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--- Sürt Meb'usu MAHMUT 7 TEMMUZ 1932 

7 inci sene No. 2300 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Tamirat 
Meselesi 
Ne Safhada? 

Tamirat -ıeaini müzak .... 
en Lauaan- konfer.- üç ~f 
bk münaka,.dan aonra çebn 

ir pasarlık aaflıaaına ,.inli. Bu 
azarlık etrafında tebellür edea 
tiliıfm mahiyetini izah etmez-

en evvel tamirat meaeleıi Üzerin 
mutabık kalınan ehemmiyetli 

İr noktayı anlatmak lazımdır. 
neli. alacaklı olan dnletler, 

Alınanyarun balibaz~a tam~rat 
borcu tediy .. ine malı kudreb ol
"1adıimı kabul etmektedirler. V• 
bu İlllkanaızlık aagari üç sene da
ı... devam edecektir. lıte Lausan· 
lle'da timdiye kadar elde edilen 
bıÜsbet netice bundan ibarettir. 
8u ınüıbet neticeyi teabit ettikten 
loııra ihtilaf tebarüz etmiftir. 

l'ranaa üç sene sonra Almanya 
lllD tekrar tediyeye baııamaımı 
lalep etmiı. Almanya iııe, mali •· 
hl>annm avdet edebilmeai !çın ta
lllİrat bedelinin Lausanne'da kafi 
IUrette tasfiye edilm .. i lüz';'m°!'· 
da ıarar eylemit• Ve bu taafiyenm 
l'apılabilmeıi için üç se'!e ac;>nr• 
tediye edeceği mikdann ıımdıden 
leabitini talep etmiıtir. Bunu mü
teakıp Franaa ile Almanya a~aı!," 
da bir pazarlık başlamıttır ki ba
la devam etmektedir. 

Franaa 7 milyar alim ınarktall 
!'atlayarak 4 milyar marka kadaı 
'!'IDİftir. Fakat şart olarak Ame
rilıaıUn da alacaklarmdan vazgeç
llıeaini ileri sünnüştür. Alınanlara 
&elince· onlar da iki milyar mark 
taıı baıİayarak aon haberlere gö
re, 2 milyar 600 mily- marka ka
dar çılmutlardır. Fakat bunlar da 
daı,.. mübim f&rtlan ileri ıünnek· 
~irler: Almanyanm harp mes'~
lıyetine ait Versailles muabedeıı• 
ile dercedilen maddenin tayymı 
"e tealibat meaeleıinde diğer dev 
letterıe müsavatlarmm tarunınall 
!'1 talep etmiılerdir. Binaenaleyh 
•lıtilaf üç nokta etrafında toplan· 
'll'laktadır: 

l - Almanya, üç sene sonra 
dort milyar mı tediye edecek, 
Yoksa 2 milyar 600 milyon mu? 

2 - Tamirat borçlan hakkın
daki bu tesviye tarzı, Amerikanın 
da kendi alacaklanndan vazgeç• 
llıeıi tartına bailı olacak mı, ol
"'•Yacak mı? 

.3 _ Almanya tesbit edilen 
llııkdan tediye etmeğe ınuvafa
ka~ ederse, harp meı'uliyet.i ilga 
edilecek ve tealibat -ıeu bak
lrınd•ki müaanb kabul edilecek 
llıi? 

Bu üç ihtilafa ltalyan ~~ici!e 
llazırı M. Grandi'nin son ikı. g!"' 
Zarfında ileri ıürdüğü teklif ıle 
tebarüz eden bir ihtilafı da ili.ve 
"lınek lazımdır. ltalya Haricire 
llazın timdiden tamirat borçlarile 
lıeYnelmilel borçlar üzerine '!ir 
•~er çekilmeainİ iltizam e~ 
li>-. Yani ltalya yalnız ~: 
llın alacaldarmdan ya:ııgeçmeımı 
latemekle iktifa etmiyor. lngiltere 
llİıı de ltalya ve Fransadan ola!' 
lllacaklarmdan sarfınazar etmetı• 
ili iıtlyor. 

ikinci ihtilaf nokta11 . bu ~~: 
k.ıda kalmamı§ deınekbr· Çlu~ 
Frıansa, Lauaanne'da van a~a 
Lb • • AJJ>erika· ...,.. angi b": tesvıyenın et• 
Jt laz;rik mana11nı ~~un . 
ltıeıneıi için bu teıvıyeyı, Amerı
k.ının kendi alacaklanndan vaz· 
l~i tartına talik -;tmekten 
aarfı nazar etmi tir. Y &111 AlmaJ?· 
Jıa ile uyutarak, sonra da ~~."
kaıım insafına aıfmmağı duıun· 
ltıÜftür. lngilizler de ltalyanlan 
~lınin etmeğe çahııyorlar .• ı:_.ı.at 
bırinci ve üçüncü ihtilaf bala de· 
•-... etmektedir. Yani Almany~
t>ın tediye edeceği mikdar tesb!t 
ediletned .. · 'b · Almanya tahdıd' ıgı ıı ı, ı.: .• vah 

1 teılibat meselesinde .. m~~ . 
tallnnadıkça ve harp m .. ul!yeb 
bakkındaki madde de tııınedılme 
dikçe Para tediye etıneği kabul et 
..._,ektedir. 

d 
Pttüzakerat ıimdilik bir çıkmb 

1
a;

• a &Örünmekle beraber, her a e 
oiJ. · • ümit et· neticeye varılacagını B' 
llıek fazla nikbinlik olmaz. ır 
defa ibtili.f ancak üç sene sonra 
tahakkuk edecek olan bir vaziy~t 
etrafındadır. Bu kadar uzak bır 
lotikbalde ,öyle veya böyle o~a
':"lı: diye Avrupanm ve dolayıaıle 
~ ikbaadi aalah.ile bu ~
d11r }'akından ali.kadar olan bır 
~onferan11 akim bırakmak ınüm· 
'"" ıörünmüyor. Bundan ınaad!' 
0 k.ıclar çok ve o derece eı.-mı· 
teı)j l)eynelmilel meseleler bu 
""*eranıın mukadderatına bağlı 

dır ki konferansı inkıta• ufrat
.... lı:, Cenevre konferanımı da d~
•lıualı:, gelecek son baharda içti· 

İ:"'' ınukarrer olan cihan ikb~! 
°"'•a.naının toplanmaınıa manı 

olıııaı. •e ıiyui ye ikbsadi sabada 
hni bir mücadelenin baılamasına 
çl •in- •~ak dem ktir. Hiç bir dev 
et• T""" ' ı· t ın bu derece ağır bir me• u ıye 

111t • • a · lı: IDda kahnak iıtemeyecegı şı· 
lrdır. 

Ahmet ŞOKRÜ 

Cemiyeti Akvama Davet Edildik 
kında F vkalide Tezahürat kiye •• u 

~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~ 
• • 
ltalya, Almanya, lngiltere ve Fransa murahhasları dünkü celsede 

Türkiye hakkında çok dostane beyanatta bulundular 

1 
Ş~;'«ü K'!ya 8• İslim medeniyetinde 
Dun geldı T.. ki . . . 

Otomobilin uğradığı Ur erin mevkii 

Cemiyeti Akvam Meclisi içtima halinde ( Safjda reis M. Hymans, solda Fransı:.. 
murahhası M. Paul Boncour) 

Cemiyeti Akvam'da Türkiye le
hinde muazzam tezahürat yapıldı 
Murahhasların Şayanı Dikkat Beyanatları 

Alman murahha•ı, eski dostunu selA.mladı. Fransız murahhası 
da: "Madem.ki eski dostluktan bahsolunuyor, Tirklyenin 

Avrupa'da en eski do•tluğu Fransa'nınki olmuıtur" dedi 

Millet Mecllslnln kararı yarın blldlrllecek 
CENEVRE 8. A. A.- Cemiyeti 1 baa heyetleri tarafından verilen tak- ı nln celsel mahlu1&11 •nasında A

Alrnm büyük mecliıinln akde~tiği ri t~~ ve ~~~';il 16 ~ü!'U- vuı~ya, ln;n. ltalya, ~ya, 
buıaıl içtimada Türkiyenln cemıye- met "!"'!"'""ill~.ru ıabma ~fbr; Portekiz, lngılta-e, Ma~ıtan, ı 
ti akvama kat'i surette dahil olmıya Bu ıçbmada soz alan babplenn Fransa, Japonya, Bulganıtan, J.e. 
da et edilmesine karar verilmlıtir.. beptl bu davet buıuıundan dolayı hlıtan, Hindiıtan, lrlancla, Avuıtur ' 

" T b /k memnuniyet beyan etmitler ve Tür ya, Kanada ve Kolombiya mU.-ıil 
e r kiye hükumetini pek yakında tehak,. !eri, Türkiyenin Cemi:reti Akvama 

CENEVRE, 6 A. A. - Cemiyeti kuk edecek bu vak'a dolayuiyle tel> girmeğe davet edilmesi baklandaki 
akv bü ük Mecllai akdettiği hu- rik eylemiılerdir. takrire müzaharet etınlılerdir. 
.~ ınn!'da Türkiyenin cemiyeti CENEVRE, 8. A. A. - Havaı A Celıe Türkiye Cümhuriyetl bak-

:.:. ginneğe daveti hakkında ge jan11 ~ldiı;iyor: .. .. . . kında fevkalicle bir '':"'~ti tezabü-
hafta Yunan ve lıpanya murab Cenuyetı Akvam Buyuk Mecli11- (Devamı 2 ıncı •ahilede) 

çen ,,,,,,,,,,,,,,,,, .............. ,,,,,,,,,,,,..........,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........ 

·s~i~ziçinde seferler ı Bir ~ilo 
ucuzlıyabilecek mi? Geçıyor 

BoiJazlçln
den bir man
zara ve şir
ketin bir 

vapuru 

Üsküdar balkı, Köprü • O~kü
dar vapur ücretlerinin fazlalıgın-

d 
"ka" yel etmektedir. Bu buıus 

ant• . ·· ı 

t )..iınan Tarife Komıayonuna mu ' a . . 

Komisyon, timdi, Şirketihayri
ye, J...inıan tahmil. ve . tabliye ve 
Haliç vapurlan Şırkeb beaaplan
nı tetkik ettinnektedir •• 

(Devamı 2 inci salıifede) 

Amiral gemisi dün 
Boğazdan geçti 
Dün limanımızdan bir ltalyan 

hafif kruvazörü geçmiıtir •• 

Quarto iamini taııyan bu ltalya 
kru•azörü bugün limanımı7.dan 
geçerek Vamayı ziyaret edecek 
olan ltalyan filoaunun kumandan 
gemisidir. Amira] Moreno bu ge
mide bulunmaktadır. 

Filonun diğer üç muhribi bu
gün geçecektir. 

Quarto dün r nımızdan ge
çerken tehri topla ıelamlamııtır. 

ltalyan filoıu aynı 14 Ünde Var 
nadan telırimize gelecek ve Türk 
filoau tarafından bahri merasimle 
karıılanacaktır. Filo 23 temmu
za kadar limanımızda kalacak
tır. 

Belçikaya bir milyar 
ikraz ediliyor 

BRÜKSEL, 6 A. A. - Hük6-
met, 25 senede itfa edilmek üze
re Franaadan bir milyar iıtikraz 
a_kdini eaaa itibarile taavip etmit
tir. 

Obligaayonlar % & Y. faiz ge
tirecektir 

bütün şehirlerde 
tetkikatta bulundu 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
B. refakatinde Husuıi Kalem Mü
dürü Ekrem B. ve diğer zevat bu
lunduğu halde, dün akıama doğ
ru tehrimize gelmiıtir. Vekil B. 
evvelki gün Bolu'dan hareketle 
Adapazarına viııl olmuı, orada 
merasimle kartılarunıf, bir çok 
kimaelerle görüştükten tonra ak
tama doğru otomobille lzmit'e 
ıelmiıtir. Şükrü Kaya B. evvelki 
geceyi lzmit'te geçirmif, dün sa
bah lzmit'te muhtelif temaslarda 
ve tetkiklerde bulunduktan aonra 
öğle yemeğini müteakıp otomobil
le Gebze'ye hareket etmiştir. Ve
kil B. saat 14 te Gebze'ye vasıl 
olarak erkanı maballiyece karşı· 
lanmıt, orada da bazı tetkikatta 
bulunduktan sonra saat 15 te ay
nlmııtır .. Şükrü Kaya B. in muva· 
salat ıaati mallmı olmadığından 
dün öğleden evvel Vali muavini 
Ali Rıza, polia müdürü Fehmi B. 
)er ve diğer bazı zevat Kadıköyü
ne geçmitlerse de Şükrü Kaya B. 
in ıecikmeai Üzerine avdet ebnİf· 
!erdir. Vekil B. saat 16 da Tuzla
da Kartal kayınakamı veaair ze
vat tarafından kar,ılanmıf, ora• 
dan Pendik ve Kartala gelinmiı
tir. Şükrü Kaya B. Pendik Bele
diye dairesini ziyaret ebn.İt ve ba .. 
zı tem.aa1arda bulunduktan aonra 
yola devamla Suadiye plajında 
bir müddet iatirabat etmiı ve bu 
auretle ıehrimize vlııl olmuıtur. 
Vekil B. bir müddet 'ebrimizde 
ve Yalova'da iatirabat edecektir. 

Emektar bir matbu
at hurufatçısı öldü! 

Miileveffa Haçik Kigork
yan Efendi 

Hurufatçı Haçik Kigorkyan ef. 
temmuzun 6 ıncı geceıi vefat et
mittir. Haçik Kigorkyan ef. huru
fat dökümü ıuretile matbuata bü
yük hizmeti dokunmuf bir zattı. 
Müteaddit madalye ve nitanlar 
almıştır. Seksen yedi yaıında idi. 
Cenazesi cuma günü ıaat 14,30 
da Beyoğlunda Balıkpazan Er
meni kiliseıinden kaldırılacaktır .• 

Vapurculuk lA.yihası 
ANKARA 6 (Telefonla) -

Bütçe encümeni deniz poata ıe
fe: leri hizmetinin devletleıtiril 
mesi hakkındaki kanun liyiha
ımı bugün tetkik ve bazı ufak 
tadiller ve il&veler yapmak ıu
retile kabul etmittir. Encümen, 
lktıaat encümenince şilepçilik 
hakkında l&yihaya ilive edilen 
izahı tayyetmit ve armatörlerin 
gemilerini satıncaya kadar va
ki bazı mukaveleleri hakkında 
liyihaya hükümler ilivc etmiş
tir Bu auretle vecibelerin nazan 
d_ikkate almma11 takarrür etmİf 

Tarih kongresinde Şemsettin 
• 

Fuat 
ve Köprülü zade 
Beylerin konferanslan 

ANKARA, 6 A. A. - Tarih 
müderrialeri ve muallimleri içti
maı bugün meıaiaiıine devam et
miı ve öğleden evvel Türk tarihi 
tetkik cemiyeti azaımdan müder
ris Şemsettin Bey ( lıl&m medeni
yetinde Türklerin mevkii), Köprü 
lü zade Fuat Bey (Türk edebiya
tına umumi bir bakıı) ı>'\mı alım 
da birer konferana vermitlerdir. 
Bunu müteakip lıtanbul Darülfü
nunu müderrislerinden lzmirli la
mail Hakkı Bey (Ana yurdu Türk 
vatanın yüksek •İınalan) namı al 

tmda Şemsettin Beyin konferansı 
m cerh makaadiyle bir konferana 
nnnittir. Reiıicumbur Ha:rretler:I 
kongreyi teırif buyunnuılar ve 
nihayetine kadar dinlemitlerdir. 

Şemsettin Bey buı\inkü konfe
ransında Türk zeki. Te irfanının 
iıli.ın medeniyetinde ne derece &. 
mil olduğunu izah etmlttir • • 

Şemsettin Bey konferan11na se 
kizinci aa1Tdan onuncu aaıra ka
dar geçen uzun devirlerde ciha
nın en ,.üksek medeniyeti bugün-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Müddeiumumi Tele
f on şirketinin ceza

landırılmasını istiyor 
Telefon şirketi aleyhindeki 

davaya dün bakıldı. 
Cürüm dolandıncılık mıdır? 

Belediye müfettİflerinden Ali 
Yaver Beyin müracaat ve tahriki 
üzerine müddei umumilik tarafın 
dan telefon tirketi aleyhine ika
me edilen dolandmcılık davaaına 
dün ikinci ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Celse açılınca Mahkeme reiıi 
iddia makamını inal eden Sabri 
Beye: 

- Evrak iddia makamı tara
fından mütaleaya alınmııtı, ne 
ıöyliyecekainiz diye IOMDUf Sabri 
Bey de: 

- Müddei Ali Yaver Beyin ve
kili tarafından isbatı müddea i
çin gösterilen tahitlerin celp ve 
i•timaına lüzum göıterilmitti, he
nüz bu buıuı bir karara iktiran 
etmemiştir. Evvelemirde bu buıu· 

(Devamı 4 Unca •hilede) Ali Yaver Bey 

Halkevi kütüphanesi 

Umumun mutali.a n iıtifadeıine açılan latanbal Halkevi Kütü' · 
• lüzuml" kitap! al kt dil paneııne ymı ve u ar ınma a er taraftan mevcut kit 1 

da mlikemmel ourette ve ilmi uıul dairesinde tasnif edilmekted" B ap ar 
d kütüp k d "k ır. u aaye-

e ane, ya m zaman • en mu emınel ve çok zengin b·ı · t 
tirilmİf olacaktır• r vazı ye e ge-

Kütüpaneye devam edenler de ıün geçtikçe artmaktad R · · 
Halk · K"'"' ha • ->. ebbü" ır. eamımız evı U•uP n-ue tel ve mütali.a ile m-o..ı ı b" ' .. • ,,.,_ o an ır guru " 
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(Ba~ı 1 inci sahifede) ı kabiliyet Te veklsuun en parlak 

lcii garp medeniyetinin de temeli inkitaf devreıi olan 11 inci ve 12 
ı>lan i.lim. medeniyetini kuranlar inci aurlan lıazırlamııtır. 

HARiCİ HABERLE-R 
Fransız 
Bütçesi 

lAi(i" 
ismet Paşa lzmire git ]Of ve yiikaeltenler acaba kimlerdi? Lamark'ten evvel taribii tabii

ıualiyle batladı ve son .zamanla.. ye hakiki rengini veren havarzili 
ra kadar serek şarkta serekae (Biruni) ile Buharalı (lbnüsina) 
sarpte bu sabadaki en büyük mef nin Tıp, tabüyat, felaefe aahala
haret biaaeıinin Araplarla lranlı- rındaki yüksek mevkilerini izah 
lara Hrildiiini ve Türklerin iae eden hatip, Türklerin iıli.m dini 
aon sayfafa bırakıldığını ve ek&e· ilimlerinde de imamı azam sibi 
riya büsbütün hariç tutuldukları· müctehitler Buharalı lsmail sibi 
01 batti. Avrupalı müelliflerden 1 fakıhlar, Ahmet Yesevi, Celi.let
bir çoğunun bu medeniyete Arap tin Rumi gibi müteaavvıflar yetit 
medeniyeti adını verecek kadar tirdiklerini Türk kad ınlarının İı· 
ikri sittiklerini söyledikten sonra j l&m medeniyetini yaratmakta ki 
son zamanlarda her iki noktai na teıirlerini ve ehli salibe kartı ia
zardao yapılan tetkiklerin bizi lim n lemini müdafaa edenlerin 

.Almanya 600 milyon 
daha verecek 

Müzakerahn çetin 
olacağı anlaşılıyor 

Fakat silahların müsavatını ve' PARıs. 6. A. A. - Paris'te bu-
lunan nazırlar, cuma günkü celıe-

. ~NKARA, 6 (Telefonla) - Başvekil İsmet Pata Gaıi 
kelının açılma meraaimine riyaset etmek üzere Temmuz so~ 
da fzmire gidecektir. 

Gemi kurtarma şirketi 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Gemi kurtarma şirketi t 

bakkmdaki kanun layihası Bütçe encümeninde müazkere v 
bul edilerek heyeti umumiyeye sevkedilmiıtir. Hükumetin ı 
findeki ıirkete yüzde kırk bet devlet ittiraki encümence 
yetmişe çıkarılmııtır. 

harp mes'ulı·yetı·nı·n mua_ nin bütçe muvazenesi projesinin mü 
şakereaine haırin.i talep etınelc taıav 
TUnJnda idiler. 

bugüne kadar hakim olan kanaa- Türk ler ~lduğu a!'latmı~tı~. . 
t . k b. et• e isal etti•i- Şemsettin Bey ırfan ıklımlenni 

hededen kaldırılmasını istiyor m~~:~:~~~."~;:ibi;~.,;i::._ 
ın ma uı ır n 1C ye e krar · b ·· k .. 

nl ili.ve eyledi ve bu huaueta tari- le . ~ptebn~ntn .~gun .u ve ra-
hi tetkikata müıteniden iEahat 1 rınkı Turk neslıne dufen bir vazif~ 
vererek Emevi saltanatının yıkıl- olduğunu beyanla konferansına nı 

1 •••••• ' 

Fransa siyasi müzakerata anlaşmıyor 

te bulunmazdan evvel, dün öğleden 
sonra telefonla M. Herriot ile gö
rüttüler. Posta ve Telgraf U. Müdür 

dığı güne kadar geçen zaman zar hayet verıniıtir · LA USAN NE, 6 . A. A . - Nibaye 
fmda isli.m dünyaamda fikir ve Köprülü zade Fuat Bey konferan- tine yaldatmıt olduiu ümit edilen 
medeniyet sahasında ilmi denebi- sına Türk edebiyatının u_mumi te- Lauaanne konferansında birdenbire 
lecek biç bir hareket olmadığını kamülünü en bariz hatlariyle göster bir faaliyet sörülmüıtür. 
halbuki bu devirde Türklerden meye c;alııacağını ve fakat orta As- Alman baıvekili, dün akıama doğ 
maada kavimlerin iıli.m camia11- yanın yerli halkı olan ve daha tarih ru M. Mac Donald'a yeni bir teklif 
nın anaıınnı t8'kil ettiklerini ten evvel devirlerden ba,layarak yal name tevdi etmiıtir. Bu teklif, AJ-
Ye Ebamilslim ihtilalinin nız orta Asyada değil yer yüzünün manya'nın tamirat bakiyeıi olarak 
iktidar mevkiine setirdiği Taba- muhtelif •ahalarında medeniyetler tediye edeceği götürü meblağın mik 

Baıvekil, bu müzakeratta bulun
lin eyledikten sonra timdi Alman- mak üzere Pariı'e gelmeği taahbür 
yanın tamirat nuniJe mevcut olan edemiyec:eği ce-.abını vermiıtir. · 
taahhüdatıru tehir ile iktifa etmek Mümaileyb, pazartesi sünü öğle
iıter görünmektedir. Ayni zaman- de nsonra müzakeratta bulunabilece 
da eski müttefiklerinin kendisine o- iini ümit eylemekte olduğunu ili.ve 
lan borçlanru tediye etmelerini is- elmİf olduğundan nazrrlar, M. Boui 
temekte ve bu hakkından vazgeçme- son'a müracaat ederek kendisinden 
m<"ktedir. bütçe muvazenesine ait projenin mü 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Posta ve Telgraf umuın ııı 
rü Fahri Bey yarm Sivaaa gidecektir. 

Tarihi evrakın ithaline imkd. 
hasıl oldu. Yeni bir kararnanı 

n"ıtan Ho•....,n ve Maverayi --Lir kuran Türk milletinin en eski lisanı 2 .1 000 .. """ tarını mı yardan 2.600.000. mar 
Türklerinin iıli.m heyeti içtimaiye ve bilhaua edeb: mahsulleri hakkın ka kadar çıkarmaktadır. 
ıi Üzerinde nafiz bir rol oynama- da henüz kat~ mulamatımız olmadı- Ancak Alman baıvekili bu tekli -

Maamafih 1 tal yan matbuatı, bu zakeresi için medise pazartesi gü
kat'i hesap bakiyesini münakaşa e- nü fevka lade aktini teklif etmesini 
derken b"fka bir maniaya tesadüf reca etmitlerdir. 
edilen ve bu manianın da bu bakiye- . Meclis ,bu veçhile karar vermıt· 
nin nasıl bir hakka binaen teıviye e- j tır · 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Tahvilat, kupon ve erosa 
kontenjan har ici imrar olunmaaı hakkında Heyeti Vekilecl 
kararname tanzim olunmuıtur. Bu kararname ile meml 
mali müesseseleri için idbali zaruri bulunan battal ve bükına 
tahvilat, kupon ve emsalinin Maliye Vekiletince tasdik edi 
ıartile kontenjan harici olarak idbaline müsaade olunmak!' 
Müstaceliyetle ihzar edilerek Gümrük ve fnbisarlar Vekil 
MaJ.rif Vekaletine tebliğ olunan bu kararnameye tevfikan 
ce lstanbul bazinei evrakından Bulgaristana götürülen ve 
hara iadesi temin edilmit olan tarihi evrakın tekrar meml 
idbaline de imkan basıl olmuıtur. İstanbul gümrüğünde d 
93 balye evrak memlekete serbestçe girecektir. 

ya ba,ladıklan andan itibaren ğını ve binaenaleyh bugüne kadar fine bir takım siyasi şartlar terfik 
fen san'at hukuk ve dini telakki elde edilmit veıikalara nazaren ede- etmi4tir. Bu şartlar da Almanya i-

biyatmuzın tarihi inkitafıru 'imdi-
aahalannm her birinde feyizli bir lik ancak sekizinci asırdanberi takip çin teılihat sahasında m üsavat, Ver 
har k t b '!adi;,.,,, ve neticede ıaiHeı muahedesinden Almanyanm e e a ···- edebildiğimizi halbuk milli medeni-
iıli.m medeniyeti denilen büyük harpten me•'ul ve mücrim olduğu yat tarihimizin eskiliğine nazaran 
medeniyetin vücut bulduğunu aöy milli edebiyatımızın sekizinci asır- maddesinin ihracıdır. 
lemiştir. dan pek çok evvel başladığına ko- Fransızlar dinlemek bile 

Şemsettin Bey beyanatına de- !ayca hükmedilebileceğini e>ki Çin istemiyorlar 
vam1a pek uzak devirleri bıraka- rnenbalarında Türk edebiyatının mi 

dileceği hususundan ibaret bulundu. 
ğunu nazarı itibare almaktadırlar. c e t• 

Giornale d'ltalia, Alman heyetine emıye l 
göre bu meblafın Avruparun iktisa-
di imarı için tesviye edileceğini, a- Akvama 
lacak.lı birçok devletlere göre de bu 
mebhiın Almanyanın tamirat borç· D d•ıd•k 
!arının bakiyesini teşkil eyliyeceğini avet e ı ı 
yazmaktadu. 
Almanya kendi noktai nazannda is (Başı 1 inci sahifede) rak nazarlarım1zı niabeten dahil laddan evvel ikinci anıda mevcudi- LAUSANNE, 6. A. A .- M. Mac 

y akm bir zamana mili.dın ilk ıe· ı yetini gösteren Türkçeden tercüme Donald tarafından yeni Alman tek
aelerüıe tevcih edersek bu Türk edilmit bir parçası olduğunu ve Av liflerinden hemen haberdar edilen 
!erin geldikleri mıntakalarda rupanın yaşayan ede~iyatlaı;ı ara- 1 Fransız murahhasları, tamiratla ta
(Yueci) Türklerinin yüksek bir unda hatta 13 asırlık bir mazıye ma- ı mamile alakasız gördükleri bir ta
medeniyet yaıattıklanru Akhon· lik olanlarını~ p~ ma_hdut . -~l~u~u- kim siyasi şartlan ihtiva ettiğinden 

....ı..• c - k •' rkl 1 nu ve dahi bır elın gosterdıgı ıstıka dolayi bu teklifleri müzakereden im 

rnr ederek V ersailleı muahedesinin rü mahiyetini almııtır. Gelibolu da 
tamamen tetkiki neticeıini elde et- harbetıniş olan Avuıturalya murah· 
meğe çalıımakta ve "Harpten me- baıı Türk ordusunun kahramanhğı
•'ul ve müttehim olmamak" mesele ru yadederek Mustafa Kemal Cüm
sini ileri sürmektedir. buriyetinin beynelmilel tefriki me 

Kongada bir idam kararı 
KONYA, 5 (A.A.) - 4 ay evvel ıebrimizde parasın' 

mtan bir gardöfrenin karısı ve çocuğunu öldüren Mahmut ~ 
sanın ağır cezada yapılan muhakemeleri bitmiı katiller idİ lar sanı• o tü er zaman ann· . ki . d T .. k t .h. . . . . . d . • d h • metı ta p sayeıın e ur arı 1nı tina etmışlerdır. 

da ~se _bu me. ~~!'etın a a zıy~· en derin ve geniş bir şekilde kavra
de ınkışaf eltıgın• ve bu medenı- mak saadetine nail olan bugünkü ve 
,-eti y&J&tan balkm ıiya~~ i~ar!, yannki nesillerin me!laisinin bu meç 
fikri seviye itibariyle mutek&mJI bul devirleri de sÜT'atla aydınlata · 

Fran.~tılara göre .. 

Lauu.nne konferanıı mebafilinde aai siyaseti takip ettiğini görmekle 
bu suretle hareket etmenin münasip j meırur olduğunu söyledi. 
zamanı olmadığı söyleniyor. M. Sicyaloja, ltalya namına Tür- mahkum edilmişlerdir. 

kiye Cümhuriyetiyle olan samimi 
iııgiltere süııger darbesi münasebetlerine binaen tıatyantann 

bir heyeti içtimaiye araıında i- cağını ili.ve etmiıtir. 
tim, aan'at, muıiki batta felsefe Fuat Bey, bundan sonra Türkçe
gibi medeniyetin eaaılı unıurunu nin çok eıki devirlttden beri iılen
tetkil eden huıuılarda ileri giden mit zencin bir edebiyat dili oldu 
lerin pek çok olduğunu sekizinci ğunu ve Çin serhatlerinden batlıya
aaır evailinde (719) felaefe ve rak Akdeniz kıyılarına kadar bu ede 
edyan hakkındaki vaıi malumatiy biyat bakiyelerinin busünkü Türk 
le Çin sarayım hayretlerde bırak h~k e~ebiyatlann.da hala yaşadı~ını 
tJlını yine ayni aurda (730) da aoylemıt ve Cengız lmpenıtorlugu 
Tahariltandan Çine siden T antu nun ku::"luıu~dan sonra ~ugüne ka 
adlı diler bir Türk aliminin bera· dar kat ' ve mukarrer ,et.ilde muay· 
t.erinde sötürdüfü eczayı tıbbiy• yen cofrafi sahalarda . devam ~.en 
ve ispencariyenin 0 zamanlarda Ü~ büyük Türk lehçesınin edebı ın

LAUSANNE, 6 . A. A.- Havas 
Ajansının muhabiri mahsusundan: 
Müzakeratı mali sahadan nagiha

ni bir tarzda siyasi sahaya tahvil e~ 
den Alınan teklifatı üzerine Fransa 
mümeuilleri Alman şeraiti hakkın
da müzakerata giritmekten sade ve 
basil bir ~·kilde imtina eylemi~ler
dir. 

lslemigor hiuedecekleri buıuıi sevinci kaydet 
ti. 

. LONDRA. 6 .. ~- A.- Havas a- Alman murabbası M. Coppart, 

Ağrıdağı mahkumlarından 9 
kişi lstanbula sevkedildi 

Çinlilerce bilinmiyen mualiceler- ki,ahnı anlatmıtttr. 
den olduiunu li.ve etmittir. Fuat Bey, iptida Şark türkçeıiıain 

sonra Anadolu türkçesinin, daha 
Şemsettin Bey maarifin ve u- ıonra da Anadolu türkçeıiyle pek 

mumi aanayün de ayni niıbette yakından alikası olan Azeri türkçe
terakki ettifini halıcılık, oymacı- Iİnİ" ne gibi edebi mahıuller ve ne 
hk, gümüt Te altın mücevherat it sibi büyük ,ahsiyetler yetittirdiğini 
ciliğinin pek ziyade ilerlediğini izah etmi, ve bütün bu muhtelif sa
ııüzel san'atlann büyük bir inkifa balardaki edebi eıerler arasında 
fa mazhar olduiunu ve 713 tari· türk milli dehasının vahdetini sös
hinde Semerkant hanının Çin im-

d . 1 tennittir. per tonına sötürdüğü he ıye er 

Konferansın mü,bet mevzuu yal
nız tamirat meseJeıidir. 

Alman zimamdarlannın Cenevre· 
de mevzuu bahsedilen te51İhat meıe 
leıini veyahut harp mesuliyetJeri 
hakkında daima açık bulunan ihtilıi.
fatı Lausanne' da hali ettirmek İste
meleri katiyen kJ.bul edilemez. 

Bundan mada manevi nolrtai na
zardan Almanya sibi büyük bir 
memltketin 600 milyonJuk munzam 
tediyat delaletile yeniden silahlan
mak ve harp mesuliyetlerinden le
.berri etmek hakkını ıabn almak iı
lemeıi de ağır bir şeydir. 

Esasen . Y ounc pli.ru gibi ıerbest
çe kıtbul edilınit abklm mucibince 
34 milyarlık bir deynin zimmettarı 
olan Almanyanın kendisini Lau
sanne' da yalnız 30 milyar borçlu sör 
mek iıtemeıi şeklinde bir vaziyet al
ma11n.a ve alacakl ıların beynelmilel 
teaanüt namına ibrazına muvafakat 
ettikleri fedoki.rlık.lara mukabil da. 
ha fazla tavizat talep etmesine de 
ancak hayret edilebilir. 
Şu itiblırla Almanya kendi iktisa

di ihya1ından ziyade askeri itibar ve 
cururunu tatmin etmek iıteyor de
mektir . 

Silnger geflrllmezse ita/ya 
imza efnılyor 

arasında bir çok zırhlı sömlekler, Fuat Bey, Avrupada Türk edebi
lurutal kadehler, akik titeler, he- yatı hakkında beslenen bir talum 
ybe tli arslanlar, giizel meyve fi. yanbt fikirlerden bahıederek bunla
danları, mahir orkestra heyetleri, rı sarih delillerle reddetmit ve haki
o emaal11z rakkaseler bulunduğu ki bir edebiyat tarihinin nasıl ya· 
nun Çin müverrihleri tarafından zılması liznnceleceğini izah ile ve 
;razıldığını ııöylemi4tir. Abbaıileri böyle bir tetkikin yanlız milli kül
lkticlara ıretiren (Ebamüılim) in tür noktasınd&n değil umumi müka
ırkan Türk olduiunu keza bu ih- yeaeli edebiyat tetkikatı için de ne
tiliı.lin erkim harp reisliğini ya- kadar faydalı olacağını söyleınittir. 
pan (Bermek) oğlu Halit'in ve Fuat Bey, Türk edebiyetlnin Arap 
Beniummiye ordulannı t&rumar ve Iran edebiyatları üzerindelı:i nü
eden (Kahtiye) ve Ebuiin'iln de fuzundan, milli Türk doıtanının bü 
Türk olduklarıru Bermek oğlu Ha yük kt:rnıetinden Türk edebiyabnın 
lidin bir taraftan yeni de•lete mer muhtdif Avrupa edebiyatlan üzerin 
kez olmak üaere plirunı bizzat deki nillu:ıundae bahsetmit ve Er
çizdiği (Bağdat) tehrini kurar- menileTin, Gürcülerin, Macarlann, LAUSANNE, 6. A. A. - Havaı 
ken diğer taraftan ba,lıca anum Ukranyaldarm, Sırpların, Yunanlı- Ajanımın muhabiri mahsuıu yazı
Türkler olmak ilzere muntazam lerın Romanyalıların edehiyatlan ü
bir deYlet tetkilatJ meydana ıretir zerl..;de Türk edebiyatının eskiden 
diğini dnlet tetekkül Ye umumi berine derin izler bıraktıfvıı inh et 
aaayif takarrür ettikten sonra mittir. 
Türklerin blıçlariyle batardıklan hmail Halda Bey, Şemsettin Be
inkıli.bi fikirleriyle yükııeltmeye yin konfe,..n11na ilave etmek iatedi
koyulduklannı ve ilk fikri hare- ii mütal..Iarında Maveraünnehir 
ketin Türk kütlesinin kesif bulun ve Tahariatan Türklerinin iılami
duğu Basrada bafladıfmı ve bu yetin zuhurundan evvel medeniyet 
hareketin batında (Bap oilu deni sahibi olduklanru ve buradaki fikri 
len Omer lbnüabit) adlı bir Türk hareket ve irfanın o uırda dünyanın 
aliminin bulunduğu ve bu Türkün her tarafından daha ziyade yüksek 
kurduğu mektebe Avrupalılarm olduğunu söyledikten sonra Türkler 
( lıli.m raıyonalizmi) yani (lıl&m tabiiyat ilmi dahil olduğu felsefeye, 
akliye mektebi) adını Yerdikleri- riyaziyat&, akli ili.lıiyata, hukuka ya 
ni - Bir Türk olan (Ebülhüzeyil) bu divarda temel atblar ya bu diyar 
İn arkadaılariyle (Atomizm) de- da ııenişlettiler, ileoclettiler" demi•
nilen meıhur (Cüzzü li.yetecez- tir. lımail Hakkı Bey bundan sonra 
za.) nazariyesini kurduklannı fi- lali\mın zuhurundan evvel ilk feyle 
kih yani hukuk aaha11nda yeni zofun lıkitlerden Ana Harsiı oldu
bir çiğir açan Ebuhanifenin ( Zo- iunu ve kendisinin hükemayı seba
ta.) adlı bir Türkün tonınu oldu- dan sayıldığını söylemiştir. lılimın 
ğunu aöylemiştir. zuhurundan sonra da felıefe Türk 

yor: 
1 nciliz heyeti murabhaaa11 ınaha

filinde M. Grandi\ıin lteyanatma c&
vaben Londra kabiueaince "lngilte
renin harp borçu namile Ameriko.ya 
ödemek mecburiyetinde bulunduğu 
mebalifden fazlaaını o nam ile borç 
lularından istemeyecetini" natık o
lan Balfour nota11na aadık olduğu· 
nun ihaaı edildiği söylenmektedir. 

Bu tetcait altında, ltalyanın tale
bine rağmen lngiltere. Amerika ta
rafından kendisine kartı ayıU veçhi
le muamele edilmetini temin etme
dikçe Avrupanın matlubatının ilga
sı husuıunda önayak olmakta israr 
etmiyecektir. 

Binnetice ltalyan mahafilinde M. 
Grandiye, bükUmeti nıunına Lau .. 
MUtne itilafnamelerini imza etmek
ten istin.Uf eylemek taıavvuru iı
nat olunmaktadır. 

İtalyan matbuatı ne diyor? 
ROMA, 6. A. A .- lngilterenin 

Lauı.anne'daki hattı hareketi dola
y11ile biraz endifeye düten 1 tal yan 
gazeteleri ,tamirat ile harp borçlan 
arasında irtibatı açıktan açığa söyle 
mektedir 

Bütün gazetelerde ayni fikre te
sadüf olunuyor: lngilteoce, "Sön
ger darbesine taraftar loduğunu i-

ıan11nın muhabtrı yazıyor: Türkiyeyi eski sadık dostunu seli.m 
ltalyanm M. Grandi tarafından !adı ' 

Lausanne'.da izah ~ile'! tami.ralrn Portekiz murahhall M. Deque-
tamamen tlga11 lebın.deki ~oktaı na- 1 veds memleketinin muvafakatiyle 
zarı, Lonchada bant bir ıurette doıtane tebriklerini sevinçle bildir
karıı la:;ımı~tır Londrada bu beya- di. 
nalın tımdıye kad":~ heyetler arasın lnıriltere murabbaaı Marquio Lon
da. ce~eyan eden m~za~erelerde ~ide don Derry, Türkiyenin iltihakında 
edıl~t olan terakkılerın ~leybinde Cemiyeti Akvamın cihanıiimulleıme 
oldugu ve faz!~ olar~k lngılte.re t~- sine doğru bir terakki sördüğünü 
rafından ~bulu kabtl olmadıın gız- söyliyerek sıkı naıyonalizm içinde 
lenmektedır. , hapıedllmemiı olan Türk siyaıetini 

methetti. 
M. Paul Boncour dahi Fralll& na· 

LAUSANNE 6 .A .A. - Dün mına Ttlrtdyenin iltihakında cihan-

16,30 d I ' ·ı· h · · bu 1 tilmalffllGle doğru yeni yollar gÖr· 

Terakhi yok! 

ıaat a n&• •z eyetıntn - d .. . .... b·ıd· k T .. rki · Gar . ugunu ı ırt:re u yerun, p 
lunduğu ot.:lı terkeden M .. v'?n Pa- 1 ile Şark arasında rabıta olan bu çok 
pen gazetecılere foyle demıttir: kadim memleketin iltihakı cihanıü-

" M. Mac Donald ile derpif edilen m~llülüğün .r~ olduğunu söyle
hal sureti ile buna müteallik meıele mıt ve demııtır ki: 
ler ve diğer bir takım projeler hak- "Bu cel•ede şöylenen sözle,. 
kında görüıtlik. Fakat müzakeratta sulh teıkilcitının u.r sulhün kuuuet 
terakki yoktur.• lenmaaine uc. bü~m~s~e. ualı~ı 

M. von Neurath, kendisine birçok "':'"' edenler!" h~lerının ıladeır 
ıualler soran muhabirlere sadece• dtr. Mad•mkı eskt dostluktan bah 
·•oevam ediyor'' demekle iktifa et: solunuyor, Türkiyenin Aurupaıla 

l·, tı· •n e•ki doatlufu Franıanınki ol-m r. ,, 
Müteakiben M. Herriot ile M. muftar · .. . . 

Germa- Martin konf-- -: · · M. Paul Boncour, Turkıyenın da-
ın • --. ..... a .. ~sı ı.. • F .. kat~ 

le görüşmüşlerdir . vetı~~akar":"~bl.ld. d!"u1pet ve 1 

muvaı tinı ır ı . 

DeValera 
Israr edecek 

icap ederse İngilte
re ticareti kesecek 

Lehiıtan murahha11 M. Gvldon
ki, Lehistanın takıimini hiçbir za. 
naan tanpnamlf olan yegi.ne memle
ketin Cemiyeti Akvam ııralamu ı• 
nlıletmeğe selmesin.i Lehiıtanın kal 
lıi bir mahzuzlyetle ıllrclllfilnO aöy 
ledi. 

Kolombiya murahhuı M. Reıtre
po, Latin Amerika cümburlyetlerl 
namına. insaniyetin en büyük tarih 
!erinden birine malik olan Türkiyeyi 

DUBLlN, 6 .A. A.- Amele fır- seli.miadı Ye "ispanya ahfadı olan 
bizler, medeniyet ve itikatlarımu:ın 
bu duımarunda yifitlik ve mertlik 
Te huluıu tanıdık . Bu y .. l azayı a
raml%8 memnuniyetle alıyoruz" de
miıtir. 

kası reisi M.. Morton, Londradan av
det eder etmez M. de V aleraya ora
da hi.ıd etmit olduğu intibalar hak
kında malumat ve izahat venniıtir. 

Bu mülakatın hitaırunda mümai
leyh, sazetecilere M. de Valera'run 
hattı hareketinden aıli. rucu etmiye 
ceiine kani bulunduiunu söylemit· 
til'. 

Mümailcyh, ilaveten demiıtir ki: 
Maamafih kapı açık bırakılmı:ıtJr. 

Amele fırkası reisi iki memleket a
ra11nda zuhur eden iktiıadi bir har 

Reis M. Hymas, meclisin mütte
fik olduğunu mütahede ve tespit 
eyledi. 

Ankarada •. 
ANKARA 6 (Telefonla) -

Cemiyeti Akvam büyük mecli. 
sinin hükıiınetimizi Akvam Ce
miyeti azalığma davetini muta 
zammın kararı bükumetimize 

bin pek muzir olacağım ehemmiyet- telgrafla bildirimiştir. Bu bu
le kaydetmit v~ lngilterenin bütün sustaki telgraf saat 16 da Hari 
u~~aş.ma çar.elerıne. baf vurmadan ciye vekaletimize gelmiştir. Hü 
mufrıt tedbırler ıttıhazma kalkıımı- kumet bu daveti yarın Büyük 
yacağına kail bulunduğunu söylemit 

1 

M·ıı t M 1. . ed k 
ti ı e ec ısıne arz ece ve 

r. bu hususta bir karar verilmesi-
l'tl Norton, kendisinin de ıahsi ni isteyecektir. Cemiyeti Ak-

bir planı olduğunu ve bu planı M. T k b k 
de V alera'ya tevdi etmek tasavvu- vam meclisinde Ür İye a • 
runda bulunduğunu ilave etmiıtir. kında sarfedilen samimi ve sem 

Fransız meclisinde 

(Makoun) un teıiı ettiği Bey- elinde büyümü, ,Türk elinde yaşa
tülhikme adlı akademinin batın- mıtb~. Ve. lı~ f~lıefesj Türk f~l
da Havarzimli (Ebuabdullah Meh sefesı mahıyetindedır. lılamda tabıat 
met bin Musa) adlı bir Türk bu- 1 felı~esini vazed.~ Tür~Ieı:d~ Ebu 
lunuyordu. Bu alim Baidata Şem Bekır Razi Belhının ,akirdıdı~. F'!
matiye mevkiinde Suriyede cebe- rabi Samaniler ~nında Tur~ d~
li ki.ıun da ilk defa olarak iki ra- yannda felıefeye ıstikamet vennı,tir 
salhane kurmuıtur ve raaadata ve lslam i.leminde en evvel anıiklo 
dair meydana getirdiği eııer iıli.m pediyi yazan din felıefeaini ~azeden 
heyeti alimlerine rehber olmuttur budur Ana yurtta felsefeyı neşre
Memun zamarunda Sicar ıahrum den lbnisin.adır. Avrupaldarın lisa · 
da N ıafünnihari arzı ölçen fen runa bakauk ve yanlıt olarak Arap 

·---

patik mütalealar burada iyi ve 
derin bir tesir uyandırmıttır. 
Millet Medisinde verilecek ka
rar yann alqam Cemiyeti Ak
vama bildirilecektir. h"yetinin bafında bulunan Ahmet mefahirleri dedikleri feylezoflar ta- ' li.m tasavvufu, fıkıh ve tefair saha

b in Kesir de ferganeli bir Türk- mamiyle bu iki Türk felesofunun fa larında Türk Üatatlarm eserlerinden 
tür. 1 kirtleridir .O zamanlar hiriıtiyan ve Arap lisanını işlediklerinden ve 

Müselleaat ilmini tekemmül et- l dünya11nda bu iki Türk feylesof 1& l.lam medeniyeti Üzerindeki yüksek 
tirmek ıerefi Horaaan Türklerin- 1 yesinde ~risto felsefesi tadile uğr~- tesirlerden bahıederek mütaleatını 
den olan (Ebülvefa) ya aittir. mıştır. Turkçe olarak en evvel teka- bitirmi§tir. 
Hayatın ııı son günlerine kadar 1 mül nazariyeıini Kınalı Zade Ali E- Öğleden sonraki celıelerde lstan
m i'Ii kiyafetini çıkarmıyan bü- fendi yazmıftır. Ve Erzuru"'1u ibra bul darülfünunu müderislerinden 
yük a lim Farabi bir kaç noktai na him Hakkı Efendi de Darvin nazari- Halil Nimetullah Bey, lılô.m tnihi 
za rdan Türk zek imnın yüksek· yesini genişletmiş, bir lahika yapa- hakkında müli.hazalarım izah ede
bir enmuzecidir. (Ebusüleyman) rak inaan ile hayvan araamdaki rabı rek Türk tarihi tetkik cemiyetinin. 
.,dlı bir Türk mütefekkirinin riya- tanın maymunla batladığıru göıter- ilmi yolda ilk defa olarak tarihi na
seti altında toplanan (ihvanı sa- miştir. sd tedvin etmek lazımceldiğini göı
fa) )cemivetinin netrivatı Türk 1 İsmail Hakkı Bev. riyaziyat lı- term~ bulundultunu ıöylemi,tir. 

· . -mı.ve,;--- '· aaı •~- . 'L.:. .... 1 e U% " .. -- - l or ı IC'• T ,-
"'" b<J uaa ... e.ş ., b\e\tetklk h•ç .,.,. r k",·\.ıp altınızdan il ımy t. b k miyec.eği bu 

3 ' •n t ,..._ "giıu .,._a • d.kk t\i t•- <; •• Ü •· den a a , . ...,... . vermekaizın ı e. me'k y rken on nuz \ O netke çı 1 \(araTU ., t ahk;kimi·z<k c\evam k tı ıyoT • -
. rnu" f"'Y. \c. pı\ıp ar ' 

. Taharn"alm ' deh _.__ .. 

bir hadise 
P ARiS, 6 A.A. - Ayni depart 

mandan iki meb'us araımda meb' Hariciye vekilimizin te-
usan meclisi koridorlannda ufak şekkllr telgrafları 
bir hadise olmuttur. Bu ikMi zvat, ANKARA, 6 (A.A.) 
yukan Lai.ne mebustan . a- • Ak 
lensi il" M. Andre Liauty'dür. A- Türkiye hakkında Cemiyetı 
ralarmda ıon intihap mücadelele· Vail) mecliainde vuku bulan be
rinin tevlit etınif olduiu bir mü- yanal üzerine Hariciye vekili
nakaıa zuhur etmittir. Birbirine miz Tevfik Rüttü Bey tarafın
küfretmiıler ve tokatlaımıtlardır. dan M. Mibalakopuloa'a ve M. 

M. Liauty, göz kapağından ha- M d • • kk.. 1 fi 
fifçe yaralanmıştır. Nihayet, iki a rtaga_ya lete ur te gra a 
rakibi biribirinden ayırmıılardır. , rı vazıldıgı istihbar edilmittir. 

MERSiN, 6 (A.A.) - Ağrıdağı mabk\imlarmdan 90 
bu gün lstanbula sevkedilmitlir. 

Dünkü Meclis müzakeratı 
ANKARA, 6 (A.A.) - 8. M. Meclisi bugün Reis \!~ 

Refet Beyin riyasetinde toplanmııtır. Meclis, Ankara yükselı 
raat ve Baytar mektepleTi tesisatının ikmali için bir buçuk 
yon liralık taahbüdatta bulunmak hususunda Maliye Vekil~~ 
salahiyet veren kanun layihasını reye koyarak kabul etili~ 
Ruznamede müzakere edilecek batka madde olmadığından '/ 
toplanmak üzere içtimaa nihayet verilmittir. 

Zafer bayramı hazırlıkları 
ANKARA, 6 (A.A.) - 30 Aiuatoa zafer bayramını ıet 

hazırlıklarında bulunmak üzere Ankara Halkevi tarafından cla;/I 
edilt.n zevat bugün evde toplanarak komite riyasetine Zongııl 
meb'usu Celal Sabir Beyi intihap etmit ve programın ihzarı ~ 
tali bir encümen tefrik etmitlir. 

Boğaziçinde Seferler 
(Başı I inci sahifede) 

Şirketihayriye'ye ait he.sabatın 
tetkiki bugünlerde bitecek ve ko
miayon, önümüzdeki kafta içinde 
toplanarak Boğaziçi vapurlanrun 
yeni Ücurat tarifelerini teıbit e
decektir. 

Ondan ıonra Liman tahmil ve 
tabliye ve onu müteakip te Haliç 
tarifeleri hazulanacaktır. 

Tarife Komisyonu, Ooküdar 
vapur ücretlerinin teabitinde na
zarı dikkate almak üzere, Şirke
tihayriye'den bazı husuıi mahl
mat iıtemiıtir. Bunlara nazaran • 
hem tirketin zarar etmemesi, hem 
de ha:km daha ucuz sidip ırelme
.. için - tarifede mümkün olan ta
dilat• yapacaktır. Ancak tarifeler 
de yalnız meaafenin azlığı veya 
çokluğu eaaı tutulmamaktadır. 
Milli bir tlrket olan Şirketibayri· 
ye'nin idam.ei mevcudiyeti lüzu
mu da nazardan uzak bulundurul 
mtyor. yapılan tetkikata söre, 
Boiaziçi yolculanrun son bir se
ne zarfındaki adedi 10 milyon· 
dur. Bunun 4 milyon adedini yal
ruz Oıküdar yolculan teşkil etmit 
terdir. Binaenaleyh Oıküdar va
pur ücretlerinin az çok tenzili. 
ıirket varidatını çok fazla müte
eaıir edecektir. 

Sonra tirketin Kavaklara ka
dar yolcu nakliyatını temin ile 
mükellef olduğu da düıünülmek· 
tedir. Bütün bunlardan dolayı Şir
ketihayriye ücurat tarifelerinin ip
ka edilmese bile pek cüz'i tadi
li.ta uğramall kuvvetle muhtemel
dir. 

Seyrisefain tarifeleri 
Şimdiye kadar Seyriıefain ida

reai ıevahili mütecavire Ücurat 
tarifelerini Liman Tarife Komis
yonuna tanzim ettirmiyor, kendi· 
ıinin mülhak bütçe ile mukayyet 
bulunduğunu ileri sürerek Komiı 
yonun davetine icabet etmiyordu. 
lktısat Vekaleti, bu sefer, Seyrise 
fain aevahili mütecavire vapurla
rı ücret tarifelerinin de Liman Ta 
rife Komiıyonunca tanzim edilme 
ıini emretmiştir. 

Bu emir üzerine Seyriaefain i .. 
dareıi de Komisyona bir mümeaıil 
ile ittirake karar vermi,ıir. lıtan 
bul Deniz Ticuet Müdür muavini 
Müfit Necdet B. Tarife Komisyo-

nunca, :>eyriıefain sevahili ~ 

cavire yolcu adedi, ha11li.tı "j; 
aaplannın tetkikine memur~ -!J 
mittir. Komisyon, bu ay ı(P', 

Seyrisefain sevahili mütec-~ 
bilet Ücretlerini de tetkik eıl 
tir. Sevahili mütecavire h_.~ 
yüksek olduğu için bilet üc 1/ 
rinde az çok tenzili.t icraaı il' el 
kün sörülmekte, maamafih I< ;! 
yonun ne karar vereceii ın•1 

bulunmamaktadır. 

Meclisin yaz 
Tatili 

ANKARA 6 (Telefonla)~ 
Millet Meclisi cumartesi g.ııl' 
yaz tatiline karar verı:e~"~ı 
pazar akıamı Meclis Reı•1 r 
zım Pata 1 stanbula hareket 
decektir. --• 

BomJ:lay'da yeıı• 
arbedeler 

... 
BOMBAY, 6 A.A. - M~11 

!erle Müılümanlar arasın~• ~ 
kua selen bir arbedede bar ti 
telef olmut, 60 kişi yarala~~ 
Poliı, iki defa iğtifatÇılar u• 1 

tııf· 
atef açmağa mecbur olmuf 
kifi yaralanmııtır. 

, 
Mısırlı tayyarec• 

Parise vardı 
LE BOUCET, 6 A.A. - ~ 

prenslerinden AHMET ALI b''' 
LIM, Gazze, Şam, Hal~· 11 ıl 
bul, Bükreş Belgrat ve VıY":iJ' 
rikile yapmıt olduiu ı<; '# 
P aria seferini ikmal edere ~ 
saat 12,10 da Le Bouget'Y". r' 
vaaali.t etmiştir. Mumaileyh•"1,ıı 
kip olduğu tayyare 100 be lı~I 
kuvvetinde bir motarle 111iic:" 
tek satıhlı bir tayyaredlr. 
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illiyet l keri kalan yolcuları ta9ıyamı· 

yorlar ki ... Bu bir:· So?."~· ~ 
1 vay otobüsün beln goturdüğu 
yere de gitmiyor .. Onl~rda hat 

Müddeiumumi Telefon Şirketi. 
nin cezalandırılmasını istedi 

.ımdeai "MlLI,lYET" tir. var ıervı·a yok' ... lmdı tram- ı d) (Başı ı w~ı salı1 • e 
] fEMMUZ 19 3 2- ı va; mütteri bulsun diye alman ıun karara raptı icap eder demiı· 
ld.ırehane: Ankara caddeoi. 

100 No. 

Telgraf ndresi: lıt. Milliyet 
Telt.fon Nunu1ıraları: 

8••muharrir ve Müdür: 243lS 
Yazı itleri Müdürliiiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

BONE OCRETLER1: 
Tllrkiye ıçin 

L. K. 
Hariç içrn 

L. K.. 
8-

teilbir beni yaya yürütmekten tir. davacı vekili Methi Sait Bey 
1 başka 'eye yaramıyor. lıte .bu de tekrar tahitlerinin celp ve i•-

1 

dogvru değildir. Evvela serVlS· timaında 11rar etmiı, iddia maka 
1 mmı i111al eden Sabri Bey de: 

1 !er düzeltilir, vapuru~r a, t~a.m _ Suç muhtelif zamanlarda 

1 

vaylann iltisakı temın edılır, .., muhtelif kimaeler Üzerinde İt· 
hele arabalar aıklaıtınlır. On· lenmit bir dolandmcılık c6rmil• 
dan •onra, otobüıü ortadan kal dür. Daha dahil! dava edilecek 

1 dırmaya hacet kalmadan ken. müıteriler •ardır. Davacı tarafın· 
diai ç.ekilir gider .. Bizde bir ga dan gôıterllen 9ahitlerin celbi il· 

:zrmdır. 
: rip düşün<e bar.. Her zaman Kendilerinde• fula para alm· 

3 aylığı 4 -

6 " 7 50 

gözüme çarpıyor.. Mü,t~i •: dığını •ôyllyerek ıuetelere beya· 
zaldığını görünce servıalen nalla bulutlDluf olan zevatın da 
seyrekleştiriyoruz. Yanlış. ve ifadelerinin alınmaaı iıpatı müd-

14 -
1 

aerapa yanlı•! Araba sey .. rek··· dea için la;rnndır. Bu zevattan 

- Dol ndırıcıhk konUımıyan 
makineden "Konuıtu" demek su
retiyle Ücret alınarak yapılmıt· 
tır. 

- Makinem.iz bozuktur, va .... 
tiyi bulduk ve parayı böyle .tahıil 
ettik demektedirler. 

Bu bozukluk iddiaaı telefon 
makinelerinin otomatile tahvilin
den aonraya aittir. Biz otomatik· 
ten evvel de dolandırıcılık yapıl
dıiını ıı3yledik, iddia ettik ve bu 
iddiamıaı tahitlerle İ"Pal etmek 
istedik, Mahkeme bunu aaıuın 
dil.kata almadı ve ... hit iatimaına 
mahal olmadığına karar ,.erdi. 
Otomatikten aonraki bozukluk 
meıe1eıi.ne gelince bu huıuıta he 
yeti mütehaaıııanın verdiği rapor 
bizi allkadar etmez. i2 14 _ 18 - ' kü Doktor Kadri Ratit Patayla Dr. 

---"-------:::---ı ı !eştikçe mütteri azalır .. Çun Abdullah Cevdet Beyin de celbi· 
Gelen evralı 1..; verilmez - ! halk saatlan:a beklemez.. A- ni iıterim demiıtir. Bozukluk iddia edildiği ayda 

Müddeti seçen nüıhalar 10 ku- 1 ma evinden çıkar çıkmaz bir Ali Yaver Beyin makineıi muaye· 
•uıtur, Gazete ve matbaaya ait tramvaya rast gelirse biner Sadi Bryin ilirRZI ne edilm~ ve bozuk olmadığı an· 
· 1 • ı ve bo··y)e bı"nenler çog'aldıkça Sabri Beyin bu talebine Tele- latrlmı,tır. Binaenaleyh bozukluk 
'' er içı" n müdiriyete muracaa B · · ı \' · 

d b k fon Şirketi vekili Sadi Rıza ey ıddıaaı A i aver Beyin makıne· 
M.:•· ,..___ • ,,,_,___ .,.•u 1 mu···terı' artar ... Bun an at a. · b" · b d ·ı --uar. ~tenu.:ı uanur.cn1 m - j 'J' itiraz etmit: sıne ve ınnetıce u av aya tamı 
liyetinl kabul etmeı:. ikinci bir nokta ücret meselesı. - Davanın bu şekle inkılabı değildir. .. ~-----------1' Ben u··cretl- arttırıldığı zaman d - d · B .... , karsısın a teessur arze enm. u Sonra tirketin bir adamın bor-
BUGONKÜ HA VA bunun yolcu adedini azaltaca· şekil kabul edilirae mahkemenin cunu diğer bir adama yükletmi· 
Y"fİ)köy aıkeri rasat merkezin ğmı ileri sürmüştüm. iddiam 

1 
münhaaıran telefon davalarıyla ye, vasati hesapla para almlJ• 

ıı.,, •erilen mala-ta ıöre bu- dotru çıktı. Şimdi yine iddia e. metgul olma11 İcap eder. Her: hakkı yoktur. Vaaati huapla pa· 
li11 haY& az bodutlu ve ıimali is- diyorum. Ücretler azaltıl•ın.. _ Fazla para verdim diyen a· ra alınsa bile müıteriye bu para-
.:&.._ ·• ·r1· d · · · dl ·ı · damı buraya getı"recekmiyiz. Hem nın vaaa.ti bir he-ıaba cöre alındı-
--...ıuerden __ ı...ı.•i rüzııa 1 Mesela yüz e yırmı ın n !ID, ..ı_ _,._._ bu iddiada bulunanlaı·ın müraca· iın.ı bi1!fi.rm~~ zarureti -vardır. 
-.alı devam edecektir. 1 yolcu adedi yüzde kırk artar... at ede<ekleri yer buraaı deiil Hu- Halbuki ı, boyle olmamıı: 

8-7.932 tarihinde bava taııyiki Bizde müşteri azalınca, İrat ke kuk. ma~ke~eleridir: Bahıedilen. ı -o Siz ı 29 mükaleme yapbnıa 
7412 milimetre en fazla 11caklık I siliyor, İrat kesilince onu arttır şah•tlerın dmlenmeaıne ve _celbı 1 diye kat'i bir ifade ile para alın· 
14 -lırat kaydedilmlıtir mak için Ücretleri yükletiyo- istenilen zevatın celbine tuzum mulır ve bu auretle dolandın<•· 

yoktur. Hem ,ahltler neyi iıpat .,. Jık vapılmıttır. 

~ 
1 ruz... deceklerdir. Bu meaele hükfuneti · 

. Üsküdardaki dört buçuk merkeziye tarafmdan tetkil edİ· . J?oland•"!cılık c:ürmünün ~ilıte 
mfl kamyon kırığını seferden me- len bir mütehauıa heyeti tarafın· nnın aaffetınden ııtıfade edılerek 
il!! netmeden evel yapılacak ~eyler dan tetkik olunarak rapor tan- yapıldıiı muhakkaktır ... 

S k 
bunlardır .. Darılmaca yok! zim edilmittlr. Rapor meseleyi en Senelerce bu memlekellr it uyu yu arı kat'i teklinde halletmittir. Şahit yapmıf ve faturalarına ,imdiye 

Futbol hakemi ! iıtimaıru icap ettiren bir vaziyet kadar en küçük bir itiraz bile ser Ak tın k yoktur, demi,tir. dedilınemİf olan tirketln timdiki 
J a "En güç mağlup edilen ~ey Sadi Rna Beyden aonra dava· faturalanna da mllıterilerin iti-

d " d l cı vekili Methi Salt Bey cevap ver mat edecekleri na:zan dil.kata a· 
Su .... yukarı akıtma'· ı' ate- fena bir hakem ir eT ermış.. r k d 1 d ı k ı tır ' - "' mek istemiş fakat reiı müsaade mara 0 an ıncı ı yapı mıt · 

Yene rut geldiniz mi hiç?. Ben Ben pazar günkü (Galatasa- vermemit: Bu cürmü itlenıekle maznun 
raat ,.eld' D" I · ı ray - Racing Club) maçında _ Evrak münderecatma na- olarak huauru adaletinize ıevke· 

• ım. 111 eyın. d leh""lh d b · · b ı ı dilenlerin tayini c-zal•nnı talep O tJ'd d nd•" bulunma ım ve u am u- zaran uııhit ııtımaına ma a oma "" u 
•ı<u ar a uzun zanı.a - .. .. · · . ~ ederim demi;tlr. heri hakkında bir tek kelime )unmadım. Çun~u pek aınıı e dığma karar verildiğini tefbin et-

k O da ha miş ve müddei umumiye hitaben 
l'aznıadığım bir tramvay 'ir- doknaca şeym•t··. ra. • ! de: 

t!l temmuza haldı 

ketj v rd B · ket' ba•ın· zır bulunanların ıfadesıne na· _ Esas hakkındaki mütaleanı-
d a ır. u t•r m • b 1 t ·• ·· M 
il da fe•tkali.de büyük hüanü zaran fut O anr enoru . r. zı dermeyan ediniz! demlıtlr. , 

Mahkeme relai, Sabri Beyden 
aonra davacı vekili Methi Sait B. 
ye ıöz vermiş, fakat Methi Sait 
Bey aon sözünü söylemeden evvel 
rapor Üzerinde tetkikatta bulun•· 
cağını söyliyerek iatimhal etmit. 
muhakeme 13 teıumuz riln8 ... 
babına talik olunmuttur. 

tıiyet ıabibi ibr müdür vardır. Pegnam oy~n~ !'e~ fena ıda~e 8ıu; nedir? 
811 müdürden - küçük mem~- etmiş. Belkı ıyı b~r antrenor 
ra kad h k bu t vay tır olan Mr. Pegnam ı Ankarada 

v er ea ram b" d ·· d·· 
ketinin muvaffak olmasını is· oyna tığ.' 'o oyun ah. g?: ~m:· 
ter. Üıküdarlılann da yedi sin- iyi de~ıl... yuna d ıa~ı .eb ı'tı· 
~n t · · k d hepsi bu rak edıyor ve o af' en ılı aren ye mışıne a ar I . . . . 
lıislerl dol d Llkin tram- , oyuncu arın aevıyesıne ınıyor. 

e u ur. • .... d b- 1 1 :•y İ!i bir türlü iıtenildiği gt· Pa:tar ~ku.nu e. oy. edd~ muş tvte 
"i tİltnez. Eakiden bet, altı da oyuna ı ı genem cı 1 sur.e e 
kikacfa bir hareket eden Kısık- yar11lanmuın~ .se~!' ~lan 'ıdde 
lı arab.ları 16 dakikada bir, ti vermekte bırıncı amıl olmuş .. 
liaydarpa.ta arabe.lan d~ ya- Hocalık etmeğe ka~ar ver. 
rıııı aaatte bir hareket edıyor. mit bir adamın h~~e~lık etme 
Bu kadar ıeyrek hareket eden ai iyi bir yol degıl~ır. Onun 
•rabalarda da ilaç için arasan, için ~imdi diyorlar kı: 
Yoku bulamazaın. Halbuki o _ Ortada adam ölmeden dü 
lıraflann nüfuau eksilmeili. Bu dük çalmaz!.. 
Y~~ular ntteye bi».iY.o~?. itte Bizde futbol hakemliği bir 
~Uşunüyorlar, duşun';'y~lar. ld Gelen ecnebi takım 

Sabri Bey: 
- Suç dolandırıcılıktır, diye 

sö:ıe batlamıt, h!diıeyi tetrih e• 
den ullUn mütaleaaında ezcümleı 

Etıbba Odası Riyasetinden .. 
Oda Heyeti Umumiyeainin 8 Temmuz 1932 cuma g:.inü ••· 

bah saat 10,30 da Cağaloğlunda Halkevinde birinci içtimaı mu
karrer bulundutundan bayı kiramın te,rifleri rica olunur. 

(2980) 

Yozgat Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Yozgat Memleket haatahaneainin meYkii münakasaya vazeili 1 

len ilaç ve alalı tıbbiye ve cerrahiye liate ve ,artnameaini görmek 
ve tekliflerini mektupla mezkur hastahaneye bildirmek üzere ta
liplerin İstanbul ve Y oaıat Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdiri. 
yetlerine müracaatları ilin olunur. (3130) 

1932 

OSMANLI BANKASI 1 L A N 
Senelik Heyeti Umu_.,e içtimai Türk Anonim Elektrik Şirketi, 9 Temmuz 1932 tarİ· 

28 Huiran tarihinde, 1..-dracla, Ge hinde Büyük Adada Nizamdan başlayarak Heybeli Ada 
neral Honour"ble Slr Herbert A. 
Lawreru:e G. c. B. nin riyaaeti .ı. Deniz Mektebi liman &eti kıyısına vasıl olmak Üzere 
tında aktedilrniıtir. Mümaileybe, mu tahtelbar r bir kablo konacağını alakadarana bildir-
rakıp aıfatile ,en fazla hiıaeye sahip ki k i f l -
iki hiıaedarın mümeuilleri olıınk , me e e P şere ey er· 
Banque de Pariı et dee Paya-Bas na. Takriı>en on gün devam edecek olan mezkur İşte kul 
mına ~«;>ıyö J .. Choppin .ıe . Janvry l11nılacak merakip gündüz ve gece, kablo vazında mÜa· 
n Credıt F oncıer d' Alııene et de ' . • . • . 
Tuniaie namına Möıyö A. Artonne lamel olan beynelmılel ve mutat ışaretlerı hamıl ola-
refakat ediyordu. C!\khr. 

Sah_ipleri haz.ır ~ulunan veya tem- Bu havaliden geçecek aefaine, kablo vaz'ı ile meşgul 
~~ edılMl hluelenn adedi 149·690 olan merakibin a&a-ari bir gomine açığından geçme&İ 
1 

• ilan olunur. 
Türkiye Hük6-tinln Banka nea MODlRİYET 

dinclelö Komim lbean Rlfat B.,e-
fendi içtimada burr lıulunuyordu. 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet vekiletindenı 

Bu sene latanbulda Fen Fakültesinin (F.K.T.) aınıfına de 
vam. ~~ek. üzere leyli Tıp talebe yurduna tam devreli lise vı 
tah.11~ ıtıbanle buna muadil muaaddak resmi mekteplerden en İyi 
ve ıyı derecede meııun olanlar alınacaktır. Talebenin yemesi ya! 
maaı ve üstü ba,ı Yurtça temin olunur. Ve ayrıca tehri mua~yeıı 
mikdarda muaveneti nakdiyede bulunulı.: . 

Bankanın 31 Ki.nunevel 1931 tan 
hindeki bUançoau Müeueae heupla 
nnın aon derecede likiditesini müey 
yittir: !. 13.089.387.- lıterlinlik 
alacaklı hesabı carilere mukabil 
{. 6.082.423.- İıterlin kasa mevcu· 
du (31 Kinunuevel 1930 da kaıa 
mevcudu: ı: 3.039.996.- 1 ıterlin
di) ve kıımı azamı Franaız ve lngi
liz Huine bonolarından mürel.kep 
{. 6.004.479.- lıterlinlik aenedat 
cllzdaru (bu clizdan ınenudu a:,.. 
çen •en• [. 4.062.!!09.- lıterlindi) 
göri.ilmekt...lir. Kayıt ve kabul sureti: ve t•rtları tunlardır: 

t9ıetme n<>layicinin bundan mü- 1 - T allpler el yazılarile muharrer ve muvauah adreslerini 
teeHİr olacagı tabii idi. Fakat buh- havi aıajıda beyan edilen evrak ve veaaika raptederek nihayet 
ranın yalnız Yakın Şarkta detil,IMI 1 T · · el 1932 "h" k d d tün diinyada dahi tetHdüt etmiı eşrınnrvv tarı ıne • ar oğrudan doğruya Sıhhat ve 
olına11Jıa nazaran, reiıin nutkunda içtimai Muavenet vekaletine göndereceklerdir . 
aöylecliji vecihle, lıu ıiyaıet müea- A : Türkiye cümhuriyeti tebaasından bulunduğunu natık 
ıeaenin emniyeti hazıra11 ve inkişafı hüviyet cüzdanı, 
müstak~li noktaı nazarından son 
deıece mühimdir. B : Tam devreli liıeden mezun olduklannı mub yyin mek· 

itfa muamelelerinden ıonra, 1931 tep tahadetnamesi veya tasdikli aureti, 
aeneıi he&apları ııeçen ıeneden dev- C : Tahail etmiş olduklan müesıeaelerden ahnmıt hal ve 
redilen miktar da dahil oldutu hal- hareketlerinin mazbut ve kusunuz bir derecede bulundugunı• 
d.• f.. 1~.853.-:- la~erlinlik kabili~- müt'ir hüımühal varakaaı, 
tımal bır meblai ıra.e etme~dedir. B : Mütehuaıaları tam haatahane heyetinden ıstihaal edil 
Buna nazaran. Umu'."' ~omıte ı• mi, nümuneaine muvafık ve muaaddak reaimli bir kıt'a aıhhat ra 
çen.'.""~ ol~u~ vecıhl~. hı11e •. ~tına , poru (Bu rapor hastahane ba9tabiplik1erioin mühürile mühürlü 
a Şılınlık. hıHeı te~ett~ tozıım .t~' ve mazruf olarak talipler tarafından diger evrakile birlikte gön 
lif ~ttır. Bu h;11::.ı. 1~:!un derilecektir.) Bu hastahaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyar. 
tevzu !. 75.ooo.- •t 18 edil :;. bekir numune hastahaneleri, latanbul çocuk hastahanesi, İzmir, 
~elı..., ııelecelı ••ne:Y• ~ .m ba Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket hastahanelerinden iba. 
üzere t. 25.853.- laterlin k bır rettir. Buralarda muayene olunnmak için bu hastahanelerin men. 
kıye kalacaktır aup oldukları valiliklerin Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlük 

Heyeti Umumiye Komitenin tek- lerine talipleT tarafından bizzat müracaat olunacaktır. 
lifatını ittifakla kabul ederek ıalifüz E : Sureti •!ağıda münderiç Noterlikçe musaddak velileri 
zikir hl11ei temetıüiln 63 Nümerolu tarafından ve velisi bulunmeyanların kendileri tarafından veril· 
kuponun teslimi mukalıilinde mev- miş bir kıt'a taahhüt senedi, 
kii tediyeye vaz'ı tarihini 4 Temmuz F : 4, 50 x 6 eb'adında üç adet fotoli:raf, 
olarak teabit eylemi9tir. 2 - Yatları 22 yi geçkin olanlar ve tahaillerini ve ileride 

Heyeti Umumiye Umumi Komite mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve ıınzaaı bulunan. 
a:&alıi1DB müddetleri hitam bulan lar kabul edilmezler. 
Mösyö Anathaıe Roudy ile Möayö 3 - Veki.lete gönderilecek olan mezkur evrak ve veaaikin 
!::f~. de Neuflize'i tel<rar intihap alındığı ve kabul edilip edilmedikleri taliplerin gcisterecekleri 

· adrese on be, gün zarfında tebliA olunacaktır. 

.. c;;::,_::~e:: !t,umi~z::"j~: TAAHHÜTNAME SURETi 
• tanbuldıdô Uınwni Müdürü Möıyö Leyli Tıp talebe yurduna kabul edilerek tıp tahsil edip heı 

Piern de Sorbiw de P_,.....__ hansi bir Tıp fakülteainden tabip olarak net' et eylediğinde (ey· 
ae'in hatıraaı hürmetle yadeclilmiı- lediğimcle) 9-8-1932 tarih ve 2000 No. lu kanun mucibince mez· 
tir. kUr Yurtta • geçirdiği (Geçirdi~m) zamanın iki aülüaü kadar 

T E Ş E K K O R bir müddetle Sıhhat ve İçtimai muavenet vekill!tinin tayin ey. 
liyeceji mahalde ifasına mecbur olduju (Olduğum) hizmeti ka 

Nafaa Fen Melıtebi aabık m6diiıil bul etmediği (Etmediğim) veya kabul edipte müddeti muayye-
ve topoğrafya muallimi merhum ) 

neıini bitirmeilen terkeyleiliği (Ey edijim) takdirde kendiai 
müheacliı lbrahim Salibattin Beyin, 

(Kendim) için 1&rfedilen paranın iki mislini ödemeğe ve Tıp 
ailemizi hüzün ve eleme ıark eden 

tahıilini terkettiii (Ettiğim) veya sıhhi sebepler haricinde Fa. 
ufulü hımni dolay,.ile bizzat ve tab 

11\1 yolcuların otobüs ıamı al· para 0 u. "d d k 
tında iki buçuk kırık kamyona )arın maçlar'.nı ı are e ece 1-----------------------------1 rireıı beyanı taziyet v~ cenaze mera-
lıindiklerini k"'fediyorlar ve ~u Türk hakemı bulunamıyor .. Es y•• •• • h• aimine ittirak llıtfunda bulunan ve 
lıir kaç ıründe bir bahane ıle kiden vardı .. Ve eskiden maç· otun ın ısarı umu- haıtalıiı eana11nda istlf .. rı batır• 

külteden daimf olarak çıkanldıjı (Çıkarıldığım) ve mezkur yurt 
ta bir aeneden az bir müddet kalarak yurdu terkeyledili (Eyle
diğim) takdirde keza kendiai (Kendim) için aarfolunan parayı 
ödemeği müteahhit zamin ve mütekeffil olduğumu natık itbu 
.-edim tanzim ve mütarünileylı V ekilete tevdi ve ita kılmdı, 

(3168) 

L -' ) • "d den zevatı muhtereıneye n lıilbaı&a 
"il kamyonları .o a.,..er erı yap. lar bugünden daha fena ı are 

- - - .ı ) E ell •• d •• ı •• •• d hürin ._e: elemim.ize: pelr; aamimi su lrıaktan meneu. •.yor a.r. "."be ed"ılmezdi 0 hakemler kalsa idi A 
..__ h bi d b m 1 mu ur ugun en· rette iıtirak eden talebelerine ve ar ~Ü~yanın tÇ r yb~rın. ke t~r )er bugün tecrübe ile daha iyi • '--datlanna anı ı-tkkür ederiz. 
-iyen in huııul ır ,ır e ı ve- .. f .. ..., 
1 ... k'ı ond' a hı"aaedar da olsa bu olurlardı. Lakin maattees .. s .. u Mertıuımın zevccıi: Nedime. ~~ 1 küfü 1 - Azapkapı deposunda mevcut takriben 40 bin kilo köh-
k d be. 

• e halk zararına bazı takınların u u orta . r- Kızlan: G""ber, Kevıer. 
a ar rız v 1 d d 1 ne kaneviçe, çul, İp ve kınnap, Baro Riyasetinden~ 

•ı . ö ··1müf •ey )erine tahammü e eme ı er, Oğlu: Nedim. 
q ınaye etmeıı g ru ~ 

1
.. .. ed"I 2 - Samaun Ba,müdiriyeti ambarlarında mevcut (4000) 1 su· Al" T 1 . .ı..,,.ldi M h a •o"'yle dütü- tahammüle uzum gorm 1 er, • ()()() k') · 1 K Damat arı: reyya, 1 a ıp. 30.6-932 tarihli heyeti umumiye içtimaırun devanu 7 Tea.nuz 932 ı.-

"""l(I r. a az ~ d ş· d" b" k b kilo köhne kanevıçe ve l ı o ıp parçalari e aracabey me> 1 . 
ll<eb"ılin'z•. '""- binlerce lira IS- çekildiler.. ım ı ır aç Y_• an murlugvu ambarlarındaki 218 kilo köhne çul. --------------ı rihine miiaadif ıı«tembe a:ününe talik ecli nuı olduiundan yenni -.kur· 

IU& 1 1 S T I L 1 K UCU z d• .. at 15.30 da rüfek•nm baroyu tqrifleri rica olunur. 
lı.ülınüt olan bir teşebbüs yürü· cı bu iti yapmaya ye tenıyor.. Nev'i ve mikdarları )'\lkarıda gösterilen hurda levazım için A Ruznamei müzakerat: 
&ün diye üç ~ hususi menfa· B Türk hakemleri hesabınıo tüccar tarafından teklif olunan fiyatlar haddi liyik görülmemit D O K K A N 1 _ 931 rcneaine ai't heaabetın tetkik ve kabulü. 
ııt haleldar edilebilir .. Bu tram _u, tine kaydedilecek bir ha olmakla yeniden yapılacak müzayedenin 14-7-932 perıembe gü- Bayaziıte Cümburiyet caddeıi 49 2 _ He&ap müfettiılerinin intihalıo. • 
Yayın ya,amaaı da üsküdarın 11.mm.e nüne taliki lcararlatlınlmıttır. Taliplerin o gün saat 10 1 2 da No. lu tütüncü dükkinı tafraya a:zi. 3 _ 1 Temmuz 932 tarihinde müddetleri hitam bulan ıkt aza yeri,.. 
lııyatile alakadar.. iyi ama, dısedır.. FELEK Galatada mübayaa komisyonuna müracatlan. (2889) met dolayısile devren utıhktır. yenilerinin intihabı. 
otobüsler kalkınca tramvaylar 

~illiyet'in Edebi Roınanı : 26 

.. l ? Olüler yaşıyor ar mı· 
(Febeli fantaıtique roman) fN AHMI 

Yazan: ır0SEY R 

- t'ere Maury nıerha.: 
lrıet .. Mesele bUıim içİll çok ınu 
lıiındir 

· - Peki bunu ela aöyliye-
Yim .. Şeametin müteveccih ol
dugu hedefi aile efradından 
lıir geaç teşkil eiliyor •· . ., 

- Kadın mı? Erkek mı. 
Erkek.. k 

- Uzakta cinayet vu .. u 
hulnıut amma ıeameti henuz 
hııraya airayet etmemit bulu
ııuyor .. 

- Evet .. 
Ah Pere Maury bd~ 

Oııünü almak mümkün - 0 

'-ıidir .. 
- (fataliaine) İn ne ol-

dı..; •. . nuz Ola .. 6Ullu bılmıyor musu · 
Cağı kim deği,tirebilir?. . 

Mübarek babamız çok rı· 
Ca ede . 

M~kaddere ru.ı olwıııa. 

zaya rıza, sükUt, tevekkül, ~·
hanımül... Allaha tükür ve lıta 

1. t cennetin anahtar an 
at.. t e . bu d .. 
ahretin ebedi aaadetı un-

ın nıuvakkat eza ve elem-
ylea~le kazanılır ... <?tul Allah 

k d feci etti 
b. . ı"çin en ını a 
ısım . k · b .. yük işkenceyı çe tı. 

en Bu apas oasihatlarmdan 
u p d .• 1 p. e Maury e goz tte 

ı~n~.a m:den geldiği gibi gene 
gorun 
öyle çekildi. 

-17-

Allah kadiri 
t ınutlak mıdır? 

Talit Bey - Biz bu pa· 

d 
-netin anahtarlarını 

paz an c~- r k 
değil bisi bu dehıet ı mt;r• • 

ku
• rt __ L malumat ıate-

tan aracaa h'f 
. O b' incilin bir sa 1 e-

dık ıze 1 . b" til 
. : okudu gitti. çınıe ır r 

sını . • gel 
lü talD INr iman ıtmınan•. • 

kıl erdiremiyorum. Baknnıza le idi. Facianın cinayet ve se. 
'u papaza dünyadaki ruhbani bebi a,k olduğunu ve uzakta 
zihniyetini hiç değittirmemi,.. parlayan bu felaketin dumanı 
Kilisede vaaz eder gibi söylen Velittin Paşa ailesinden bir de 
di çekildi .. Demek ki insanlar likanlının başını saracağını 
dünyadaki $.det, ahliJ, ve iti- haber vermitti .• 
katlarını aynen muhafaza edi. Aile içinde üç genç erkek 
yorlar. Bu ispritiamacılıkta var .. Orhan, Turhan, Dilaver .. 
halli icap eden mesele bir de- Üçü baş başa vererek uğraya
ğil, be, değil, on değtl .• Bu. cakları ,eametin nevi hakkın· 
gün beşeriyet İstikbal için fen- daki ihtimalleri aayıp dökme. 
ni, ilmi bir din araştırıyor. ğe girittiler. 
Hıristiyanlık zamanını yapıp Kötkün içine ıölıe salan 
bitirmi,tir. Artık onun efaa· ı bu meçhul felaketin önünde bi 
nevi alacaları çoktan içmden le neş'eaini pek kaybetmiyen 
dıtın• vurdu .. Bu papaz hili Dilaver: 
Oğul Allahtan, cennetten bah. ·-- Beyefendiler bakalım 
seiliyor... Demek ki dinlerin piyango hangimize vuracak?. 
bu dünyadaki (Dogmatique) Malüm ya bize ihbar olunan 
yalanlarını ahrette de düzelten loteri elli bin, yüz bin liralık 
yok.. değildir .. Bilmem ki bize bunu 

Mürebbiye ile dayı bey ara- haber verdikleri için ruhlara 
sında ıiddetli bir münaka,a ol teşekkür mü edelim? Linet 
du. Yine hiç bir taraf öbürünü mi? 
ilzam edemedi... Orhan - Haber verdikle-

Papaa Maury dindarane na. rine fena mı ettiler? 
sihatlarile beraber meydana a- Dillver - Pek le İyi etme. 
tılan garip facia sırrını (s. m. diler .. Ne belaya uğrayacak 
ı.) dan ziyade deşerek gitmit· isek onun vukuu dakikaaına 
ti .. Fakat söylediği şeyleı: sad. kadar ay ne olacağım? Diye 
ra ıifa vermek ,öyle dursun, üzüntü çekmedenae bu şeame
zihinleri 1&ran merakı büabü· te birden bire dalıp çıkmak . 

mak evladır. 
Turhan - Ben bu ihb.rı 

fena bulmuyorum .• Her ne ıu. 
retle olursa olsun olacağa kar
tı tedbir almak için uyanık 
bulunmuş oluruz. 

Dilaver - Malum değil ki 
bugün mü? Yarın mı? Nerede? 
Ven ne olacak? ... 

Orhan - Olacağı men için 
alınacak hiç bir tedbirin fay
da vermiyeceğini de anlattı· 
lar .. Ellerimizi göğüslerim ize 
kavu9turup bekliyeceğiz. 

Turhan - Bize ıelebile. 
cek kaza ihtimallerinin hepsi
ni düşünür ve elimizden gel. 
diği kadar kendimizi bunlar
dan sakınmaya uii:ratınz .. 

Dilaver - Vallahi bilmiyo
rum. Bir tarihte mi okudum 
bi-r romanda nu? Eıki zaman. 
da kıralın biri neden öleceğfoi 
anlamak için fala baktırm•!· 
Balık yerken kılçığı boğuında 
kalarak irtihal eileceğini s6yle 
mi,ler •• O da bütün ömründe 
balık yememeye karar vermi9 .• 
Biz de böyle mi yapacatız? Su 
da boğulmamak için deniz &fi· 

rı yere gitmiyeceğiz.. Köprü 
üstü dubalannda dolatmayaca. 
• ~ ·· ··nd 

Ttineldln ve Karaköy cadde- Dilaver - Oynak bir ha. 
ainderı kartıdan karııya geç· nıma gönül vermek •• 
miyecejiz. Tüfenkle, pıçakla, Turhan - Evet. Çünkl' 
oynamıyacağız. Sinemaya, hu ruhların bize haber verdiklen 
ta ziyaretine gitmiyeceğiz.. facia atk macerasından kopu· 

Turban - Ata, bisiklete, o. yor .. 
tomobile hele otobüse, tayyare Orhan - Gönüllerimizi 
ye binmiyeceğiz.. • aık tesirinden Hkınmalıyız •• 

Orhan - Kazara zehirlen.- Beıı bu ciheti timdi en ziyade 
memek için evimizden batka dikkat ve ihtiraza ••yan görü. 
bir yerde ağzımıza biT !ey koy yorum .. , 
mıyacatıa... Dilaver - Üçümüzden bi. 

Turhan - Silah ta,ıyan Ye rini vuracak teamet, sevda 
komünist tabiatlı aç kimaeler. bombaaınde.n patlayacaksa ben 
le konuımayacağız •. Ga:ı:eteler kendimi bu tehlikeden kurtul. 
de açılan anketlerden bir ıey rnu, 1&yanm. 
aoruluna cevap vermiyeceğiz.. Orhan - Niçin? 
Çünkü hazan in1&n bu yüzden Dilaver - Çünkü hiç bit 
düelloya netice Yerecek hücum insan güzeli sevmedikten ba~. 
lara uğra yor. Tehlikeli ıinir ka bir di,i kedi bile okıamı· 
buhranlarına tutuluyor. yacağım ... 

Orhan - Tanımadığı adam Orhan - Büyük aöyleme ... 
le.rın arasında dola9ırken içle- Ru.h. bize bu ıeamete par fa. 
rinden bir deli zuhur edip te tahte uğrayacağımızı bildirdi. 
İnsanın boğazına sarılabilir.. Bunun manası, ne kadar uğ. 

Turhan - Pek te tıka ha- ra,sak bütün dikkat ve ihtiraz 
sa karnımızı doyurmıyacağız. larına rağmen mukadder y . 
Çünkü suihazimden ölenler de i rini bulur demektir.. . e 
çok görülmüttür. ' Dilaver Ruhların bu idd" 

Dilaver -- Saymadığımız j lanna benim çok aklıın '"; 
bir tey kaldı. En tehlikeli bir yor doğrusu.. ermı. 
te'Y·· • 
Odwı - Nedir? 
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Takas Sure tile 36,768 Liralık Tiftik 
Ekonomi Malılcemelerde 

Tiftik ve halılarda 
takasın faydası 

Haliç şirketi 
Fakir 

Bu sene de Belediye 
hissesini veremiyor 

Memleketinde öldü 
biliyorlar, burada sağ! 

Takas olarak en çok tülbent, 
yazma ve lastik ithal edildi 

Haliç ıirketinin vaziyeti mali· 
yeıi fena olduğundan Belediye 
geçen sene ala~aiı 28 bin lira hia
aeaini hir aene tehir etmiıti. Şir
ketin Belediye hiıaeaini verme za
manı bu sene hulul etmİ§ bulun· 
maktadır. Şirket Belediyeye bu 
ıene de para veremiyeceğini bil
dirmiıtir. Bu •eneki hi01e de 25 
bin ve küıur liradır. Belediye ıir
kete yeni bir miirakip göndere .. 
rek bu seneki mali vaziyeti tet· 
":ik etıirmeğe başlam.ı~tır .. Şirke. 
tın Belediye hiHesi böyle her le· 

ne tehir edildikçe, şirketin sonra 
bütün bu paraları naacl ödeyeceği 
Belediye mabafilinde endiııe uyan 
dırmaktadır. 

65 yaşında bir adam hırsızlık 
cürmü ile muhakeme ediliyor 

Tiftik •e halılarmıısın her ne•İ 
ithal efYUI mukabilinde ayni kıy 
mette olarak lhraeınm. takaaa ta· 
bi tutullllllUllWl ilk faydalı netice
leri elde edilmiftir. 

Ticaret miidürUitünün hazırla 
a'ıiı bir iotatlatife nazaran uzun 
milddetten beri üzerinde pek az 
muamele olan tiftik n hahlanmı 
zın ihracında aon on bet stin zar· 
fında böyfik bir inkitaf ııörülmU. 
tür. 

Yapılan iatatiatit• ııöre, taka• 
uaulünün tatbikinin ilk 15 ııünti 
zarfmda tehrimizden takaa ouretl 
le 36, 768 liralık tiftik ve 53,1189 
liralık halı lhr~ edilmiştir. Yapı
lan tetkikat ıöatermiıtir ki hah 
ve tiftik ihracı mukabilinde en zi
yade tülbent yanna xe llstlk ııe· 
tirilmiftir. ihracatı idare eden it· 
halltı yapa• tacirltırdir. 

Toprak ta ihraç 
edillrmit 

Bir zat Yunaniatana toprak 
ihracatı için alakadar makamlara 
bir müracaatta bulunmuttur. 

Ticaret odaaı topraia m•Df" 
ıehadetnameai verilip verilmiye· 
coti hakkmda tereddüde dİifmÜt 
ve yapılan tetklkatta t.unun aleti.
de toprak olduğu anlatılmııtır. 
Sahibi bu topraiın Y unaniatanda 
t.ahçe itlerinde lrullanılacarını 
söylemektedir. 

Bu toprağın ihracı için tehadet 
name nrilmiştlr. Maamafih bu 
ihracatın sebebi hlll anlaplama· 
mıttır. 

Buğday fiatı 

Dün borsada butday azami 8 
kurut bet paradan muamele gör
miİ.ftür. 

Şehrimiae dün Anadoludan 30 
Tagon bulday ııelm'4tir. 

Bir teker fabrikası 
için teklif 

Aldıfımız mal6ıınata nazaran, 
methur (Buruna) Çekoalovak ma 
!cine fabrikuı hıikılmetle temaaa 
ııirlterek mGhim bir wkllfte bulun 
muıtur. Bu makill4' fabrikası mem 
leketimlzde muazzam bir teker 
fabrikaaı Tiicude ııetirmeii teklif 
etmektedh-. TelcHfe naaaran tir
ket fabrikayı on aene kendiai itle· 
lecek ve bundan aonra hükU.=met• 
devredecektir • 

Şekere mukabil 
tütün 

Tiırkiye il .. muhtelif Avrupa dev 
Jetleri arasında, ithalat ve ihracatı· 
mızı tanzim için clearing e.aıına 
mustenit muahedeler aktedilmekte 
olduğu malumdur. Şimdiye kadar 
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Macariıtan . Çekoılovakya, Lehis
tan, Belçika, Fransa ve HolaRda ile 
bu yolda muahedeler aktedilmiştir. 
Almanya ile de hususi bir clearing 
muahedesi yapılmıttır, bu muahede 
mucibince ithalat ve ihracat tilcca.ri 
aralarında huıusi clearing muahede
leri aktedebileceklerdir Diier hli
kolmetlerle yapılan muahedeler mü· 
cibince ithalat ve ihracat takas beaa 
bı devlet Bankasında temerküz etti 
rllecektir. Bundan maksat muvazaa 
lann önüne ııeçmektedir; Çünkü clea 
ring muahedelerinde Türkiyeye ya
pılan ithalita mukabil yapJacak ih
racatın aynı elden yaptlmamaıı esas 
İttihaz edilmittir. 

Clearing muahedeleri.Ün batlıca 
hedefi tütün ihracatımızı kuvvetlen 
dirmektir. Ecnebi memleketlerden 
t.ize ithal edilecek qyaya mukabil 
memleketimizden bilhaua tütün al
malan ileri sürülmektedir. Bu su· 
retle son zamanlarda büyük bir buh 
ran geçirmekte olan tütün ihracatt 6 

mızın biraz inkl,af bulacağı ümit e
dilmektedir. 

Memleketimiz mahauliı.tını harice 
ihraç etmekle metıul olan muhte
lif mÜeHeıeler memleketimizden 
yapacaklan ihracata mukabil, Tür
klyeye qya ithali için hiıkumetle te
maılara baflamı1Iardır. Bu meyan· 
da tütün ihracı ile meıgul olan bir 
tirket Türkiyeye ithal edilecek te· 
kere mukabil, buradan tütün ihracı 
için hükümetle temasa girl,mittir. 
Bu •İrketin müdürü bu hususta An 
karada alakadar maka.mat ile görü~ 
tükten sonra şehrimize avdet etmİf · 
tir. Bi7.e verilen habere göre, muh
telif devletlerle aktedilmekte olan 
cl-.ring muahedelerinin neticesine 
intizaren şirketin müracaatına kati 
bir cevap verilmemiştir . Bununla 
beraber tirket, ihracat edeceği tütün 
leri 1imdiden mubayaaya baflamı•· 
tır. Bundan ~ka Avuıturya rejisi 
hesabına memleketimizden tütün 
mübayaa etmekte olan Auatro-Türk 
tirketi merlcft müılilril M . Seckel 
de takas eıa11na muatenit bir itilaf 
,...pmak üzere Ankareya gitmiştir. 
Bu huıuata bir ihtilaf aktedildiği 
takdirde Avusturya rejiıi, bu sene 
lunir. Samıun ve Bursa havaliain .. 
den t.ir kaç milyon kilo tütün mü
bayaa edecektir. 

İngiliz fabrikaları 
taşınmak istiyor 
Şimal memleketleri ticaret mÜ· 

meuillitimizin bildirditine göre, 
bir çok lnıritiz firmalan Tür
kiyede pamuk aanayiinde çalıt· 
mak ihere fabrikalannı nakle 
loazı ıerait dahilinde talip olmak
tadırla.r. 

Halen pamuk ipliği İmal eden 
bir lngiliz fabrikası yarı bedeline 
mukabil Türk emtiaoc almak ve 
diter nııfına mukabil hia.e sene
di kabul etmek tartile fabrikayı 
Türkiyeye nakli kabul etmekte
dir. 

Belçika şeker gön
dermek istiyor 

Taka• eaaıı Üzerine memleke
timize teker ihhali için Ankara'
da hükOmetle temas etmi, olan 
Belçika teker fabrikatörlerinden 
M. Krönarher Belçika'ya avdet 
etmittir. 

Yağmurlar 
Ticaret borıaaının netrettiği 

rünlük hava raporuna nazaran 
Salı sabahına kadar Kastamonİ· 
ye 1, Kütahyeye. 1, Slvrihiuıra 3, 
Ankaraya 3 milimetre yaimur 
du.<nüttür. 

Bir vapur bet türkü 
kurtardı 

Loit Triyeatino kuınpanyaauun 
A••tino .. apunı 26 haziranda Ba. 
tum'dan Tnbzon'a ıiderlıen fırtnuı. 
lı bir havada meyn dolu bir kayılı. 
ta bulunan bet Tilrkü kurbıraralr 
Trabzon'• ııötllrmlttGr. 

Şevki B. Ankaraya 
gitti 

Muhtelit Mübadele 
Türk murahhas heyeti 
B. Ankaraya ııitmittir. 

komisyonu 
reisi Ş..kl 

Barut inhisarının 
tevhidi 

Yeni mürakıp tetkikatını bitir
dikten sonra vaziyeti Belediyeye 
bildirecektir . 

Belediyenin bu aeee de hiueıin 
den muvakkaten dahi o1aa fera
ıat edip etmiyeceği henüz malum 
değildir. 

Belediyenin Adada
ki elektrik motörleri 

Adaya elektrik ııeldikten sonra 
Belediyenin orada evvelce teıia 
ettiği bir kaç küçük motör satılı
ğa çıkarılmı,tır. 

Hamal işleri 
Hamal itleri yeni tekilde ted

vire batlandıktan sonra kırtaıi 
muamelitın arttığı görülmü9tür. 
Bunun için yeni bir şekil bulun
muttur. Her hamal için bir talep
name kağıdc tabettirilmittir. Bu 
talepnameler doldurulmak sureti. 
le muamele kıaa bir zamanda yÜ· 
riitülebilecektir. 

Müstahdeminin 
muayenesi 

Müatahdeminin ııhhi muayene 
leri timdiye kadar her ay yapıla
bilmekte idi. Belediye bundan son 
ra müstahd min muayenelerini 
senede dört ay y•pacaktır. 

Eksik tartan 
teraziler var 

Belediye bütün tebırdeki tera· 
zi, kantar veaaire aibi ölçü aletle
rini muayeneye batlamıttır. Bun
ların içinde ekıik tartan bazı kan 
tar ve teraziler görülmüt müaade
re edilerek aahiplerl hakkında da 
tahkikata başlanmıttır. Mua.yene· 
ler bir ay devam edecektir. 

Yerli regülatör 
Celal u•ta isminde bir Türk 

aan'atki.rının otobüılerin aür'ati
ni tahdit için imal ettiği yeni bir 
regülatör aleti Belediyece tetkik 
edilmiş ve muvafık görülmüttür .. 

Yerli regül8.tör hariçten gelene 
nazaran yarı fiyatladır, lıtiyen 
otobüsçülerin bu aleti kullanabile 
c~kleri kendilerine tebliit edilmiş 
tır. 

Maar·f müfettişleri 
kongresi 

lzmirde toplanan Maarif mü
fetitleri kongresine ittirak etmek 
Üzere tehrimizden de 5 müfettif 
lzmjre sitmiıtir. 

Vlll111ette 

Çekirge 
Mücadelesi 

Vi/Ayel miilhakatında 
imha edildi 

Vilayet mülhakatı dahilinde 
Çatalca ·oe Yalova'da çekirce çık .... , ... 

Ziraat blicadele memurları ta
rafından açılan imha ameliyeainde ç• 
kir ıelerin imhası bltmelı iizeredir. 

Oç tayyare bileti 
bulundu 

Maznun 65 yatında bir adam· 
dı. Ağzında d~ kalmadığı llkırdı 
söyleyiıinden anlaplryordu. 

Beyaz sakallı, kara kasketli, 
cübloeyi andıran 'bir pardeaüyü 
labis olan bu adama iami aoruldu: 

- Ali oğlu Muatafa, dedi. 
- Nereliain? 
- Sinoplu .... 

Mahkeme reİ•i evrakı tetkik 
etti ve evrak arasından bir telgraf 
bularak okudu: 

Maznun 65 yaıında olduğunu 
ıöylemit, fakat nüfua tezkereai i
rae edemem~, bunun için yatı Si· 
nop nüfus memurluğundan sorul
muştu. Telıraf bu şualin cevabıy
dı, fakat cevapta "Eaat ol!ullarm 
dan Ali oğlu Mustafanıl\ öldütü" 
bildiriliyordu. Reis: • 

- Bir yanlıalık olmasın, Ali 
oğlu Muatafa ölmüt, dedi. 

ihtiyar adam ııene aöylendl: 
- Eaat oitullarındal\ Ali otlu 

Mustafa benim. 
-Eh. Sen•in amma, bak nÜ• 

fua memuru senin İçin öl dil diyor? 
- Öyle diyorlar Slnopta ... Si· 

nopta· beni öldürmüıler, öldürmüı 
ler amma lneboluda y&f8yorum 
hlll... oranın kütüğunde de var 
kaydım, oradan sorun beni. 

Reia davacı Kemal efendiye 
tevccüh etti: 

- Davacı mısınız bu adam .. 
dan? 

Mr. Grevv'in 
Dostluğu 

--· 
Tokyo'da hakkımız

da beya
bulundu natta 

Müttehidei Amerika'nın Tokyo 
sefirliğine tayin edilmıt olan aa· 
bık Ankara aefiri M . Grew "Ja
pon Time•" ıazeteıine memleke
timiz hakkında doıtane bazı be· 
yanatla bulunmuttur. M. Grew 
beyanatında. diyor ki: 
"- Yeni Türkiye, yani Muıta

fa Kemal Türkiyeai, hararetli bir 
milliyetperver olarak temayüz et· 
mittir. Yeni Türkiye, yakm Şar· 
kın, bütün imtidadınca ııayri mü· 
tecaniı bir çok milletleri aineain
de toplamıt olan harpten evvelki 
imperatorluktan daha mea'ut ve 
daha iatikrar bulmut bir haldedir. 

Bugün Türkiye, Suriye gibi, 
terketmi, olduğu arazi iade edile· 
cek ol•a bile kabul etmez. Anka· 
ra hiikümeti kıavvetini müttehit 
bir halde bulunmakta goruyor. 
HükUmet bütün gayretini Anado
lu ve Avrupa'da bulunan topra
ğında temerküz ettirmektedir. 

Bu mefkure ile hareket eden 
Türkiye, memleketi ıüratle aıri
le.tirmektedir. Gazi'nin idaresi 
altında, beynelmilel sahada bü· 
yük terekkiler ~ide edilmittir. 
Kuvvetli dostluk rabıtaları, Tür
kiye'yi, komau devletlere bağla· 
maktadır. 

Bugünkü Türkiye nlÜtecanis ve 
sulhperver bir halde, Gazi'nin 
sevk ve idareıi altında. ıenİ• a
dımlarla, refaha doğru ilerile
yor.'' 

Bazı gay imübadil
ler bir takrir 
hazırla yor 

istihkaklarından fazla bono
larla müzayedelere iftirak eden 
gayrimübadillerin fazla bonolan· 
nın piyaaa kıymeti üaerindeo mu
teber addedilmesinin temini için 
hazı ıayrimübadiller tarafından 
bir takrir hazırlanmaktadır. 

Halkevi bütçesi 
C. H. F. Vilayet idare heyeti, 

buııün topla.narak Halkevi bütçe· 
ai hakkında müzakeratta buluna
caktır. Bütçenin en mütktil cihe
ti, evin içtimai yardon tubeaine 
klfi mikdarda tahsisat tefrikinde 
kartılaıılan imkansızlıktır. içti· 
mat yardım fubeal, kendi.aine ba
zı varidat menbalan bularak fa. 
aliyetini idame çarelerini dütün
melctedir. 

Barut inhisarı ame
lesinin çocukları 

Matbaamu:a Vahit B. isminde 
bir zat müracaat ederek aokakta 
üç tane yarım tayyare piyango 
bileti buldutunu ve Cıialoilunda 
ifayı vazife eden nabetçi 3212 No. 
polla -uruna teslim ettiiinl ally 
lemlttir. Biletlerin numara.lan 
11824, 36240, 36228 dlr .... Bey· 
oilunda sigortacı handa bayi Ra-

lnhisarların tevhldinden fİmdilik u# ef. den alınmıttrr. Yozgat'ta bulunan Barut İnhisarı 
hariç tutulmut olan barut lnlılaan, Biletleri bulduiunu bize haber nın mevadı ünfili.kiye fabrikumda 
inhisarı eTvelce i•letmit olan ,irk&- veren zat Sirkecide Muradiye çalıtan amelesini çocuklarını okut· 
tin taıfiJealad.. sonra tevhide da- caıldeainde 27 No. Şeref otelinde mak için bir m klep açılmıttır. Bu 
bil olaeakbr. Şirketin tasfiyesi iki mukim Edirneli fabrikalar intaat mektep için lıtanbuldan muallim 
ara kadar biteeektir. te«Üın&DI Vat.it Beydir. ıönftt-ilmektedit-. :~~\elk\\t b'" \lir ....,..:_ ~\i;.i\~ı;-claP alınıyor~ab:k ~iyeeeii bu 

- Ben davacı defi!İm, bu a· 
damı bekçi benim dukkinmıı ao
yarlcen cürmü mqhut halinde 
yakalamıı, karakola götürmüt, o
rada çaldıiı mallan iatirde.t etti· 
ler ve bana verdiler. 

Şahitler qajnldı. Bunlar bir 
bekçi, bir polis ve evvelce düklui· 
nınm soyulmasına t....,bbüa edil
mit bir esnaftı, anlattılar: 

Bu ihtıyarm ismi helvacı Mut
tafaymıt. sabıkalı imiş, Kemal e· 
fendinin dülcki.nmı aoyarken dük
kanın içinde cünnli methut halin
de yakalanmı,, çaldıiı mallar ü
Eerinde ve ceplerinde çıkmı1. 

Dükkanın kilidini aleti mahsu
sa iatimaliyle kırmıf, bu tekilde 
kilit kırarak hırsızlık yapması 
mutadı imit. 

Reiı maznuna sordu: 
- Bak sonra -.en neler yapmlf 

un? Neden yaptın bunlan? ... 
Süt gibi hem beya.z sakalını 

aı..-azlıyarak cevap verdi: 
- Bu beyaz sakalla ben hıracz 

lık eder miyim. Ben camiden çık
mıttnn o sabah. 

Reis azalarla konuttu ve aon· 
ra S ' nop nUfua memurluiundan 
öldüğü bildirilen Eaat oğullann· 
dan Ali oğlu Mustafa aiamn doi· 
duğu tarihin bildirilmeıi için tez
kere yazılmasına karar verildiii· 
ni tefhim etti. Muhakeme batka 
giine bırakıldı. 

Polisle 

Silahı 
Atanlar 
Kabahati kimse al
mıyor. Oç arka

daş ta yakalandı •. 
Beyoğlunda Devrİf sokağmda 

lmh•ecİ Mustafayı husumet yiiziln
den Tepebatrnda Arnavut Rı:ıa, 

Hayrettin, Zeki, Nano kırbaç ve 
._ ile d6tmütlerdir. 

Bundan baıka. Rıza dükkana 
da giderek tabanca namlusu ile 
Mustafayı batından yarala.mıf ve 
kaçarken de arkasından üç el si· 
llh atmıftrr. Halbuki Rıza da Mua 
tafa tarafından dükkana çağınla 
rak kendisine sili.it attığını söyle· 

mittir. 
Hayn, Mustafa., Rıza yakalan

mıttır. 

Şatılacak ıey! 
Hacı Mehmet efendi Tekirda· 

ğ1ndan gelirken parasını manita
cılık suretile kaptrrmı . Bunun ü
zerine Hacı Mehmet, e9ya&ını 
Şehremininde bildiği olan Hayri
ye hanıma bırakarak poliıe git· 
miştir. Fakat Hacı Mehmet polia
ten gelince heybeainin aoyulduiu 
nu ııormüıtür. Hayriye hanım hak 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Saat hırsızı 
Maçkada muhallebici Y orii

nin dükki.rundan bir altın ıaat i
le beş kilo çikulata çalan Todori, 
kaçarlcen devriyeler tarafından 
yakalanmıştır. T odori memurlara 
da hakaret ettiğinden hakkında 
zabıt tutulmuıtur. 

Bir tasall4t 
yüzünden 

Ayaaa köyünde Etref, Lôtfinin 
zevcesine taoallıit etmeğe teteb· 
bil.a etmit ve Lıitfi de Etrefi balta 
ile aiırca yaralamııtır .. 

Beş kıymetli 
kitap çalındı 

Sultan Ahmette Köprülü kütüp 
hanesinde bir kitap hırsızlığı vak' 
aaı olmu,tur. Memleketimisde ilk 
teaia edilen lbrahim Müteferrika 
matbaasında ilk basılan bet kıy· 
metli eaer çahnmıttır. Kitaplar 
ııayet kıymetli olduğundan der· 
hal taharriyat yapılmıt ve Ziya İ• 
minde birisinin çaldığı teabit edi
lerek yakalanmı1tır. Fakat bet ki
taptan dördü ele geçirilebilmit i
se de birinin harice satıldığı anla 
tılmıtlır. Şimdi kaybolan bu ga· 
yet kıymetli eıer '"Tarihi Hindi 
Şarki" İ!ıminde bir tarih kitabı
dır. Kitapları çalan Ziyanın bu 
e•erleri niçin çaldığı hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. Ziya Ad· 
liyeve teslim edilmiıtir. 

Maamafih kaybolan tarih ki· 
tabı a ~ anm lcbdır. 

ihraç Edilmiş 
Oda meclisi 
Dün toplandı 

Sıhhat yurtları kay
diye vermemişler 
Ticaret odaaı mecHai diin Habip 

zade Ziya Beyin riyasetinde bir İç· 
tima yapmıttır. Zabtı sabıkın okun· 
masından aonra Merhum Şerif zade 
Süreyya Beyin yerine ikinci reiı İn
tihabı yapıldı. intihap neticesinde İ· 

kinci reisliğe birinci reis vekili Ha
bip zade Ziya Bey seçildi. Bunun Ü

zerine birinci ""ia vekilliii İntihabı 
yapıldı. Buna da ikinci reiı vekili Ka 
ra Mustafa zade Ahmet Bey inti
hap edildi. Bu vaziyet karşııında İ · 

kinci reia vekilliii inhili.I ediyordu. 
Yeniden intihap yapıldı ve ilünci 
reis vekilliğine de i t bankası ls
tanbul tubesi müdürü Muammer 
Bey İntihap edildi Şerif zade Sü
reyya Beyden inhilal eden Sanayi 
grubu azalığına yedek azadan Os· 
man Nuri Beyin geçmesi kabul edil 
di. Bundan sonra borsa heyetinin 
buğday alım, ıatımı beyannameleri
ne ait yeni tertibi okundu. Borsa 
ve Oda idare heyetleri buğday alım 
ve aabmında libre yerine hektolit
reyi ikame etmekte ve buğdaydaki 
çavdar mıktarının yüzde üç olarak 
e•ki şekilde ipka11nı kabul etmekle 
beraber tetkikata devam olunma11nı 
münasip gôrmekte idi. Mecliste de 
bu 1ekli kabul edilmi,tir, 

Ticaret odasına kaydiye ücreti 
vermekten istinki.f eden Büyükada 
ıanaloryomu, Şişli •erlriyab, Sat
lık yurdu, Alemdar Sıhhat yurdu 
Kenan Tevfik hastanesi, Afiyet yur 
du ve Sıhhat yurdunun aidatlarının 
cezaen tahıiJine karar verildi. 

1 Ağusto•la Galataıaray lisesin
de açılacak olan Milli sanayi birli
ği sergisine 1000 lira ile yardım edil 
meıaine karar verildikten sonra ser
gi tertip heyetine Gani ve Hacı Re
cep Beyler seçildiler. 

Bundan sonra zeytin yağının bor 
saya ithalini kabul için borsa mec
lisi tarafından yapdan teklif tezke
reai okundu. Evvelce ayni mecliıte 
tiddetli itirazlara sebep olan bu tek 
Hf seuizce kabul edilerek V eki.lele 
bilcffrilmeaine karar verildi. 

Kari sütunu 

Niçin yüksek kısma 
almıyorlar? 

( 340 tarihli Ulumu aliyei tica
riye mektebi ve ona merbut Yük
sek ve Orta ticaret mektepleri) 
talimatnamesinin 36 ıncı madde· 
ainin iki numaralı bendi mucibin· 
ce (Ameli ve orta ticaret mektep· 
!erinden mezun bulunmak) sure
tile (Yükaek ticaret mektebine) 
kabulu caiz ve bu tarihten iki se
ne evvelki kayıt ve kabul tartları 
de en aon seneye kadar gazete
lerle ilan edilmek auretile de (bir 
mukavele) nin taraflarından bi .. 
ri olan biz talebelerin her birleri
miz ilin edilen şeraiti muvafık 
görerek Orta ticaret mektebine 
dahil olmuştuk. Şimdi Orta tica· 
ret ve yeni adile küçük ticaret 
mektebinden mezun olduk (Tica· 
ret lisesi) admc alan (Yüksek kıa 
ma) ııirmeklimize imki.n kalma· 
mıttır. Çünkü yeni teıkiliit yapıl· 
mı,tır. 

Orta ticaret tedriaat programı 
müoba11ran (Ticaret) mektepleri 
ne namzet yetittiren bir tedriaa.t 
sistemi takip eder. Yani ( lhtiıa· 
si) mahiyette bir mekteptir. Bu 
mektebin mezunlarına ticaret 
mektebinin daha yüksek kısımla.· 
rı yer vermezse yeniden orta mek 
teplerin belki de yedinci sınıfına 
kabul edilmek auretile hayatta 
iki aene gibi bir zarar vardır. Bir 
senelik fazla tahsil manasındaki 
lırüçlüğü taktır buyurursunuz. Ti
caret mektebimiz (Batınızın çare· 
sine bakın) mahiyetinde bizden 
vazgeçti, biz Ye talimatname Ye 
ilin ,eraiti mucibince mükteaep 
haklarnnızın çifnenmemeıini ia .. 
tiyoruz. Çalıtan kaEanır, taYet 
ticaret lisesinde muTaffak ola-
mazsak talebeyi terlcini kaydet
mek mektebin aalihiyeti cümlesin 
den değil midir? 

Yapacağımız iti ıa,ırdık. Biz 
tahsil etmek iateyen aziz yur· 
dumuzun öz evli.tları,gençleriyiz. 
Büyüklerimizden haklanmızın ıİ· 
yanet edilmesini ve büyük ma· 
kamların müktr-sep haklara ria· 
yeti suretile ( ahte vefa) etmele· 
rini kemal hürmet ve İtaatla bek· 
leyoruz. icap edenlerin nazarı 
dikkatlerinin celbedilmesini mat
buatımızdan rica ederiz. 

• 

Orta Ticaret Mektebi 
mezunlarından 902 

8ür'ıGn 

• 
isterseniz 
Siz geliniz 

Gayrimübadilld 
heyeti idare.&: 

• 
gayrı mem-

nunlara böyle 
Ga.yrimübadillerden bir 

nm yeni idare heyetinde• 
ki.yete batladıklarından ba 
mektedir. 

Bu hususta kendiaile g 
mubarri.rimi:ı:e, cemiyet ~ 
mail Müıtak B. 90 beyana 
lunmuıtur: 

"- Yeni heyetten gayri 
nun olan gayri mübadillerİll 
ler olduğunu bilmiyorum. 
heyet, vazifeye batlıyalı bir 
bile olmadığt için memnu 
lik İçin sebep le yoktur. y .-
yet, gayri mübadillerin f

0 

ka.dar elde edilemiyen ha 
ve bir çok •ebeplerden tatnıill 
lunamıyan dileklerini, gayri 
badillik faciaıına niha •et v~ 
ve binlerce vatanda,ı bugÜll 
de bulundukları ihtiyaç ve 
letten kurtara.ca1c tedbirleri 
ınete ar%etmek üzere 10 guO 
vel 2 zatı Ankara'ya gönd 
tir. 

Bu iki zat, Maliye Veka' 
gösterdiği bir b'iroda çalış 
ve teshilat görmektedir. B 
mesıtİ&İ ne gibi neticeler ve 
başladıg ını soylemek m .. v • 
dlr. Ancak gayri mülnd 
mümkün mertebe tahrr ıı 
bir gayeye yfü·ümekte oldua-;~ 
zu ve bunun mucibi memnuJllT" 
bir saffaya girme.i yakın bu1' 
duğum kuvvetle ümit ediyo ...... 

Ankara'da devamlı olaralı. 
turmak ve bütün ııün çalıtm-" 
zere oraya gönderdiğimiz arlS, 
da1lara verilen ücrt"te itiraz -' 
yonnuş. Bu ücret en n1e,ru ..,e 
bii bir ıeydir. Mikdanna gel;; 
vergi vesaire çıktıktan sonr• u 
dam batına ayda 220 lira lı:a...
bir tey kalacaktır. Kendi h-~ 
ma, bu kadar bir para ile lata~ 
daki itl~rimi bırakıp orada P." 
mıya gitmeyi fedakarlık add;J/I 
rim. 

Yeni idare heyeti, gayri m~ 
diller lehine bir iş göremiyece~ 
anladığı gün çekilmekte bir d.., 
ka tereddüt etmiyecek kim .. 1' 
den mürekkeptir. Maamafib ""' 
re heyetine, kim gelirse ııel~ 
kartılannda daima ııayrimetnr:: 
ve muteriz bir kütle göriilece~ 
Bunlar da idare heyetine girr' 
yenlerdendir. Bunların ,iki.ye~ 
rini ıuaturmanın bir tek yolu ":' 
dır: Onları idare heyetine ıetil" 
mek! 

Bu da gayrimübadillerin bil-' 
fi iştir." 

Bir katil yakalandı 
URFA, 5. - Urfa mebusu Sit" 

rekli Mahmut Beyin oğlu Em11ı f 
i öldürmekle maznun Ramazan, ~ 
pılan tlddeıli takibat neticesinde 
ranıehre yakın Hüseyin paşa ~ 
denilen yerde yakalanmıftır. • _ _. 

Katil jandarmalara ateş _... 
kaçmak istemişse de buna meyılt' 
verilmemi,ti.r. 

Edirne minareleri 
tamir ediliyor 

Edirneden yazılıyor: Şehrimizdr 
ki camilerin hemen hepıi tamir 
dilmektedir. Tamir itlerinde izse' 
B . ustabaşılık y~tadır. __ ..,.. __ _ 

Berutta vaha var 
Berutta 29 Haziran 932 tarihia,,. 

bir Veba vak'ası daha görüldüğiı ... 
ber alındığından tekerrür edeo 'ıfr 
ha vak'alarından dolayı mezkur f..i; 
man muvaredatına Muayenei Tıbbi 
ye ve ltlafıfar tetbirleri konulmUt" 
tur. 

Malüllere tevziat 
Malulgaziler 

Merkezinden: 
Cemiyeti Umumi 

1 - inhisar ikramiyeleri hakkıfl• 
da pazar günü Maliye Vekiletİll" 
den Ziraat Banka.,na ve pazarl..,ı 
günü Bankadan ıubelere tevziat ~ 
çin tebliğat yapıldığını Ankara~ 
Murahha51mız telefonla bildinn1t· 
tir· 2 - Merke7.İ umumi, tevziatın ıl 
r'atle icraıı için teıebbüsatta bul.,. 
nacaktll'; 

3 - 10 seneliklPrİnİ alan arkad•f 
larımtz bu seneye mahsus olmak 11 

zere Ağustoı'ta inhisar ikramiyel~ 
ni alacaklardır. Şimdiden aokerlı~ 
şubelerine müracaatla isimler• .. 
kaytettirmeleri lizrmdrr; 

4 - 10 seneliklerini alan ark~d~ 
larımııdan 931 ve 930 se'1elerın"" 
tcvı:İ edilen inhısl\r İk\·amiyel~ 
almayaııl•r Cemiyet Katibi umlJll' 
ğine miıracaatla iıimlerini kaytetti' 
melidirler. Kendilerine ba mut 
kim haklan dahi ~tir 



er 
• 
ı 

Devredilecek ihtira berab 
'' Gaz tazyiki ile kendi kendine 

dolan tüfek" hakkındaki iıtida için 
Sanayi müdiriyeti umumi.yesinden 
istihsal edilmiş olan 21 Temmuz 
19:lO tarih ve 1041 numaralı ihtira 
berat. üzerindeki hukuk bu kere 

1 As. mk. Sa. Al. komisyonu ilanları 1 
Koyun e 

57000 
400 

5000 

Kuzu eti 
3000 

100 
1000 

Sıitr eti 
16000 Harbiye mektebi 
8000 Süvari mektebi 
6000 Topçu Nakliye mektebi 

başkasına devir veyahut icar~ veri-
62

400 4100 30000 

leceğinden fazla malümat edınmek YukarıC!a yazılı mahallere hizalarındaki mikdarlarda ıığır, 
isteyen zevatın lıtanbulda Bahçeka- koyun kuzu eti bir şartnamede pazarlıkla satın alınacaktır. Pa-

d T H da 43.48 numarada • · ·· ·• 14 t 16 k d pu a •§ anın . .. 1 v 9 Temmuz 932 cumartesı gunu saat en ya a ar 
ı. · . . . H W St k Efendıye mu . zar ıgı 1 k . d . 
"'"'n vek•h .• · 

0 1 Tophanede Merkez kumandanlığı_satın ama . ~mııy°':'un a ıcr~ 
raca;,tları ılan olunur. kılınacaktır. Taliplerin şartnamesıni görmek ıçın komııyona mu 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncü Vakıf Han İstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

•Naim Vapur İdaresi 
Izmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata rıhtımından saat 
tıım 18 de hareketle doğru 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lt"mir'den ,..t 

Osküdarda 6 ıncı icra memurlu~ 
. c!•n· Tamamına 1500 lira kıy-

racaatları ve ittirak için de muayyen vaktinde komisyonda hazır I 
bulunmaları. (68) (3103) 

1 .. .. ,,. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( •. 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İt Bankası tarafından teıkil olunmuştur. İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketldfr. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalarmın hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

14 1) 2 da ha....ı.etle lıtanbul'a av 
det eder. 

Tafsil.ıit için Galaı.., Gümrük 
kaqısında Site F •anıez Han No. 

12 yazıhanesine müracaat. 

gun c:o • 

met taktir edilen Osklldarda selman 
a ğa mahallesinin atlan1ata~i soka

ğında 2 atik 14,16,18 cedit No.l~rla 
murakkam bir bap dükkinın 12 hısse 
itibarile bir hissesinin ikinci artırma 
sıdır. Satıt peıindlr, birinci artır
mada 20 lira mukabilinde alacaklı 
uhteıinde kalmıştır. Mütterilerin 
yüzde 7,5 kıymetinde pey akçal!'rı 
~ermeleri cap eder. Artırma Oıkü
darda 1 ıtanbul altıncı icra dairesin
de 31-7-932 tarihine müaadif pazar 
günu saat on dörtten on altıya ka-

Kuleli lisesi talebesi için 950 1 rak içine de tartnamesi veçhile 
takım maa serpuş elbise pazar- hazırl~yacakl~rı .. t~klif mektup 
lıkla imal ettirilecektir. Pazarlı ların_ı ıhale g-:nunun ~uay:ı:en J 

ğı 9 _ Temmuz - 932 cumartesi vaktınde komısyon rıyasetıne 
·· ·· aat 14 ten 16 ya kadar vermeleri. (53) (2991) 

gunu s * • • 
Tophanede Merkez kumandan-
lığı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için . k~
misyona müracaatları ve _ıştı
rak için de muayyen val..tınde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(63) (3098) 

dar icra edilecektir. Satı~ şartname- . * * ~ . . ()()() 
ıi 9-7-932 tarihine müsadif cumar- Harbıye mektebı _ıçın 85, 
ı.,, .,ıınü divanhaneye talik edile- adet yumurta alem munak.~sa 
<ektir Hakları tapo ıenetlerile sabit suretile satıc alınacaktır. Mu~: 
olını:ran İpotek ,.ıacaklılarla diğer a- kasası 9 Temmuz 932 cumar 
lak , · t"f k hakkı .ahiple- si günü saat 14 ten 16 yaka

&<:ıaranın ve ır ı a . M k k man 
tinin bu haklarını ve huıuıile faız dar Tophanede er ez. u 
ve meaarifa dair olan iddialarını ta- danlığı satın alma kom·~.y~nı~n 
nht ·rbar ihayet 20 gün zar- ı da icra kılınacaktır. T ~ 1.P erın 

en ı ı en n . . . . ·· k ıçın ko-
fında ve evrakı müıbitelerile bırlık- şartnamesını gorme . t" k 
le bildirmeleri akıi takdirde tapo si- ı misyona müracaatlarıkv.e ıdş 1~:-
. bede . . de muayyen va tın e cılile sabit olmıyanların satıf • ıçın b 1 1 . 

1 kal ı · yonda hazır u unma aıı in~n paylaşmaundan h.a~ ır ::_ mıs (64) (3099) 
Alakadarların icra ve ıflis kanu • • * 
nun 119 uncu maddesine cöre tev
fik hareket etmeleri İcap eder. Daha 
fazla malümat almak istiyenlerin 
930.1007 numaralı dosyaya müra-
ca.at etmeleri ilan olunur· 

· ·· üncü lsta.nbul asliye mahkemesı uç 

Kilo 
15000 
35000 
25000 

Harbiye mektebi 
Süvari mektebi. 
Topçu Nakliye Mp. 

Harbiye -n<"ktebine merbut 
müeuesat ihtiyacı için 16 ton 
şeker kapalı zarf suretile satın 
alınacaktır. Münakasası 30 
Tem muz 932 cumartesi günü 

1 

saat 14,30 da Tophanede Mer- 1 
kez Kumandanlığı satın alma 
komiıyonunda icra kılınacaktır 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için komisyona müracaat
ları ve iştirak için de şartname 
si veçhile hazırlayacnkları tek
lif mektuplarını ihale gününün 
ır.uayyen vaktinde komisyon ri 
yasetine vermeleri(70) (3129) 

* * * Harbiye mektebi ihtiyacı İ-
çin 6600 kilo zeytin talibi uh
desindedir. Münakasası 9 Tem 
muz 932 cumartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar "."ophanede 
Merkez Kumandanlığı satın al 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Daha diin fiyatla talip 
olanlar şartnamesini görmek i
çin komisyona müracaatları ve 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (62) (3097) 

* .. .. 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalar;nı en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

MA.A.RiF CEMİYET 

Atina, Kahire, Rodos Seyahati 
Hueket tarihi 30 temmuz. Bilet için ist cal ediniz. 1 ıt anbul Halt<cvin oe Maarif cemiye
tir.e ve Beyoğlunda İstiklil caddeı:nde (Milli Türk Seyahat şirketi - Pasrapit) Mehmet 
Hayri ve şürekası seyahat acentesine müracaat olunm1lıdır. 

Telefo, Revoif u: 451 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Atısı Fenerbahçe ve Kal .. nı.tış 
Belıoğukluğu ve ihtilatlarına ' 
karşı pek tesirli ve taze atıdır. 

Divanyolu Sultan Mahmut tür-

l&tanbul'un berrak semasına makes mavi marmara 
Sahilleri, cennctasa !ÜkUfezar ile muhattır. 
Tabiatın bu litif enmuzecine nigih etsek bir ara, 
Kalamış, Fenerbahçe ve Belvü'yü intihap haktır. 

besi No. Jb9 

• 
Istanbul 

Mıntakası 
Sanayi 
Müdürlüğ·ünden: 
1 - 931 mali seneıi ihtiyacı 

N~"ıJ ki, esatirin ili.heleri ve tarihin güzelleri, 
bu berrak, ılık Fenetbahçe suyunda. 
Billür vücutlarını arz ile ,ittikbal rehberleri, 
olmutlar, Kalamıt ve F enerbahçe koyunda. 

Z.unanı hazır bunu irfanile tekemmül ettirmiı 
bu mevkia mualla Belvü otelini koyarak 
Bine Star cazile dansa kaldınnıı 1 

P~rlak bir aydınlık ıahada çiftleri oynatarak. --------

Tel. B. O. 1041. __ .. 

1NORSKE ORlENT 
L1N1E 

" ESTHER MARİA " 

ıçu 

müracaat 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Dunllu rınar 
Vapuru 7 Temmuz 

PERŞEMBE 
günü aktam ıaat \8 de Sirkeci 
rıhtrmından hareketle Zonguldal. 
lncbolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Giresun. Trabzon ve Rize'ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat icin Sirkeci Mey 
menet hanı altında b:centalığına 

miıracaat. Tele. 22134. 

SEYRISEF AIN hukuk daıreainden: lıtanbulda Ye· 
niköyde mükim Aliye Rıza hannn ta 

·k·· d iskele reFından kocaoı Y enı oy e 
le b. I R" -~ •ahilur ınde 7 No. u ıza P-r- . 

0 vı Seyıt haneainde mükim SeyYıt og u 

7~rıdaki mahallere hiza!~ 
ındaki mikdarlarda saman talı 
~ uhdesindedir. Münak~sa~ı ?. 
Temmuz 932 cumarteıı gunu 
aat 14 ten 16 ya kadar Topha

:ede Merkez Kumanda?lığı ıa 
tın alma komisyonunda ıcra kı
lınac:ı.ktır. Daha dun fiyatla ta 
!ip olanların şartnamesini gör
mek için komisyona müracaat
ları ve iştirak için de muayyen 
vaktinde komi.yanda hazır bu
lunmaları. (65) (3100) 

Kilo 
19000 
60000 

4000 

As. Baytar Mp 
Piyade Mp. 
Kuleli Lisesi 1 

için gümrük resminden muafi
yeti tasdik edilen mevaddı ipti
daiyeden mezkür senede işlene 1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

' 

1 
idarece aı:ığıda İımi ya

zılı malzeme pazarlık ile 
~atın alınacakt·r. 

"• • bof&D Ali bey aleyhine ikame ett•ııı. .. 
h 1 uretı mud-rna clavaımın arzu a s 

1 1 hu o· daaleybe ika.metı<ihııun "'.eç d"I 
ntası haıebile bili tebliğ ıad~ ~ 
rniı oldutundan uıulün maddeı. 
•usasına tevfikan keyfiyetin l:tır •Y 

llİİddetle ilanen tebliğine karar ve
ildi. 

1 •tanbul birinci ifliı memurluğun 
dan: Adres: lstanbul Balıkpazan 

Kilo 
3500 
500 
500 

* * 
Harbiye mektebi 
Süvari mektebi 
Topçu Nakliye Mp. 

Mal.ıudiye hanında ve Yeniköyde 4500 d h" 
1 h e Yukarıdaki mahaller e v ıza 

Köybaşı caddesinde 3 No. u an. - I d ki mikdarlarda yogurt 
d~. lımı" • Kerope Damatyan efendı: arın a k p 
~ azarlıkla satın almaca tır. a 

Balıiıda iımi ve adresi yazılı ol~n 23 P I • 9 Temmuz 932 cumarte 

83000 
Kilo 
34500 

4000 
4000 

12000 
1600 

44000 
3400 
3000 

106500 
Kilo 

15000 
50000 

4000 

Topçu Atış Mp. 
Maltepe Lisesi 
Gülhane Hs. 
fhtiyat Mp. 
Gedikli Kç. Z. Mg. 
Ölçme taburu-
As. Konağı 
Merkez K. 

As. Baytar Mp. 
Piyade Atış Mp. 
Krıleli Lisesi 

tın ifla11 açılıp taıfiyeainin adi. ıe- zs~ı rgu·
1
·gn

1
-u saat 14 ten 16 ya kadar 69000 

il ol d Yukarıdaki mahallere hizala kilde yapılmaıına karar ver ın.ıl § - - Tophanede Merkez kumar. an-
MüAioten a acaııı k ' d rındaki mikdarlarda 83000 kilo 

dugundan: 1 - d . tihkak iddia- lığı satın alma omısyonun a ot 69000 kilo saman, 106500 
olan veya malların a ıs . iaJ İcra kılınacaktır. T~li_plerin 
.lnd. bulun.nıarın_aıacak. _ve ıdd a .. k ko kilo saman ayrı ayrı üç şartna-

•artnamesini gorme ıçın. . - k ·ı . bu ·ıa· ndan bır ay ıçınde eyya- " I ti mede aleni müna asa suretı e 
rını '' ı .. misyona müracaat arı ve .ıt - 1 k M .. ka . ·· ıteına olmak uzere kt d satın a ınaca tır. una sası 
ını reoınıye mu kad sul rak için de muayyen va ınl e 24-7-932 pazar günü saat 14 
h · saat 9 dan 12 ye ar komiıyonda hazır bulunma a-
er gun , Vaki Adliye bina11nda (&6) (3101) ten 16 ya kadar Tophanede 
~ana~~: eden birinci iFlaı ida- rı. merkez kumandanlığı satın al-
ıcrayı vazı e ka it * • * ma komisyonunda icra kılma-• k lacaklarını Y 1 
re11ne ıeiere 8 

defter ı<İbi de Ki o caktır. Taliplerin şartnameleri-
otlirmeleri ve ıenet ve 25000 Harbiye Mp .:ıi görmek için komisyona mü-
dl·ııen· her -- ,·,. bunları aııl veya """"" s··varı· Mp 

- • elen" 2 - .:>;JUVV u · racaatlan ve İftİrak için de mu 
dd-•· retle ı venn · 0000 Topçu Nakliye Mp. 

muta -. su r 3 ayyen vaktinde komisyonda ha ••··n· bo 1 olanların yukarıda ( 
mu ıse rç u la zır bulunmaları. ( 57) ~27) 
Yazılı olan müddet içi~~· ~~ 9()000 . " • • 
miktarını yazdınnaları ılaf~na h . Yukarıdaki mahallere _hızala Kilo 
ketin ceza kanunu mücibince taki- d ki mikdarlarda ot hır şart 50000 

• caklannı rın a hd · dedir bat ve mesuliyete ograya namede talibi U esın · 5000 
b. M""" · mallarını ve 9 T -uz 932 cu-

9000 ılmeleri. 3 - ..,u11n -ma Münakaıuı era~ ~ 
Ya nakit ve tahvililı ve buna mu 1 martesi günıi saat 14 ten lKya 6000 
•il kıymetli evr&kını her ne suret e kadar Tophanede Merkez ~- 2500 
olurta olıun ellerinde bul~du~n- mandanlığı satın alma komıs- 61000 
lar İıter ıahız iıter 1'."n~ saır_mue~ onunda icra kıhn.acaktır. Da- 3400 
•eıe olıun bunların uz"'."mdekı ~ak 1 ~a diin fiyatla talıp o~a~ı-~ın 4440 
ları mahfuz kalmak §&rble 0 ma an 1 şartnamesini görmek ıçın. ~-

Topçu Atıt 
Maltepe Lises. 
Gülhane hastahanesi 
ihtiyat Za. Mp. 
Gd. Kç. Za. Mp 
Ölçme taburu 
Asker Konaii" 
Merkez K. 

•Yni rnüddet içinde dair~ye venne- misyona müracaatları ve ~ftı- ı 141340 
len, vennezlerse cezai tak•":"~ ve ":e rak için de muayyen vaktınde 1 Yukarıdaki mahallere hızala 
•uliyete oğrayacaklarının bilınmesı. komisyonda hazır bulunmaları). rındaki mikdarlarda 141340 ki 
4 - 17-7-932 pazar günü ıaat . 
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1 

(67) (3l02 lo ot bir şartnamede kapalı zarf 
le yukarıda yazılı olan iflis daıre- ır- ır- " suretile satın alınacaktır. Mü-
•İnde alacaklıların ilk içtim•®. hazır M"kdarı: nakasuı 24 Temmuz 932 pa-
bulunmalan ve müflisin muıterek lOO ~O kilo bez kırpıntısı, zar günü saat 14,30 da Topha 
borçlularile kefillerinin ve_ bo~c~ :e- 35'.ooo Yün ., nede Merkez ~umandanl.ığı sa. 
keffül eden ... ir kimselerın ıçtım - 500 Pamuk çorap yolun- tın alma komısyonunda ıcra kı 
da hazır bulunmağa hakları ilin olu tusu, lınacaktır. Taliplerin şartname 
nur 500 Yün ,. ., sini görmek i~i~ ko~i~yona mü 

400 Pösteki ,. .. racaatları ve ı§tırak ıçın de tart 
00 K""sele kırıntısı namesi veçhile hazırlayacakları 

lıtanbul birinci iflas ."'e'"'.'url.uğun ~,Oü te ~evazım Dikim E-

1 

teklif mektuplarım _ihale gün~-
dan: Muniı Jak Hefterın hıç bır ma . Y p t yukarda yazılı nün muayyen vaktınde komıa-
1 1 Ga ton vınde nıevcu "h . . . 1 . ı bulunmamasından ve oğ u 1 I 1 sene nı ayetıne yon rıyaıetıne verme en 
liefıerin taıfiye edilen mallarından kırdpınttı ar ~üm edecek kırpıntı (58) (3028) 

. lmasm- ka ar era ·ı t 1 
'-Vri mali zuhur etmemış 0 

• l k alı zarf suretı e sa 1 •-

<lan dolayi mahkemece tasfiyen
1
•n ~d arkt ap Müzayedesi 24 temmuz Tarabyada Ehven aahlık 

rı· . . 1 ve flas ca ır. . 14 30 da • 1 •ne karar verılmııtır. cra . 
932 

azar güniı saat • Bag 
kanununun 212 ınci m:ıddesı mu~ı- , T ~anede Merkez kumandan- Eıivai meyva ağaçları emıalıiz 
bınce alacaklılar tarafından on g~n I ~ tın alma komisyonunda nadide üzümleri kuyu ve üç odalı 
İçındc ıflaıa müteallik usulun tatbı- j • ıgı sa I lınacaktır. Taliplerin Kötkü havi bağ satılıktır. 
ki talep edilmediğı ve masr~flarkada ıcrat a.::esini görmek için ko- Fethi Beye mü-
p · d" d iflasın şar n 1 - t" I •tın verilmedigi tak ır e . mu""racaat arı ve ı ı-

muvona l>•trlocagı ılan olunur. 

meyip te 932 mali senesine dev 
redilen mevaddı iptidaiyenin 
cinı ve mikdarları ile 932 mali 
senesi ihtiyacı için talep olunan 
mevaddı İptidaiyenin cins ve 
mikdarlarını gösterir ikişer nüs 
ha beyannamenin 15 gün zar
fında lktısat vekaletine gönde
rilmesi. 

2 _ 12863 numaralı İthalatı 
tahdit kararnamesine merbut 
(B) listesinde yazılı olup sınai 
müesseselerin mevaddı İptidai
yesini t ~ 1kil eden mevaddın 
gümrük resmi verilmek şartile 
tahdit harici olarak idhaline 
müsaade verilmek üzere iki nüs 
ha talep beyannamesile birlik
te lktısat vekaletine müracaat 
edilmesi vekaleti müşarüniley
hadan tebliğ edildiğinden ala
kadar sınai müessese sahipleri
nin yukarıda izah edildiği veç
hile beyannamelerini tanzim e
derek lktısat vekaleti celilesine 
göndermeleri ilan olunur. 

(3145) 

UCUZ ET .... 
Bir ihtiyaçtır . Tasarrufa riayete 

buırün herkes mecbur ve muhtaç
tır. Ucuz ve nefis haiia et almak 

anuıunda olanlar mutlak P EN
D l K • te iıkele yanmda 64 No. 

ya uiraraa ma&ıı:uıdını ternin edet. -İstanbul ikinci ifliı memurluğun
clnn: Müflis Rifat Ihsan Bey masa
sınca alacakldann ittifaklarile vazi
yel olunan Cibali'de Turan yağ fab 
rikasının işletmesi h kkında teklif 
vaki olmuı ve makineleri korumak 
için idarece itlctmc ciheti müzaye
deye konulmuttur. Şartlar bervechi 
atidir. ı - Makineler hakkında 
Ticaret mahkemesinde açılan dava
nın neticesine kadar bina tahibine 
ait bedeli icar işlediği müddetçe ,.. 
1..ktrik ve su paraar itletene ait ola· 
caktrr. 2 - Makineler için teminatı 
kaviye verilecektir. 3 - Elektrik ve 
ıu borcu vlll"la iıleten bunu verecek 
tir. Makpuzunu maıaya İbraz ede
rek ma&aDJn mevcudu olduğu za
man verilecektir. 4 - Bedeli icar 
vesaireden batka h r ay 100 lira 
masaya bir menfaat verileceği tek
lif edilmittir. Bunu teklif edenle art
tıran zuhurettiği takdirde ıeraiti 

mezkürc dairesinde m!izayede yapı
lacaktır. Taliplerin 11 T-.ııuz 932 
pazartesi pnü saat 14 ten 16ya ka
dar 2 nci ifli.s daireıinde hazır bulun 
malan ve Fazla malıiınat almak iıte 
yenlerin 931-36 nunıaraırına müra
caatları ilin olunur. 

' Teminat 0 11 10 dur. 
Sayım ocağında çiftlik müttemilatından (25) dönüm tarla ihale 7-7-1932 saat 16. 

üç sene müddetle icara verileceğinden miızayedededir. 25 Tem- 9 Roda Tel halat 
muz 932 pazartesi günü saat on altıda ihalesi icra !alınacağın-
dan taliplerin yevmi mezk\ırda lıtanbul Evkaf Müdiriyetinde I 25 Kg. Komando 
O..man ve Arazi Kalemine müracaatları. (3071) 50 Tane Demir çubuk 

- 1 25 ,. Gürren do'ao 

Kıymeti muhammenesi Bedeli müzayede.i ==:::::::::::= 
Lira Lira NAiM VAPUR iDARESi 
1160 928 i 

Beher metrosu on liradan (1116) metro murabbaında bulu- i A DA NA 
nan Fatihte Fevzipaşa caddesinde münhedim Halil Paf4""ar1&- vapuru 9 Temmuz CUMARTE . 
sında müfrez beş harita numaralı arsaya verilen bedel haddi la- Sl sünü saat 18 de Sirkeci nhtı-
yıkında görülemediğinden bir hafta müddetle müzayedt:sinin mından hareketle (Çanakkale, h-

d .d. k ·ı · · T d"d · ed • T mir, Küllük, Antalya ve Mersin'e tem ı ıne arar verı mı,tır. em ı en müzay es ı emmuzun I 
13 üncü çarşamba günü saat on beştedir. Talip olanların yevm 'ı yolcu ve eşyayi ticariye alarak 
ve saati mezkürda lıtanbul Evkaf müdüriyeti binasında mahlu- hareket edecektir. 
Iat kalemine müracaatları. (3157) · Tafsilat için: Galata, Gümrük 

1 
kar~ısında Site F ransez H n No --- ~~ -~·--~----- 12 yazıhanesine müracaat. Tel 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Sıra 
No. 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Mahallesi Mevkii 
Cinai Emlak 

No. 
Maliye Muham· 
Devir K. men K. 

Lira 

41 Nusretiye Hükumet C.ıi Hane 160 4.000 4.550 
42 Mahmudiye Yoğurt pazarı Dükkan 19 2.000 3.500 
43 •• .. .. .. 18 2.000 2.800 

106 '' Yeni Cami " 1 1.000 1.050 
101 • " " " 3 ı.500 ı.oso 
108 .. .. .. .. 5 1.000 600 
109 •. .. .. .. 7 2.000 &..'O 
110 " Kışla caddesi " 9-11 2.000 2.800 
111 .. .. .. " 13 2.000 2.450 
112 .. .. " " 15 2.000 2.450 

l - Yukarıda evsafı yazılı emval 7 Temmuz 932 tarihinden 
itibaren açık arttırma ve peşin para ile müzayedeye çıkarılmış
tır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale göre hak sahip
lerine verilmit olan gayrimübadil boooları da nakit makamında 
kabul olunur. 

2 - Mezk\ır emlakin ihalesi 28 Temmuz 932 perfelllbe gü
nü saat onda Mersin Ziraat Banka11 binasında mütetekkil heyet 
huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede 
mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akça11m müzayede saatinden ev
vel Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmıf olması 
icap eder. 

B O. 1041. 

OR1ENTMARE 
ltalyan bandıralı 6000 toaluk 

F O L G O R E vapuru 11 tem
muz:de muvaselet ve lirnanımızla Ka .. 
radeniz limanlarından ( N APOLI. 
BARSELONA, MARSILYA ve 
CENOV A) için emtiai ticariye tah. 
mil edecektir. 

• 
Manilya ve Cenovadan beklenen 

vapur: 

FEDELTA vapuru tem .. 
muzun nibayetine clotru. 

Fazla tafailit İçin, Galatada, Fren
ıian hanında 2 inci katta THEO 
REPPEN vapur acentalıgına müra 
caat. Tel. B. O. 2274. 

lıtanbul 6 ıncı hukuk mRhkeme
tinden: Mediha hanımın kocası 
Eyüpte Topçularda feyh Ratit elen 
di kö4künde mükim iken hal •n ika 
metgi\hı meçhıil bulunan Akif Şuk 
rü efendi aleyhine ikame olunan bo
t•nma. davasının gıyaben cereyan kı 
lınan muhakemesi netice~inde mu 
maileybimanın boşanmalarına karar 
verilmi' ve bu baptaki 18 Haziraı 
932 tarihli ilamın bir nüshası mah. 
keme divanhanesine talik edilmiı 0 , 

duğundan tarihi ilandan bir ay za _ 

frnda ilamı mezkiıre itir edilmedı 
ti tal.tirde muamelei kanuniye ifo 
edileceği ilin olunur. 

Fatih ıulh 3 üneü hukuk hakim 
liğinden: Elyevm Balurkoy b ~kati 
bi Şükrü Beyin nezdinde bulunat 

TİCARET tŞLERt UMUM MODORLOCONDEN: ıağir Abdullah o;ı, Orhan efendi 
Türkiye Cümhuriyeti ile ıoıyaliıt Sovyet Cümhuriyctleri ittihadı hii- ye mümaıleyh Ş" ·'ı u Beyin 6-7-93l 

k\ımetı araımda münakit ticaret ve Seyruefain muahedenamesı ahki.m!Wl tarihinden itib r n v ıi tayin edildı 
tevfikan tcıcil edilmit olan Sovyet So,yaliat Cüınhuriyetleri mü. ıesatın- ği il~n olunur. 

4 - Satış ve müzayede şeraitini anlamak ve daha ziyade taf 
silit almak isteyenler Bankada Yunan Emvali ıerviıine müra
caat edebilirler. (2984) 

dan (Soyuzneft Ekoport - Neft Sendikat) müeaıesesi bu kere müracaatla '---------------
müessesenin Türkiye umumi v kili bulunan Leon Solomonoviç Leviıki ' ZA YI _ ba 

32 
d O . 

Y ·ı · 1 kil - dd · · 3 Kinu a t e ıkud r ılL 
old8"'d verıd ı~ıı od.anld"ğv"e. b~ldi~m~ mu 1· etınınl 1 "kanevvel 932 tarihi- mektebinden ıılmıı oldugum ıahade 

ne ka ar tem ıt ı ı ını ı rmıt ve azımge en 'Vesı yı vermiıt.ir. Key J . . . .. . . . 
· • · k- 1 k ·· .. ·· . . namcyı 2ayı cttıgımden e '"tı ınuı fı eı kanunı hu um ere muvafı orolmu olmakla ılin ohınur. hükmü yoktur. Erıu- rul 
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0r. ~~z~i~-zız11111111 I ASiPIROL taklit değildir hususi bir müstahzardır. ;~i~~i~~~~~~!~ s:ıilı N:~~P1· 
Haseki hastaneıi göz mü-
tehassısı Çarşıkapı tramvay 
durak mahalli kartısında 
No 99 her gün saat J 5-19 

3 üncü kolordu 
il anlan 

K. O. kıt'alan ihtiyacı için 
Z4 ton yulaf müteahhit nam 
Ye hesabına aleni miinalnaa 
ile almacakbr. ihalesi 18 - 7 -
932 pazartesi ıüıdi aut 16 da 
komiayonumwıda yapılacak
m. Taliplerin tartnamesini al 
mak Uzere her ıUn ve mW.
kuaya ittirak edeceklerin de 
vakti muayyende komiayo1111-
mma müracaatlan • 

(475) (2896) 

• * • 
K. O. ve birinci fırka ihtiya 

cı için 3360 kilo mercimek ale 
ni münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 18 - 7 - 932 pazartesi 
sünil saat 15 te komiayonumuz 
da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak üzere her gün ve müna 
kasaya ittirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonu
muza müracaattan. 

-·· (471) (2898) 

" * * 
X:'O. ve ı inci fırka ihtiya-

cı için S,000 kilo sabun alent 
münakua ile almacaktır. ihale 
ıi 20-7-932 ça11amba ııünü sa
at ıs te yapılacaktır. Taliple
rin ıartnemesini almak üzere 
her gün ve münakaaaya ittlrak 
edeceklerin de vakti muayye
ninde komiayonumuza müraca
atlan. (494) (302ı) 

Banyo llerakhlannaı 
Yorgunluğu .,. 111ahlyed 
tahfif, yüreği tefrih, 
gün•• çarpmasını, usı.
ra yanığını izale eden 
en Mrlncl FRIKSION 

PARFtJMERI 
MODERNE 

mU11ıhzaratından llmon 
n ponakal v. a. cev
herlerle hususi formül 
üzerine yapılın 

FLORA 
KOLONYA SUYU dur. 
Sabf: Beyoğln - Puaj Lırlmao, Bı
zar du Levanı. Ankara - Anafanalar 
caddesi AHMET ENVER: Umumi 
depo - Isı. Bıhçekıpi Cermınya hın 
No. 40 Şubesi Kadıköy ( MODA 
BAZARI ) .------· Satılık Çiftlik 

Hali tasfiyede bulunan ; 

Uşak Terakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetindenı 

Şirketin tasfiyeai münaııebetile Utak Şeker fabrikasında bulwaan ..., 
birinci pazarlık ilanı neticesinde satılamayan a.-i"rcla yazdı mallar 18 
Temmuz 932 tarihinde ııaat 14 ten 111 a lıaclar Şelr:er falırilr.umcla pazarlık 
la aatılacakbr. lıteyenlerin ....lıGr ~kadar tekliflerini tahftnn Iıilcli
relıllecekleri ve mezkUr sün '" -tta IM&7e -ur1arma ı =at .,ı. 
melerlilbolanur: 

Satılık Mallar ıunlardır: 
0-Urhane ve marımsozh...tenle lmDarulan kOplk allt ft e.ı......, loer 

tlrlü ziraat makinaları n parçalan, kamyon ıre ot •• billw ıre ,..W. .,..... 
çalan, kimyevi pbreler, muhtelif lıayıılar TWir müteferril& mal-

Pazarlıkta uyutulduju takdirde müıteri tarafından bedelln yarumın 

derhal ve diğer yan bedelin dahi bir hafta zarfında tesviyesi mevuttıır. 

Mallar ancak bedelin tamamen tediyesinden aonra kaldırdaalmr. Müfteri 
bir hafta zarfında ikinci nısıf bedeli tesviye ebnezoe mal y.ıiden pazarlığa 
çıkarılacak ve yeni salq bedelinde fark hi.srl olursa bu fark birinci müıte
riye tazmin ettirilecektir • 

Sablrk mallar hakkında izahat iıteyenlerin fabrika idareoine her vakit 
müracaat edebilecekleri ilh olunur. 

Hali tasfiyede bulunan 

Uşak Terakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: 

Şirketin tasfiyesi münasebetile af'liıcla yazılı mallar 18 ve 19 Temmuz 
tarihlerine müaadif pazartesi ve aalı günleri saat 14 ten 19 a kadar Şeker 
fabrikasında açık arttmna ile oatdacakbr. 

Satılacak Mallar şunlardır: 
Her nm traktörler, pulluklar, kültivatörler, çapalar, biçer bağlar oralı 

maldnaları, tohum ilaçlama ve aökme makinaları, bnaz ve harman maki
....ıan, merdaneler, bcwular, ufak kuyu ve clranaj motörleri, Ford ve Şev
role kamyon ve otomobilleri, motosiklet, beyğir ve öküz arabaları, liilu 
limbaları, bekçi kontrol saatleri, fenerler , muf8Dlbalar, yangın tulumba
lan, yangın aöndünne aletleri, sinema makinalBTı, mutfak alat ve edevatı, 
dekovil ray ve arabalan ve traversleri ve apartımanlarda ve memurin ve 
miiıtahtemin evlerinde kullanılmakta olan karyola, yatak levazımı, her nevi 
kanape ve kofluk ve perdeler ve dolap ve maıalsr, aynalar, sandaliyeler 
etajer ve porbnantolar, her türlü oda ve aalon ve yemek aobalan ve man
gallar, gibi ev etyaları ve müıtahzer ilaçlar ve eıyayı tıbbiye ve saire. 

Talipler muhammen kıymetlerin yüzde onu niıpetinde pey alıçesini 
vezneye tevdi edeceklerdir. 

Satılacak efyalann cinai ve vaııflarıDJ tetkik etmek ve aatıhk mallan 
görmek ve muhammen kıymetlerini anlamak iıteyenlerin ilan tarihinden 
itibaren her gün fabrika idaresine müracaat edebilecekleri ve de!laliye ve 
pul reıminin müıteriye ait olacağı ilan olunur. 

Gedikpaşada jandarma 
Satınalına komisyonundan: 

Nümunesi veçhile dokuz bin bet yüz hayvan tımar fırçasının 
kapalı zarfla münakaaası 12 Temmuz 932 tarihine müsadif salı 
günü aaat on bette yapılacaktır. Taliplerin tartname ve ofunu. 
neyi görmek üzere her aün ve münakasaya ittirak için mezkOr 
ıünde muayyen saate kadar teminat ve teklifnamelerile beraber 
komisyonumuza müracaatları. (2807) 

• 
Ist. ziraat bankasından 

Kemerburgaz kariye.inde Turtudere mevkiinde 2-13 2-13 No 
h Boetan, tarla, aiıl Muhammen K. 14000 Müdevver K. ı2000 

Yıya olarak Adapuarmdan bir ihale bedeli nakden yahut gayrimübadil bonosile tesviye edil. 
buçulı: s111 mesafede lı:lln mek üzere yukarda evıafı yazılı gayrimübadiller emvali, ıartna-
ve her !Urln ziruıe elvorı,ıı, · .--CJ_ k 1 meaıne t ......... an apa ı zarf usulile satılığa çıkanlmııtır. Yevmi mabs11ldar, suya mebı;uL bilciim 
le m~temnaıı ve sbnlyeyi ve ihale 9-7-932 cumarteei günüdür. Talipler muhammen kıymet 
hayvuat için vui mer'a ve bö- üzerinden yüzde 7,5 pey akçelerini nakden yahut aayrimübadil 
yölı: ormanlln havi, ıeralı:ki ve boooeu veya banka teminat ve kefalet mektubu olarak teklif 
imara fnlı:allde müsait maruf bir mektuplan derununda ayn zarfla ihale günü saat ıs te Dördün 
çlftlllı: H!Jlıktır. Taliplerin tafal- cü Vakıf hanında bulun- bankamız aahf komi.yonu riyasetine 
lat için Galata nhbmında Merkez tevdi edeceklerdir. Şartname banka kapıama talik edilmittir. 
Rıhbm hanında • Unctl lı:aııa Fazla tafailit almak iıteyenlerin bankamız ikrazat servisine mü 
kapıcı Ahmet efendiye mllraca- racaatlan. 
ıtlın rica olunur. 
.----------•ı Kemerburaaz kariyeaiııde Ayazma meydanı mevkinde 36 No. 

lı dükkin Muhammen K. 250 Müdevver K. ı20 
Darüıtafaka lisesi 
Müdürlüğünden: 
Mektep için bir •- zarfın. 

da almacak ı9 kalem erzakm 
kapalı zarf uaulile münakaaaaı 
yapılacafmdan talip olanlann 
münakasaya ittirak için Tem
muzun 9 uncu cumarteaiı günü 
saat 14 te ve ıartnameleri aör
mek için her aün Nuruosmani 
yede Cemiyeti T edriıiyei lıli
miyeye müracaattan. (2939) 

BONO 
Gayrimübadil ve mübadil ve 

hazine bonolan utar, Balıkp 
zar Maksudiye Han No. 35 

Uiurlu zade M. Derviı 

ihale bedelleri nakden yahut aayrimübadil bonnoıile tevsiye 
edilmek üzere yukanda yazılı gayrimübadiller emvali tartname
aine tevfikan müzayede1e konulmuttur. Yevmi ihale 9-7-932 
cumartesi ıfuıüdür, Talipler muhammen kıymet üzerinden yüz
de 7,S pey akçelerini ihale günü saat lS e kadar bankaya tevdi 
edeceklerdir. ( 2681 ) 

Çanakkale Ziraat 
Bankasından: 

So,kağı Mahallesi Cinai Numara11 Maliye K. 
kapı sıra Muhammin K. 

Ziveriye Cevatpaıa kagir hane 10 12 1750 
Mahsen meydan " " " 3 13 1200 
Ziveriye Cevatpa9a kagir hane S ı4 1350 
Saatkule mey Gazipı." " ı6 ıs 3000 
Ziveriye Cevatpaıa kigir hane ı66-18 16 4000 
Ziveriye Cevatpaıa kigir hane 1 17 ısoo 

------------· I Mektep lımetpaıa " " 33 18 350 

MAMA ......,. MahıenmeyCevatpf." " 17 ı9 700 

(. 

' Rıhtım cadde " " " 28 20 1500 
Dr H kk 1 Mektep lametpafa " " 61 2ı 400 

• a 1 Şinasi ı - Gayrimübadillere ait olup yukanda evaafı yazılı enılik 
vrunuzun en uhbt gıdaaıdır. 25 H 'hinci dd aziran 932 tan en itibaren yirmi aün mü etle ve peıin 

Sıhhi yemekler - lSuzıu 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

"--SA TİE_ ... 

141LL1YET MATBAASI 

para ile müzayedeye konulmuttur. Hak sahiplerine verilmif olan 
bonolar nakit makammda kabul edilecektir. 

2- Mezkiir emlilı: 14 Temmuz 932 tarihine müaadil pe11em 
be günü ihalesi icra kılınacaktır. 

3 - Müzayedeye ittirak edecekler mezkilr tarihte aaat ikide 
Çanakkale Ziraat bankaaı binaaında müte,ekkil ıabt heyetine 
müracaat eylemeleri lazımdır. ı 

4 - Taliplerden fazla tafsilit almak ve müzayede teraiıtini 
görmek isteyenler tarihi ihaleden evvel Bankaya müracaat ede.. 
bilecekleri ilin nllll\Uıt (2757) 

nuz ---......,-.-.. - l yor ı -c• T ~ b 
k:I" altınızdan " mı • b k ı ıniyeceği u 

'!..e~ ıpyerken önünÜ7,deln ta oa ne . ce c;.ı 
'~ tı ıyor. -

Bayındır Ziraat Bankasından: 
Sıra Bankaca takdir Maliyece takdir HUDUDU MEVKtl KARİYESI CiNSİ 
No. ve tahmin olu- olunan 

nan kıymet kıymet · 
Lira K. Ura K. 

1 11,300 00 o 

') 13,100 00 o 

Şarkan ythbqı Hafız lb
rahim Ef. tulaaı garbea 
tarikiam tfmalen Hacı 

hırahim eytamı Hllseyin, 
Süleyman tarlHt cena
baa Kantar oilu Mesbuıı 
hanesi ile mahdut 

Şarkan ııabıkan lsmail 
zevcesi tarlası ga!ben ta
rikiam fİmalen Kara Ali 
eytamı tarlası cenuben 
Kanlı oğlu Osman tar
IHile mahdut 

Çırpı köy Çırpı klSy 

Çırpı köy Çırpı köv 

Han ve m6ftenıi1Alı 
kiz oda, bir yaııb"' 
bir fınn, Uç dilkk&ııı 
kahve 

Zeytin yağı, un, pa~ 
fabrikHı müşteııı 
dört dükkan, bir fır> 
iki kahvehane 

Cins ve evsafı balAda gösterilen gayrimübadillere ait emvalden bir ve iki sıra numaralan kapalı zarf usulile 7. 7.9. 
tcrihind~n ~~ 7-932 tarihine ka~ar yir?" ıün mü~detle satılığa çıkarılmış~ır. işbu emvali gayrimübadil bonolan mukabilİJI 
sa.blacagı gıbı nakden de satılabılecektir. ihale gunü olan 26-7-932 tarihıne kııdar taliplerin diğer ıeraiti anlamak litd 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bayındır Zıraat Bankalarına müracaatlar ilin olunur. (~ 

Askeri Lise ve Orta Şirketi Hayriyeden: 
Mekteple Vapurlarımızm kahve ocaklannm icar müddeti ı2 'fı' re muz 1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden istica 

Talebe Alınıyoı ] .. u. ·•·;::k,.,..~.,:·~·ı;; ~-:::u 
ı - 1932-1933 ders seneai için İatanbulda bulunan Kuleli ve M E N S U A T • • 

Maltepe Askeri liselerile Bursada bulunan Bursa Askeri liseei- C · Makınelen 
ne, Konya ve Erzincanda bulunan Askeri orta mekteplerine ta- YÜN, PAMUK, VIGONYA-komple teaiaat deruhde olun' 
!ebe alınacakhr. Kalorifer tesiaab Galata' da 

2 -· Liaeler 9, 10, 11 inci sınıftan (1 2, 3) üncü; orta mektep Sıhhi tesiutı Bahtiyar HaP 
lerde 6; 7; 8 inci (ı, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler I Snt makineleri tesisab Telefon: • 
kısmına 400 _ 500, Orta mektepler k11mına da 200 _ 300 talebe Buz ve soğuk hava tesisab Beyoiilu: 175• 
alınabilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin ia§esinden ba§ka 
giydirilmes; , teçhizatı, kitap ve sairesi hükumete ait olduğu gi
bi ayrıca talebeye her ay bir mikdar maa§ ta verilir. 

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

S - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun
dukları yerlerde 1 Temmuz 932 de batlar. Ve Ağustos 932 ta
rihinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalır
sa ders senesinin devamı müddetince aivil liae ve orta mektepler
den nakil auretile talebe alınmaya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Aıkeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar ı Haziran 932 tarihinden itibaren bu. 
Junduklan yerlerin askerlik tubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için liznn olan prtlan muhtevi kayıt 
ve kabul fartnameleri ve muhtaralan bütün Askerlik tubelerin
de mevcuttur. Talipler aakeı-lik ıubelerine ve aakerf liıe ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkiir tartları öğrenebilirler. 

(2ı80) 

f Emlak ve Eytam Bankası ilanlan f 
Büyükadada Taksitle Satılık Emlak 

Eaaa Mevkii ve Nevi Taminat 
100 Büyükada Nizam Dere aokak ı9 No. bahçe. 65 
ıo3 " " caddesi 25 No. ana. 50 
104 " Cakomi 69 No. fundalık Yz hisse l35 
ıos " Nizam caddesi S No. bat. 35 
ıos " Cakomi cad. 7ı No. fundalık Yz hiıae. 7S 
109 ,, ,, '' " ,, '' ,, ,, 65 
no " Rıhtım cad. 26 No. ma dükkin oda. ıso 
115 " Ayanikola 37 mükerrer No. bağ Yz hiase. 450 
116 " Acem aokak 39/4ı No. bağ Yz hiaae. ıo 
118 " Ebe sokak 11 No. bahçe. 30 

Balada yazılı emlik aekiz taksitle bilmüzayede aatılacağm~ 
dan taliplerin ı9-7-932 Salı günü uat ı6 da tubemize müracaat 
!eri... (3031) 

Taksitle Satılık Arsa 
Eau Mevkii ve Nevi Teminat 

71 Üsküdar Altunizade Kotuyolu cad. 31 No. tarla. 17S 
78 Kandilli Vaniköy caddeai ıo No. 36 dönüm arazi. 65 

214 Kandilli Vaniköy caddesi ı4 No. 49 dönüm arazi. 85 
215 Kandilli Vaniköy caddesi 20 No. 50 dönüm arazi. ıoo 
2ı6 Kandilli Vaniköy caddesi 27 No. 70 dönfun arazi. ı7S 
179 Üsküdar Altunizade Niıantatı cad 7/11 No. tarla 185 
185 Beylerbeyi Boatancıbatı mahalle ve sokağı 66 No. 

bahçe ve kayıkhane ve mutbak mahalli • • • • • • 225 
25ı Beylerbeyi Çamlıca caddesi 7S No. 580 m. arsa. 43 
282 Beylerbeyi Boatancıbaıı mahalle Pazarkayı(ı ao-

kağı 2 N o. su yolcu koğutu • • • • • • • • • • 28 
283 Beylerbeyi Bostancıbatı mahalleai Gazhane so-

Çanakka e Ziraat 
Bankasında 

Sokağı Mahalleai Cinsi 

Saat kule Gazipaıa Kigir dük. 
meydanı kin 

'' '' '' '' ,, mağaza 
Tavla ,, ,, ,, " 
Hükiimet " " " hane 
caddesi 

Numaraaı Maliye Muharıııt 
Kapı Sıra kıymeti kıynıel1 

o 
o 
o 
o 

42 
43 
44 
45 

o 
o 
o 
o 

240 
6o0 
ıSO 

oooO 

Tavla " " " mağaza O 46 O 4oO 
1 - Gayrimübadillere ait olup yukarıda evsafı yazılı erıı1 

6 Temmuz 932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve ptf_ 
para ile müzayedeye konulmuttur. Hak aahiplerine verilmit ol 
bonolar nakit makamında kabul edilecektir. 

2 - Mezkur emlak 25 Temmuz 932 tarihine tesadüf JI 
pazartesi günü ihalesi icra kılınacaktır. . ,ı 

3 - Müzayedeye ittirak edecekler mezkiir tarihte aaat iıı:" 
Çanakkale Ziraat Bankası binasında müteıekkil aaht hey 
müracaat edeceklerdir. f; 

4 - Muhammen kıymetleri 5000 liraya kadar olan eın\'I 
ihaleai aleni müzayede ile 5000 liradan fazla kıymette butuıı-' 
lann kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. .A 

S - Bedeli muhammeni 5000 liradan fazla bulunan eJU'. 
le talip bulunanlar teklifnamelerini muayyen vakte kadar ınW 
yedeye memur heyete teslim edeceklerdir. Jı* 

6 - Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup md Jd t 

zarfı mühürleyecekler ve üzerine yalnız iaimlerini yazacakl•ı:":"~ 
Ancak teklifnameai havi olacak olan ifbu mühürlü zarfı teınPv 
akçeıine ait makbuz ilmühaberi veya banka kefaletnameaile lıl' 
raber diğer bir zarf içine koyup itbu ikinci zarfı da mühür)ş~ 
cekler ve üzerine teklifnamenin hanıi emvale ait olduğu t•• 
edilecektir. . iti 

7 - T alipleredn fazla tafail&.t almak ve müzayede fer"811 r 
görmek iateyenler tarihi ihaleden evvel Bankaya müracaat ;to_ı 
bilecekleri ilin olunur. (2_!/ 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval Cinai Mevkii Zira Ev Dö Vergi K. Mub•j 
No. meli 

33 Ana Zorbazhark 6 00 12()0 
34 Araa Yeni Ömerli 2 00 ıOOo 
35 Arsa Yeni Ömerli 4 00 2()00 
36 pağ yeri Küçükminare 40 00 soO 
37 Bağ Küçükıninare t. 33 00 27o0 
38/39Bağ veH.haneKızılmurat 800 2 34 00 2~ 
40 Bağ Camiicedit ı9 00 l'IV" 
41 Bahçe Muaalla 43 00 26()0 ' 

kağı 3 mükerrer No. Boetan • • • • • • • • • • ISO 
Balida yazılı emllk sekiz taksitte bilmüzayede utılaca

fmdan taliplerin 28/7/932 Perıembe aünü aaat onaltıda Şu1-
mize müracaatları. (3043) 

43 Bağ 1 Sofular 40 00 2400 
44 Bai Zorbazhark 20 00 7()() ~ ' 

1 - Yukanda evsafı yazılı gayrimübadil mallan 27 ti (1 
ran 932 pazartesi tarihinden itibaren yirmi gün müddet1931 

Sultansuyu Harası 
Müdürlüğünden: 

Malatya • '.Akçadait aygır depoeu aygırlarile Hara hayvanları 
nm bir aenelik ihtiyacı olan yüz elli bin kilo area yüa elli bin ki 
lo saman ve elli bin kilo otun milbayaası kapalı zarf usulile ve 
yinni bir aün müddetle mönakuaya vazolunmuttur. Şartnameyi 
görmek ve daha futa izahat almak iateyenlerin her gün Hara 
Müdürlüğüne ve taliplerin teminatlarile birlikte yevmi ihale olan 
ı ı Tem.muz 932 pazarteai günü saat on bette Hara Müdiriyetin
de mütqekkil komi.aycına müracaattan ilin olunur. (2943) 

aleni müzayede ıuretile aatılığa çıkardmıttır. ı8 Temrnu:ı: ~ 
pazartesi ıünü aaat on bette ihalesi yapılacaktır. e~· 

2 - Müzayedeye ittirak edebilmek için ihale aaatindell ıi 
vel müzayede.ine i,tirak olunacak emvalin muhammen kıY!1'e 
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilece~tıt• (t 

3 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteakıp petıııell 
tamamen tesviye olunur. , ııt' 

4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatnamede ahk•"',ıııı 
göre eıhabına verilen gaY_rim~?adil bonosu ol~nl.~r . bonollld~~ 
bedeli ihaleye mahsup ettırebılırler. Şu kadar ki yuz lıradaıı 
küsurat nakden tesviye olunur. 11d• 

S - Mezkiir emval ile aatıt ıeraitinin teferrüatı hak1'1 oıı<' 
daha ziyade malumat almak isteyenler her gün öğleden 1 rıı" 
Tarsus Ziraat Bankaaı gayrimübadiller itleri memurluğu(~) 
racaat ederler, 

' 


