•astı. 171,-

ı i•l(flill 766.-
1 dolar 113 

IO llreı 117,-
tO 1 lltlçlh 111.

IOI .. olı•I 41,
IO ı. Jıvtçr• •tt.-
/ıe .,... u.-
ll Dorl• 15, -
Mı t•r Çet.) ııt.-

/ ıtıın, Av. 
ı ptıttı 

ı •ark 
ı aolıt 

ı peaıo 

10 ley 
10 dlıır 
ı <_'erlM"tY~ 

1 AlllD 

t Mtcldlyı 
ı Bıok.atlC 

ti,-
1.!IO 
10,tş 

1,85 

ıı.-

t,30 
IU5 

1$,91.5 

4.J910 
57,i~ 

1 ,l}Q 

•.21 
a.9~ı• 

80.~3 

~ ..• 
10ti7~ 

Kuruş 

16.-
ıe.-
ııo.-
14.-
llO,-

14.-
14,-

9,18 
u.-
Ut-

Noterler teftit edildi 
Noterlerin teftiti ikmal edil. 

mittir. Heyetin raporu vekalete 
derdesti inaldir. 

Amerika istiklAlinin 
yıldönümü 

Dün Müttehidei '.'m~rika İ.s 
tiklilinin senei devrıyeaıne mu 
sadif olduğunda~ ı~r M. 
Cherrill'in ,ehrimızdekı ıkam~ 
ihıada bir resmi kabul tertip 

ıı . . 
edilmıttır. 

Recai B. ve ailesinin 
•ıhhati iyilepyo .. 

Yeniköyde yeğen Nurecld~ 
Ef. tarafından cerhedil~ Reca! 
Nüzhet Bey ile valdesı ve .ken 

. · Etfal hastahaneaınde 
meeının . -'· 
ed vilerine devam edılm-te
ta d "et"h d. . iiç yaralının a YaztY 1 s~ 
hi~eleri gittikçe düzelmektedir. 

Muhafızgücü 
Bisikletçileri 

EL.AZIZ, 3 (A.A.) - Mu-

f Gü. .. bisiklet takımı saat 
ha uı: cu • 1 d. G .. 
14 te Elizize gelnııt er ılr. t': 
.. bir heyet ve sporcu ar a 
lu:d ehre 20 kilometre me 

::fede:" i!tikbal • eclilnıitl~ ve 
b halkın samımi tezalıuratı 

te re d irmltlerdir. Bisiklet-
arasın a g h eket 
çiler yarm Malatyaya ar 

edeceklerdir. 

-------------~~--Hikmet cide Aydo• otelinde oturan. ~ 
olıluiu ve aarhotlulda dftllze d111· 

bil 

• ye fiatlan da kontrol edilecek •• 
B•lf!dlgf!d• 

Yeni bir 
Reglatör 

Otob1islere verilen 
mühlet 

temdit edildi 
Otobilılerin sür'atlerini tahdit 

için tatbik edilecek olan reılitör 
aleti bu ay batında otobüılere 
konacakh. Fakat yerli bir .. n'
atki.r tarafından daha ucuza mal 
olan yeni bir reslitôr nümuneai 
teklif edilmittir. Bu aletin tatbiki 
ve tecrübeleri yapdmak için reı· 
latör konmaaı hakkında verilen 
mühlet 15 gün daha temdit edil. 
mittir .• 

Bazı otobüsçülerin 
ruhsatiyeleri verildi 

Talimatnameye riayet etme· 
diklerinden dolayı ellerinden ruh 
aatiyeleri alınan otobü.çülerin bir 
luomına ruh .. tiyeleri iade edil· 
mittir. Şimdi itlemeleri menedi
len 15 otobüs kalmıttır. 

Dün bilhassa Boiazİçine Tak· 
simden yapılan otobüı nakliyatı 
inkıtaa uğramış ıibi idi. 

932 bütçesi 
Dahiliye vekaleti belediyenin 

1932 bütçeıi hakkın:la bazı iza
hat istemitti. Bu izahat dün veki 
lete ıönderiln.ittir. 

istatistik yıllığı 
Şehre ait 66 madde hakkmda 

vücnda ıetirilen belediye istatİa· 
tik yıllığı cumartelİ pnü neıredi 
lecektir. Yılhk Türkçe ve Fran· 
aızc;. olarak tertip edilmittir. 

Ekmek hakkında 
bir rapor 

Belediye lktısat müdürlüğü lı 
tanbulun umumi ekmek vaziyeti 
hakkında ihoai malUınata iıtinat 
eden büyük bir rapor hazırlamak 
tadtr. Raporda aon ekmek fiatleri 
tahavvülat•, izah edilmekte, ae· 
hepleri araştırılmakta, narh uıu
lli için yeni teklifler yapılmakta
dır. lıtanbul ekmek meselesinin 
en .. lim bir şekilde halli için ba
sı tedltirlerin ittibazı tavoiye edil 
mektedir. Rapor berayi tetkik ma 
kama verilecektir. 

ltlAf edilen köpekler 
Son günlerde tebir dahilinde 

ookak köpeklerinin arthiı, adet• 
!erinin 4 bine balii olduiu aöylen 
mektedir. Bu münaoebetle kuduz 
vak'alarının da çoğaldıiı iddia e· 
dilmektedir. Bu huauata Belediye 
reis muavini H&mit B. fU İzahatı 
vermektedir: 

- Son zamanlarda kulaktan 
kulaia lıtanbulda kÖpeklerin art
bğı adetlerinin 4 bine balii oldu 
iu ~yleniyor. Hanıi erbabı ak· 
hn bunu böyle birer birer .. yıp 
teııbit ettiiihİ bilemezoek de te• 
aadüf edilen köpekler itlaf edil
mektedir. 

Şehirde dolattığı ıörülen kö
peklerin adedi çok cüzidir. Şehir· 
de köpekler itlaf edilip ookaklar 
bofaldıkça civar köylerden pey
derpey relmektedirler. Bunlar da 
bittabi takip •e imha ediliyor." 

Yeni ekmek narhı 
Belediye yeni ekmek narhını 

dün alqam teııbit ebnittir. Ekmek 
ıene 9,5 kuruftur. Francalaya 20 
para zam yapılarak 13 kurut teı
bit edilmittir. Yeni narh yarm· 
dan itibaren tatbika batlanacak· 
tir. 

Sporcular balosu 
Galatasaray ve Fenerbahçe 

kulüpleri ile maç yapmak üzere 
tehrimize ııelmit olan Rasinıı 
Club son maçını ör:ümüzdeki 
cuma günü F enerbahçe stadyo 
m\anda Galatasaray • F enerbah 
çe muhtel itine kartı yapacaktır. 
Maçtan sonra Galatasaray ve 
fenerbahçe kulüpleri tarafın. 
dan Ra1inıı Cluıı terefine Sua
diye plijında mükellef bir ziya 
fet verilecektir. Ziyafeti müte
akıp yalnız kulüplerin davetlile 
rine mahsus olmak üzere büyük 
bir balo tertip olunmuttur. Ba. 
tonun ıon derece zengin ve ei· 
Ienceli olması için tertibatı li
zime icra edilmektedir. Daveti
yeler Galatasaray ve Fenerbah 
çe idare heyetleri tarafından 
tevzi olunmaktadır. Balonun 
parlak olması için Suadiye ııaai 
D09U ıahibl tarafından btiyük fe 
dakirlıldıırla o ııecefe mahsus 
bazı mutena numaralar hazır· 
landıgı haber alPtamtır. 

Maarifi• 

Talebenin 
Randımanı 

Abanoz 
Cinayeti 

Umumiyet itibarile Katil Agop yedi 
pyanı buçuk sene 

memnuniyetg6rilld6 hapse mahkGm oldu 
Bundan bir ay kadar evvel ilk 

mektep talebeaind- 12 bin kiti 
araaında yapılan teot uıulü ,...ı.. 
lamanın netİcelİ dün anlatılmqbr. 
12 bin imtihan evrakı birer birer 
tetkik edilmitıir. 

Kağıtları 50 kitilik bir heyet 
tetkik etmittir. 

Yoklamaların neticeai umumi .. 
yet itibarile taYanı memnuniyet 
ırörülmüttür. 

Mektep kasketleri 
giyen mektepsizler 

Mektep t.lebesi olm!.)'an kim· 
selerin mektep firmaa taflJ'aft 
kaoket ıiy-iyecekleri bakkında· 
ki kanun B. M. Meclioind- çm· 
mıtlır. Kanunun bucW. yann Ma· 
arif idare.ine tamim edil-oi bek 
lenmektedir. 

Maarif müdürlüiü had- il· 

kı teftiıler yapacak -ı..::c., tale· 
besi olnuyan bazı •ilna tsis 
kimselerin mektep kulo.tleri t&tı 
dıklar1nı ıöriince derhal sabıtayı 
haberdar edecektir. Zabıta bu si
biler haklunda kanun ahkiaı mu 
cı'bince tecziye muameleol yapa· 
cakhr. 

Mektep talebeoi de b.,ka f&P• 
ka riyemiyecekler yalnız kaıket 
tatıyacaklard.r. 

Meaılekf!lte 

Tren bir insam 
parçaladı 

ESKiŞEHiR, 4 - Dün ıece 
Doiançay ve M3kece iataaiyonla• 
rı araaında ve demiryolu üzerinde 
müthit bir facia oldu. Ankara ek· 
ıpreai oon sür'atle ıiderken meç· 
hul bir ,ahu ezdi Ye parçaladı. 
Ceset parçalarının Eakifehire ka· 
dar geldiği aöylenmektedir. Bu 
feci kazarun, meçhul ,.ı...n ıece 
karanhjında demiryolu Üzerin· 
den ıeçmiye te..,bbüı etmeıinden 
ileri celdiği anlatılmıttD'. 

Y akalandıf 
Diy arıbekir Hazro nabiyeıinin 

Şikeftani Cemalettin ~ôyü muhta 
n Ali Hamn oilu Asız bundan 
bir ay evvel kan_. öldürerek 
bahçeye ıömmüt ve bu suretle 
cinayetin iziai kaybetmek iıtemit 
tir. Vuku bulan ihbar iizerine Ad· 
1 iyece m-leye yaziyet edilerek 
Azizin itlediii cinayet bütün fe· 
caatile meydana çdmılf ve katil 
derhal derdeot edileTek Silvan& 
ıetirilmittir. 

Bu cinayeti halter alan mak
tulenin kardefi Haao, kendi kö
yünden Şikeftana ıelerek, Azi· 
zin babaoı Ali Hanı •e kar111 Ay
teYİ öldürdükten IOnr& Ali Ha· 
nın kızı bulunan kendi karıoıam 
Silvanda bulanan kardeti Azizi 
ıörmek ÜZ•e yola c;d<tıimı haber 
alınca kartılanna çıluırak kanoı
nı Ye Arap namında bir adamı da 
katletmittlr. Bu suretle dört katil 
yapan Haao, Jandarmalanıruz ta. 
rafmdan takip edilerek derdeıt 
edilmittir. 

Mersin için 
MERSiN, - Bu ıün tebrimiz 

den Adanaya trenle iki buçuk .. 
atte alınan meaafe, yolcu oeferle 
rinin tren yerine otodrezinle ya. 
pdmaıına karar •erildiii için Y•· 
kında 45 dakikaya inecektir. Bu 
buıuota laz11n ıelen bazırhklara 
batlanılmıthr. Otodreıı:in malze· 
meleri limana ıelmittir. 

Otodrezin yolculanna birinci 
mevki için 100, ikinci mevki İçin 
75 kurut bilet keailecektir. Her 
ıün Adana ile Menin araıında 
on yedi sefer yapdacaktlr. 

Ankara yüksek zi
raat ve 

-.,,~--

baytar mektepleri 
ANKARA, 4 - Ankara yi.k. 

oek ziraat ve baytar mekteplerile 
enıtitüleri illf&al - telİaab için 
iıtikraz aktine dair teklif edilen 
layihayı bütçe encümeni tadilat
la kabul etmittir. Bu l&yihaya ıö· 
re münhaaıran bu enatitülerin in .. 
ta•t ve teıi .. tı, alit ve tedris Ye· 
.. itinin ikmal ve ibD&mı için .. r. 
fedllmek üzere maliye vekaleti 
bir buçuk milyon lira1a kadar is
tikraz aktine mezundur. 

Bütçe encümeni, llyiha ile tek 
lif olunan hükmi tahsiyet, az çok 
idari iatikllli intaç edeceii için 
henüz teeoaüo deneoinde bulunan 
miieueaelere bunu bahtebnek za. 
manınm ıelmit olmadıiına kani 
olmut ve ba meoeleyı ileride mü
talea eyi-ek uzere layihada çı
k-fln' 

Beyoiluada Abanoz oobim· 
da Halı:lo Ef. yi öldiiraMlde maz· 
DUD "sop'- Afırceu mahk
eiaff m11h•kemeai dün intaç "' 
karar tefhim edilmifflr. Alop, 
7,5 - bapoe malalnlm olmuttur. 

Nepiyat davalan 
"Pl&j" mecmuumm aon çıkan 

nilıh•oınm ilk .. yfaomda İntİfar 
ed- reoim ba1aoısca ıörülerek 
Müddeiumumilikçe dava açılmıı, 
evrak 3 ünc6 ceza mabkemeoine 
verilmittlr. 

Bir sene hapu 
Reiaicumlaur Hz. baldıtmda te· 

fevvühat1 liaaniyede b11hın•akla 
mas-n Şeref Yılmaıı: 3 üncü ce· 
- mahk-ııince 1 - bapae 
mahkum edimu.tir. 

Bir ıof6r mahk4m 
oldu 

Otomobilile biriae çarparak 
mecnahiyete sebebiyet nırmekle 
maımun ooför Hakkı l!:f. 1 iaci ce
za mahk-·ıince 3 ay bapoe ve 
mecnıhun tedavi ücretini teoYİye· 
ye mahkum olmutbar. 

Mahkeme kapısı 
6nündeki cinayet 

Bir kaç ıün enel Adliye biaa· 
unda 2 inci ceza mabkemeai kori· 
dorunda aralarında dava açılmlf 
bulunan Muotafa'yı tabanca ile 
öldüren V an'b Hasan'• ait evrak 
6 mcı İıtintak Hakimlii ine veril
mittir. 

Kaçakçılar 
61 7 ,439 varak kaçak na ara 

kiiıdı kac;.kçıhimdan mas-n 
Abdürrahman ve Mehmet Ali 9 
uncu ihtiaas mahkemeıince 9 ara 
ay hapoe ve 617,43& kurut para 
cezasma mahkıim edilmitlerdir. 

Limon davasına 
naluan b•flancb 
Sardmya Yapurundan çlkan 

145 .. ndık limomı ma""adan 
maY1111ya aaldetmek .....,tile bili 
reoim k_..ı.la maanun ıı
krah ......ıte maruf Diyaaaandi 
Yanakaki ef-di bundan bir müd 
det evvel Cümrilkteki sekisinci 
ihtiaao mahkemesinde beraat et. 
mitti. Bu karan mahk-i tem· 
yls nakzettiiinden clün dnanın · 
n.a- riiyetine bqt.-,tır. 

Mahk-ei temyiz karann nak· 
zma oebep olan noktalarm İzahın· 
dan --. -un vekili eoki be
,_ karermda ıorar edilmeoiai le-

~etti. 
BuD-'_..n aaara riyaaet makamı 

yeniden dQftlflD• ic~ı'!'.• _ve mu• 
hakemeain cumart ... IUDii aaat 
14 de tehirine karar Yerdi. 

Dahiliye vekili 
teftişe çıkıyor 

ANKARA, 4 - Dahiliye veki· 
li Şükrü Kaya Bey ağuotoı orta· 
lanna doint Karadeni.ıden ba,la 
mıık üzere f&İ'k vil&yetlerini teftite 
gidecektir. 

Kari sütunu 

Ecnebi mekteplerde 
alınan ücretler 

Bir karümiz yazıyor: Senei deroİ· 
yan hıtaııu müauebetiyle huıu
satı atiyeyi muhterem ıazeteniz va· 
ııtuıyle Maarif lda.reıinin nazarı 
dikkatine arzetmeldiiime liitfen mü 
aaade buyurulmaıını rica eclerim: 

Şehrimizdeki ecnebi mektepleri i
dareleri dind .. ve ırkdatlan olan ta· 
lehe velilerine mektep paraımden 
ı.- sene büyük tenzr1iıt yaptddan 
ve hatta buan mezlriir talebeyi lıüo
bütün parasız kabul • ettikleri,~ 
Türk çoculdarmıı ım- m • .-.. 
muayyen ücret tarifeei budur diye
rek hiç bir pna tenzilitta bula.--

maktadırlar. 1 • . 
Bi-'eyh Maarif clareoinı• ec 

nelıi mekteplerden ücret tanfeoi ile 
birlikte ecnebi ve Türk talelııden a
lınan ücretleri mübyeoe etmek üze
re bütün talebeden alınan ücretlerin 
listeoini de talep -i suretiyle a
ceba bu iıtiamarın önüne ıeçme.i 
kabil olamaz mı? 

Bir ecnebi mektel>inde tahoilde ço 
cufDm olduğu cihetle bilhassa fU 
buhran zamemnda yapdan bu hak
ıdığrn önüne ıec;ilmeıi huıusunda 
muhterem ruetenizin veaatetini ri
ca eder ve ecnebi mekteplerinde ço 
culdan bulunan bütün Türk Yeliler 
mmına timdiden arzı tewefıkür ile 
hürmetlerimi takdim eylerim Efen. 
llİIR 

Temyiz 
Komisyonu 

bd azuı da seldi, 
ite bafladı 

Aakara'dalı:i -ı.es t-yiz 
komiay-unun itlerinin fule ol· 
maaı Ye lotanbul'da iae kna İfle
ria çok fazlabiı dolayıoile lotan• 
bal'da bir verai t-yiz k-iayo
nu tefkil edilmitti. 

Kmnioy- riyaoetine sabık Is. 
mir defterdan A•ni Bey tayin e
dllmittL 

K..U.yona asa olarak Abdal
lah Naci nı Di•aaı muhaaelaat i
kinci reİIİ C-.1 Beyler taJin e
dilmltler Ye ite batl .... ılardır. 

Komloyon timdilik yalnız ka
- •erıiıi itirazlarına bakacak-
br. 

Maaı tamamen 
veril dl 

Bitün dairelerin bonlrolan 
ıeldifi cihetle maat tamamen .,.. 
rilaİftİr • 

idare heyeti 
Vilayet idare heyeti dün Yali 

mu..,.ini Ali Rısa Beyin riyaoetİn· 
de toplanmlftlr. Bu içtimada bası 
idari davalar ıorülmiittür. 

Muhabir mektubu 

Değirmen 
Derede-
Burada halk müa

Madenleı 
Meselesi 

Tevzlattan istifade 
etmelerine 

karar verildi 
Anadoluda emliki olup ta 150 

lain lqiliz lirahk te•zİattan ioti
fade edecek olan etabli Rumlar• 
dan bazılarmm Muhtelit Miiha· 
dele komisyonuna verdikleri bir 
filiyetnamede Anadolu'da me• 
d-leri bulunan Rumlarm bu tev 
ziattan iatifade ebnelerine İtİl'az 
ettiklerini yazmıttık. Milttekiler, 
maden aahipleri rle tevı:iattan is
tifade ettikleri takdirde hiueleri 
- isabet edecek miktarın aaala
caiını nazarı dikkate alarak, -· 
denlerin hükıimete ait olduiunu 
•e bunlara yalnız madenleri itlet 
melı: hakkı 'Yel'İldiilnden trniat
tan iotifade haklan olmadıi
beyan etmekte idiler. Bu a11ela 
Mübadele komiıyonu reiıler ...... 
telinde tetkik edilmit ve -dem 
oahiplerinin madenleri iti--.. 
içia t..U..t yapbldan nazan .... 
kate alı-rak teniattan iatifaıle 
etmeleri lbun ıeldifine karar -
rilmlttir. 

Allkadarlara tevıı:iata ........ 
mıttır. Şimdilik istihkalı:ı en as .. 
!anlara tevaiat yapılmaktaılm. 

Tevsiebn ne ni.ı.et dahilinde ya. 
pılacajl hakkında bir karar itti
baz edllmemiı ioe de Anaclolu'da 
_,,.ı; bulunanlara kom~ca 
taınninat olarak kabul edil- •• 
tann "'• 15 • 16 niııbetinde teni
atta bulunulacafı anlatılmakta. 
dır. 

firden 
hoılanmaz mı? 
DEYIRMENDERE: Ulathda 

mioafir kabul eden nı miaafire 
ikramdan leuet alan bir kimoe 
....... o da Hüseyin aiadır. Halkevinde sualli 

Bu zat ıeleni ıeçeni k-aima 
alır. Çoluk çocuiile hismetlerin· 
de bulunur. Haneıi mükemme· 
ı- tefrit edilmit ve kat kat ya· 
taklar ihzar olunmuttur. 

Ulath o kadar ıüzel bir mevki 
dir ki, denizinden, dalından, bah 
çeainden balından insan birçok 
ilhamlar alır. Şu mevsimlere mah 
aus .. bab ve aktanun öyle eorar 
ensiz bir letafeti vardır ki, bunu 
kalemle ifadeye imkin yokhlr. 
Ruhlar burada yiiluelir, zihinler 
burada açıı., tuluat lourada te• 
celli eder. 

lnoanm ricudü burada bir 
bafiflik biaoebnekte - MIJ'U İle 
havaıının derhal teairini cörmek 
tedir. 

Hüseyin aiaya bir ıece mİoa· 
fir olduktan oonra kendiıinden 
müoaade iatiyerek Deiirmendere· 
ye ıitmek dtedim. Derhal ken
di aandaluu baZ1rlatb kendİIİ 
de dahil olduğu halde 9 kiti be
nimle beraber geldiler ve Delir· 
......ı.eye kadar t.,.yi eylediler. 

Ha•• çok durıun olduiundan 
kıomen kürek ve kıomen de yel
kenle yol altyorduk. Bir arahk 
yolumuz Üzerinde bulunan Hah· 
dere iıkeleıine yanattık ve .. hi 
le çıktık. Oradaki kahve avlu· 
sunda oturmakta olan köylüler 
beni tanımlar ve dut ıilkerelr önü 
me ıetirdiler. Hepoile merhaba· 
lar ve bot betler yapbk. 

Zaten ıeçen lut kendilerine 
yazın da geleceğimi vadeylemif .. 
tim. 
Oeğirmendereye ıeldik ve be

nim vüruduma muntun· bulunan 
mahalli "'rafından bat muallim Meh 
met Rifat Beye mioafir olduk. 

DEGIRMENDEREDE 
Burasını ilkbaharda ıördü

iüm ıibi bulmadno. iskele mey 
danmdaki muazzam çınar aiaçla 
nnın dallan zemine ıölceler .. ı 
mıt ve her taraf letafetlere müa 
tairak olmu,tu. Suyu ve bavaoı 
çok ıüzel olan bu köy adeta bir 
meaire ve bir tebdilihava mabal 
li olmuttur. Cuma ıünleri müt-
zibler ıelir buralar "- hmç 
dolarken bu oene o kadar kala 
lıaldr yoı.iur. Ahaliai yukarı ,_. 
halleye çekilmitler hepsi kendi 
&leminde! 

Körfez dahilinde her cihet· 
ten - birinci bir me•ki olduiu 
halde ne bakan Yar - rörenl 
Eier ki t.-lara bakılmlf oloa, 
yazm lıtanbuldan bile insanlar 
ıelir. ltittiiime ıöre, yerli halk 
yabancılardan haz etmezler Ye 
kimsenin de uiradıiuu utemez· 
lermİf. Çünkü meyvalanna za. 
rar verirler diye korkuyorlar• 
mıtl 

Buradan hail kirez, vitne 
ve erik oevkolunmaktadır. Kö
yün iskeleıi 570 liraya satılmıt· 
tır. Buraya ıelenlerden beter ku 
rut ayak baıtı parası ahnmakta 
dır. Karamürael iskeleainde de 

cevaplı konferans 
Hepimizi alakadar eden ne kader 

mevzular vard1r ki onlara dair ~ 
nya bansi kitabe müracaat edece. 
iimizi, iıtedifimiz -1ıimab kim
den veya banıi nqrİyattan alacait
mım t.yin edemeyiz. Hatta çok defa 
bir veya iki kitaba bakmakla aradl
imuzr, tam bizi tabnia edecek ... 
rette ,elde edemayiz. Hw haqi lıir 
imi. llrtfı•dl Yeya içtimai nt 'vô= 
tam dofru alanık halline iri...,.ı. İçİll 
-;,.etle ihblas aahibi bir zabn 
ten.ırine llıtlyaç Yardır. Bunun İ· 
pa, medeni -'elcet!erle, htr -
Yİ -vzulara dair, dar veye .-ıit 
muhitlerde, İhtisas uıhiplerinin lıon 
feranolar1u müracaat edillr. 8n ... 
feranolar ancak 40-46 dakika oiirer. 
Nihayetinde iıtiyenler buıusi ınai1 
de sorabilir ve cevalNnı abr. Biade 
beniiz konferanslar bu yolda a..ı.
tllmıt delildi.. Şimdi f otan bul Halı 
evinde muhtelif tubeler müm11olle· 
rinclen tqekkül eden .............,. 
koıniıyonu bu medeni ihtiyaç ...a.. 
dahilinde ilü ay kadar devam .... 
cek bir 11ra konferanslar tertip et 
mittir. 

Mevzuları ve tarihleri .. aitda ye 
zdan bu konferanolar ibtıoas sahip. 
leri tarafından verilecektir. H• ._ 
ferans oonunda lstiyenler suillw oe 
ralıilecektir. Temmuzun 14 iindetı 
itibaren , her peqombe sünü, ( tiuı 
dilik saat 18 de batlamak ~) 
lstanbul Haykevinde muntazam ı.
feranılar verilecektir. Bu konferano
lar duhuliyesiz ve umuma açık ola. 
caktır. 

Konferoınsların ll11tr11i 

(1) Kooperatifcilik, Umumiyetlo 
Kooperatifcilikten ne beklenir •• 
ltis ne iıtaneliyiz, Remzi 5aa B. 
(Şım.tı- Komoeri) 14 temmuz -
t-'ıe: (2) Mütevazı bütçelere sö
re , Ev Kanclmbiı Emine Saffet H. 
(Mnhtellt mahlı:eme mütercimi) 21 
ı-nuz ............. ; (3) Sinir y
funluğunun sebepleri ve korunma 
çareleri; Dr. Fahrettin Kerim B. 28 
T_,..z perfembe. (4) Kara s>. 
nelder ve mazarratlarından korun
- preleri Müderris Vehbi B. 4 a
iuıtoo; (5) Çocuk dütnrmek İptili. 
tarı, Dr. Cemal Zeki B. 11 aiuotoo 
(8) Halihazırda lkti .. di· vaziyet 
(hi...ıe ve bütün cihanda). Midwriı 
Nizamettin Ali B. 18 Aiuıtoo; (7) 
Kooperatifcilik Muvaffak olmak 
..rtlan, Muallim Ahmet C....t B. 
211 ejustoo; (8) Li .. n meseleleri 
( m6nakaf&lan). Muallim Ahmet Ce 
vat B. 1 Aiustoo. (9) Lisan mesele 
teri ( miinakatalan) . Muallim Ak 
met Cevat B. 8 aiuıtoı. 

Kadın birliğinde 
honferaıls, konser 

bu adet cari iken fU asır mede- ICadm Birliği hôtibi Umumili
niyetincle balkın oerbestii hare- ğinden: Türk Kadın Birliği mer. 
ki.bnı tahdit edecek bir rusumun kezinde 7 Temmuz perıembe gu
idamelİ muvafık ıörulmiyerek nü aaat 17 de Kazim Nami Bey
lağvedilmit ve bun mukabıl ok- fendi tarafından (ailede çocuk) 
truva ruaumu bir miktAr tezyit mevzulu btr konferans ve a&aDUz 
olunmustur. Aferin K ramürs 1 d n irfan Şekip H F. ile Şekı• 
belediyesine! 1 Memduh Beyfendi tarafınd n 

Ra ıp KEMAL kon•er v~rilecektir, 
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1\ rın undcaı "MlLLlYET" tır 

5 TEM uz 1932 
idarehane; Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf adresi: lıL Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuhıırrir ve Müdür: 24818 
Yuı itleri Müdürlü.tü 14319 

İdare ve Matt... 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkıy~ içit 

L. K.. 
3 aıoiotı 4 -
6 .. 7 5f 

12 .. 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evnak ıeri •erilm• -
Müddeti ..,... aiiıhalar 10 fm. 
ruıtur. Guete ye matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. G.uet-S illnların -•u. 
liyetiıai kabul atrneoe. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y 11tllköy ukmf raaat merkezin 

den nri)., habere ıöre buııün ha 
va az bulutla olacak rüqi.r poy
raadan esecektir. 4-7-932 tarihin
de hna ta.ylJd 760 milimetre, en 

fazla aıcaklık 71, - az 13 lNUltİg 
raı kaydedilmittlr. 

Sıhhat Bahisleri m 

İncir dermatitleri hakkında 
. ~ zmir ııazet~l~iıUn dofru eaua 1 çar 1ah11larda yapılan tecrübelerde, 
•tınat etmeluızın, ortalığı velveleye huıule ıetirdifi tllf'!VVilıleri tesblt 
vı;re~. telgraf, ve netriyatını ~gii~ ettim. Ha11aaları gayri ~ ... bir 

, ıı?rdum. Bazı ııazete muharrırlerı- hale ıokmak için, mahliillerile ça
! nın, alelade basit bir etüdü, ketif eli- lııtım. Oç faaılda olmak li2ere ttbbl 

ye yazmalan naz.arı haxretimi c~p mecmualara gönderdiğim etüdlerle, 
e~e~ . ı._aımamıı, hı11I teeuu; İncir ve İncir ağacı dermatitleriıU 
"" ınfialimı de, uyandırmııtır. Bı- ı ta.vire ufn.ttım. 
nabcriı:ı ~ husuıta be~eçhia~ İ~h ilkbaharda ve yaz bidayetlerlnde 
nameyı lutf~ gazetenıze dercını .•s· g4Srdüğümüz ham incir uaare.ai, ve .. 
tlrham ederım. llk baharda. ham ın- ya yaprak menkuu ile hlııl ol der 
cirler_den konfitür .. ya~nl~rda, elbise matitJerden m•ida. bir de ııonı..'i.':..rcla 

· lekeaı çıkartmak uzre ı~cır yapı·akw kuru incirleri iıtif etmek, krtulara 
farını kaynatarak su~u ıle uiratan- yerleıtinnek ve ilh ... ile uğrapnlarl larda, huıule ııeleu cılt ralıataızlık- da ayrıca İncir ekzemaaı huıule gel. 
lan, ı~elerden ı...; nazan dikkatimi mektedir. Bu, ııon ~), aan'atı ek
cel~dıyordu: Bu hususta bütün e- zemalara dahildir. Birinciıi ile, hiç 

! debi yatı t_ıbbiyede, eaaılı. malumatı alakıuı yoktur. Hiilaaa edersek. in-
1 bulamadı_gnndan, beynelmilel tanın- , cir ve incir ağacı dermatitleri iki ne 
~I ıahaıyetlerden anlamak Üzere vidir: 
hir anket yapm.ııtım. Gelen cevap- . . . . 
lar da, tatmin edici bir tekilde olma- 1 - ~am ıncır ve ıncır ~prakJa-
dığındıın, ham incir uııaresi üzerine 1 n usaresıle ~usul~ gelen. ı!khahar 
tetkikata giri,tim. Müstciı ve kabi. ! ve ya:. mevsımlennde Confıtur ya
liyeti ahziyeai mevcut ıah,.farda, , panlarda,. ve leke çıkaranlarda. g?ri_i· 
ham incir usaresi veya menkuu, 

1 
lur (Dy~ı~roıe) !'~mını v~rdığımız 

(DyıidroıeJ a müıabih tegayyuratı . ve ~enş~~nın .. ck~erııt tufcy1ı o.lan has 
cildiye huıule getiriyor. Bu hutalı- 1 talıga mu~ahıhtır ve onu taklıt eder. 
iı, aan'at ittihaz etmiş bulunan, ek- 2- Olmu~ incirlerle uğraşan ve 
seri gayri müslim kadınlar, bitiyor- kuru İncirleri paketleme ve işleme 

1 far. Bu meyanda incir konfitürüne dolayiıilc huıule gelen parmak fır. 
heves etmit bulunanlar. farkında ol- nak ekzemalarıdır ki birinciden büs 
makıızın.' günün birinde. yanma,bat bütün başka bir ma:zaradadD" sana 
ma ve ficldetli katıntılarla mütcra- . . . ' 

iLAN 
1STANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRiK VE 
TEŞEBBÜSA Ti SlNAlYE TÜRK ANONİM 

ŞlRKETl (SA TGAZEL) 

(SA TGAZEL) lıtanbulda Havagazı ve Elektrik ve 
T e~ebbüııatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi ahiren en iyi 
teıııaat ile teçhiz edilmiş olan Y edikule Gazhaneııinde iı· 
tih~I edile? taktir olunmut katran, zift, petrol, hafif 
yag, naftalın ve ııaireyi piyaııaya çıkarmağa başladığını 
muhterem ahaliye arz ile keııpi şeref eyler. 

Mczkfir gazhane, aynen (carbolineum) un evıafmı 
h~iz olup mükemmel bir ıurette onun yerine kaim ola
bılen satgazol da iııtihsal etmektedir. 

• Şirke!, hariçten f!e~enlerden hiç aıağı olmayan bu yer 
lı ııanayı mahsullennın muhterem ahalinin rağbetine 
mazhar olacağını ümit eyler· 

T opt~n mubayaat için Beyoğfunda Şirketin İdare 
~erkezı olan Metro Hanında (Müşteriler Daireıi) 1 in 
c~.katta 12 numaralı odaya müracaat buyurulmaıı mer
cudur 

1 Evkaf 

lııtanbul, 29 Haziran 1932 
Müdiriyet 

müdiriyeti ilanları 1 
.. Sayı~. ~ğın?a çiftlik müttemilatından (25) dönüm tarla 
uç sene muddetle ıcara verileceğinden müzayedededir. 25 Tem. 
muz 9~2 pazarteıi ııünü saat on altıda ihalesi icra kılınacağın-
dan talıplerin yevmi mezkUrda İstanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Orman ve Arazi Kalemine müracaatları. (3071) 

fık."ellerinin •İtliğini, bir takım ka-1 tı ekzemalar ••nıfına dahıldır. Sırf 
h.rıkların husule geldiğini görüyor- . ilmi esasa İstinat ederek uğratılan 
lar, ve doktora ko\uyorlar. Şayanı ı ve üç fasılda itmam edilmiş bulu
dikkattır ki, her fahısta olmadığın- nan etüt!.,., tıbbi gazetelerde çık· 
dan n Rbeplerini teabit edcmiyin- maktadır Binaberin itbu etütler in Anadolukavağında Umuryeri mevkiinde cami vakfından 
ce ~elibut içiahndel~!.'._Yohrlar .. I,tteduıa- cİr ticare~i ve ihra.,,,'tı ile hiç bir 'mü kahve~ane v~ m~ydanlığı bir ay müddetle ve pazarlıkla müzaye 
renın. i ıs aı-vm assaaıye ere- . dededır Talıplerı 30 T • k d 1 celerini, hayvanat cildine tesirlerini, naıebetı yoktur. . n emmuz cumarteaı ırününe a ar atan-
"" muhtelif cilt hastalıklarına dü- Dr Huliııi BEHÇET bul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi Kalemine müracaat. 
-===============-~-==--=--==-! ları. (3070) 

T E V E L L Ü T lstanbul dördüncü icra memurlu-
Oıküdar'da iıkele caddesinde 13 iundan: Tamamına (1450) lira kıy-

TTİHADI 
TÜRK SlGORT A ŞiRKETİ 

Harik ve hayat iizerine sigorta muameles' 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait seraiti haviclir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranm$tadıt 

Tel: Beyoğlu : 488i 

HavaMakin·st e 
binin kaydükabul 

şeraiti 
1 • İkinci maddede yazılı ıartları haiz bulunanların iı • 

ve1aiki lizime ile A~uatoaun birinci gününden itibaren Y 
de Mektep Müdürlüğüne müracaat eylemeleri lazımdır. 

latan bul haricinde bulunupta vaziyetleri terai ti duhult 
~k eden taliplerin dahi itbu veeaiki Mektep Müdürlüğün• 
ıle alacakları cevaba ıröre hareket eylemeleri icap edeı; 

2 • Şerait tunlardır: 
A - Türk olmak; 
B • Taliplerin Orta Mektep (Liae Sekizinci sınıf) tıa 

ikmal etmiş ve asgari on yedi yatını bitirmiş ve azami yi 
tında olmaları lizmıdır. (Orta Mektep tah8ilini ikmal 
Orta Mektep talısilinden yüluek tahsil görenler imtihan•" 
rak kabul edilirler). Şehit, MalUI, Aaker ve san'atkar ev 
ile ecnebi diline vakıf olanlar tercih edilir. 

Mektep kadrosu Orta mektep tahıilini ikmal edenlerlf 
madığı takdirde Orta mektep tahsilinden dun tahsil g .. 
den uauli veçhile müsabaka ile alınır. 

C - Tamüuıhha bulunmak (mütehassısları) tam ola 
hane heyeti sıhhiye raporu lazımdır. 

D • Ahlikan mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznull 
mahkUm olmamak. 

E • Mektebe kabul edilecek talipler: Gedikli küçük z 
hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele gö Aman allah, illi.hlah artık.. numerolu zahire ve bakkaliye tüc:ca- mel takdir edil., KadıköyÜnde Ha

F azıl Ahmet Bey "Kadınlar ranı mutebereoinden Hüsnü Beyin sanp•şa mahallesinde Kurbaltlı dere 
mühJiktir,, demi!. Vay efen- bir erkek evladı dünyaya geldiği ha üçüncü &Okakta eski 9 mükerrer ye
dim ! Ne kadar kadın varsa b« alınnuıtır. Nevzata uzun ömür- ni 23 No. lu kayden 131 zira 6 par--

Kıymeti muham. 
mine Lira 

210 Ç ba lf 1 nd (Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler Hava kıtaat ve ıııLl1 
avut tı ç t iti e (200) dönüm tarla ile bir satında (ON lKI) sene müddetle Hava Gedikli Küçük zall" 
~P mesken ve aynca üç dönüm çiftlik bahçeai larak ifayi vazife edeceklerini taahhüt edeceklerdir. 
ıkı sene müddetle. 3 • Müddeti tahsil iki senedir. ayağa kalkm"lar. "Biz mühlik ler temenni ederiz. mak miktarlı halen bir bap hanenin 

miyiz? , müıtehlik miyiz?,, di f h' · ık artı clil 
30L Çavu,başı çiftliği dahilinde Hünkar bahçe ile 4 • Kaydıkabul muamelesi 15 Ağustos 932 tarihine · ı il I --·-··••••••••••••--•••••••••-•••••••••• .. -••• nrıı Hlseaı aç. ınnaya vaze ~ 

ye a eme ıua er soruyor ar. . . 1 mi• olup 17-7·932 tarihinde .,.rtna- (6) dönüm vasatında çiftlik bahçesi ve (20) dö devam edecek ve bundan sonraki müracatalar kabul olu 
nüm tarla ve bahçıvan kulübesi hene müddetle caktır. Bu bahiıte aÖJ!Ü pek uzatma- zel çırkıne nazaran pek az- , . d" ınh tal"k ed'I .1. 9 o mesı ıva aneye ı ı erai ·o-

ıalar iyi olur. Ne lazım faz- dır. Zengin fukaraya nazar n : 932 t "h" . d"f 1 .• •. t Balada mevkileri ve nevileri yazılı mahaller hizalanndaki 5 • Askeri Pilot olmak ve askeri tayyareciliğm diğer ilı 
. · arı ıne musa ı sa ı acunu ıaa 

la güriiltU! LU aramızda ka. pek azdır. Sermaye aaıye na. 14 d 17 k da ı 1 b ı d .. d .. m\iddetlerle icara verilecektir. Müzayedesi 27 Temmuz 932 çar. ' itlerinde kullanabilmek için evvela Hava Makinist Mektebiııl 
ı 

,.. . en ye a r s an u or un 
dınlann W..fnde miı1ıliki de var zaran pek azdır. ktısadı ış· .. · d · · d k rtı ·ı şamba günü saat 14 de kadardır. Talip olanlann İstanbul Ev- ' vaffakiyetle ikmal etmek farttır. 

kafMüdiriyetinde Orman ve Arazi kalemine müracaatları.(3105) 6 -Derslere birinci teşrin bidayetinde başlanır. •y • . ... . ,. • l cu ıcra aıresın e açı a ırma ı e 
dır, .~üstehliki de ~ardır, müs !erde, . ıçtımaı ve sı~ası ış e_r- satılacaktır. Arttırmaya ittirak için 
tahsılı de... Şlmdı adamcağı- . de f~kır tabakaya, saıye dog. yüzde yedi teminat almır, mütera-
zın huauıi bir noktai nazar 1 ru g~~~~ .. meslekler• h.areke!: kim vergiler ile belediye reaimleri 1 1 j 
olarak ıöylediti sözü bütün ler gorulurken neden guzellıgı vakıf İcare>İ mütteriye aittir. İcra Emlak ve Eytam Bankası ilanları D c l"l T fik 
kadınlara teşmil etmeye de tebarüz ettirmeğe yarayan ve iflaı kanunuıfun 119 uncu mad- i r. e a ev 
mahal yok! Eter bütün ka- bu kraliçe seçmeye kimse iti- deıine tevfikan hakları tapo ıicille- T • 1 k 1 

Beyoğlunda ikinci icra 
iundan; Bir borçtan dolayi 
n satılması mukarrer konıol; 

dınlar mühlik olaa idi, dün. r~z etmiyor.. diye kc;ndi ~~~: rilc oabit olmayan İpotekli alacaklı aksıt eve açı arttırma ile satılık emlak: Zührevi ve idrar yolu 
yada erkek kalmazdı. Çünkü dıme sordum... ~rteaı gunu ı' lar ile dig" er al&kadaranın ve İrtifak Esas haıtalıkları mütehaıoıoı: 

derop, masa vesair hane ~ 
13-7-932 tarihine müsadif 

d ı dea ı k d · k d" k d Mevkii ve Nevi Teminat ~e er ene MI er a ın cın- ıı~ne eıı ı .. en_ ım~ cevap ver hakkı aahiplerinin bu haklarını ve 55 Ketenciler Tahtakale caddesi 2 No. arsa. 250 Sirkeci Murad;ye cadde5i, No 35. 

gÜı>\i ıaat 11- 12 ara•mda 
da Ali bey mahallesi Şaıms• 
50 no lu hane önünde biri"" 
artıınnuı icr• kılınacaktır 1.I 
lanlarm muayyen ııün ve ,.aatt' 
halli meockiirda hazır bulunJ 
muruna müracaatlan ilin ohJtl 

sı erkeğe clü!mandır, Bulsa dım. Çunku guzellık, serma· husu•ile faiz ve masarife dair olan 237 
hir ka91k suda bo~ar.. yi ııe- ı ye gi i sa 1 ının ma 1 eğı • iddialarını ilan tarihinden itibaren ı b h.b. · 1 d ·ı Laleli Balabanağa mahallesi Bozmacı han sokak ı 
çindikleri .tatlı anlar pek kı1a he .. rkeain malıdır:. Bi~-~üzeli , 20 ~ün içı"nde evrakı müsbitelerile 

232 
Ki mükkerrer Nkol .laraa 10 Üsküdar altıncı icra dairesinden: 

d d ek i l d um apı Ba a ı Kemaleddin mahallesi küçük Langa Bir borcdan dolayı mahcuz ve para-
ve en er ır. gorm ve onun guze ıgın en birdinneleri liwmd.r. Aksi halde k k 37 39 N 

Bir kraliçe daha 
seçildi!. 

nazari aurett~ ~O!lanmak hu- hakları tapo sicillttile •ahit olmayan 
407 

so a • o. arsa 18 ya çevrilmesi mukarrer bir kadife o 
d 1 f k Dayahatun mahallesi Yaldız hanında üıt katta , da takımı bı'r camlı dolap bir m••• susun a zengın 1 e u ara ara. aalış bedelinin paylaşmasından ha· d ~ 

d f k Yoktur 14 No. O a... 30 dı"g•er bir oda takımı bu-ro ma ayna 
sın a ar · riç kalırlar. Alakadarların ishu mad ) F 203 Y ediku e atih Sultanahmet mahallesi Salhane çıkma. mermer masa muhtelif tablolar ve Kartal icre memurluğundaJI 

C hı• •• kk dei kanuniye ahki.mına göre tevflki k k 20 l N . _ı Kimsenin ııüzellik veya e 1 mure ep zı ao a I o. arsa. 220 saire e•yanın 10 temmuz 932 tarihi vali metrukeye izafeten Kari"' 
hareket etıneleı-i ve daha fazla ma- 22 J B k k.. K 1 k" b 1 k k ' rirkinliği hakkında söz söyli- nedı"r?. a ır oy arta tepe es 1 ağ ar ao a 1 · 3 No. arsa 15 ne müaadif pazar ıünü aaat 9 dan müdüriyetile Mösyö Kon';J. 

~- liımaı almak isteyenlerin 931·405 246 " S k • T h dd · 2 N ,ecek deiilim ! Velev ki bu a ızagacı at an ca eaı 1 o. arsa 45 ıı re !&adar altuni zadede küçük fayian ve mUtterelıen muta 
JÜzellik aahibi tarafından tenki (Cehli mürekkep) diye es· doaya No. sile memuriyetimize mii- 245 Y eşilköy Şevketiye mahalleıi Bulvar sokak 20 • 22 nu- çamlıca caddesinde Cemil beyin müı duklan Pendik'te Pavli adal1 

ile arzedilmit bile olsa! Fakat 1 kiden bir ta bil' var idi. Cehli- racaatları ilan olunur. maralı arsa. 90 tecir bulunduiu 57 numerolu köfk- ımda kiremit fabrikası ve 
birkaç senedir nazarı dikkatimi 

1 
ni bilmeyen adamların haline 169 Şi,li • Büyükdere cadde.i Hacı Osman Bayırı 13 ve te açık artırma suretile satılac:aiın- izaleyi ~yuu zımnında açJlı< 

celbediyor. Bizde de epeyceKra , derlerdi. 13 1 numaralı gazino ve dulluk.... 250 dan talip olanların vaktı muayenin- maile icra kılınan birinci . ..J 

liçe varmı •. Zannederim 1929 1 Buna müptela olanlar baş. Osküdarda lıtanbul altıncı icra 239 Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Nahit B. sokak 13 'No. 
1 

.ıe hazır bulunduralacak icra memu unda beıbin lira ile talihi ~· 
ıenesinden beri dört tane Kra. kalarının ıitemine ve tarizine memurluğundan: Bir deynin temi- araa 30 ! runa müracaatları lüzumu ilin olu- mişıe de bedeli mezkur hadi" 
liçe çıkardık.. Bu kraliçe ka- uğraıa da pek rahat ederler- ni zımmında mahçuz ve paraya çev- 285 Kadıköy Kurbalıdere Dere caddesi 6 No. 400 nur kında ıörülemlyttelr ikinci ı-' 
tifliği tabii (Cıimhuriyet) re- di. Çünkü bir şey bilmedik- rilm.,sine karar verilen müteaddit arşın arsa 35 rar verilmit olmakla 25-7-932 
fi kimize ait bir ~ereftir •• Fa. !erinin farkında olmazlardı.. halı ve luymollar oda takımlan bü- Balada yazılı emlak sekiz taksitle bilmüzayede aatılacağın- teıi pnü aaat 15 te ibalei kıl 
kat gönül iıtiyor ki; fU kra- Şimdi, (Cehli mürekkep) fe vazo ve pnde ve sair etyayı be- d~ .. taliplerin 26-7-932 Salı günü saat on altıda Şubemize müra- Gaip tehadetname: lıtanbul'da Za- ıi icra kılınacağından talip 
liçelerin yanında bir serom, tabiri başka bir şeye alem ol. diye 17.!132 tarihine müaadif pazar caatleri (3041) pion kız lise•İrun muallim mektebin nn kıymeti muhanunlnesl 
bio yeni makine, bir yeni yıl- du. Bilmem haber aldınız mı?. günü oaat 12 kiden İtibaren K•dı- den 236 ıicil No ve (7.00) aliüliıla 46700 liranın yüzde 10 u ni 
dız k8'fi de hulunaun.. Muharrirlerin cehline ... Mürek k;;yünde Moda cadde•İnde Bostan ZA YI - 2298 ıicil numerolu araba ZA Yl - 16805 ıicil numttolu ara- dereceli 1905 tarihinde almıt oldu- pey akçeaile ve ,artnameyi 

Benim bu ııiizellik krali. keple en yakından alakadar ı sok•iında ?3 numerolu hanede açık cılık hüviyet cüzdanımı zayi ettim. bacılık ehliyetnamemi kaybettim. ium tehadetnameyi kaybettiğim- iıteyenlerin dahi 4.7.932 ta 
çesi bahsinde tuhafıma giden olan cehil manasına 1 artırma suretile satılaCJtktrr ikinci Bir başkasını alacağımdan hükmü Yenisi alınacağından hükmü yok- den hükmü yoktur. Vuiliki Altk- itibaren Kartal Sulh icra•ın• 
bir nokta var. Dünyada gü- FELEK artırmadır ilan olunur. 1 yoktur. Timur bin Sait. tur. Mustafa bin Kamil. ıiadi. ~ caatları ilan olunur. ~ 

Milliyet'in Edebi Romanı : 24 bir sinir hali gibi Dilavere sira- 1 başladı: 'yordu? Yoksa onu etrafındıt- _Beni çağırasınız diye... - Ne demek? Bu fa 
yet etti. Çocuğun ağzından gül - "E•prit,, Allons, Levez kilerden biri mi iliştiriyordu.. - Acelen ne idi? ucu bize mi dokunacak?·· 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

- IF•lnfi fantasti,,_ roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
- C'eat le (S. M. L.) qui nın etrafına sıralandılar .• Liım 

nous appelle autour de la table. ba kısıldı. Baş ve serçe parmak 
Je coanaİ41 aon habitude. il a'an.. larla biribirine zincirleme eller 
nonce toujour par troia coup masaya hafifçe temasta .• Bir ne 
•eca et bien rytmes, il eat pres- vi hu,u' içinde bekleyorlar ..• 
alı. 11 a que!que chose a noua di. Beı dakika ... On dakika hiç bir 
re d'une certaİlt importance zuhurat yok •.• Talat Bey böyle 

(S. M. L.) bi&i masa etrafı. bir davette ilk defa bulunuyor. 
na çağırıyor. Adetini tanırım. du, kayıpların zuhurlarına İn· 
Kendini daima kuru ve iyi öl· tizaren niyaskir bir nevi ibadet 
çülü üç darbe ile bildirir. Acele aükiıtile bu duru9 tuhafına ırit
ediyor. Bize bazı mertebede e. ti. Hokkabaz yahudinin elini 
hemmlyetli söyleyecekleri var. havaya kaldnarak arkadaşını 

MGrebbiye .. eııelerden be ı,aretle: 
ri İıpritiıma ile mf4- - Aman Katakulli fıkaradır 
gul ola ola ruhları da. merhamet et ... 
vet için kendinde pıychique ten tutturdutu tekerlemeyi ha. 
bir kuvvet buluyor, binaen- tırladı. Öyle ya gaibe edilen o 
alefh medium'luğa üzeniyordu. hitapla ve ııene gaipten bekle
Muvaffak olduğu seanslar da nilen bu hareket araımda ne 
yok değildi. Miirebbiye, valde ı fark vardı? Talat Bey boğazını 
hanımefendi, Talat B., Orhan, kikiştiren bir gülmeyi bir ökaü
Turhan, Leman, Dilaver yedi rük gıcığı şel<linde defetmeye 
kişi altı kiloluk kadar blr masa 1 urlraştı. Yutulan bu ufak fıkırtı 

me ile aksırma arasında bir ses 'la table, Du courage! Voyons! Dik!.atlice bir göz gezdirdi. - Mühim söyliyeceğim - Evet neticeten si:ı:e 
fırladı.. 1 Un effort.. Parmaklann masa sathına te. vardı.. acak ... 

Medium hiddetlenerek: 1 Ruh haydi masayı kaldır .. , maslarını şöyle dokunur do- - Nerede tahkikte olduğu - Tanımadığımız bir 
-- Ruhlar kendilerile istih. j Görelim ... Biraz cesaret, ııay- kunmaz çok hafif buldu maa. nu söylemiyorsun.. ı nezdindeki felaketten b!ı.' 

faf edenlerden ho~lanmazlar. 1 ret.. mafih epi ağırca masa oynu. - Söyliyemem... mes'uliyet hissesi düşebıl f'] 
Bu masanın başına ya tam iti- Bu gülünecek şeye gülme- yordu.. - Söyliyeceğim var diye ' - Arzın diri insanla~~ 
katla oturmalı ve yahut çekil-, mek iı;in Talat Bey nefe•ini Yanında oturduğu müreb- acele kendini davet ettirip te j dilerine gelecek felaketiıl 
meli.. , hesapla alıyor .. Dilaver alt du. biyenin dizlerini ayaklannı hiç bir ,ey söylememek bu na- j~ kuunu beı dakika evV 

Talat Bey - AffJerainiz : dağını yutacak gil>i çiğneyor- i yokladı. Kadının masaya doku sıl olur? seçemezler ... Fezada 
Madam ruhlara kartı bir hür- ı du.. 1 nur bir tarafı yoktu.. Masa titizlenir gibi birden ı yoktur. Binaenaleyh 
met.aizliğimiz yoktur .. Fakat Müı·ebbiyenin lürkce alaca Derhal alfabe usulile mu- hire fazla sallandı .. Ve sonra hal, istikbal hepıi biri 
böyle bir davette ilk defa bu- ı bir konuşması vardı.. havere başladı. Madam Sermin tıkırtı cevap verdi: tir .• 
lunduğum için kendi vaziyeti- -- Bu gece ruh bize dagil. İn ruhları hep fransızca konuşu - Söyliyeceğim... - Bu kazadan 
me gülüyorum. ı di. Amma kendisi bize çağir- yorlardı. Fakat Orhanla Tur- - Eh haydi bekliyoruz.. mek çarelerini bize 

Mürebbiye Dilavere hıta. miş .. Niçin gelırediğ? içimiz- han iki vahi katibi gibi masa - Söyliyeceğim amma... misin? 
ben: 1 de bir kabahat yapan mı vağ? ayağmın öbür dünyadan vur- - Ey? - Hayır ••. Olacağa ..i 

- Mon enfant soyons sage , Tabii masa ba~ındakilerden , duğu telgrafı hemen zapt ve Tıkırtı bira:ı: durdu. Ve son yoktur. Nasibi değittireıt"'".I 
pas de betise kabahati üstüne alan biri çık- , tetcüme ediyorlardı. ra cevap verdi: - Kuzum ruh bizi fil 

Çocuğum uslu olalım. Bu- , madığı için medium'un bu sua. Mürebbiye sordu: - Söyliyeceğim amma hep ta bırakma.... ) 
dalalığa lüzum yok.. li cevapsız haldı. - Ruh kimsin? ıini söyliyemem... Cevap yok .•. (ı. m. 1 

Ve sonra ilave etti: Biraz daha bekledikten son -- S. M. L. ım - Peki söyliyebileceğin vuımu9tu... t" ti 
- Bir iki gündür nezlcm ra mürebbiye: - Niçin bizi beklettin:'. 1 kadarını söyle... Hanımefendi - Uzak 

var .• Medyumdaki küçük bir -- Cette nuit nous n'avana - Başka yerde tahkikte ' - Şu anda buradan uzak. nımadığımız bir aile 11 • 

hastalık psychique kuvvetini pas aasez d'effort psychique; idim... ta bir facia cereyan ediyor.. de cereyan eden bir f•' 
azaltır.. 1 mais encor un peu de patience - Nerede? - Nerede canım? neticeten de bize zararı 

Artık sesler kesildi. Derin noua reuuirons.. - Şimdi söyliyemem... - Bir aile nezdinde... nacakmış .. 
bir sükut içinde bekliyorlardı.. Hakikaten biraz daha &a· - Bir iki akşamdır duvar. - Biz o aileyi tanıyor mu- Hiç kabahatimiz yok 
Mutlak marifetini göstermek bır, süküt, tevekkül masa kı- !ara üçer darbe vuran sen de- yuz?.. ; bu felaketten hissedar ol•f 
istiyen medium bu defa kimse. pırdamaya başladı. Şimdi Ta.

1 

ğil misin? - Hayır fakat bu facia ile i nıız bildirilivor. Tuhaf ,e · 
ye atfedilecek bir J.abahat bu. lat Bey gözlerini dört açtı. - Benim.. aileniz yalnndan alakadar ola. 
lamıyarak ruha yalvarmaya Mi sa keneli kendine mi O:t'.!!_~· - Nicin vuruvordun? caktır .. 

nuz. \Jl.UI--~- 1 or Ye .. , ,..,...._ 
c;eki\ip altmı~~a~ .~ ';,:~ ~abak 1 miy.eceği bu 

U JlllUP--

me'k yerken onUnuz • , etıce cı 



Tarih konferansı Mecliste münakaşalar katlanmak yolu umumileıiyor. 
Muhterem arkadaılar hakikat 

leri hep birlikte miltal- edebil
mek için en aamimi bir açıklıkla 
arzediyorum. lıtiımar yalnız aa
nayileşmit makine memleketle
rinden gelmiyor. Az çok heaap, 
kitap, ticaret itini becerebilecek 
uıuur (Bilbaua Türkiye ııibi 
bahia buyurdukları veçhile yüzde 
doluanı müatahail olan memleket 
!erimizde) az mikdarda b1,1lunan 
bu iatiamarcılar bunu ııöaterdikle 
ri ticari marifetlerle niabeten çok 
kazanıyorlar. Fakat, müatabsilin 
bayatını koyarak büyük emekle 
iatihaal ettiği emtiayı, pazarda fU 

aahibi olmaluızın muayyen bir aa 
hada her hangi bir iti yapmıı o· 
lanlann o itin yapılmuile hu&ule 
ıelen menfaatleri kendi araların 
da taksim etmeleri demektir. Bi
zim proğramımızın nereıinde bu 
var? Bu halde muhterem Halil 
Beyefendiden lira ediyorum: Bu 
nokta mühtacr tenvirdir. Liitfen 
bunu i:ııah etainler. Muhterem Ha 
lil Bey arkadaıımız bir f&Y daha 
aöylediler., aon &Öz olarak bunu 
da arzedeyim. Halil Bey ııibl ne· 
cip hislerle memleket itini der
pİf eden arkadatımı:ıı hakikatı 
kabul etmemek inaahızlıfında bu 
lunuyorlar. (Nereye gidiyoruz) 
diyorlar. Nereye cidildiiini bil
mek İçin nereden ıreldiiimizi an· 
lamak icap eder. Halil Beyefen
di bütün bu tikiyet mevzularını 
hikiyeden ıonra {zaruret olunca 
ona da razı olunız) diyorlar. Biz 
bunu tahmin etmiyoruz. Fena bir 
zaruret uzak ve yakında husul 
hulmayacaktrr. Türkiye bu kadar 
necip evlatlarile t .. miz ııiditile 
ve dürüıt bir idare ile bu gibi &ui
tefehhilmlere maruz kalmaya la
yık değildir. Şimdi bizim konuıtu 
tumuz ve bir kaç gün evvel de 
Sırrı Bey arkadafımız ile samimi 
münakatalarda bulunarak görüt
tüğiimüz cibi böyle temiz yollar
dan gidildikçe ve bilhasaa anlıyan 
lanmrz çalıttıkça ve anlamayan
larımızı mütemadiyen tenvir ettik 
çe korkulacak hadiselerin memle
ket ufuklannda huduıuna imkan 
verilemez ve böyle bir ıey bekle
nemez. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

• 
Grec medeniyeti ne de Ege tarih ve (B•§ı J İnci sahifede) medeniyetini kendi mahdut aahala-

ıe medeniyetinin beter tarihi- nnda mütalee etmelı: haikat ayayıeı
'\İn umumi inkltaf ve seyrinde lannı dofnı hedefe ırötünımez.Çi;n
ıın mühim ve .... gin kültür mer kü tarihi h&dfaeler ula hatlarla bır· 
halelerinden biri olduğunu ve birine bağlıdrr. Onun için t~ihi ta-

Recep Beyin, lzmiı 
ed · havvül hldiıelerlni ~erlyetın umu 

bu medeniyetin f yon m enı~e- mi tarihi menıeinden bucüne kad~ 
tinin anuı olduğunu ve klasık bir 18.vha halinde ve yukandan bir 
Grec medeniyetinin ise İJ'.~n bakıtla mütalee etmek iycap eder. 
medeniyetinin Anadolu sahıhn Ancak bu sayede büyük fikir ve ~ 

meb'usu 
Halil Beye cevabı 

den garbe doitru yayıldıkt""! denlyet çerçevelkerini. nak~ h~tl~ U· 
d k · Şema 8'1 zerinde yürilme mum un o ur. ıonra Atina a mer ezı . Haaan Cemli Bey, Alman mütefek 

bi görünen ve Attiğne medeni· klri Herder'den ve diğer felsefe ta
Yeti dahi denilen medeniyet ol rihi otoritelerinden deliller zik~et; 
duııunu söyledikten •onra bii· mit ve bunlara il.iveten ~k~loıı lı -
tün diinyanm bu hakikatı he- aan ve antrepoloji taharnlennın ver- Gerçi Halil Beyefendinin samimi 

[Dünkü nüsha
dan mabat] 

1 b lun diği netlceltt ve •.on . k.etiflerin kla · yetle söylediği yanlıt telakkilere nu·z. tamamen an amamı, u k A • bi k h k 
ıik Yunan medenıyetını şar ve • · bak Yerİr ma!ııyette r ço ıı •ız duğunu illve etmi9tir. . • ya medeniyetine bağlayıın .halka.!ı 6kirleı- ufuklarda dolaşmaktadır. Bu 

Hasan Cemil Bey, demıştır meydıına çıkardığını ve a~r ı kultür nun &ebeplerini geçirdigimiz bir çok 
ki : "Bunu anlamanın güç oldu dünyasının düne kadar gızli kalan dahil i siyasi dedikodulann hil.i de
iunu i tiraf etmek lbımdır.Çün tarihi büyük bakikatı bugün amir vam eden ve tekrarlanan akisleri ıri 
kü 20 asırdan beri sürekli bir ıs tasdik etmek zaruretinde bulundu- bi mütalea ederim ve yanlış noktai 

hl "-unu söylemiştir. Bu hakikat ıudur: nazarları tashih etmek için hepimi· 
tar ve taannütle ve en ma r ve ~ Klaaik dünya Yunanlaşmadan, Ro zin her imkandan ist ifade etme•ini 
ftiaukar san'atlarla nıhlara Ya· malatmado" evvel Egele,miş tarihte ,·azife biliri m. Bir defa herkeıte ~er 
pılan telkinlerin kafalara Y~· bir Yunan medeniyeti o_l~dan ev- 1 na,.ılaa ağır bir . mukavem~ti .ruh ıye 
leştirdiA{ hUkllmler bu klbtk vel yük&ek bir E r. e -~~nı>:etı yaşa 1 ~ıa •!I etmek va;ıye~ıı!e gınnış olan 
Grec medeni etinin mucize ne mış ve bütün a&ırlara mueuır .?l?'uş · ınlmarlar ke!ım;sını k!'lland.ılar. 

• y dl tecelli et : tur. Daha düne kadar Grec mucıze- Mevcut olan ınh11arlar ıdareaınde v.ın.d~ kendi .keo ne • : •İ denilen tasavvur artı~ bir ehane ' bir takım memuı·lnr açıkta kaldı ~e
h~ını ve bugilnkö medenıyeti den batka birıey değildır. Avrupa- 1 diler. Devlet demiryollan devlet ıda 
lllüstakillen onun dojurduğu· nın ııöriişünde ve hükmünde büyük re ettifl için ayni kelimeye kalbet
nu dünyaya kabul ettlrmlttir. bir deı;ıiklik olmuttur. Orta Aıya- mek için gayret ıarfedilirıc ~evlet 
Ye tablt bö le bir lnanıttan bir dan ııelerek Mı~ır~a Önaaya~a ;:e demiryollan inhisar veya ımtıyazlı 
h y 1 ak lbette aüç Ege ha nasında ınkiıaf .eden buyuk idare.inden de bazı memurların ÇI· 

t .~°!!ede sıyn m e beferiyet kültürünün mıra•ı Yunan- karıldıiını ıöylediler. Buııün .müza-
ur. hlar ve Rönelftns yoluyla yeni zama kere edilen kanun münaaebetıle dev 

Haıaıı Cemil Bey, mütealu- na devrolmuştur" let yine bazı faaliyetler hakkında 
ben buııünldl tarihi hakikatı ile Hasan Cemil Bey zamanımız müdahale•ini ihaa• ediyor dediler. 

edeni tarih otoritelerinin eserlerine da- Bu da ki.fi değil yakında hükıime
ri sürerek kllılk Grec m • yanarak Ege medeniyetini yapan tin bazı kanunlan meclisi aliye ge-
Yetlnln möttakil bir medeniyet insanların Önasya ve Tuna boy· tiı·meai mevzuu bahıolunduijunu 
olmedıfını, onun aslını Ege me ları yollariyle Orta Aıyadan ge· •Öyledller ve bu münasebetle yine 
deniyetinbı dojurdufumı, Ege len eıki Türkler olduğunu tekrar biı kısım vatancLışın uzaklattırılaca 

d a etmlt ve beteri kültür hareketin- ğını derpit ettiler. Afyon yeti9tiri· 
llledeniyeti den •ııi zaman o· de atalarımızın ba,kal~nna ~·r~k cileı- birliği kanunu ııibi bununla 
Dun Ciritte lakitaf eden ve nur madıkları ö.n safı y~~ıden ıstır· encUmenleı-de çalııılıyor. Kat'i neti. 
larınr adalara ve aahillere ya• dat gayeılnı buglinku v~ yarın~i c .. inl bulmadı. Diğeri de vapurlar 
}'an MinUs medeniyetin[ Ye Po 11e•lllere telkin etmek Tilrk t~nh !!zerinde tasavvur ettiğimiz kanun 
l0po11e21den Mönü• med-lyetf. hocaamm mllll va lıuanl vazıfeıl lar Ye nazariyelerdir. Bir defa bu 

_.ı_ı eti bulundufunu beyanla konferaıur· mevzuu bahsettikleri ifleri ikiye ne el uzatan Mik- m ........ Y ..ı-ı ı 
ed-• İ aı biunu tt r. ayırmak lazımdır. Birl&i mevcut o-

Ve nihayet bu lld m .... yet n Fa:ııl Nazmi Beyin lan nihayet buııünkil ıekli itibarile 
kavutma•lle yükselen bir mecle konferanaı devlet tarafnıdan idare edilmekte 
niyet{ lraıdettllfni lılAYe etımİf Bundan sonra Darölffinun e&kl olan ba7t müeaaeaeler.den .a~~ ÇI· 

Ve demittir ld: y ve Roma medeniyeti mil· kanlmrı olma&rdır. Butçemızı duzelt 
"Bu ..td medeniyetlerin b6· d u~n Fazıl Nazmi Bey &Öz almıf, mele hayati bir ittir. Yüzde 30 ka· 

tUn bUytiklüklerine Ye taf&Alan e ı°!rtlrk tarihinin Yunan ve U- der tenzilat yapmafa mecbur oldu-
1 ".en k mmda zikrolunan tarihi, e- jtumuz bütçe vaziyetini tenzi'? eder 

na ratmen tohumlannm ası titl ı," coğrafi i&lm ilimlerie itti· kon bir çok itler meyllJ\lllda nihayet 
ll'ledeniyet ocaiından getlrllmit ;: : ve lisan hakkında mütaleala- demlryollarrudan maaşını alıp Y&f&· 
Ve buralarda De!vtlnemalandırıl ..;., s6ylemit ve Yu&uf Akçora ve makta olanlardan hakikaten bir .me
lrıış oldufunu izaha çalı9ıyo· !I lh Rıfat Beyler söz alarak u· sele olmamllk lbrındır. Hatti biltçe 
ruın. y okaa kllslk Grec mede z:::'uzadıya misaller ııetinnek v_e sinde biiyük milyonlar tenz.ili mev
niyetini kıymetten dütürmek deliller göstermek suretiyle cemı· zuu bahsolmayan her han~ı bir dev 

1 hür yetin noktai nazarını müdafaa et· Jetin de bütçesinin tanzimi eınaım-
Ve onun kunıclanna o an · mitlerdir. da her hanıri ltlr ~z~funu .düzgün 
illeti küçültmek asla varit ola Türk akınları bir hale getrlmeoı ıçın ~· bu .~-
ll'laz. O kurucular bizim ÖZ ata dar memuru çıkarmak riki olabilir 1 "ld' Samı"h Rıfat Bey, öıileden aonra ah LL bü ta · · d k arıınızdan ba,kalarr deği ır. b dik ve '1 ut .,... tçe nzunın • 0 a 
C ld ıo... ki ilk toplanıtta cevabını itir dar memur bütçeye ithal edilebl. ihanın her tarafında o Ua" ten •hnra Kadıköy Kızorta me~- il 

'b d ıu. - · S d L lb h r • rı i Eıe haYalldnde e ... ~e tep tarih muallim• 1 •• a ra ım Zannederim ki devlet demiryolla 
deniyet tohumlan getiren ılk Hanım (Törk akınları ve lrurdbukk nndan çokarıldığı mevzuu bahaolan 

1 lan de.,let Ve medeniyetler) a. ı dedi 200 ınü,ter-" atalan •uur a tanı dl memur ar a e varmayan 
""' T kmdakl Ttlrk tarihinin üç ci.1 nı u la ta da 1 d benim llıak la•mıdır.'' ... r ıım Ya n ı ar rr ve 
• eri E el icmalen bir konferan~ vermıt ve bildiifme göre kadro dalıillnde bun-

Haaan Cemil Bey ~til n, g e· bu konferan•ı Kadıkö.Y ~rkek or- lann da yerlettirilme&ine çalıtılıyor. 
l'fn, Akalana, lyoon veyahut lyenle- ta mektep tarih mua!hnu Metmet Bunların meolefi dahilinde münhal 
l'in hep bir a11ldan olduklannı kar· Ali Beyin A.mo. ba!!ıya~ı Ye .ıa.t bulunan yerlere yeı-leştirileceğlni 
dettikten ve Torlarla beraber geldık bul Erkek lise11 mu~~ .Cel&I B. Nafia vekili bey arkadaşımız ııeçen 
lerini kuvvetli lhıt..l de lıabul ede- in (Tilrk medenlyetının cıhan me• I i I d" 
~ileceğlmlz Grec1enn yani Krak ka d ·yetine tealrl) mevzulu konfe· lerde .ıly em fer 1 • 

Olleainin de bu camia çocuklan U· .:~;)arı takip etmittlr. {nbiaer dairelerine ııelelimı ban• 
ltndan ofclutunu IMıYan ettikten _, lar devletin büyük varidat -ı... 
l"ro Efe Eri, lıkit, Sumer. Mmr me· DÜKKAN DEVRİ landır. fnbiıara dair her yerde yan-
deniyetlerlnin hepsi bir :dndrln hııl· 1 ht bir te!Akkinin ..-aç bulmaaı ı>e· 
kalan gibi birbirine ballı oldutunu Kadıköyünde Hasanpaffl mahal e- deeslnde bu iılm etrahnda ıremlt 
~. bu zincirin iki ucunun balkalan •İnde Kurbağalıdere caddesinde 60 bir mulauwıet hJ&oolunuyor. Söyle
ı\ltayın demir ocııklannda dövüldü- numerolu tiltüncü dllkkinımr Hasan nen lilzler öteden beri tanıcbinmz 
tünü M!ylemlt ve konfttan11na de- Efendiye devrettim. Alllıadaranın lnhlsarlarclan pek çok memurlar za-

~amı.. demlıtlr ki: ed 1 eti 11 _.._ zarfında ınll.racaatları ve nıret olmadan dr--::d:~•1t ırıB'bl 
•· Bu &ayılan' e11ki m en Y, • "' .. ~. _,_, lira yanlıt bir fikir ha11l '" -· r. u 

--1 d mezk"r müddetten •onr...U m • d ltmelı 1 . lı<iırünkü medeniyetin ırü,..,.erı ır u yanlıı fikri de üze :çın arze. 
~e biz bu giin"!lerl tutılttdra!' a~ caatlann muteber olmayacaiı lüııu- deyim ki lnhlaarlardan Mr kı11m me 
lıorın çocuklanyız. Grek kabıle•ahı, y t mu ilin olunur. murlann çıkanlmaar da tıpla dev-
nanı11ar dediğimiz iyonlar Y u Zeynel let demiryollarında arzettlfim ıribi 
!Yenler atalarımız Türklerdir. Ne bütçenin tanzimi mecburiyeti altın-

Göz 
Profesör 

Dr. Esat Pata 

-

da ve idarelerin maıraflarınr indir· 

H k• e melı makoedile yapılmakta olan tev-e tml hidin netice&idir. Fakat idare imkin 
Birinci Sını' Witthassıı buldukça bu vatandaşlara da batka 

1 
ilk " yerleı-de muvafık iı bularak çalıth· 

Dr. Sllleyaıan Ş ru recakttr, zannederim. Yoksa bu mah 

.~'o. 60 ~illmi kitdphaot,ı vanında ~·-•lllll I dut vaziyetim memleketin İt•izlik 
'' aahaaını ıreniıletecek kadar mühim 

olduğu zababında defllim • 
Bundan sonra yapılmaıı mevzuu 

bahıolan itlerden vapurculuk meae
leıl geHyor • 

Beyanatın metni 
veya bu kadar az para ediyor dl. 

batına ve memleketin ihtiyaçlanna ye . malın sahibi olan Türk vatan 
tevafuk edecek bir halde değildir. datmdan niıbeten atağı bir muta 
Anlatılıyor ki serbest bir surette bu vauıtların müıtahıillere zarar ve .. 
gün bazı vatandatların yaptıklan recek hududa kadar aımamlan 
vapurculuk İti normal bir vaziyette ve bu hususta makul davranma. 
yapılan ,bir vapurculuk değildir. lan lazımdır. Amma arkada4lar, 
Gerçi bunların daha kudretli ve he bu bir edebiyattır. Dünya kuru· 
oevkar elelr vautaıile idare olu- lahdan beri bu mutavassıtlar ta• 
nanları yani ite daha çok ıermaye rafından müıtahailin alnının teri· 
emek ve kuvvet ıarfetmekte olanla le İ•tihsal ettiği bu edebiyat usu• 
rı oldufu gibi, o kadar kendialni lü dahilinde kıymetlendinnek 
bu işe vermemiı, kafasını ve vasıta mümkün olmamış ve bu yolda bir 
!arını bu iıte çalıımağa haoretme· tefkat göaterilmemiıtir, Edebiyat 
mit olan vapurcular da vardır. Bu tefkati ııöatennege müsait te de
muhterem vatandaş ların itlettikleri ğildir. O halde ne yapmak la. 
vapurlar içinde az çok muntazam zımdır?. 
bi rhal arzeden kıımı olmakla bera- Ameli çare, prenaipli bir ça• 
ber umumi olarak bir çok ııayri ka· lışma ve tanzim etmek yoluna gir 
bili hal tarife ihtillflan içinde pyri mektedir. Yalnız C. H. Frrkası 
samimi, gayrinizami , gayrimunta· prolramı, bazılarının zannı gibi 
zam bir halde çalıııyorlar. Ayni za. bir çok taraflı bir proğramdır. 
manda vapurlarının haddi iıtiablal Oradakilerle, memlekette •tnıf 
fenni malzeme ve vaaıtaları hakJcm.. farkı, sınıf müca~eleai yoktur v_e 
da çok ukıntılı fikirler veriyor. Bü- sınıflar aruındakı nameıru mu-
tu .. n bu rnan~·raya -"re, bu vapurlar vazene&U:liği kaldırmak ve çal~1,. - "u ma zümreleri arasında blribin e umumi bir ııörüşle Türkiye gibi bu· 

- çatıfmayacak surette ahenk teai• 
dutlamun dörtte üçü deniz olan muı etmek laznndrr. Bu proğramı kim 
takil tekilde bir memleketin kapotaj tahalruk ettirecek? Müıterek 
itini ne bugünü temin edecek ne 
de i&tikbalde temin vadedecek vazİ· prensiplere inanaların tecrübe e

dilmit olan umumi kıymet ve ka 
yette değildir · biliyetlerinln vaaatiai ,fakat iti· 

Eıaoen bu vapurları itleten ze. madınef• ve nikbinlik havası için 
vatın bütün bu itlere tahai• ettikleri de.. (Bravo aealeri) aözü burada 
aennayeleı-e muhacir nakli ve aaire bırakıraam, Halil Beyefendinin 
gibi nrsatlarda yapılan iıtiınal ka- beyanatlannda tehlikeli diye aöy 
rar hariç olarak tam amorti, fab Ye !edikleri yanht ııönqün revacına 
kir temin edecekleri ve fakat vapur yol kalır. 
oervi•lttinl muntazam yapmak mal-
zemeyi iyi ve mükemmel bir halde Buna imkan bırakmamak için 
tutmak tamirat ltletme ınlikemmeli- izahatıma devam etmeliyim. 
yet ve intizamını vllcude getinnek Arkadaılar, bunun hududu ne 
tartlarmı da yerine ııetirebilecelderi dir? C. H. Fırka•• proğramında 
mümkün ııörilhniiyor. Şu halde dev buna da cevap verdim. Aradadır 
letdemlryollarmda oldulu ıılbi yol- ki (Normal eau ve tartlar altrn
cu nakil va11talannı bir devlet ida· da cereyan edecek ticari muame 
resi albnda toplamak hem memlelre lat kemali &erbeat ile devam e· 
tine hizmet etınek olacaktır, diler der) normal nedir?. 
taraftan iateroe vapurunun bedelini Bu da ırerçi takdiri biri meae· 
alacak olan •ahlplerl bu ıennaye ile ledlr. Fakat, takdir mevkilnde O· 

daha mlbait it tutabilirler. Burada lanlann, vazı kanun milli vicda· 
mühim nokta vapur sahiplerinin her nı doğru neticelerin teyit kuvveti 

....ı&-r..:ı dir. Bizim anladrinnız devletçi· birine elindeki vapurlann bu .. ~;. 
hakiki değerini nakit olarak depo likte devletin itleri tanzim •ure· 

tinde miidahale bir •mrfın lehine 
eylemektir · müdahale etmek deiildlr. Bila-Bunun için kanunda vapurlan a• . 
lacak devlet ile satacak sahibinin kia blltün çahtma ziimrelen ara• 

arndaki menfaatleri tevzin nok· 
nokta! nazarlannı mliıavi •urette tai nazanndan bu müdahale la· 
nazan dikkate alac k bir ek&p....ıiı zımdrr. fdaal olarak &mıflar ara· 
uıulü •e icap eder•e hakem u.ulü. aında ıürtiltme ve blribirlni itip 
konacaktır. HükUmetin tetkikatın- kalkma ••a11na yol bırakmamak 
dan batka C. H. Fırkasının lr"'!'u lazrmdrr. Burada arkadatlar der 
meseleyi dört taraftan tetkik ettik· hal kooperatif fikri geliyor. Koo 
ten ve ciddi müzakerelerden sonra peratif te demiryolu, elektrik ve 
bu eoaaıı karar vermlttlr. daha bir çok fenni ve yükaek va· 

Yeni kurulacak devlet vapurlan 11talar gibi beteriyetin aon a11r 
idaresinde idare heyetini kaldıracak zarfmda bulunduiu iktrsadi bir 
mea'uliyet euımı kuvvetlendirecek müeaaeae formülüdilr. Bu müatah
tekillerde deı-pl' olunmuıtur. Gerek &illerin veya mÜ&tehliklerin ve ya 
bu kanun ve gerek afyon kanunu but ..... arkadqlanmızrn pek gÜ· 
geldiii vakit yüluek mecllıte bunlar .el s6ylediği gibi hem müatabail 
uzun uzadıya meYZUU bah&olur. Af hem de müstehlik olan halkımı. 
yon müıtahıillerlnln buırtinlril al,.on zm miişterek me•'uliyetli ortak· 
aatııı ,..Utlndeki lıadernelJ bir ~ !ıkla alıt verqlerini bizzat, tan· 
koınl&yonculufa, mlitevaurtlara ı•d· ııim etmeleridir. Amma, arkadaı 
nat eden ve harici -1,.rda dar, kooperatif tatbikatını yapar 
satılan fiatla mÜ•tah•llln • aak, ki bu bl:ıılm fikrimizin prof• 
llne ııeçen para •ra•ında bil- rammın ana maddelerlndeklnden 
yllk fark yapan teldi düzelt. birisidir, biittin mil&tehlikler l&tih 
mek yoluna bilbHsa afyon ticareti- ilk kooperatifleri yapacaklar, 
nln beynelmllal tabi oldufu bir 90k liizumu ıeyleri membalarmdan 
cffl.zelmelı: lmrırlamak maluadında el bizzat tedarik edecekler, aonra 
rilmittlr, Halil Beyefendi .ılzlerlnln bütün müstahılller istihaal koope 
&onlannda buyurdular ki devletlet- ratiflerl yapacaklar, dofrudan 
tlnne itinde .,... itibarile hemfild· dofruya ana pazarlarda ıatacak 
rlm. Fakat tatbikat buıuıunda ve 11 lar, aradan eınaf, tficcar kalkack, 
rasrnda sizden ayrılıyorum. Bizim 100 &enelik koperatif tatbikatmrn 
ılmdi yapılma&ında fayda ve elzemi ameli ııörüşil bu yanlıt fikri tas
yet prdüfümilz bazı teylerln -- hih ediyor. Tl lrlanda ada&mdan 
ta müttefik olmakla beraber aonra Japonyaya kadar kıt'alar ve bah 
yapılmasrnda fayda mül&.haza etmi. ri muhitler aırrı bütün beteriyet 
yenler olabilir.Bu bliyle oldulu ıJbl tarafından kooperatifler tatbik e 
bunun ak&i de varittir. Yani Halli dilmiş ortadan ne ffllAf ne de 
Beyelendlnln ılmdi yapılmaımda tüccar kalkmamr9tır. Frrkamı:ı 
fayda ve hatıl elzemlyet gördükleri normal ticaretin hiç bir vakit a
bazı tedbirleri almakta da biz timdi leyhinde defildlr. Makaadı lzah 
maddelerin memlekete llolnılmamaaı için bu miaali ar:ııettim. it zümre 
için derhal müdahale iıtly.,,, bir tele leri araaında ah nk tuiıi peren
lifi kanuni yapmı9lardır. Karabüber, •İpinden babıederken onu izah 
bahar, tarçın, ve hatti galiba kahve aadadinde kooperatiflerden bah· 
ııibi en basit dünya ııttlderinden , aettim. Kooperatiflerin yanında 
sayılan maddelerin memlel.ete ao- dünyanın her yerinde ticaret çalı 
kulmaması hu•uıunda teklifte bize t•P muvaffak oluyor. Fakat, J'U• 
tekaddÜm etmişlerdir . Iranda batı bot ticaret fikrinin tef 

kat eseri olarak normal k&rla İk· 
Mühim bir bah&e giriyorumı tlfa etmiyecetini .Oylemittim. Bir 

Halil Bey <lzmir) - Efendi
ler Recep Beyefendinin aon &Özle 
ri arasında p.haıma müteallik 
çok iltifatki.r kelimelerinden do
l"::!'.' .arzı tetekkür etmeyi vazife 
bılınm .. 

l_RA_D_Y_o_ı 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 ..... 

mofon, 19,5 alaturka aaa, 20,5 ııra· 
mofon, Ajan& haberleri, aaat ayan, 
21 alaturka aaz Kemal Niyazi Bey 
ile arkadatlan, 22 <>Tke&tra11. 

BOKREŞ (394 m.) - 20 orkeat
ra 20,5 konferans, 20,45 şarkı ııece
•İ, 21 ,05 orkestra. 

BELGRAD (429 m.) - 20 kon
feran•, 20,40 koıueı-, 21.30 Zagrep· 
ten nakil 23,50 aktam konseri. 

ROMA (441 m.) - 20,15 Ajanı 
haberleri, 21,45 (La Rondin) i.ı...11 
operet. 

PRA~ (488 m.) - 20 tarla kon
oeri, 20,45 Atelye tiyatroıundan 
naklen bir komedi, 22,45 kon•er. 

ViYANA (517 m.) - 10,20 11-
ml nücum dersleri, 21 &enfonl, 

PEŞTE (550 m) - 20,15 konfe 
rana. 21,lS cazbant, 22,30 piyano 
konıeri. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,35 
konferanı, 21 konıer, 22 edebiyat 
babi&leri, 22,10 kon&er. 

Geyve İcrasından: 1 _.. Cemal ve 

Sıdıka hanımın alacaklanndan dola
yı (2352) kilo mamul denk halinde 
tütün açık artırma ile 21 Temmuz 
932 perıemba günü ıaat 14-15 ara
unda Geyve icra daire.inde birinci 
artırma icra edilecektir. 2 - Arbr
maya iıtlrak edecek taliplerin yiizde 
7,5 teminat cö&termeleri. 3 - Artır 

maya çıkanlan malın beber kilosu
nun kıymeti mubammeneai (10) ku. 
ruı olup birinci artırmada böyle bir 
bedel bulunduğu takdirde derhal aa 
tılrr. Bulmachfı takdirde ikinci ar
tırmaya brralalır ve talipler taahhüt 
!erinden kurtulurlar. 4 - Tiltünlerl 
ııömıek İ•teyen Ye fazla ınaldmat al- 1 
mak !ateyen 932-974 No. lu doıya• 
mıza müracaatlar nli.n olunur. 

EYi ET 
isterseniz PENDIK'te ve· 

pur iıkeleai yenında 64 
No. lu dükkinde rekabet 

kabul etmeyecek kadar 

UCUZDUR Koıunuı ora· 
ela istediğiniz eyi eti alınız. 

ZA YI - 1428 aidl numerolu araba 
cılık hüviyet dbdanınu zayi ettim. 
Bir batka•ı almaeafından hükınil 

yoktur. Cemal bin Abdullah . 
Arkadatlar bu noktadan tenYiıi taraftan devletin tanzimi yanında 

için lazım geldiii kAdar IÖylemete diğer taraftan kooperatiflerin ço
mecburum. Avrupanrn, Amerikanın, ialma11 ticareti normallettiriyor 
Japonya da dahil oldufu halde tek- ye onu aatıcı veya mü9teriaindeo 
nik aahada ileri gltml, olan memle- normal fakat intizamlı bir kirla 
ketler makine •e teknikte ıeri kal- iktifaya &evkediyor. 

ZAYl - 930 •en .. lnde F.,.Uye LI· 
aeainln ilk kıımından almıt oldulum 
,.ı.adetnamemi zayi ettim. 98 No.lu 
Mahmut. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Duınlo Pınar 
Vapuru 7 Temmuz 
PERŞEMBE 

günü aktam saat 18 de Sirkeci 
nhtımından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Sam&un, Or
du, Giresun, Trabzon ve Rize'ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafıihit için Sirkeci Mey
menet hanı altmda acentalığına 
müracaat. Tele. 22134. 

NORSKE ORlENT 
LIN1E 

" ESTHER MARlA " 
vapuru 10 Temmuza dogru limanı· 

mıza muvasalat ve (Anvers , Ham
burg, Skandinavya limanlan) içın 
qyai tjcanye tahmil edecektir. 

Tafsilat için Galatada Frenkyan 
Hanında ıkınci katta THEO REP. 
PEN vapur aeentalığına muracaat 
Telefon: Beyoğlu 2275. 

~ 
Limanlmıza muva,alôtı bekle 

nen: 

FENICIA vapuru 5 temmuz ıalr 
( Ruıya, Rumanya ve Bulgari&tan) 
dan. 

CELIO vapuru 
famba (Cenova, 
den. 

6 Temmuz çar
Napoli ve Pire) 

Lhnanrmızdan hareket edecek 
vapurlar 

DIANA vapuru 5 temmuz aalı 
(Burgaz, Yama, Köatence ve Ode
sa) ya. 

FENICIA vapuru 5 temmuz sair 
( Alek•andropoliı, Kavala. Selıinik, 
Voloa, Pire, Patras, Brendizi, Ven.,. 
dik, Trieate, Fiume Ye Trieote) ye. 

CELIO vapuru 6 temmuz çarıam
ba (Burgaz, Ve.rna, Kö&tence, Suli. 
na, Kala& ve lbraile) ye. 

Şimali, Cenubi ve merkezi A· 
merlka ile Avu.ıuralya, yeni Zey 
land ve Akaayı ıark için doğru 
bilet verir. "tr ALIA" vapur kum 
panyuının lük& vapurlarile müt
tehit aem&. 

Her nevi tafallat için Galatada 
Merkez Rıhtım Han (Uoyd Trieı 
tino) ser acenteaine T 1. B. 771 
ve 4878 Yeya Galataaaraymdakl 
yaınhane. Telefon Beyoğlu: 2490 
ve yahut Eminönil, lzmir aokak 
No. 14, yazıhaneıine müracaat e• 
dilmesi. Telefon latanbul 235. 

SEYRJSEF AlN 

~·~• acenta: Galata Köprü 
bap B. "412. Şube A.. Blrı..c, 
M llhllrdarzade han a. 3 7 40. 

IZMIR - PiRE • ISKENDE

RIYE POST ASI 

(EGE) 5 Temmuz aelı 11 de 
Galata rıhbmından 

TRABZON POST ASI 

(KARADENiZ) .6 Temmuz 

Ç&rfambe 18 de Gelata 
rıhtımından. 

IZMIR- MERSiN POST ASI 

(KONYA ) 6 Temmuz 

çarıı:mba 10 da İdare rıh
bmından kalkarlar. 

IZMIR EKSPRES POS-

TALARINDA 

fıtanbul - İzmir • ilcretleri 

1. nci kamara 

2. nci 

3. neli 

Gllverte 

.. .. 

Kr. 
1500 
1000 
800 
300 

MERSiN POSTALARINDA: 

lıtan bul - 1 zmir 

1. nci kamare 
2. ncl .. 
Gnverte 

llcretleri 

Kr. 
1000 
800 
300 

Arkadaılamn; bilirsiniz ki Büyük 
Millet Meclisinin azaaı olarak bulu
nan muhterem zevattan tutunuz da 
memleketin azçok aklı eren vatan 
daılanm . az çok veaaiti nakliyeal bu 
lunan mıntakalarda oturan vatandat 
lar l(linün meselesi olarak buna t ... 
ma's et.mitlerdir. Nihayet bir kıınn 
vatandatlann itlerine taaUuk eden 
her meoelcde olduğu gibi bu me•e
le ile de hepimiz yakından ve ehem 
miyetle ali.kadar olduk. Son zaman
larda bizzat vapurcu arkadqlardan 
ve bu işlerle alakadar bir çok vatan 
da,lanmızdan bu it hakkında mufas 
sal mütalealar dinledik. Bu hu&uıta 
lehte olsun aleyhte olıun, pek çok 
ıeyleı- di?ledik. Bunlan'.' ver_dit!. ~
naate iahnaden arzedeyım ki Turkı
yede vapurculuk itini bir devlet 
idareıi haline aolunak lüzumlu bir 
vaziyet almıttır. Bir kere meıele all 
kadar zat ve makamlarca çok uzun 
uudıya müzakere ve teırih olundu. 
Nitekim C. H. Fırka•ı mecli•i ııru· 
punda bu m .. eleyi saatlerce ilıtlü 
altlı müzakere etti. Ve bazı neticele
re vardı. Fakat ben burada hir fır
ka toplanttı teklinde değil dogru. 
dan dofruya millet künüıünden ifa 
de eder tekilde luaaca arzedeceiim. 

mış olan bilyük bır bqerlyet kütle- Sonra yine muhterem Halil 
&İne san'atla, makine ile yapmıt ol• Bey arkad&§UD ıribi yalnıt dütün 
duklan mensucat ve rna&nuatı aev- mÜf olan aziz vatand~tl~rıma 
ketmek ıuretile bütün dünyayı ia- aöylamit olayım kl, Türkıyede 
tismar ederlerdi. Bunu halen de krı kollektiviam tehllkeıl yoktur. Bil 
men yapmak yolundadll'lar, mem nasıl bir hatalı ırörütün te-

ZA Yt - Adaeazannda Emniyet 
Bankaaıadan 1928 •enealnde alnut 
olduğum 28 Mlılmllk hlıoe eüzdanı· 
mı kaybettiğimi illn aylerim. Araba
eı Zade. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Renkli, biltarz demiri İhtiva ., 

elen ham madenlerden beyaz çimen 
to iıtlhaalinln izahı hakkında" ki lh· 
tlra için Sanayi Müdüriyeti umumi. 
yeoinden iıtihıal cdilmit ol&n 27 u 
bat 1929 tarih ve 781 numara ve 
13 Aitu•toa 1930 tarih ve 983 numa 
ralr ihtira beratları üzerindeki hu
kuk bu kere ~kasıoa devir veya 
hut icara verileeeginden faz.la malu 
-t edinmek isteyen zevatın 1 ıtan
bulde Bahçekapuda Taı Hanında 
43-48 numarada klin vekili H. W. 
STOCK Efendiye müracaatları ilan 
Qlıuı11r.. 

Bir defa Türkiye vapurculuğu. 
nun bugünkü ekli hi te aarın ica-

Hakikaten Halil Beyefendinin alrlle (nihayet bu it kollektvizme 
aamimiyetle aöyledikleri sözlere ırider) dediler. 
ayni samimiyetle mukabele etmif Bizim protramımrıı:la lsollek· 
olmak için •Öylemeliylm ki, bu tiviamin mevcudiyetine ihtimal 
devir kapanıyor ve kapanmalı il,. yerdlrecek kokuyu ba.nııl noktada 
zeredir. hiaoetmltlerdir. Kollektlvlzm mef 

Dünya aklını ltaıına abyor Ye humu mölkiyet ııaefhumu ile ta• 
gözünü açıyor. Şimdi, bir çolr 111amen taba ntabana :ıııttır. Hal· 
memleketler, kendi yaptıJ<larm- bukl frri<amı:ıırn p~lllld-
dan i•tifade -ek ve temin ede- yet hakkından vu. la dl· 
medikleri ihtiyaçlara da lıendıle. :ror. Proiraoıımı:ıım bepat sin 
ri tarafından yapılıncaya kadar eir halinde heyeti IBDwııairee.I bir· 
tahammül tmek yoluna ır!ri,..,... elen IDÜtalea -"'-•M 1.-..!aa 
lktıaadl kurtuluı, bütün tuurlu lıö..,den bir taraflı batıkla elbette 
dünyanın m ütterek ırayeıl olu- böyle yalnriı tellklı;ll..-e dütülür. 
or. Bunun i in a h · · · • .. 

f&tanbul birinci ticaret mahkem. 
sinden: Memalilı:I Şarkiye FNn&ız 
Banka._ mert.un bulunan 1888 

tertibinden '75812 ve 11300 numa
ralı ild kıt'a kredi fond.ye tahvlllb 1 
T= = 1932 aalı siinii aatılacaiıa 
dan talip olaalana mezldlr cinde 
saat 10 de Borsada hlUJI' bulunma
ları ilan olunıır. 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halabnda bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulasası 

PANORAMA Bahçesinde 
15 kitiden mürekkep alaturka saz heyeti her .akıam 

icrayı terennüm etmektedir. 
Memleketin en yüksek ve kıymetli baş mugannlyeai 

Hikmet Riza Hanım 
yeni eaerlerini ve bilhassa klSy prkılan okuyacakbr. 
llütteriler mezelerini beraber getirmekte serbesttirler 

Yaz Tatlllne llalıaua Huaual Tenzllitb Kuralar 

40 DERS LiRA 
INGILIZCE 
FRANSIZCA 

Hiç bllmlyenler ve bilenler için ayn aınıflar 
4 Temmuzdan 15 Eyinle kadar. Amerikan Erkek Lisan ve 

Ticaret dersaneıL No. 23, Alemdar caddesi, İstanbul. 

, 

PAGEOL 
);;."•na .. 
' Seyelanı meni 
eeı aotuklutu 
but mJlliter 

PAJEOL 

kuvvetti ve 

müessir muzadı 

taaff!lnü bevlldlr 

Tesiri seri ve esasi· 
Tebevvülün evcaın. 
iule Ye bütün ihıi· 
IAa meneder. 

~ VB MUZTARIP OLANLAR I~ 
PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAf1DIR . 

~ h••nzeleıt •ltaahtııdl: ŞatlHen MGe19eaenf 
il bGyGk MOklfat • bll6mum ecznnelerde sabhr. 

Yüksek Mühendis 
Mektebi 

Mübayaat komisyonundan: 
Mektebin Mayıs 933 gaye.ine kadar ihtiyacı olan koyun, ku

zu -ve sığır etinin 13-7 .932 tarihine müsadif çartamba günü saat 
14 te kapalı zarf usulile münakasası icra kılınacaktır. Taliplerin 
bu baptaki f&rlnameyİ görmek üzere mektebe müracaatlan ve 
mUnakasaya behemahal Ticaret odasında mukayyet olduklarına 
dair vesika ibraz eylemeleri lüzumu ilin olunur. (2826) 

Ziraat Vekaleti 
Sultansuyu Harası Müdürlüğündenı 
30 Huiran 1932 pel'fCIJlbe ıünü kapalı zarf usulile bir mü

teahhide ibaleai illn edilen elli iki para Hara köylerinin icarei ze 
mininin aatıtmdan sarfı nazar edildiii ilin olunur. (3062) 

Tütün lnhisan Umumi 
Müdürlüğünden: 

idaremiz için pazarlıkla (20,000) kilo beyaz Sellüloz kağıdı 
almacaktır. Taliplerin nümune ve ıartnameyi gördükten sonra 
(% 7,5) teminatlarını hamilen (7·7-932) Pertembe günü saat 
(16) da Galata'da Mübayaa Komisyonuna müracaatlan (2888) 

• 
MECBURi TASFiYE , 
Tasarruf devrinin yegane fırsatını kaçırmayınız: 

Eyi cin• ve ucuz eıya almak ta•arrufun birinci tartıdır. 

Rehberi Ticaret 
( Soryano ve Hananel ) 

Sultan Hamamındaki bllyilk tuhafiye mağazalanmn terki dolayı•lle 
görillmemiı ve birinci defa olarak umum dairelerde 

BÜYÜK VE HAKİKİ TENZİLAT 
Nadiren tesadüf edilen bu müh'm tenzilatlı satıştan istifade fırsatını kaçırmayınız. 
Buhran zamanında ucuz mal alma k yegane ve m ühim bir hrsattır. 

-. Satış 16 Temmuza Kadar Devam Edecekt ir. -c 

Ankara vilayetinden: 
Birinci madde - Ankarada Y enitehirde inıa edilecek Vilayet 

ler evi inıaatı mukavelename tarihinden itibaren yedi yüz otuz 
gün zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 16 Hazi
ran 932 tarihinden 1 Ağustos 932 tarihine kadar kırk beş gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

İkinci madde - Münakasaya iktidan fenni ve itiban malile
rini iıbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol
mak isteyenlerin: 

A - ln,aat toptan götürü ve anahtar teslimi tartile münaka
saya vazedildiğinden taliplerin proje, fartnameler ve evrakı keı
fiyesinin tetkikile kendileri tarafından teklif edeckleri fiyatın 
yüzde 7 buçuğunu Vilayet ldarei. Hususiyesi hesabına bankaya 
tevdi ettiklerine dair makbuz senedini veya milli bankalardan 
birinin teminat mektubunu ve yahut milli eaham mukabili Muha 
sebei huauaiyeden alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B - Ticaret oduına mukayyet olduklanna dair bir veaika 
göstermeleri ve aynca itiban malilerini Vilayet encümenine is
bat etmeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihale
den en az sekiz gün evvel Vilayet Batmühendiıliğine göstererek 
münakasaya dahil olabileceklerine dair bir ehliyeti fenniye vesi. 
kası almalan veyahut ellerindeki vesikanın zirine terh verdirmele 
ri iktiza eder. 

E - Mevzuu bahia inşaat münakasaaına bir parçada laakal 
üç yüz bin liralık bir bina inıaatını tamamen muvaffalayetle ik
mal etmit bulunan intaat müesseseleri kabul edilecektir. 

Bu dört tartı tamamen haiz olmayanların münakasaya itti
rakleri §ayanı kabul olamayacağından teklif zarflan açılmayarak 
kendilerine iade edilecektir. 

Üçüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı 
zarfı 1 Ağustos 932 tarih ve pazartesi günü aaat on beşe kadar 
Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi 
edeceklerdir. 

Dördüncü madde - Münakasa 1 Ağustos 932 tarih ve pazar 
tesi günü Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Beıinci madde - Evrakı keıfiye ve projeler yüz lira mukabi
linde Anadolu Nafia Batmühe:ndiıliğinden alınabilir. 

Altıncı madde - Evrakı keıfiye ve projeyi görmek veya da
ha ziyade malUınat almak iateyenlerin Ankara vilayeti Nafia 
Baımiihendisliğine müracaatlan ilin olunur. (2812) 

• 
Ist.ziraat bankasından 

Karyesi 
Maltepe 

Mevkii 
Çayırlar 

Cinsi No. 
Hane ve bahçe 7 

Tapu No. 
169 

Balada yazılı gayri menkulun kapalı zarfla yapılan müzaye. 
desinde en fazla teklifin on bet bin on bet lira bedel haddi layik 
görülmediğinden bir hafta temdidi müdetle 9 T emınuz 932 cu
marteai günü saat üçte pazarlıkla satılacağı ilan olunur. (3033) 

BONO 
Gayrimübadil ve mübadil ve 

hazine bonoları satar, Bahkp 

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

Devredilecek ihtira beratı 
• Humzu had.it ve kükürt istihsa

line ait iılihat'' hakkındaki ihtira i
çin Sinai Müdiriyeti aliyeıinden is
tihsal edilmit olan 778 numaralı ih
tira berab üzerindeki hukuk bu ke
re ahere devir veya icara verilece
ğinden daha fazla maliimat edinmek 
iateyen zevatm lıtanbul'da Bahçe
kapu'da, Tq Hanında 43-48 numa
ralarda kiin vekili H. W. STOCK 
Efendiye müracaat etmeleri ilin o
lunur .. 

Sıhhı yemekler - buzıu 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

'--sA TIE _ _. 

Kiralık dükkan 
Eminönü Malmüdürlüğfuı>. 

den; 
Divanyolunda Sıhhiye müze

si altındaki 150 numaralı dük
kanın 30 Haziran 932 tarihin
deki müzayedesinde verilen be
del haddi liyik görülmediğin
den temdiden müzayedesi 7 
Temmuz 932 per9eınbe günü 
saat 14 buçukta yapılacaktır. 
Satı9 komisyonuna müracaat e. 
dilmesi. (3089) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

Kasa 
Altın safi kiloc
Banknot 
Ufaklık 

AKTiF 

lt.401.77~ 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhabirlen 
Alun l\levcudu { l!tveıen tedavtile çıkarılın 

Külçe ufi Kilogr 
7 5 r 440 banknotlar karşılığı 

' J lltveıen tcd•vül 
Altını tahvili / Döviz mevcudu \ çıkarılın bınk-
kabil 1 notlar karşılığı 

{ Serbest clövizler 

Haz.ine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktlye k-.rfılı&ı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine ıtvfilı:an 
vaki tediyıt 

Cüzdan 
Sen edat 
Esham ve ( Deruhte 
Tahvil~ı 1 karşılığı 

Altın üzerine 
Hissedarlar 
Muhtelif 

edilen evrakı nakıiyı 
( i tlbarlkıymeıle ) 

avan• 

30 Haziran 1932 Vaziyeti · 

Ura 

• 
" 

Lira 

Lira 

" 

17.475.266,58 
10.511.856,-

294.109,84 

J.056. 960,89 

1101.599,32 
1.135.13 5,69 

1 
Ura 158.748.56.\

.- 2.843.563,-

Ura o 

l_-=27:..:..1:..:1!:.:.5.:.:.81!=.;5..:.., -1 

Yekftn 

. ---~ 

Lira 

t8.2e 1.23~,42 

1.273.079,-

1.793.695,90 

156.405.000,-

117.125.825,- . 

1.273,SŞ 

4.6~6.090.76 

1.193.189,39 

221.699.391.82 

1 

PAS IF 

Sermaye 
Tedavülclekl Benbotlaı 
Deruhte edilen evrakı nıidye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine 
vaki tediyıt 

tevllba 

Deruhte edlltn evrakı nıkdyc bakiyesi 
ı:-

1S8.7 48.SG!,

-2.843.50!,-
IMAOS.000.-

0. 7 ~.550,88 Karşılığı tamamen altın olarak tedavüle vaz ıdUen 1 Ura 
Karşılığı tamamen aluna tahvW tabi dllvb olarak 
tedavüle vazedilen !.-lt-_ _::60=1.:::6 ::::::ı::.:1:.._ı 

Vade•İz Tevdiatı 
Hazine heaabı carisi 
Diğer mevduat 

Döviz mevduab 
11.uhtelif 

Ura 80.770,911 
5.86i.t18,8S 

Yelı:lln 

bkonto haddi % 8 - Altın üzerine avana % 6 3/' 

Lira 
15.000.000,-

1~6.7811.150,20 

5.802.9115,25 

ı • .oo.~ııs 
li.651.86',14 

11111.699.301,82 

1 

dakiki alatur1ıı1:a musikiden zevk duymak,nıub 
ve tatb bir •e• dinleyerek gaıyolnıak 

iater•enlz, her akıam 

Bar~iye~e BEL VÜ Ba~~esi~ı 
teırif ederek meşhur 

DENİZ KIZI 

EFTAL YA Hanını 
ve kemani 

SADİ Beyi 

SILY 
8 inci Beynelmilel Sergisi 

Akdeniz Hvahili ve mÜ•temlekah pazarı 

17 Eylul ila 2 Teşrinievvel 932 
ı. ~ ' - c • .' • ., ~ 

As. mk. Sa. Al. komisyonu ilanlar;, 

Koyun et' 
57000 

400 
5000 

Kuzu eti 
3000 

100 
1000 

Sığır eti 
16000 Harbiye mektebi 
8000 Süvari mektebi ~ 
6000 Topçu Nakliye ııı 

62400 4100 50000 
Yukanda yazılı mahaJlere hizalarmdaki mikdarlard• 

koyun, kuzu eti bir ıartnamede pazarlıkla satın alınacaktıt• 
zarlığı 9 Temmuz 932 cumartesi günü saat 14 ten 16 ya 
T opbanede Merkez kumandanlığı satın alma komisyonuııd• 
kılınacaktır. Taliplerin ıartnamesini görmek için komiıyoıı'~ 
racaatları ve ittirak için de muayyen vaktinde komisyonda 

1 bulunmalan. (68) (3 . . ~ 
Kilo 

15000 
35000 
25000 

75000 

Harbiye mektebi 
Süvari mektebi. 
Topçu Nakliye Mp. 

Yukandaki mahallere hizala 
nndaki mikdarlarda saman tali 
bi uhdesindedir. Miinakaaaıı 9 
Temmuz 932 cumartesi günü 
saat 14 teıı.16 ya kadar Topha. 
nede Merkez Kumandanlığı sa 
tın alma komisyonunda icra kı-

· lınacaktır. Daha dôn fiyatla ta 
!ip olanlann ıartnameaini gör· 
mek için komisyona müracaat
ları ve ittirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (65) (3100) 

Kilo 
3500 

500 
500 

l/t * * 
Harbiye mektebi 
Süvari mektebi 
Topçu Nakliye Mp. 

1 de komisyonda hazır bul~ 
lan. · (62) ( 

Kilo 
25000 
35000 
30000 

• • * 

Harbiye Mp. 
Süvari Mp. 
Topçu Nakliye 

90000 
Yukandaki mahallere bl 

nndaki mikdarlarda ot bidJ 
namede talibi uhdesin 
Mün«kasası 9 Temmuz 9326 marteai günü saat 14 teıı 1 ~ 
kadar Tophanede Merkeı ol 
mandanlığı satın alma le: p 
yonunda icra kılmacaktır:ı;' 
ha dôn fiyatla talip olar>' 
ıartnamesini ıörmek içİll if 
misyona miiracaatlan ve ;I 
rak için de muayyen valı:-ıJ 
komisyonda hazır bulwı111'.ı1- ~ 

(87) (3 

* * * ! 
Harbiye mekteblı için s.Sjl 

4500 adet yumurta aleni miin' ~ 
Yukandakt mahallerde hka ıuretile satın almacaktır. 1'14.~ 

lanndaki mikdarlarda y<>turt kasası 9 Temmuz 932 cuııı"r 
pazarlıkla aatm almacaktır. Pa si gUnü aaat 14 ten 16 _y• _,; 
zarlığı 9 Temmuz 932 cumarte dar Tophanede Merkez~ 
si günü saat 14 ten 16 ya kadar danlığı &atın alma komisY ı/ 
Tophanede Merkez kumandan- da icra kılınacaktır. Talip ~ 
lığı satın alma komiayonunda prtnamesini görmek içiJI .-.; 
icra kılmecaktır. Taliplerin misyona müracaattan ve itl1Jı' 
tartnameaini görmek için ko- için de muayyen vakti~e 
miayona müracaatlan ve itti- misyonda hazır bulunmal~!:.ı 
rak için de muayyen vaktinde (64) (311"' 
komisyonda ba:sır bulunmala- • • • 
n. (66) (3101) Harp Akademisi ibtiY'f • 

• • • çln 10 kalem yazlık aeb:ı:e t' 
Harbiye mektebi ihtiyacı i. zarlıkla satın alınacaktır. _J 

çin 6600 kilo zeytin talibi uhde zarlığı 7 Temmuz 932 petf"~ 
sindedir. MUnakaaaaı 9 Tem- be gönü saat 14 ten 16 _y•...; 
muz 932 cumartesi günü aaat dar ~ ophanede Merkez.~ 
14 ten 16 ya kadar Tophanede danlıgı aatm alma kom11Y0,; r 

Merkez Kumandanlıitı aatm al. da icra kılınacaktır. Tali.pi~ 
ma komisyonunda icra kılma- tartnamesini görmek içill .1ıı 
caktır. Daha d6n fiyatla talip misyona müracaatları ve .';J 1 
olanlar tartn.amesini görmek i- rak için de muayyen valı:t1.ır 
çin komisyona müracaatları ve komisyonda hazır bulu11;19 
ittirak için de muayyen vaktin- n. ( 61) !.:,:../ 
• 
Ist. ziraat bankasında~ 

.. 1ıf' Muhammen Mudevver t t 
Karyeei Mevkii Cinai Numarası Kıymeti kıymeti 1"~·9 

Maltepe Bahçe sokak Hane ve dükkan 13,13/ 1 3000 3()()0 fı 
Pendik Karyearkaaı Hane 93 800 ıOOo •f' 

İhale bedelleri nakden yahut gayrimübadil bonosile tet;;;, 
1 

edilmek üzere yukarda yazılı gayrimübadiller emvali 1art7 ~ 
sine tevfikan müzayedeye konulmuttur. Yevmi ihale 27- ;~Jı 
çartamba günüdür. Talipler muhammen kıymet üzerinden 1:•1' 
yedi buçuk pey akçelerini ihale günü saat on beşe kadar ~rı f 
tevdi edeceklerdir. Şartname banka kapısına talik edilmi~tJt• 
la tafsilat almak iatiyenlerin ikrazat servisine müracaatla

9
r;·) 

(30 


