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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

arın e iyeti A vama üsbet Cevap erilecek •• 
Milli terbiye ve milli ı _M_e_cl_is_m_ü_za_k_er_a_tı 

tarih yolunda Gazi.. Sanayi kredi bankası 
Yeni Türkiye cihanda olduğu 

gibi tarihte de 
yüksek mevkiini alıyor •• 

14 
•• Türkiye ye ve Türke hürriyet, istiklal 

\re inkılap yollarını açan kudret büyük 
Gazi olmuştu. Milli terbiye ve milli tarih 
Yolunu açan irade de yine Gazi oluyor .. " 

Yeni Türkiye, Gazi'nin yük 
&ek idaresi altında beynelmilel 
Dıevkiini aldı. Bu, siyasi bir 
l~~er~ir. Lazımdır ki, ayni 

urkiye ayni yüksek iradenin 
•hında tarihteki mevkiini de al. 
b'.11· Bu da ilmin ve hakikatin 
~r zaferi olacak. Bu zaferin 
d 11net ve manası da ötekin-
en az olacak değildir. 

t .~uhakkak ki, eğer Türk 
•nhınin ana batlan iyi anla

t•hr, Türklerin cihan medeni· 
~e~İn kuruluıundaki rolü ve 
';'•n bilinirse; Yeni Türkiye. 
:ın .•ulh ve medeniyet sabasın. 
ıı:~. alaka ve mesaisine daha 

Yuk bir kıymet verilir. O za
:an Türkten doğan harikalar• 
'o kadar tatılmaz. Çünkü Av 

k'1Palılann Türkiyeye ve Türke 
d •rtı gösterdikleri takdirler• 
h~ hazan lehimizde olmayan 
"T·~ana vardır. Her halde 

1 
urkler bile ... ,, kaydile bat· 

ay b" l · "T·· ki an ır takdir cüm eaı, ur-
Ye'nin gösterdiği bu kudret 

he kab.iliyet bütün düny~~ı~ 
ayretini ve hatta takdırını 

telbetti !,, gibi sözler hoıumu-
2~ gitınemelidir. Filhakika bu 
' 0 zlerin manasında Türkiye'yi ;e Türkleri Avrupalılardan 
•rklı gösteren bir mana ıezme. 
Dıek kabil değildir. 

Ilı Türkiye, ıiyaai ve içtimai, 
i .. ~•~zaın bir inkılap yaptı. Bu 
""'<ilahı bütün vatandaılann 
l'lıhUnda yaıatmak lazımdır. 

Memlekette inkılabı yaıata 
tak kuvvet milli terbiye-
d" , , ~r, ınilli kültürdür. Milli ter· 
0ıye ve kültürde birinci dere. 
~de amil olan kuvvet ise ta-
1'htir milli tarihtir. Tarihi ka 
r,!1lık, iyi tetkik edilmemi§ bir 
lıııllet için kültür mevzuu bah
'<ılur mu idi? 

bm en salahiyetli tarih üstat
lan teyit ediyor. Türk tari
hi cemiyetinin mesaisi, bu ana 
ırkm dünyaya nasıl yayılcbiı
nı, gittiği yerlere feyiz ve me. 
deniyet tohumunu nasıl saç. 
tığını, Türkün; ilim, edebiyat, 
san'at ve cihan medeniyetinde 
nasıl amil olduğunu tarihin ka· 
ranlıklanndan bulup çıkarmak 
tır. 

Sözün kısaıı; tarihin 
kmı, yine tarihe vermek 
yoruz. 

Bu izahtan anla9ılıyor ki; 
yapılan hareket bazı milletle. 
rin yaptığı gibi, ıun'i bir tarih 
yaratmak defil, mevcut tarihi 
hakikatleri karanlıklardan, hu. 
rafelerden, bir takım sabit ve 
inatçı fikirlerin pençesinden, 
nihayet garaz ve taaıauptan 
kurtarmaktır. Bu bir hürriyet 
ve hakikat mücadelesidir. 

Türk Tarih Cemiyeti tara· 
fmdan vücude getirilen eser; 
bu gaye için nasıl çalıııldıimı 
gösteriyor. Verilen büküm ve 
kararlarda indi ve keyfi hiç bir 
saik yoktur. Ortaya atılan bü
tün hakikatler; en büyük garp 
alimlerinin ifadelerile teyit e
diliyor. iddialarda vesikasız bü 
kümler yoktur. Şunu da söy. 
!emeli ki bu milli vazifenin 
henüz ~ılangıcındayız. Şimdi 
ye kadar söylenen sözlere!. ya. 
pılan tetkiklere, alınan muabet 
neticelere, meydana kon~ ha
kikat1ere kartı duydugumuz 
sevinç nisbidir. Bizi daha zi
yade memnun eden tey; istik
balin karanlıklarma gömülmüf 
olan büyük hakikatlerin, mut. 
laka meydana çıkacağı bakkm. 
daki ümit ve kanaattir. Milli 
tarihimizi aydınlatacak kafala
rın, faaliyetin önünde eğilmek 
hepimizin borcudur. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Bütün dünya bilir: Türki
r.e'ye ve Türke hürriyet, istik. 
ll ve inkılap yollannı açan 
~dret Büyük Gazi olmuttu• ·----
Şı~di onlara milli terbiye ve Büyük ha va 
;jılli_ tarih yolunu açan irade 
t e ~ıne Gazi oluyor. Şu anda Seferleri 
eıtıız ırkının rubu· asırlann t . • 

b ensinden Gazisine ıükran ile 
llkıyor! 

·ı.. İşte Türk Tarihi Cemiyeti, 
ılQ G . . 
. •eneden beri aziz azımı-

h:~ ~sek himayesi altı~da 
l duzıye çalıııyor. Bu cemıye· 

l
e •adece: "Çalı•tı çok çalıt· 
• ' d • ' • . "f d .,, eınek hakiki vazıyetı ı a-

ıı: etınez. Çalıtm• müddeti ile 
İı 111\iddet zarfında başarılan 
) "e alınan neticeler araımda 
~l>ılacak bir nisbet, bir dere
' ~e kadar bu himmet ve me-
'1nin derecesini gösterebilir. 

, Dünyada yaıayan milletler 
~i•ında, hatta büyük gı;çinen 
IQ'. letler arasında öylelerı var 
~.'d!•ribin cereyanını bozarak, 
r~ ıae ve hakikatleri inkar ede 
ta ! onu alakadar eden vukua
•ıt 'st~iği rengi vererek, elha
rek lanhi ve tabiati icbar ede
lıı 

1 
•un'i bir milli tarih yarat

)~~ •~dır . Söylemeğe lüzu°! 
lecıb~' Türklerin böyle ıun'ı 
Ilı~ ırlere ihtiyacı yoktur: 1lk 
't·· etıiyet; Türk vatanında, 

llrk·· O 4_ un Ana vatanı olan rta 
~•da. i?titar e~ti. Cih~ ~e
lıiı .~etının teaisınde T urkun 

Yuk rolü olmuştur. Bunu Gar 

Bahri muhit bir ke
re daha atıldı 

NEVYORK, 7 (A.A.) -
Dün saat 20-45 te Moıkovaya 
müteveccihen hareketlerinden 
beri baklannda hiç bir haber a
lmınamıt olan Amerik~h. tar~· 
reciler Mattern ve Gnffin ıçın 
burada büyük bir endiıe büküm 
sürmektedir. 

BERLIN, 7 (A.A.) - Ame
rikan tayyabecileri Mattern ile 
Griffm dün saat 17-42 ~e T~
yelbof tayyare karargahına ın· 
ıniılerdir. 

Hattı nıüstekinı üzerinde 
hava rekoru 

PARlS, 7 (A.A.) .- Hava 
• 1 . zırı tayyarecı Bass '.\Ut· 
ıt en na , ., . h tt 
at ile arkadaıı Rossı nm a ı 

r ·· t kim üzerinde dünya me-mus a • . 
aafe rekorunu kırmak ıçın yapı 
)acak te,ebbüae ba~ırlanmal~
rı hususunda mezunıyet ve~ı~ 
tir. Bu tetebbüs, Eylul a~ı ''?tı 
daaından ve cenubi :Amerı~a ıs
tikametinde icra edılecektır. 

teşkil ediliyor 
Banka sanayicilerin en büyük 

ihtiyaçları 
olan krediyi temin edecek •• 

Mustafa Şeref Bey 

ANKARA, 7. A. A.- B. M. Mec: 
liai bugün reia vekili Refet Beyin ri 
yaseti_nde. toplanmııtır. Su11gırlıldı 
İbrahim oğlu Muatafa ile Hasan oğ
lu Kara Ahmedin ölüm cezalarma 
çarpılmalan haldondaki mazbata ka
bul edilmiı, Türkiye aaııayi kredi 
bankası ttıtkili hakkmcı.ki kanun li. 
yibaa ımüzakere ve kabul edilmiıtir. 

Bu münasebetle ile ileri aürülen 
b;azı mütaleelara bütçe encümeni rei 
aı Haaan Fehmi ve iktisat vekili 
Mustafa Şet"ef Beyler cevap v~it 
)erdir. 

Haaan F elımi Bey kanun liyiba11-
nın Y~ bir banka t<!fkilini iatihdaf 
etmeyip mevcut ıanayi ve nıaadin 
bankası kendiainden beklenen vazife 
leri ifa edebilecek yeni bir ıelde kalp 
ve ifrağ etmekte bulundufunu aöy 
lemİf ve demittir ki: 

" Sanayi ve Maadin lıanka11 kana 
n!' mahau~la kendisine verilen , ... 
kil ,,. tenıt dairesinde nzifeaini yap 
mıt ve ~uvaffak olmuıtar. Sanayi 
v~ Mae;clin _lıoınlı:aaı hir sanayi merlı:e 
zı JJ?ahıyehnde çalıtmıt ve milli 
fabrikalaronızın ialih ve tekimülün 
de mÜeHir ,,. amil olnıtıf ve onları 

(Devamr 6 1nc1 sahifede) 

Necmeddln Sadık, Na:ııım, Fazıl Ahmet Beyler 

Beynelmilel parlamen 
tolar kon

feransında Türkiye! 
Bu defa içtimaa müşahit 

sıfatile değil, 
izi olarak iştirak ediyoruz 
Beynelmilel parli.mentolar kon 

feraıw 26 temmuzda Cenevre'de 
toplaııacaktır. Büyük Millet Mec
lisinde meb'ualardan 46 zabn İf
tirakile tetekkül eden parli.men
tolar ittihadı grup namına murah 
ha• bir heyet bu aene ilk defa o
larak bu konferanaa reamen itti· 
rak edecektir. Şimdiye kadar top
lanan konferansa ittirak eden 

murahhaalanmız, yalnız müıahit 
aifatile müzakeratta hazır bulun
muılardrr. Şimdiye kadar 39 par
li.mento konferansa ittirak etmiı 
Türkiye de bu aene kırkıncı ola.' 
rak parli.mentolar Birliğine gir
miftir. 

B. M. Meclisi parli.mentolar it
(Devamı 6 ıDCı sahil~e) 

130,000 liralık ilıtillis davasına dün başlandı. 
mahkenıe haberleri sülunumuzdadır. 

Yazısı 

1 Şükrü Kaya 8.1 
Yalovada 

--·--
Bir hafta, on 

istirahat 
etmek üzre gitti 

Evvelki aktam tehrimize ge
len Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
B. geceyi Tokatliyan'da geçirmiı 
dün otelde bazı ziyaretler kabul 
etmittir. Vekil B. refakatinde ka· 
lemi mahıua müdürü Ekrem B. 
olduğu halde bir hafta on gün 
kalmak Üzere dün aktam Yalova' 
ya ıitmiıtir. Dahiliye Vekilimizin 
bir müddet fehrimizde iştirahat
ten 10nra berayı teftit Karadeniz 
aevahiline gideceii anlaşılmııtır. 
Vekil 8. in ondan 10nra da p.rk 
Vilayetlerini teftite çıkmaaı muh
temeldir. 

Şükrü Kaya Bey Ankara'dan 
otomobille tehrimize vaki olan ..,. 
yahatine dair söylenecek bir te:v 
olmadıfııu be an etmiftir. Vekil 
B. timdiye kadar memleketin he
men her tarafmı dolatmıt bulun
maktadır. Bu oefer de Ani.aradan 
otomobille hareket ederek, Kızıl· 
cahaınaın., Gerede, Bolu, Düzce, 
Hendek, Adapazan, İzmit, Here· 
ke, Gebze ve Pendik'te birer mik
dar tevakkuf ederek temaslat"da 
bulunmut ve ıehrimize gelmittir. 

Nevzat ve Akif B. fer 
Dahiliye Vekilimizle birlikte 

Ankara'dan müfarakat eden An
kara Vali•; Nevzat B. Bolu'dan 
geriye dönmüıtür. 

Nüfua umum müdürü Akif B. 
tehrimize gelmittir. Akif B. me
zuniyet almıt olduğundan bir 
müddet tehrimizde kalacaktır. 

~~ 

Tarih 
Kongresi 
Dün münaka. 
şalar oldu 
Zeki Velidi Beye 

tiddetli 
cevaplar verildi 
ANKARA, 7 (Telefonla} -

Tarih kongresinin öğleden son 
raki celsesinde Darülfünun mü 
derria muavinlerinden Zeki Ve
lidi Bey tarih devirlerinde Or. 
ta Aayada kuraklık -:;lmadığı 
hakkındaki itirazını tekrar mü 
dafaaya çalıtmıt ve Türk tari. 
hi tetkik cemiyeti azasından Re 
tit Galip Bey, Sadri Maksudi ve 

(Devamı Z inci sahifede) 

Adliye Vekili 
Şehrimizde .. 
Yusuf Kemal Bey 

tehrimize geldi 
Adliye vekıli 

Yuauf Kemal 
Bey evvelki gün 
Ani.aradan tehri
mize gelmiıtir. 

Yusuf Kemal 
Beyin huauai İt· 
leri için latan
bula geldiği ve 
cumarteai sünü 
avdet edeceği an-
1..,Imıatır. 

Cemiyeti akvama hü 
kômetimizin cevabı 
Hükumetçe hazırlanan müs 
bet cevap yann Mecli. 

sin tasvibine arzolunacaktır 
Nutukların metni 

ANKARA, 1 A.A. - Cemiyeti Akucunın d ..: bilh h t. • . atJe.... aua 
eye ı umumryenın feukalôde İçtimaına ;•tirak ed h 

•• , 9T en mu te-
rem a.aanın Turkıye hakkında •Öyled~ aözler bura h f" 
linde büyük bir memnuniyet ue htıu<Ui-tle karıılanma ta ı· 

H b ld 
• J- mıı ır. 

a er a ıgımua göre hariciye uelııiletince bu na.si.it tla-
uete karff ihzar edilmiı olan müapet ceuabı harici- k ·1·. 

. T f"k R"" ·· B J- "" 'ı mu; eu ı uıtü ey cumarteai -;nü B M Mecl" · • t • . •- • • uının a..uı-
bıne ar:edecek ue B. M. Meclisinin muuafakati üz..-ine tel-

L 
pafta Cemiyeti Alluam llôtibi umumiliğine İf'ar olunacaktır. 

(Devamr 6 mcı aahifede) 

• 
Isveçlilerle mukavele 

feshediliyor mu? 
Tediyahn tecili noktasında 

cereyan eden müza. 
kerat ne saf~alar geçirdi? 

Dün Ankara'dan, alqam refik
lerimizden birine gelen bir haber 
de demir yolu intaati ile metgul 
olan bir ecnebi grup ile mevcut 
olan mukavelenin bugünlerde feı
hedileceği söylendiği bildiriliyor· 
du. Memleketimizde demiryolu 
intaatmı deruhte etmq olan iki 
şirket vardır. Bunlardan biri Kü. 
tabya - Balıkeıir hattını yapmıt 
olan Juliua Berger tirketi, diğeri 
de Irmak - Filyoa. Fevxipafa • Di
yanbekir hatları inJaabnı deruh
te etmit olan Nitkuviı ve Holın, 
laveç grupudur. Juliua Berger 
grupu in,aatı ikmal ebnif olduğu 
için bu şirketle yapılan mukavele 
nin feahi mevzuu bahıolama:z. 
Fa~at lıveç grupu henüz faaliyet 
halınde bulunduğu için bu haber 
den bu grupun kaatedildiği fÜP· 
heaizdir. 

Hükiımet bundan evvel bütçe 
darlığı dolayıaile laveç grupuna 
yapılmakta olan tediyatın yeni
den yapılacak bir plan dahilinde 
tecilini talep etmiıti . Grup eaaa ;. 
tibarile buna muvafakat etmekle 
beraber, tediyabn tecili eaaıına 
göre, yeni bir İn9aat programı tan 
z~İ ~e _tediyatın teklini tayin i
çın hukumetle grup mümeuilleri 
araa~da müzakereye batlanmış .. 
tı. Bır kaç ay evvel baılıyan mü
z1!kerat :ePan neticelenmemi9tir. 
Bıze verılen maJUmata göre mü-

zakeratta bilhaua ıu noktalar 
miqkili.b mucip olmuıtur: 

lav~. gru'!u deruhte ettiği inıa 
ab hukumetin meauliyeti altmda 
olmak ve ihale bedeli gene bük' 
met tarafından tediye edilmek ü
zere ikinci derecede bazı muteah 
hitl~re ihale etmektedir. laveç 
!l'rupu bu müteahhitlerin yapbğı 
ıılere nezaret hakkı olmak üzere 
yüzde 20 almaktadır. 

. HükUnıet bütçe darliğı dolayı
aıle bazı müteahhitler matlübatı
na !"uka~il yüzde 40 niıbetinde 
peıın tedıyatta bulunmuı ve yüz
de 60 "!ı da bonoya bağlamıttır. 

~atlubatını tamamen tahıil e
demıy~n bazı m~!ea.hhitlerin İnfa 
ah tatıl etmelen ıhtımali karııım 
~a, lıveç gruı>u da faaliyetini ta
til etmek tehlikeıi karşıamda kal
mıttır. lıveç grupu müteahhitle
re tediyatta bulum:.aı. eıa11nı ka
bul etmek iıtemediğinden müza
~erat mütkil bir aafhaya girmit· 
tir. 

Dün bu hususta grupun latan
bul merkezine müracaatla meae
leyi tahkik ettik, bize •erilen ma 
lümata nazaran, bükiimetle cere
yan ebnekte olan müzakerat he
nüz hitam bulmadığı gibi mukave 
1-:ni'!' feıhi de mevzuu b~hiı de
ğıldır. Grup mümeuilleri müzake 
rahn hüsnü aurette neticelenecefi 
ümidindedirler. 

Racing Club üçüncü 
maçını bugün oynıyor 
Fransızlar çimenli sahada 

oynadıkları 
için kazanabilecekler mi? 

Bugün Rasing Club üçüncü 
maçını Fenerbabçe • Galatasa. 
ray mubteliti ile Kadıköyünde 
oynayacaktır. Bu maç iki nok. 
tadan mühimdir. Eneli Fran-

sızlar timdiye kadar toprak bir 
sahada OJtlamadıkları için bu. 
r~da yaptrkları iki maçın ken
dı oyunlannı irae eclemediiini 

(Devamr 6 ıncı Hhifede) 
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Tarih kongresi 
(Başı / inci sahifede) 

Şemseddin Beyler Zeki Velidi 
Beye cevap vermişlerdir. Reşit 
Galip Bey cevabında ezcümle 
demiştir ki: 

- Zeki Velidi Beyin Orta As 
yadaki kuraklık meselesi hak
kında söyledikleri esas itibarile 
.imi bir mahiyet arzetmekten 
ve müsbet deli.ile istinat eyle
mekten uzak bir takım yanlıt 
kanaatlerdir. Zeki Velidi Beyin 
kendi fikirlerini müdafaa et
mek için istinat etmif olduğu 
deliller ve isimlerini izkreyledi 
ği ilimlerin bu mesele hakkın
daki fikir ve mütaleaları kendi 
sini tekzip edecek mahiyette
dir. 
"Jiafaloh:a ilim yapılmaz,, 

Eserlerinin isimlerini saydık
ları zevatın eserlerini okuma
mış oidukları ve sadece isimle 
rini öğrendiği tamamen anlaııl 
dı. Kataloğla ilim yapılmış ol
maz, Türk tarihi tetkik cemiye 
tinin bir tez olarak ve hiç bir hu 
susi maksada matuf olmaksızın 
münhasıran milli tarihin seyri 
ve muhtelif safhaları üzerinde 
bir noktayi tenvir için en mute 
ber ve en salahiyettar ilim a
damlarına ve İstikpfçılara isti
nat ederek yaptığı izahın Zeki 
Velidi Beyin boş ve mi.nasız i
lim ve ır.etodla telifi imkansız 
ifadelerile nakle çalışması bey- ı 
hudedir. Size isimlerini saydı
ğım ve salihiyetlerinden hiç 
kimsenin şüphe etmediği bu me 
:elelerden bahseden her müver 
rihin me'haz olarak müracaat 
ettiği eserleri buradadır. Biz 
hunların isimlerini sahifelerini 
tasrih ederek konuşuyoruz. 11-
mi münakaşa , dedi kodu istik
şaflarile yürüyemez. Filan fiil 
na ~öyle demif, o da bana şöy
le dedi tarzında ihticac es
ki zaman usulüdür. 

Sakim bir a11ane 
Menkulat devirlerine ait ve 

çoktan terkedilmiş sakim bir 
an'anedir. Zeki Velidi Beyi bu
raı!a dinledikten sonra Darülfü 
m:nda İşgal ettiği kürsü kartı
sır.da bir talebe olmadı~rma 
çok şükrettim. Biz Türk istik
balini ve Türk mukadderatını 
ellerine tevdi edeceğimiz bu 
günkü ve yarınki çocuklarımı
zrn saçma sapan, mantıksız, 
doğru düşünüşü ve sağlam mu
hakemeyi İptal edici usuller ve 
metotlarla yetiştirilmesine mü
tehammil olamayız. Türkiye 
Cümhuriyeti darülfünunu kür
süsü ancak onun li.yik olduğu 
şerefle mütenasip kıymet ve li
yakatte ilim adamları tarafın
dan i~gal edilmelidir." 

Yıuılı.~lıklar 

Resit Galip Beyin bu ceva
bından sonra Sadri Maksudi B. 
kürsüye gelerek Türkistandaki 
~ehir harabeleri ve harabeleri 
bulunmamıt şehirler hakkında 
Zeki Velidi Bey tarafından yan 
lış olarak dermeyan edilmi~ o
lan hu•usatı reddetmiş ve bu 
yanlışları gösterdiği vesikalar
la isbat etmiştir. Bundan sonra 
Sivas rneb'usu Şemseddin Bey 
jeolojik tetkikatla isbat edilmiş 
hadiseler oldu~unu ve bunların 
Çin menabiinden alınan malü
matla teeyyüt ettiğini söylemiş 
ve bu kongreyi Çarlık Rusya
smda Moskovada toplanan kon 
greye benzetmeıinler diyerek 
Zeki Velidi Beye hücum etmit
lerdir. 

Gazi Hz. kongrede 
ANKARA, 7 (A.A.) - Tarih 

müderrisleri ve muallimleri içti .. 
maı bugün de devam etmiıtir. Oi 
leden evvel Türk tarihi tetkik ce 
miyeti azasından Pr. Sadri Makıu 

di Bey tarihin amilleri, Budapeş .. 
te şehir kitaphaneıi .f&rk eaerleri 
müdürü M. Zayti Ferena tarafın· 
dan Hind Akraba kavimleri ara
sında mevzulu birer konferanı ve 
rilmiştir. Reiıicümhur Hazretleri , 
Baıvekil ismet Pata Hazretleri 
kongreyi teşrif buyurmuılardır. 

Konferanslar 
Sadri Maluudi Bey konferan

smda beteriyet tarihinin istikame
tini tayin eden beteriyetin inkişa 
fında mÜepİr olan i.millerden bah 
setmi' ve Sosyoğlar tarafından bu 
huauata ileri sürülen noktaları hü 
lia.a etmittir ve neticede tarihi hi 
diaeleri bir tek imilin teıirile iza 
ha kalkıtma11run doğru olmadığı
nı bütün içtimai ve tarihi h.idise· 
1erin bir çok im.illerin muhaııala 
sı ve en mühim amilJerinden fizik 
ve coğrafi amilleri büyük mefkü 
reler icat ve taklit, iktıaadi imil
ler ,ahsiyetler olduğunu ııöylemiı 
ve bugün rabbani irade nazariye
sinin yanlış olduğunun anlaşıldığı 
nı izahtan ıonra iktıaadi münase
betlerin yegi.ne i.mil olduğuna da 
ir nazariyenin de çok mahdut bir 
telakki olduğunun isbat edilmiş ve 
tarihi maddecilik nazariyeıinin il
mi kıymeti sarsılmıt bulunduğu
nu ili.ve etmiıtir. Sadri Maksudi 
Bey halk ve fütuhatın da diğer a
millere inzimam suretile teairi ol
duiunu ve mü..stakillen bir cere
yan yaratan halka tesir eden şah 
siyetlere büyük şahsiyet namı ve
rildiğini ve büyük ıahaiyetin te.o•eı 
•iim etmiş bir mefki'i.re milletin ve 
ya beşeriyetin ayni zamanda bir 
rehberi olduğunu aöyledikten son 
ra maddi imillerin mefkUrevi &
miller tarafından mağlüp edildiği 
ni ve beşeriyet tarihinde mefk:Ure 
için kurban olanlar adedinin mad 
di &millerin mefkUrevi imiller ta 
rafından mağlüp edildiğini ve he 
teriyet tarihinde mefküre İçin kur 
ban olanlar adedinin maddi men
faat için ölenlerden fazla olduğu 
nu ilave etmiftir. Sadri Makaudi 
Bey lrki i.millerden bahsederken 
ırkımızın vazih ve sarih bir vazi
yet aldığını ve beıeriyet içinde 
medeniyeti neıreden İnsanların 
orta Aayadan net'et eden bugün
kü Türk ırkının eslafı olduğunu 
ııöylemit ve büyük tahaiyetler kıa 
mmda Türk milletinin mukaddera 
tına yeni ve mes'ut istikamet ve .. 
ren Gazinin iani Üzerinde hürmet 
le durmuttur. 

M. Zayii Ferena Projeksiyon
la konferansmda Hind ven.ikinin 
ve ahfadının Hindiatanı itıralin
den bahsetmediklerini bilakis 
Türk kavimlerinden yalnız mili.t 
tan bin sene sonra Mahmudu Gaz 
nevi ve ahfadınm Hindiatanı İfga 
(inden bahsetmediklerini hilakia 
11li.miyet devrinde rol oynayan 
Türk unıurlarını zikrini bir tarafa 
bırakarak 1200 seneden beri Hind 
halkı mukaddes yazılarının ilk 
cildinde çok defa Türkiye kralı 
olarak Efratiyapın zikredildiğini 
aöylemittir. Pr. bu mevzu üzerin
de tarihi eaaalara müatenit bazı 
ma1Umat verdikten aonra Hindis
tanın en eaki kavimlerinden olan 
Selt hunlar Türklerin oturdukta
n bütün yerleri ziyaret ettiğini ve 
gezdiği yerlerde tayanı hayret de 
recede etnografik ve antrepolijik 
ayniyetler mütahede ettiğini söy
lemiş ve sözünü Hindistanda şiın 
di ba,layan yeni bir cereyana nak 
!ederek Hindileri din noktai naza 
rından değil, ırk noktai nazarın
dan tetkike girişmiş ve Türk ırkı 
nın tarihi faikiyetinin isbat edil
mit olduğunu bugün Hindiatanda 
yapılan tetkikata nazaran Türk 
ırkının tarihi faikiyetinin iıbat e
dilmit olduğunu bugün Hindistan 
da yapılan tetkikata nazaran 
Türk ırkına mensup 150 milyon in 
aan bulunduğunu ili.ve etmittir. 

Pr. bu münaıebetle mensubiye 
tile müftehir olduğu Macarlann 
da Altay ırkından cöçen Woaun 
Türklerinden olduğunu n bu iti
barla bütün manaaile hepimizin 
Türk camiaaından bulunduğumu
zu söylemit ve tetkik aeyyahatine 
müteallik reaimler göatererek her 
biri hakkında izahat vermittir. 

Öğleden IODl"a darülfünun mü 
derria muavinlerinden Zeki Ve .. 
lidi Bey tarih devirlerinde Orta 
Asyada kuraklık olduğu hakkın
daki itirazını tekrar müdafaaya 
çalıımı' ve bu münaaeebtle kum
lar altında kalmıt tehirler hakkm 
da bazı İzahat vermi, İse de müte 
akıben söz alan Türk tarihi tetkik 

Lausanne'da bugün 
itilaf oluyor mu? 

Londradaki 
Meraklı dava 

Mis Barney alkışlar 

Al 1 • ... I I . . arasında beraet etti 
man arın sıyası ta ep erının LONDRA, 1 A.A. _ A,ıkı sıe-

müzakeresi ihtimalleri kalmadı ~~e:;~~!1'a:;ıy::umiyede büyük 

PARIS, 7. A. A. - Lausanne'dan t M. von Blov olduğu halde bu aabah 
hariciye nezaretine celen bir habere saat 10,15 te M Herriot'nun. nezdi
göre, reddedilmit olan Alman tekli- ne gihniştir. Frans-.z ba4vekilinin 
fi ile mukabil Fran11z teklifini taki- yanında M. Paul Boncour bulun
ben İngilizler arasında serdedilmiş o makta idi. Franıız ve Alman devlet 
lan teklifler hakkında konferansm adamlarının mülakatı 2 •aat kadar 
nihai bir karar İttihaz ve bir metin devanı etmiştir. 
ihzar etmesi makıadile müki.lemele- Franıız vaşvekili, hiçbir siyasi 
rin bir iki gün daha devam edeceği şart kabul etmemek hususunda ev-
muhtemel ğörülmektedir. velce almış olduğu vaziyette şiddet 

İtilafa dog"ru le aebat etmiştir. 
Maamafih bu mülakat bittikten 

BERLIN, 7. A. A. - Dün akta- sonra hüküm süren intiba, konferan 
ma doğru Berlin'e gelen haberlere sın neticesi hakkında betbinliğe sev 
nazaran Lausanne konferansı, müı~ kedecek bir mahiyette değildi. 
~t bir neticeye vasıl olmak üzere- J Ayni zamanda Fransızlarla Alman 
dır. Janr müki.Jemelerinc M. Herriot-

Berliner Tageblatt gazetesinin hu- nun kabinesinde devam edilirken 5 
ıusi muhabiri. Almanya'nın nihai davetçi devletin hukuk şinasları da 
tazminatının miktarı meselesinde bir ln&'iliz heyetinin bulunduğu binada 
adım ileri atılmıı olduğunu bildir- mükilemelerine devam etmi,lerdir. 
mektedfr. 

Siyasi meseleler 
görilşülenıeyor 

Siyui meselelerde ve bilhassa tah 
didi teslihat meselesinde Alman he
yetinin hattı har< keti, biraz daha a-
lutikiletmiıtir. LAUSANNE: 7. ~- A.- Pt! F~'! 

Diğer taraftan Canti ajanaının bir 1 Papen M. .. J:.lerrıot. ~le yapbgı ıki 
ecnebi menbadan öğrendiğine gÖre saatlık mulakat bıttıkten "°nra Al
Almanyanın Versailles muahedena- 1 ~n gazetecileri tarahn?a':' M>~lan 
meıinin 8 inci kıımının feshi hakkm bır suale 'u cevabı vermıştır. Muza. 
daki talebine mukabil, alacaklı dev- 1 ker~ler~ de:vam için kalan pek ~z 
!etler yeni bir proje hazırlamışlar- vakıt 11ya11 .m~aelel'.:'" ~akkında bır 
dır. Bu proje, ıu fonnülü ihtiva et- anlaşma tenunıne musaıt olmıyacak .. 
mektedir: tır. 

" Versailles mualıedenamesinin ta M. Mac Donald fazla yorgunluk-
mirata müteallik olan maddeleri fes tan dolayı gözlerinin vaziyetinden 
hedilmi,tir." müşteki bulunmaktadır. M. Mac Do-

' •. • , nald bütün sabah yatakta kalmı,tır. 
(1lH11rü meblag Bununla beraber lngiliz Başvekili-

LAUS~NNE, 7. A. A. - Konfe- j nin ~efakati~~e ?uluna.nlar bu rah_at
rans reisı, mutahassıaların ve nazır- sızhgın geçtcı bır mabıyette oldugu· 
lann acilen biı· içtima aktebnelerini nu ve öğleden sonra mükileme1ere 
istemiıtir. Bu içtimaa M. von Kro- devam için bir mani te,kil etmiyece
sigk de davet edilecek ve içtimada ği ümidinde bulunmaktadır. 
~lmany~nın müatak~ tediyatına Bugün itilaf olacak 1111? 
aıt teknık usuller tayın olunacaktır. 
Götürü meblağın miktann tesbiti LONDRA, 7. A. A. - B,u aa~ 
buıuıunu ~murahbaılara yani M. Londra'da yarın Lauıanne da bu· 
Ma Donald M Herriot M. von itilaf husul bulacağı ümit edilmekte 
P..:.n M y osbid~ M. G...:ndi ve dir. Böyle bir itilaf lngiliz Başveki-
M. H~~s'a bırakılmı§tır. line pazar günü Payıtahtına d.ö~erek 

•• • .. beman Otta vaya gıdecek 1 ngıliz he-
Dunk ü nıuzakereler yetinin hareketinden evvel kabine-

LAUSANNE, 7. A. A.- Alman nin icra ed~ceğ_i müzakerelere i'ti
baıvekili M. von Papen, refakatinde rak etmek imlirunı bahtedecektir. 

cemiyeti azasından Reıit Galip, 1 Alman 
Sadri Makaudi, Şemseddin Beyler 
bu tezi müdafaa yolunda Zeki Ve • a b 
lidi Beyin istinat etmek istediği ı Intıha ah 
müelliflerin tamamen buna muba 
lif kanaatte hulunduklanm iabat 
ederek bu itira:ıı reddetmiflerdir. 

Balıkesir orta mektep tarih mu 
allimi Melahat Hanım, Timurlenk 
devri hakkında bir konferans ver 
mittir. 

Reyler tecelli ettik
ten sonra vaziyet 
ne şekil alabilir? 
BERLlN, 7 (A.A.) - Re

ichstag meclisi için yapılan in-

dıran bir takım 
ahval ve şerait 
içinde öldürmüı 
olmakla müt -
lehim bulu -
nan Mra. Barney' 
in beraati dün ge
rek mahl<eme aa
lonunda bulunan 
ve gerek bükme 
intizar için mah
keme civarında 
toplanmış olan 
hal1< arasında bü- ~1.fr,,. 8arney 
yÜI< bir heyecan tevlit etmittir-

Hüküm malüm olur olmaz, a
hali polisin vücude getirmiş oldu
ğu kordonları yararak hücüm et
miş. ve maznun lehinde bir takım 
nümayişlerde bulunmuf, bağırmıt 
çağırmıştır. 

Mahkeme salonunda müdafaa 
vekillerinin müdafaasından ve bB. 
kim tarafından mıitat veçhile ve 
fakat iaticlabı merhamet teklinde 
juri heyetine yapılan hitaptan 
sonra bu uzun müzakere eanaıın .. 
da halkın asabiyeti arttıkça art
mıştir. 

Nihayet, umumi bir sükUn için
de h8.kim, Juri'nin kararını oku
muştur: "Katilden dolayı mücrim 
değildir. Bilaihtiyar telefi nefse 
sebebiyet vermiı olmakla mücrim 
değildir. Diğer ittiham aebepleri
le de mücrim değildir." Salonda 
hir aayha yükaelmittir. Müttehi
min valideai olan ve bayılan Lay
di Mullens'e ihtimamlar sarfedil
diği sırada Mra. Barney, kendin
den geçmit bir halde ve hapiaha
ne methali önünde toplanmış o
lan polisin kullandığı bir hile sa
yesinde gizli bir kapıdan sışarı 
çıkarılmıştır. Orada pek az kimse 
kendisini tanımı~tır. 

Mumaileyhima, yanında baba
sı, annesi ve hemş!reıi prenaeı 1-
meritimky oldui;ı halde otomobi
le hinf!r,.k hareket etmiştir. 

[Londranm ariatokrat alemine 
mensup olan bu kadın üç sene evvel 
kocaıı Amerikalı tayyareci Bar
ney' den aynlmış, fakat kanuni mani 
terden dolayı boşanamaıruftı. Son 
derece zevkperestti. Evinde müte
madiyen halolar tertip ederdi- Bira
ralık Michael Stefens iuninde bir 
hakimin ll'enç oğlu ile tanıtmıf ve 
ıevİfmİftİ. Babası bu işıiz ve aerıeri 
nıhlu çocuğun borçlarını kapatmak
tan usanmıştı. Nihayet 30 mayıs ge
ce•i davetliler gittikten sonra . batka 
bir kadın meselerinden danlmıtlar 
ve delikanlı evden cıkıp gitmek iste
mİf Iİ. Kadın huna mani olmak için 
tabanca ile tehdit etmek istemi., ve 
Stephens tabancayı elinden almak 
isterken sil&b patlaınıt ve delikanlı 
gÖğsünden üç kurıun alarak ölmüt
tü.] 

--····-·····--··-----·-

Konferans nihayetinde cemiye 
ti akvama davetimiz için cemiye .. 
tin heyeti umumiyesinde memleke 
timiz hakkında söylenen muhab
bet tezahüratile dolu nutuklara 
dair Anadolu Ajanaının vermiş o] .. 
duğu haber okurunu' ve tiddetle 
alkı,lanmııtır. 

tihabat günü yakla,tıkça Al. 
teşkilinden bahsedilmesi tabii. 

man siyasi mahafili, temmuzun 
dir. Reiıicümhurun bugün esa

. 31 inde yapılacak intihabattan 
Kongre murahhaıları yarın An 

karada bulunan tarihi eserleri ce 
zecekler ve saat 1 7 de Türk tarihi 
tetkik cemiyeti tarafından Gazi 
orman çiftliğinde verilecek çay zi 
yafetinde hazır bulunacaklardır. 

Reisicümhur Hazretleri, Baıve 
kil lamel Pata Hazretleri kongre 
müzakeratını .onuna kadar takip 
buyurmutlardır-

B/ r muallim bayıldı 
ANKARA, 7 (Telefonla) -

Bu sabah tarih kongresi içtima 
ından evvel Bursa tarih mual
limlerinden Memduh Bey sa
baygınhk devam ettiğinden Dr. 
hal tedavisine kotulmut ise de 
abygınlık devam ettiğinden Dr_ 
kendisinin Nümune hastahane
sine kaldınlmasına lüzum gös
termiş ve hasta oraya nakledil
mittir_ 

Memduh Beyin sıhhi vaziyeti 
iyidir_ 

sen pek ziyade visi olan salihi 
sonra vukuu muhtemel hidise- yelleri daha ziyade artmıt ola. 
!erle daha fazla meşgul olmak. caktır. Bu muhtelif tadili.ta ka 
tadır. Bu hususta daha şimdi- nuni bir mahiyet vermek için 
den bazı kombinezonlar tertip arayı ammeye müracaat edilece 
edilmektedir. Gazeteler, bu ği söylenmektedir. B1.ıounla be 
kombinezonlar makes olmakta- raber bu hal suretinin kabul e
dır. Gerek Alman hükumetinin dilmesi şüpheli görülmektedir. 
ve gerek siyasi fırkalann bu in- Çünkü dahili vaziyetteki karı
tihabat neticesinde vaziyetin şıklıktan dolayı halk arasında 
vuzuh kesbetmesini ümit et- Almanyanın kanunu esasisini 
medikleri zannolunmaktadır_ en mühim noktalarda tadil ede 
Bilakis, intihabat neticesinde cek bir takım yeni ahkimı ka
toplanacak yeni meclisin ne a- bul etmeğe kafi gelecek bir ek
çıktan açığa sağ cenaha, ne de seriyet temini ıon derecede 
merkez fırkalarına dayanacak müşkül olacaktır. İşte bundan 
bir rükümet için parlamentoda dolayıdır ki bu şayiaları bilhas. 
bir ekseriyet husulüne müsait sa 31 temmuzda yapılacak inti 
olmayacağı gittikçe muhakkak habat tarihinin yaklaştığı şu sı 
görünmektedir. Bu şerait dahi- ralarda Almanyanın siyasi vazi 
!inde ikinci bir meclisin, azası yetindeki kararsızlıktan dolayı 
reisicümhur tarafından tayin e- pek büyük bir ihtiyatla telakki 
dilecek bir nevi ayan meclisinin 1 etmek icap eder. 

( 

• ] dir. lranla dostluğumuz yo-

Haftaıık Sı·yas ... ı icmal !undadır. lrak ile en iyi mü-
nasebet halindeyiz. Hülasa 

~------------------------.J Türkiye Cemiyeti Akvam ha. 
Türkiyenin Cemiyeti Akva- nüz dokuz sene ıeçmitlir. Bu ricinde, Cemiyeti Akvamın 

kadderatlarma hikim olacağı gibi, Cemiyeti Akvama aza o
prensibini tatbik etmek için ı lan devletler de Türkiye hak
teşkil edildiği söylenen Cemi- kmdaki hislerini, evvelki gün
yeti akvama dahil en mühim kü celsede salahiyettar murah
devletlerin, bütün mücadele haslarının ağızlarile ki.fi dere. 
devam ettiği müddetçe; Türk cede vuzuh ile anlatmış bulu
milliyetperverliğine karşı vazi- nuyorlar. 

ma girmesi etraftndaki müza- dokuz sene zarfında harici mü- prensiplerini tatbik etmiş bu. 
kere Cenevrede büyük küçük nasebatımızda hiç bir pürüz lunuyor. 
birçok devletlerin murahhas. kalmamıtlır. Batla büyük Binaenaleyh Türkiye'nin 
!arına hakkımızda dostluk teza komtumuz Sovyet Rusya ol. şimdiye kadar Cemiyeti Akva
hüratı yapılması için fırsat ver. mak üzere bütün büyük devlet- ma girmemesini bu müessese
miş oldu. Bu sözlerin samimi- lerle samimi dostluk tesis et- nin prensiplerine karşı bir va
yetine İnanınz. Çünkü cümhu miş bulunuyoruz. M. Mihala. ziyet almış olmakta değil, ta. 
riyet hükumeti bütün devlet- kopulos, Cemiyeti Akvam mec- rihi sebeplerde aramak lazım
lerle münasebatında takip et- lisinde Türkiye'nin Cemiyeti dır. Cemiyeti Akvam kurul
tiği dürüst siyaset ile her ta. Akvama aza olmasını teklif duğu ve faaliyete geçtiği za
rafta hürmet kazanmıştır. ettiği zaman, Türk - Yunan manlarda Türkler bir hayat 
Türk milleti siyasi mukadde- dostluğunu bir hayalin haki- memat mücadelesine girmiş bu 
ratına Lausanne sulhile hakim 1 kate inkılabı diye tavsif et- lunuyorlardı. Bu ır.ücadele de-
olmuştur. Osmanlı İmparator- ti. vam ettikçe Türkiye'nin Ce. 
luğu son bir asırlık tarihinde. Filhakika cümhuriyet hüku- miyeti akvama girmesi mevzuu 
Avrupa devletlerinin vesayeti ı' metinin takip ettiği dürüst si- bahsolamazdı. Gerçi Lausanne 
altına girmişti. 1923 te bey- ya&et, hayalleri bile hakikate ıulhile girmek mümkündü. 
nelmilel siyaset aleminin bir j kalbetmiştir. Bulgar komşu- Fakat şunu itiraf etmek lazım. 
uzvu olarak tanıyalı aradan he- muzla münasebatrmız samimi- dır ki, milletlerin kendi mu-

nuz. ~~- d lını.ıor. T.,.. 1 r •. \:i 
kT altını-z. an 1\ ' b k ıniy .. cegı u 

çe l ıp erken onüni.i-z.den ta c 

yet almaları, Türklerin naza. Türkiyenin Cemiyeti akva
rmda Cemiyeti Akvamın itibarı ma girmesile, Cenevre müesse
nı hayli azaltmıştı. Türkler i' sesinin kuvvetleneceğini söy. 
Cemiyeti Akvama hak ve hak- !emeğe tavazuumuz mani de. 
kaniyet prensiplerinin tatbiki ğildir. Çünkü Türkiye beynel
ve sulh ve müsalemetin temi- milel siyaset aleminin mühim 
ni için çalıtan bir müesaese bir uzvudur_ Diğer taraftan 
nazarile değil, bazı devletlerin Türkiye'nin esasen kuvvetli o
lmperyalist siyasetlerini terviç lan vaziyeti siyasiyesi de da
için kurulmuş bir tuzak naza- ha ziyade kuvvet bulmuş olu
rile bakmağa başladılar. Bu yor. Türkiye'nin Cemiyeti Ak. 
hissin izale edilmesi için ara- j vama girmemesini fU veya bu 
dan dokuz sene geçmesi lazım tesirlere atfeden rivayetler de 
geldi. Ve belki de hayırlı oldu. 1 filen tekzip edilmiş bulunuyor. 
Çünkü bugün Türkiye Cemi. Ve Türkiyemiz namına, her şey 
yeti Akvam hakkında daha baş den ziyade bunun içindir ki 
ka hislerle mütehaosis olduğu Cemiyeti Akvama girmenin fay 

~· 
Karakolda feci bi 

cinayet oldu •.. 
• 
lzmirde bir polis, karakol 

bir memuru tabanca ile öldü 
İZMİR, 7 (Milliyet) - Dün gece yarısı Kartıyakanın 

tanlı cihetinde feci bir cinayet olmuştur. Karakolda vuku 
bu cinayet etrafında aldığım malumat şudur: Polis memur 
suf Ef. Bostanlı civarı Halk fırkası reisi ve ticareti bahriY 
dürlüğü mümeyyizi Kemali Beyi iki yerinden beylik taban 
ağır surette yaralamı,tır. Kemali Bey aldığı yaralardan d 
vefat etmiştir. Bu elim cinayet Bostanlı karakolunda ika 
miştir. Cinayetin sebebi, resmi elbise ile rakı İçen Yusuf 
Kemali Beyin komisere şikayet ve ihbar eylemesidir. Bu 
karakolda bulunan komiser Ekrem, polis Ferit ve Tevfik Ef. 
Bekçi Feyzi Ef. polis divanı tarafından meslekten tardedi 
dir. 

Milli müdafaa vekili 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Müdafaai Milliye vekili 

Bey şehrimize avdet etmiştir. 

Muhittin ve Nusret B. /er gelig 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Birkaç günden beri b~ 

bulunan İstanbul valisi Muhittin Bey bu akşamki trenle lı 
bula hareket etmiştir. Ayni trenle Cümhuriyet Merkez B• 
idare meclisi reisi Nusret Bey de lstanbula gitmiştir. 

Nufus hareketlerine dair kar 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Heyeti Vekile memleketi 

nüfus hareketlerine dair bir karar ittihaz etmiştir. Bu karar• 
re memlekette nüfus hareketlerine ait her türlü istatistik JI 

yatının başına istatistiğin, İstatistik Umum Müdürlüğü tar• 
dan tetkik edilip edilmediği yazılacaktır_ 

Taşoz adasında neler oluyor 
ATİNA, 7 (A.A.) - Kavaladan gelen bir habere gör~ 

şos adasına asker gönderilmiştir_ Moryes köyü ahaliden alel• 
tahliye edilmiştir. 

Dinyester hududu hadisesi 
BÜKREŞ 7 (A.A.) - Son Dinyest;r hududu hi.diıderİ 

kında tahkikatta bulunacak olan Rusya muhtelit koıni•f 
Tighirra da toplanmıttır. Rus heyeti murahhasası hidiıel 
vehameti kar,11ında Odesada talimat vusulüne kadar içtimarJI 
hirini talep etmitlerdir. 

Hamdi Bey Odesa'da 
MOSKOV A 7 (A.A.) - İstanbul liman tirketi müdüriİ} 

met Hamdi bey Sovyet limanlarını tetkik etmek üzere Od 
ya gelmiştir. Hamdi bey beyanatında lıtanbul limanı ile "' 
denizdeki Sovyet limanları arasında mevcut rabıtanın ebeli'~ 
yetli bir surette inkitaf etmekte olduğunu ve Odesa li1J19111 
rinde müsait bir intiba hasıl ettiğini söylemittir_ 

Bir Fransız tayya
resi geliyor 

BOKREŞ, 7 (A.A.) - Öfle 
vakti Bükrete va11I olan Fran11z 
tayyarecileri Gillemin ile Goaae
lin, perıembe sabahı saat 8 de 
Lwow'a hareket e_i,terdir. 

Oraya ve Vartovaya gece va 
ııl olacaklanm ümit etmektedir
ler. 

Bundan sonra tayyareciler, 
Y at'tan geçmet suretile lstanbula 
doğru yollanna devam edecekler 
dir. Tayyareciler Merkezi Avru
pada seyahatlerine devam ede
ceklerdir. 

Terkosır ·rügeldi 
Nafia vekaletile temas etmek 

üzere Ankara'ya gitmİf olan Ter
ko• tirketi müdürü M. Castelnau 
dün ıehrimize gelmittir. M. Caa
telnau otomobil meraklısı oldu· 
ğundan dün akıam otomobille 
Bulgariatana kadar İmtidat ede
cek olan bir seyahate çıkmıttır. 
M. Castelnau Pazartesi günü şeh
rimize avdet edecektir. 

dalı olacağına kaniiz. 
J(. J(. J(. 

Lausanne tamirat konferan
sı bir çıkmaza girmiş gibi gö
rünüyor. Bununla beraber, mü 
zakerat büyük çıkmazda değil, 
küçük çıkmazdadır. Asıl bü. 
yük çıkmazdan çıkılmıştır. hi
laf devletleri bir defa Alman
ya'nın üç seneye kadar tami
rat borcu tediye edemiyeceğini 
kabul etmişlerdir. İkinci 
netice de Almanya ta-
rafından üç sene sonra götürü 
bir meblağ tediye edilmeğe 
mukabil tamirat borçlarının il. 
gası keyfiyetidir. Bunlar çok 
ehemmiyetli neticelerdir. Şim. 
diki ihtilaf noktası, Almanya' -
nın üç sene sonra tediye ede
ceği miktar etrafındadır. Fran 
sa evveli. 7 milyar altın mark 
teklif etmişti. 4 milyara indi. 
Diğer taraftan Almanlar da 

Bitlerin bir nutJıll 
MUNICH, 7 A.A. - 1' J 

Hitler, Bavyar'da klin Bad·!.ı: 
da bir nutuk Irat ederek esefi'' 
şu sözleri söylemiştir: . ~I 

Enternasyonal ve Cemiyeti ;...ı 
vam denilen hayaletler bııtl" 1 

fırkalannın ve Sosyal Oeın~ 
lann zihinlerinden kat'( •",.. ' 
tardedilmelidir. Yakında YAP Jf 
intihabat ta neuret aandal,..ı.tl ~ 
ebnek .. .,a ekseriyet t-1a ~ 

nya ekaeriyet t..W. -- ~ ~ 
manı ruhunu feah ve wbi" 
mevzuu bahaolaea.lı:br, 

Iskonto yapılac.Jı 
Türkiye Turinc ..e Ot,,,.,3 

Klöbünün 1932 ... n ... ı bil ~ 
ciizdanına sahip olan mubt:,.. 
azanın Otomobillere nıah ıi1'1'. 
Kaatrol - yağı mubayaa et 1 
takdirde kendilerine fiatıan ~I 
niabetinde bir iskonto icra e<fı 
ği maal'ihtiram tebliğ olunur· 

d' 1 
2 milyarı kabul etmi9ler l~ 
milyar 600 milyona çıktı 

1 
Binaenaleyh Almanya ile ft.~ 
sa arasında bu miktar ü:te11~ 
de 1 milyar 400 milyon 111;~. 
bir ihtilaf var demektir: bİ' 
cak bundan daha mühııO elr 
ihtilaf, Almanya'nın bu ıtı~,ı 
li.ğı tediye etmeğe mu~af~,11 
etmesine mukabil , timdı .. rJ"' 
siyasi meseleleri ileri sur 
sidir_ Almanya diyor ki: •11,r 

- Üç sene sonra 2 rıı• ·f 
600 milyon altın mark ted1 Ş 
sine muvafakat ediyoru~h'~ 
şartla ki harp meı'uliyetı de§'' 
kında Versailleı muahe ~il 
ne dercedilen madde taY11~tı'' meli ve Almanya'nın t~ ~ıt'' 
hususundaki müsavatı to 
malı. i ıel' 

Almanya'nın bu siya5 
'' 

lifleri ileri sürmesi Frd'':,.ı 
derin bir iğbirar uyan ır 
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Yeni Afyon Kanunu 
Ekonomi 

Afyon kanunu mayıs
ta tatbik ediliyor 

Tütünlerin 
Sigortası 

Şirketler bankaya 
merhun olmadıkça 
sigorta etmiyorlar ----· ..... 

anuna nazaran badema afyon 
satıştan nasıl yapılacak? 

Tütünlerin siaortaıı mel\ele.I 
yeni bir §ekle dökülmü9tür. 

Son zamanlarda birçok tütün 
depolarının yekdiğerini takiben 
yanmakta olmaları sigorta kum· 
pıınyalannı teyakkuza sevketmit
tir. Sigorta kumpanyalan mümea
ailleri bir müddet evvel içtimalar 
yapmıılar, işe aigorta tetkik he
yeti karı~mış, fakat müsbet bir 
neticeye van1amamıştı. Yalnız ai
gorta kur~'lpanyalarının bankala
ra merhum olan tütünler müstes
na eJhaaa ait ve hususi depolarda 
bulunan tütünler için sigorta yap 
mamak kararında olduklan anla
şılmaktadır. 

Tllrldye afyon aabf inhiaarı cari münaaebatının inkisafı için sar· 
hakkmdaki kanun alAkadar ma· fedilen mesainin müıbet neticeleri 
kamala bildirilmittiT· alınmaia batlanmıttır. 

Kanuna nazaran afyon aatlfl, Tanofımızdan olduğu kadar Yuna-
lbracatı Türkiye afyon yetlıtiriol- nhtandan da bir çok müracaatlar 
leri o.abf kooperatifi tahtı inhiaa· vaki almaktadır. Bu meyanda Pir• 
rındadır. de sıin'i gübre imal eden fabrika ~ür 

Memlekette kendi veya kira j kiyeye i~rac:at için teıebb~~ta gırlt 
Ue hlttulu •raslye afyon sereden mi' ve tıcaret odtiınn numuneler
ı,.,r ld....., kooperatifin tabii aza- ıöndermi,tir. 

11d1r. Afyon mmtakalan tali mın A tal a~a mahsul 
1-kalan. ~yrılacaktır. n Y «.:! 

Her &all mıntakada üçer ve Ticaret odama gelen malumata 
IBıntakalarda beıer kitllik idare nazaran bu sene Antalyada alelu
heyetlerl bulunacaktır. Ayrıca munu mahıul emsaline ender teııa
mmtakalardan intihap edilen altı, düf edilir bir derecede iyidir. Bilha. 
İlıı.tıoe.t veklletinden iki, zlraatten aa arpa, yulaf, huğda)" rekoltesi çok 
bh-er amadan mürekkep btr mer- iyidir. 

Bu, bir tütün tüccannın Odaya 
müracaatile anlaşılmt~lır. Bu ta
cir Ticaret odasına müracaatla 
kendi depooundaki tütünlerin ai
goı1:ası için muhtelif kumpanya
lara müracaat ettiğini, fakat hep
sinde-n tütünü bankaya merhun 
olmadıkça aigorta edilemiyeceil 
yolunda cevabı ret oldığmı söyle
miştir. Bu tacir vaziyetten tiki
yet etmekte ve kendi malını slgor 

kez idare mecliol bulunacaktır. Hasat başlamııtır . 
Afyon yetiştiricileri afyonlan• 

nı kooperatife vereceklerdir. 
Kanun gelecek mayıstan itiba

ren mffkil mer'lyete ıirecektlr. 

Macaristan'da 
Takyidat 

Macar hük6metl bir takım mevad 
dra nıemlelnıte ithalini huousi mü
&aadeye tabi tutmuıtur. 

Ticaret odaoı bu talıdlcHn bizim 
ınahıulitmuzı alakadar edip etmedi-

lzmirde balık kon
serve fabrikası 

. . 1 ir- ta ettirebilmek için yol göateril-
Y erli bır sermayedar g~up zm. . mesini istemektedir. Oda bu hu

de bir balık konıerva fabnkaaı t";~ ı suota tetkikat yapmı, ve ayni ne-
için Faaliyete batlaınışt~r. Grup ticeyi alm,,tır. 
rikanm bir an evvel Faahyete geçme- --·---~·---
•i için çalı,ınaktadır. 

Tütün mahsulü bu 
az! ği lıaldunda yaptığı tetkikat- nene• sene 

•İnde ihraç eşyamızdan yün, balı,ku . Ticaret odasına gelen malümata h1 tneyve \ı'e bademin bu ıneyanda 1 nazaran bu ıeoe tütün zeriyatı mem 

Tasarruf 
Propağandası 

ulundulunu öğreruni,tlr. leketin her tarafında geçen •ende-

'\' unanistanla re nazaran çok nok~ndır. . Dün toplanılarak 
propağanda 

çareleri araştırddı 
T• ödemiş, Muğla bılha .. a Aklıısar 
ıcaretlmiz bavaliıinde geçen •eneye nazaran 

Son -..Iarda Türk-Yunan ti- \)Ok az zeriyat yapılmıştır. 
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ır. M. Herriot bu ıneseleleri 
~Üzakereye bile yaklatınamıf, 
bunlan, konferansın . m~vz~u 
haricinde addettiğini bıldırın~t
'İr. Binaenaleyh en mühim ıh
ıilaf bu nokta etrafında teıner
küz etmektedir. . 

Filhakika harp mes'uliyetı 
'Ve teslibat möaavatsızlığı Al
ltıanya'nm en hassas iki no~· 
taııdır. Fakat bunları ap aşı. 
kir kabul etmek te Fransadan 
her halde şimdilik beklene
ınez. Eaaıen tamirat borcunun 
ilgaıile harp mes'uliyeti hak· 
ltındald Alman ııoktai nazarı 
ıl'ln!ıen tanınmakta demektir. 
l arnirat borcu tamamile Al
ltlanya'nın harp mes'uliyeti 
?&uriy sine istinat etmekt~ 
1di. Oc sene sonra tediye edı
lecck meblağa tamirat namı 
bile verilmiyor. Bu suretle ~a: 
lrıirat borcunun istinat ettıği 
bıea'uliyet nazariyesi de iflia 
e\fniı bulunuyor. Teslihat ıne-

Kok sarfiyatı 
Ticaret odau bütün Türklyede ne 

kadar kok kömürü istihlak edildiği 
ve bunun ne nuktannın he.riç~en gel 
dlğini tetkik etmektedir. 

Kilim ve halı 
Türk halılarının her nevi ithal et· 

yasile takasa tabi oldukları ma.liim
dur Yalnız bu· vaziyetten Tilrk ki
limlerinin de İıtifade edip cdemiye-
c:ekleri anla~ılamamaktadır. . 

Aliıkadar makamlar bunu 1 ktısat 
vekaletinden sorınutlardır · 

Lehistan'da tuz 
inhisarı 

Gelen malumata göre Lehistanda 
tuz inh!tar altına almmıtbr. 

Oda tasarruf sandı
ğı mürakiplikleri 
Ticaret oda•• taaarruf sandıitı mil 

nıkipleri intihabı dün yarılmıt ve 
Hakin, Ali Rıza Beyler seçilmiıler
dir. 

Yağmurlar 

Milli iktısat ve tasanuf cemi· 
yeti propaganda şubesi azalan 
dün Ticaret odasında bir içtima 
yapmı~larclır. Bu içt;mada ta.ar
ı-uf propağandası için her çareden 
istifade edilmesi kararlaıtınlmı§ 
ve alınacak tetbirler etrafında 
görüşülmü~tür. Bu meyanda rad .. 
yodan, gazetelerin çocuk sütunla· 
rmdan istifade edilmeıi kararlat
brtlmıştır. Bundan sonra her lıaf
tn jçtimalar yapr1acaktır .. 

---------
Türk- Yunan mah
kernesinde davalar 

Muhtelit Türk • Yunan mahke
meı1inde diin 17 dava görülmüş v~ 
murafaaları yapılmıştır. 

Bunlardan mühim olanları şunlar 
dır: 

Ksenofon ir.minde birin lzminle
ki emvali hakkmda hükiimetimiz al 
leyhine açtığı 130 bin liralık taı:
minat davası, Senteriı~in Meriç ke
narında bir değirmenden dolayı 100 
bin drahmilik davası, Bazil Kodraa' 
in A~ valıktak.i teeisatı için istediii 
13 bin liralık dava. Pari.iı'ln hmir

Ticarel borsaunın meteoroloji deki emvali için 15 bin linlık dava, 
müesıeaeainden aldıiı malumata na- Jan &re,akanu'm Adateıpedelô BO. 
zaran çarf'lmba sabahına kadar Po- 1 bin liralık emval dava11, Madam Fer 
!atlı~ 1, Eskitehir, Kütahya. M"".- minlinin Bursadaki 10 bin liralık "I 
:tifon Samıuna 4, Bomuvaya 5, ~- ya davası, Madam lstekatya Anamo
ze, Gİreeunn 6, Trabzona 14 mıli- · run beş bin liralık emlak davaoı. 

m~. yalmur yağmı,tır. B da b '-- H N · B · 
ıı:;1.ı un n aıaa aaan amı . ıa~ 

Sünnet düğünü 
Kadıköy Hilaliahıner siinn~t 

d
.. • .. .. 11 ag" uatoa perşembe ıu-
uıunu . ı 

nü Mıaırhoğlu bahçeoın~e Y.apı !.-
ktır Eski senelere faık bır eg

ca • l trr lence programı hazır anmıt •.. 
Sünnet olacaklann kaydı her gnn 
öğleden M>nra kaza ıube merke
zinde yapılmaktadır. 

minde bir zatın da Yunan hükumeti 
aleyhine 6 bin liralık bir tazminat 

· davası görülmüttür. Onümüzdelô 
pe.-.eınbe giinü de yeniden 17 dava 
ya ba§lanacaktır. Bunlar arHında 
Jak Jakovi•in 100 bin drahmilik l:ı
mir gümriigündeki eşyaaı için hükii 
metimiz aleyhine açtığı bir dava ile 
Leon Tomaı isminde birinin gene 
lzmirdeki eşyası hakkında 200 bin 
liralık bir dava vardır. 

d k . t hd"dı" teıılihat konfe- l ler üzerinde çalıtılmaktadır. 
re e ı a ı ı· h d 1 · k d" ·· 

d h "ed
ilecek bir meııe Mese a er ev etın en ı mu-

ranaın a a 1 d f · · ı· 1 ku 
ledlr. Binaenaleyh Almanların ı a.:a•ı ı~m az~-~ getk 1 ~~t 
ileri sürdükleri bu şartlarda_~·- m'..J":ı ı e. ~uİ& eme e erıl 
rar etmemeleri beklenebılır. m~ a. a~ı ıçı? z;: g~· "!l 
Her halde şu muhakkaktır ki b~ .e~ vvetın ;:1 tannı 

1
m: 

tamirat meselesi bu raddeye var ırın en b a~!r~a M ;Fe esı 
dıktan sonra balledilmif adde- mevzuu .. da /stır •. . eı Ahn ran
dilebilir. Şimdi gerek miktarın ıkayda mb~ akuaasıetıçtın L..:ı..: d~yüa 

b" · k siyasi şartlar et- a ar ır vv eınaı Uf • 
tes ılı ger;. bir pazarlık de- nülüyor. Bu kuvvetten maada 
rafında çl~n dir İhtimal ki bu genit müstemleke aabibi bir 
va~ etm e ~da müzakerat devlet olduğu için Fransa'ya 
çek!şıne ;sna~ r Fakat her bu müıtemlekelerin de müda. 
inkitaa hı ~ utg~i~de devletle- faası için de bir kuvvet tefriki 
~alde tamıra I 11 cakları yakın mevzuu bahistir. Bu suretle 
r';" ~r~eç ıan•~'\ kabul edile- Fransa ile Almanya kendi mü-
bır ıhtıma o..,ra dafaaları için müsavi olacak-

bilir. ,,. " :ı. lar. Fakat müstemlekelerinin 
• · d müdafaası için Fransa'ya fazla 

Tahdidi teslihat ışı~. e .. ~- asker tahsis edileceğinden 
la4mak daha çok mütkul goru- F ranaızlar askeri tefevvukları
nüyor. Eğer ortada engel, yal- nı muhafaza edeceklerdir, Ne. 

nız Al~arya'nm müsavat hu· 
1 d b ticede hem Almanya'nın iste. 

Su.undaki ıuarı o say ı .. ~~ 
·· k d dig"i müsavat, hem Franaa'nm 

bir şekil bulmak mum un u. 

V
e son hafta zarfında Alma?· istediği faikiyet temin edilmiş 

• ebilecek şekıl. olacak demektir. 

Ne Zaman Tatbik Edilecek? .. 
Mahkemelerdi! 

Mahkeme tahliye tale
bini reddetti •. 

........ 1 

Yarın mes'ul müdürünün müra 
caatı kabul edilmedi •• 

Haı,iaa.nede ikmali mahkUmi
yet etmekte olan Yarın gazetesi 
mea'ul müdürleri Süleyman Tev
fik ve Bürhanettin Ali Beylerin 
Türk ceza kanununun ikinci maci 
desine istinat ederek bir istida ile 
tahliye talebinde bulunduklarını 
ve iatidalarmm Adliye vekaletine 
tevdi edildiğini yazmııtık. 

Adliye vekaleti bu huıu•ta an
cak mahkemelerin karar verebile 
ceği mütaleasıyla evrakı iade et
miı ve evrak Bürhanettin Ali Be-
yin karariyle mahkfun oldufu 
Sultanahmet Sulh birinci ceza 
mahkemesine gönderilmittir. 

Mahkeme iatidayı ve evrakı da· 
vayı tetkik ebnlt ve tahliye tale
bini• yeraiz bularak reddetmittir. 
Keyfiyet müatedilere tefhim edile 
cektlr. 

Beraat kararı 
Baytar mektebi rektorluğunua 

geçen teneki kllrnür milbayaaJI ea 
na•mda ıui istim.al yaptıfı "anniy 
le tahtı muh·akemeye ahnan Ha
ıan Yümni Beyin muhakemeal 
dlln Ağıl'Ceza mahkemesinde in
taç edilmlttir. 

Dönlrii muhakemede iddia ma· 
kamı mütalea.sını serdetmi! ve 
maznun aleyhinde kafi deliil ol
mayıp bilikiı bütün delillerin le
hinde olduğu görüldüğünden be· 
raetine karar verilme~ini talep et .. 
rni~tir. Heyeti hakime keyfiyeti 
müzakere etmiı ve maznunun be
raetine karar vermistir. 

Karar kendiaine t,.fhlm edildi
ği zaman maznun: 

- Y n,asın Türk adaleti diye· 
rek beyanı tetekkü< ebnl~tir. 

Ağrı şakileri 

Ağrı Dağı hareklb e•nasında 
Devlet aleyhinde •illhla Kıyam 
etınit olan şakilerden mahkUm o
lan 90 kişinin Merainden lstanbu
la mötevecdhen yola çıkanldık
ları haber verilmekteydi. 

Bu huıuıta latanbul müddei u
mumil!ğine hiç bir işar vaki olma
mıttır. 

Aylık teftiş 

Müddei umumilik tılFafından 

Vali bugün 
Bekleniyor 

Vali Beyin bugün Ankaradan 
clönmeoi bekleniyor. 

Hangi asan atika 
muhafaza edilecek? 

1 stanbul plinırun yapdmuı 
yaklqtıfı için, plan latbika ba§lan· 
<lığı vakit şehirde hangi asari atilı:a
nın mubafazaaı liızım gele<:eği tet
kik edilmeğe baflanmıttır. Aııari a
tikayı muhafaza komiıyonu bu hu
auılft belediye ile teşriki meıa.i ede
rek ç.alıımağa batlamı,tır. Asarı ati
kanın ne ~ekilde muhabza edilece
ği tetkik edilmektedir. 

İstanbul tevkifane ve hapi&aneıin 
de her ay yapılmaaı mutat olan 
aylık teftiş dün de yaıulmıttır. 

118 bin liralık 
ihtilas davası 

Malullerin 10 •enelik maatla• 
rının tediyeai esnasında 118 bin 
lira ihtilas ettikleri iddiaaıyla ve 
mevkufen muhakeme altına alı .. 
nan Bakırköy Malmüdürü Nail 
Beyle sarraf Mehmet Salih Beyin 
ve gayri mevkuf 12 arkadatlan
nın muhakemesine dün afırceza 
mahkeme•inde devam edilmittir. 

Dünkü muhakem~de Bakırklly 
mal aandığmdan 10 senelik maa
tını alan bir poliı mütekaidi Ue 
Kadıköyünde oturduğu halde Ba· 
kırköyünde oturuyormut gibi bir 
maat ıahlb!ne ilmühaber veren 
muhtarlar ... hlt aıfatwyla dinlen
mlşlerdir. 

Muhtarlar işleri olduğu için mil 
hiirleri köy muallimlne bıraktık
larını, ve bu ilmühaberi kendi 
haberler! olmadan köy muallimi
nln verdi.tini aöylemlılerdlr. Poliı 
miitekaldi de 10 senelik maatım 
nokaanaı~ ve tamameıı aldıfma 
tehadet etmiıtlr. 

Nail Bey on oeneliklerin tediye 
ai defterdarlıiın emri olduğunu 
ıı&ylemit ve bu emrin tarih ve nu
marasını zik:retml,tir. 

Nail Bey bundan aonra dıvanı 
muhasebatın beraet illmmın o
kunınaaını talep etıniı, muhake .. 
me hem bu ilamın okunması hem 
de sair bazı huauıatın !onılmaar 
için 27 temmuza talik edilml,tir. 

Bir hakaret davası 
Dari1lbedayi aktörlerinden Er

tutnıl Muh•ln Beyle Cümhuriyet 
gazeteal muhamrlerlnden Ahmet 
Hidayet Beyin yekdiierl aleyhine 
mütekabilen ikame ettikleri haka 
ret davaama diln A•liye Birinci 
ceza mahkemeainde mübateret e
dllmlttir. 

Neticede iddia makammını11 
miitaleaoı aorulmu§, iddia maka
mı da evrakı möta]eaya i&temlt· 
tir. Muhakeme iddianın serdi için 
12 temmuza bırak.ı1mıttll". 

Sıhhiye müdür 
muavinllgi 

Münhal bt1lunnn Vll&yet Sıh

hiyye müdür muavinliğine Dr Fah
ri bey tayin eclilmit ve yeni vazi
fesine batlam1thr. 

Yalovanın şöhreti 

Yalova kaplıcalannın şifai hu
auıiyetJeırini ifiten Baıra'nın -. 
zengin adamı Şemhan bey, tehri 
mize gelmiıtir. Bir müddet Y alo
vada kalacak ve buradan Karlıbat'a 
gidecektir. 

istimlak komisyonu Doktorların ihtisas 
içtimalarına başladı sertifikaları 

Belediye i•ıimlak itlerine bak
mak üzere yeni tetekkül eden lıtim
liik komisyonu dün belediyede ilk iç 
tİm&1ru yapmı,tır. Dün alakadar be
lediye dair~lerinden getirtilen i•tim
lakiita a.it evrak tetkik edilmiıtir. 

Tabiidir ki bu, nihayet Al
manya'mn haysiyetini muhafa
za için dü,ünülmüş bir tedbir
dir. Fakat şimdilik F ranıa ile 
Almanya arasında tealihat nDk. 
taamdan müsavat mümkün ele. 
ğildir. 

Almanya silahlarmdan tec
rit eidlmittir. F ranaa dünya
nın en çok musellah devleti
dir. İki kutup arasında bir mü. 
va:r:ene temin edebilmek için 
bir inkılap vücude gelmek li. 
zımdır. 

Ancak tahdidi tealihat me
ıeleainde müşkülat Fransa ile 
Almanya arasındaki ihtilaftan 
ziyade İngiltere, İtalya, F ran
sa ve Amerika arasındaki ihti
laflardır. Hoover'in tealihatı 
üçte bir niıbetinde azaltmak 
için ileri sürdüğü teklifi F rım
sız ve İngiliz mahafılinde hüs. 
nü kabul gömıemİ§tir. Şimdi
lik Cenevre konferansı olduğu 
yerde sayıyor. Lauıanne kon
feransının neticesinden sonr 

175 doktora ftİt ihtisas sertifikala
n ııhhiye vekiiletinden vilayet ad.
biye müdürlüğüne gelmit ve aliılra

dar doktorlara tevziine batlanmJJ
br, 

Cenevre müzakeratmm da kat'I 
bir safhaya girmesi beklenebi
lir. . ... ... 

İrlanda ile lnıiltere araam-
daki ihtilaf hafta araaı 
had bir safhaya gir-
di. İhtilifın mahiyeti habrımız 
dadır: lrlandada De Valera'nm 
hükômeti iktidara seçtikten 
sonra bıgiltere Kralına sır.da. 
kat yeminini ilga ettiii ıibi, 
lngiltereye İrlandanın tediye. 
ye borçlu olduğu emllk ve ara
zi bedelleri taksitlerini tediye 
etmeyeceğıni bildirdi. Bu em
lak ve arazi bedelleri lrlanda
nın iatiklili kadar eskidir. İr
landa 1~iltereden ayrılacaitı 
zaman İngiliz lordlarına ait o. 
lan emlak ve arazi lrlandalıla
ra terkedilmit ve İngiliz hükü
meti bu lordlara tazminat ver
mitti. O zamandan beri İrlanda 
hükQmeti İngiliz hükfunetine 
bu borca mukabil senelik taksit 

Maariffe 

Ticaret 
Mektebi 

•••• 
Mektep müdürü 

vaziyeti 
izah ediyor .. 

Yükaek ticaret ve iktıaal mek
tebinde yeni yapılan teıkilil.t dola 
yıa.ile orta ticaret yani küçük tica
ret mektebinden çıkanlar yüksek 
~r11tna alınmıyacaklardır. Küçük 
tıcaret mezunları bu vaziyette fe
na bir vaziyete dü,...ü9lerdir. Ti
caret mektebi müdürü Hüsnü B. 
bu husu•ta blse fU izahab vermlt· 
tir: 

- Benim için bu efendiler 
hakkında re'oen yapılabilecek hiç 
bir ~ey yoktur. Çünkü mektebin 
bu kıanu hakkında diferlerindea 
tamamen ayrı olarak Maarif ve 
iktıaat ,•ek&letlerince verilmit 
mlifterek bir karar vardır. Bu ka
rarla bu kısmın derecesi tayin e
dilmiıtir. Bize yapılan tebligat 
mutlaktır. Mektep müdürlüğü ve
kaletin bir dairesidir. Ancak aa-
18.hiyeti derecesinde kararlar ve
rebilir. 

Bu gibi mukarrerat ve talimat
name ahkamını tadil etmek hak
kı iktı&al veklletine aittir." 

Lise muallimliği 
imtihanı 

Lise muallimi olmak istiyenle
rin imtihanları ayın 13 ünde Da ... 
rülfünunda yapılacaktır. 

Bu husustaki evrak vekaletten 
Darülfünuna gönderllml,ıir. 

Talebe birliğinin 
çay ziyafeti 

Milli Türk talebe birliği pazar 
teai günü Halkevinde yükaek tah
ıil tedriı heyetine n ytık .. k mek
tepler talebe cemiyetleri reisleri
ne bir çay ziyafeti verecektir. Zi
yafeti müteakip birlic.ş ait bazı 
musahabeler de yapılacaktır. 

Bilha11a Tiirk talebeaini tem
sil etmek iizere, birliğin haberi ol
makaızın furada burada be.u mlin 
ferlt hareketler ve teıebbüaler 
yapıldılı meselesi kon111ulacakbl'. 
Türk talebeaini ancak Milli Tiirk 
talebe blrliği temııil etmektedir. 

Halkevindeki toplanmayı mll
l~akip birlik reisi ile idare heye .. 
tinden iki talebe Ankaraya gide
rek bu temsil meaeleaial a lika dar 
makamata izah ed~ceklerdir. 

Mtifettlşler 
Toplamyor 

1 ıtanbul ilk tedrisat milfettİf· 
leri pazar güoti içtima eder~k a
ğuatoa içinde yapılacak kongre
nin riiz-meıini teabit edecekler 
ıre kapanan ilk mektep sergileri
nin neticeleri Üzerinde görü~ecek 
!erdir. ' 

Kıbrıs lisesine 
müdür 

Kıbns Türk liseai Maarif veki
]etimize müracaat ederek bir mö .. 
dür lıt..,.i§tir. Vekalet ehliyeti bıı
İz zevat meyanından arzu edeni 
gönderecektir. 

Doktorlar bugün 
toplanıyorlar 

Etıbba muhadenet cemiyeti he
yeti umumiyeıi buıün saat 10,30 
da Halkevinde toplanacaktır. 

Etıbba odaıı heyeti umumiyeai 
de diln saat 10 da Halkevinde oe
nelik kongreaini akt...ıecek ve bu 
kongrede mesleki bazı meeeleler 
göriiJülecektir. . 

T akaitlerden birinin hafta 
arası vadesi geldi. De Valera 
hükilmetinin tediye etmeyece
ği anla9ılınca; İngiliz hükUme • 
ti iktıaadi mukabelei bilmiail 
olmak üzere parlamentoya bir 
kanun llyihaaı tevdi etti. Parla 
mento tarafmdMı kabul edilen 
bu kanuna göre, İngiliz hüku
meti İrlandadan idhal edilen et 
yaya aiır gümrük reami tatbik 
edebilecektir. Binaenaleyh İn
giltere ile İrlanda araanıda bir 
mücadele baılamıt demektir. . "" . 

Ayni derecede deiilae de 
herhalde oldukça hararetli bir 
mücadele de Alman hUk6metile 
Alman ittihadını tetkil eden 
mahalli hükfunetler arasında 
devam etmektedir. Naziatlere 
ait hücum kıtaatı ilga edile(lf"k 
mi edilmeyecek mi cfi. 
ye Baviyera hükumet ile 
Alman hükfuneti arasında ih
ti!Rf d~vam ederken Prusya hu 

Bir me ele 
Çıktı! 

Seyrisefain vapur
ları soma 

nakledebilirler mi? 
Seyrisefain idaresi, kendi va· 

purlarile mevadı mü,taile naklet 
memektedir. İdare, bir mikdar 
aoma nakli İ•İ dolayııile ~omanın 
mevadı mÜftaileden madut olup 
olmadığını l•tanbul Deniz Tica
ret Müdürlüğünden sormustur. 

Deniz Ticaret Müdürlügü cı., 
&omanın mevadı müştaileden ma
dut olduğu ve 5e) riııefaln vapur• 
lannm soma nakledemiyeceklerl 
cevabını vermittir. Halbuki Dev
let müeaaeselerinin bütün n~kliya 
tını Seyri11ıefain vapurlariJe yap
tıracaklarına dair bir kanun mev· 
cuttur. Müakirat idareai de buna 
iatinaden aomalannı Seyri~fain 
vapurlarile naklettirmek ist......,ek 
tedir. Somanm mevadı müştalle
den olmaor ve mevadı müttaileyl 
de Seyriaefain ,·apurlan naklede
miyecekleri için ortaya halli icap 
eden yeni bir meıele çıkmaktadll'. 

Seyrisef ain &oma nakledeme
ylnce, bu aomalar tabiatile huau• 
al vapurlarla nakledilecektir. f. 
,ın garabeti de bundadır: 

Deniz Ticaret müdürlüğü me
va.dı m!l,taile naklinden Seyri8e. 
fam vapurlannı menettiği halde, 

1 

huıust vepurla.ra bu müsaade ve .. 
rlliyor. 

----····---
Gayrimübadil 
İşleri 

Heyeti idare dün 
bazı me

seleleri tetkik etti 
Gayri miibadiller cemiyeti ida. 

re be7eti, dün haftalık içtimanu 
aktetmi,tir. Cemiyete, bir çok 
gayri mübadiller tarafından mü
zayede İJlerine ve gördükleri bir 
taknn müıkülata dair şikayetler 
vaki obnuştur. Heyeti idare, bu 
tiklyetlerden bahiıle bunları mu
cip olan ıebepleı-in izalesini Ma· 
liye Vekiletinden ricaya karar 
vermittir. 

Cemiyet İflerini Ankara'da ta
kip için seçilen heyetten Esat Pf. 
işlerinin çoklufundan babiıle 
itizar etmiıtir. Heyeti idaı·e, An· 
kara'ya eönderllen 2 zatın itleri 
takip için kafi olduğuna kllrar 
vermi,tir. 

Pendik cihetinde 4 bin lira kıy 
metinde bir köıkün ınü:aayedede 
35 bin liraya çıkmaaı eababı da 
letkik edilmqtlr. 

•••• 
Halkevi bütçesi 
Halkevi umumi idare heyeti 

dün İçtima ederek biitçede takai
mi •ezaif yapmıttır. Halkevinin 
bu seneki bütç8'1i 30 bin liradır. 
Bu 30 bin lira imkaru nispetinde 
hara ıubelerine taksim edilmiftir. 

Kadınlar birliğinde 
konferans 

Kbım N....U bey dün saat 1 7 
de Kadınlar Birliğinde dün kadın 
lık hareketleri hakkında bir kon 
feran• vertnİftİr. 

Yeni bir şose 
Sındırğı .. Akhisar yolunun reami 

kütadı bugün yapılacaktır. 

sında da ihtilaf çıktı. Alman hü 
kômeti, Başvekilini İnsafsızca 
tenkit ettikleri için Vorwarb 
Köl°;is~he Volkszeitung, gaze. 
telerının beter gün tatilini Prua 
y_a hükumetinden talep etmit· 
tır. Prusya hiikQmeti bu talebi 
kabul etmemit ve bu yüzden 
aralarında ihtillf çıkmıthr. Ka 
nunu eaasinin tefsiri için mese
le nihayet mahkemeye havale 
edilmif ve mahkemıe d kararın 
infazl li.:ı:ım geldiğine hı.ikmet. 
miftir. Binaenaleyh Vorwarta 
bet gün tatili netriyat etmek 
mecburiyetiooe kalacak demek 
tir. 

H&diae haddi zatmda ebem. 

miyeti haiz olmamakla beraber 

Alman hü~ıoetile Alman itti: 

hadmı letkil eden hükumetler 

arasında gittikçe sıklatan bu 

ihtilaflar dikkate şayandır. 
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Jftilliyct 
Asrın um~si "MlLLlYET" tir 

8 TEMMUZ 1932 
idarehane: Ankara eaddeai, 

100 No. 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

~muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye içia. 

L. K.. 
3aylıtt 4 -

8 " 7 5f 
12 

" 14 -

fi ariç için 
LK.. 
8-

14-
28-

Gelen evnk ıreri ven1mez -
Müddeti seçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete •e matbaaya ait 
itler için müdlriyete müracaat 
edilir. Cuetomiz ilinlann meo'u
liyetinl kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
v.,.;ıı.ay ukeri raaat merkezln

d• verilen mal6mata nazaran 
buırün hava aç.ık olacak rüqir 
tİMden müteclil lmvvetlerle ...,_ 
celıtlr. 

Diin tazyiki nealml 762 mili
metre, aıı:ami hararet 27, ••sari 
14 clereca idi • 

Kokular 
iyi koku, kötü koku nasıl 

ölçülür acaba?. Bunun mikya
sı nedir?. Ben bulamadım. 

Kime sorıaruz "sarı-:rısak 

fena kokar,, der .• Lakin cacık, 
teretor yemiyeni göıteremezsi. 
nız.. • ; 

Yeni neırlgat 

Serveti fünun 
1 Servetifünunun aon nüaha11 dün 

zengin münd.-ecatla intil"r etınit-
1 tir. Bu niiahada Halit Fahri, Elif 

Naci, Reıat Feyzi, Mehmet Selhn 
Beylerin yazıları vardll'. 

AttiUi 
Marcel Brion tarafından telif olu 

nan ve büyük Türk Kahra.maru At
tila hakkında veıikalara müstenit en 
etraflı maliimatı ihtiva eden bu -
ahiren Matbaacılık ve Netriyat 
Türk Anonim Şirketi tarafından ne
fla bir ,ekilde kitep olarak baadmıı
tll'. Her Türlı: evinin lriitüpaneıinde 
en muhterem mevkii iural edecelı: 

1 bir eaerdir. Ehemmiyetle tavaiye e
l deriz. 

ARZl TEŞEKKÜR 
Avrupadan avdetle Harbiyede 

Belvü Bahçesinde icrayi aan'atimiz 
münaaebetile ırerek Anadoludan ıre-

1 

rekıe ınemaliki Ecnebiyeden telırraf 
ve mektupla tebrik lütfunda bulu

I nan ze .. atı muhteremeye ayn ayrımu 
kabeleye imkan bulunmadığından 

1 teşekkür ve hünnetlerimi:r.in ibliiı
I na gazetenizle tavassut buyurulma-
ıını rica ederiz. 

Kemani: Muıanniye: 

Sadi Deniz Kızı Eftalya 

1 ZA YI - Kamyoneti.:: 66 :umero 
lu tecrübe plakası zayi olmuıtur. 

Yeniıi aJmacağından hükmü yoktur. 
Şöför Nurettin 

ZA YI - htanbul ithalat Gümrü
ğüne ait 13560 ve 20895 beyanna• 
melerle çektifimiz mallarm 396830 
ve 434149 numerolu makpuzları za
yi ettik. Yenilerini alacağız. Meh
met Sahit Biraderler. 

latenbul birinci iflaı memurluğun 
dan: Müflis, Manifaturacı Mehmet 
Ziya efendinin kayit müddeti hitam 
bulmuş ve tanzim olunan alscaklılar 

"Mis gibi hacı yağı,. sürüp all'a defterinin suretleri alacaklılara 
te tramvaya bi.neolerin yanına gönderilmiş olduğundan alacaklan 
dü,.eraeniz bir çeyrek zarfında tamamen veya kıımen kabul olunan 
bir yarım bat ağrıar ensenize lann ikinci toplanmanın mükarrer ol 
yap19ır •.. O kokuyu süren adam 1 duğu 30 Temmuz 932 cumartesi gü 
iyidir diye sürmüştür. Sizin de nü ..... t 13 te dairemizde hazır bu-
ba,ınızı ağrıtır. Hele (tefi. lunmaları iı-,. olunur. 
rik) ismi verilen bir beli koku 
vardır. Sofu ve a~ır başlı ala. 1 stanbul aaliye mahk<>mesi üçüncü 
turka bir kokudur ki; b;lf ağ- hukuk daiı·esinden: Sabire Hanımın 
rısı, mide bulantısı için bire Beşiktat Şenlik dede Hattat soka-
birdir.. ğında 14 No. da mükim Koc._11 Se-

Şu günleı·de sokaklarda U· 1 lahattin bey aleyhine ee<;imsizlik ıe 
fak ufak ıi,eler içinde satılan : bebile açtığı boşanma davası arzuha
bir takım esanılar var ki; ba- li ikametg-ahmın meçhuliyeti hase- , 
bayani gençler üzerinde büyük bile bili. tebliğ iade edilmi~ olduğun 
tesiri vardır. Rivayete naza. elan mumailoyhin on e-ün zarfında 
ran muhabbet artıran, gönül c~vap vermek üzere ilanı keyfiyet 
yakan kokular da varmı,. Böy. olunur. 

le kokular sürünmüt olanlann -···-········--······-···········-···-
yanına düttüğüm zaman içime 
bir baygmlık geliyor .. Demek 
ki; gönül yakan koku bu ola· 
cak •.. 

Sıcaklarda ter, vücut 
vagetadan mamul kal09, çizme, 
ve köaele kokuıu çekilir ıey 
~eğildir .. 

Bütün bunları yazarken ak
lıma geldi. Macariıtanda bir 
ziyafette idik. Yemek sonunda 
bize peynir getirdiler ••. Birkaç 
nevi peynir içinde ensiz ve 
kaşar peynirine benzer bir çe
şit vardı. Kartımdaki Türk 
arkadaşım peynirden biraz al. 
dıktan ıonra türkçe: 

- Aman dedi .• Bu peynire 
elini sürme! dedi ..• 

Bu peynir A vrupada pek 
meşhur olan 9u mahut koku. 
lu peynirden imiş ... Yarını met 

re uzaktan geçerken burnumu 
tıkadım ... 1,te bu peynırı de 
kokusu için yiyenler vardır. 

Ne diyelim ... 
Geçende bir arkadaşıma sor 

mustum: 
·_ En fena koku nedir? .. 
- Ağız kokusu.. demi,ti .• 

Bu telakki umumi değildir. 

Mösyö Kühl 
Bize bir ambalaj mütehas

sısı gelmiş ... Neyi ambalaj e
deceğini bilmiyorum, amma 
ambalaj için icat ettiği bir u
sulü satmak istiyormuş ... Bu 
zatın ismi Kühl'dür. İcadını 
satmak için istediği para az bir 
tey .. 100 bin liracık •. Desenize 
Mösyö Kühl bizi kül etmeye 
gelmi,tir. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 27 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Felaeli lanta.tique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Şimdi bu falcılardan biri Talat Bey - Adam si2 de 

bana sen otomobil altında ezi. aldırmayınız ehemmiyet veri. 
!erek öleceksin dese .. Mukad- lecek şey değil.. 
derim bu imiş diye gidip te Orhan - Bey dayıcığım biz 
koşan bu arabalardan birinin ruhlara inanırız. Onların de. 
önüne yatıvermem mi lazım ge dikleri çıkar .. 
lir?. Elbette kendimi sakına- Talat Bey - Peki meıeleyi 
cağım .. Bundan ba,ka bütün hülaaaten bir tahlil edelim •. 
inaanların mukadderleri evvel. Ruhların nelerine inanıyorau
den çizilmit olduğu iddiası da nuz? 
her aklın kolayca kabul edebi- Orhan - Bu dünyada ya-
leceği bir şey değildir.. ,ayıp ölen bir adamın öbür 

Çocuklar böyle yarı meyus ilemde ayni hüviyetle bir ikin 
yarı şakalaşma tarzında konu.. ci hayat yatadığına yani (sur
şurlarken yanlarına Talat Bey vivance) sürvivanı'a İnanıyo.. 
geldi. Halin fecaatına mahzun ruz .. 
bir sükutla ondan bir izah bek Talat Bey - Peki daha .. 
ler gibi yüzüne baktıkları da- Orhan - Çağırdığımız ruh 
yılan: ı ların ahretten tıkırtı ve sair 

- Baş başa vermişsiniz vasıtalarla harekete geçerek 
ne konuşuyorsunuz? bizimle samimi konuştukları. 

Orhan - Malum ya uğra- na .•• 
!~cağımız felaket. hakkında 

1 
Talat Bey - Hiç te kabule 

''"Ja.tıl,y~.J,l:UL-!) ,,.,. ••• 
. • 'Tt:aı aa 

MlLLı ı t:T CUMA 8 TEMMUZ 1932 
---- - .•.. -

j RADYO Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti KARTAL 

Bugünkü program 
lSTANBUL (1200 m.) - 18 era 

mofon, 19,S alaturka saz Vedia Riza 
ve Cennet Hanımlann ittiraklerile 
20,5 gramofonda, Madam Butıerğey 
opera11, Ajanı haberleri, ..... t ayan, 
21 alaturka aaz, inci ve Belkis Ha
nımların iştirakile, 22 taneo orkeat· 
raıı. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Haydarp•t• Emrazı Sariye ve lstiliiye hastahanesi için 
Mayıs 933 nihayetine kadar lüzumu olan aşağıda yazılı listede 
muharrer 28 kalem erzak aleni münakasa suretile ayrı ayrı ola
rak münakasaya konulmuıtur. 

Malmüdürlüğünde 
Cinsi Bulunduğu yer Muham- Müzayede İhale tarihi 

men bedeli tarihi 
Kahvehane Maltepe 500 lira 20 16 (932 10 71932 P 

BOKREŞ (394 m.) - 20 Tiyat
ro 21 orkeıtra, 22 Ajans. 

Talipler mezklir erzaklara ait ıartnameleri Ankarada Hu
dut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlük Ayniyat Şubesinde ve 
lstanbulda Haydarpaıa Emrazı Sariye ve lstilaiye hastahaneıin 
de görebilirler. 

Hane » 150 ı> 20(6/ 932 1017/932 
Hane » 400 » 2016/932 10/ 7/932 

BELGRAT (429 m.) - 20,.20 Ko 
medi. 20,50 keman konseri, 21,30 
konser, 

Hane » 400 » 20/ 6 1932 10/ 7/932 • 
Arsa » 800 » 20/ 6 1932 1017/ 932 » 

ROMA (441 m.) - 20.15 Mem
leket haberleri, 21, l 5 komedi, 23, 15 
konıer. 

Münakasa günü 21 Temmuz 932 tarihine müsadif per,em. 
be günü olarak tesbit edilmiştir. Münakasaya iştirak etmek iste
nilirse teminatı muvakkate akçesi ile birlikte mezk6.r günde saat 
14 te Galata.da Kara Mustafapaşa sokağında kain İstanbul Li. 
manı Sahil Sıhhiye merkezinde mütesekkil ihale komisyonuna 

Hane » 250 " 20,1 6 932 1O17 /932 • 
Baraka » 150 » 20161932 10 7; 932 • 
Hane Bostancı 750 » 21 / 6 1932 ll 17; 932 par• 

PRAC (488 m.) - 20 Şen gece, 
20,15 konferans, 21,5 keman konse
ri, 22 Seı·enad. 

Hane » 510 • 21;61932 11/ 7/932 • 
ArGa Yakacık 1000 » 21 /6 /932 11 7 ı 932 • 

ViYANA (517 m.) - 20,20 Kon 
ferans ve haber, 21 Amerikadan na
kil, 21,15 köylü konseri, 22,5 akşam 
konseri. 
PEŞTE (550 m.)- 20,10 konfe

rans, 21,30 konser. 
VARŞOVA (1411 m.) - 20,40 

Vilnadan nakil. 21 senfoni, 23 dans 
havaları. 

müracaatları ilin olunur. 
Azami Asgari 
1700 1300 
500 300 

3500 2500 
500 400 

kilo 
» 
» 
» 

Cinsi 
Sadeyağ 
Zeytinyağı 
Pirinç 
Makarna. 
Soğan 

Balada evsafı muharrer on parça gayri menkul şartnam 
ki şerait dahilinde temliken satılmak üzere müzayedeye çık 
mıttır. Beş yüz lirayı tecavüz edenlerin bedeli dört taksiti 
Beş yüz lirayı tecavüz etmeyenlerin bedeli ihaleyi müteakıp 
tindir. Daha ziyade malumat almak üzere talipler yüzde yedi 
çuk depozitolarile Kartal malmüdürlüğüne müracaat eyleme! 

2000 1500 ll ilin olunur. ( 
1500 1200 » Un 
2500 1800 .. 
1500 1200 

Şeker 
Sabun 
Soda 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
EDEBi BİR tNTİKA T 700 500 

ve 1800 1500 
" 
» Patates 

Kuru fasul 
Nohut 
Şehriye 
Pirinç unu 
Kuru kayısı 
Tereyağı 
Reçel 

Kıbrıs kız lisesi için bir müdür hanım ile Kıbrıs erkek li 
için bir müdür lazımdır. 

SAMlMI BİR İRŞAT: 800 600 " Taliplerin evsaf ve şeraiti öğrenmek üzere 15 Temmuza 

Liıelerde okutulmak Ü7r~ maarif 
veki.letince bastınlan (lımt'İl Ha
bip) Beyin: (Edebi yeniliiiıniz) un 
,·anlı eıerinin (128) İnci ıahifeıinde 
- edebiyat tarihimiz namına - her 
halde acilen tashihi elzem - çok 
mühim bir hatasını -, (hayret ve 
teeasürle) eördüm. 

400 200 " dar idarerr.ize müracaatları ilin olunur. (316 

O da, en yüksek edebi şabıiyetle
rimizden, muvakkar doatum - Tev 
fik Fikret'e ait - bazı tiirlerin,vak 
tile (Serveti Fiinun) da - Mehmet 
Sadi - imzaıile görüldüğüne dair 
mezkur eserine geçirdiği pek 
yanlıt bir kaydu işaretidir. 

Fikret'in (Senreti Fünun) da -
müstear namla - basılan ıiir ve ne 
ıirleri), ancak - Eıat Necip - İm· 

zaıile çıktyordu; lımail Habip Be- ı 
yin - aala bilmediği - anlqılan 

bu (hakikati), layıkile öğrenebilme ı· 
si için, 30 Eylül 315 terih ve 448 
numaralı (Serveti Fünun) un (83) 

Üncü sahifesinde münteıirdir: Bir 
1 

(tablo icin) serlevhali ve (Eıat Ne
cip) imzalı ıiirin, - 926 senesinde 1 

aon defa basılan - ' - Rübabı ti- : 
lf:eate - nüıhalarırıın (395) inci aay 1 
fa11nda - aynen münderiç - bu
lunduğuna dikk~t etmeıi lazımdır. 

Kaldı ki (Seı·veti Fünun) a: -
Mehmet Sadi - lmzasile şiirler yaz 
dığını bahıettiii z..'lhn, - Fikret' 
ten başka bir aim.ı olduğunu - ka
t'iyyetle anlayabilmesi için de: (Re
simli kitabın) Kanunuevvel 324 ta
rih ve 4 numaralı nüshaımı (315 İn 
ci sahifeaindeki: Anadolu taha11üsa 
tından (Şebiıtaru hayal) başbl<lr ve 
(Tevfik Fikret Beye) ithaflı şiirin 

üstündeki (Mehmet Sadi) Beyin ...,. 
mine ve altındaki İmzaıına cöı:: at
ması kafidir. 

Üsküdar: 

Filorinalı Nazım 

Oıküdar 2 inci S. Hukuk Hakimli 
ğinden: Üıküdarda Selman ağa ma
halleainde Bostan sokağında 38 No. 
lu hanede sakin iken vefat eden ve 
mahkemece terekeıine vaz'iyet edi 
len Hayriye hanımdan alacıtk ve 
borç iddia edenlerin hir mah ve ve· 
raset idc!İ::t:<ıında. bulunanlarında üç 
mah zarfında veıaik ve senedatı ka 
nuniyelerile beraber Üsküdar ikinci 
Sulh Hukuk Hakimli~ine müracaat 
~ylemeleri lüzumu ililn olunur. 

200 150 
200 150 
250 200 
500 350 
600 500 
650 soo 
350 300 

2sooo roooo 
200 100 

16000 14000 
700 550 

8000 7300 
8000 7700 

15000 13000 
400 200 

Bir senelik 

" 
" » 

" 
)) 

)) 

adet 
kilo 

» 

" • 
» 

kase 
kilo 

ihtiyaç 

Beyaz peynir 
Mercimek 
Yumurta 
Kuru bezelye 
Ekmek 
Fırancala 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 

Kuru üzüm 
Yaş sebze 

Fransızca 
İngilizceyi 

40 derste biç biimiyenleri 
konuştururuz 

Mektepte, ticarette ve bir mÜ· 
e11eaede muvaffak olmak için 
1914 tenberi çok esaslı tanzim e· 
dilen derslerimiz memnun ede .. 
mezae ücreti iade ederiz. Divan· 
yolu Firuzağa camii yanında gÜn· 
düz ve gece kız ve erkek liaan 
tedriıhanesi ihtiyacınıza ıöre öf
retmeyi taahhüt eder. Fakir iıe 

yarım ücret alınır. Müdürü 
ZIYA 

Kadıköy, Pendik, Adalar ve Civarı .. ---• 

Ahalisine Müjde Dr. A. KUTiEL 
Her nevi kereate ,çimento, tuğla, kiremit veaair İn!Ut levazımatı ile 
madeni ve hatebi mahrukate ihtiyacı olanlar Caddeboıtenı iıkeleainde 

• 
''EMNiYET,, 

Deposuna müracaat buyurmalıdır. 
Kereste ZINGAL brikalarmdan n etY•YI aaire menıe ve mabreçle
ı·inden doğrudan doğruya celp ve iıtenilen mahalle kamyonlarla na
kil ve ıevkediliyor. Fiat ve nalı:liyat huıunıada büyük men-

faat ve sühulet teahhüt ve temini ile k .. bi fahrederiz. 
Telefon: Erenköy 38 veyahut Fmdıklıda No. 108. Tele/on: B. O. 1963 

Cilt ve zühttvi haatelıklar tedaviha
neıi Karaköy Börekçi fırını 11ru1n
da 34. 

Pariı'te Montmorency Koleji aabık 

profesörü terafından (l-2 talebeye) 
lngilizce - Almanca 

hususi dersler veriyor. Beyoflu'nda 
Tünel Meydanında Karon Alman 
kütüphanesine müracaat olunmaıı. 

lotanbul dördüncü icra memurlu
fundan: Milliyet gazetesinin 2 Ha-p Z rlıkla Sablık Ot ziran 932 tarih ve 2265 numaralı a a nÜaha11nın hefincİ aahifesİnİn IOD 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Hazine matlubunun temini tahıili için mahcuz bulunan tah. 

minen (300000) üç yüz bin kilo kuru ot 10/ 1; 932 tarihine mü. 
sadif pazar günü pazarlık suretile satılacaktır. Taliplerin teraiti 
anlamak için her gün tahsil memurluğuna, müzayedeye ittirak 
için de ihale günü pey akçelerile beraber tamlar kariyeainde satı9 
heyetine müracaatları. (3159) 

1 ıütdnunda ve Son Poıta gazetesinin 
2 Haziran 932 tarih ve 665 numara
lı nüahasının on dördüncü sahifeol
nln aon sütilnunda dairemize ait 
932-71 numaralı ilanında tamamı 

(1964) lira kıymeti muhammerıeli 

Fenerde Tevkiicafer mahallesinde 
Firenkoilu aokaiında eaki 3 yeni 5 
numaralı tevoiili kayden bir bap ha
ne halen maabahçe bir bap hanenin 
tamamnun 16-7-932 tarihine müsa
dif cumarteei günü saat 14 ten 17 
ye kadar dairemizde açık artmna i
le satılacağı ili.n edilmiıaada mez
kür günün reımi tatile teaadüf etme 
ıi haıebile itbu gayrimenkulün sa
tışının erteıi giinü olan 17-7-932 
tarihine teaadüf eden pazar eünü 
aaat 14 ten 1 7 ye kadar dairemizde 
icra edileceği keyfiyeti 932-71 doa-

Deniz Leya::ı:ım Satanalma Komi•yonundan 

10500 kilo kösele ) Pazarlıkla münakasaaı 13 
5300 » vakete ) Temmuz 1932 Çarıamba 
2250 ayak Arr.erikan vidalaaı) günü saat on dörtte 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarı yazı
lı malzemenin evvelce yapılan münakasasında verilen fiyatlar Ve 
kaleli Celilece gali görüldüğünden dolayı pazarlıkla yeniden mü 
nakaaaları yukarıda yazılı tarihte icra kılmacağından daha mute 
dil fiatlarla mezkUr malzemeyi vermeye talip olanların muvakkat 
teminatlarını İstanbul Defterdarlığı muhasebesine yatırarak ala
cakları makbuz ile birlikte yevmi münakasada Kasımpaşada De. 
niz levazım satınalma komisyonuna müracaatları. (3146) ya numara.aile ilin olunur. 

za haydi ben de inanmış görü- ' Orhan - Affedersizin am- rattığmı kim söyledi ? ce ölçüp biçelim. Binaenaleyh 
neyim .. Fakat yalnız bir mese- ma çok büyük iddiada bulunu· Orhan - Allah kendisi söy oğlum bu kainat için hiç bir 
le var ki ona inanamadığım gi. yorsunuz. ledi... halik tasavvur olunamaz .. 
bi sizin inandığınıza da gül. Talat Bey - İddia demek Talat Bey - Allahın ağzı Orhan - Niçin bey dayı? 
mekten kendimi alamam.. meşkuk yani gayl'isabit bir e- yoktur deyip te yine ona likır. Talat Bey - Çünkü kaina-

Orhan - Hangisi o mesele? sas üzerine kurulan söz demek dı söyletenler insanlardır •. Ca. ta bir halik tasavvurundan ev
Talit Bey - İstikbalin keş- tir .• Benimkini de öyle mi bu. hil insanlar Cenabı Hakka at· vel bir mebde' tayini lazım ge. 

fi meselesi... luyorsunuz? fen bu dünyayı yaratıyorlar. lir. Bu ise mümkün değildir. 
Orhan - Aman bey dayıcı Orhan - Hürmette kuıur Nasıl? Altı günde .• Cumartesi Orhan - Siz Allahın kudre. 

ğım bu hakikat pek çok vak'a- etmek istemem dayıcığım yine batladı perşembeye bitirdi gibi tine bir had tayin ediyorsunuz. 
farla sabit... affedersiniz. Fakat öyle bulu. azametini isbata uğraştıkları Allah şunu yapar bunu yapa-

Talat Bey - Bazı tesadüfi yorum... haliki küçülttükçe küçülten ma maz meıelesine girişilince her 
garabetler, isabetler olabilir. Talat Bey - Peki saf akıl- sallar... Maalesef bu ibtidai şey değişir. Söz uzar. Cenabı 
Lakin sizin "vak'alar" diye or- lı yeğenciğim sana soracağım kafalardan saçılan kaba fikir- Hakkın kadiri mutlak olduğu
taya attığınız şeylerin çokları suale mukni bir cevap verebi- ler, gülünç hükümler hala mı nu kabulde ızhrar vardır .. 
uydurmadır... lirsen beni iskit etmit olur- hala bugünkü medeni insanlar- Talat B. - tlmt tecrübe ve 

Orhan - Aman efendim sun .. Sana müsaade ediyorum.. dan çoğunun dimağlarından araştırmada ıztırar önünde te. 
pek muteber kitaplarda öyle Bu mü,küle kendi başına akıl sökülememiıtir... llmin fennin vakkuf caiz delildir •• Soruyo
isbatlı şahitli kayıtlar var ki... erdiremezaen ruhlarla müşave. müsbet hakikatlerini zihinleri. rum her şey bir ( chaos) kao bir 

Talat Bey - Ben kendi ak. re et. Onlardan sor... Ben de i ne sığdıramayarak masallara botluk bir yokluk bir adem ba
lımın irıadından batka öyle sana şunu keşfi utikbal sure. 1 dütkün bulunan sürülerin çok. linde iken Allah bu klinatı ya. 
kerametleri kendilerinden men tinde haber vereyim ki espriler luğudur ki bugün ruhların re- ratmak istemit öyle mi? 
kul ki.tifliklere kat'iyyen iti. den alacağın cevap şu olacak- vaca çıkarılmasına sebep olu- Orhan - Evet ... 
bar etmem... tır: yorlar. Bugün Avrpa ve Ameri Talat Bey - Allah böyle 

Orhan - İstikbali hal İçin- - Söyleyemeyiz .• İzin yok. •. ı kada yalnız alelade insanlar a- bir şey iıteyemez .. 
den görenler keşiflerini vak'a- Orhan - Bana merak ver- , rasında değil dıırülfünunlarda Orhan - Neden dayı bey? 
larla isbat etmiş bulunuyorlar. diniz. Sorunuz dayıcığım... bile papaa zihniyetli kimseler Tal&t Bey - Çünkü iste. 
Siz ise bu hakikati yalnız söz Talat Bey - Bu, biribiri ' çoktur. Ne iıe insanlığın hiç mek bir şeyin husulü emrinde 
ile reddediyorsunuz. içinde bir kaç sualdir. Sana işin ' bir zaman ıslahı mümkün ola. kudretsizlikten kudrete geç-

Talit Bey - Oğlum istik- alfabesinden başlayacağım. Bu · mayacak bu zaafını geçelim.. mek gibi bir mana ifade eder. 
bali değil büyücü Ali hoca, de. dünyayı kim yarattı oğlum? ı Biz her seyi ilmin, fennin ~u-

1 
Bir ~eyin olması lazım imiş te 

ğil (s. m. 1.) değil papas Mau· Orhan - Allah yarattı.. 1 gün vardı" ı ter 
""'' 1 ., ( 

1 
Tarabyada Ehven satıh 

Bağ 
Envai meyva ağaçları 

nadide üzümleri kuyu. ve üç o 
Kötkü havi bağ satılıktır. 

Tarabyada Dr. Fethi Beye 
racaat. 

Kulak, Boğaz, Burun 
Mütehaasıııı 

Dr. Mahmut Nedi 
Kaddı:öy,Cevizlik, Hasırcı Ba,ı S. 
Cumadan maada hergün saat 1 

f stenbul ikinci iflas memurluğu 
dan: Müflis Balık pazarında 12 nt1· 

maralı mağazada yağcı ve yoğurt 
Koço Beyko efendinin borçlarına 
tetkiakt bitmi~ ve sıra defteri tatl" 

zim olunarak alacakları tetkikine hl 
zw bulundurulmu.tur. Kanunen Y8 
pılmaıı li.zım ıelen ikinci topJanrdf 
için mukayyet ve alacağı kabul alo 
nan alacaklıların 30 temmuz 93' 
cumartesi günü saat 14 le ikind il 
IU dairesinde hazır bu1unınatan 1-
lln olunur. 

lstanbu) 8 İnci İcra. memurlutu .. 
dan: Bir borçtan dolayi mahcuz "" 
paraya çevrilmesi mukarrer bulu""" 
kanepe, koltuk ve perdeler 12. 7 -932 
terihine müaadif ıalı günü ıaat 11-
14 Beyoğluncla lotiklll caddeoindo 
Elhamra ıinema11 civarında Oli.., 
hanında atılacağından talip olanlr 
rın o ellnü o aaatta mahallinde -
muruna müracaatları ili.n olunur4 

Beyoğlu d6rdüncü ıulh huku• 
mahkemeainden : Kule dibinde Cd' 
cı sokağmda (10) No. lu Patralıİ 
hanının 4 No: lu dairesinde mükiıa 
ikan 26 Şubat 932 tı.rlhinde vrhl 
eden Lazar Markoviç efendinin t .. 

rekeoine mahkemece vazıyet edilmİ4 
tir. Tarihi ili.ndan itibaren eababt 
matlup ve alakadaranm bir ay "" 
miraaçdarın üç ay zarfında Beyoi· 
lu dördüncü ıulh hukuk mal>keme
ıine müracaatları lüzumu ilan ol11· 
nur. 

kudret bir basiret noksanlığc, 
bu kudretsizlik iıe kadiri mut· 
lak vaıfile telif olunamaz .•• 

Orhan bir şeyler mınldan
mak istedi fakat dayısı: 

- Sus dinle ... Allah bir ıe· 
yi isteyemez, çünkü onun bu 
arzusundan doğacak itirazlar• 
had ve nihayet yoktur .. Evveli 
Allahın bir ~ey isteyebilmesi 
için zamanın üç halinden do
ğan mecburiyete tabi olması 
icap eder .. İstemek haldir .. ls· 
tenilen şeyin husulü istikbal· 
dir. Ve sonraki vukuat ise bu 
svvelkileri maziye götürınüt 
olur ... Allah eserini yarattık· 
tan ıonra görmek mecburiye• 
tinde kalıyor. Yaratmazdan e'/· 
Yel namevcudu nasıl görebilir 1 
Bu dediklerimden kat'iyyetle 
!U hüküm çıkıyor. Evvela iıte
mek, sonra tasavvur etmek "e 
daha sonra tasavvuru fi'le ç.ı· 
karmak.. Allah için bu hadise• 
!erin iiçe taksimi mümkün de• 
ğildir. Bu üç haddin takdim t~ 
birle yerlerini deği,tirirsek yı• 
ne hesap uygun çıkmaz.. Ali•· 
hın her şeyi iptidasız yarat• 
mı bulunması ve bir ıdt 
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Vimbledon Tenis turnuvası bu 
sene çok güzel oldu. 

. 1 

Vimbledon 
Wimbledon'daki toeni• finalle

ri 1932 için Fransızların parlak 
lenelerinden biri olabilecekti. Co
chet Collina•in kartıaında inzi 
ınatlubiyetini pek Ala bertaraf e
debilirdi. 

Bu •uretle "&imple" erkeklerde 
F ranıııalann talihi daha ziyade 
açılabilirdi. Keza Borotra - Bruır-
1\')n aayeıinde double erkeklerde 
~Yni vaziyet vardır. Matınazel 
M:~taııa ve Madam Mathieu da 
dabıllerde yarıyı alabilirlerdi. Fa 
kat bunlar dömi finaldeki kadın 
&eınplinde kaymettiler. 

Tenis turnuuas111111 oynandıgı ,,aha 
den adam, ikinci. derecede oyun· 
cuJarın kartııında zayıf gorunu
yor. Simple fAmpiyonaaında Col
lina'e mağlüp olduğu için teaelli 
kupasının dömifinalinde Kerlhing 
ile çarpıııyordu. Bu oyuncu adeta 
dünya ıampiyonunu bu maçta teh 
dit edecek hal aldı. 

Bu tahmin ve faraziyeler b • 
••~ılır da, müıahede sahuma ıri
l"dırae, funlan aörürüz: Borotra -
Bruırnon geçen pertembe Van 
Ryn • Alliaon'u kolayca mağlüp 
"bnitlerdir. Oyunun devamı müd 
detince iki Amerikalı hiç te kaza 
tıa.bHecekleri 11midini vermemitler 
dir. Oyunun ru~unda, cevvaliyet-

çı oynayan oyunculann .. haaına 
geçiyorlar, ilk oyunda Fransızlar 
kazanac•k gibi 'JrünüyorJar. Ev .. 
veli. 5-2 ye kadar götürdüler. 

Sonra hararetleri kesildi. Perry 
ve Hugheı evveli tedafii Taziyet· 

te kaldılar, aonra yavaf yav~' 

hücuma seçtiler. O zaman Merlm 
ile Bouaauı araaında İn•İcaın kal .. 
madı. Sağlam bir kombinezon 
yapamıyorlardı. Biribirlerine ka,r 
fi itimatları kalmanuttr. Bousaua -
nün alıflan iyidi, fakat ek .. 
seriya en mühim zamanlarda gaf 
rikabili af hatalar yapıyordu. 

Merlin sahanın dibine gömül .. 
mÜf gibi .. Eğer fileye doğru bir 
riak yaparsa, bu da aıhhatsiz ve 

Alman Kerlhinır evvela 3-1 
yaptı. Voleleri ııon hatta o kadar 
intizamla giriyor ki, Cochet lehli 
keyi biısedince, bunları defetme
ğe karar verdi. Bu aiatemle müıa 
vi geldiler ve sonra haamırun Ü· 
mitsiz mukavemetine rafmen, 
4-'6 aeti aldı. Bu muvakkat dün 
ya tampiyonuna nefea aldırdı. Ar 
tık, hasmına yükıelmeğe meydan 
bırakmamakla beraber, ayni se .. 
vİyeyİ muhafaza ile ihtifa ediyor. 
Kerlbing gayet çetin ve atılgan oy 
nayor ve bata geçerek tiddetle 
hiicüm ediyor. Her iki tarfta bir 
'lette Cochet teoelli kupaaını her-

Kadınlar bile blJyle yelken kullanırken 

ha/A. ofuriJyoruz, 
bl:ı: 

iıabetıiz oluyor. • 
Halbuki karşı tarafta tam b1r 

insicam var .. 

Fransız kafile reisi ne diyor 
Racing Club buırün muhtelit 

takım ile son maçmı yapacaktır. 
Dün Racing Club kafile reiai M. 
Meıtre ile ırörüttük. M. Meatre, 
oyuncularımız naaıl bulduğu hak 
kmda sorduğumuz suale cevaben 
demittir ki: 

- Türk sporcularının oyunu, 
oyundaki •Ür'at itibarile Franaıl! 
sporcularının oyunlarına pek ben 
ziyor. Bu noktad&Jl kartılaşbğı
mız oyuncular !lraaında kıymetli 
futbolculara raıt ııeldik. Fener
babçe takımının aolhafı ve 1antr
hafı, Fransada da takdir edilecek 
ve milli takıma. alınabilecek oyun 
cudur. Türk futbolü taktik itiba· 
rile Franıız futbolU ile aıukaye· 
.ae ~ilecek olurııaa e.ıaslı farkın bi 
zim İngiliz ıiatemi olan W tarzı· 

nı kabul etmemizde 
laıılır. 

olduğu an• 

Her iki takınun kalecileri pek 
iyi oyunculardır; yalnız teeaaüf 
edilec"k bir nokta varsa o da 
yumruk istimal etmemeleridir. 
Son maçta Galatasarayın kalecisi 
oyuncumuz Vainante ile lı:al'Jılat 
bfı zaman yumruk iatimal etmiı 
olsaydı müoademe daha lıafif o
lacalı:tı. 

t --•••••••-•••••-••u••••-•••••••••-•••••u••-

Maçlarda bir nolıta daba na· 
zan dikkatimi celbetti: Ceride 
oynanan Türk futbolcuları ayak
ları hep ileride oynıyorlar, bu teh 
likeli bir harekettir. Avrupada 
hiç: bir zaman müsamaha ile gÖ· 
rillemez. Kendilerine ayaklalan 
ileride oynamaktan tevakl etme .. 
lerini tavıiye ederim. 

d 'd kadın ıe11 tı;çller oynarke11 
Vimble 011 

11 1 b d"b. k - '-
t Honnıan Brug çe a a at azanmaga .. arar ver

le, taktikinde ve inaicamında dai• Mle Sigar - r , mİJ oldufu için, artık hata yap. 
l>ıe. hakimiyeti kal'fılanndalı:ine non ue M /f1 Malhieu ye miyor ve nihayet Kerlhinır'i çe-
lı,rakınıtlardı. DaYia k~pa~ında hillr/m tin bir müeadeleden aonra güç 
F •anaız ekibi letlı:il edıldltı :ııa- B oon deminki oyunundan hal ile yeniyor. 
lııa.n, Franıız ekibinin mu•affak meıh:c bir halde, 4imdi . d~a~a Tribünde oturan ve tumuvala 0lnıaaı ihtimalleri çoktur. gevıek oynayor. Fakat magh~bı-, ra İJtirak eden diğer tanınmıt o-

ıVatııl yenildiler? yete a11I amil olan Mm. Mathıeu yuncular Cochet'nin bu orıınuna 
Fransız t9!kibi daha baıla.n~· dür. Jtimatıız ve kııa oynuyor. hayret içinde kalıyorlar. Naıtl o .. 

ı, h" a seçmitti. Amenkah- Kartıda MI Siırart vole~erde luyor da bu oyunile bu adaıu dün 
ı uçum k · . .ı·ı de mu-kemel. Bir erkeğin cevval•Y .. ~~· ya f&Mpiyonu olmuf diye dütünii ~r mukabele etıne ıakuı er, e k k b t 
~~diler .. Buna da iki ıebep var.. ile oynayor, fıraat çı tı ça u ~~ yorlar. 
d 'I B tra taz puvanları bitiriyor. Hop~an. ıyı Mi M d Vil/ / il ı: Biri Bruırnon ı e or.o . - taktik daireainde, fakat. bınnıs~e s oo fi - e.ç ng -
Yiklerini bir saniye eksılt~~j'" yavat oynayor. Eğer ~aıer - Mı~ fere şa11ıpiyon11 
letdi. Diğer taraftan Amerı . a ,.. Ryn'ı mag'" hip ~tmek ııt.erae_, bır 1•rıı- Ye b"ılhaısa Alliaonun .. h.ı.ç te .. ı 

.. ~ az cevvaliyet goıtenneıı azım ... "nform olmadıkları ıro~u~uyor-
d d 1ı: ıaabet r<ochet teselli k11pasının 11• F ranaız hücumun a 1 • ..,, 

yunu bitiriyor. 

.Velice 
TEK KADINLAR 

Mra Moody-Willa b. Miaa Ja
coba, 6 3, 6 l. 

ÇiFT ERKEKLER 
Jean Borotra .. Jacqueı Brua· 

non b. Alliaon-Van Ryn, 6 •3, 6 •2 
6 i4• Hugheı-Perry, b. Chriatian 
Bou~uı-Andr~ Merlin. 8/6, 811, 
6 / 3. 

ÇiFT KADINLAR 
Mlleı Metaı<a-Sigart Mra Wat

aon-Mi11 Harvey 7/ 5, 612; Miu 
Ryn - MiH Jacobe Mile Payot
Miıs Thomaa, 6/1, 6 / 2, 

MUHTELiT 

Hllllaa olarak diyebilirim ki, 
Türk futbolculufu mühim bir 
mevlı:ii haizdir. Gördüfiim orıın
culara nazaran Türk mili! takı
mı li.yık olduiu mevkie dev adım 
larile yaklaııyor. Biz Franaıalar, 
latanbulda halkın aportmenlifin
den pek memnun oldulı:; yalnız 
burada yaptığımız maçlardan biz 
de küçük bir teeaaüf uyandırdı, 

o da ıahanın aert olmaııdrr. Spor 
hayatı bu kadar inkiııaf bulmuf 
olan bir memlekette iyi bir fut
bol sahuı yapılmalıdır. 

M. Me.tre'e Fenerbahçe atadı 
nı naıı1 buldufunu aorduk: "fyi, 
fakat pek küçük!,, cevabını ver
di. 

Cincinatti Darülfünunua naDll 

Bakırköyünün Halkalı köyün
de 18 yatında Muaa oğlu Ahmet, 
bir arazi me•eleainden dolayı ay .. 
ni köyde 55 ya41nda Akif ile kav 
ıra elmit ve bıçakla Akifi ağır ıu 
rette yaralamıttı.r. 

Ra Truva harabelerinde hafri,.at 
yapmakta '>lan heyet, mevaim do>
layıaile hafriyatı tatil ettifinde.,. 
tehrimize gelmittir. Heyet aza
dan Prof. Plegen heyetin faaliy .. 
ti hakkında fU izahatı verml,tirı 

Cincinatti Darülfilnun11 

Tramvaya binerken Türlı: hükümetine müracaat ed.,. 
rek eaki Truva tebrinin bulund•· 
ğu mevkide atratografi noktai na• 
zarından hafriyat icraaı için mil
uade istemiştir. Verilen müaaad• 
Üzerine buraya 18 kişilik asan a• 
tika mütehaaıııı ve mühendisten 
mürekkep bir heyet gönderildi .. 
Bu husuata Almanya ve lngllten 
Darülfünunları da birer mütehaa
••• 3'Öndennek auretile bize muza .. 
herette bulunmutlardır. Almanya 
bu malı:aatla Prof. Deupfeld'i, ln
giltere de prof. Heurtley'i gönder 
mittir. Bundan b"f aene e""el a. ı 
!imlerden Schlemann TruY&'da 
hafriyat yapmıt ise de, nıuayyen 
bazı yerlerde ça1ıtarak müıteha
ae1erin bu1unmaaı mebhuz olan 
yeri !"de hafriyat yapmami tir. 
Makaadımı. Schlimann'in hafri. 
yat yapmadığı yerlerde çalıprak. 
o z.tJ.man bulunmuı olan 9 arz ta .. 
bakaaının hangi devir ve medeni
yete ait oldu~nu tayin etmektir. 

Müskirat İftbiaarı Muhafaza 
ıııüdiirü lamail Hakkı bey dün 
Fmdıklıdan tramvaya binerken 
tramvayın birden bire hareketi 
Üzerine dÜfmÜf, hafifçe yaralan .. 
mıttır. 

Kamyonden aşağı 
lbrahim iamindeki bir şoför 

odun yüklü kamyonu ile Dolma
bahçe önünden geçerken Muata· 
fa iıminde bir adama çarpm1~, 
birdenbire fren yapmıt bu frenin 
saraıntııı ile kamyonun Üzerinde 
bulunan HaMn İıimli biri de kam 
yondan dütüp yare.lanmııtlardır. 

Yanğın 
Arnavutköyiinde Kuyulu aoka 

ta madl\m Arıeim ve Samatyada 
Arabacı Beyazıt mahalleıinde ter 
likçi Cellin evlerinden yanğın çık 
mıf, fakat ikiai de airayetine mey 
dan verilmeden ıôndürülmüttür. 

VllA.yette 

Tapu 
Harçları 

Müzeyyel kanun dün 
villyete geldi 

Tapu harçları kanununa mÜ· 
ııeyyel kanun dün Vilayete tebliğ 
olunmuttur. 

Kanuna nazaran, 16 mayıı 
1929 tarih ve 1451 numaralı tapu 
harçları kanununun muvakkat 
maddeıi hükmü üç aene daha tem 
dit edilmittir. 

Halkevleri binaları 
Halkevleri binaları, 1837 nu

maralı bina verıiıi kanununun ü .. 
çüncü maddesinin beıinci fıkraaın 
da yazılı umumi maarife ve IQena 
fii umumiyeye hadim cemiyetlere 
ait binalar mefhumu dahilinde ol 
duiu Vilayete bildirllmiıtir. 

Avarız hasılatının 
tefsiri 

Bunun için hafriyat ... İç kalenia 
muhtelif iki noktaaındarı batla. 
dık. Netice bu dokuz tab,.kanm 
kablettarih yani Mil;.t'tan Üç hin 
sene evveline ait oldtığunu anla .. 
dık. Bazı yerlerde Yunan • Ro
men medeniyetine ait eserler buf .. 
duk. Bu dokuz tabakava ait ol· 
mak Üzere birçok cana k, çomlek 
elde ettilı:. Makaadimiz, asan ati
ka ketfiyatı yanarak e,ya topla
mak dei!ildir; Y,.lnız muhtelif me 
deniyetlerin tarih ve han.larmı 
meydana çıkannaktır. Eld ettiği 
miz neticeler ati jçin pek ümit 
vericidir. Gelf'Cek niaanda Yeni
den hafriyata batliyarak Miladı 
laadan üç bin sene evvelin ait 
medeniyetleri ketfe çrılıtacağız." 

Prof. Plegen bunda" aonra haf
riyat eanasında hüktimet tarafın
dan l'Öıterilen kolavlılı:lardan min 
net ve şükranla bahııetnıiştir. 

Memlekette 

Hat bekçisine 
taarruz 

ADAPA7.ARI 5 - Arifiye ile A 
ılapaı:an araaında Beı köprü mevki
indeki Demirli hat bekçiıi Süleyman 
elendi gece Üç meçhul tahra tarafın 
dan bir baıkına uiramı,, lcendiaine 
ve zevceıine bir çok itlcence edilmit 
tir. 

Jandannalar derhal tfthkikata bat 
lamıtlardır , Şüphe üzerine uzun Ah 
met ve "vinde bulunan diier bir Ab 
met tevkif edilmiştir Hadiıenin fail 
!erinden ikiai bunlar olduğu tahmin 
ecllliyor. 

Karısını iple boğmuı 

1588 numaralı Belediye kanu
nunun 110 uncu maddeıinin altın
cı bendinde yazılı (avanz va ha
aılitı) tabiri şu auretle tehir edil
miıtir: Vakfı ıahlh mahiyetinde 
olmayıp avarız; na.mile veya mfi. 
Yaııaaten mülk auretlle hakiki ve 
hükmi ıabıalar uhdesinde tapuca 
t"fÇll edilmi' veya edllmemiı say 
ri menkuller ile nukut olan bizzat 
avari:zler ve haaılatı belediyelere 
intikal eder. 

Türkiye - İran 
Polatlıdan bildiriliyor: Bu civar· 

ılaki Poyraz köyünde feci bir cina
yet oldu. Bu dnayeti itlemekle ~ 
nun köy •falarından Ha...., aia ile 

Türkiye - lran Hükümetleri a- uf&iı tevkif edildiler. Fadanrn kur
ra11nda aktedilen uzlaıma, adlı banı Haaan alanın kendi kanaıdır. 
tesviye ve hakem muahedeei halı.. Bir müddet evvel bütün ma.llannr 
kındaki kanunlar Vilayete bildi- kendi karısına aatan Hasan Aianın 
rilmittir. son ~nlarda itleri bozulmuttur. 

A k----~Z .... - Aradan bir kaç ay geçtikten aonra 
n ara ıraat ve da karı Ye kocanın araları ftÇılmııtır 

B t tlt " l • Kadın mahkemeye müracaat ederek 
•c tiddoıt Amerikalılara tenıate- diimifinalinde K erllıing 'l 
lı:ı bilgU~ritıi ıöatemıeie fırsat 'ieki/Atla 111agltio ediyor 
•ctnıiyordu. Hi.lı:imiyet kartı 0 - 1111 v d . ·ı E 
l'ı."cularda oldutu için de fena Cochet eılı:i Cochet egı " n 
o kolay poziayonlar raketindenlkaçı Ynayorlardı. h -

Mro Moody - Willı aimple ka
dın finalinde vatandatı Miaı Ja .. 
cobı il~ kartı karııya ! Bu oyun 
için söylenecek fazla bir ıey yok, 
dünya şampiyonu oyunda h&kim. 
Rakibinin oyunu kendi oyununu 
sarsacak ıribi değil.. Mükemmel 
teknik, ff'ri ve muntazam oyun .. 
Moody - Willı hiç yorulmadan o-

Miu Ryn - M.-.ier b. Mra. Wit
tingıtall-Henri Oı.chet 7 / 5, 3/6, 
6 / 1; Mllr J. Sigart-Hopman b. 
Mme Mathieu .. Jacquea Brucnon 
6 14, 6 (4. 

Demi .. fonales; 
Ritchie 6/1, 6 3; 
b. von Kehrling 6 

Kuwabara, b. 
Henri Cochet 
4, 5 7, 6 3. 

ay ar ens u erı bütün mallarının koca11 tarafından 
ANKARA, 7.- Millet Mecliainde zaptedildlğini bildirmiş ve kocau a

kabul edilen kanunla yükıek ziraat leyhine bir dan açmııtır. Bunun ü
M. Meatre bugünkü maç hak- ve baytar enatitülerinin nokıanlan. z.-ine Haaan Ağa eıki u .. klanndan 

kmda ne fikirde bulunduğu bak nm ikmali ve fenni aletlerin tedariki birini para ile kandırmıt ve ikiıi bir

H lbuki en güç ucum arın . Brugnon öyle aür'atle oyunu yor. a ·ı· e 
ıd h lan En bu'·yu·· k •ampiyonları maır up • llre ediyordu lı:i, asım y 

Sınashu'lerini yerinde tutamıyor 
1••dı. Nihayet Franaızlar 3/1 ol
dll!ar 

~· ikinci parti de illı: oyunlar ~i-
ı ?evaın etti. Franaızlar da ılk 

<>tı kaaandılar: 6 / 3. . • 
de Brııgnon kuvvetli in.dı~e~ 

kındaki sualimize de 
verdi: 

şu cevabı İçin maliye vekaletine bir buçulı: mil , lik olup zavallı kadıncağızı İple boğ 
yon liralık taahhüdetta bulunmalı: ' muılardır. Cinayeti müteakıp Haııan 
üzere salahiyet verildiği malumdur. Afa camie giderek namaz kılmıı, 
Zirrat veki.lcti bu noksanların teıbi 1 upk iıe ,imendifer in1aatrna amele 
tine batlamıtlrr. Sarfına aali.hiyet ve l olarak yazılmıştır. ŞimJi ikiai de ya 
rilen bir buçuk milyon liranın mü.. kalanmı,tır. 

- Buırün Milli takıma yakın 
bir ekip ile karıılaııacalız. Her 
halde daha iyi bir oyun oynaya-
cağız ve bu sebeple kazanacağı .. 
mızı da ümit ediyorum. 

him bir kısmı 932 ıe-neai içinde aar· 

fedilecektir. Yıldırım iki hayvar.ı 
Enstitülerin i.lit ve edevat nok.. •• •• • 

~a.ın ediyor ve top .ervoru 
""klarrn d.. .. Borotra hallı:m 
>oı, a u9uyor. obat-

M. Meıtre'e kendisini mütkül ıanları ali.kadar mütehaııııler tara.. Ö)durdu 
vaziyetle bırakacağımızı evvel- fından teıbit edilerek ıipari' oluna• 

1 it botuna giden bazı akr Ali' 1 1arla oyuna tevk katıyor. ı
İ;"' taıkın halde, Van Ryn de 0 

•d•r Parlak delil,. k 
L Bu turnuvada Vineı'den bat a 
f Uliin Amerikalıların hiç te an-
0""1 olmadık lan görilldü '.. .. il 

Franıızlar ikinci ve uçunc 
tileri de kazanıyorlar. 6 ' 4 6/2 .. 
•ıkıyetleri berdevam .. 

d h · .. · b' ı caktır Bu malzeme kont~njan harl-en ta mın ettıgımız aon ır aua . · 
1

_._ 'thal .Y) bll 
cı olarak ınem ~ete ı ruı e e-.. 

daha ıorduk: celı:hr. Ankaraya nakli mukaner 
- Galatasaray ve Fenerbahçe yukaek baytar mektebi için talebe 

oyuncularnıdan hangiıİni daha 1 paviyonlanrun planlannr v~~et .ha 
· · b ld ? :zırlamağa baflamıtlır. Enstıtulerın 
ıyı u unuz· muhtelif lnboratuvarlan için celbet .. 

Netice tahmin ettifimiz aibi 1 tirilecek ili.t ve edt"vat tah~inen 
çıktı; M. Meatre ıualimizi cevap : 200,000 lira kadar bir masrafı ıhti~ 
aız bırakarak dedi ki~ . yar ettirecektir. 

B~ypazarından yazılıyor: 1 ki tem 
muz akıamı, hava birdenbire bulut
larla örtülmüş, tiddetli ııölı: gÜrül
ttilerini müteakZp, meyvaları ile ına 
ruf Bataiaca yıldırım dütmüıtür. 
Yıldınm bir katırla bir merkebe is . 
bet elmit, her iki hayvan mürt ol
muılardır. 

( 0<'/ıet - M rıı Vltfin.,fa/l 
tarafından erimine ediliyor 

ıl Su sır ada öteki .ahada Cochet rt "fı lapanyol Maier ve Mia 
h l'rı ile karıı kar,ıya muhaaama 
0 •Lndodirler. fıpanya kralı da /•da bulundu(u için, bu mevcu-

- Bu aualini7.e cevap 
mem; çünkü biz burada 

vere
miaafi. 

Enstıtüler civarında küçük bir aat 
hane birkaç ahır, ve muallimle-r h• 
yetinin ikametine mahsus binalar İn 

,i.. !••• da mulaıavverdir .. riz. Siz de bu suali ıormamıt 
bi olunuz." ---......···· .. ~eri tebliğat 

Beşiktaş Asker 
lik Şubesinden: 

Tekirdağ'da karpuz 
bayramı 

Tekirdağından yllZllıyor: \1 iiayeti 
mİ•de ilk boatan mahsulü iıtihu.I e 
dilmiıtir. Papazlı çiftliğinden kesi
len mühim miktarda kavun ve kar
puz lıt•nbula gönd~rilmiftir . ilk 
mahıulümüz vapura bindirilirken 
merasim yapılmıı, mahsulün berr ıtet Maieı-'e ayrı bir kuvvet ver1)" · Cochet bütün zekasını kul

ı:ı. "or, Ç&lıfıyor, fakat ?n~vaf· 
~I olamıyor Eti Mro Wıtıınırı
> 1'in hatalara karııdnki lapan
> 1., bir çok fırsatlar kazandı~
.:•· Nihayet Marier - Ryn ilç 
~/tc Pek halı:lı bir galibiyet kaza 

l'orlar 

Perry - Huglıes, HousAus 
l'rterfin 'i nıa(jluµ edlııor 

k
. 1 

de bundan evv.t"I 1 ma· 

• Güzel bir jest 
Haber aldığunrza nazaran mem .. 

leketimizin yeg5.ne sinema ınecmua. 
11 olan Holivut lıtanbulda bulunan 

1 
Racing Club de France içi bir n\is .. 

bayi fevkalade yapmıı ve onların 
hepıinin karik turlerini toplamıt
tır. Bundan başka, gÜzel apor yazı
larile bu nüshasını süılerr..iıtir. 

Bu har<ket doırruda11 dogruya bir 
cen1•· .. :.~.J:kti ... Ho1ivutçul tı tebrik 

ı ~~ . 

j kctli olma:lı ve para etmesi temenni 
ı edilmİ!tİr 

Harman faaliyE"tin.a harareti,.. d--1 - 328 doğumlu ve bu dogum '" 
lulıırla muam leye tabi mükelle- var edilmektedir Simdiki hıılde ar
finin &OD yoklamasına 11-7-932 pa Üç buçuk, bui.ı.;y beş buçuk ku-
t 'h' d b 1 kt ruttur Belediye, köylüyğ madra• 
arı ın e at anaca ır ı ba.zlan.n elinden kurtannak ve mal • 

2 - Muııyen ıı feri mahallııt ların difer fiatle ıatılmaıını temin 
heyeti ihtiyariyrıine tebliğ edil. etmek makıadile şehirde pazar yer
miı olınakla aliıkad ~tının tavın leri teıia ctıniıtir, 
edi

1
en l"U- 1 rd aakerlık meclisi- Haftad:ı iki defa açılan pazar yer• 

· · 1ıı11m1'm1 ıliiir ............. ~ 



e 

Cemiyeti Akvama cevabımız •• 
Uçünci: 

1 
çok e•ki memleketin bu yeni iltİ· Maç 
hakı, takip olunan cihantümul e· 
serin bir remzidir. Bir çok arka· (Baıı 1 ir.ci sahifede) 

( JJaşr ı inci ahifede) 

IR frmmuz i('linıar 

Beynelmilel 
Parlamentolar 

Mersin 
bir 

limanında 
infilak 

MERSiN, 7. A. A. - Limanımız 

NAiM VAPUR İDARESi 

ADANA 

CENEVRE, 7. A. A. - ''Hmus ı datlarımm Türkiye ile olan eakl 

Sanayi kredi 
Bankası 
Teşkil ediliyor 

muhabirimizden" : Bugünkü içtimai ve yeni dostluklarını yadettikleri· iddia ediyorlar, Bugün Kad~ 
umuminin verdigi karar üzerine Ce- ni işitim. Memleketimin bu husu•· yünde F enerbahçe ıtadmda ça ( Baıı 1 inci 11t1bifede) 

K f 
da bulunmakta olan Mısır bandıralı 1 on e.rans. ında ı ~a".'sez.vapuru anbannda bu sabah 
hır ınfilak olmut, vapurun çarhçıba-

( Bafı 1 ınci sahıfede) şısı parçalanarak ölmüştür. 

vapuru 9 Tunmu• CUMARf 
Si ııünü saat 18 de Sirkeci rıh 
mından hareketle ( Canakkale 1 
tnir, Küllük, ,\ ntal; a ve M~i 
yolcu ve e )#rty i ticarıye 11lnt 
!.arc·ket edecektir. 

miycti Akvam Baıkiitibi, Türkiye- ta en kadim dostlukta hatmetlu yırda oynayacaklar ve oyunla- bu~n .ıa~clirimizi celbeden bir .hale 
yi ce.,,jyete girmeie davet elmİ§lir. bulunabilecek bir memleket oldu- rmı gö.terebilecekler demek- ı ıretırmı,tır. 

l çı; aı umuminin bu karan ge- ğunu zannediyorum. Çünkü bu . S . .. nkü Ü Hasan Fehmi Bey bankanın yeni te 

tihadı grupu fU zevattan murek- ikinci ve üçüncü çarhçılar yara-
keptir: Janmı; lardır. 

Afyon Karahi•ar meb'usu iz. Adliye tahkikatı netice•inde, infi 
rek cemiyet, gerekse bilumum heye- dostluk ta hafmetlu Hiristiyanlık tır'.f ah~'dY:en;dpolazar .e

1 
u . ~ • ıekkülllnde de muvaffak olacai'ındaıo 

ti murahhaaalar nezdinde pek büyük kralının mü'minler Reisini selam· eaaı a ıae ayısı e en ıyı O- emin bulunduiunu kaytederek ban
memnuniyetle ka...,lanmı,tır. ladığı ve baz• ıakandallan mucip yunculanndan bulunan Vaina- kanın fabrikalar idaresinin son defa 

Auamblenin 18 Temmuz toplan- olduğu zamana kadar ~ıkmakta- ute bueün aakat bir haldedir. kabul edilen bir kanunla devlet ... 
masında heyeti murahhasamız cemi- dırB. Cemiy . Akv b" u··,· 1 Acaba forvet hatları gene evvel nayi ofisine tevdi edilmi, olma11 

zet, Afyon Kanı.hisar meb'usu Rü- lakın anbarın alt katında bulunan 
ten Etref, Antalya meb'usu Nazi- gazlerin iştialinden iJeri geldiği teı
fi Şerif, Aydın meb'u•u Adnan, bit olunmuştur. 
Aydın meb'u•u Dr. Mazhar, Balı· Bu vapur evvelce limanda bulu
k~ir meb'uau Enver, Beyazıt nan Gerze vapuruna bindirmit ve 
meb'usu Übeydullah, Bolu meb'· vapurun iskele ve tekne.İnde tahri -

Tafsilat için: Galata, Güuı 
l<arşııında Site F ransez Han 
12 yazıhanesine mÜraCRat. ft 
B. O. 1041. 

yet i.ı:ası ııfatile içtimada ahzı mev u etı amın ır m - . 'bi dolayiıiyle münhaııren sanayi erba.-
ki eylemeğe davet edilecektir. decisi idi. Buıı:ıin memleketlerin 1 kı oyunlarda oldujtu . gı ser· hının en böylik ihtiyaçlan olan kre- usu Cevat Abbas, Bolu meb'usu bat yapmııtı. 1 

medeniyet itikat ve dinlerini &ulh !' yali bir oyun oynayabılecek im? dileri teminle m"!gul olacaluıı söy
A l'Ulifuralyn muralıha.~uun ve mıispet ıeski l iı t vueude ıretir- Bu noktalarda Fenerbahçe- Ga lemi• ve bankaya yeni ve istisnai 

nutku m k arzusu ile ınezcediyonız.'' latuaray muhtelitinin Fransız· muafiyetler verildiği hakkındaki id-

_CENEVRE, 7: A. A. -;-_An!'~'~ 1 Jnglll z nıurahhasınuı nutku !arla yapacağı maç çok elı""!- diaları reddetmi,tir. 

Falih Rıfkı, Buna meb'usu Rasim B d h t 'd b" 
Ferit, Cebelibereket meb'usu Na- U a eş e e ır 
ci Pş., Çanakkale meb'usu Şükrü, bomba 
Çanakkale meb'uıu Ziya Gevher, 
Denizli meb'usu Necip Ali, Deniz
li meb'usu Mazhar Müfit, Edirne 
mcb'uau Zeki Mes'ut, Eliziz me
busu Fazıl Ahmet, Erzurum me
buıu Nafi Atuf, Erzu m meb'u
•u Aziz, Eskişehir meb'uau Yuıuf 

BUDAPEŞTE, 7 (A.A.) 
AJıın!lnın hususı mubftlıirı bıldın- • . Lo d 

1 
miyet keabediyor. Misafirlen- Srrnıayenln karşılığı 

yor: lngılız murahhası Lort n e- , • .. • 
Cemi ~= Ak h eı· · on Derry demi•tir ki· mızın bugun naaıl bır takımla Hasan Fehmi Bey, bankaya ser-

Yıt:u vam ey ı umumıye Y • • • ek b" 
ıiırln dünkü fevkalade içtimaında "T~r~İyen0 Cemiretı Akva~a çıkacaklannı tahmın etm ır maye ı.ar,ılığı olarak g(;sterilen men 

Dün akşam adliye nezareti met. 
halinde bir bomba bulunmuştur. 
Tahk ikata baflanmıştır. 

KARADENiZ POST ASI 

ERZU u 
Türkiyenin daveti hııkkında ilk ıöz , kabulu ~ıhantumu.' hır memnunı· az zor olmakla beraber JU şe. balardan makine ve malzeme alına-
alan Avusluralya murahhası fU be- yel tevlıt edecektır. • . . kilde çıkmaları da çok muht&- cak ve gümrük resimlerinin dogru- )r. Ce al Tevfik 

vapuru 11 Temmuz 
yanatta bulunmoıturı lngiltere hükmeti Turkıyenın ld elan doğruya gümrük idarelerince 

"' T"" ki · Cemi t ' Ak mühim bir istikrar ve sulh unsu· ı me ır. bankaya tevdi edılmiyerek varidat 
Ziya, Gaziantep meb'uau Nuri, 1 

Gümü,ane meb'usu Edip Servet, 
lstanbul meb'uıu Alaettin Cemil, 'I 
l.tanbul meb'uau Salah Cimcoz, 
lzmir meb'usu Halil, Kırklareli 
meb'uau Dr. Fuat, Kocaeli mebu
au Ret it Saffet, Kocaeli mebuau 
Salahattin, Kocaeli mebusu Sırrı. 
Konya meb'uı.u Ahmet Hamdi, 
Konya meb'usu Kemal Zaim, Ma
nisa meb'usu Refik Şevket, Mani
a mebusu Turgut, Mani&a rnebu- · 

Paza tesi ur yemn ye ı vaml\ . . T" k" T • 
hvet olunmasına dair ileri sürülı:n ru oldufu ~anaatı_n~edır. ur. •· . assın, bütçesinin nazım hesaplar meyanın-
tcklife Ansturalya hiikOmeti hara- yenin tefrikı meıam y~lnız "!'gra Nıku Maıresae da sanayi ve kredi bankaaı namına 

Zührevi ve idrar yolu 

retle rnuzal.aret eder. Birçok bat :n- fi vaziyeti i~i~arile de~ıl, 8 Yl!"d1 za· (Riu) Duraut Gautheroux açdacak bir he>abı ~'ııuaa irat kay 
1 da • .r.ı.. k b" h manda Gazının çok mümtaz 1 ~~e Scharwath tedilerek maliy;: vekaleti bütçesinde 

hastalıkları müteh s11sı: 

Sirkeci Murr,diyt' cadd~•İ, No 3S. 

gi.İnu akıamı Sirkecjden harek 

le (Zonguldak, lnebolu, Saınsul!. 
ar n tneTl'UI en ,_se ır ara . d k' ett'"" ıi aaet ılı· 1 1 1 banka 

derec:eaine ve fevkalade deldi bir mil baa a,ltlın da tal ıp d.'•' y Vaiaet Deleıı Lothka Delfour açı acak bir masraf fası i e ya Ordu, Gireson, Trabzon, Sürn* 
1• hl lik .___ T '" -'-' · arıy e e e z~m ır. tediye edilm.,.inin mÜr&kabe nokta 
ı ma yete ma 0 ...... 11 unuyenın Ga • •11• ·b-. • mutla' k Galey 

ba I dlar ela bi · · t k'l zı mı ı ır e3erın 11ndan faydalo ve ıı.meli bir fekİI ol- ne ve Rize'ye gidecektir. 
~ krted& :"5B ınıflan rım q 

1 
1 dar bir mllllyetperverliği icap el· Bu takım Franaızlarm bu duğunu ilave etmi1tir. 

nme rr. u vaa r, geçen asır· . d'ğ. · ·· - milletlerin d ) b 1 ' 
!ardan ziyade bugiln inkltaf etıni, !~e 1 ını go~\14 ve . gün ellerin e aağ am u unan llıtl.~at Vekilin izahatı 

BONO Fazla tafs ilat için Sirkeci yel 
kenci hanındaki acentalrğına ınu 

racan!. Tel: 21515 
• _, kta • . ıçtımalannda Turklyenın oynama ) d ekk.. tm" 
owunma dır. Harbe umumının 1• 1 1• d rp;• eylemİt· ı oyuncu ar u1 ter up e lf· 

h . 1 • elen Cel"bol f 'li aı azımg<' en ro u e ~ . E V . k ) mu anp enn ve ı u, ı a- 1 • tır. ğer aınante aa at o ma· 
tin,Şam ve Suriyede harp hattmda tır. E k' d " ı ki unutulmut mı' olsaydı gene merkez muha bul bl • ıfat' 1 •· r· s ı uşman ı ar 

uruntürk ınk:-J ! '~.;'.ı'°Yd u- ı ve eski dostluklar ihya olunmuf· cim o oynayacak ve Lothka da 
~ram; 1 tt ..::. nı~ ,,_m aa ha_; tur. Türkiye tarafmdan ka.tolu

1
• gene sağ açık mevkiinde bulu. 

emclakaa' ıkudr ramaknlıiıgl~ı ·aıveh u nan veni merhaleyi memnUJlıyet e kt 
nmı ı et ve a ıyeti ay k -1 bil' . naca ı. 

tle Ö
- _._ f tlar .1 1 arşı aya ırız . 

re ır ..,_ ıraa '"" naı 0 Türkiye daveti la'af ederse, H!"t Bu oyuna huıusl bir ehemmi 

duG:Jiboludıı arka.la•larım ve bea metlu Brltan!a kraklı bHa,uedtlerkı· yet atfedildiği için bilhaaaa 
" • -. nin hükWrıetı, onu a u e ece • 1 · • • • h k d 

Turklenn ceaaret ve mukavemetleri 1 • b ' 'ncllerinden olacaktır.'' Hamdı Emın Beyın a etn ur 
L ·- mda .. k d-'ala h e~ın ın 
-•" mu ernr "' r ay ma11 rica edilmit o da kabul et 
retler içinde kaldık .Türk ordulan- Japon murahha.~ının nlltku . . 0 K d kö t 
nm Anshonılya mitraly6:derlne kar mıttır.. yunun a ı Y s a-
f' ve Britanya dcmanmaaının gülle I Japon murahha&mın beyanatı dında olması aynca bir alaka 

yaimı)-'-L~~~:~aülrpenım"ca ileri a- ıudur: • • ikb 1• h kk d uyandırmaktadır. 
t auunnnı . Beferlyetin ıat a ı a ın .. a , . . . 

Türklerin kıymet ve mukavemet bu kadar mühim meselelerin ıro· 1 Bızım muhtehtın nasıl çıka. 
kudretleri hakkındaki yükıek dü91in rilşüldü!ii bir anda arkadaıları· cajtı henüz malüm değildir. Fa 
c_elerimlz itte ben ~ suretle elde et mm ıöyledi.ti . sözlere Japonya, i kat bir tahmin yapmak icap e
tim. Harbm fecaylına bu kadar ya- meserretle ıştırak eder. Japonya, , 
kınclan gören, bu milletin istikbali- kendisi garpliler tarafından pek j derae F enerbahçe - Galataaa· 
m harbe mani olmata haaredeceil az tanılllDlf oldulu bir devrede ray mubteliti de ıöyle çıkabi. 
kınaati, o amıından beri diter her- bile aamlmt mllnaaebette bulun· , 
hangi bir hlaıln fevkinde olarak ben j muş olduiu Büyük Milleti, fevka lır: 
de luıt'i suntte yv etml9tir. ilde memnuniyetle kar,ılar. 

Cemiyeti Akvamın mealqi hıırbı T ürkiyenin cemiyeti Akvama 
kanun harici addetmek ve beynelmi- kabulü tarihte rolü daima mühlın 
Jel ihtiliflan muılihane va11talarla olmuş olan bir milletin kıymetli 
halleylemelrtir. tetriki meaaialni temin ıuretiyle 

Türkiyenln Cemiyeti Akvama gir ı yeni bir merhale t04kil eyliyecek· 

UIYi 
Ziya Yatar 

Fikret Nihat Muzaffer 
Rebii, Faruki, Zeki, Ala, Niyazi 

meal, bu memleketin latikbalini, bu tir. 
meflı:ürelere haaredecetini gôsterir. 

Böyle bir lıidi~rinci derece Alman nıurahhasının nutku 
de ehemmiyeti haiz olduğunu dü
ünmekten kendimi menedanlyo

rum. Bu badiae ayni zamanda Tiir
lüyenin mllli hayatında yeni bir dev 
renin bafJanrıcmı tetkil edecektir. 
Türkiyenln Cemiyeti Akvam eeerin
de totrlld meMlsl fevlıııalade kıymet-

Bu takım aşajtı yukan bir 
tahmin ile yapılmrttır. Fakat 
böyle çıkması çok muhtemel
dir. Y annki maç herhalde ev· 
velkilerden çok milhim olacak. 
tır. 

li olacaktır. 
1 

Karar suretine büyük bir memnu
nıyetle ma.aharet ederim.." 

Alman murahhuı •u nutku aöy 
!emiştir: 

Namdar reisinin isabetli ida· 
resi altında beynelmilel aulh eae
rinde teşriki mesaiye bilha8811 la
yik olıın büyük Türkiye Cumhurl· 
yetinin c!avetinl Almanya me~
nuniyetle karıılar. Bu mevkl Tur
kiyeye çoktan beri muhaaaastı. 
Almanya eski ve aadık dostunun 

ltalya murahhasının nutku ı iki millet ,.e iki hükUınet arasın· 
daki miiııaıebatı tekrar canlandır 

l talya muralıhaaı M. Scialoja hal- dıtını ve bu münnsebatın mü.tak· 
1• bük~i namına fU beyanatla bu bel tetriki meaalye de haklın ola
lunmuftur: caiını rönnekle bilhaua bahtiyar 

•Heyeti umumiyeye tevdi olunan dır. 
karar suretine semjmj muzaharette 
bulunmakla müftehirim. lran ıı~ Bulgar murah

haslarının 11utku Öteden 1'eri Cemiyeti Akvam da
'""aının cihan tümııl mahiyetinde 
muncı.iç oldaiu ve muvaffakiyetiy Jran murahhaaı, Türkiyenin da· 
le istilı:baliııin bu cihıuışümullülüğe Yetini memnuniyetle kartıladıtıru 
nbeata lıalunduğu mütaleasında- Türkiye Cümhuriyetinin teeuü
}'1111. Aza oı-yan devletlerin mesai .ünden beri dünya sulhu itlerine 
mi:ıe ittiralrini temin için nizamna- teşriki mesaiden biran geri kalma 
melerimizin en genİf bir tarzda tef- dığmı ve bu faaliyetinin Cemiyeti 
aırine lt.ıyanın daima muzaheret et Akvam haricinde kalmaaı mucibi 
mq oldufunu, heyeti umumiyenize teeaailr olduğunu Türkiyenin muh 
hatırlaı-j& lüzum göı-mUyorum. telif komıulariyle bu meyanda 1-
Bu devletin Cemiyetimize rinneleri- ranla mevcut bir asırdan beri hal 
ni ıeahil için bunu yaptık. Ve bunun !edilmemi, ihtilafları samimiyetle 
oçin böyle harekey ettiğimizi de i. halletmeai sulhperverane fikrinin 
Jiın eyledik. Burün muhik ve iyi 0 • parlak delili olduğunu ve Cemiye
lan bir istikamette adım atıyoruz. te girmesi cihan ıulhünün idame-

Buırün Tiirkiyeye hitap edilme ai için bir garanti olduğunu ıöyle 
inden dolayı ltalya bilhaaaa hah· miflİr. 

Ottavva 
Konferansı 

Beynelmilel ticarete 
ait mühim me

seleler görüfiilecek 
LONDRA, 7 (A.A.) - Lau. 

aanne ve Cenevre konferanıları 
nın nihayet bulacakları eün yak 
laıtığı !U sıralarda beynelmilel 
ticarete ait mühim meselelerin 
müzakere edileceği Ottawa koo 
feransı lngilizleri me,gul eden 
dütüncelerin ilk aafında bulun. 
maktadır. Sanayi erbabı roaha. 
filinin bu konferansa atfettikle
ri eh.-mmiyet bu mıahafile ait 
menfa,.tları temıil eden kimae
lerin faaliyetile açıktan açığa 
tebarüz etmektedir. Bu cümle. 
den olarak pamuk aanayii mu. 
rahhas heyeti Canada'dan av
det etmiı ve maden sanayii mü 
messilleri de daha §İmdiden iki 
dominyonda kendilerini temsil 

' ettirmek için murahhas gönder 
miş bulunmaktadırlar. 

irlnnda 11ıurahilasları 
gidiyorlar 

tiyardır. Filhakika Türkiye Avru· B"ulıar murahha&ı Türkiyenin 
pa meruı.fiinin eaulı bir unsuru 11.. Cemiyeti Akvama l'İrmesi bu mÜ· 
tatile aramızda ekıik duruyordu. euese-nin cihan•ÜlllÜI olmaf.ına 
Biz İtalyanlar, bu umuru husuıi doiru bir hatve tetkil ettiğini Bul 
bir ehemmiyeti baiz olarak lelik· ıraristanın kom,ulanndan Cemiye 
lü ediyoruz ve bugün ltalya ile te girmemİJ yegane devlet Türki
Türkiye araaında mevcut fevkala Y"_, o!duk?nu ve ~~miye•e ıri~eai 
de samimi münasebet atfettiği- 1 muhım hır boşlugu doldurduııunu 
mi.z kıymetin de belit 've sarih bir Türkirenin zaten Ce_~.iy.etin f:ıali
delilidir yetlerıne yardım ettıgmı Cemıve· 

Hey;ti umumiyenize yapılan tin me'!'uresine daha e~velde~ LONDRA (AA) O 
teklife muuharet etmekle yalnız muhtelıf ~ua~~de!.er ak~ı. •~r~tı· • 7 • · - t· 
Turkiye bakkmda tekrar dostluk le n;ıerbutiv~tı~ı g'!aterdııtmı ~oy.:: tava'ya gidecek Şimali İrlanda 
ve samimiyet beyanatında bulun- lemıı ve Tur}'ıyenın duholunu murahhaslarının ekıeriainin ser 
muı olımyorum, ayni zamanda hararetle selamlamıştır. best İrlanda hükilmeti murah. 
Gazinin münevver idaresi altında • hasları ile birlikte seyahat ede. 

d Tllrk ı•e ffal_,,an genç Akdeniz evletin.in doğufu· " cekleri haber alııımı~tır. Murah 
nu memleketimin J111Bıl bir itimat mllnaıırbetlerl 
hi.leriyle karııladıpnı ve inkişa- haslar, örıümüzdeki curra günü 
fmı da takip eylediğini heyeti u- ROMA, 7. A. A. - Gnzctcler ' Belfort' da cvapura binecekler-
'IDUmİyeni.z önünde teyit ediyo- Türkiye'nin cemiyeti akvama k. bu- dir. Yalnız Ula ter Maliye nazırı 
rum. lü için Cemiyeti akvam Büyük Mcc M. Pollock ile ticaret nazırı 

. lıalyan siyaseti b_u .hisle~_den 1 !isinin akdet.~İği iç~t~ada lt~lya'!"~ M. Seott, İngiltereden 13 Tem 
mulhem olmuıtur. Turkıye Cum- oynadığı rolu ve ııtırak hıueaını, 1 d h k ed eki d'. 
buriyeti mümeat>ilini yakında ara· bilhaaaa M. Sd11loja'nın söylediiti muz a. are et . ec ~r ıı • 
mızda görmek temennisinde bulu nutku ehemmiyetle kaydetr.1ektedir. Mumaıleyhaııın bıneceklen Em 
nurken bu hisleri ifade elmt'k ille M. Scialoja bu nutkunda bugün pren Of Britain vapuruna İngİ· 
rim.'' halya'yı TllrlOyeye bağlıyan samimi liz heyeti de rakip olacaktır 

mü.naaebetleri hatırlatmıştır, • Fransız nıurahha.~ının 

nutku -----·· ..... ·~·~··~... - -
Fran!IZ murahhası M. Paul Anadoluda ihracat 

Boncour, fU beyanatla bulunmuı· 1 
tur. MUCLA, 7 A.A. - Hazirana-

İsviçre'de buğday 
ihtiyacı 

iktisat Vekili Mustafa Şeref B97 au Yakup Kadri, Mersin mebuau 
aanayl ve kredi bankasının ifa ede- , Ferit Celal, Mugla mebusu Yu- 1 
ceği vezaifi izah ederek bankanın eli nus Nadi, Ordu mebusu Ahmet 1 
tar müeueselere kartı rakip bir va· ' İhsan, Sinop mebusu lbrahim A-
7.İyette bulunacatı hakkındaki mü- laetıin, Sıvas mebusu Necmettin 
talealarm yerinde olmadıJını lfllret Sadık, Şebinkarahisar mebusu 

Miibadil ve gayri mübadil 

bonoları alır ve aataru. 

f~tanbul Şamlı han 11 No. 
.. _Tel: 22968 Beh:tat 

As. mk. Sa. Al. 
komisyonu ilanları etmiı ve deınlttir ki: Vasfi Ratit, Tekirdağı mebusu 

" Banka münhaaıren sanayi kredi- Celal Nuri, Tokat mebusu Nazim, 
siyle metrul olacalı.tır. Sanayi Ofisi " Tokat mebusu Süreyya Tevfik, 
kanunun mllzakereainde izah etti- Trabzon mebusu Ha&an ve Trab· 
tim bir noktaya burada bir defa da- zon mebusu Nebizade Hamdi Bey 
ba temas etmeli faydalı glSnnelrt&- ler · 
ylm. O da sanayi ofisinin meırul o- Grup namına konferansa işti
laca§"ı saba hu&usl sermayelerin te- rak edecek olan murahhaılarımız 
ıebbüslerine rekabet delil küçük ser dan Ordu mebusu Ahmet Jhsan 
mayelerln teknik ve ıermaye nokta! B. dün Marsily.a ~arik_ile Cenevre 
nazanndan vtlcuda getirtmlyeceil ye hareket etmıştır. Dıfer murah· 
fabrikalann tesis ve idaresidir. Kanu j ha&lar Tokat mebusu Nazım, B!'r 
"' ıuızarıuı Türkiye sanayi ve maa· ~ meb~su Dr. Raılm Ferit, Ela
din bankaaı yeni kanunla muayy• · zız meb uıu Faz.ıl Ahmet Beyler 
vazife ve muamelt.tı ifa ebnek Üz&- de trenle Cenevre'ye !lldecektir. 

(Türkiye sanayi kredi lıankaaı) Sıvas mebusu Necmettın Sadık B. 
: kalbedilecektir .(Türkiye aanayl de tahdidi tes!ihat konferanaı '!'Ü· 
kredi bankası) devlet ıermayealyle 1 zakeratma lştırak için Cenevre de 
teıekkül eden r.lllli kredi ml1MM16- 1 hulu?"'akt~dır. Konferansta el
lerine mahsus haklar ve imtlyaslar- han ıktıaadıyabna, um~I ~uhra
dan müstefit hilknıi fahslyeti haiz na, beyne~lel lktı~d~ münaae-
1 • ı...... mil n linıdD' betlere, aıhhı ve içtımaı mesele· 0

8 upk sennayeaı -:!J hür~ metin tek' !ere dair mflzakerat cereyan ede-

llfi
an anhın ~~y·-'-' ,il_ __ _._, bir. cek ve hazırlanan raporlar okuna 

ve ey~ um...-ye ınıran7ıe k lin k dil k" M 
mi 1. '-- ~-- t it 1 Lu ekt" ra m a ata e ecel ır. ur ah s 1 ,.....,.. e:ıy o unaunec ır. h 1 d hm J 
B--•-- malcl Ü • ıeı.~ aı arımız an A et haan B. 

"""" ne nnne ve mem ~ lk d. il .1 N 
dahil. d d' I' bul mi tıaa ı meaa ı e, azım B. huku 

ın e mua ı ı un yan sana 1 ki 1 1 rl D R 1 F • · 1 • lherl kred' mese e e e, r. 11• m erit 
Yl ınkıaatı makla zemea

1
• . n

1
e 1 

•
1 

B. sıhhi meıelelerle, Fazıl Ahmet 
çaoa ve m ne P yuaaıy e mefgu B d • • • t• t ı ı ı 
1 __ ._ "--k • tı" al -~-- "' · e aıya&ı v..,ıç ıma meae e ere o açaalır . ...,, anm ış 1 """"'e•• 1 l ki d B' h fta '·I d olar d mefiu o aca ar rr.. ır a 

.. er me?'8Dln a fU var rr: kadıı.r devam edecek olan içtima· 
Sa~yı ltletıne, ~il~ açma_k. larda 40 parllmentoyu temsil •· 

aanayı gayri menköller uzerlne ıca- d 200 k d hh ı • k 
b hal. d 'lr amel • 1-1- eml'k en a ar mura as •tıra 

ı ı~ e J o. ~? eaı '"' 8 edecek ve bu ıuretle beynelmilel 
bankaaıyle bllıtıl&f va mileueo ma- bir parllmento tefekkill etmlt o
kineler üzerine re'ım rehin muame- lacaktrr. 
!atı yapmak, milli aanayiln mnaddı 
iptidaiye tedarikine tavaullt etmek, 
milesaea veya tesis edilecek her tür
lii teıviki sanayi prlmlerlne tavas
.Ut etmek, hlrfet .. hasında ve kll
çük mlkyastadı sanayi mlleaaeoelerl 
arasında kredi ihtiyacını tanim 
ve teshil maksadiyle kanunu mahsu 
ıwıa tevfikan kurulacak mlltekabil 

------------
Hoover 
Teklifi 

ıtitıar müeaaeaeıerıne k~ük aana,.ı Konferansta müza-
kooperatiflerine ve mevaddı iptidai- kereler 
ye tedarik kooperatifleri ile imalat 
kOOPeratiflerine ve kanunu mahsuı • t"k t 1 
mdcibince hükmi f&hsiyeti haiz mllt ne ıs ı ame a ıyor 
terek menfaatli mevaddı iptidaiye, 
malzeme, yedek levazım maiaza ,,. MOSKOVA, 7 (A.A.) -
depolarına ve tamirhanelerine ikra- Cenevreden bildiriliyor: Cenev 
zatta bulunmak, milli fabrikalar re konferansı bürosunun içtima 
mlitterlleri araaında vuku bulacak . 
her türlü akreditif ve itibar muam&- mda M. Paul Boncour, M. Sı-
latına tavauot etmek ve bu işlere 

1 

mon ve diğer bazı murahhasla
müt~llik ve on~~ mllnaselıattar ol nn Hoover teklifi hakkındaki 
mak uzere her turlu banka muamele 1 •• •• 
ıi ve komisyonculuk yapmak ezcüm 

1 

muzıı.keratı munhuıran umumt 
le mevaddı iptidaiye üzerine avans beyanata inhiaar ettirmek için 
vermek mevduat kabul eylemek,te- 1 dıkl _L,, ÜZ • 
diyat v~ tahsilata tavauut etmek yaptır arı te,cuus erme 
bankanın sermayeıi ıu suretle teşck müzakereye ittirak edebilmesi 
kül eım..ktedir: , . . . icap edeceğini beyan eylem;,. 

Bu kanununun tııtbikı larıhine ka- . . • • 
dar Türkiye sanayi ve maadin ban- tır. M. Lıtvınof, yalnız Amerı. 
lauı taranndan iıletilen fabrikalarm kan planı müvacehesinde itti
tefriki ve mezkür ~anın , ""!'8 yl 1 haz edilen hattı hareketi bildir-
l<redi bankaaına kalbi netıcesınde • • • 
fabrikala"' ait işletme sermayeleri mek degıl, aynı zamanda bu 
ayrıldıktan sonra ıreriy~ kalacak li; plinrn hangi kıaımlannm ka
kit germaye ve bu fabrıkalar han- b ) h · kı ) ed 
cinde bankanın tııaarrufunda bulu- u ve angı sım arının r • 
nan menkul ve gayri menkül mallar dedildiğinin açık bir surette ili 
kanunun tatbikinde? evv~I sanayi ve nı mevzuu bahaolduğunu ve e. 

Beyoğlunda istiklal caddesinde va 
kı dairei mahsusunda ifai vazife e
den ; lıtanbul ikinci icra Memurlu- Kilo 
fundan: İzalei şuyuuıu tahti karara l 30000 

1 Piyade Atış Mekteb"· 
Kuleli Lisesi. alınıp, paraya çevirjlmeıi tekarrür 2000 

eden ve temamına 1810 lira kıymet 9500 
takdir olunan lstanbulda Süleyman! 

Askeri Baytar Mektı-bl 

yede deve oğlu yokuıunda kepeneçi 41500 
ıokağıncla kain eski 13 yeni 11 No. Yukarıdaki mahallere hiıal• 
ile mıırakkam maa bağçe bir bap ha rındaki mikdarlarda ot bir şarl 
nenin birinci açık artırması 10 ağus 1 namede aleni münakasa suretİ
tos 932 tarihine müaadif çıırıamlıa : le satın alınacaktır. Münakasa• 
ırfinü aaat 14 ten 16 ye kadar dair&- 1 ar 30 Temmuz 932 cumartef1 

de icra kılınacaktır. Arhrmaya işti- , günü saat 14 ten 16 ya kadar 
rak etmek iıteyenlerln mezkur gay. Tophanede Merkez kumandaıı· 
ri menkulun muhammin kıym<'tini lığı satın alma komis.yonund• 
yllzde 10 nispetinde teminat akçeal 

1 
icra kılınacaktır. Taliplerin şart 

vermeleri Jbımdır.Hakları tapu seci namesini görmek için komisyO• 
lile sabıt ohnıyan ipotekli alacaklarla na müracaatları ve iştirak içiO 
ıllter alilcaclerların irtifa hakkı aa- de muayyen vaktinde komi•· 
hlplerlnln mUracaatları ve bu huıu- yonda hazır bulunmaları 
aa faiz ve meaarlfe dair olan iddiala- (76) (3172) 
r111 tarihi ilandan itibaren yimılgün 
içinde evrlklarile birlikte daireye 
müracaatları lazımdır, Aksi takdir
de hakları tapu secllile sabit olmı
yanlar aabı bedelinin paylafmaaın
dan hariç kalırlar. Müterakim verırJ 
ve vakıf icare ve belediye rüo«unlan 
nılltteriye alt daha fazla .,.Jümat 
almak isteyenlerin 9-7 -932 tarihin
den itibaren daire divanhanealnde a 
aılı bulundurulacak olan artırma 

ıartnamesile beraber 932-1696 No . 
lu dosyaya müracaatla mezkür doa
ya derununda mevcut ve mahalU 
mck6run meoaha ve saire hari va-

••• 
Harbiye mektebi ihtiyacı içi~ 

23000 kilo m~e kömürü talibi 
uhdesindedir. Münakaaaaı J2 
Temmuz 932 aalı günü aaat t4 
ten 16 ya kadar Tophanede 
Merkez kumandanlığı aatın al· 
ma komisyonunda icra kılın•: 
caktır. Taliplerin şartnamesini 
eörmek için komisyona müra• 
caatlan ve iştirak için de mua1 
yen vaktinde komiayonad haıır 
bulunmaları. (73) (3169) 

• • • 
zlyet ve yakdiri kıymet raporunu Hava Makiniat Mektebi ihtİ• 
ırörüp, anlayabilecekleri iliın olunur. yacı için 3000 kilo koyun 2()()0 
- ----- kilo sığır eti pazarlıkla satııı 

latanbul ikinci icra memurlutua- alınacaktır. Pazarlığı 11 Te!11' 
dan: Bir borçtan dolayi ıeferden muz 932 pazartesi günü saat 
men'i ıuretile tahtı hacze alınarak : 14 ten 16 ya kadar Tophanede 
elyevm Botaziçinde P&fB Bahçesile J Merkez Kumandanlığı Satınal• 
Beykoz arasında Demirli bulunan ma Komisyonunda icra kılın•: 
ve Yunan bandırasını havi Albanya caktır. Taliplerin şartnamesİıt1 

npurunun 24 hisat' itibarile 19 his- görmek için komisyona mür•· 
sesi açık arttınnaya vazolunmuttur. caatları ve iştirak için de mua)' 
Arttırma için 9 Ağustos 932 tarihi- yen vaktinde komisyonda hazıt 
ne müaadif aalı eün saat 10 dan 12 bulunmaları. (74) (3170) 
ye kadar taliplerinin geminin bulun "' ,. ,. 

duğu mahalde ha71r bulunmaları liı- Harbiye mektebi ihtiyacı İ· 
zımdır. Mezkür vapurun heyeti mee çin l4 kalem sebze pazarlıkla 
muaıına 1tasünkü piyasaya nazaren 1 k p 1 • J Z . satın a ınaca tır. azar ıgı 
10,500 lira ."'.Y~~ takdır edilmi,~ir: Temmuz 932 salı günü saat J 4 
Arttırma bın~cıdır. Arttıı·u~afa _•fti ten 16 ya kadar Tophanede 
rak edı;cekl.~nn vap~ra ~akd~ edılen 1 Merkez kumandanlığı Satuıııl· 
kı~etın y~zde ~~ nıapeünde le- ı ma komisyonunda İcra kılın•: 
nunat akçeaı ~~ege mecburdurl_ıır. caktrr. Taliplerin şartnamesiııt 
Hakları g~mırun bulu~dufu . sıcil 

1 

görmek için komisyona müra· 
kaydlle aa~t ol~yan ıpoteklı ala- caatları ve İştirak için de mua)' 
caklar ile cliier alakadarların bu hak yen vaktinde komisyonda ha· 
larıru ve husuıile faiz ve masrafa da zır bulunmaları. (75) (3171) 
bil olan iddealanru illn tarihinden 

maadin bankasının ıclareaınde bulu- k' kd' ')) 1 · 
nan fabrikalardan satılanların bedel- ı ta ıre mı et erın konferans itibaren 20 gün ıaırfmda evrakı müı Üsküdar hukuk hakimliğine: s,,-
lerinden ve itletilcnlerin k&rlanndan ta geçen teyler hakkında vazih biteleri ile birlikte daireye bildirm&- O • ıı • h • ef her hanımın skiidarda solak sına 
her sene İcra vekillen ey~ınca t • bir fikir edinemeyeceklerini bil !eri lazımdır. Alui halde haklan la- mahallesinde Kara Ahmet soka,ı;ın• 
riki münasip görülecek mıktarlann , . • • • . , , . _, __ 
ve bunlardan b8'ka kanunu mahsu· dırmı,tır. M. Lıtvınoff, genı! pu ııcillile sabit .,.,,,.yanlar npur da 4 No. lu hanede Cemil efendi ,.. 
ıuna t•vfikan kurulmu• fabrikalar- bir müzakere yapılmadığı tak. bedelinin paylatmaamdan hariç ka- leyhine istihsal edildiği 20 Hazir•" 
dan mada devlet yedinde bulunan ve . d" d k b J ed'l ek k lırlar.Müterakim vergi veaair hllkil- 932 tarih ve 930-1731 No lu boıaıı· 
Ya ileride devlet te..,ııl>üsü ile VÜ· ır e a u 1 ec arar IU• mete ait rüsum mlltterlye aittir. Bu 

al · b t' ' d l ti d ) " ma ilamının bir sureti münıaile}hle cuda getirilecek fabrik arın ıca ın- re ının ev e er en ya nrz mu. ıremi hakkında daha fazla mallhrıat · 
b d il · d beraber teblii İrsal kılınm•f isede ı· 

da aatıldıf<1 takdirde e e erın en kilemata İ!lİrak edenlen"n nok lmak 1 1 · 930 .... 2 •.o-ı d ba ka a steyen erıo . .,.,., numa- ı---·ı "h h 1 ld • da bili veyahut i~ledikçe ...- arın .. an" n • ~ ga ı meç u o ugun n 
için Ayrolacak mıktarlar gumrukler• tai nazarını ifade edebileceğini rasile dıureye mllracaatlan llzım- I tebliğ iade edildiğinden ilanen tel> 
de tahsil olunacak malume ve ma- ve halbuki umumt konferans ta dır. Ve vapurun aatııına mUteoıllik l'ğ t · k il · tel>-ı a ıcrasına arar ver 1D1f ve 
kine gümrük sermAyeleri ile m~e , rafından kabul edilecek karar tartname 115-7-932 tarihinden ltiba- lit k 1 k . olmak ibre iJlıı' 
le vergileri haaıllan ve muhtelif au . . · , • h k • " b"I >.' b' eldld ""' ıım na aım 
retlerle bankaya intikal edecek ına- ıuretının daha vası mıkyasta red 7 erd' esı~ gor~ de' ece,.; ır 'v e ıureti mahkeme dlnnhanealne tıılil 

1 . t kl"fl , 'h . . . d a re ıvan aneaın aaı ıdır, apu- olundug' undan keyfiyet gazete P• kine ve ma zemenın s~ ıt ea_manı te ı erı t tıva etmeaı ıcap e e • d" ~- mavcut olan ,.. 
d 1 ı f d k _,,ban k . d d run vazı ye ın= ç de i"'- olunur. ev et ara ın an aanayı "'" · ceği anaatın e ir. ""' 
kası sermayesine ilave olunmak üze , ! vanlarya defteri de dosyaaındadır. 
re iktisat vekaleti bütçesine kona· : j Müuy<'deye İştirak edeceklerin bu 

SATILIK ucuz 
"Türkiyenin daveti ıçin beyan yı zarfında Küllük, Bozburun, 

olunan hisaiyat iıtirak etmek Ü· Dalyan iskeleler inden Yt nanista
ere Fransa namınıı. bizzat ırel· 1 na ve adalara 729 kara sıgır, 225 

mek istedim. Avrt pa ile Asya a- 1 koyun, 165 keçi, 676 tavuk ve 
ram:c!a bır rabıta teskil eden bu 25,500 kilo gübre ihrac edilmi tir. 

cat tahsisat kanununun neşri tarihin ' cetvelden ihracı için karıılığı temin kayıtlan ötrenmi, ve vapurda bulu-
BERN E, 7 A.A. - Mebuaan den bir ay sonra mer'iyete girece:ı:- edilmek ıuretiyle hükumete &elahi- nan avantarya rniktannı anlaşılmı' 

medisi memleketin buğday ihtiya tir.' yet veren kanun layihaaı müzakere 1 arıt Ak • 1 kd" d h. b' 
DÜKKAN 

Bayazitte Cümhuriyet caddesi 4' , . . k h M" -'-"b T· ·-1.: F t' k b 1 d'I k . .. .. oması ş IT. " a rr e ıç ır calının temınıne aıt ar.unun e· ; uttNfil en unuye ranıız J.. ve a u e ı crt" cuma~tesı gunu • • • . 
yeti mecmun•ını 2 reye kartı 106 1 carel muahedesine bağlı ( a) cetve- toplanılmak üzere içtimaıı nihayet ıddea dınlenıhnez. Jo..eyfıyet bu te- Na. lu tütüncü dükkanı ta 
rey ile kabul etmi tir. · • ' ' ' 

•• 



• 

lı 

rt 
t 

' 
ı 

KOCA TAŞ 
Herkes içtigi suyun ne olduğunu nereden ~~ nasıl 
geldiğini bilmelidir. Bu seae Londra sergısınde 

Albn madalya ve şeref diploması kazanan 

KOCATAŞ SUYU 
Türkiyenin en iyi •ularındandır. İ•tanbul 

•ularmın içinde 

YALNIZ KOCATAŞ SUYU 
Membaında asri ve fenni surette kaptaj ameliyesi yapıl
mıştır. İstanbul' da yalnız KOCA TAŞ SUYU memba
ında daimi bekçiler ve korucular beklemektedir. 

Türkiye' de yalnız KOCAT AŞ SUYU Boğaziçinde 
Sarıyer vadisinde membaından Büyükdere Piasa cadde: 
sindeki Fabrikasına kadar iki buçuk kilometro me!afeyı 
beyaz emaye borular içinde akarak getirilmittir. 

Türkiyede yalnız KOCATAŞ SUYU Avrupada bile 
emsaline ender teaadüf adilen tam otomatik makinelerle 
insan eli deymeden kaynayan ve sodalı sularla yıkanan 
tİfelere dolar, tıpalanır, etiketlenir. 

Yalnız KOCATAŞ SUYUNU fstanbul'un bir çok 
methur doktorları hastalarına emniyetle içilebilecek ye
gine memba suyu olarak tavsiye e tmektedir. 
KOCATAŞ SUYU havi olduğu manganez ve de· 

mirden dolayı mukavvi kaleviyetinden dolayı de çok 
bazım ve müdrirdir. 
KOCAT AŞ SUYU ve bu nefis sudan Avrupa ve 

Amerika formülleri üzerine imal olunan meyvalı 

KOCATAŞ ~lZ~ZtlHI 
bilhassa tayanı tavsiyedir. 

Şişelerin üzerinde KOCAT AŞ yazılı ka~süllere, Şe~
remane ti bandrollarıoa ve damacanalardakı kurşun mu
hürlere son derecede dikkat etmeniz lazımdır. 

Fabrika, Büyilkdere, Piyasa caddesinde umumun teşri· 

fine daima açıktır. 
Merkez deposu: Galata, Fermeneciler No. 100/ l, 

Tel. B.O. 549 
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Emlak ve Eytam Bankası ilanları l ı 
Büyükadada Taksitle Satılık Emlak 

ESAS MEVKi VE NEVİ . TEM1.NAT 1 
119 B" "k d Yorgolu Çamlık Bostan ve gazıno 1/ 2 hısıe 250 
ısı ur,u aNaizam 34-36 No. ma dükkin oda. 100 
152 Ayanikola denizden dolma.rıhtım arsası. 5 
153 " 32 m. bağ 480/ 768 sehım 
154 " " 32 m. bağ 480 1768 sehim 20 1 
155 " Kamino eski bağ. 125 1 
256 " Cami çıkınazı 16 No. lı 95 m. arsa. 5 j 
296 " Maden Ayanikola 15 No. Dalyan kogufu ve arsa 225 
294 " M-rutiyet mahallesi Zühre sokak No. 7 .. ....,, 

No. 571 m. arsa. 17 320 Çınar caddesi 33r35 No. 66 m. arsa. • 
Ballda yazdı emlak sekiz taksitle bilmüzayedeb aat~.la~gınt-

. . . I .. d 'f 20 7 932 Çartam a gunu saa dan talıplerın ıha eye musa 1 • • (3032) 
on altıda Şubemize müracaatları. 

Esaa 
28 
33 
23 

·~ 
,11131 

27 

212 

162 
213 

Taksitle Satılık Köşkler ve 
Arazi ve Arsalar 

Mevkii ve Nevi 
Bebek Niapetiye kasrı 
Maslak Kasrı . 
Zincirlikuyuda 80 dönüm arazı ve meban\ 
Boğaaiçi T arabya Kalender Kasrı . . . 

Teminat 
1000 
2500 
1070 
2500 

B iktat Kaptan İbrahim ağa mahallesı Azızı. 
-:,kak 42 ili 76 No. arsa. 450 

ye . C'h "ma m•hallesi Bostan sokak 
Betıktat 1 annu 700 I 

ik 1 2 3 4 . 11 No. bostan. . 
at lmab~ Fatmabatun - Omeravn~. ~~~llesı 
Do 1 dd . 9 11 numaralı kok komuru ıma. 
Kıt a c:a ... · 280 
litban .. ! ~ra~ss. halle Şitli • Kitane cadde 
f'.erik45' NÖJ' ikıncı kı(;~ı;'ıı:8çartısı karakol ittisalinde) 300 
•ı o. ana. . 5000 
Niıantatı Ekmek Fabrikası il · .. mbar arkası 
K Bedreddin maha • 1 " 850 asımpat• 

sok k 45 No. arsa. 1 rf ı·ı bil a • ekiz t kaitte ıre kapa ı za usu ı e • 
Balida yazılı ~mlak s ali le~in 30-7-932 cumartesi ııünü sa

miızayede satılacagnı.dan t.. P 
1 

(3044) 
at 16 ya kadar şubemıze_mu -~ra-ca_•_t_a_r_•·-----------

D D mı• ryolları idaresi ilanları evlet e 

1 
den kömürü kapalı zarfla münakasaya 

10000 ton ave ma 
konmuştur. 'h ' de Ankarada Umumi müdürlük 

Münakasa 24.7-932 tarı ın 
ltınaamda yapılacaktır. Haydarpat• fdare veznelerinde 

Fazla maliıınat, Ankara ve elerde yazılıdır. (3085) 
5 liraya satılmakta olan tartnam 

- . f hmiyeden Derince, Haydar· 
k .. .. .. havzaı a ' ı rf ı·ı 10000 ton omurun ki' -nakuası kapa ı za usu ı e 

Paşa ve Mersin limanlarına naU 1 mui müdürlük binasında yapı-
25. 7-932 tarihinde Ankarada mum 
lacaktır. . A k ra ve Haydarpatada idare 

Faı:la tafsilat, beşer hraya t n :elerde yazılıdır. (3084) 
Veznelerinde satılmakta olan tar na 

- t tınacak olan 2 kalem hamal 
idaremiz için ~·~~~hkl~b:• U::ı:emenin pazarlığı 11 '!, 932 

arkalığı mangal komuru ~ .. .. ğazada icra kılrnacagından 
tarihine müsadif pazartesı gun~ da l l 30 a kadar isbatı vücut 
ta liplerin yevmi mezkurda •

1
aa.tb banptaki malzemenin müfredat 

ti • f ' t me erı u a . ·ı .. c. erek tahnren ıya ver I 1 p nümune getırı mesı ıcap 
1. d h'I' d ası mıt o u . ·ı · ıstesi Mağaza a ı ın ~ .. .. !erinin beraber getırı mesı, 
ed 1 1 k gunu numune . ·ı· 1 en er için pazar ı l'f k bul edilmeyecegı ı an o u-
nümunesiz vaki olacak tek 1 atın a (3183) 
nur. 

Hayriye Lisesinde 
• 

Bakalorya ve Sınıf Dersleri 
ikmal imtihanlarına hazırlık kursları 

Kurslar erkek ve kız talebeye de mahsustur. 
Biltfln Türkiye Lise ve Orta mektepler birinci ve ikinci devreler mezuniyet imti

hanlarına iiren talebenin muvaffak olmadığı gruplarla diğer sınıflar talebesinin ikmale 
kaldığı den.iare hazırlık kursları açılm19tır. 

Hayriye Lisesinde açılan bu kurslar aşağıda isimleri yazılı memleketimizin kıy
metli muallimlerinin tetkil ettiğı talim heyeti tarafından idare edilecektir. 

RIY AZIYE Hasan Fehmi ve Haydar Niyazi Beyler 
FiZiK - KİMYA Ali Hikmet ve Hulusi Bevler 
TABiYE Doktor Ziya Cemal Bey 
TÜRKÇE EDEBiY AT Ali Sedat Bey 
FELSEFE - İÇTIMAIY AT Hilmi Ziya Bey 
TARiH - COGRAFY A Mükrimin Halil ve Necmettin Beyler 
YABANCI DJL Nurullah Ata ve Şehap Beyler 
Kurs 10 Temmuz Pa:ı:ar günü başlıyacaktır . Fada ıa rsilit, ve tedris hakkında ma'iımat 
" 'mak isteve- le r her r ün Saraçhane başında Münür Paşa soka~ırıda 

Môidürlüğllne müracaat etmeleri 

Müteahhitler 
Mimarlar 

İnşaat Mühendisleri 
Darıca ve Elilkihi&ar'cla 

"Aslan 
ve Su 

ve Eskihisar Müttehit Çimento 
Kireci Fabrikaları Anonim Şti ,, 

ve Zeytinburnu'nda 

" Türk Çimentosu ve Kireci Anonim Şirketi " 
tarafından imal edilen 

ta•allup eden - Yüksek mukavemetle!'İ haiz olan - Tahta kaplama
larda büyük bir tasarruf· Vakit kazancı -d!lha büyük bir emniyet temin eden 

''Süper Asla '' Markalı SÜPERSIMAN istimal ediniz. 

EFT ALYA HANIMI 
ve Kemani 

SADİ BEYİ 
ffer h1 1ta tumı . p J1:;p ·, p~za: rLt .., i, fi fS Jmh 1 \C pc pş eınİl! :..:- unle-i 

•• 
Harbiye'de B E L V U bahçesinde 

dinleyiniz. 

lznıit Marmara ~ssü~a~ri ve 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

\ seyyahlara 

Banka toınınerçiyale 
1TALYANA 
Sermayeıi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 
580,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyahin çekleri) 
ıalar 

Liret, frank, lngiliz liraır veya 
dolan frank olarak sahlan bu Çf'k 
(er aayeıİnde nE·rcye l'İlltnİz pa ~ 

Kumandanlık ve sefaininde bulunan Deniz efradının bir se- ranızı kemali ~niyetle t••ır vt 
nelik ihtiyacı olan (250,000) kilo sebzenin tevarihi rruhtelifede '.,er zaman iıtcrıeniz dünyanın 
yapılan ilanata rağmen 27 Haziran 932 tarihinde yapılan müna. ' ı er tarafında, t•hirde, otellerde, 

' ıapurlarda trenlerde bu çekleri 

Kocaeli Müstahkem mevki kumandanlığı 
levazım satınaJma komisyonu Rs den: 

kasasında talip zuhur etmemesine binaen yeniden ilanına karar 
•n küçük tediyat için nakit ma . 

verilmiş olmakla ve 17 Temmuz 932 tarihinde ve saat 14 te •-
kamında kolaylıkla iıtimal edeleni münakasa11 icra edileceğinden taliplerin yevmimezkürda ko 

misyona müracaatları ilin olunur. (2973) 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüiünden: 

Cinai 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Ekmek 

Mikdarı 
5000 Kfü. 

2000 " 
12000 • 

Mektebimizin Mayıs 933 ııayeaine kadar ihtiyacı olan ber
veçhi bili. et, ekmek 24 ı 7 / 932 tarihine müsadif Pazar günü 
saat on dörtte ihaleleri İcra edilmek üzere aleni münakasaya ko
nulmu9tur. Taliplerin ıartnamelerini ııörmek üzere Ortaköyde 
mektep müdürlüğüne ve münakaaaya ittirak edeceklerin Fındık. 
Iıda Yüksek Mektepler Muhaıebeciliğine tevdi edecekleri temi
nah muvakkate makbuzunu hamilen yevm vesaati mezkürda mek 
tepte müt"!ekkil komisyonu mahsusuna müracaatalrı. (2989) 

SPOR 
Ka,..naa "*'f'tal8ai< •• ea._ a .. 
ı•ll.siblıadı •• ı..ı ı..ıu-ı. ._bt 
k•TTırttıt• de.,enDrm«kle atıalrt.a• 
dir SilılloUalal ••ıı.tua "'1Jr. 
tırrtaJ il tak1rlyır faatı7 .. d
.... luyıl sçlo Hflll<ln 
•• "'1JÜl&lcr ıar.r...ıa. 
•Olıı:c•mtl bit t.,,.cı il••· ....... _ ... ıı .. 

rratos 
tıu&llaaı•ı'l. 

bilirıi.niz. Travellerı çekleri ha. 
kiki sahibinden botka kimıenin 

kullanomayacafı bir ıekilde teo-. 
tip ve ihtaı edilmittir. 

• 
Istanbul 

Mıntakası 
Sanayi 
Müdürlüğünden: 
1 - 931 mali ıeneai ihtiyacı 

için gümrük resminden muafi
yeti taadik edilen mevaddı ipti
daiyeden mezkür senede iflene 
meyip te 932 mali senesine dev 
redilen mevaddı iptidaiyenin 
cina ve mikdarları ile 932 mali 
senesi ihtiyacı için talep olunan 
mevaddı iptidaiyenin cins ve 
mikdarlarmı gösterir ikiter nüs 
ha beyannamenin 15 gün zar
fında fktısat vekaletine gönde. 
rilmesi. 

2 - 12863 numaralı fthalih 
tahdit kararnamesine merbut 
(8) listesinde yazılı olup amal 
müesaeaelerin men.ddr iptidai
yesini teşkil eden mevaddın 
gümrük resmi verilmek tartile 
tahdit harici olarak idhaline 
müsaade verilmek üzere iki nüa 
ha talep beyannameaile birlik
te lktısat veklletine mürac:aat 
edilmesi vekileti mü9arüniıley. 
hadan tebliğ edildiğinden ali
kadar amat mileasetıe ıahipleri
nin yukarıda izah edildiği veç
hile beyannamelerini tanzim e
derek İktısat vekileti celilesine 
göndermeleri ilin olunur. 

(3145) 

iLAN 
Türk Anonim Elektrik Şirketi, 9 Temmuz 1932 tarİ· 

hinde Büyük Adada Nizamdan başlayarak Heybeli Ada 
Deniz Mektebi liman seti kıyısına vasıl olmak 'izere 
tahtelbahir bir kablo konacağını alakadı rana bildir

i mekle kespişeref eyler. 

r 
Takriben on gÜn devam edecek olan mez1<ur iste kul 

fanılacak merakip, gündüz ve gece, kablo vazmd~ müs
tamel olan beynelmilel ve mutat işaretleri hamil ola· 
Cllktır. 

Bu havaliden geçecek sefaine, kablo vaz'ı ile meşgul 
olan merakibin asgari bir gomine açığından g·eçmesi 

i ilan olunur. 

MODtRtYET 

İLAN 
lSTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE 
TEŞEBBOSA Ti S1NA1YE TÜRK ANONİM 

ŞiRKETi (SATGAZEL) 

(S'\ TGAZE1:) lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve 
Te~ebb~satı Sınaıye Türk Anonim Şirketi ahiren en iyi 
l~su;at ıl~ teçhiz edilmiş olan Y edikule Gazhanesinde is 
tıh~al edıl~ taktir.olu?~uş katran, zift, petrol, hafif 
yag, naftalın ve saıreyı pıyasaya çıkarrnağa başladığını 
muhtere!° ahaliye arz ile ke•pİ şeref eyler. 

~czkur gazhane, aynen (carbolineum) un evsafını 
h:uz olup mükemmel bir surette onun yerine kaim ola

I bıle? satgazo~ da İstihsal etmektedir. 
. Şırke~, harıçten ~e~enlerden hiç aşağı olmayan bu yer 

lı sanayı mahsullermın muhterem ahalinin rağbetine 
maxhar olacağını ümit eyler· 

I Topt?-° mubayaat için Beyoğlunda Şirketin İdare 
~erkezı olan Metro Hanında (Müşteriler Dairesi) I in 
c~. katta 12 numaralı odaya müracaat buyurulması mer

' cudur. 

İ•tanbul, 29 Haziran 1932 
Müdiriyet 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

' 1 Kıymeti muham-
' mine Lira 

210 Çavu,batı çıruıgınde \ZUO) dönüm tarla ıle bir 
~•.P mesken ve ayrıca üç dönüm çiftlik bahçesi 
ıki sene müddetle. 

300 Çavuıbatı çiftliği dahilinde Hünkar bahçe ile 
(~) dönüm vasatında çiftlik bahçeıi ve (20) dö 
num tarla ve bahçıvan kulübeıi 1 sene müddetle 

Balada mevkileri ve nevileri yazılı mahaller hizalarındaki 
müddetlerle icara verilecektir. Müzayedesi 27 Temmuz 932 çar
şamba günü saat 14 de kadardır. Talip olanların İstanbul Ev
kafMüdiriyetinde Orman ve Arazi kalemine müracaatları. (3105) 

1 Mahalle ve Mevkii Sokağı 

I Patabahçesinde Çınar C. ıi 

/ Babıali Nallımeıcit Cajalojilu 
Beyazıt Y ahnikapan Cami 
Kasımpafa Sirkecimeıcit Fırın 
Karagümrük Karabat Cami 

ittisalinde 
1 Üsküdar Durbali Şair Ruhi 

UsküdarSalacak Vapur iskelesi 
Beyoğlu Katip. Büyük parmak 
muatafa Çelebi kapı 
Çakmakçılar İbra- O 
himpafayi atik. 
AyasofyaikebirCami avlusunda 
Şehzadeba•ı Kalen Tramvay 
der hane Caddesi 
Çemberli tat Çilinııirler 
Çartı Püskülcüler 

» Kavukçular 
Üsküdar Hacrheına Cami mer
hatun divenleri altında 
Haydarpata İbrahimağa Cami 
Dayahatun Hamam 
Bahçekapı Şeyhmeh- Hidayet• 
metgeylini camii altında 
Zeyrek Hocaaktar O 
Ayvansaray 
Ayvansaray Koru· Eyüp C. ıi 
cumehmetpafa 
Meydancık Hobyar Y eniposta-

hane 
Keamekaya Ter. Drağman 
cümanyunus 
Çengelköy Kuleli C. si 
Çartı Lıltfullahağa 
Zeyrek F erhatağa O 
Küçükmuıtapafa Şerefiye 
Beyazıt Parmak- Makasçılar 
kapı 
Kadıköy Caferağa lıkele C. si 
Sütlüce Tekeçıkmazında 

Kapandakik Ya. 
vuzerıinan 
Mercan' da 

Galata Hacıama 
Mahmutpa9a Nu 
ruosmanıye 

Camialh 

Tığcılar 

Camialtmda 
Cami içinde 

Balıkpazarı Ahıçelebi Hasır is
kelesi. 

No. ıı Cinıi Müddetı 
icarı 

3 Otelin arka 
dairesi 

8 Hane 
16 Hane 
r-9 Hane 
106 Odalaı 

3 Hane 
o Mescit mahalli 
o Cami odası 

40 Mektep mahalli 

1 Dükkin 
38-46 Dükkin 

2 Dükkan 
4 Dükkan 

13 Dükkan 
o Dükkin 

19 Muvakkithane 
7-9 Depo 

1 Ardiy,. 

o Arsa 

23 Arsa 

1 sene 

" .. .. 
' 

• 
" 
" 

.. 
" 
" 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
•• 

.. 
2-1-46 2 hant 2 S~n< 

13 Baraka maabahçe " 

o Oda .. 
39.37 Dükkan .. 

120-14 Dükkin .. 
34 Dükkan .. 
o Sebil mahalli " 

o Gazino 3 sene o Mülga tekke ve .. 
bahçe 

7 Dükkan .. 
o Pastırmacı hanı .. 

içinde dört oda 
6 Bodrum .. 
o imaret mahalli " 

O Arnavutköyü pa. • 
zar kayığı iskele 
mahalli 

B~la~.• mevlrile~le cinai~ yazı.~ı olan vakıf e~lik hizala
nndalri muddetlerle kıraya venlmek uzere müzayedey k 
tur. ihaleleri Temmuzun 30 uncu cumartesi "Ür ü 

5 
te lSontmuş-

1 k T I' 1 · · b aa e Y•· pı aEcak tırf . üdia ırip er!ndyevAmk Ye saatı m.ezkura kad :ır Çemberli taş. 
ta v a m ı yetm e arat kalemıne müracaa ti arı. (3163) 

KAPPS Alrnan kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz ıatar, Beyoğlu, lstiklil cadde

si. 390, laveç ıefareıi karııaında. 



• • ... INTURIST 
ISTANBUL - GALATA, ÇiNiLi RIHTIM HAN 

SOVYET SOSY ALIST CUMHURiYETLERi iTTiHADINI ZiYARET EDiNiZ 
INTURISTı So.,.et ltWuuluu - mtlkemmel ve en mllwt teraitle ziyaret ve •eyahat e•babım tertip ve temin eder 

~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~~ 
VASi VE MÜTENEvvl BiR MEMLEKET 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı, vul ve mlltenevvf bir memlekettir. O; Avrupa'nın alilüslinil, Asyanın nısfını Te bütün dünyanın albda bir kısmını ihata etmektedir. Otuz bin millik hudutlan arasın 
sahne güzellikleri, garabetler ve müessir tezatların nihayetsiz tenevvtlünü bulacaksınız. 

Sevahili; yedi deniz ile muhat ve daj'ları, büttln A...rupa'nın en büyükleridir. Memleket; vasi ormanlar, bliytık nehirler, sıcak bahçeler, taze vabalarla dolanmış yakıcı çöller ve sarp tepe ve hayırlarla mes 
ve mü zeyyendir. 

Tarihten daha kadim tehirleri ve bakir bir toprak sDr'atile feveran eden şaıaadar yeni şehirleri vardır. Velhasıl mazi, bal ve istikbal; asri zamana delilet eden canlı bir hlldise şeklinde imtizaç etmiştir. SovY~ 
Sosyalist Cnmhuriyetleri ittihadmda 188 mil"ete ve muhtelif kavim gruplarına mensup 160 milyon insan yaıamaktadır. Her biri kendi vasfı mümeyyizi ile hareket eder ve hepsi de tabii güzel kostümlerini lab 
olurlar ve 149 muhtelif liaanda konutulur. Şark ve garp, atik ve cedit, çelik ve ıarkı hepsi, bir devriiiltm seyahati gibi son derece mütebeddil bir panorama icat etmek için birleşir ve bir kaç haftalık cazip 
ıihramiz aeyabatin lılltün güzellikleri ve kolaylıkları araıında gözleriniz önünde canlanır. 

~~~~~~~~~~~~~~-~-.~~~~~~~~~~~~~~-

YAZ DEV l R LE R İ TARiFESi 

Devir 
No. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gidilecek Yerler 

LENINGRAT 
MOSKOVA 
MOSKOVA (3 gün) LENINGRAT 
(2 ıün). 

LENINGRAT (2 sün) MOSKOVA 
(3 gün) 

MOSKOVA (4 sün) LENINGRAT 
(3 gün). 

LENINGRAT (3 sün) MOSKOVA 
(4 sün). 

MOSKOVA (6 pn), HARKOF 
(2 sün), KIEF (3 ıün). 
MOSKOVA (6 pn) - 20 ... tlik 
ııeyahat, KIEF (2 1/2 gün), DNEP 
TRO!TROY (1 etin), vapurla 
Kheno.'a 24 - -.e Qd.,..ya 24 
.... t, ODESA (2 sün). 
LENINGRAT (3 pn) MOSKOVA 
(6 sün) 32 ... t tren - ROSTOV
DON Ye bavali•i (3 pn) 28-30 saat 
tren - KJEF (2 sün). 
LENINGRAT (3 gün) MOSKOVA 
(5 sün) N. NOVGOROD (1 gün), 
4 sün npur, STAUNGRAT (1 

.. trenle MOSKOVA'ya 40 ... ı 

Müddeti 
gün 

5 
5 

5 

5 

7 

7 

10 

14 

16 

16 

SINIFLARI 
'P., ı lnciı-"w,, 21ncıl'"'T., 3 li• -

adam adam cll adam 
başına ba~ına başına 
T. L. T. L. T. L. 

230 115 
230 115 
242 126 

242 126 

295 157 74 

295 157 74 

420 210 95 

567 273 126 

650 315 147 

650 315 147 

Devir 

No. 

11 

12 

12A 

13 

Gidilecek Yerler 

LENINGRAT (3 giin), MOSKO
VA (4 ıün) 36 aaat tren, SIVAS
TOPOL ve havaliıi BAKEHISA
RA Y, BALAKLAVA (3 gün) 
YAL TA ve havalisi, ALUPKA, 
NIKITSKY GARDENS, Al PET
RI (5 giin), vapur 1 gün, ODESA 
(2 gÜn) 
LENINGRAT (3 gün) MOSKO
VA (4 giin) N. NOVGOROT (3 
ıaat) STALINGRAT (1 ıün) 22 
oaat tren, ROSTOV - DON (2 
gÜn) 15-18 oaat tren, VLADl
KA VKAZ (1 gün) otomobil; (1 
giin), TIFLIS (2 gün); trenle 
Batuma, BA TUM (1 giin) 2 gün 
vapur, YALTA ve havaliıi (2 gün) 
otomobil 1 gün, SIVASTOPOL 
(1 gÜn) vapur 1 gÜn ODESA (2 
gün), KIEF (2 g-ün) 
12 No. devrin aynidir. Kiılovodsk 
ıehrini 2 gün ziyaret edilmek üzere 
İ•tisnaen Rooto• - Don'la ikame 
eclilmittir . 
LENINGRAT (3 gün), MOSKO
VA (4 giin) 2 giin tren, VILADl
KAVKAZ (1 gün) otomobil 1 
sün, TIFLIS (2 giin) otomobil 1 
gün, TIFLIS (2 giin), BATı..IM (1 
giin) 2 gün vapur, YAL TA -.e ha
valisi (2 gÜn) vapur 1 gÜn, ODE
SA (2 gÜn) 

Müddeti 
gün 

21 

30 

30 

24 

SINIFLAl{I 
"P,, ltDcll"w,. 2 lncll'"'T,, Sün· 

adam adam el adanı 
başına başına başına 
T. L. T, L. T . L. 

860 420 200 

1240 610 295 

1240 610 295 

987 483 230 

Devir 

No. 

14 

14A 

15 

Gidilecek Yerler 

MOSKOVA (3 gün) VLADIKAV 
KAZ (1 giin) otomobil 1 gün, 
TIFLIS, (2 gün) Erivan'a tren 16 
saat, Ermenistan'ın mütebaki mem
leketleri seyyahların arzusu veçhile 
Tifli•'te veya Erivan'da tanzim 
edilebilir. Erivan'dan Tifli•'e tren
le ve oradan Batum'a, BATUM (2 
gün) 

BATUM (2 giin), Tifliı'e trenle 
ve oradan Erivan'a. Enneniıtan'm 

8 ginlük memleketleri seyyahlann 
arzuıuna göre Tifliı'te veya Eri
van'da tanzim edilebilir. Erivan'
clan Tifli•'e trenle 16 oaat, TIFLIS 
(2 giin) otomobil 1 gün, VLADl
KA VKAZ (1 gÜn) tren 2 gÜn, 
MOSKOVA (3 gün) 

SANAYi MERKEZLERİ 
LENINGRAT (3 gün) MOSKOVA 
(4 a-iin) IVANOVO - VOSNE
SENSK (1 gün), ulak Klwırkov'a 
trenle KHARKOV (2 gün) 14 ... t 
trenle, ROSTOV - DON (3 ıün) 
16 saat tren, DNEPROSTROY (1 
gün) otobüı 3 saat, Dneptropet
rovsk (2 gÜn) treı:> 20 aaat KIEF 
(2 gün) 
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,.lNTU.KIST,, azimet ve avde te :,ovyet vıze muameıatınızı t~mın eder. Lakal 10 k şiliK grup seyahatların<-a .. ıNl URl!>T,, hahhazır hatlarında muh\,. t nzıliit icra edecektir. 
Ş E R A 1 T l U M UM 1 Y E Birinci unıf, (Vagonli tipinde) "Slepina-" terle veya bu vagonları me•- Mahalli maluuda azimet ve avdetle OTOMOBiLLER. 

FIATLAR: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri lttihadında ikamet Ücret- cut olmıyan hatlarda lıabank koltuklu ve gece gayet rahat yataklara kabi- BAGAJ _Adam batma 32 kiloluk barajlar ııerek vapurla ve gerek-
lerinde So..-yet vizuı, en mükemmel otellerde pansyon komple (günde 3 li tahvil vagonlarla. 
defa yemek) tercüman, rehber, tehirleri, müzeleri, sergileri, tiyatrolan, 
ainemalan ve saireyi ziyaret masarifi de dahildir. ikinci 51nıf, kabarık koltuklu ve ıece yataklara kabili tahvil vagonlarla. 

-.e trenle Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri lttihaclma nakli meccanendir. 

Sovyet Soıyaliat Cümhuriyetleri lttihadında ıimendifer ücuratı intihap Üçüncü 11nıf, kabarık olmıyan ve fakat gece yatağa kabili tahvil kol- SINIF TEBDiLi- Yolcu; hareket tarifesi mucibince mafevk sınıfın 

edilecek &mıfa ıöre tebeddül eder. Şöyle ki: 1 tuklu vaııonlarlıı. 

Fazla taf•imt ve seyahat programmı, hususi seyahatıar için 
farkını tediye ederek sınıfı tebdil ile oeyahate devam edilebilir. 

tertip edilen musavver katalogları almak üzere zirdeki adrese mürac-t olunması 

ulNTURIST" Sarkı Karip 
TEGRAF ADRESİ: İNTURlsT-fSTANBUL 

MümessilUği: Galata, Çinili Rıhtım Han 
TELEFON: BEYoGLU 2501 

Darülfünun mübayaat 
komisyonundan: 

Trp Fakülteeinin 1-6-933 tarihine kadar yalnız ya! ve kuru 
meyva altı aylık diığer bilumum ihtiyaçları bir aenelik olarak 
kapalı zarf uıulile münakasaya konulmu§tur. Fiyatlar mutedil 
ıörüldüğü takdirde birlikte ve yahut tefrik olunarak ayn a.yn 
ihaleleri icra edilecektir. Bunlardan: 

9 Temmuz 932 cumartesi günü kuru ve yat meyva. 
11 Temmuz 932 pazartesi günü muhtelif kuru erzak. 
13 Temmuz 932 çarfamba günü sadeyağı, zeytin yağı, sabun, 

et, elanek. 
14 Temmuz 932 perJembe günü hayvan yemleri ve envai yerli 

bezler ve saire 
16 Temmuz 932 cumartesi ııünü odun, mangal, kok ve envai 

maden kömürlerinin ihaleleri tesadüf eden günlerde saat 15 te · 
ihale edilecektir. Bunlann her birerleri için ayn ayn mevcut tart 1 
name ve ihtiyaç liatelerini görmek ve fazlaca malUınat almak ia-
teyenlerin Mülga Harbiye binasında Darülfünun Mübayaat ko
misyonu kitabetine ve münakasaya ittirak edeceklerin de bu bap 
taki teminatı muvakkatelerini bir gün evvel muhasebe veznesine 
yatırdıktan ıonra makbuz ve teklifnamelerile birlikte komisyonu 
muza müracaat eylemeleri. (2659) 

• 
Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Vekaleti 
Hudut ve sahiller Sıhhat 

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

palı zarf usulile münakasaya konulmuttur. 25 Temmuz 932 ta
rihine müaadif pazartesi günü saat 14 te Galatada Karamustafa 
pafa sokağında latanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde mü
teıekkil mübayaa komisyonunda münakasası İcra edilecektir. 
Taliplerin mezkUr benzine ait tartnameyi görmek üzere her gün 
Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü ayniyat 
muhasibi mea'ullüğüne veya lıtanhulda mezkur merkez levazım 
memurluğuna müracaatları ilin olunur. (2976) 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Geyve kazası dahilinde Sakarya köprüsü tamiratı 9500 li
ralık ke§fİ ve §artnamesi mucibince 20 Temmuz 932 Çar§amba · 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasa 
ya konmU§lur. Talip olanlann mezkur tarihte 715 liralık te
minatı muvakkate mektubu veya banka makbuzu ile teklif mek
tuplannı münakasa kanunundaki tarifat dairesinde Kocaeli 
Vilayeti Dair..ıi Encümenine vermeleri ve tartnamesini görmek 
"tivenlerin Encümen kalemine müracaatları. (2886) 
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MECBURi TASFiYE ~ 
Tasarruf devrinin yegane fırsatını kaçırmayınız: 

Eyi cins ve ucuz eıya almak tasarrufun birinci ıarbdır. 

Rehberi Ticaret 
• ( Soryano ve Hananel ) 

Sultan Hamamındaki büyük tuhafiye mağazalannm terki dolayıaile 
görülmemit ve birinci defa olarak umum dairelerde 

BÜYÜK VE HAKİKi TENZİLAT 
Nadiren tesadüf edilen bu mühim tenzilatlı 1&bftan istifade fırsatım kaçırmayını~. 
Buhran zamanında ucuz mal almak yeglııe ve mühim bir fırsattır. 

~ Sabş 16 Temmuza Kadar Devam Edecektir.~ 

TÜRK MAARiF CEMiYETi 

Atina, Kahire, Rodos Seyahati 
Hareket tarihi 20 temmuz. Bilet için iıücal ediniz. İstanbul Halkevinde Maarif cemiye
tine ve Beyoğlunda lstiklil cadde.inde (Milli Türk Seyahat firketi - Purapit) Mehmet 
Hayri ve ~ürekisı ~~vah~t mOracaat olunmalıdır. Telefon Beyo~lu: 451 

Devredilecek ihtira beratı 1 
" Renkli, bilfarz demiri ihtiva e

den ham madenlerden beyaz çimen
to istihaalinin izahı hakkında" ki ih
tira için Sanayi Müdüriyeti umumi
yesinden istibııal edilmit olan rt Şu 
bat 1929 tarih ve 781 numara ve 
13 Ağustoı 1930 tarih -.e 983 numa 
ralı ihtira beratlan üzerindeki hu
kuk lıu kere loatkauna devir •878-
hut icara Yerilecıeiinden fazla malü
mat edinmek iıteyen zevabn l•tan
bulda Babçekapuda Tq Hanında 

43-48 numarada lıiin vekili H. W. 
STOCK Efendiye mıüraeaatlan ilan I 
olunur. J 

Sıhhi yemekler - l:suzıu 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12. nci Tertip Altıncı keşide 

11Temmuz1932 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca 50,000; 30,000; 20,000; 

10,000 liralık ikramiyeler ve 

100,000 liralık bir mükafat 

Yerli ve Avrupa kumatlarından kusunuz 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başlar 
ha:ıur pardeali ve elbiseler fevkalAde ucuzdur. 

--sA TiE _ _. ... _~ Emin6nü, Kazmirci Ali Riza müesıenh 41--.ı; 

~abak miyeceği bu 

Göz Hekimi 
Profesör 

Dr. Esat Paşa 1 
Birinci Sınıf Mütehassıs 

Dr. Süleyman Şükril 
.. _. lstınbul Ankara caddesi No. 60 Hilmi kltaphanesi yanında 
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GÜVELERi OLDÜRÜNUZ 
Yokaa g6mleQınıze varıncaye 
kadar i!JQtün e•yanızı yerler. 

llırsız we çapulcu olan bu haf8rat botun elbl
i,ıerınlzi rer Y. delik deflk eder. Güvelerin 
Mı' aeııe em.plara ıraı ittikleri zarar 
~llJO!llarca liraJI baliij olır. Bunuı için 
19dtrlkll daYrtııara!ı el,lıiselwialzl " bllne-

• [llGI kllelllzl buıı!ar*n ktnlJllllUZ. 

Slııelı , ılvrillııelı we bllcllmlı haf8l'Blı 
llr'ıtle " kat'ı uettı lklllııııek için en •I• · mıta •• blltlln . dllDJICI tanınıaıt olan 
IFL.IT'tir. Sarı reak ve ıiJllı.~izglll teneke 
UWilldUi_ .. ~~ine dikkat ediniz. ... 

l 
Şayet mütıllrUi teneke üzerinde bu resim 

mevcut deOll•• aldıQınız mal FLiT deQlldlr. 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞOREKASI lstanbul ·Galata Vorvoda han 
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