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ETEM iZZET 

Ver.idi 
Culeı Michelet diyor ki_: '.' Au

. tine Thierry'ye aön: tarı~n v~ 
feıi nakilden ibarettır. Guızot: 

a ıöre tarih tahlildir •. Be? t~ı-
İn baaü badelmevt vazıfeaı gore .. 
·ı .. ,. 

Posta seferleri hizme-1 Hey~nlı 
. • d ) J • •1 • Havadıs 
tİDJD eV et eştirJ meSJ Haber gazetesi 

Bugün '!Nur, hayat ve medeni-
ı eceğine kanınn. . . .. 

B.. ük müncinin ırıadıle u~ 
ney": yakın bir zanian~an be':' 
lıflln Türk tarihini tetkık cemı
ti tarihi Michelet'nin tarif et-

ii 'manada anlamııtır. Ve ÜÇ ~ 
lik meaaiıinin hüliaaaı bupn 

Ükilmet merkezimizde toplanan 
•. .. tarih konıruinin müzake-
lerine zemin olmaktadır. 
On iki aene evvel, Oamanlı dev
linin inkırazile Türk milletinin 
e öldüğünü zannedenler olmU§
. • Büyük reiıı, milletin ne ~adar 
ınde olduğunu dünyaya ıoate~
i. Şimdi de zindeliğini iabat elti· 
· milletin tarihi etrafmda dünya 

ıözleri· önüne yeni bir ufuk aç 
ktaclır. 

. Daha ıeçenlere kadar herban
Tikke menıup olduğu ırk hak 

nıda au~I aorulunca; almacak 
vap •fili• yukan ,öyle idi: Şu 
bileye menıup tu kadar çadırlı 

ir •tiret gelmif te Ana~o!ud.a 
erleımİf. Namık Kemal ııbı b';" 

••tanperver bile prurla fUDU ı
lin ebnemif miydi 7 
ISia ol ililtitnem erbabı cid.dü içtibad.J:ı 

kim 
C:iluınıirane bir devlet cılrardık bir 

aıirette~. 

Bu, Türk tarihini iııkirdan ba~
~ bir teY değildir. 0~1.ı tan· 
hı nihayet büyük ve eıki bır m-:· 
deniyeti olan bir ırkın uzun tan· 
lıiııde ıelip geçen bir aaf~d~ i: 
h.,.eltir. Bazı O amanlı ıanhçilen 
bu devirde Türke Türk olduğunu 
bile unutturmağa çalıfllllf~."~ır. 
Son Oamanlı paditahlan, hükum
ran oldukları zamanlarda Türk 
len ziyade baıka milletlere iti
llıat ebniılerdi. Bir taraftan Tür
lce menşeini unutturmağa çalı~n 
Ollnanlı tarihçilerinin yalanlanle, 
diğer taraftan Türke çamur 
"lrnağa çalıtan Garp tarihçi
lerinin taanları araımda zavallı 
~İİrküu kendiıine bir hedef çizme 
ıı naaıl beklenebilirdi? 

'f arih kongreıinde timd!:ı:e ka
dar nıuhterem Maarif vekılı Eaat 
ll..yfendi, muallim Afet Hanıme: 
fendi, Dr. Retit Galip Beyfendı 
"e Haaan Cemil Beyfendi aöz aöy 
lediler. Bu nutuklann her biri na· 
•arlarımızda yeni bir ufu~ aı;m•ı
~r. Maarif vekili pek vecız ıfade 
•le tarihin ehemmiyetini tebarüz 
~~tirmiı ve bu ilmi bütün kültür 
ılınııerinin temeli olarak tavıif et
~. En aalihiyettar makamın 
lı_ıı .aÇlf nutkundan IOIU'• Türk la· 
l'ihuu tetkik cemiyeti azaaı muh
telif aabalarda yapbklan tetkik
ler; lconferanılar halinde kongre
)'e tebliğ etiniflerdir. 

l'ttuallim Afet Hanımefendi ta
"İbten evvel ve tarih fecrinde ia
~i verdiği mühim bir te~ikinde 
dllllya yüzünde ilk meclenıyet fU• 
beıinin membalarnu arqtırnutlır· 
T •rilıiıı doğnadan doiruJ'• iatiDat 
ettiği yazılı Teıikalard.an m•!"-!" 
olan bu pek eaki d~_hakikaf!· 
1li bize ancak arkeoloJılı; '!'e eb
llıolo 'ik deliller göıterebilir. AT
l°lah- J Amerika ilim arayıcılann 

.... ve --L: d • 
elan bir çoklannın en ~ evır· 
ler., ait buldukları yadısarlar V". 
~•Ptıkları dil taharrileri en eakı 
""-n medeniyetinin Orta Aıy~
'1.n "e Türk dilile konntur br~ 
'-fa) bir halk zümreıinden doğuu 
l!' kanaatini vermektedir. En _ye
lli tetebbülerin verdiği bu netice
ler henÜz klasik kitaplara ıeçme 
llıit ise de milli tarihimizin uz~k 
..._ziai hakkında bize pek derın 
bir falıır verebilir. 

Bundan aonra Reıit Galip Bey 
ef.,,.di tarih mefhumunun asırlar 
"r"•oıdaki büyük tekamül hatla
.. ~, çizıniş, cemiyetin yeni ~r~~ 
lcıtahını vücude getirirken gozo
"İİnde tuttuğu eaaılan anlatmıf" 
lır. 

, Haaan Cemil Beyfendi ~e kli
tilc tarihlerde kendi kezıdİll! do
h•ermiı ıibi gösteril~ eskı Y '!" 
";an medeniyetinin hakıkatte Gı
~tte~i Minoı ve Ege h."".zaaı?d~: 

Pttılıeı. medeniyetlennın '!ura. 
çı., olduğunu, bu iki medenıy~bn 
~e daha eıki bir Eıe medenıye
~ ... den doğduğunu anlabD•t. bu 
1 ı. nıedeniyetin mentei Orta !"'" 
1'.adaki en kadim Türk medenıye
tı .. olduğuna dair kuvvetli deliller 
10•tennittir. 
lr ICongre devam ebnekted~: !';'· 
~ 0;ı>~loji, arkeoloji ve filoloJı ılım 
••nın yardımlarile ortaya ko

:r"n bir çok hakikatler da~a ora• 
." tetkik ve münakaşa edılecek-
1~· Bütün bunlar Bilyük müncinin 
~11~k itaretile tarih aahasmda 

0 tan yeni günetin ıtıklandır. B!' 
't•lclar tarihe yeni bir veçhe ven• 
lor. Dünyanın en kadim medeni· 
)eti1ti ölümünden yu .. z aıır aonra ,.,,. . . 

• •den canlandırıyor. Bu meaaı· 
:ın hedefleri ve gayeleri _haklrı?: 
ı. 11 "" kuvvetli aözü Maanf Vekilı 
L:"t Beyfendinin fU ciimleıinde 

lu:roruz • 
fa •lılaluadımız n~ yol•~ b_ir ~~-

" 

lıur<fur. ne de hak- bır ıddıa-
11' ' • :r • Ancak fİmdiden .anra tın'I 
ıiİrlı oc ken 'ni ıııe mensup 

Kanun layihasının bütçe encü. 
meninde tetkikine başlanıyor 

Layihanın esaslanm neırediyoruz 

Sadullah Bey 

ANKARA, 5 (Telefonla) -
lktısat encümeni bugün Türlü. 
ye iskele ve limanları arasında 
posta aeferleri hizmetinin. dev
letlettirilmeai hakkındaki ka
nun layihası üzerinde tetkikat 
ve hazırlıklarını ikmal etmit ve 
layihayı bütçe encümenine tev
di etmi9tir. Bütçe encümeni ya 
rın sabah layihayı . müzakereye 
baılayacaktır. lktısat encüme
ninin hazırl>:ıdığı kanun layiha. 

amı aynen bildiriyorum: 

Esaslar 
1 - Türkiye iıkele ve liman 

ları arasında muntazamı posta 
aeferleri yaparak yolcu, eşya ve 
hayvan nakli iti devlet idaresi• 
ne almmııtır. 

2 - Birinci madde hükmü a
lelfunum tilepçiliğe "Poıta ha 
!inde olmayıp bir veya müteed 
dit liman ve iskelelerden bir 
cins mal alarak difer limana 
ve iıkelelere getirmek veya 
tertibatı mahsuıayi haiz 
vapurlarla yalruz hayvan tatı
mak" limanlar ve körfezlerdeki 
ilk hatlar nakliyah111 ve devlet 
idaresinin muntazaman vapur
lar ifletmediği limanlar araım. 
da ve itlettiği limanlarla itlet
mediği limanlar arasında maki 
neli, makineeiz den~ vasıtalari 
le nakliyat icrasına ıamil değil 
dir. 

Liman ve iskeleler 
3 - Devlet idaresi muntaza 

man aeferler yapacağı limanlar 
ve iskelelerin isimlerini tesbit 
ve ilin eder. Bunlardan ilin da 
bilinde olup ta idarenin sefer 
yapmadığı yerlerle esasen tes
bit ve ilin haricinde kalmıt o. 
lan yerlerde ikinci maddenin 

<Devamı Sinci sabif~e) 

Paralan haksız mı 
alıyor, haklı mı? 

Rıhbm şirketi aleyhine yekti.. 
nu milyonu geçe -

bilecek bir dava ikame edildi 
AIAkadarlar merakla neticeyi bekliyorlar 

irk · · b iabail ettiği paralann milyonu seç 
lıtanbul Rıhtım ş· etmın-;; - tiği tahmin edilmekte, bu itibarla 

tım.llZ yerlere çıkanlan eıya an dava bütün alikadarlarca yakın-
d hbm ücreti almakta olmaaın k 
d:.. nara sıra muhtelif al~~adar- dan takip olunma tadır. 
)ar tarafından tikiyet edılır, ma- Rıhtım tirketinin nhtımaız yer 

k ta müracaatlarda bulunulur )ere çıkarılan etyadan da nhtım 
ama "·ı ğ d' k du. .. ucre~ a ·~ ~ aır eaaı mu •· 

Bütün bu muracaat ve teteb- 1 veleaınde hıç bır madde yoktur. 
b .. 1 relen müabet netice iıtihaal Bir iki aene evvel bu meaele için ed; e emeai üzerine alakadar la· Ticaret Odaaında da bir komiı

. ıl ed n biri tarafmdan Devlet yon toplanmıf, hazırlanan rapor 
cırŞurer e tirket aleyhinde bir da- Anlı:ara'ya gönderilmifti. Şirket, 

aaınahali verilmiş, bu arzuhal bu huıuata eıbak Maliye Nazın 
v." .;'ızu gönderilmittir. Şimdi tir- Cavit B. in imzaaını havi bir tez
şır e ;....ıeı şuraıına pndemıelı: kereye iıtinat etmekte ve nhtım
~et apnameıini hazırlamak h nhwnaız, nereye çıkanhraa ı;ı· 
uzere, ~ev acı haklı çıkaraa tirke kanbm gÜmrük reami tahail olu
t~dır. d";"'.nd~n ve buna kıyaaen nan eıyadan nhtım ücreti tahail 
tin ken ısı erlere çıkanlan etya- edebileceği iddiaaında bulunmak 
nhbmllZ y hİ ) ' 
d aldıg"ı paralan aa ~erme tadır. 

an . 1• gelecektir. Bu 
iade ebDell azım · k ti Diğer taraftan ceareyn araam
suretle aenelerden beri tır e n da ela nhbm inıaaı mecbariyetin-

• "ilet/er arasındalıi mümtaz 
11er 4m~ · oldum• 11ibi bilecek "" ec meli unı D- ••• b illi 
datlııwlan te11arü• et~~. . u m 1 

tarihi aeciyelerle bnılıtl'n• "~. me
deniyetini yükaeltecek_ "!' !'unya 

d · -"'-e de eakiaı 11ıbı teref-me enı,,-•m d d 
li hdnıetler yapmakta e11am e e 

de bulunan tirket, Haliç'in eılıi 
ehemmiyeti iktıaadiyeıini kaybet
tiğini ileri ıürrrelı, bu teahhudü
nü de ifa etmemit, Retadiye cad
deaindeki yeni antrepolardan bir 
kıamını ikmal eylememitlir. Nafia 
Vekileİi, antrepolann ikmal edil
memeai Üzerine bir müddet evvel 

Çağrılıyoruz! yet dolu bir 
hakkmda 

takibat yapılacak 
Dünkü "Haber'' sazeteıinde 

Bir çok murahhas
lar davetimiz hak
kında söz alacak 

«Heybeli yanıyor!• aerlivha11 al-
. nda Heybeliada 1 
da yangın çıktığı 
yanlıyordu. 

CENEVRE, 5. A. A. - ~A

nadolu Ajanınun husuıi muha
biri bildiriyor": 

Ayni ıazete 
«Heybelinin ki· 
milen kül olma
aından endifa edl
liycıra diyordu. 

Bu haber teh· 
rln her tarafmda 
az çolı heyecan 
uyandırmıttır· 

Bir muharriri· 
Ali Rıza b e y ınizl bu, büyük 

olduğu yazılan, yangmm tabkikı
na memur ettik. 

Muharririmiz yansmın vüı'a· 
tini gerek Vali muavini Ali Rıza 
B.den ve ıerelı poliı müdüriyetin-!en 
tahkik etmiıtir. 

Ali Rıza Bey demittir ki: 
- Haberin neıriyabnı gördük. 

Hilafı hakilıattır. Bazı otlar tutut 
muı ve aöndürülınüıtür. Böyle bir 
alelade yangından bahaederken 
mubaliğalı nqriyatla ezhanı am
meyi telifa dütünnek doğru ola
maz. Birçok yerlerden telitla yan 
smı soruyorlar. 

Bu itiharla Haber ıazeteıi hak 
kında kanuni takibat yaoılacak
br. 

Polis raporu 
Yangın hakkındaki polis rapo

ru da fudur: 
"Dün ıaat 12,30 da Heybeliada 

da Papaa mektebi albnda çopcü
ler tarafından atılan aüprüntüler 
tutuımuş ve çıkan kıvılcım otlara 
airayet ederek 200 metre murab
baında bir yer Yanmq iae de ai
rayetine meydan verilmeden aön
dürülmüştür. 

Sıcaklarda 
Cinayetleı 
Artar mı? 

Dr. Fahreddin Kerim 
B. "Baıka sebepler 
aramak IAzım!" diyor 

Son ııünlercle zabıta vukuatının 
çoğaldığı nazarı dikkati celbebnek. 
tedir. Gazeteler her sün yeni bir ka 
zaclan, cinayetten ,aile facıalarm
dan lıahaetmelrtedirl•. Cinayet ve 
lntiharlann 11cak yaır aylarında bil
ha11a artbfı da aöyleniyor. Bu hu
ıuıta müteha1111 zevatnı fikirlerini 
almağı muvafık bulduk. Tıp falriil
teai ıeririyatı akliye müderrlı mua
rini Dr. F ahrettin Kerimi B. bir mu 
harririmize fU izahatı verınittirı 

- Yaz ııcaklannm cinnet üze.. 

Dr. Fahreddin Kerim B. 

rinde teairi olduiunu iddia eden ı.. 
zı müellifler vardır. Fransız müel
liflerinden Garniyenin lıtatiıtifincle 
cinnetin haziranda azami, kanunuaa
ni ve 9ulıatta aıpn olduğu kayde. 
dilir. Keza Jeck nammdalıi müellif 
de 100 bin intihar yak'aaı üzerinde 
yaptığı iıtatiıtilıte münhaninln en 
ziyade haziranda tereffü ve tulıatta 
tenaküı ettiiini aöy)ilyor Fakat bun. 
lar tamamile kati değildir. Eılriden 
cümleyi aaabiyeai bozuk olanlarda 
fazla aıcak ve bilhaaaa riıtiıbetli 11-
cak bir nevi kamçılama rolünü ika 
edebilir. Fakat memleketimizde ı.., 
ıene ne böyle bir aıcak ve ne de böy 
le bir tereffüa tahit oluyoruz. Bah
ıettiğiniz cinayetlerde ahvali cevvi-

Cemiyeti Akvam heyeti u

mumiyeainin çarıamba günü 
toplanrnaaı çok muhtemeldir. 
Bu içtima ıırf Türkiye için ak
dedilecek ve Türlôyenin Cemi
yete ıirmeğe daveti balıkmda 

28 devlet tarafından verilen 
takrir müzakere olunacaktır. 

Muhtelif heyeti murahbaaa
lar eıkaıundan birçoldan bu 
münasebetle aöz alacaklardır. 
Bu içtimada Türkiyenin dave. 
tine karar verilecelı: ve kitibi 
umumi keyfiyeti derhal Harici
ye V elı:iletimize ibliğ edttelı:
tir 

Şükrü Kaya Be 
Bolu da! 

Vekil Beye Fırkada 
bir ziyafet verildi 

ŞIJkrü Kaya Bey 

BOLU, 4 A.A. - Dahiliye Ve
kili Şükril Kaya Beyefendi ile An 
kara Valiıi Nevzat ve nüfuı u
mum müdürü Akif Beyler ve mai
yeti erkanı aaat 18 buçukta teh
rimiıte ıelmifler, Viliyet erlıinı 
ve büyük halk kütleıi, mektepli
ler, izciler, aaker, jandarma müf. 
rezeleri tarafmdan latilıbal edil
mitlerdir. 

Vekil Bey hükUnıet konağında 
bir müddet tetkikatta bulunduk
tan aonra Cümhuriyet Halk Fır· 
kaaını, Belediyeyi ve aıkeri ku
mandanlığı ziyaret ebnittir. Gece 
Cümhuriyet Halk Fırka11 tarafm
dan Vekil Beyefendi terefine bir 
ziyafet verilmittir. 

* * • 
Dahiliye Vekili Şükrü Kayll 

Beyin bugün fzmit'ten tehrimize 
muvaaalatı muhtemeldir Vekil 
B. in dün &lu'dan hareltf'Iİ mu
karrer ve geceyi İzmit'te geçir .. 
meai muhtemeldi. 

Cümhuriyet 
Bankası 

Maliye hisse senet
lerini ne 

suretle alacak? 
'.ANKARA, 5 (Telefonla) -

Yüzde yetmiti tediye edilmit 

Cümhuriyet bankası hisse aenet 

!erinin banka vaaıtasile Maliye 

vekaleti tarafından mübayaası 

esas itibarile takarrür etmittif'. 

Mübayaanın ne auretle icra edi 

leceğioe dair bir talımatneme 

hazırlanmaktadır. Hükumet 

mübayaa için bir milyon lira 

tahsis ehnittit-. Mütekaitlerle 

eytam ve eramilin vefat etmit 

memur varislerinin ve küçük 

memurların ellerindeki senetle. 

ri tercihan mübayaa olunacak-

mazinin çocuklarıyız! 
Tarilı Kongresinde Af et 
Hanımın Konferansı 

Türkün menşei ve medeniyeti 
Milattan binlerce 

sene evvelki devirlerdedir 
[Tarih kongruinin ilk ceı.e.U.

de Türk tarilı encümeni -n
dan Alet Hanımefendi tarafın

! dan Türk tarihinin me"f"leri etra 

1 

fında mühim bir konleran• 11eril
diğini ya:ır.mı1tık. Bu çok mühim 
olan konferansın en §Gyanı dik

i kat noktalannı karilerim~ için 
ihtibcuı ediyoru;ıı): 

Afet Hanımefendi konferan11n
da Türk tarihinin meDf9)erini a· 
rarken, çok ıerilere ve halli yer 
yuvarlağının ilk deliflkliklerini 
ıôıtermeğe baıladığı zamanlara 
kadar çıkarak, o devirlerin bir 
tahlilini yapmağa lüzum ıördük
ten aonra, tarihten evvelki devri 
anlabnıttır. Coğrafya ilminin bi
ze verdiği malümatı kaydederek, 
a11I bizleri alakadar eden toprak 
lann vazjyetini anlatmıı ve inaan 
lığm, aıd yüksek kültür betiiiain 
Orta Asya olduğunn meydana 
lıoymu,ıur. 

Bundan aonra beıeriyetteki eaaı 
lı ırkların tiplerini ve teşaaupları 
nı bütün veıikalara iıtinaden teba 
rüz ettirdikten aonra demittir ki:: 

"Medeniyetler ve medeniyette 
ayni derecede teralılıiler dünya
nın her tarafında ayni zaman .. 
larda tahakkuk ebnemiıtir. in
san gruplarının faaliyeti zaman 
ve mekana göre tekimül etmiş· 
tir. Fakat Orta Aıyadan maada 
hiç bir kıt'ada kendiliklerinden 
"neolitik" yani cilili tat medeni .. 
yetine yiikeelmit kabiliyette adam 
yelİfl"emitlİr. Avrupa iae her ye
rin zavallm olmuttur. Paleolitik 
aan'atlarm en eıkilerl bile Avru
paya baıka yerden ıeçmiıtlr." 

Bu ıuretle Afet H. garp müver• 

.. 

Muallim Af et Hanım 
rihlerinden bir çoklannı da İfhat 
ed~rek, medeniyet tarihinde Orta 
Aıyanın ehemmiyetini temamile 
canlandmnıftır. Bundan aonaa 
profeaör Cerin'in Anadolu, Kıb
rıa, Cirit, Yunaniıtan'm ilk aakin
lerinin daha evvel çok tekimül 
ebnif muhacirlar oldufılna dair 
yazdıiı yazılardan bahaetmit ve 
muhacırlarm Aıyadan ıelmit ol
duklarını aöyleıniıtir. Bunla•n 
Avrupadan geldiği hakkmdaki 
bazı iddialan cerhebnek için, ma 
ruf arlıeoloı Jaqaeı de Marsan'ın 
1924 te baaılmıı "L'H-anlt6 pre 
hiıtorlque" iıimli -.inden fU 

(Devamı S /ne/ nbilM~) 

Komünistlikle maznu11 olanlar mahkemede 

Komünistler mahke
me de bir nüma

yiş yapmak istediler! 
Mulıakemege hafi olarak 

dün başlandı .. 

isticvap esnasında cür'etkAr tezahürler 
yapmak isteyen maznunlar 

hakkında ayrıca takibat yapılacak •• 
.~n ağırceza mahkemesinde lıo-1 za ~emeal aalonunun bulunduğu 

ıı:ıumıt maznunlannın muhalıemele. lıond~ ~· ve jandarma,.la talıvi
nne bqlaıulmıtbr. Maznunlar aaat ye edilm,.tlr. Muhakemeye tun 
13,30 da bir iandanna müfrezeai ta- aaat 14,30 da bqlaıulmııtır MahJuı 
rafından muhafaza edilm.it oldulıla. me heyetine rlyaaet eden Nİıaret 8. 
n halde. t~~an~en adliye bina- maznunları teker teker laimlerini o-
11na ıetirilmiılerdır. kumalı: auretiyle ve &fatıda adılı 
Eınayi aevlderinde nümayit J'•P- mız iaim ıiraaıyla aaidan ~ ~ 

mıya t•lılıüa eden maznunlar juı- YAll yana oturtmuıtur. Mun n1ar 
dannalar tarafmdan ınenedilmitler, ıunlarclw: u 
fakat adliyenin ';"erd!-.enlerini çıkar lntaatçi Hiiıeyin otta s.ın., ai..U 
tarken ıene ayıu telı:ilcle tezahurat tayyare nıôiniati Mahmut ..... , Mela 
:yamak iıteıniıler, fakat derhal aus- met Nun,' bir L--'-- ı. ~ u ... _ 

1 --Lir · ..,..... mu_•·aeeınU9 
luru ll'U! ve....,. em~ '"tızar salonu -... Fehmi oflu Nllıat, ttıttin a-
na ~nmutlarcbr. mel-inden Huan ollla ..... _ _. 
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Tarih kongresinde 
kıymetli kon- · 

HA.RİCİ .HABE 
Fransızlar 4 milyarda 

LER 
Sivil 
Tayyareler f eranslar veriliyor 

ısrar e~iyQrlar 
Gazi Hz. dün de hongreyi teş_ . -. -----
rif buyurdular ve konferans_ Italya behemehal sünger geçi_ 

ltalyanlar yeni bir 
teklifte bulundular 

)arı niheyeta kadar dinlediler rilmesinde tekrar ısrar etti 
CENEVRE, 5. A: A. - ltalya, 

tahdidi teılih~t konferansrndaki he
yetlere bir memorandum tevdi et
mi,tir. Bu memorandumda sivil tay 
yareciliğin beynelmilelleıtirilmeıine 
dair olan Fransız tezi tenkit edjlmek 
tedir. 

ANKARA, 5 A.A. - Tarih 
müderria ve muallimleri bu,_ün 
de içtimama devam etmittir. Oğ
leden evvel yaptıiı içtimada 
Türk tarihi tetkiki cemiyeti aza
•ından müderriı Yusuf Ziya Bey 
Mısır din ve mitolojiainin Türk 
tarihleriyle Türk aile hukukları 
ile Hindu Europen denilen kavim 
lerin mitolo,·iainin Türk taribleri
le ali.ka.11, ıtanbul Darülfünunu 
Hukuk tarihi müderriıi Ağa oğlu 
Ahmet Bey Türk aile Hukuklari
le Hindu Europen denilen kavim
lerin aile hukukları araıındaki 
münaaebetler ve Tıp fakülteai mü 
derriı muavinlerinden Dr. Şevket 
Aziz Bey Türk ırkına ait antropo 
loji tetkikatının umumi neticele
rin~ dair konferanslar vermişler
di;. 

Reiaicümhur Hazretlerile B. M. 
Meclisi Reisi Kazım, Batvekil l•
met Patalar Hazeratı kongreyi 
te~rif buyurmutlar ve konferansla 
rı nihayetine kadar dinlemişler
dir. Yuıuf Ziya Bey konferansın
da medenıyetin Turan yaylasına 
ve altay eteklerine kadar yükael
diğini ve dünyaya İntitar eden ilk 
medeniyetin Turan yaylasından 
çıktığını isbat eden Arkeolojik 
deli.ili muhtelif itikada! ve ana
nat ile ve liaani delillerle de teyit 
ve takviye etmek mümkün bulun 
dugunu aöyliyerek bilha11a Mmr 
itikat ve ilanlarına intikal etmit 
ve bu itikatların Türk itikadı ol· 
duğunu ve ili.h isimlerinin hemen 
de ki.milen Türk kelimeleriyle i
fade edildiğini röıtererek Mıaır 
medeniyetini vücude getiren ak
vamın da Turani kavimler oldu
ğunu İzah eylemittir. 

lı profe.ör Sergi tarafından ileri 
•Ürülen noktai nazarın yanlışlığı· 
nı ve büyük bir kısmı çocuklara 
ait olan bu kemjk bakayaıı Üze
rinde· hafriyat heyetinin ve Zürih 
antropoloji enıtitüaünün tetkika
tı ile Harvosd Darülfünunu antro 
poloji profe•Örii Roland B. Dikao 

••••••• ,, iki milyar kafi:lir ,, deyor 
LONDRA, 5. A. A. - lausanne 

konferanıtnın neticesine ait bu la· 

hah burada yapılan tahminler, daha 
ziyade n~kbinanedir. Perıembeden 
evvel bir itilif huıulü . ümit olunu-
:ror. 

Almanya tarafından kabul edile
cek ve Frana.aya emnü selimetine 
müteallik teminatı bahşeden bir mü , 
tareke akli de keza ümit olunuyor. 

Versailles muahedenamesinin ara
ziye ve teılibata müteallik ahki.mı- ı 
nın yeniden tetkiki hususuna da kül
liyen mümanaat edilmektedir. Maa
mafih bazı mahafil, Almanyanın 
harp mea'uliyeti bahsında tatmin e
dilmeıini derpiş etmektedir. Bu ma 
hafit bu noktayi eıaıen mazide mü
nakata edilmit bir metele addetmek 
le ve fakat , bu cemileyi yapmak 
ıuretiyle alacaklı devletler tarafın
dan tanzim edilmi~ olan planı Al
manyaya kabul ettirilebileceğini söy 
lemekledirler. 

Memorandoma nazaran konfe
rans . mukadderabnın ıivil tayyarele 
rin askeri ma.kaatlarla kullanılması
na, mümkün olduğu kadar mini ol
ması Iazımgelmekte ve fakat bu ne
vi tayyareciliğin hususi menfaatleri
ni bili lüzum ihlil ve devletlerin hu 
kuku hükümranisini gayri meıru su. 
:·ette haleldar etmemesi iycap eyle
mektedir. ltalyan hükUmeti en iyi 
bal suretinin tayyare kuvvetlerinin 
kontrol edilmesi, bun1arın ili.nı ve 
muhtelif tayyare kuvvetleri arasın
daki nisbetleri tayin edec<k rapor
lar gibi huıuıat veaaike iwtinat ede
cek tedbirlerden ibaret olacağı fik
rindedir. 

Hootıer projt'si tıe 

lngiltere 
LONDRA, 5. A. A.- Tahdidi 

Yu.suf Ziga ı•e Agaoglu 
Ahmt'I Be11ler 

1 

teılihat mesaisine dair lngiliz nok
ta.i nazarı tevzihen bu noktai naza
rın kara ve hava kuvvetleri bah

J sında Amerikan teklifini k"bul şek-
He rriol ısrar edl.t!JOr lini alacağı beyan edilmektedir. Ma-

nun Ano kafa taılarrnın hemen F mafih b ktai t d"l' k 
müsavi nisbetle Brekisefal Doliko LAUSANNE, 5 .A. A.- Fransız 'ran.sız Maliye nazırı M. Amoriı.ı:, n~klifi~:za~ı::..~ ;~;bi~7 
ıefal unaurlanndan terekküp et- ve lngiliz murahhas heyeti ... ; bu aa Grenıaın Martin zamanında her memlekete has olan 
tiğini söylemit ve demiştir ki: bab bir buçuk ıaat görüşmüşlerdir. • . .. . teraitin hesaba katılma11 kaydi ihti-

" Bu netice diğer bütün ilk me- M. Herriot tamirat borçlarının gil gıne gore Parıale tekrar batlıyacak- · • ·ı · .. ül ğ' d .. I k 
deniyet sahalarında alınanlara mu- t•• .. h .. t d' d'' t tır. 1 radı~ıı Bı erı sur kec~ ı e ıoy enme -uru esap esasına mus en ıen or te ır. una mu abıl son zamanlarda 
tabık mahiyettedir. Anonun Brakı- milyar mark olarak teoviyeıine dair Siin.aer geçirmeli Londra da Tonaj miktarının tenkisi 
ıelaller mahzeni olan Orta Asyanın tanzim edilen proje hakkında beş a- lehinde ileri ıürülmüt olan noktai 
en g' arbi kö•eıinde bulunmaıı bura 1 ki d 1 d h 1 1 ROMA, S. A. A.- Gazeteler, Lau 1 ' aca ı ev et ara11n a usu e ge en- k f d 1 •. 1 bi eb nazar ara tevfikan bahri busuaattaki 
Brekisefal 'lk I · .,,, h f h d F sanne on eranıı o ayııı e r n -unsurunun ı zaman ar- ıtı arın mu a azası usuıun a ran- d' . h _._ T 'bu noktai nazar ihtilafları gösterilecek 
d 'tibar da.h k d'ğ rahh h · · d'"' k ze en lfe ız ar etme..ıe ve n _ an 1 en ve a uza ı er sa- sız mu aı eyetının ver ıgı a- k f h r h d .. kil tir. Söylenildiğine göre bu teblirat 
halara niıbetle erken .zamanlarda do rarın doğru ve haklı sebeplere da~ n~, on eran~ın a 1 azrr ... 8 muş perşembe günü ayni umanda Ce-
likosefal tı'plerl 'ht'',t .. d • M Ma D ld' · h t ı bı,. devre geçırmekte oldugunu ve e ı ua ını goıter- yan ıgını . c ona a ıza e • f k . • nevrede tahdidi teslihat konferan-
mektedir. yapacağımız bütün tetkik · ti a at bu devrenın de atlatdacagını, I .1 • 
1 mıMş ı·.Ma D • ld F a.h 1 herşeyin buna delalet etmekte bu- aında heyet ere ven ecek ızahaı ve 
er vesikaları, delilleri ve taharri b .h ~ . onba haraknıız mur ~ lundu(unu yazmaktadır. Londrada avam kamaraıında vuku 

malzemelerini kendi nazariye Ye fa- as eyetının u re et tarzını B 
1 

b f . 'f d. bulacak beyanat ı'le yapılacaktır 
· k ·ı· k d • .. 1 • u ga.ze e , u ıraattan ıati a e e- • razıyelerinin kalbinde işleyen müellf pe a a avra ıgını soy emış ve va- d k "T bi .. d be .,, . veni bir pl''"n ını?. 

leri ı · d d "I b'lh A · · d h · . b' kd" ere am r ıuneer ar ıı nın z, a n eıer erın en egı ı assa - zıyetı a a ıyı ır surette ta ır et- 1 l't d •. f 'd 1 d b b 
na mehazlerden yapılmıt olma11 e- melerini temin için Alman nazırlan ev 1 e ecegı. aı e er_ en 8 set- CENEVRE, 5. A. A.- Tahdidi 

• .. , J 
----~· 

Fransa ile ticaretimiz 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Türkiye - Fransa ticaret ııı 

~~esine bağlı A cetvelinde yazılı arpanın bu cetveldeıı İ~ 
ıçın hükUmete sahihiyet verilmesi hakkındaki kanun li . 
İktısat encümeninde müzakere edilmi,tir. Bazı maddeleriııı 
ve meseli yumurta ihracatının fHlalaştırılması gibi bir t 
tavizat tedbirleri alınmak ıartile hükumete i9bu salahiyetin. 
rilmeaine encümen muvafakat etmit ve layiha mütekabiliyeti 
min eden bir cümlenin ili.vesi auretile encümence kabul edil 
tır. 

iki idam 
mazbata 

kararı hakkındak 
bugün görüşülecek 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Bursaya gitmekte olan ıe 
kitapçı Gelibolulu Hafız Ahmet Efendiye Bursa yolunu 1 
göstererek birlikte giderlerken para ve efyasına tama ~ 
kendioini iple boğup öldüren İbrahim oğlu Mustafa ve Kar• 
medin idamları hakkındaki mazbata yarın Mecliste müz• 
edilecektir. 

' Ali iktisat meclisi ruznamesi 
ANKARA, 5 (Telefonla) - 10 Temmuzda toplanacak r' 

sek iktısat meclisi ruznamesinde şu maddeler vardır: 
1 -- Milli gelir, 2 - İhracat kredisi ve te,kilat, 3 - 1930 

diye müvazenesi. • 
Milli gelirden maksat milli servet, milli mesai ve milli iıtilı' 

lat etrafında sarfedilen enerjinin bir sene zarfında muhaı••' 
dır. 

Sanayi kredi bankası 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Yarın Millet Meclisinde SıiJI 

Kredi Bankası teşkili hakkındaki kanun layihası müzakere J 
cektir. 

M. İlerriot se/irim1zi kabul ell 
PARlS, 5 (A.A.) - M. Herriot, Türkiye sefiri Suat Be)'i 

bul etmiştir. Suat Bey itimatnamesinin bir suretini M. Herfİ" 
ya tevdi etmiştir. 

Ferit B. itimatnamesini verdi 
V ARŞOV A, 5 (A.A.) - Türkiye büyük elçisi Ferit BeY) 

iaicümhura itimatnamesini vermittir. 

sahillerinde Romanya 
müsademe 

Ağa oğlu Ahmet Bey konferan 
sına batlarlı:en ilk aöz olarak ta
rih eaerini vücude aetirmiş olan 
heyete hürmet v• ıilayiflerini be
yan etıneyl bir vazife olarak te
lakki eıtiilni aöylem.İ§ ve demit
tir ki: 

Yaratıcı hamleler 

hemmiyetlidir ve her meı'ele hak'-·n d' d · d b J ğ b'ld' mekte ve manı olacagı çıkmazları teslihata müteallik yeni lngiliz pli-lll nez ın e ısrar a u unaca ını ı ır .. t kt d' 
da bir müellifi daima başka müellif- miştiı·. gos erme e ır. nının ana hadan olduğunu iddia ey-
lerle murakabe ettikten, kartıl&flır- lngiliz ve Fran11z nazırlarının Ziyareller lediği bir takım ıeyler neşretmit o-
dıktan sonra bükme yakl14mz.k la- F ransanın 1 ngiltereye olan harp lan bir Londra gazetesinin iıtihha-

"Ben bu tarihi 15 ıeneden beri zımdır." borçları meıeleıini de tetkik ve mü- D L~~S:ıNNE, i A. ~:1:- ~- ~ac ratı hilafına olarak lnriliz mahafili, 
yapılan yaratıcı hamleler ailıile- Bundan sonra Buraa Kız Mual- zaket"e ettikleri muhtemeldir. P on Alman b .8 !ve 1 1 

1
: on lngiltere hükumetinin hali hazırda 

BÜKREŞ, !S. A. A. - Hudut muhafızları Tighina civ•~ 
.da Romanya sahillerine yanaımak isteyen bir Sovyet kayıl~, 
görmütler ve arada bir müsademe olmu,tur. Bir Romen !il~ 
fızı ile bir Rus ölmüt ve üç Rus ta yaralanmıttır. 

ıinin bir merhaleıi telakki ediyo- tim mektebi tanh muallimi Fakihe • apen, man arıcıye ve ma ıye na bahri meseleleri alenen ortaya al-
rum. Diğer merhaleler gibi bu Edip H. Sümer medeniyeti ve Kon- iki milyar kafi zırları hazır' ı...Iunduklan halde bir maktan istinkaf edeceği mütaleaıın-
merhale de kendi inkitaf ve teali- ya Orta mektep tarih muallimi Fe- ıaat lcad~r gôrüşm~f, kendileı:ine da bulunmakta ve ıon zamanlarda 
sini temin eden tohumları kendi rit Bey bugünkü Türk Ana d LAUSANNE. 5. A. A.- Havas 1 M. Herrıot ve mesaı arkadatlarıyle ı diğer devletleri bu noklai .-zara İ-
içinde taııyor. Bu tohumlar beye- nun coirafi şartlan ,tarihten ~~el~ Aja~sında_n bildir'liyor: ~iman mu- ~ yaptı~ı .mülıikatlar hakkmda izahat male için ıarfolunan gayretlerin bu

•tin takip ettiği fikirle metottan i- ki zamanda anayurdu Türkle d .. kabı! teklıfatı muvacelıeaınde tek- vermıştır. • nu iıpat etmekte bulunduğunu ila
baretlir. Fikir her Türkün tükran çebelik oturaklık ha;atı eskir e·ır~ j rar müzakerata iptidar olunmaaırun lngiliz murahhaa heyetinin itral ı ve eylemektedirler .. Ancak Amerika 
ve minnetini mucip olması lazım ler ve ~deniyetler ara; ti -";~bet arefesinde ltalya, Belçika ve Japon- ettiği otelde cereyan eden bu müla- ile ltalyarun bu filn-e muhalif olduk 
gelen mahiyettedir. Ve Türk mil- ve münaıebetlerin ne su~:tl: ıri;~t , ~anın 2 ~ilya~ miktarında bir meb- kat eınasında Friedrichıhafen. lima- ları söyleniyor. 
letinin umum beteriyet tarihinde edilebildiği Türk ırk na .

1 
ba li.ğın verılmesınde lehtar bulunduk- nından gelmekte olan zeppelın ba-

müesair bir temeddün unsuru oldu haıletler. Türk okını..'. aı5 , 1~' lan müıahede olunmaktadır. lonu otel üzerinde uçup dolqmışbr. 
iunu iıbata matuftur. Bundan do 1 ve ıvas ı- 1 ·ı b 'kt 10 .. · Bal k d M M D M. Venizelos 

Seyah~te çıktı 

aeıi Tarih muallimi Ihsan Bey de E ng'. terek•. u mıd' aredı~I ~~aavı 1 ald .olnuMn Fumanp anı,. . l:mlc do-
layı her Türkün mütefekkir ve tiler hakkında konferanıl . ıenevı ta sıtte te ıye ı meıını ten n ı e . on apen ı se 11ı a r-
minnellar olma11 llzımdır. terdir. ar vermıt- sip eylememekte ve bunu kısmı aza- ğından bunlar balkona çıknutlardır. 

Metoda gelince heyetin istinat Kongre yann ıaat dokuzda lopl.- "." buke1ndiıilehCemka.hi~ kMi.idı~1 '_deye Bir mii
1 
d~e~ sonra Zeplin yoluna de 

ettiği eaaılar ilmin, fennin, müşa.. nacaktır. aıt unan are etıız re ı enn te- vam e mıştir. ATINA, 5. A. A. - M. Venize-
hede ve tecrübenin mabıulü ve diyatıru tehlikeye düşüreceğini dü-
mabıullerin umumi münakataya Bugünkii orogranı tünmektedir. 
ve tenkide arzedilmeıidir. Bu me Fransa , kendisinin ne kadar bü-
tod dahi alınınıt olan yolun ink.i- de!~~~ı~im~~,;A. içti~~nm~ yud"~ uzl"!mba gedayreı2i aarfT eylemiı ~lh-
şaf ve teklmülünü temin edecek temmuz 1932 çar•a L- .. .. •

1 
ugunu ıt at en emmuz tarı 

bir uau!dür. Buna kartı _da bak 
1 

• m .... ırunun~ aı ı ı; itilafa bağlı kalmaktadır. 
ve bakikatı aevenler burmelkar çal tma programı tudur: M G · M t' ·ı M G 
bir vaziyet almalıdırlar" 1 - T. 'l". T. Cemiyeti azasından Bo ~aıd.. ar i:ı.ı; · e;:r-

Ahmel Bey daha pek .yakın za-) müderriı Şemıettin Bey tarahndan lgiletl . ·nnı e '.bun,ıa. 1 d~anıMız He-
1 lim ed • ti d T" ki · enru eşrı ey Cini' er ır. . e-

manlara kadar Türk İlminin iıtib 1 m enıye 0 e ur enn mev · 1 bu .. 4 ·ı ı k •'t" .. eb kil " · d k nf rıo , g"Un mı yar ı go uru m 
fafla karıılandığını hatırlatarak mevzuu uzenn e o eranı. I'. ed ·ı ı k ta f 
bu haletl ruhiyeyi milletle tuur 11 - T. T. T. Cemiyeti azaaın- aglın .. ası30e Y~1 ' aclak b•. ıyhe mubma-

d ''d ' K" ..... , F me e11nın mı yarı ır eaa 
ve benliiin İnkifaf elmemit oldu- an mu emı opru u za"' uat 8. T · · 'bti tın · 't'bar'I d 
iuna atfelmİJ ve yeni eaerin bu tarafmdan Türk edebiyatına umumi ~ı'nme.ın~ ~ v~ e ~b. ı. ıtif ~ e e 
tuur ve benliiin teıiaine matuf bir bakış mevzuu ÜZet"inde konfe-

1 
~ya ıçı.nd ço 

1 
mu.cıh 1d11 kat' e o-

h . 1 bb" ld ğ b t ra acagını t• · ı en avzı e ece ır. ır ete uao u unu ve u e- nı. 
tebbüıü takviye etınek, ren.İflet- 3 - Bu konf•anılar hakkında da Diğer !&Taftan ıenevi takıitlerin 
mek ve muallimlerin' ellerine tev- rülfünun müderriılennden fımail ademi eda11 me.elesi de Alınanyarun 

di edilmif olan Türk ıençliğine Hakkı, Halil Hamdullah ve Reşit mali siyasetinin alacaklılann konlro 
bu benliğin tohumlarını ilkah et- Beyler tarafından mütalea beyanatı. lünden kurtulmasını intaç eyliyecek 
menin hepimiz için bir vazife ol- 4 - lçtimaa ittirak eden muallim tir. 
duğunu aöyleaıit ve müteakıben ler tarahndan konferanılar. / · 
aaıl mevzua geçerek Türk aile Bir talgan muhtırası 
letkilatiyle Türk baba velayeti 
ve ailede kadm erkek ve evlit a• 
raaındaki münaaebetlerl Aıya ır· 
kına mensup olan akvam arasın
da ki ayni müeıseaelerle mukaye• 
ıe ederek arada büyük bir mÜta· 
beh~ı olduğunu kaydelmitıir. 

Anadolu Türkleri 

Groenland'da ilmi 
CENEVRE, 5. A. A.- ltalya bil 

l<umeti, sivil tayyareciliğin beynel-
tetk 'k t milellettirilmeıini tenkit eyleyen ve 

ı a neıriyat, mürakaba ve bunlara ait 
BREST, 5 .A. A.- Ruı donanma 1 olarak Lauoanne'da teıiı edilen mü

llnın eski buz kıranı olan Pollux is- nasebat e.asına müıtenit tedbirlen il 
mindeki tooı>il gemiıi dün , Pour- tizam eden bir muhtirayi murahhas 
quoi-Paı? ya ait mühim miktarda 

1 

heyetlere tevdi etmiştir. 
malzemeyi hamil olduğu halde Breat M G d' dü' k ıbu ta 
t b k . . Ch b . ran ı, n a şam ma a 
en are et etmiıtır. arcot eye- aki olan be d - h t 

ti. · h ·ı 1 p · p ? . v yanatın a yegane a ça 
nı am.ı o an ourquoı· aı. gemı · • · · · d · d · · bi "dd ti G la d'd resırun emnıyet ve ılıma ın ıa eaı ve 

11 r sene mu e e roen n a · · d · d · "b d ı· .ı. ·ı • 1 tkikat akt ıtıma ın ıa eıı ve mu a e atın tea-
ı mı e yapac ır. . · 'd · · ı k I" 

P il P 
. p ? •.• 

1 
rar ıptı arı ıçın mut a surette u-

o ux, ourquoı- aa. gemısını 1 bi h k · .. d L._ • 

1 1 d · ı· d '-" Ak . . zum u r are etın ıunger ar.,.,.ı 
r an anın ıuna ın e ıuun ureırı k'I 'ğ' b d · d 

d bul --•- Ağ da bu leş ı ettı ıne er zaman an zıya e 
e a...,. ve uıtoa ayın z- ı k bul d • k nf 

lar .. ül' .. .. "( Ch b . anu un ugunu ve o eranaın 
çoz ur çozu mez arcot eyetı b 1· • tahakk k ıt' k ak , uneıceyı u e ırme m .. 

ne Scoreoky Sund a kad• yolu aça- d'I · ti' da t ed'fd'" · k 
cak h t ba kizl 1 kap k 

l 
aa ı e ıç maa ve ı ıgı anaa-

ve eye n er e anaca · d ld • be ı · · -'- --'-• __ c_ld mah b' tın e o ugunu yan ey emııtır. 
t1lılll1 meL&ur nw.na e pus ır 

halde 11 ay kalacak tetkikat ve mü- Şark tamiratı ayı 
ıahedatta bulunacaktır. mesele 

Bir Yunan vapuru 
oturdu 1 

LAUSANNE, 5. A .A. - M.Mac 
Donald, Romanya. Yunaniıtan, Yu
goılavya , Portekiz ve Çekoalovak-

•••••• 1 

Siyam veliahtı 
serbest bırakıldı 

1 
loı Lauaanne'a uğrayarak M. Miha
lakopulos'u gördükten sonra Bag
nollea de l'Ome'a gidecektir. Mü-
maileyb bundan sonra Parise gide
rek bir müddet kalacaktır. 

Yunanistanda yaz 
saati 

BANGKOK. 5. A. A. - 24 hazi
randa ihtilalciler tarafından tevkife 
dilmit olan veliaht ve dahiliye nazı
n prens Paribatra'nın sarayına avde 
tine müaaade edilmittir. Prenı, bu- ' ATINA, 5. A. A.- Huıuıi muha
gün Siam'dan hareket edecek ve ih- ı birlerden birinin verdiği bir habere 
timal aileıi ile beraber A vrupa'ya ri röre Yunan hükumeti elektrik Cet'e-
decektir. yanı ıarfiyalmı azaltınak makıadiy-

' • , · le T emmuz'un befinci gününü albn 
Hıtler Vıyanada hır cı güne vasledecek geceden itibaren 

t k .o" 1 d• 1 yaz saatini tatbika karar vermittir. 
DU U Y e ı . Bu karar netice.i olarak Temmuz 

, ! un betinci günü gece yarmnclan iti-
VIY ANA, 5. A.A.- itimada ta· j haren saatler bir saat ileri alınacak

yan lıir menbadan aluuın malumata tır. 
röre naayonal -yaliıtler 2 teşrini
evvel için Vly- ada büyük bir inti
hap proparanda11 mitinri tertip et
mektedirler. Bu mitinı 80 bin kiti 
iıtiap eden ıladyomda yapılacaktır. 
Hitler bu içtimada bir nutuk söyli· 
yecektir. 

Feci yortular 

8 günde devrialem 
NEV-YORK, 5. A. A.- Amerika 

lı tayyareciler Matıern ile Griffin, 
15.500 millik mesafeyi 9 ründen az 
bir müddet zarfında kaletınek ıure
tile tayyareci Coıles ve Gatıey ta
raflarından te.iı edilmİJ bulunan re 

NEVYORK, s. A. A.- Sondaki- koru kmnak için bu ,..,baJı erkenden 
kada öğrenildiğine göre Amerikan hareket etıniılerdir. Binnci m~ba
iıtikli.li tenliklerinde ölenlerin mık- I~ Harbur - Grace olacak ve m.utea
ları 200 e baliğ olmuftur. Geçen ıe- kıben lrlanda! Felemenk, Berlin ve 
ne bu uuktar 357 idi. Otomobil ka- 1 Moıkovaya ugrıyacaklardır. , 

zalar•. so kitini~ ~urban ııi.ımeaine İrlanda aleyhinde 
sebebiyet vermıttır. 50 kitı boğul-
mu,ıur. Muazzam bir donanma fite- bir takrir 
ğinin infili.kl neticeıinde 10 .kiti öl-

N'ha Ka 'd ,_, LONDRA, 5. A. A.- Avam l(a. 
müıtür. 1 yet naaı a uin marasında muhalif meıai fırka11 lr-
Vaıbington da zuhur eden bir ka- 1-ndanan Büyük Britanyaya ithal e-
11rga neticeoinde 150 ev harap ol- dilen eşyaya, lrlanda muhtar dev
muş 10 kiti ölmütlür. 1 ı· ı· teahb"tl ' · if tmed'"-' e ı ma ı u erını a e 16 • 

ı , f.. ı takdirde ,munzam gümrük rüsumu 
ngılterede şo orlere konulmaaına dair bir takrir tevdi ey 

şiddetli cezalar 
1 Aternıl·,tir. k d I 

Muhafızgücü bisiklet'çileri 
MALATYA, 4 (A.A.) - Muhafızgücü bisiklet takım• 111 

yirmide geldi. Yali, Alay kumandanı, merasim kıt'ası ve hal~ı' 
rafından hararetle kartılandılar. Soprcular 6 Temmuzda Hel<I 
hana gideceklerdir. 

Müzakereler 
Olurken •• 

-----
Fransız fırkaları 

bir nevi mü
tareke yapacaklar 
PARIS, 5. A. A. - Dünkü ıün 

M. Herriot'nun sarfetmit olduğu 
ıahsi faaliyet ve haiz bulunduiu nli 
fuz aayeıinde hükumetin pazar rü
nü haleldar olmut ribi görünen va
ziyeti kuvvet keabetmitlir. 

Baıvekilin beyanatındaki azirnklr 
edaya ve tefriki meaai zihniyetine 
yalnız radikal soıyaliıt rrupu deiil 
ayni ~nda birçok ıoıyalistler ve 
hatla akalliyet fırkalarınd- bazı 
zevat, kabinenin meıaİ•İni teshil et .. 
mek arzuıunu 12:har eylemek suretiy 
le mukabelede bulunmutla.rdır. 

Lauaanne' da görüıülmekle · olan 
milli menfaatlar muvacelıeıind<t fır
kalar araıında bir nevi müterek.e ak 
ti lüz11mu anlaıdmıt gibi görünüyor 
ve dün alqam meb'uıan mecliıinde
ki havanın ıerrinliği zait olmuı bu· 
lunuyordu. 

Mali projeler 

PARIS, 5. A. A. M. Her-
riot, bütçe projeıinin müzakeresinin 
çarşamba günü baflama11nı temin i
çin mümkün olan herteyi yapacafı-
nı beyan etmiıtir. · 

.Ancak müzakerat haıebile Lau
aanne'ı terkedemediği takdirde mec 
liı münakqaları muayyen ıünde ya 
pdamıyacaktır. 

M. Herriot, dün akfam saat 22,18 
t" Lauaanne'a hareket etmiıtir. 

Bom bay 
Kargaşalıkları 

Mançuride 
Bir tecavüz 

Japon erkanı bs~~ 
biye reis muaviniıtl~ 
treni yoldan çıkarıl 

TOKIO, 5. A. A.- Mançutİ~ 
Japon kuvvetleri erklnı b8rl>1;,11 
reiı muavini ceneral Mazald.. ıJ 
Chlnrchov'dan Mukden'e gi~ 
rakip bulunduiu kadar Chlngc 1f; 
b- ile Yangcbuanlzu arasınb 
taklnin tecavüzüne uğramııtır· ;I 

ffaydutlr, ceneralin trenini tıf' 
bafazaya memur olan zırhlı ka ;,ıı· 
reçecefi yolların traveraleri11i dl 
miltler ve katann yoldan çıla"'1 

aebep olmutlardır. . , 
Zırhlı trenden aı;dan betli lıi' ~ 

t .. , hayduttan püıkiirtmüt ve ıo /. 
dar ölG bırakarak firara meclıOf 
mittir. 

Sovyet Rusya, ıe· 
histan ve Romanf1 

BOKREŞ, 5. A. A. - Harİ~~ 
nezareti mebafilinde Rom•?YİJulı' 
Varşov asefiri olup birkaç rn . Iı' 
reı'te kalmıı ve ahiren vazifet' ,,,Jı' 
tına avdet etmiı olan M. eader< aJİ' 
dün mareıal Pilsudski ile bir iti ,ı· 
katta bulunduğu ve bu müLil<at ,1ı 
na11nda Romanya ile Sovy~t !{!~ 
arasında bir ademi tecavüz ırıı ~ 
akti maksadile hali hazırda een~" 
de İcra edilmekte olan mü:ıak•. / 
hakkında maretale izahat vertt11t 
duğu söylenmektedir. i~ 

Dr. Aziz Şevket Bey, Anadolu 
Türkleri hakkında şahsen yapbiı 
antropolojik tetkiklerin umumi 
neticelerini anlatarak kafa ve be· 
den noktai nazanndan Türkün 
miitekamil bir beteriyeti olduğu
nu ve Alp adamı karakterini göa
terdiiini aöylemif, merkezi Avru 
palı Alp tipi bir kafa ile Akıaray 
ve Ankara hafriyatında bulunan 
iki kafayı mukayese ederek An
kara civarında laalettayin getirt
miı olduğu bir aileyi aalona aldı, 
Bağlum köyünden Abdullah ile 
karisı ve yavrusundan mürekkep 
olan bu Türk aileainin Alp adamı 
denilen haiiı Brekiaefal Türk a
damı olduğunu izah etti. Doktor, 
çok alkıılanan konferansını, Ga
zi Hazretlerini Türk ilmi ve Türk 
tefekkürü namına selamlayarak 
bitirdi. 
Öğleden aonra Reıit Galip Bey, 

Mehmet Ali Beyin dünkü konfe
ranşında Ano hafriyatının antro· 
poloji neticelerine tealluk eden 
bazı noktaları tavzih etıniş ve bu 
mıinaaebetle Ano hafriyatında çı 
kan kafa tuları hakkında ltalya.-

ROMA, S. A. A.- Palermoda çı- Y~ ~me11illerini nezdinde cemet
kan gazetelerin verdikleri bir habe. ı mışt .. · 
re göre Dançiır' den hareket edip il Mümaileyhima, Şark tamiratını Al 
Venediğ'e gelmekte olan Eftygnia man tamiratı meselesinden ayn bir 
iımindeki Yunan. vapuru San-Vito muameleye tabi tutacak bir komite
burnundan bir kaç mil uzakta kara- nin teşkili hakkında M. Mac Donald 
ya oturmutlur. Geminin bamulesi ın serdeylemiş olduğu teklifi kabul 
kömürden ibaret bulunma.ktadır.Ge eylemiılerdir. 

1 man a ın arının 
LONDRA, S. A. A. - Lordlar t I' .x.• 

Kamara11, lakaydi ve dikkataizlik va anperver ıı;ı •• 
haaebile ölüme ve ya.ralanmağa ıebe ı MONSTER, IS. A. A.- Sabık ve
biyet veren otomobil şöförlerinin en liahtın zevceıi prenıeı Cecile, 5000 
şiddetli cezalarla tecziyesini iıtih- kadın huzurunda irat elmit olduiu 
daf eden teklifi kanuniyi üçüncü kı- 1 bir nutukta şark hudutlan mütema
raatinde kabul eylemittir. diyen tehdide maruz ve garpteki bil 

Mümaileyh, ayni zamand• iılf 
m-leket aruındaki doıtluk. ~•kırı"' 
fak dolayiıile Leb-Sovyet nt!"' 1,;· 
ani olarak imzaaı keyfiyetinın yf: 
!it etmekten bi.li kalmıyacaiı 1• ;f 
müıait teıir üzerinde iırar e~''ıııı ,C 
yalnız Lehiıtan'ın bir miaak ~ il 
meıinln iki müttefikin, müıt ı•"' 

DOMBAY, il. A .A.- Dün Me- raat ve faaliyetlenni zafa ui;"" tlt• 
cuıilet"le Müılüınanlar arasında vu- ğını ehemmiyetle kaydeylernJ• ı.H 
ku bulan arbedeler neticesinde 4 ki- , Hariciye nezaretine relen •~" t' 
ti ölmüı ve teati edilen ıilihlardan rafnamelere göre M. Cadere 1;:...•J1 

75 kiti yaralanımıtw. tebhüıü, M. Zaleraki'ye Cen~ 
Birçok evlerin yakılmuı teşebbü- Romanya ve Sovyet mur~ .. ..., el' 

ıünde bulunulduiu haber alınmıt- nezdindeki lava11ut t"!ebbu•;:;ı:J. 
tır. faideli bir surette devam ede t~ 

!tık söndürülmeıi ve akfamdan için misakın imzaıını yeniden ti;.ı 
ıonra dıtarı çıkılmaması hakkında Leh hükumetini ikna eı-k n• 

minin suvarlai kendi vesaiti ile kur- , Bu komitenin meaaiıi konferan
tulma.k ümidiyle suların yüluelmesi- ırn sonunda hitam bulacak ve önü
ni beklemektedir müzdeki sonbaharda ihtimal verildi-

. "' ...... --

Mezkur kanuni teklif, Avam Ka- yük sanayii işsizliğe mahkum olan 
maraıına gönderilmiştir. Maamafih, vatanın yeniden iman için Alman 
sonbahardan evvel tetkik edilecek- kadınlarının vatanperverliğine müra 
tir. ı caat ıpıtmitti'" ıiddetli emirler verilmiıtir • nİ vermiştir. 



Yeni Ve Mühim Bazı Kararlar i ittihaz 
Ekonomi 

Bir taraftan alıp öbür 
taraftan satmak yok!. 

Beledlgede 

Küşat 
Harçlan 

M. Kühl'den bir tecrü
be daha isteniyor 

Gayri 
Mübadillerin 
Müracaab 

Kontenjan taksimatı olduğu 
yer içindir. Takibat yapılacak 

Kontenjanda ithalat eıyaeı 
ınuayyen gümrük kapılarına 
taksim edHmittir. Her gümrük 
kapısından memleketin muay. 
Yen bir mıntakaıının ihtiyacı 
ııiıbetinde ithalat yapılmakta· 
dır. Bir kıaım tüccarlar bu fiyat 
farklarından istifade için bir li
hıandan giren bir malı batka 
tnıntakaya ıötürerek ıatmakta 
d1rlar. Dün alakadar makamata 
bu gibilerin 1913 numaralı ka
nun mucibince tiddetle takip e 
dilmeleri bildirilmittir • 

Tavzih edildi 
Kontenjan uıulilDÜn ihdasın 

dan sonra gümrük ambar ve an 
trepolarında e9yanın durabilme 
nıüddeti bir seneden iki. seneye 
çıkarılmı,tı. Bu kararın tlcal'8ti. 
dahiliye ~yasına ,amil olmadı 
ğı bildirilml,tlr • 

Lağvedilen odalar 
İstanbul Ticaret müdtirlütü 

htıntakaaı dahilinde bulunan 
Safranbolu Göynük, Malkara, 
I<andara, Vadomu; Karamür
ıel, Vize, Çatalca, Hendeki 
Ezine, Ereğli; Geyve Ticaret o. 
-d•iarı lağvedilmiştir. 

Sanayi erbabı 
memnun! 

Heyeti vekilenin kontenjan 
hakkında yeni nesrettiAi karaı;
name bilhaua erbabı ıanayıl 
Çok memnun etmiıtir. Yeni ka
rarname kontenja~ B. listesin
de yazılan mevaddı iptidaiyeyi 
teşviki sanayiden istifade eden 
fabrikalar icin muafiyetine ba
kılmaksızın · kontenjan harici 
ithalini temin etmektedir. Yal. 
ıı ız bu ahvalde lktısat vekaleti
nin lasdikı şart konulmuttur. 

Dün gelen buğday 
Dün şehrimize Ankaradan 

30 vagon ve limanlardan 1326 
Çuval buğday gelmittlr. ~rsa
da buğday dün azamt aekız ~
tuş on paradan muamele gör-

hıtiştür. 

Paris borsası 
PAR[S 5 (A.A.) -. Da~ill 

l'e h•rici vakayi dolayı11le dün 

Büyük 
Kır balosu 

Türkiye Himayei ltfal c;err?'/eti 
kadrköy tubeti bu ayın 21 ıncı per 
f-be - .. b .. "k bir kır baloou .,., gunu uyu p 
veriyor Mecliı Reisimiz Khıın •-

H · • . - k ek bimayele· t• azretlerının yu s . 
rine aldıkları bu bolu için de hakika 
te~ en güzel bir yer o~rna~ ~ere ~~ 
•dıye plaji intihap edilmrıtır. De 
•i. banyosu, bahçesi, ga.~noba•rlıe ı! 
dalan, da güzel nezaret• rtl • e 
Y •• k . u"oaıt olan u bir kıı· balosuna en m 21 b beiiütaat u y...-de, perş<111 11 n.. ilk len 
d_en İtibaren başlanacak büy muİ!.bil 
lıden sarfınazal'. buna .. 
liiınayei 1 tfal gibi bir hay<r muelle 
•esine yardım etmiş olmanın~· 
fi manevi zevk, büyük_ ~bir ~:Üİ 
nun muvaffakiyetine bliyuk el ek 
layılabillr. Cemiyet, bal~ya il I e•. I 
<>lanların h.,,. türlü iatırab~t ~ 
ve azami eylencelerinİ tenud ıçıeC 
lıer teyi yapmııtır. Baloya 1 ~ 
olanların güzel, eyleneeli ve aynı za 
...... d · ·· ·· batıraaını .. ...., a hayırlı bır ııunun . 
"'"ıtanuyacaklarına ,imdiden eoun 
t...lunuyoruz. 

kü celsenin fena bir celse olaca 
fı zannediliyordu. Halbuki bor
la bu Yakayideo hiç te mütees
ıir olınamıthr. Bütün pj.yasalar 
d. ıaAlunlık hakim olmuı ve 
bu hal kapanıta kadar devam 
etmittlr. Fransız rantlarında bil. 
yilk bir satlamlık görülmü9tür. 
Gümüş parada tebeddül yok
tur. 

Londra borsası 
LONDRA, 5 (A.A.) - Bu 

ayın dokuzundan itibaresı, es. 
ha~ bonaaı, cumartesi günü 
öğlede değil 12,30 da açılacak
tır. 

BORSA 

5 Temmuz 1952 
Alıf- Flatlan 
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Arap 
Harflerile mi? 

Bir eser hakkında 
Polise tebligat 

yapıldı 
-·· D'' kü gazetelerden birisi ~eh· 
ty_. un T .. k 

"mi.zde at·ap harfleri1e ve ur -
rı 'fi" kanu çe metinle yeni icrıt ve ı aı 
nununun tabedilerek salı.şa çıka-
rıldığını yazıyordu. 

Bu yazı müddei uınuıniliğin n~
zarı dikkatini celbetnıiş ve hak:· 
katan arap harfleriyle böyle hır 
kitap basıp piyasaya çıkanhp ç'.
kardmadığının, vaki ise ~·?~' 
matbaada basıldığının tahlukr ı· 
çin latanbul Polis müdürlüğüne 
tezkere yazılmıttır. 

Bu husuata polit eaulı tabki: 
kata ba9lamrttır. Kitabı hanı• 

b nın bastığı ara,tırrlmakta· mat aa 

dır. 

Mftesseseler bet 
•ımfa ayrılıyorlar 

Mfieaseseler.i arnrflara ayırarak 
ona ıöre kiltat ruhoatiyesi alm
maaı ııehir mecllaince kararla9tml 
mııb. Belediye kütat barcılarını 
oıruflara göre teabit ederek kay· 
makamlıklara tamim ebnİftİr. 

Kaymakamlıklar harçtan taluile 
ba9layacaklardtr. Yapılan littede 
her müeıaeae 5 .sınıfa aynlllllftır. 

Birinci 31nıf müesaeaelerin vere· 
cekleri küıat harçtan tonlardır: 

Birinci arnr f oteller l 00, pansi
yonlar 25, kahvehaneler 12,IS, 
Putahaneler 1 O, terbetçiler 15, 
sinema ve tiyatrolar 80, berber
ler 20, hanlar 10, hamamlar 111, 
meyhaneler 50, barlar 100 lira-
d1r.. _..___ 

Vali Ankaraya 
Gitti 

Vali ve Belediye re.isi Muhittin 
Bey Belediyeye ait bazı itler hak
kında vekaletle temas etmek lbe 
re Ankaraya gitmittir .. Muhittin 
B. bir hafta sonra şehrimize av
det edecektir. 

Ruhsatnameleri 
alınan otobüsler 
Talimatnameye ademi riayet· 

ten dolayı nıhıatiyeleri alman 15 
otobüıiln bir ay tonra tekrar itle· 
yecekleri Belediye tarafından oa
hiplerlne bildirilmittir. 

Sokak köpekleri 
Sıhhiye vekaleti dün lıtanbul 

Belediyeıine bir tamim ııöndere· 
rek son zamanlarda adetleri art
tığı etrafında baberleı· çıkan ls
tanbul köpekleri ve kuduz vuku
atı hakkında bazı izahat istemit· 
tir. Vekalet tamimde aokak kö
peklerinin naaıl itlaf edilmesi la
zım geldiğini de izah etmekte ba
zı sıhhi tedbirlerin ittihazin.i tav
aiye etmektedir • 

Bir Hanım da tev
kif edildi 

1 Osküdarda yakalanan aahte ya
verin muameleelni takip ettili Hati
ce Tahsin Hanım da tevkif edilmit 
ve müstantikllğe tevdi olunmuttur. 

Ticaret 
Odasında! 

Odada 
leri 

reis vekil
intihabı 

Ticaret odası mecliıi bugün bir 
içtima yapacaktır. Bu içtimada 
vefat eden Oda ikinci reİ•İ Şerif 
zade Süreyya. Beyin yerine ikinci 
reiı intihabı yapılacakbr. Bu in
tihapta birinci reiı vekili Habip 
zade Ziya Beyin ikinci riyasete 
ve ikinci. reiı vekili Kara Muıta.fa 
zade ~.\hmet Beyin de birinci reiı 
·vekilliğine eeçilmesi muhtemel 
görülmektedir. Meclisten ayni za
manda Süreyya Beyle ıanayi 
grupundan inhilal eden bir azalı
ğm inti.hab1 için karar alınacak
tır. 

Dil encümeni yeni
den teşkil ediliyor 

ANKARA, 5. - Dil heyetinin 
yakında yeniden tetkili mezuu bahis 
tir. Bu huıueta maarif vekaleti bir 
kanun li.yihaıı hazırhyacaktır4 

Milli müdafaa 
vekili geldi 

Bu defa da mebzul memleket 
mahsulü 

Hamburg'a gönderilecek •• 
•••••••• 

Bu tecriibe, son tecrübe 
Şehrimize ııelen ambalaj mü

tehassıaı M. Kühl'ün beraberinde 
getirdiği sebze ve meyva ne'\fin .. 
den bazı eıyarun ambalajlannm 
evvelki gün açılarak tetkik edildi 
iini yazmıttık. 

Verilen malumata göre, etY• 
Hanıbur11'tan buraya 30 ııünde 
gelmittir. Elmalar Yeni Zelant 
mahsulü olduğundan Yeni Zelant 
tan Hambur11' a 35 günde ııelmit 
ve orada ambalaj yapılarak latan 
bul'a gllnderilmiş. 

M. Kühl bu ambalaj tarzını bir 
m""lek aım olarak muhafaza et· 
mekte ve bunu ifşadan istinkaf et 
mektedlr. Y alruz ambalaj yap· 
makta kullandığı malzemenin 
her zaman her yerde bulunabile· 
cek ~eylerden olduğunu, bunlarla 
yapılan ambalajların pek temiz 
olduğunu beyan etmektedir. 

M. Kühl Almanya'da ihracat 
ve ithalat ticareti yapmaktadır. 
Aldığımız habere göre, hük\\met
ce bu ambalAj usulünün keodiain 
den satın alınması mevzuu bahis
tir. M. Kühl bunun için 100 bin 
lira tatep etmiş iae de, bundan 
İ•tifade edilip edilemiyeceği he· 
zıilz anlaşılamadığmdan kendisi· 
le bu hususta kat'i biı· müzakere 
ye girişilmemiıtir . 

Bundan İstifade edilip edilmiye 
ceğini tayin için lstanbul'dan 
Hamburg'a ikinci bir tecrübe ya
pılmaaı tekarrür etmiştir. 

Hükumet tarafından tatrn alı
nıp M. Kühl'e verilecek olan tef
talı, hıyar, kayısı, üzüm, doma.~ 
tea, kavun, inçir ve daha bazı ıeb 
zeler burada sandıklara konula
rak M. Kühl tarafından ambalaj 
yapddrktan sonra mühllrlenecek 
ve mühürler Hamburg l<onaoloıu· 
muz tarafından açdarak meyva 
ve ıebzelerin çürüriiıı çllrilmediği 
tetkik edilecektir. Amballj için 
kullanılacak aandık ve aair malze 
me M. Kühl tarafından tedarik 
edilecektir. Bu teerübeden mak
sat memleketimizden Almanya'ya. 
'/Af meyva ve teb:ııe ıevki kabH 
olup olmadrfmr tetkik oldujun· 
dan bu defa her nevi sebze ve 
meyva'dan kutllyetli miktarda 
sevki tekarrÜr etmittlr. Son yapı· 
lacak olan bu tecrlibe kat'i ola• 
cak ve elde edilecek neticeye gÖ· 

Mücevherat 
Ararken 

Topraktan bir çocuk 
cesedi çıktı 

Kaoabada bağlarda çahtan bir 
amele sabahleyin itine gittiği ııra 
da1 istasyon civarında iki adam 
gölgeti görmüt ve bu gölııelerin 
toprağı eşeliyerek bir şeyler ııöm 
düğünü de farketmiıtir. 

Mütecessis amele, bu eıraren
giz adamlar tarafından toprağa 
gömülen _feyİn, o civarda çadırlar 
da oturan çingenelerin çaldıkları 
eıya, mücevher ve paralar oldu
ğu zehabına düşmüştür. 

Bu zehap ile hareket eden a· 
mele, 11ömülen 'eyleri gizlice çı· 
kazarak bunlara sahip olmayı da 
tasarlamıt ve bir kenarda aaklan
mıstır. 

AmbaUJJ ı11ütelıassısı 
M. f(ülıl 

re bir karar ittihaz edilecektir. 
M. Kühl büyük bir •ır olarak 

gizlediği bu ambalaj usulünün 
hiç kimse tarafından anlatılması 
kabil olmadığı iddia•ında imif. 
Söylendiğine göre M. Kübl'ün 
ambalaj yaparak kapadığı sandık 
!ar, açıldıktan aonı-a ayni tandık
lara yeniden eıya konulsa bile 
bunlan uzun müddet muhafaza 
etmek kabil olmıyacaktır. 

Diğer taraftan ambalaj 
mütehassmım husuıi tekilde 
ambalaj yaparak Hamburgtan 
getirdiği sebze ve meyvele
ri muayeneye memur lıeyet dün bir 
içtima yapmıştır. Bu içtimada M. 
Kühl de hazır bulunmuştur. Heyet 
azası mütebaısıstan ihtiraına dair 
bazı süaller tormutlardır. Ezcümle 
bu teklin ucuzluk, kolaylık ve her 
ke• taralmdan yapılıp, yaprlamıya
cağr torulınuıtur. 

Heyet yaptığı tetkik ve mÜfllhe
deler üzerine bir rapor ve.-ecelı.tir. 
Heyet azaaından lateyenler de lkti
aat vekaletine bir rapor verebilecek
lerdir. Mütaha11ıa: Bertin Ticaret 
mümeaıilliğimizle yaptığı mukavele
de memleket mahauli.tından da tec
rilbe yapmağr taahhüt etmittir. 

Poliste 
Kooperatif 

Heyeti umumiyeye 
teklifte bulunulacak 

Poliı Teavün Sandığının sene .. 
lik bilançosu hazırlanmaktadır. 
Yakında sandık heyeti umumiye
si içtimaa davet edilecektir. San
dığm 4 - 5 sene zarfında sermaye 
ai 200 bin lirayı bulmuıtur. -Her 
ay bu yekôna 2500 lira ile memur 
)ara yapılan ikrazattan fazla ka .. 
lıp bankada bulunan paraların 
neman İnzimam etme'ktedir. Ser
mayenin bir kısmının olıun mu
attal kalmaması için bir koopera· 
tif teıkili ile i~letilmesi heyeti u· 
mumiyeye teklif edilecektir. Ta· 
savvura göre Kooperatifin mekU
li.t, melbuıat ve mahrukat kııım 
larını ihtiva etmek Üzere tesiıi 
arzu edilmektedir. Bu sayede, po 
liı ml!!:murlarının, bu ihtiyaçlarını 
daha ucuıı: temin edebilmelerine 
imki.n hiııl olacalctır. 

Sandık, halen hiuedarlara bi
rer ma.afları ile mevduatlarının 
nısfı ınikdarında ikrazat yapmak 
tadır .. Bu miktarın tezyidi de he
yeti umumiyede n1evzuu bahis ola 
caktır. 

Meçhul adamlar her iti bitirip 
oı·adan uzaklattıktan sonra 
müteceaıiı amele de iş.ine gitmif, 
fakat akşam karanlıiı basınca 
herkesten gizli olarak sabahki ye 
re gelmiı ve bir müddet beklemiş 
tir. Ortalıktan el ayak çekildik
ten sonra adamcağız eline kazma 
sını ve küreğini almıf, doğruca ıa 
bahleyin içerisine öteberi gömü
len yere celerek toprağı tekrar e· 
şelemiye başlamıştır. 

Fakat kabarın•• toprağı kaz· Seyyar sergi! 
dıktan sonra iç.inden evvelce ta .. 

Milli Müdafaa Vekili Zekai I İngiliz transatlantiklerinden 
'd h hayyül ettiği a tın ve mücevhu bı'rı· lngı'lı·z hükumeti tarafından 

B. dün aabah Ankara an fe ri- · kli ·· k b' k d' k 
H d . yerJne çu ır çocu cese 1 çı · lnğiliz mamulit ve maınuatının 

mize gelmi1 ve ay arpaıa ııtaı- tığını görünce zavallı adamcağız d · · 100 000 5 
Yonunda erkini aıkeriye tarafın· B 1 propaııan ası ıçın ' ter-

k şaşırıp kalmıştır. unun a bera- lin ıarfile ıeyyar sergi haline ko .. t dan kartılanmıttrr. Ze ai B. İn ber amele derhal hükümete git-
Cenupta şekave Beyoğlu Tapu bir ay müddetle şehrimize geldiği miı, hadiaeden Müddei umumili- nu!;.i:!u. rKıbrıa ve lakenderiyeyi 

1 anlasılmıştır. x.· h b d tıni•tir 
g"ttik za ıyor 1 ~ . gl il er ar e ~ . ziyaret edecek olan bu muazzam 

1 çe a Ba•ıneınur U5U --- Yapılan tahkikat neticeıinde 'S' aeyyar &erginin lzmire hatti. lima 
lıRFA, 3.- Senelerdenberİ gaz- .. .. • .. in M ~ı d k ki k çocuğun henüz doğmuş olduğu ve nımıza dahi uğrama., muhtemel 

Vaziyetlerinin ıslahı 
için bir müra

caatta bulundular 
. Gayrimübadiller cemiyeti yeni 
ıdare heyeti, birer iıtida ile Rei
alcümhur Hz. ne, Baıvekllete, B. 
M. M. Riya.etine ve Maliye Veka 
leline müracaata karar vermİ.§ ve 
bu iatidanın birer sureti meb'u.la 
ra dağrtılmııttr. Bu istidada gay 
rimübadillerin hali, bonola~ kıy 
metten diipneıi, emvali metruke 
sattı fiatlarının çok yüluek tak
dir edildiği ıibi noktalar acrkb 
bir litanla izah edilmiıtir. Gayri. 
mübadiller diyorlar ki:: 

" Akdenizin kartı sahi-
linde, Yunan devleti "takaı" ıu
retile kendisine terkolunan Türk 
tebauı emlakini karpbk ittihaz 
ederek (kendi tebauına berayı 
tazmin Türkiyeden giden Yunan
lılara) verdiği eshamm % kıyme
ti mevzuaaile 95 e yani % 5 nok· 
aanrna satıldığı Atina boroaamm 
yevmi "bülten" lerinde görülmek .. 
tedir. 

Mülklerine Yunaniıtan tarafın
dan vaziyet edilen Belçika, Fran
aa gibi sair ecnebi devletler teba
alannın Yunanistan tarafından 

1 

iade olunmıyan gayri menkulleri 
hali haztr kıymeti haklkiyelerlni 
ahiren mezkur devletler Yunan 
devletine hukuku beyneddUvel 
kavaidi mucibine~ nakten tazmin 
ve tediye ettikleri malumu alileri• 
dir. 

Türk gayri mübadillerinin Yu· 
nanist .. nda kain gayri menkulle
rinden neşet eden kAffei hukuku 
Yunan devletine "takas" suretile 
kamilen terkoldujuna nazaran 
ııayri mübadiller hukukunun dev
letimi"' canibinden % 20 ve daha 
doğnııu % 10 raddeıinde deiil • 
pürüzlü ve kısmen olmamak tar· 
tile - tamamen ve defaten eda e
dilme•İ muktezayı adalet ve Ctim 
huriyet kanunları ve umdelerl e· 
taamdan olduğu cihetle bu kadar za 
mandan beri tahammülferaa -'>· 
nnniyetlere kemali sabrü metanet 
le mütevekkillne İntizar eden 
gayri mübadillere taleplerine se
ri bir netice verilmek Üzere hak
larımızın teıviyeai eıbabırun iıtik 
malini ınakamatı aideaine emir 
buyurulma•ı mÜ5terh.amdır, efen
diın bazretleri. ~ 

Gayri mübadiller, vaziyetleri· 
ni tebvin için de fU hal çarelerini 
gÖstennişlerdir: 

1 - Bonoların fftizli olması ve 
defaten itasile müddeti İtfaıTnın 
muayyen olmaıı. 

2 - Yahut devletin umum me
zatlarında depozito akçe•İ ola
rak bonolarm kabul edilmeai, 

3 - Son Türle Yunan itilafna
meai Üzerine 1885 No lı kanun 
mucibince verilen milbadil bono
larının ayni olmaıı. 

4 - Yahut verııilerde 01
0 50 

nispetinde miktarın vergilere mah 
ıuben bonoların nakit mukabili 
kabulü. 

Hükumetin 
Borçları - __ ,.__ __ 
Yakında yüzde beş 

faizli hazine 
tahvilleri çıkarılıyor 

ANKARA, 5 - Müvazenei U• 

mumiye kanununun on birinci 
maddeai mucibince hükU.met ya .. 
kında yüzde beş faizli hazine tah 
vili çıkaracaktır. Bu tahv!lat 1513 
numaralı kanuna tabi borçların 
ve 931 mali seneıi nihayetine ka~ 
kadar milli hükümet borçlann· 
dan mü.tevellit tahsisalınz borçla
rın yedı senede İtfası için hak sa
hiplerine verilecektir. Tatbikata 
ait talimatname Maliye veki.leti 
ta.rafından hazırlanıyor. 

1513 numaralı kanuna t~vfikan 
tahakkuk eden alacaklardan yüz 
liraya kadar olanları nakten teı
viye edilecektir. Yüz liradan faz
la alacaklı olanların matlübatının 
yüz lirası için para verilecek, kü
suratı bono ile itfa edilecektir. 
Bonoların teminat maka.mında ka 
buhi de mukarrerdir. 

Bu meyanda 9:!1 mali aenesi 
gayesine kad3.r tc:kaüt olup ta ik
ramiyeleri kendilerine henüz ve .. 
rilmemit olanların alacakları 93.2 
bütçesinin ma:sraf tertiplerinden 
karşılık gösterilmek suretile tedi· 
ye edilecek, fakat bütün borçlar, 
tahakkuk tarihi sır .. ile itfa edile 
cektir. 

•e tabir edilen fAkavetin öniiae ge- Aydın tapu müdurlugune tay.. U3 a a ura l kaaabada kahvecillk yapan Hüoe görilmektedir. 
·ı ilk · ta İ b 1 tapu mu· yin Cahit iominde biriılııin çocug· u d • k'I b A k "I t 1 f çı meye çalışılmaktadı~: .. .. 1t 0 v~ edilmit olan atan u • MU~LA, 4 (A.A.) - Vilayet da oldufu anlatılmıttrr. Vapur a 3,., ı ometre mura - n ara l e e e on 

,.,.k cenuptan 1imale goturulen . . f ba~ memuru Mevhıp hillnde kuraklık devam ediyor. Vlll baını bulan b6:vilk dal,..ler vticu- h b t t 
thiınalden cencba ı-;tirile ... dbi!u~ti dırıye 1 icil muhafızlığına ta yetln bir çok akaamında ve bilhaua de ıetirllmiştlr. l!.n büyiik daire mu a era 1 ar ıyor 
ayvanatın sahiplerrne ıa esı c Bey tapu.• . 1 T -"~ 932 Fetiyenln Seki ve Pirnuz yaylalann Mı"safı"r oyunculara şimendifer sanayiine tahaiı edilen ANKARA, 5. - lstanbul telefo-
ı-· . . . . edı'I-••tır. em ... - k il . ol .__ d . . . -uın edılmıtttr. · yın · • ...,,. '"d.. da kışlık mezruat ço m teeoaır - ... ıım ır. nu üç yatına gırmııtu·. Hat 929 
. Bundan sonra alınacak. esa~~· -~ed- den itibaren Ay~"! ~apu mu ~r muttur. Taban yerlerde sulanan mez ziyafet temmuzundan 930 temmuzuna ka--

lıirl~rle büsbütün gazvenın onune ı-- ğü Jağvedildiğı ıçın mezkur ruat iyidir. Defterdar t~ftı" 11.te dar bir senede 67,077 muhavere te-
geçıtecektir. . . ..• ~I' et tapu müdürü Kadri B. Taban olmıyan yerlerde yüzde Şehrimizde bulunan Franaız -y: min etmittir. Geçen sene 93.341 mü 

Gazve tabiı· edılen bu gaıat yu 1 vı ay 1 B yoğlu batme- otuz ı.e., kırk mütee11ir olmuıtur. Racing klübü sporcuları ferefine Defterdar Mustafa Bey dün kaleme yapılmıştı. Bu ıene zarfında 
~İinden hudut üzerindeki köyleı; çok 30 lira maat a e ·n edil- Sahillerde bilôkiı emuıli nadir ııörü buıün Franoız eefiri tarafından Fatih malmüdürlü~iiıae giderek da bu miktar artını\ ··• 102,201 

.. ....:""::;ra~rwı~öiı:ıııi'W.ii. .. ._~A~lı~na~n~~te;:d::b:,:ırl:.:,er;.-J,.mmıui!:r!:!l~u!J"!.!u;!;n:!,a:..;a:;•:;a:;l:;:e;:t:en::_t,:.•,.;Y:,.1 ____ .1tııUıık..!ıboll!!!!uıık~vt:!ar!!'.!!dır!!!:.. ______ .'._!b~i!!r~ö~i!;l~e:..!z!!iy~a~f~e:!,tı~· !v!e!::ri~lec~e~k~t~i!::r·:._ _ _L_!:te;!tki~·~ı..!!a!tJY~•~P!!!m!!!!:ıtl!t:!!•r!::• _______ J..!!mükalemeye çılumıtır. 

Edildi •. 
Şikayetlerin 
Tetkiki 

Oda meclisinde bu· .. .. ..... gun goruşu-
lecek bir mesele .. 

Borsada muamele gören buğ 
dayların mevadı:lı ecnebiye mik 
darının fazla olmasından dolayı 
bir çok tüccarlar Ticaret odası
na şikayette bulunmu9lar ve bu 
yüzden buğday ihracatımızın a 
kaınete uğradığını bildirmi1ler
di. Odanın nazarı dikkati cel. 
betm .. i üzerine Ticaret ve Za 
hire borsaaı tolerans mikdan
nın t-ili hakkında tetkikat 
yapmakta idi. Aldığrmız malO
~ata nazaran Borsa bufdaychı 
kı ~vdar mikdannm ıene eski 
tekilde kalmasını münaıip gör 
müttür. Şimdiye kadar bonaca 
buğdayda azaınt çavdar milı:da.. 
rı yüzde üç olarak kabul edil
mekte idi. Maamafih bundan 
yukanıı için ele mlitteri m.L 
ahp almamakta ıerbeet brralal. 
makta idi. Boraanm bu mikdar 
üzerinde ısrarı Hc:t11adt mahaffl 
de hayretle kartılanmaktadır. 
Me1elenin bugün Oda meclisin 
de mevzuu bahsolmaaı muhte
meldir. 

Poliste 

Sandalı 
Devirince 

içindekileri denizdt 
bırakıp 

kaçmak olur mu? 
Evvelki aktaın Bebekte biı 

sandal kazatı olmuıtıır. Bebekte 
oturan Hasan Beyin kızı 19 ya, 
l_a?ncla Dürrüp.h H.la Selma, Giizioı 
11ımlerinde diğer iki arkadaıı be
raberce hu•usi ıandallarına bine
rek Bebek sahillerinde tenezzüh• 
ç.ıkmıılardır. 

Bunlar sahilde dolatırlarker. 
kartıdan ııelmekte olan motörli: 
bir yiik kayığı aandalın üaeriıw. 
doğru J'Ürilm~ ve olanca hrzil< 
aandala çarpıp devirmittir .. 

Kazayı müteakip motör kaza. 
zedeleri kurtaracafı Y9rde aür'ar 
le yoluna devam etmiftlr. Etraf
tan yetitenler kazaaedeleri kur
tarmıtlardır. 

Dün bu hu•uata yaptıfuıua talı 
kikatta motörun Sanyerde 44 nu 
marada oakln Hacı Mahmut ef.,., 
diye ait olduğu anl"fllmr9tır. 

Motör Muradın idareılnde idi 
içinde makiniıt Murat ile kaym
biraderi Şükrü efendiler vardı. 

Bunlar adliyaye verilmi§tlr. 

Tramvayda bayıldı 
Takaim civannda Saray arka

sında Nihat B. apartmuuunda o
turan Dr. Ali Sait 8. Harbiye . 
Fatih tramvayında Karaköye ıı'· 
derken üurine fenalık ırelenılı 
bayılmış ve ha.taneye kaldınl
mııtır. 

Sokakta eroin 
Beyoğlunda Setrak iıminde bİI 

bimekln sokakta eroin 9<1kerlıer 
görülmü, ve zabıtaca yakalanm" 
tır. Üzerinde bir milcdar eroin bu 
lunmuttur. 

Duvar altında 
kalan amele 

Beyoğlunda Y ofurthane aoka
ğında bir arsada Salamon kal& 
tarafından yapılan İnfaatta tem•l 
kazılırken aai taraftaki kasap Di 
mltriyadia efendinin duvan ydul 
mıt ,.e ameleden Çerketli lıuaai 
oflu Mehmet altında kalarak 
ayağından yaralanmıttır. 

Ada faciası 
Büyiikadada denizde bir Kn 

dalda aarhO§luk neticeainde ü. 
kadın, üç erkeğin deni~e d\iterel 
kadmların boğuldufunu dünlri 
nüıhamızda tafNli.tıyla yazmıt
tık. 

Tahkikat neticesinde bu feci 
hadioede kaatolmadıtı anlaşılmıt 
tır. Haaan, Hüıa.mettin ıerbeat bı 
rakılmııtır. 

Hikmetin ifadesi şüpheli görü 
düğiinden kendisi adliyE'ye veril. 
mittir . 

Kız kaç1rma 
Kemerburgazda 18 yaşında bi 

genç, 16 yatında bir kızı kaçırmr 
ve yakalanmıştır. 

Kız. velisine teslim edilmiştir. 

Kafasını parçaladı 
Çatalcanın Mahmut Bey nahi 

Y.esinde Oeman. bir kavga netic~ 
sınde Hasa.nın başını tırmıkla pa 
çalamışlır. Osman yakalanmııttc 
Hasanın hayatı tehlikededi .. 
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Gelen nrak seri verilmez -
Müddeti g~en nüıhalar 10 lıu

ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
i~ler için nlUdiriyete miiracut 
edilir. Gaaetemiz ilinlarıa m•'u
liyedoıi kabul etm"7. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y ~:J aıkeri raaat merke 

zindea ,,..nı- malim.ta nazaran 
bup ı.. .. a ......,., bulutla ola· 

calı ,,e riiaıılr ,.;,...ıcı... dev.., e
deoddir. Dtita tazyiki neoimi 762 
ınllimebe, ...... ı..n...t 'rl • ••. 

gari 15 -- idi. 

1 pabilmek için h~ alakaları ol
madığı halde hatlarına mek. 

1 tepli kuketi ııeçiriyorlardı .. O 
ı zaman alakadarların naaan dik 
katine arzettilim bu meaele-

l nin bugün önüne geçildijini 
. öfreneı·ek ıevindim. Artık her 
, kes batma iıtediği mektebin 
\ kasketini geçiremiyecek. Yal-
nız it bunun kontrolunda ka· 
lıyor. Eğeı- maarif hiç olmaz
sa devlet mektepleri hocala
rına, mekteplinin hüviyetini 
sormak hakkım verirse bu İt 
çabucak hallolunur ve sahte 
kasket giyerek kendini masum 
mektepli kılığına sokan hay
taların beline vurulur. 

Otobüsler! 
j Benim midem, Elif Nacinin 
1 batı, Etem İzzetin boğazı, 

1 
ve otobüslerin belediye ile o. 
lan münasebetleri .. Bunlar bi
rer hastalıktır .. Daha buna 
benzeyen bir çokları araıında .. 
Ben midem için karbonat alı
yorum, Elif Naci aspirin yu
tuyor, Etem de gargara ile va
kit geçiriyor .. 

ı Belediyeye gelince; o şim-
di (regülatör - regulateur} 

IJ denen marifetlerden ııetirtip 
otobüılerin sür'atini tahdit e-

1 decek.. Alaya hacet yok! Mum 
i gibi tedbir. fntallah olur da 
1 her gün bedava ölen bir ıurn 

B!!f l adamın hayatı kurtarılır ... Yal 
1 nız fU otobüs bahsi açılmış 

Sesli ve sessiz 
Şehir 

Yuıuf Ziya doıtumuz (Ya
kıt) le ( S..)l •e -•iz te
hir) menuu iiserinde kalem 
yüriitmüt. o -.iz ,dırin a
leyhindedir Te belediyenin, ,eh 
rİ seuiıı detil, aeeli yapması
nı İıler. 

Vakıa dediii Bibi (Ses) 
hayat i!aretidir. Y atayan her 
t"Y aes verir. Likin, bu sesin 
:oamanını iyi intihap etmek lft_ 
ıınndır. "Vakitelıı öten horo-

iken elimin yağlanacağım hile 
bile bir noktaya ilişeceğim .. 
Ayni zamanda ,oför yamak
lıiı da yapan biletçilerin kılık
la.rı ... Bunlarm içinde Kadrkö-
ytindekiler gibi temiz pak olan 
!arı var. Lakin ekıeriıinin üs-
tü ba'ı yağlı toz toprak ve 
makine yağından berbat bir 
halde. Bunlar da hiç sıkılma
dan yolcuların yanına oturu
yorlar .. Tramvay talimatname 
ainde üstü batı pi• olanların 
arabalara alınmıyacağı yazılı
dır. Bu kaide otobüslere de 
letmil edilip bu pisliğin önüne 
geçilemez mi?. 

FELEK 

zun batı kesilir,. diye bW darbı Teşekkür 
meselimiz vardır. Evveli onu 
batırlatınm. Kendim gitme- Benim ve ailemin başımıza 
dim amma nıeYsuk aurette öğ- gelen felaketten dolayı hakkı
rendim: fsveçte tehir içinde mızda ıı:österilen alakaya, akra 
tavuk horoz Bibi vakitli vakit- ba VI' ehibbamızdan gerek has. 
aiz öterek halkı iz'aç ederı kü- tahaneye kadar gelen ve gerek 
mes hl\yTanatı be.lemezler- telgrafla sıhhatimizi soranlara 

Etfal hastahanesinin pek muhm••· ter~ ve kıymetli sertabibi ope 
Avrupum bir çok ..,birle- ntör Rifat Beyefendi ile mua-

rinde (Klakaon) dediğimiz vini Dr. Suat Hanımefendiye 
,amatalı düdükler ya.saktır. ve felaket ııece.i kızımı mu-
Hele (Petar) iami verilen pa- hakkak bir ölümden kurtaran 
tırdılı motörltte müsaade et- Dr. Kudret Beyfendiye bilhas
ne:zler. Saat ondan sonra bir ıa t~ekkür ederiz. 
apartımanda gramofon da çalın Recai Baban 
maz •. Ne bileyim, insanları ı--------------
uyku ve iıtirahat zamanında 
rahataız edecek ne ıibi şeyler 
arsa onlar meneclilmittir. 

Bizim de belediyemizden men' -
hıi İıtediğimiz bunJarcLr. A. 
aıp Yusuf Zi,ra Bey bu seıleri 
•ayatm aynlmaz bir lbımı 
mı telakki ediyor?. 

Kasket meselesi 
Bundan belki altı ay ka-

dar evvel yine bu ıütunlarda 
yazmııtım: Ne idilü belirsiz 
bir takım ıerıeriler mektepli 
kıyafeti altında hatıra gelen 
~ gelmiyen edepaizlikleri ya-
E 

ZA YI - 391150/22394 n 391050/ 
22396 No. ıı:\imri.il< makpuzlan zayi 
olmuttur, Y enilmni alacağımdan 

eskilerinin hir bir kıymeti kalmanut 
tır. 1 smail Halis. 

iHTİRA iLANI 
•• Nebati mevaddan kıymetli mol-

:ı:emc iıtih"'I etmek için usul " hak
kında istibaal olunan 6-10.930 tarih 
ve 956 numaralı ihtira berab bu Le
fa mnkii fiile konmak Üzr • 11.here 
devrüferaf veya İcar edilecejinden 
talip olanlann Galatada Çinili Rıh
bm Hanında Robert Fen-iye müra
caatları ilin olunur. 

Milliyet'in Edebi Romam : 2 5 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

'FelNlf f-hutiq• roman) 

Yazanı HÜSEYiN RAHMi 
L-.n - ı uhaf defi! anne 

meraktuı çatlayacak fCY·· 
Huumdeoıli - Naaıl f11eia 

lıu? 
Lmnao -Yanım mı? 
Orhaa - Haıtalık mı? O. 

lüm mil? 
Tarhan - Cinayet mi? 
Leman - Otomobil kuaaı 

mı? 

Orhan - intihar mı? 

Hanımefendi - Böyle ,_,.. 
ler üzerimizden ırak olımı.. 
Belki dostlarımızdan biri bir 
faciaya uğrayacaktır da bia o
na aayacaiı:a .. Facianın bize 
taallOku bundan ibaret kalacak 
br ••• 

Orhan - Facianın biııim 
hiç tanımadığımız bir aile me
yanesinde cereyan edeceği ve 
ya etmekte oldutu haber veri-
• 

Mürebbiye (1) - Fena 
panıelep kapılmayınız.. Fena 
fikigleğden fenalıklar doğağ. 

Dili.ver - Ah Madam fa-
cia ıözünden. bir mea'udiyet 
manası çıkarılamaz ya .. 

Hanımefendi - Bu oğur
ım: kelimeden zihnime ne müt 
bit ihtimaller hücum ediyor. 

Tallt Bey masanm hareke
tinde bir hile ıeçememi• gibiy
di •. lnıan hilesi olmayan bu 
teYde nAmer'I bir kuvvetin te
llirini kabul etmek zarureti ha
ııl oluyordu. force pıychique 
itte bu olacaktı. 

Maıanın hareketini etrafın
da bulunanların vücutlerinden 
intitar edea ruhi, asabi ıey a. 

( 1) Mürebbiyenin her zaman ko
nu,tuğu frıınsızcayı hl• dilrilst tilrlr 
çe ile ifade ediyoruz. Fakat onun 
doğrudan doğruya olan tür)rçeıl itte 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 6 TEMMUZ 

Kan lekeleri 

Akta• oaat on •• Patrice daha 
dönmemitti. Julien batını aallaya 
rak: 

Ketke arabayı vermeseydim, 
dedi, bu Adam deli ıibi direluiyon 
kullanır. Onunla her an bir kaza 
oln1aaı muhtemeldir. 

- Fron .. zcadan -

çaklık yapamaz. Y anlıtlıkla yol· 
da böyle bir kazaya sebebiyet ,,er 
ıe de, derhal durur ve çifnediil 
adamın muavenetine kOfı&J'dı. Bu 
muhakkakh. Çamurluğun Üzerin
deki lekeler aöylediii ıı:ibi bir ln
faat badanası esnasında yukan
dan dökülmüş boya lekeleri olabi 
lirdi. 

1932 

Hayat Kaza ve 

Sirgertalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınnız. 

Türkiyede biliifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
lrumpanyaeına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

~-·ASRI LİSANLAR--.. 

~DYO 
Bugünkü progra 
ISTANBUL (1200 m.J - 18 

mofon, 19,5 Bedayi musiki h• 
tarafından alaturka saz, 20.5 
fon, Ajans haberleri, saat ayarJ, 
Münir Nurettin Bey ile arkada! 
taralmdan konser, 22 cazb:l.nt 

BOKREŞ (394 m.) 
kon aeri, 20,5 l<onferanı, 20,45 
men konaai. 21,15 piyano kon• 
21,45 Ajanı haberleri . 

BELGRAT (429 m .) 
konfeıanı, 20,20 ınühtelif koP 
20,30 milli tiyatrodan nal<il, t 
müteakip Ruski Kar ga:.ıinosun 

lç.inde bir endite, odanın İçin
de bir a .. ğı, bir yukarı asabiyet 
le dolatı7ordu ve her dakika da 
pencereden dııanya göz atıyor· 
du. Nihayet bir motör sesi duyul
du ve otomobil aayfiyenin demir 
parmaklıklı kapuının önünde dur 
du. Julien derhal a,ağıya indi: 

Yemek vakti kardeti yanına 
geldiği zaman, birden bire dedi 
ki: 

Her meslek erbabına elzemdir. 

YegAne ve hakiki mlltehaa11alar: 
1 naklen konser 

- Biliyor muaun, dün otomobi 
lin çamurluğunda gôrdüiümüz 

1 ROMA (441 m.) - 20,15 A' 
1 haberleri, 21 ,15 reklam hakkında 

konferans, 21 tayyarede ilk kon 

- Patrice neye bu kadar geç 
kaldın? dedi, 

lekeler kan lekeıi .. 
Delikanlı .. ,ırdı: 
- Kan lekeai mi? 

BERLITZ MEKTEPLERi 
YAZ 

KAYIT 
TARiFESi 
AÇILMIŞTIR 

dir. 

PRAC (498 m.) - 21 Şehir ti 
roıundan naklen Die Godi•ter. 

Otomobili ıı:araja soktuktan 
aonra, Patrice cevap verdi: 

- Evet hiç şüphe yok ki kan 
lekesi .. Meccanen bir tecrübe derıi alınız. 1 minde üç perdelik bir opera. 

- Sahi, geç kaldım, dedi. Sa· 
na aöylediğim gibi §Öyle Orleana 
kadar uzandım. Vakit aeçikince 
yolda bir yerde durdum ve ye
mek yedim. 

Patrice bir az sıkılır gibi ol
du. Sonra: 

- Mutlaka lokantanın avlu
sunda olmuştur, dedi. O sırada •t 

Ankara:Hacı Bayram Caddesi İstanbul: 373 İıtiklAl oaddeai ı ViYANA (517 m.) - 20,35 
•••••••••••••••••••••••••••.. ıikili bir tem•il, 21,35 bir hil< 22,05 komedi. 

- Bir felaket filan olmadı ya? 
- Hayır .. 

Halbuki Julien, 
her otomobili:ı aahibi 
ve endişe ile bir kere 
muayene etti: 

İare edilen 
gibi merak 
arabasını 

çı tavuk kesiyordu. 
Julien içinden dÜfÜndü: Hayır, 

kardeti yalan söyleyor ve ilave 
etti: : 

- F .. kat sen aktam bana ho· 
ya lekeıinden bahsediyordun? 

- Evet öyle zannediyordum. 

lLAN 
Türk Anonim Elektrik Şirketi, 9 Temmuz 1932 tari

hinde Büyük Adada Nizamdan bcqlayarak Heybeli Ada 
Deniz Mektebi liman seti kıyısına vasıl olmak üzere 
tahtelbahir bir kablo konacağını ali.kadarana bildir
mek~e keapi§eref eyler. 

PEŞTE (550 m.) - 20,45 Çi 
orkeıtra11, 21,5 21,5 stüdyoda k 
di 23.15 dan• havaları. 

VARŞOVA (1411 m.l - 20., 
Memleket haberleri 21 hafif mu;M 
24 dan• hAvnlan. 

- Ya bu? dedi, bu da kendi 
kendine olmadı ya? 

Fakat ha boya lekeıi, ha tai'ulı. 
kanı olaun, bunun ne ehemmiyeti Takriben on gün devam edecek olan mezkur işte kul- --• T ü R K 

!anılacak merakip, 2iliıdüz ve gece, kablo vazında müs- • Mahrukat tiiccarı Vftr? Arabanın yeni bir ademe ile 
hafifçe kıvrıl n ool tekerlek ka
pağını gösteriyordu. 

Bir gün eVYelki gibi ıeoinde 
pek iyi ıe;ıilen bir sahtelik vardı. 
Julien iaticvabmı daha ileriletme 

tame) olan beynelmilel ve mutat işaretleri hamil ola- ı iğne adalı 
c!\ktır. A L 1 HA Y O AR - Oh, canım o ka.darının za· 

ran yok. Arabayı yemek yedi
iim lokantanın avlusuna aokar
ken hafifçe çarpmı,ım. 

ğe cesaret edemedi. 
Günler ıı:eçti. iki kardetin kar 

tılıklı münaaebetlerin ta:Janı dik 
kat bir tahavvül hi.aıl oldu. Sofra 
da, hala içini tüphe kemiren Juli
en hiç konuşmuyordu. Ara sıra 

Bu havaliden geçecek aefaine, kablo vaz'ı ile meşgul Merk~zi iğne ada, t"'i1 tarilıl 
_1 1908. Şubeai: lıtanbul - Fındr 

Julien küçük kardeşinin seıin 
den doğru .Oylemediğini anlar 
ııibi olmuştu: 

U<&n merakibin asııari bir gomine açığından geçmesi 
il

A Tel. B. O. 3731. 
an olunur. 

• Toptan vf!' puakcnde aatıt 
MÜDİRİYET (Tr.ı.kya) iğne ada'caki aahibİ 

bulunduium ormankrdan iıtih..,ı 
ettlgim me-te odunlarİll!': i~I et 
tirclifim ecnebi l<ömtirlerıne faik 
'>wki Rumeli mangal kömllrü ii• 
7t-ı-ine 24 !Cetıedenbcri yaptıf'ld

toptan muameleden bir kısmın! bO 
•eneden itibaren lıte.nbul halk 
nın iatifac!esine ııır-zetmek ve piy• 
sade.ki aracıları ortadRn kaldıra 

rak doğrudan doğruya mııhtcrflfl 
ahaliye ucuz: ve en eyi mshrokitt 
verebilmek makıadile Fını!ıldı 
Cami meydanındaki 104 Ne 
merolu depoyu teıı.İs ey lcd;n, 

Kara tarikile !ehrin her tarafııı 
da iraalat yaprlır.Mahrukata i!ıt' 
yacı olanlarm bir kere Fındıklı el• 
po~una uğramalarını rica ederirtl 

- Bak, dedi, çar.rnrlukta leke 
)er var. Bunlar ne? 

Filhakika çamurlukta kırını· 
zıya çalar lekeler vardı. Patrice 
omuz silkti: 

- Ne bileyim nedir? dedi, her 
halde boya olacak, kim bilir bir 
İnşaatın altından filin geçmiş ola 
cağım. 

Julien cevap vermedi. Fakat 
ae!Jebini bilmek•İzin içinde bir en 
dite huıl olmu,tu. Karde,i yat
mağa gitmitti. O zaman Julicn 
bir bezle çamurluiu sildi. Leke
ler kayboldu, fakat bezin Üzrrin 
de pemb., lekeler kaldı. 

içinden söyl~ndi: 
- Kana benzeyor bu lekeler 

ama, dur bakalım ... 
o sece cözüne uyku airmedi. 

Feci hiasikablelvukular içinde kıv 
ranıp duruyordu. Erteıi saba.h 
ga2eteaini okurken bir havadia ıö 
:riine ili4ti ve titredi. 

"Etampes civarında acemi 
bir toför yolculardan birini ezdi 
ve kaçtı." 

Bu serlevhanrn altındaki aatır
larda kaza etrafında tafs.ilit veri 
yordu. Bir gün evvel akşam saat 
dokuza doğru, Etampea civarın
da Guatave Dumont iuninde bir 
yolcu, bir tarla aahibi '°lede si· 
derken bir otomobil Üzerine bin
dirmi, ve fOför kaçmıştı. Vak'a· 
nın ~bitleri. maaleaef numarAaı· 
oı görememi~lerdi. Ezilen adamın 
laayatından ümit yoktu. 

Etampea Orlean ,oıeai üzerin
de bir yerdir. Kaza ıaat dokuza 
doğru vukua gelmitti. Patrice ise 
aaat ondan bir az .aonra avdet et
mi~ti. Etampes ile sayfiyeye ka
dar, aradaki elli kilometrelik me 
aafeyi almak için, iyi bir arabaya 
takriben bir aaat kadar vakit la
zımdır. Arabanın sol kanadı bir 
sademe neticesi olarak hafifçe 
kıvrılmıştı, Üzerinde kan lekele
ri vardı~ Julien'in kafaamda vazi
yet bu şekilde ıı:örünüyordu. Bu 
kadarı da bir büyük kardeşi deh
şetlf'n dondunnağa kafi idi. Ma
amafih diltiindü: Hayır, Patrice 
böyle bir cina)·et i4leyemez. Yatı· 
na göre bir az delidir, fakat a.1-

hakikati ifta edecek bir delil ıör 1----------------------------
mek ümidi içinde göz ucu ile kar 
detinin yilzüne bakıyordu. 

Baba ıı:ibi baktığı ve yetittir• 
diti bu çocuk, bir cani olainHr 
miydi? 

Patrice aordu: 
- Neyin var Allah a,kına 1 Bir 

kaç zamandır aeni pek deti""it 
buluyorum. 

Büyük kardeti: 
- Hiç bir feyim yok! Demekle 

iktifa etti. 
Bir ay seçti. Gene bir ıı:ün Juli 

en gazetesini okurken fU havadi
ae gözü ilitti; 

"Poli•, aene kendi gibi biriaile 
cenup havali•inde hrnıır:lıklar ya
pan Emile Tavelin İlminde birini 
yakalamıthr. Sıkı laticvaplardan 
•onra bu adam arkadaşının kim 
olduğunu aöylenıeğe mecbur ka.1-
mışllr. George Canua iaminde biri 
ıi imit. Birkaç hafta eVYel Etam
pes civarında Guatave Dum.ont iı
minde bir tarla aabibini ezip ölü· 
müne sebebiyet veren adam da it 
te bu Camuı'tur. T•velin'in ııöyle 
dijine ıı:öre otomobili çalan da o· 
dur ve direkaiyooda iken zavallı 
yolcuyu devirmit ve kaçmıtbr." 

Patrice öğleye doğru avdet e
dip te, büyük karde~inin boynuna 
aarrldrfını görünce, Ş&tırdı: 

- Ne oluyoraun? dedi. 
- Hiç! Çok memnunum da o-

nun için .. Bugün benden ne iıter
ıen iıte .. Reddetmiyecefim. 

- Sahi mi? 
- Evet .. 
- O halde ali.? Pazar günü a.r 

kadaşlarla bir eğlenti tertip ettik. 
O gün otomobili bana ver., 

Julien birden bire ciddiletli ve 
batını salladı: 

- Y oook ! dedi, h-.ka ne iıter 
sen, iate.. Fakat bunu deiil .. Ge
çen defa berıi çok korkuttun. 

Vebaya karşı 
V tobıı hıutalıiirndan . lıkenderiye

de, 5-11 Haziran 937 7.arfında iki 
musap bir ,·efat görüldüğünden, mu 
varidatına Muayenei Tıbbiye ve lt
l~fıfar tetbirleri konulmutlur. 

Baro Riyasetinden: 
30-6-932 tarihli heyeti umumiye içtimıırnm devamı 7 Temmuz 932 ta- ' 

rihin.e müaadif perf<'lllbe gününe talik edilmiı olduğundan yenni mezkür- · 
da aaat 15.30 da riifekamn lıeroyu tqrifleri rica olunur. 

Ru.ı:riamei müzakerat: 
1 - 931 ımeoine ait heaabatın tetkik ve kabulü. 
! - Heoap müfettiılerinin intibahı. 
3 - 1 Temmuz 932 tarihinde müddetleri hitam bulan iki aza yerine ' 

yenilerinin intihabı. ' 

Benzin Müesseselerinin 
Nazarı dikkatine: 

lıtanbul Vilayeti Defterdarlılından: j 
15 santigrat derecei hararette kesafet derecesi 0,780 den aıağı 

olan ben:ıılnio beher kiloıu 2029 numaralı kanun mucibince bir 
kurut 80 santim dahili iatih!Ak Terııiaine tabidir. 

Binaenaleyh benıı:in müeaee.elerinin (müteferrik surette ben
zin satan vebenıı:İn müeaaeaeeinden madut olmayan mağaza vedük 
kanlarda mevcut pera.kende benzinler için sahiplerinden beyanııa 
me İıtenllmez.) Depo Te ardlyelerinde ve belediyenin ııu depola 
rında bulunan bu kabil benziolerin mikdarını, kaplarının nevi ve 
adedini ve bulunduğu mahalli ve müease.enin isim ve adresini 
gösterir bir beyannamenin ta11ıı:imile meıakOr kanunun neıredil. 
diği 2-7-932 tarihinden itibarenlSgiin zarfında mftuup olduklan 
maliye şubeleri tahakkuk memurlarına ve ıube tetkilab olmayan 
kazalarda ınalmüdürlüklerine makbuıı: mukabilinde vermeleri ve 
müddeti zarfında beyamıame vermedikleri takdirde vergilerinin 
bir misil zamla tahsil ve 1718 numaralı kanun hükümlerinin tat

bik olunacağı allkadarlann nazarı dikkat ve ıttılalarına ~azolu-

nur. (3124) 

Yozgat Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Yozgat Memleket hastabaneainin mevkii münakasaya vazedi 1 

len ilaç ve alitı tıbbiye ve cerrahiye liıte ve ıartnameıini ııörmek 
ve tekliflerini mektupla mezkur hastahaneye bildirmek üzere ta
liplerin İstanbul ve Yozgat Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdiri. 

yetlerine müracaatları ilan olunur. (3130) 

lenin tesirine atfettikten •on- sualime müsaade eder misi- aöyleyemezleg. İzin yok. Bu Gene halka te,kil edildi. 
ra ruhun gelip te maziden, lıal niz? bizim dost nakadağ söyleyebi- Eller hafifçe maıa ile temasa 
den, iatikbalden bir takım es- - Büygunuz.. lecek söyledi gitti.. geldi. Sükut .. intizar.. Araya 
rarengİ.% sözler karı,tırması- - Masayı oynatan seyalt Hanımefendi - Ne fena münasebetli münaaebetaiz bw 
mn sıhhati de tetkiki lazım kuvvet bizden mi geliyor?. tey bu .. Başımıza ne felaket kaç ruh girdi. Lüzumıuz mu-
bir ikinci meaele halini alıyor- Ruhtan mı? gelecek diye düşüne düşüne have.-eler geçti. Nihayet ml-
du. - Her ikisi berabeı... uykularım11: kaçacak, ittiha. rebbiye en IOll gelene ıordu-

T alat Bey birinciıine ma- - Biz onlara ağızdan ıöy- mız kalmayacak.. Hep hasta- ğu: 
nrr gibi oldu. Fakat bu ikin- liyoruz onlar bize tıkırtı ile !anacağız. Birden bire gelen - Kimainiıı:'1 
cisinde durdu. Espritismaya cevap •eriyorlar.. bir şeamette insan neye uğra- Sualine: 
dair okuduğu bazı kitaplarda - Evet böyle oluyoı.. dığını bilir. Fakat böyle nevi - P~re Maury'ylm. 
rublarla yapılan muhavereler Talat Bey biraz düıündük- maliıın olmayan bir fellketin Cevabtnı aldı. Türkçeye 
hakkında füphe uyandıracak len sonra: korkular içinde zuhurunu bek- tercüme olunan fU muhaYett 
cümleleı·e tesadüf etmişti. O - Ruhların haber verdik. !emek ne müthiş gönül itken- batladı: 
sözlerin hakikaten bir ruh ta- !eri böyle huıuslarda hazan cesidir... Mürebbiye - Sizi niçin ça
rafından söylenildiği m~kuk yanılmak ihtimalleri yok mu- , Mürebbiye - Kolay vaı ğırdığımızı biliyor muaunus 
gösteriliyordu .. O halde kim dur? başka bir iıpigi çagıyuyoguın.. baba? 
söyliyordu? Muhavere, masa - Belki vagdıg .. Çünki, on I Soguyogum. Ruh - Bilmiyorum .. 
ayağının vurduğu bir nevi tel- lağda da akıllı vağ budala , Talat Bey - Evet m!'lele - Mesele tudur .. Nesd\n. 
graf konutmaaı seklinde yapı. vag.. J muğlak bir müziçlik aldı .. Fa- dP bulunduğ11m Velittln Pa-
lıyor. Binal'naleyh masayı oy- - (s. m. l.) için aile dos- kat ben ehemmiyet vermiyo. şa aileıi tammadıklan diğer 
natan kuvvetin başlıcası ken- tu ·diyordunuz? rum .. lnaanların bakıcıları ıi- bir aile arasında cereyan eden 
dinden intiıar eden medium'- - Evet... bi ruhların istikbale ait k~f- bir faciadan bilinemez naııl 
un bu muhavereleri iıtediği ıe- - - Niçin bizi böyle fena bir !erinin de harfi harfine zuhu- bir sirayet ıuretile mOteeaık 
killere sokabilme.i ihtimali de meraka düşürerek meseleyi et- i runa inanamıyorum .. Tanıma. olacakmıt··· 
ileri sürülüyordu... rafile anlatmadan aavuştu?. I dığımııı: bir ailede olan vukuat - Kim slSyledl? 

Fakat ne İçin Madam Ser- . Mademki tanımadığımız bir tan bize ne? - (a. m. 1.) slSyledl .. Şlm-
min meyanesinde yaşadığı aile . ailenin felaketinden bize de bir Orhan - Madam hangi e.- dl burada idi. . 
yi böyle korkunç b' r meraka ı şey bulaşacakmış işin ne ol· ı priyi çağıracaksınız? - Durunuz bakayım... ( s. 
dütilrecek tekilde .... taya met' duğunu anlatsaydı ona göre Mürebbiye- Pere (Maury) m. 1.) buraya nereden geldi?. 
um bir mesele çıkaraın... 1 tedbir alarak masuniyetimizi , yi çagıyoğum.. Ve buradan nereye gitti? .. 

~AYDAR 

Dr. A .. KUTiE 1-
cııt ,,. ııiibrevi haıtalıklar tedavilıl' 
neıi Karaköy Böıekçi fır,nı 11rasıll' 
ela 34. 

Muhterem müşterileri111İ• 
zin Nazarı dikkatlerine:_, 
M.,.hur Mehmet Tnhir marka -

boyaaı yalnız Mahmutpat8'~ 
131-186 numarada satılır. Hic lıi' 
7erde şube \'e satış a.ccntamız .. ,-ok 
tur. Mukaddema ticarethaneınİ•~ 
lnfil<iJdne Jü,ıım haarl olan İfçi,,.,. 

' ;_. sin pİy•eaya ayni marka ite müh 
mllrtarda taklit ıaç boyaır ıiirmelı'1 

bulundui!u anla!ıldıirndan hakkıJt' ..... da muamelei kanuniyeye te•easu 
dilmekle beraber mütt«ileriırıi.;-
11hhat ve menfaatleri icabı bu bo,.
lardan İçtin11.p etmeleri ilan olun"1• 

Mehmet Ki•""' 

ENVA 1 AR MU 1_. 
Veeair meyYa aatrlrl<tır. Top 

Mevlana Kapulan ara11nclalri cadl' 
de Şeyh Sükuti Efendi bahçeain .... 

~ 

ıri onun için hiç bir kapalı uf,.JJ 
yoktu. Nihayet: 

- H&. ıördüm .. dedi .. 
- Ne ııördünü2? 
- Müthit bir cinayet .• 
- Nerede? 
- Bir memlekette ... 
- Hangi memlekette? 
- Söyliyemem-
- Ne tekilde? 
- Katil... 
- Sebebi? 
-Afk. .. 
- Her zaman ner yetfil 

atk faciaları olur. Fakat t'' 
nıtılmadık bir evde ıeçeıı roa· 
ceradan bizim aileye bu teatlle& 
ne ıuretle bulatacak? 

- Par fataliıme .. 
- Bunu nasıl biHyorfll" ., 

nus. 
1 

- Biıı vukuattan evvel vıslı 
aları görürüz.. ,,,j 

- Bu ıeamet bütün aileye 
tamil olacak?. Yokaa ha••j 
ten aile efradından birini t11 
sanacak?. 

- Çok ıoruyoraunus .... ~ 
ten lül'umundan fazla tO"f 

dim. 

Talat Bey medium'ıı: ; tern;ne çalışırdık. , Bu ('.ok iyi bir papasdiğ do- Ruh miirakabeye varır gibi 

- ec;~i bu n:n--~--' L - ~--~-==·=· ~-~"~-~l=-=-_.-...:...ııı••••••ıİt.İİ:irlİ_iii;;ll.ıii.ıiipil1-..ı"ıı,ı~•ı;:r..J:&ı.ı-llı::.Deı.ll.' ----- --------



Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Emnif et ~an~ı~ı Mü~irli~in~en: Naim Vapur İdaresi 
lzmir aür'at postası 

(20 Saat) 

A 

ci z !il Lükı 

Posta 
Seferleri 

Tarih kongresinde Afet Komünistlerin 
Muhakemesi 

= ~ 

Merhunatın Cioı ve Nevile 

Mevki ve Mü,temilıib 

a,~ 
..: B 
"' "' ... -
0 

cı:ı 

ADNAN 
vapuru 

Hanımın konferansı 
3020 10100 Beylerbeyinde, Küplüce mahallesinde atik Küp. 

Her p b 
hafta erşem e 

(Barı ı inci sahif-1•) 

ıon fıkrasında yuıh hükme ırö 
re huıuıi vapurların seyrüseie· 
ri serbesttir. 

Vnıum mlldllrlllk 
teıkl/Atı 

4 - HükUınet geçen üç ma_d 
dede mahiyet ve hududu teıb~t 
olunan poeta seferleri hiıı:meb· 
ni görecek olan umum mü~r
lüğünün teşkil&.t kanunu liyıha 
ıını 1933 gaye.ine kadar ~ec
liıe arzeder. Ancak bu llyıha
mn Meclieçe kabulile meriyete 
girmesine kadar yukanda be. 
yan edilen poıta seferleri hizme 
ti Seyriıefain umum müdürlü
ğü tarafmdan görülür· 
Vapurların satın alınması 

5 _ Türkiye limanları ara· 
sında poıta seferleri yapmak 
İsinin devletle,tirilmesi dolayı. 
site şimdiye kadar bu iti !~P· 
makta olan vapur sahiplerınıı_ı 
vapurlan atağıda yuılı şeraıt 
dahilinde hülc6met tarafından 
•atın alınır: . 

A _ Satın alınacak gemıler 
evvelemirde yolcu ve yük tat•· 
mak ve muntazam poııta sefer. 
leri yapmağa elveritli eVlafta 
bulunmak noktasından tasnif o 

lunur. 
B - T unif neticesinde pos· 

tacılığa elveritli olanlar~ .a>'"! 
!anların Seyrüsefer kabılıyetı 
tayin edilmek üzere muayeneye 
tabi tutulur. Muayene neticc:
ıinde vapurun vaziyeti uınumı· 
Yesi mevcut envanterlerile bera 
ber tesbit olunur. 

C - A ve B fıkraları muci
bince po8tacılığa elverişli v_e 
seyrüsefere salih olduğu tesbıt 
edilen gemilerin hükUınetçe mü 
bayaaamda esas tutulmak üze
re E fıkrumda yaıı:ılı heyet ta: 
rafından halihazır kıymetlen 
takdir olunur. 

E - Mübayaa edilecek va
purlann halihazır bedelleri lı
tanbuldaki lnııiliz Loidi mü
hendiıinin ittin.kile ilcisi lktı
ıat velı:ileti 2ıi husuıi vapur sa 
bipleri ta;afmdan müntehap 
beş kitilik bir ehlivukuf tarafın 
dan takdir olunur. Ancak itbu 
ınukadder kıymetlere itiraz e
denler letanbul birinci ticaret 
mahkemesi reiıinm hakemliğt
ııe müracaat edd>illrler. Hake. 
illin vereceti kararlar kat'idir. 

ltbu kararı kabul etmeyen
ler vapurlarmı harice satabilir
ler. 

(B•~ı 1 inci sıhifede) 
cümleleri iıhat eylemiftir: 

448u muhacırlara dair elimizde 
bulunan en eıki arkeolojik veıi· 
kalar, bunların muhaceretinin Mi
littan 4000 aene evvel - Eıkiden 
benim dahi zannetmit olduğum -
Avrupadan değil, Aıyanın kara 
parçalarından gelmek ıu..-etile vu
ku bulmuı olduğunu göatermek
tedir." 

Afet H. bu noktada diğer Üç i
limi daha ithal ederek konferan· 
ıına fU ıuretle devam ediyor: 

"Türk'ün ana yurdu, Orta Aıya 
yaylaaıdır ... Bu yurdun belkemiği, 
(Altay'lar • Pamir) mıntaka11; 
dır. Türkler bu betikte en az Mı· 
littan 9000 yıl evvel, kültür ıa· 
bibi bir ırk olmuf bulunuyordu. 

Burada bir meıeleyi açıkça or
taya koymak iaterim. Orta Asya'· 
dan ve orada yetiıen, çoğalan ve 
baıhbatına bir kültür yaratan İn• 
ıan kütleainden bahıederken, tek 
bir ırk dütünüyorum, ve onun a· 
dına Türk diyorum. Şüphe etmİ· 
yorum ki, bu telakkiyi, bugüne 
kadar, mahiyetine ilifilmekten 
çekinilmit, bir an'aneye uygun 
gönniyenler çok olacaktır; bunun 
bizce ehemmiyeti ikinci derecede 
dir. Bizce mühim olan kabul etti
iimiz eıaaın itim ve mantığa mu· 
tahık olmasıdır. 

Orta Aıya yaylalarının, otok· 
ton ahaliıi, tek bir rrk manzume
si halinde t.,.ekkül etmittir. Çün
kü, başka kandan ve tipten hiç 
bir nevi halkın gelip kanııınaaına, 
yurtları hududundaki, . tabii ma
nialar yüzünden, on bınlerce yıl 
imkin olmamıttır.'' 

"Bir de, Orta Aıya'nın Otok· 
ton ahaliai zamanla haaıl olan 

' • f mevzii Lehçe farktan hır tara a 
bırakılıraa, kimilen ve tabii ola
rak, bütün yurtta bir tek dil ko· 
nutuyorduk. Bugün dahi ayni 
yurtlarda, bu ana dil konuaulmak 
tadır. Bu dil, hariçten, hiç bir de
virde hiç bir y•bancı kavim tara 
fmda~ hu yurda getirilmemittir. 
Biliikiı, bu dil biitlln dünya dllle
rine glltürillmüıtür. Bu dilin adı 
vardır. Türk dili. O halde bu di
lin, tabii betiflnden beri tabit ~
bibi olan ineanların adı ne olabı
lir ! 'Elbette, Türk ten ba4ka bir 
şey olamaz." 

Afet H. hundan sonra Avrupa 
ldtaplannda ortaya atılan "lndo
Europeen" in ne olabileceğini ve 
ne olduiunu, gene Avrupa mü
verrihl..-ini i9hat ederek izah ve 
ortada bu isimde bir ırk olamıya
cağım •t etmiştir. 

Afet H. bundan sonra Türk 
medeniyetinin kıdemini anlatmıt 
ve "Ari ve Ar" keliıneşinde t~
vakkuf ederek, hu kelimenin dı· 
limizdeki "Er" kelimeıile münase 
betini anlatnu,tır. Yunanlılar hu 
kelimeyi u Aram" ~arp ~lihı ola
rak muhafaza etmııterdır. • 

Afet H. nutkunu ,u suretle m· 
hayet vermiştir: 

Mllbayaa bedelleri 
D _ C ve E fıkralarına gö

'" kıymetleri takdir olunan ~e
milerin mübayaa bedellerınl 
gcisteren reemi ve muaaddak 
vı.:saik hülc6metçe tetkik edile
ıek aynca mübayaa bedelleri ta 

yin ve teabit olunur. • 
Bu ıuretle tayin olunan ılk 

ınübayaa bedelinden mübaYU:· 
:lan itibaren geçen her şene •· 
;in yilzde bet amorti teıııı:il ol~
ııur. T emil den sonra elde edıle 
cek bakıye ile takdir edilmit o
lan halihaıa:r kıymeti yekdnu
nun yanu ıeminin hü~et ta 
rafından ıatm alma bedelı ola-. 
rak gemi aahibine tediye olu
nur. 

"Türk ırkı, ana yurtlannda, 
yük~k kültür mertebesine varir-

1 ken Avrupa halkı vahti ve tema 
men cahil bir hayat yatıyordu; 
bu halk, içine giren diğer ıı;klar
la melezleştikten aonra dahı Or· 
ta Aaya yaylalarını tek gözlü İn· 
ıanlarla dolu bir karanlık dünya 
gibi taaavvur etti. Çünkü, bu ~e
nlt halk kütlelerine kanıan Turk 
ler de binlerce yıllar içinde ve 
bir çok aiyaıt ve dini hi.diselerle, 
yavaş yavaf, kendi kendilerini ve 
ana yurtlannı unuttular. 

Hint'e gidenler, geldikleri yer
leri hatırhyamaz oldular. l~an'a 
gidenler, ilk yurtlarını, Pamır ta
raflarında meçhul bir uzaklıkta 
farsettiler, fakat, bunların unut· 
madıklan bir hatıra vardı: Onla-

mİı.dı. Bundan çıkan netice fU ol- (B•ıjl 1 inci sahifede) 
du: Avrupada, evvel ve ahır, gö- Posta ve telgraf fabrikaunda maki- ' lüce, cedit Çayır çıkmazı bayırı sokağında atik 
rünen Orta Aayalılarm ayni ana niat ve evnlce komüniıtliJrt., mah 28 Mü. 28 Mü. cedit 2,28 numaralı· maadükki.n 
kavimden olduğunu inkar eden kilm Talat, hiç bir itle maoğul olnu b" h 
b. t M h ...... ır anenin tamamı. Hasan Efendi ır aaaıup... yan e met oğlu Zeki, Maznunlar-

Orta Aıya'nın Otokton halkı dan Fuat oflu Reıadın refibaı Ma- 1414 10101 Beyoğlunda Tatavla Yenişehir mahallesinde 
Türk'tür! dam Maraarit V.lda, Franıova, eY· P k • d k 63 d" 

B • ran so agın a atı ce ıt 49 No.lı müfrez bir ı inaenaleyh, orada, büyük velce komüniıtlikten dört ıeneye J 

Türk aileıinden baıka ve ondan mahkum teyyare makiniıtİ Haıan hanenin tamamı. f'atma Sabiha H. , 
ayn (lndo-Europeen) namı alhn- oğlu Cemal, evvelce komüniıtlikten 5418 10122 Beyoğlunda, f eriköy mahallesinde atik Ki.hta. ı 
da bir ırk yaratmağa kalkıfmak iki defada beı · ıeneye mahkum Meh dd · 
tab. t · ı M k l · ne ca esı yeni Halepli fbrahim •okag· ında ıa e 11yan o ur. a u ve ınaa- met Riııen oğlu Mehmet Emin, Ma " 
ni olan, tabiatin, Orta Asya yay- dam Margarit, evvelce komünistlik- eski 91.7 ve yeni 40 No.lı bir hanenin tamamı. 
lalannda yarathfı ırkı tanımak t~n ma~kıim Fuat oğlu Reşat, mual Safter B. ve Müzeyycm H 
ve onun adına h~nnet etmektir. hm Selam Sım, amele Hayri o(lu 

Ka~a11nı ve. vıcd.~nını, e~ aon Rıza, elektrikçi Nazmi, t"fviyeci lı 4492 10167 Beyoğlunda, Firuzağa mahallesinde Karatut 
. ' 

~er~kkı tulele~le runeılebdı?"~· mail oğlu Refet, 17 Yatında Muıta- sokağında eski 2 yeni 6 No. lı bir hanenin ta-
l'~. arar vermıt 0 .a.n, ug~n~n fa oğlu Nuri, aıker Nizamettin, E- mamı. Kezi ban Hanım 
Turk çoc~kları, bılıyor ve bıld~- dirne aanat mektebi talebeıinden lr-
recektlr kı onlar 400 çadırlı bır f k" · 4521 5577 Tophanede Karaba• mahallesinde Hacıhaıan. 

. tt d' ""I ' b. 1 il k an, ma ın11t Abdüllah otfu Faik. ~ 

' 
! 

' ~1~ e~ ':gı ~.~" k 1b.erck yı 1 Kırklareli adliyeıinde zalı'it ki.tibi çıkmazı sokağında eski 5 yeni 5 No. 1ı bir hane· 

1 n, ~.ek enkı,kyub·'ı~ l!rbı_r ta.nllge Salim oğlu Fuat, Ziraat banka11 me nin tamamı. Salahattin B. . ' 
en, yu se a ı ıyet ı ır mı et- murJarında D 1 R · T 1 
t' . n anya amız, e g- 10000 6561 B - ı d K h t h il • d S k ır. . . . . • raf muhabere memur Şükrü oğlu eyog un a, amer a un ma a esın e er iz 

d Bk'!" dke,dt.unuEı".1' b~l~ek latalzıın· Bürhanettin, amele Abmet oğlu Hü sokağında eski 8 yeni 20 No.lı bir hanenin ta-
ır ı, a ım tı erımır, a arı- ı ıeyin Hüı & -ı O Meh 

b ·· k - d "lk ' eyın og u sınan, · mamı. Apostol Efendi ::;ızk ugun k .u _yur uh.~~u'j 1 te met oğlu Ahmet, Y alrup oğlu Oı. 
d to ~on aa ın~ ·"j •a 1 1

1
° mut ar man, Sanat mektebi talebesinden 1630 7205 Beykozda, Yalıköy mahallesirde atık Hamitpa. 

ır. uJaıını ın .erce .. yı ~;;e a· Sabri oğlu Mehmet Emin, Ahmet §a, cedit Kuyu sokağında atik 15 Mü. cedit 33 
na yurl d unuT~" ykelı:_ı~~· oz yuk Y~~- oğlu Şükrü, Faik oglu Bahri, Mü-
mq ar ır. ur Ugun mer ezını nire Hanım M hmet •1 R · 1'10. lı bir hanenin tamamı. Münevver H. 
Altay'lardan Anadolu • Trakya'· B 1 · e og u enızı. d 

t . · ı d" T"" k C h · un ar mevkuf olan maznunlardır 1897 7258 Kadıköyünde, mukad ema Osmanağa elyevm ya ge ırmıt er ır. ur um urı.. e huni d P..ıe • • 
yetinin aar11lmaz temelleri bu Öz fi ı: a~d • hmet ogl~. Remzkı İkbaliye mahallesinde atik ve cedit Ulusoluk 
yurdun ~ökmez kayalarındadır. rar e •t 0 ugun~an ~us~tı d' N ( b" h 

' kararıyla hakkındakı adlı tahkikat sokağında atik 10, ce ıt 4 o. ı ır anenin nı-

Sıcaklarda 
Cinayetler 
Artar mı? 

1 
müvakkaten tatil edilmiştir. Bu maz sı[ hiasesi. Emine Raziye Belkis H. 
nunlardan mada telıırafçi Mehmet il O 
oğlu Remzi, Cemile Emine hanun, 1620 7259 Eyüpte, Cezrikasımpaşa maha esinde takçı. 
muallim Recai, Hikmet, Kemal, lar caddesinde atik 25 cedit 4 No. lı bir ! lnenin 

• Şükrü oğlu lbrahim elendiler de tamamı. Ayte Sıdıka H. 

1 
maznundur, fakat gayri mevkuf ola. 
rak muhakeme edilmektedirler. 46000 7414 Beyoğlunda, Meşrutiyet mahallesinde Büyük-

' K.ırklarelinden, hmirden, Dıyari- dere bahçe sokağında atik 115 ve Mu. 115 ve 
bekirden, Samıundan, Aydından, Mü. 115 No. !arla murakkam tahtında dükkanı (Başı 1 inci sahiftdd Orhangaziden getirilmit olan bu 

yeden ziyade, diğer ıebepler .,..... maznunlar fu yazdığımız iıim aıra· müttemil bir apartımanın tamamı ile bir bap 
mak daha dofrudur. Bunlar araaın- 11yla yan yana oturtulduktan ıon· hanenin üçte iki hissesi. Ahmet Tevfik B., Ab-
da bilhaııa bir çok cinayetlerde ıar- ı ra reiı tarafından iıtiçvaplan yapıl-
h.?tluğun mühim rol oynadıfını gö- mıf, iatiçvabı müteakip te !üzümü dürrahman Hilmi Bey 
ruyoruz. muhakemeye dair olan müstantik 4950 7769 Beyoğlunda, Kamerhatun mahallesinde Dara. 

1 ntiharlar İse memleketimizde •· kararnamesi okunmuıtur. cık sokakta eski 9 yeni 11 numaralı bir hanenin 

' 

1 

günleri Galata rıhtımından ıaat 
tam 18 de hareketle doiru 

1ZM1R'e 
ve pazar ıün1eri 17.mir' den saat 
14 112 da hareketle lstanbul'a av 
det eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karımnda Site Franıez Han No. 

12 yazıhanesine müracaat~ 

·-- Tel. B. O. 1041. --· 

SEYRtSEF AlN 
M('rkez acents: Galata Köprü 

bqı B. 2362. Şube A . Sirlrec:ı 
l\filhürdarıade ba.n 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 

(KARADENİZ) 6 Temmuz 
çarfamba 18 de Galata 
rıhtımından kalkar. 

İdarece aşağıda ismi ya-
lılı elbise münakasa ile 
satın alınacaktır. 

Teminat "iı 10 dur. 
ihale 14-7-1932 Saat 16. 
Kostüm 1 tane. 

Hademe elbist'sİ 35 tane. 
Kasket 36 tane. 

idarece aşağıda :smi ya-

zılı m ılzenıe pazarlık ile 
satın alınacaktır. 

Teminat "'• 10 dur. 
ihale 7-7·1932 Saat 16. 
9 Roda Tel hJl~t. 

25 Kg. Komando. 

50 Tane Demir çubuk. 
50 

" Gürgen dolap. 
:ı:almıtbr. 1 Kanımanıeye nazaran maznu~lar tamamı. Ahmet Ziya B.., 

Bu huıuıta intiharlar hakkındaki Türk ceza kanununun allmlf betin- 9290 9303 Bo&a:ıiçinde, Çengelköy mahallesinde Dere ao- Ceyha~ Malmü~ürlüğünden: 
neıriyatı meneden kanun maddeai- ~i macldeıinde yazili tekillerde ı-t kağında atik 1 , 4 cedit 15 numaralı maaarsa 12953 hra bedelı sabıklı Cey. 
nin müesıir olduğu ıüpheıizdir. ılca etmek ve komu""ru"zmin n-ri\ ta• ·ı d b' h k Y 1 k d 
M lek · · • · -· bir sahilhaoenin tamamı ı e erununa cari ır 1 an azasının umurla ı al. em etımızde azamı ıntihar 1928 mimine çalıtmaktan ıuçlu olarak 
ıeneainde görülmü,tür. O ıene lı- mahkemeye ıevkedilmekte ve ceza\ hili.l tatlı su Mehmet Murat Ef. ile Ferdiye yanının ruıum ve hasılatı say. 
tanbulda intihar adedinin mecmuu kanununun 146 ıncı maddeıinin bi- . ve Hadiye Hanımlar diyesi 1-6.932 tarihinden 31 
231 dir. Bu adet 929 ıenesinde rinci ve ikinci bentleriyle 171 inci 41Ul5 lJ478 Beyo~lunda, Feriköy ikinci kısım mahallesinde İ mayıa ~~5 gayes~ne kada~ dört 
172 e ve 930 ıeneıinde 135 e düı- maddeıinin ikinci bendinin birinci Kır ıokağmda eski 7 yeni 81 No. lı maabahçe l ~.ene mudd~tle ~.ıraya verılmek 
müttür. fıkra11 mücibince muhakemelerinin bir hanenin tamamı. Nitan Mioukyan Ef. uzere 20 gun muddetle aleıı j 

intihar hadiıelerinin ıeneden ıe- icrasına karar verilmit bulunmak- .. d k 1 
neye tenaküı ettitini gôrüyonız. taydi. 6141 9582 Kaaı~pa§ada Çatma~ımescit ~ahalle~inde Mah) muzaye eye çı .arı n;ı•~tır. .. 

mutagaçe9me11 sokagında eskı 6 yenı 14 No. lı . 1 - 29-6.932 tarıhıne musa 
Son kanunun teairatı hakkında ae Kararnamenin kıraetini mütea. d f b .. d 

• bir hanenin tamamı. Seyfettin B. ile ı çarşam a gunün en itiba. lecek ıerıelerdc ihıaiyata müstenit kip iddia makamını it&"•I eden Ce-
R"friyat yapılabilir. Halen müıpet mil bey ayağa kalkmıt ve Muhsine Behice H. ren 20 gün müddetle İcra kılı. 
olan bir hakikat varsa memleketi- emniyeti dabiliyenin temini ıçın 1320 9907 Ramide Cuma mahallesinde eski Talimhane ve/ nacak müzayede neticesinde 
mizde intiharlann azaldığıdır. Ter. muhakemenin kafi olarak cereyanını yeni Değirmen sokağında eski 9, 10 ve yeni 7 18-7-~32 pazarteıi günü saat 
biyec:ilerin. he.kimlerin aile nezdin- iıtemiı ve muhakemenin hafiyen ve No. lı bir hanenin tamamı. Mustafa B. l bette ıhalesi icra kılınacaktır. 
deki mütemadi telkinlerinin de bu ya alenen c..-eyanında maznunlar i- 1634 99S2 Eyüpte, Babahaydar mahallesinde Y eniçe,me ' 2 - Müzayedeye iştirak ede 
huıuıta miieHir olduğunu zannecli. çin mucibi endite hiç bir fey yok- ıokağında eski 19 yeni 42 No. lı maabahçe bir bilmek için taliplerin bedeli aa. 
yonım.'' tur. Onlar ne söylerlerıe dinlemeğe b k Ol. h 

mecburuz, aleni celeıede de hafi ce- hanenin tamamı. Süleyman Asaf B. 1 ın ıo 7,5 esabile 972 lira 
lesede de istediklerini ıöyleme.kte 8020 9999 Beyoğlunda F eriköy mahallesinde Cabi sokağın depozito akçeıi teslimi sandık hak aerbesttirleı" Boıı hafi olma11ru mu· da e1ki 10 ve yeni 30 No. lı maabahçe bir hane. etmesi lazımdır. 

- ı hakemenin ıel&meti için iıtiyorum' nin tamamı. Fatma Nazmiye H. bilesale ve Ad- 3 - Müzayedeye bizzat ve· 

Sız mı alıyor, demittir. Reiı Cemil Beyin talebini viye Sütüde Hanım ile Mustafa Asım Bey ta- ya musaddak vekaletname ile 
azalarla müzak..-e edip muhakem&- rafından Fatma Nazire Hanım bilveki.le 1 vekil marifetile girilir. 

h ki 
,.. nin hafiyen cereyanına. karar veril-

a ı mi.~ Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında 4 - Bu bapta tertip edilen diğini tefhim edeceği <'ınada maz-
nunlardan tayyareci Cemal, Meh- borcun ödenmemesi hasebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldı- ve 28 maddeyi muhtevi bulu. 

(BJ}Z 1 inci sahıf•d~) met Emin, R.,.at Fuat ayağa kalkıp: ğmdan talip olanların veya fazla tafsilat isteyenlerin Sandık Sa- nan şartname münderecatını 
şirkete bir proteatoname gonder- _ Efendim kararnameye itiraz e- tış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. temamen öğrenmek istiyen ta· 
mit; ceıreyn ara11nda nhtım yeri 

1 deceğiz diye haykınnıtlaı, Reiı: • !iplerin Ceyhan Malmüdürlüğu 
ne tirkete diğer bazı teahhudat 1 b ne mu-r t 1 1 • ·ı · - Zarar yok itirazınızı hafi ce- K k atan ul dördüncü İcra memurlu- acaa ey eme erı ı an O· 
tahmili muvafık görülmüıtür. Fa ongre Upası d T lunur (3118) leıede de yapt.raınız deyince aü. ğun an: emamına 2500 iki bin beı · kat serbeıt mıntakanın henüz ye- I • 

rü tüye baılayıp: lSTANBUL, I. A. A. _ l5 Tem· yüz lira kıymet takdir edilen Sultan r--------------. ri tayin edilmemit olmaıı yüzün- A k 
den bu da kuvveden file çıkama- - Bizi alenen muhakeme edı muz 932 cuma günü Kadıköyiinde ahmette bin bir direk mahalleıinde s. m • Sa. Al. 
mıştır. niz. Fenerbahçe .tadında Kongre Kupa- Su terazisi ıokağında iki 2 müker- komisyonu ilan)an 

Bunlara mukabil, 9İrketin de Adalet rizlenmez, ihal ·· L-•-· Ankar latan rer yeni 32 No. lu 34 mell'o mikclar-
Diye haykırmaya •• dır-· " n muıa ........ ı a • • 1' 

Nafiadan bazı talepleri vardır. dukları uralarm üzerine binip : bul muhtelitleri arasında icra oluna li halen kargir bir bap hanenin t&- Kuleli lisesi talebesi için 950 
Ezcümle yeni aernıaye vazını İcap Kahrolıun burıuvazi kanunla- caktır. Ayni günde Beykoz-Vefa 1 mami açık artırmaya vazedilmiı o- takım maa serpuı elbiıe pazar. 
edecek itlere mukabil imtiyaz Kumkapı taL-•an IDlntaka birinci- lup 18-7-932 tarihinde tartnameal 1 
müddetinin temdidini, nhtım üc- " --- -- """" ıkla imal ettirilecektir. Pazarlı 
retlerinin tezyidini iıtemiftir. illi- Diye gürültü etmiye .,.., aalonu lilı.lerindelri derecelerinin tayini için divan haneye talik edilerek 11-8-932 ğı 9 - Temmuz • 932 cuınarteı! 
tün bunlar Nafia ile firket araam :~~::;:.,':, ~:e~ hazırlanan lıal- karıılapoklerdır. Bu münaıehetle tarihine müaadlf pertembe rinil 1 ııünü saat 14 ten 16 ya kadaı 
da hali müzakerede bulunurk-, tevzii mükafat da icra kılınacaktır. aaat 14 ten 17 ye kadar lıtanbul Tophanede Merkez kumandan 
Devlet Şura11 nezdinde açılan da- - Çıkmayın dtpnyal bix böy. Program ataifıda röıtenlmittir. dördüncü "itta darninde açık arttır lığı satın alma komiıyonundı 
vanın ne netice vereceği merakla le adalet iıteme)'l& •• 1 _ •--t lll t y-<-'---L--ı • ma ile ıablacakhr. Artırmaya itti· kıl 

k d" ~ • ....,.,.....,. İcra ınacakttr. Taliplerir beklenme te ır. Diye nümayite batlam.ıılardır. Beykoz milaabalıaaı. rak için yüzde yedi teminat alınır • . 

Paraları 

Herhalde itbu mlkdar tak· 
dir edilnıit olan hallhuır kıy
ınetinden dun olanı.az. 

aki yurtları muhte.._m adam i:, Erler yurdu idi; bu hatıradan 
Anupa'lılar çok zaman . oo~a~ 
Hindu • Kut ıimalind~ b'!" Ari dı· 
yan yarattılar; An dıyarı ~e
mek, Türk diyan demek oldug~
nun farıkı olmadılar; bunu tetkı
ke fıraat ta kal":'~d~. _çünkü, Av· 
rupa, yeniden, bırıbırı ardınca ge 
len Alan, Hün, Avar, Haz~r,. _Pe-

Bu dava hakkında dün bir mu- Bu esnada Cemil bey tekrar müterakim yergiler ile belediye re- ıartnamesını görmek için ko 
harririmiz Rıhtım Şirketine müra- ayağa kalkmıı Reiae hitaben: 2 - .5aat 17 de Tevzii müWat ılmleri vakıf icareoi müıteriye ait- misyona müracaatları ve itti 

Mıntaka futbol birincilik tildi: fa k için d k 
caat etmi..., de kendiıine malli- - Maznunlar Türk lıakimle- tanbul apor klübil tir İcra ve if11a kanununun ı 19 cu ra e muayyen va tind" 

Beyanname 

6 - Gemi ıahipleri itbu ~a· 
ııununn meriyete girdiği tarıh. 
ten itibaren iki ay zarfında ge 
nıil~rini •atıp satmayacaklar'.nı 
hükUınete bir beyanname ıle 
b ldirmeğe mecburdur~ar. Y_~re 
celderi beyannameye ılk muba 
Yaıı bedelini gösteren reemi ev· 
•akın noterlikçe musaddak ıu
retlerini raptedeceklerdir ... 

Beyannamenin ituı tarıhm· 
den itibaren azami bir ay zarfın 
da hük<ımetçe muamelesi te. 
kernınül ettirilerek mübayaa ve 
tesellüme hazır bulundurulma-
11 meşruttur. 

Birinci fıkrada yazılı iki ay 
zarfında beyannamesini verme
miş olanların gemileri satın a
lınır.ayacağı gibi muahharan 
ıııuracaatlar dahi kabul olun
maz. 

7 - Altıncı maddede mua· 
llıelesi tf'kemmül ettirilip mü
bayaa ve tesellüme hazır bulun 
durulan cemileriıı bedelleri ve-

k Qauz Kuman ve aaıre ad· 
çene , • • . . I 1. · 
1 T .. k kütlelerının ıeraem e ıcı 
ı, ur B • 

darbeleri altında kaldı. u ansan 
kütlelerinin, Orta jJuya yaylala· 
rından kopup geldiği meydanda 
idi; fakat Avrupalılarda kalan 

n teıirler, bu inıanları, Avru: 
$0' "lk aidenlerin Öz kardeşlen paya ı e • p 
olduklarını, o kadım Altay • a· 

. rkının Er çocuklo.rı bulun· 
mır 1 k · t"d d b ak duklannı anlama " ı • ı ır __ __. ..... --·····----
-:,. Seferlerine müsaade edil. 
rı ır. 

me:ı:. . "d . · 
8 _ Seyrisefaın ı are~ının 

posta vapurculuguna tah~ıs et 

t
. _. emilerle yukarıdakı ah
ıgı g . ··k· .. 

k • dairesınde hu umetçe mu 
am ·ı · kd" bayaa olunan gemı erın ta ır. 

olunacak halihazır kıymetlerı 
hisse senetlerile tems~l olun~r. 

İcra vekilleri heyetı kararıle 
işbu hisse ıenetleri mülhak büt 
çeli idareler tarafından mübaya 

a olunur. 
Kanun neşri tarihinden mu 

teber olacaktır. 

mat verilmekten içtinap edilmİf- rine, Türk adaletine, Türk kanun maddesine tevfikan haklan tapu ıi· komisyonda hazır bulunmaları. 
larına hakaret ettiler, haklarında Mıntalaı C. H. Fırka11 tlldi: lıtan cillerile ıabit olmıyan İpotekli ala- (63) (3098) tir. 
zabıt varakaaı tutulmuını talep bul apor klilbil. 
ederim, demiıtir. Mıntaka Futbol ikinci küme birin caklılar ile diğer alikadaraıun ve 

Yerli regülatör Mahkeme heyeti bu talebi ka cilik kupası Eyip idman yuvaaı. İrtifak hakki sahiplerinin bu haklan 
bul etmı' • zabıt varakaıı tutul- 1 nı ve lıuauıiyle faiz •e meaarife dair 

"4-7°932 tarihli gazetenizin 3 
üncü sahifeıin.in 4 Üncü ıütunun
da (Otobüsler ne iıteyor) serlev
hası altında ötobüslere takilmak
ta olan Regülatörlerin Avrupa 
mali olarak 45 liraya olduğu ve 
yerli bir .aan'atki.rın yaptığı regü 
latörü 20 liraya mal ettiij i yazıl
makta ise de benim lstanbul Bele 
diyesine teklif ve aylarca. yapılan 
tecrübeler neticeıinde muvafıkı 
fen olduğu kabul edilen regülatör 
Türkiyede İcat ve ihtira edilmİf 
ve ihtira beratının numerasr 
1297 dir ve bütün malzenıeıi tak 
simdeki imalathanede yapılmakta 

muttur. 
" Mıntaka Futbol ikinci takım an 

olan iddialarını ilin tarihind n itiba 
Zabıt varakası tutulurken Re· 

iı salondan çıkıp çıkmamakta 
mütereddit bulunan halka hita
ben: : 

- Muhakeme hafidir efen· 
dim, demi,; ' 

Bunun üzerine halk mahkeme 
salonunu bofAllmıt ve bundan 
aonra muhakemeye hafiyen de .. 
vam edilmiıtir. 

Rus mütehassısları 
Ankaradan döndü 

dır. Binaenaleyh ecnebi mali de- Ruı Sovyet hükUıneti tarafından 
hükıimetimize hediye edilen trak 

ğildir. törleri tealim ve kurulmalarına 
Hılafı hakikat olan iıbu tevzi- nazaret etmek Üzere Ankaray 

hin netrini hürmetlerimle rica e- gitmit olan Rusya Zıraat Komi~ 
derim efendim." . ~ ıc~liği muteha~ıılan dün fehri .. 

Takıun Takı Zafer 1 mıze avdet etmıtlerdir. Mutahas
caddeai No. 37 imalathane sular buradan Odeaa tarikiyle 

Raıi.t Moskovaya avdet edeceklerdir. 

birincilik kupa11: Süleymaniye idil· 
bü. ren 20 &Ün içinde evraki müıbitele-

riyle bildirmeleri lizondır. Akıi hal
de hakları tapu ıicilleriyle ıabit ola 
mıyanlar ıatıı bedelinin paylatma· 
11ndan hariç kalırlar. Allkadarların 
İşbu maddei kanuniye ahkamına rö
re tevfilci hareket etmeleri ve dalıa 
fazla malumat almak iıteyenlerin 
931-1063 doııya numanıaiyle memu
riyetimize mlirııcaatlan ilin olunur. 

Mmtaka Futbol liçllncü takımlar 
biricilik kupası: Kaınnp&f& klübü. 

Mmtaka Gür"! birincilik kupası 
V efakumkapı klübli. 

Mükafatlar ıpor kıyafetiyle lıazır 
bulunacak takım kaptanlarına -.eril• 
cektir. 

3 - Saat 17,30 da Anlıara-fıtan
bul muhtelitler maçı, lıtanbul muh
teliti kadroıu bililıere tebliğ edil&
cektir. 

ltalyan filosu yann 
Boğazdan geçiyor 

Varna'ya gideceklerini yazdı
fımız, bir hafif kruvazör ile dört 
torpido muhribinden mürekkep 
ltalyan filosu yarın limanımızdan 

e erek Karadeniz' e 

Zayi - - 30 Haziran 932 isabet 
li namına açık cirolu bir ıenet zayi 
olmu9tur, Hiç bir hükmü kalmadı. 
ğını ilin eylerim. Yuıuf Ari.h. 

ZA Yf - 1628 ıicil numerolu ara
bacılık ehliyetnameıni kaybettim. 
Y eniıi alınacağından hükmü yok. 
tur. Muat • • 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karı• en müeaair deva SERVOIN 
haplarıdır.Depoıu, lıtanbul'cla Sirke 
cide Ali Riza Merkez eczane. 'di 

ı r. 
Tatraya 150 kuruı poıta ile gönde
rilir. lzmir'de lrgat ı>U&rındaki 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin~ 
de bulunur. 

Beşiktaş 2 inci hukukdan: Türki
ye cümhuriyeti tabasından ve e......,_ 
ni milletinden olup BeLkt f oc e ransız 

eytaınhaneainde ik•-et 1 ........ ve " yevm 
<:"'•tada Senbenu va fran11z mekte. 
bınde tahıilde buluna k. . n 1n1seıı2 

1339 tevellütlü Tereza ipek . 
çıyan vt 

1340 tevellütlü M•-irı't B . -o oneyt 
"'.ez_kur m~tep masörlerinden Aga• 
~ı ıor. lrenın vasi tayin edilmif oldu 
gu alakadaranca malıim olmak Üze
re ilan olunur. 
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ZLAİÇ 
Köprüden 6.80 - 8,20 · 9,80 - ı 1,40 de Haydupqaya hareket 
eden vapurların trenleri ve Cuma sabahlan ilaveten 7 vaP"ronun 

ıreai membalara tadır giderler. 

Nafia Vekaletinden: 
Ulukııla - Niğde hattı üzerinde 42 inci kilometrede kain taı 

ocağından ihraç edilecek (15000) metre mik'ap balast kapalı 
(zarf usulile münakaaaya konulmuıtur. 

Münakasa 24-7-932 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te 
Ankara' da Nafia Vekaleti Müsteıarlık makamında icra edilecek 
tir. 

Münaka,aya ittirak edeceklerin teklif mektuplan ve 1800 
liralık muvakkat teminatlarile Ticaret oda11 vesikalannı ayni 
sün ve saatte münakasa komisyonuna vermeleri lizımdır. 

Taliplerin münakaaa tutnamesini bir lira mukabilinde An
kara'da Demiryollar lııtaat dairesinden, latanbul'da Haydarpa
ıa'da Liman lıleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (3014) 

• 
stanbul Vilayetinden: 

Erzincan - Kelkit - Gümüıhane yolunun 0,613 cü kilometro
ıundan 0,651 ci kilometrosuna kadar yeniden yapılacak olan 
26010 lira 26 kurut bedeli ke,ifli tosanın intaaına ait kapalı zarf 
uıulile yapılan münakasada verilen bedel haddi layik görülmedi
ğinden münakasa müddeti 25.6.932 tarihinden itibaren 15 gün 
temditle, puarlık suretile ihalesi takarrür etmit ve 10.7.932 ta
rihine müaadif pazar günü saat 16 da Erzincan vilayeti daimi 
encl"""-inde ibalesiniıı İcrası mukarrer bulunmuttur. Taliplerin 
derecei iktidarlannı gö.terir mahalli ticaret odası ve ehliyeti 
fenniye veeikasile bedeli keıtfin yüzde 7,5 nisbetinde teminatı 

muvakkate akçesini nakden vilayet emrine Ziraat Bankasına ve 
ya malsandıjına teslim eylediklerini mübeyyin makbuzu vilaye
te ibraz etmek üzere yevm ve vakti muayyenine kadar müracaat 
lannın ve f&J'bıame hakkında fazla tafailat almak isteyenlerin de 
medrur Yiliyet daimi encümen kalemine müracaat eylemeleri 
ilin olunur. (2975) 

Türkiye ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankaıı Müfettit Namzetliği için 20 Temmuz 1932 
çartamba ııünü sabahı Ankara ve İıtanbul Ziraat Bankalarında 
bir müsabaka imtihanı açılacaktır. 1ıbu tahriri imtihanı kazanan 
lar Ankara' da yapılacak ıifahi bir imtihana tabi tutulacak ve bun 
da da ibrazı ehliyet eyliyenlerden alb Müfettiı namzedi alınacak 
tır. Müsabakaya ittirak edeceklerin Mülkiye mektebi, Hukuk ve
ya lktısat Fakültesi veya Ulmnu Aliye Ticariye mektebi mezunu 
veyahut son11nıf müdavimi olması lazımdır. Diğer Fakülte veya 
yükıek mektep mezunlarının müsabakaya ittirak eyliyebilmeleri 
için en az iki ıene malt müt::11eıelerde çall§mıt olmalan tartbr. 

lmt4ban programı ve teraiti saireyi havi matbualar Ankara, 
İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarmdan tedarik edilebilir. Talip-
• er bu matbuada yazılı fotoğraf ve ve1ikalan bir mektuba leffen 
Ankara' da Ziraat Bankaaı teftit heyeti Müdürlüğüne nihayet 
14/7/932 aktamına kadar bizzat Termek veya göndermek ıure-
tile müracaat etmit bulunmalıdırlar. (2782) 

Liman Şirketinden 
Şirketimizin 2500 ton Tuvenan maden k!Smürüne ihti

yacı Yardır. Taliplerin prtnameleri almak üzre 10-7-932 
tarihine müaadif pazar glhıllııe kadar Şirketin Haydar 
Hanındaki vesait ve hareket tubesine müracaatları In-

zumu illn olunur. Umumi llildllrHik 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

10000 ton laYe maden kömürü kapalı zarfla milnaka•aya 
\tonmu9tur. 

Münaka1a 24-7-932 tarihinde Ankarada Umumi müdürlük 
binumda yapılacaktır. 

Fazla malUınat, Ankara ve. Haydarpaf& ldare veznelerinde 

•~ti•" ıo !> ıı•" '·" 

Adana Ziraat Bankasınd~n: . .. ... 
Mü:levver 

Lira 
16,000 
10,0CW 

Cinsi 
& otel d!Srt dükkan 
Bir bana iki dükkan 

Maballeıi 
Sisli 

HaCIBofu 

Numarası 

83,85,87,60 
119-121 

kıymeti 

Lira 
o 
o 

8 
Kapalı zarf usuHle mllıayedeye çıkanlan gayrimübadillere ait yukarda tafsilltı yazıh 

eml~e zarfla talip çıkmadığından 28-6-932 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlık 
ıuretile aaWacakhr. Arzu edenlerin Adana Ziraat Bankasına müracaatları. (3121) 

Hariciye vekileti mübayaat 
komisyonundan: 

100 Ton kok kömürü Vekalet için 
50 ,, 11 

11 Miaafirini Ecnebiye kötkü için 
2000 Kilo Mangal kömürü " " " " 
3000 " kırılmıt odun " " " " 

Vekalet ve misafirini ecnebiye kötkü için mübayaa edile
cek yukarda miktarlan yazılı mahrukat 20 gün müddetle ve ka
palı zarfla münakasaya konulmuıtur. İhalesi 14 Temmuz 1932 
pertembe günü saat 16 da icra edilecektir. Teminatı muvakkate
si 470 liradır. Şartname Hariciye Vekaleti Levazrm ve İstanbul' 
da Ankara caddesinde Ha:ıinei Evrak Müdürlüğünden alınabilir. 

(2791) 

KONTR-PLAK 
'lahtala rırıı mık ı\vrupa'd nn cel
betmek lüzumu ylmadı, zira 

Eyüp"te tesis edilen son sistem 
fabrikada is tihsal olunan 

Ecnebi mamul~tı 
nın fevkinde ol
m kla beraber 

fıaıları çok daha ucuz sarılmaktadı r. 

TÜRK KONTR - PLAK F ABRIKASI 

KONTR.PLAKLAR 

\ı1ektup adres·: İ~tanl:ul Katırc oS?lu han No. 30 Tel: 22409 .. !_ ........................ .... 
1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Kıymeti mubammenesi 
L. K. 

1277 50 

1 

,-DİKKAT~ 
1-ler i!Aç müessir değildir. 

GLANDOKRATIN 
Alelide bir iliç olmayıp 

mqhur Prof. B. Sequart 
ve Schteinach'ın ketfidir. 
Genç ve dinç bayvaıılann 
taze ve zihayat hormonla
rile ihzar edilmi,tir. 
ADEMİ İKTiDARA 
BELGEVŞEKLIGİNE 

Karşı kati tesirli devadır. Erkek, 
Kadın farkı yoktur. Her eczanede 
bulunur. Kutusu 200 kuruştur. 

L'muml deposu lstanbul ZAMAN 
ecza deposudur. 

Or. Beylere: tesirini hastaları 

üzerinde tecrübe için bir kutu 
makbuz mukabilinde gönderilir 

PERTEV Ş ırub 
PERTEV Brlyan ır 
. RTEV Kolonya& 

PERTEV Pudras 

stan ul Mıntakası Sanayi 
Müdürlüğünden: 

1 - 931 mali aenesi ihtiyacı için,~ gümrük resmindeıı 
fiyeti tasdik edilen mevaddı İptidaiyeden mezkur sene zarf 
i§lenemeyip te 932 mali senesine devredilen mevaddı iptid~ı 
nin cins ve mikdarlarını ııöaterir ikişer nüsha beyannaınen•~ 
gün zarfında 1ktısat vekaletine gönderilmesi. 

2 - 12863 numaralı ithalatı tahdit kararnamesine ııı. 
(8) liıtesinde yazılı olup sınai müesseselerin mevaddı ipi• 
yesini teıkil eden mevaddın gümrük resmi verilmek ıartile 1 

dit harici olarak ithaline müsaade verilmek üzere 2 nüsha 1_J 
beyannamesile birlikte İktısat vekaletine müracaat edilınet• 
kaleti mütarünileyhadan tebliğ edildiğinden alakadar sınai JI! 

easese 1ahiplerinin yukarıda izah edildiği veçhile beyannaıııı' 
rini tanzim ederek 1ktısat vekaleti celilesine göndermeleri 
olunur. (31 

Yüksek l icaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Serbes~ daktilo kursları 16 Temmuz 932 cumartesi güniİ 
lacaktır. Üç ay devam edecektir. 

Öğrenmek isteyenleri11 Sultanabmette mektep müdür!~~ 
müracaatları. (P 

Büyük Tayyare Piyangosıı 
12. nci Tertip Altıncı keşide 

11 Temmuz 1932 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca 50,000; 30,000; 20,000; 

10,000 liralık ikramiyeler ve 

100,000 liralıkbirmükifat 

İstanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye Merkezi Baştabipliğinden: 

Tuzla tabaffüzhaneai iıkelesinin tamiri Galatada Karaınııtf 

Tamamı tahminen üç bin altı yüz elli artın terbiinde bulu
nan Cerrahpaıada Hobyar mahalleaihde Y okuıçeıme sokağında 
23 atik 43/ 45 cedit No. !arla murakkam me,rutahane arsasının 
tamamı dört hafta müddetle ilin ve müzayedeye konmuttur. Mü 
zayedeıi Temmuzun yirmi yedinci Çarşamba günü saat on bet
tedir. Talip olmak isteyenler kıymeti muhammenenin o/o 7,5 bu. 
çuğu niabetinde pey akçelerile birlikte Çenberlitat'ta İstanbul 
Evkaf müdüriyeti binasında mahlulat kalemine müracaatlan İ-

fapafa sokağında merkezimiz dairesinde komisyon tarafında~ 

-J~!!!!!!!!!!!!!!!!~LI Temmuz 932 pertembe günü 1aat 14 te münakasaya konul~· 
tur. Talip olanlar her gün merkez levazım memurluğuna ınıı 
caat ederek şartnameleri görebilirler. (311 

lin olunur. (2959) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Taksitle Satılık Voliler 

Esaa Mevkii ve Nevi Teminat 
341 Kınalıada Taş İakele Voliıi 35 
342 Kınalıada Jardenönü Volisi. 65 
344 Burgaz Mana1tır Volisi 25 
345 Burgaz Köyönü Voliai 75 
346 Kmalıada İskele Volisi 75 
347 Kmalıada Manasbr Voliai 65 
348 Kınalıada Yanık Volisi 65 
406 Burgazada Petriç Voliai 125 

Balada yazılı voliler sekiz takaitle bilmüzayede aatılacağm. 
dan taliplerin 27/ 7/ 932 çarıamba günü saat 16 da Şubemize 
müracaatlan. (3042) 

Esaı 
408 

436 

Satılık Haneler 
Mevkii ve Nevi Teminat 

Alibey köyünde Silibdarağada 20-21-22-25 No. 
lı 2 dükkan, ıamanlık ve ahırı mütteoıil hane. 30.
Büyükadada Karanfil mahallesinde Timyano 
sokak 23 numaralı hane. 65.-

Balida yazılı emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek 9artile 
bilmilzayede 1atılacağmdan taliplerin ihaleye müsadif 28 Tem. 
muz 932 pertembe günü saat on altıda ıubeınize müracaatlarr. 

(3116) 

Urolog ---• 

Dr. FEYZi 
Böbrek, mesane, idrar 

yolu mütehassısı 
Avrupadan avdet etmiştir. Her 
giln l 4 ten sonra Beyoğlu IsıiklAI 
r•ddesi Elbamrı aparbmanı Nn :l 

Tel. Beyoğlu 2885 

Sıhhi yemekler - J::suz.u 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

--sATIE-• 

BONO 
Gayrimübadll Ye mttbadil ve 

hazine bonolan satar, Balıkp 
zar Maksudiye Han No. 35 
Uğurlu zade M. Derviş 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

Çatalca müıtabkem mevkii
nin ihtiyacı için 410,000 kilo o
dun kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. 1hale1i 9-7-932 cu-

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Sandığın malı olan Boğaziçinde Çubukluda Çubuklu ca~Jı 
sinde eski 49 ve yeni 24 numaralı yüz otuz ar,ın arsa üzerı 
kain bir hanenin tamamı 1&tılığa çıkanlarak 860 lira bede~ 
mütteriıi üzerinde olup 14/7 / 932 tarihine müsadif per§e 1 
günü mezkiir bedel haddi layıkmda görüldüğü takdirde "'r 
ihale•inin yapılması mukarrer bulunduğundan talip olanl• 
mezkfir tarihte Sandık idaretine müracaat eylemeleri lüztl 
ilin olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
... Kaaık bafrlanndan 

ıiklyetl olanlar 

SON iCAT 
Pelotsuz Barer 
kasık bağları 

ile rahat ederler. 

Yelkenli 
Kotr' 

Mükemmel bir halda ı..mar-J~ 
yelktınli kotra kelepir flatma fll (! 

tır. Taliplerin A. M. nımU2iyl~ ..1 

lata poıtaneai 230 No. kutu acır· 

- tahriren mürac:aatlan 
Türkiye vekili - Sirkeci' de 

Be,ir Kemal - Mahmut 
Cevat eczaneıi .__ 

lıtanbul üçüncü icrumdan: ~ 
borcun t.mni için müıcuz ve P'f' 

Paria'te Montmorency Koleji ..ıı.lıı ya çevrilmeai mukarrer bir ,.,;J / 
profesörü tarafından (1-2 talelıeye) mikyaamda Anadolu hanto.ıi tl ~ 

lıısilizce _ Almanca muz 32 tarihinde aaat 11,30 Atı ·ı-
caddeıinde 127 No. lu Gaat lıl / 

huıuıi denler veriyor. Beyoflu'nda pazarında birinci açık arbrma 11.e ~ 
Tw-1 Meydanında Karon Alman blacaktır. Taliplerinin mahalliJI 

5 liraya ıablmakta olan tartnamelerde yazılıdır. (3085) .... Yerli ve Avrupa kumaılarınclan kuaurauz marte1i günü ıaat 11 de koıniı 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başlar ı yonumuzda yapılacaktır. Talip 1erin ıartnamesini almak üzere 

Jriitliphaneaine müracaat olunmaaL memunına müracaatları . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--,/ 

10000 ton kömürün havzai fahmiyeden, Derince, Haydar
pafa ve Menin limanlanna nakli münaka1a11 kapalı zarf usulile 
25-7-932 tarihinde Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı
lacaktır. 

Fazla tafsilat, be!er liraya Ankara ve Haydarpqada idare 
veznelerinde ıatılınakta olan tartnamelerde yazılıdır. (3084) 

1200 çift cebire ve 194000 adet ergonun kapalı zarfla ve ta
bı kaydı ile münakasau 28 Temmuz 932 pertembe günü saat 
15,30 da Ankara'da İdare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpa9a veznelerinde beter li-
raya sahlan tartnamelerde münderiçtir. (2972) 

1 - Ankara - Kayıeri hattı üzerinde Şefaatli civarında km. 
244 deki ocaktan çıkanlacak 4000 M/ 3 balaat. 

2 - Konya - Yenice hattı üzerinde Hacdan civannda km. 
305 - 900 ve· km. 311 deki ocaktan çıkarılacak 7000 M/ 3 balaıt 
kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

4000 M/ 3 balastın münakasaaı 20 Temmuz 932 çartamba gü 
nü saat 15 te. 

7000 M/ 3 belaıbn münakasa11 15 Ağustos 932 pazartesi gü
nü keza saat 15 de Ankarada umumi müdürlük binasında yapıla 
caktır. 

T aflilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde her biri beter 
liraya satılan ıartnamelerde yazılıdır. (2990) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
1atanbul Umumi hapishane ve tevkifhane hastahaneleri için 

mukta~i süt, yoğurt münakaaaya vazedilmiıtir. Taliplerin ıart
nameyi görmek üzere Adliye levazımına ve münakasaya iıtirak 
etmek üzere 27 Temmuz 932 çarşamba günü saat 15 te Defter
darlıkta müteşekkil komisyonu mahsusıı.na müracaatları. J3086) 

hazır pardeali ve 0lbiaeler fevkalade ucuzdur. 1 her sün ve münakasaya i9tirak 
Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı •--.. edeceklerin de vakti muayyen. 

Kırklareli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Keşif bedeli (6872) lira 58 kuruıtan ibaret Babaeski -
Burgaz yolunun 75 l 787 - 76 1 338 inci kilometreleri araamda 
770 metre tulündeki kısım ıosanın tamiri. 

2 - Bedeli ketfi 6247 lira 64 kuruıtan ibaret Kırklareli Vize 
yolunun 55 + 250 - 69 -+ 627 inci kilometreleri ara1mda sekiz 
parça tosa tamiri kapalı zarf usulile ayrı ayrı münaka1aya kon
muıtur. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin ehliyeti fenniye vesika
ları Vilayet Nafia Baş Mühendisliğince muaaddak olacağı gibi 
ticaret vesikalarını ve sahibi sermaye olup bu gibi intaattan •~ 
lanıadıklan takdirde İnşaatın hitamına kadar refkatlerinde keza
lik ehliyeti fenniye1i Nafia Bat Mühendisliğince muaaddak bir 
fen memuru bulunduracaklarına dair noterden musaddak bir ta-

de teminat ve teklif mektupla
rile komisyonumuza müracaat
lan. (443) (2680) 

• • • 
K. O. ihtiyacı için 37,000 ki 

lo sade yağ kapalı zarfla müna 
kasaya konmuttur. ihaleli 13-
7-932 çartamba ııünü saat 11 
de komisyonumuzda yapılacak 
trr. Taliplerin 9artnamesini al
mak üzere her ııün ve münaka 
saya ittirak edeceklerin de vak 
ti muayyende teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte komisyo
numuza müracaatlan. 

(446) (2712) . . .. 
ahhütname itaaına mecburdur. K. O. ve 1 inci fırkanın 1e-

4 - Zarflar müzayede ve münakasa kanununun onuncu mad- nelik kuru otlannın 2-7-932 de 
desi mucibince ihzar edilecektir. kapalı zarfla ihalesinin icra edi 

5 - ltbu yollara ait tamir müddeti 15/ 12; 932 tarihine ka. leceği evvelce ilin edilmit iae 
dardır. de &örülen lüzuma mebni yeY-

6 - Şartname ve keıifnameleri görmek ve auretlerini almak mi ihalenin 9-7-932 cumarte1iı 
i.teyenlerin Kırklareli Nafia Bat Mühendisliğine müracaatları günü saat 15 şine tehir edildi. 
lazımdır. Taliplerin yevmi mezkiirda mu 

7 - İtbu tamirden Babaeski - Burgaz yolu 20 Temmuz 932 ayyen saatten evvel teklif mek 
çarşamba günü saat on bette ve Kırklareli • Vize yolu tamiri 20 tuplarile birlikte komisyonu. 
Temmuz 932 çarşamba günü saat on altıda Kırklareli Daimi muza müracaatları. 
Encümeninde yapılacakll' (3120). ,. (500) (3055 


