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Yannkl sayım1zda 

Akbaba 
sayfası 

15 inci Yıl • Sayı : 5208 Pazar • 10 Temmuz (7 inci ay) 1932 Sayısı S Kurut 

e 1 t c 1 "' :Milletler cemiyetinin Tür
kiye cümhuriyetini daveti 

Tren kazasının tafsilatını veriyoruz : 

19 ölil, _ 17 yaralı 
• .. • • • - .. , • ' - 1 ... ·- .... - • • 

"!~iciyevekm~~~incevabıtasvipe~i~~i Son aberler ey az sının 
ara, 9 - B. M. Meclısının "Asemblenio bu sababkı ıçtı- ' 

b.ugilnkn_ ~kinci celsesinde bari- maından az: sonra kltibi umu· çok f ecı· ol ug" u ol atıyor 
cıye vekılı Tev- milikten aldığım mektubu aynen · 

fik Rilttü B. söz arz:ediyorum.,, 81 ki K 1 til 1 1 1 lk dik l 1 ti 
alar•k atideki - Vekil Beyefendi, Cemiyeti r yolcu diyor : an l manzara Y er m d en en e m Ş • 
beyanatta bul Akvam fevkalade heyeti umumi- Bu lstırllp karşısında ben de ölmek istedim ! 
muştur: un· yesinin Temmuz: tarihli celsesin· • , • , • 
Arkad 1 de aşağıdaki isimteri zikredilen M ucıze şeklınde kurtulan bzr mektep talebesz ıle 

a~ .~~ım , memleketlerin heyeti murabba· • • l h · · · [ tf kl 
Bero elçılıgımi:ı- aaları atideki teklifte bulunmuş- uç yo cunun mu azrzrznuze an a l arz ... 
den iki gün ev- !ardır: Evvelki akşam Ankara yolunda 
vel gelen bir "Arnavutluk, Almanya, Avus· vukubulduğunu haber verdiğimiz ıe. .. 
telgrafı müaaa- turya, Britanya imparatorluğu, ci tren kazası hakkında dün şehrimi 
denizle buıuru· Bulgaristan, Kolombiya, Güba, ze yeni tafsitlt gelmiştir. 
nuz:da aynile o- .. . . . . Danima.rka, ispanya, Est~nya, Bu mütemmim malOmattan, kaza 
kuyuoc • Cu~~urıyet haııct· Fiolaodıya Fransa Yunaoıstan nın ilk defa zannedildiğinden çok 

a maru yesını muvaffakıyet· ' ' . ' daha mühim ve dehşetli olduğu an-
zatınmı mevzuu le idare eden bari- Guatemala, Macarıstan, Italya. 
derhal tevazzuh ciye vekilimiz Dr. Japonya, Letonya, Yeni Zeland, laşılmaktadır. Kaza neticesinde 19 ki 
eder. Tevflk RUştU B. f Alt urah 2inci ~ayfamıztial şi ölmüş, 17 kişi ağır surette yaralan 

Ankarada Tarih Kongresinde 

Muallim Af et Hanımın konferansı 
Konferansın mevzuu" Orta kurun tarihine 

umumi bir bakış,, idi 
Ankara., 9 (A. A.) - Tarih mü ·ı 

derri ve muallimleri kongresi bugün 
de içtimama d~vam etmiştir. 

Öğleden evvelki toplamıta. Tilrk 
tarihi tetkik cemiyeti azasından mu • 
•lli• Afet Hanr,.fendi (Orta .ibran 

sı bugün görüldüğünden başka bir 
çehrede inlcŞlf edebilecekti. Ati • 
linm çocuklarından hiç biri onun ye • 
rini tutamadılar ve nihayet llüuler 
aşatı Tuna mmtıkalanna Te Kan. • 

l Ah&arafl 1 Jııd aa)'Umuda j 
tarihine umumi bir baktı) mevzuu,.,.__ _________ .....,_..,.. 
Uzerinde bir konferans vermiştir. 

•~·"iicUmhur Hazretlerl1• MecU. 
Rebıl Kbfm, Baf"lkll Jsmet Paşalar 
Hazeratı kongreyi te~rlf buyurmu§ -
Jardı. 

Afet Hanım, canlandırmıya ~ah~ -
tığı tarihi levhanm ba<:lungıcı olmak 
UM-r,. dürd ı.;ncü asn aldt ve bu asrın 
ortalanna doğru Roma imparator • 
luğunun haricindeki vazlyetleri et -
raflıca hulAsa ettikten sonra Hünle -
rln Oral V• Volga vadileri hıti • 
kame~~de ne suretle tecavüze geç -
tiklerını Te bu h:mılido! nasıl bir 
devl~t kurduklarmı ve bu i.;tilanın 
Avrupayı nasıl bir vaziyete soktu • 
ğunu, nihayet Avrupaya nasıl ha -
kim oldulclnnnı ve beşinci asrın ilk ya 
rısında HUn ı .. paratorluğunun te~ -
kilatlandığını tabiiyetine aldığı Ce; -
men un urlannı tamamile biı-liği ici • 
ne soktuğunu, ~~~eniyette inki~!a 
ehPmnıiyet ,·erd1g~n~ . söylen:Iş ve 
llünlerin zannedfldığı gıbi Anupada 
göçebe ömrU geçirml~ bir kavim ol _ 
madıklannı, bilfil,is toprağa bağlan • 
dı.klarmı eYlerdt, köylerde, şehir • 
i..•rde ot~rduklnrını ilin·e etmiştir. 

Afet Hanım llünlerin Avrupaya 
girdikten sonra hiç durmaksızın he . 
men bir asır ilerlf'Cliklerini, .\.\· _ 
r'upalı kaviml<'rden trsadüf etekleri • 
ni ya hicrete mecbur eylediklerini, 
veya tabiiyetleri 111tına :-ıJdı!d~~n~ ve 
beşinci asrın başlangıcında II un ın: • 
paratorJuğu arazisinin Kafkn.;;ya~an 
Elbe rrma~.na kadar uundıgmı 
te bu imparauırıuaun bilhassa Atil -
la ıamanmda çok yükseldiğini, şarki 
Roma imparatorluk arazisinden Trak
ya, Makedonya, Tsalya, 1'ermo -
pile kadar heı· yerine ve bütün Balkan 
larm tatili edilmiş ,.e şarki Roma 
imparatorluğunun haraca bağlanmış 
oldufuna söylemif ,.e miitcakib~n 
Salouda meydan muharebesinden 
bahısJe 'bu ~ydan muharebesinin ta • 
lihteki büyük ehemmiyetini anlsta • 
rak bulhaten demiştır kl: 

Müverrihler 
Soyuldu! 
Ah met Refik Bey 3,5 ta 
geldlll için sorulrnakbln 

masun kaldı 
Ankara, 9 (Vakıtı - Tarih kon· 

gresi çar~amba akşamı dağılacaktır. 

Tııdh kongresine gelen müderris 
ve mualllmlerden Ticarer mektebinde 
y:nanlar, dün gece uyudukları sırada 

SO)'ulmuşlar. ceplerindeki paralar aşı

nlmışur. Soyulanlar şunlardır: 
Behçet. l\luzaffer, Hlmit. Fazlı, 

Anam Galan ti ve Afaoglu Ahmet 
Beyler. Bunlann hepsinin üzerindeki 
paralar aşırıl mışor. 

Müverrih Ahmet Refik Bey gece 
üç buçukta geldiği için soyulmak 
tehli ı. esinden kurtulmuştur. 

Hırsızın hademeden birisi olduğu 

zannedilmckıedir. 

Bugünkü Maç 

Bugün Galatasaray. Fener 
mubteliti Rasing takıaıile bir 
revanı maçı yapacaktır. Maç 

mıştır. Yaralananlar arasında Ana • 
dolu ajansı JHmur1anndan Süreyya 
Fehmi Bey de vrdrr. Enkaz altında 
§İmdiye kadar 3 ceset çrkanlabi1m~ 
tir. Trende bulunan yolcuların he -
men hepsi alır veya hafif yaralar al 
mışlardır. 

Dün gelen maltlmata göre f ed ka 
zanın tafsilitı şudur: 

Mutat •••tinde 
Ankaradan her g8n saat 12,30 da 

kalkarak ertesi sabah saat 8 de şeh
rimize varan 9 num,-II muhtelit ka 
tar eama ıünü de mu&at aaatincı. 
Anbradan ,ehrlmfze döfra .hareket 
etmiıttr. Tren hareketinden altı 188t 
kadar sonra PuJatlıya gelmitıo kaza 
Bey1ikköprU fstuyonana 200 metre 
mesafede 400 + 468 kilometrede vu -

( Alıtaraft Ş inci sayfamızda l 

.Son cevap 
Müdafaa ettiği davaya dalr ıögll

yecek bir tek fikri olnuyan Sefdmi 
izzet Bey, aıcak bir yaz gecesi, dol· 
gun mideyle görülen karı,ık rülJ(lla -
rın ıagıklamalaruu nıalcale haline 
koyuyor .. 

Cenabı hak, hamam bikcklerlne 
de yan Y«Zmak kabUiyetinl lhıan 
bugurıaydı, her halde Seldml lız~ 

Beyin Uml lıkralanndan daha acayip 
ıe11ler okumazdık! 

Selôml izzet Beg acaba niçin 111 
kadar çırpuugort .. ilim lıpata malı • 
taçtır ama, cehalet lapata ~ de 
tiildir idi 

Yeni dünya ~ geni lnıanı bize 
kar~ı müdafaa edebU~k için, bu gep 
geni rmıharriıVı müracaat ettlğl ça • 
reye bakınız. Yazumn bafından ve ıo 
nundan birer 8atır alıp birleştirerek 
aleyhime ahkdm çıkarmak gibi en n
ki ve m ôdf polemik hUelnil 

Ben, Ediaon'un Amerikalı olduğu 
nu bile bUmlgormuıurn... Sel8ml beg, 
falcılığın yaaak olduğu bir devirde 
bu cehaletimi naaıl keıfetti, hayret -
tegim! 

Edlaon'u, elektriğin k41lf I aanan 
bir adama, bu liıanla konuşmak ya.. 
kıfmaz .. Karilerin irfan ıerJlgnlne bir 
az hürmet dnwk ldzımdır. 

Fakat, bereket ver•ln ki, SeUbni 
izzet Bey, biJtUn bu •Özlerden sonra, 
gazılanmn Uml değU, mizahi oldıığu
nu ıögliJgor_ 

.. 

Y•bndakl resl111 88Ç••lerd4 lllr iN• kazasını gllate~or. 
Alttakiler Ankara treni ka:maından kurtularak dUn •ehrlmlze 
gelen Hasan ve Çenberllte• orta mekteblndenEnver Ef.lerdlr 

Anlaşmanın Son Safhası 

Lozan konferansı dün 
merasimle kapandı ! · 

Almanya ile alacaklı devletler arasın~akl. 
ltllAI imzalandı, 

imza merasiminden sonra bir nutuk" 
söyliyen İngiliz Başvekili 

M. Makdonald 

nutuklar söylendi . 
ı.ozan konferarun, dUn l§inl bi&nnıı. JlC 

panm~tır. ı 
DUnkü celaede, tamirat borglaruun baki 

yul lçln hiçbir ııiyul ııart mevzuu balısol 

makaıZın Uç mUyar altın marklılt makh& 
bir para taytnl hakkında Almanya ile ala
caklı devleUer araamda hAaıl olan ltllAf, 
lmzalaDtnl§Ur. 

Bu para, dUn de yazdığımız Gibi, bey .. 
nelmUel tediyat bankuma tevdi edilecek ve 
p1yaaada mevcut lmkAnlara göre Uç aç.ne • 
llk bir moratroyomdan sonra tedavUI mey .. 
kilne çıkarılacak bonolarla ödenecektir. Da· 
vea ve Young iıtlkrazlarma alt falZ tttkalt 
teri. bunun h&rlclndcdlr. 

Konteranam dUnkU son cclaeainde 1ngt. 
Uz bqvekill M. Makdonald, bu neUce.nln 
ehemmlyeUnden, bunun dUnya vazlyeUnio 
:ıalahı yolunda büytık bir adım olduğwı • 
dan bahaet.ml§Ur. 

Makdonalda İngiltere ktralr bir tebrik 
telgrafı çekml§tlr. Avrupa gazeteleri, lngt. 
Uz bqveklllnln bu neUceyi temin J;:ln tok 
çalqıbğmı kayıt ve kcndislnden aıtaytgle 
bahaedlyorlar. 

Konfera.nmı son aafhasma. aıt tafsil!t, 
lklncl sayfadadır. 

/""ll11111ıııııı111111ııııııı1111ıııııı1111111ıııııın111ııı11111111ııııııı1111ıııııııı1111111ııı1111111ıııı1111111111ııııı1 111111ıııııı 1111111 ıııı1111 1 111111111111111111\ 

)GaziHz.ninbucum:lAnkaradanl 
l hareketi muhtemel ( 
~ Ankara, 9 (Yakıt)- Yarın muhafız taburu buradan Istan- ~ 

"Atill bq meydan muharebesini 
zaferle neticelendirmiş olsaydı bütün 
ATI"WpeJ' lıll' ldal'ft1tınHabirleştirmek 
fhtlmallnt elde edecekti -.·e bina -
enaleyh A VIUJl&IUD umumi maıızara -

Taksimde yapılacaktır. Yazısını 
aJhncı sayfada bulacaksınız. Rea· 
•İmiz: Fransız sporcu kafile reisinin, 
reasam Teo tarafından yapılDUf 
ıüıel bir kıokiaidir. 

Aferin! .. Bu itirafı beğendim.. Cid 
den, Seldml izzet Beyin alimliği, 
Şarlonun bobörlüiü, komik Luinin 
dfıklığı kadar tuhaf oluyordu! 

Ancak, genl d/Jnga müdafii, ya . 
zılanrun mizahi olduğunu söylemek -
le de biUbDtlJn kurtulmuı olmuyor. 
GeM akMl/flll bir cehalet noktCl8ı var: 

= bula hareket edecektir. G • H tl • · C E § azı a:ıre ennıo uma günü bura· € 
€ dan hareketi muhtemel bulunmaktadır. Müıarünileyb Hz. nin ~ 
~ lstanbuldan Yalovayı teşrif edecekleri söyleniyor. / 
fi'IM111f''a1ı"uııııııı11ııhuııı11ıı111uıı.ııııı:~ıııııı.ı111ıı111Jll'!ııu1111ııı11.ıııı11~ııııııı111!!1ıııııı1 11,,ıııııııı 11111ıııııı 1111111111ıııııııı•ınıııııuııııııııuıt1ııııuF. 

z .. "!," .. arr rı, ~arı erını bel kı bırı lun' olmaz! 
az guldurur. Fakat kendisi asla gü- y ı zı 

usu r• 
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Milletler cemiye-ı Dahlll 1 Telgral Babe•ıe·ı· 1 M M ı· . tinin Türkiye cüm- H:~ıct • • • ec ısı 
huriyetini daveti ~~~~~~~L~o-z_a_n~~k-0-0~,-e-ra~n-sı~-d-u--0~~~~~~~~~~~ tteşrinlsanidetoplan• !üst tarafı ı inci savfadal kapandı 

Panama, Felemenk, ı;an, Lehis- B d d mak üzere dağıldı 
tan, foveç, lsviçre. Çekoslovak- ura a ver mı• ş ol uglıı.f omuz karar Ankara, 9 (Vakıt) - BugünkO il• 
ya, Yugoılav,a heyeti murabbaı- 1 ' çUncü celsesinde ruznnmede müza • 
Jarı, Türkiye Cümhuriyetinin bir f k kere edilecek lıaşka maddeler oıına • 
devletin Cemiyeti Akvam azası ! ı• yasete uygun ve makuldu•• r ' masına mebni meclis, Ali ve Ceınfl 
olması için lazım gelen ve misa- , _ ,, • Beylerin tnkriı'leri üzerine, müte • 
kın birinci maddesinde derpiş i akip celsenin 1 Teşrinisani içti "' 
edilen umumi şeraiti haiz oldu- 1aınirat borçları itilafnamesi diin merasimle imzalandzktan sonra, mamı müttefikan kahuı ederek c:a • 

ğunu müşahede ederek Tfirkiye lngiliz b8$Vekili M akdonald'zn söylediği nutuk şiddetle ğıldı. 
Cümhuri yetini Cemiyeti Akvama lk l d M hh l l _m_ü_e_s-se_s_e_I e-r-in_h_e_p_s-in_i_n_m_u_v_a_ff_a_k_ 
g irmiye ve kıymettar teşriki me- a lŞ an l. ura as ar, mem ek etlerine dönüyorlar 
saisinden Cemiyeti Akvamr isti- olduğunu, Seyrisefaiadeki açığın 

P:ıris, 9 (A. A.) - l\onf era11s he- ni teklif etmiştir. lanmıştır. mr·sal go-st ·ı · Jı:. 1 fade eltirmiye davet etmeyi he- erı memesı cıZım ge "' 
yeti umumiyesinin son celsesi saat M d 1 H · ' ö ı ı d"V · · b'lh · d H 

Y
eti umumiye teklif ederler. ak ona d'ın nutku erıyo nun s z er ıgını ı assa ışaret e en a-

10,0:; de açılmıştır. M. Herriot:, bütün murahhaslar na F h B 
Heyeti umumiye, i temmuz M . Macdonaldm bir çekiç darbesi, mm·ah Saat 10,45 te l\f, Macdonald, söz a- san e mi ey, mevzuu mUza• 
·bı · 1 d b ı. f 1 k k f h"t ti b t• mına, reise konferansın müzake;at k l k d h tarı ı ce se~ n e u terdi i ruz. ııa.sıar nrasmdakl. hususı mUkAlemcıere nı. - ara ·on eransın ı amı m nasc e l· ere o an anun a milli milce "' 

k 
·· 1 n mesaisini "Seccat, nüfuz ,.e yük -

namesine oymıya ittifakla Jca. hayC't vcrmJ' vo imza merasim! ba§lıınu;Jtır. le şu nutku soy emiştir: bizlerin haklarının ziyaa uğrabl-
. . H :M. Macdonald, ilk olarak İngiltere Da . Bir ttilMa vAsıı <.ımak Jçtn beş hatta sek bir düşünce ile,, idare etmiş ol-

rar Yermıştır. eycti umumiye mma imznlnmış ve kendlsln1 mUtealdp ba§· mUcadele ettik. UzIB.§mn, kolay ~eğlldl. Ni· doğundan dolayı teşekkür etmiş, şun maması hususunda azami dere• 
berveçhiati kararı kabul etmiştir: ırca devletler yanı Belçika, Fran.s;,ı, ıtalyu, çin'! çünkll, burada mUzakero edllmekte o - ları söylemiştir: cede hassasiy\?t göstermekte ol• 

Heyeti umumiye cemiyeti ak- Japonya, Almanya mura.hhnslan !mznlrunI§• ınn meselelere k6ktınden çıkarılıp nttınum --· Lau.sanne konCeranıır, Umit ctti!,mlz d v .. 1 . d . . k" 
vam eni azaların kabulüne dair lnrdrr, mUııkUl olan birçok eski hatıralar pek !nz· veçhile, gerek hall hazırda ve gerek tarihte ugunu ıoy emlf ve emJŞllf ı: 
olan v misakın birinci maddesi· Henüz bir hal sureUne iktiran etmemi§ ıa merbut bUlunmakta idJ. teveccühle k&J"§Ilanacak olursa bunu btiytık 

1

'Vatandaı hakkının gözetil• 
nin ikınci fıkrasında derpicz edi. olan §ark tamiratı He ııIO.kadar c1evıetıer Milli servetlerin teslihat mnarafiaril he- bir nispet dahilinde reisine ve mesai rll!eka · meıi için bundan başka bir şey 

,, murahha.slo.n, muvakkaten 1ııtlnkU etm~ - der edllmlycccğinl Umlt ediyoruz. sının heyeti mecmuasına medyun olacak · l d D h f l d 
len şeraif h · z oldugv unu müşa- tı yapı ama:r. ı. a a az ası igv er lerdlr. B11 devletler ounlardrr: l temmuz 1932 gUnU, bir zafer tarihi· r. 
bede ederek Türkiye cümhuri. Yunıı.nistan, Portekiz, Romanyıı., çcko• - d.lr. Tahdidi tesUhatm tahakkuku ı<nma lt:ı Saat 11,23 dir. Potograf '\le .sine - vatandaşların hakkına tecavüı 
yet'ni cemiyeti akvam azası ol- kwakyıı ve Yugoslavya.'dtr. dar bu yolda: dtwıı.m ctmeli)iz. ~UnkU, t.:ın· matograf makineleri göz kamaştıncı etmek olur.,, 
mağa ve cemiyeti kıymettar teş- Snat 10,40 ta :imza merasimi hit.a- el.idi te:ılih:ıt otmadrkça liUlh tahakkuk C'de· bir ziya içinde bu tarihi Yak'anın son Heyeti umumiye üzerinde mO.. 
riki mesaisinden müstefit etmi· ma ermiş olduğundan 1\1. Macdonald, mez. :ı.nlaı:ını tesbit etti. zakere kifi görülmOc ve mad-

k 
söz almıQ., Beldkalı l\1. Theunis'in Cihanın teşriki me.satsl fikri, baro ıı.ıc · M hh ~ ye arar vermiştir. :.- ~ rl yerine kal.nı olm6lıclır. Bu, yalnı:ı; ; vrupa ura aslar, mütehassıslar Ye ga delere geçilmiştir. 

Heyeti umumiye bu kararın şarkt olrnıyan tamirat komisyonu re- devıctıcrı için değil, şark için do doğn:dur. zeteciler bundan sonra bitişik salon- Badehu Mazhar Miifit Bey 
neticelendirilmesini kati umumi· isliğine ,.e Fransız l\f. George Hon -1 Japonya'nm bu uzla§lnrya iltihak etnıem ı- da Lausanne belediyesi tarafından ( Denizli) Sırrı Beyin iki saat 

t d
. t . . net'in m~rkezi ve şarki Avrupa. bey ·ı cap eder. 1 yapılan bir kabul resminde hazır bu 

yeB evk 1 e mıştır. I nelmilel komisyonu reisliğine ta);ni- Bu nutuk, uzun alkışlarla kaı·şı - lundular. evvel aldığını söylediği liyibayı 
u arar müıtace iyetfe bükü- ne çabuk okuyarak 35 say· 

metımize liitfen tebliğ etmekve 00 .. 
0 80 .. yu··k M·ıı t M 1• • d f k heyeti umumiyenin vaki davetine i 1 e ec ısın e ah not tuttuğunu sord11 

Türkiye Cumhuriyetinin vermek ve Seyrisef ainin tekamül etme-
tasavvurunda bulunduğu neticeyi ---------------------------- diğini söyliyen Sırrı Beyin ilk 
miimkun oıan süraue bana bildir- Vapurculug"" un Devlet inhisarı altına alınması meb'usluğu hengamesinde bu mıı· 
mekle zata devletlerine minnettar esseseden nasıl bir sitayişle ve 
olacağım. kanıınu kabul edildi takdirle bahsettiğine dair eski 

l Ieyeti umumi yenin yukanda zabıt ceridelerindeki sözlerini 
mezkur iki celsesine ait zabıtoa- Ankara, 9 (Vakıt) - Meclis, yete geçer geçmez harice de ih- kafi görülmüştür. okudu ve dedi ki: 
melerini tabedilir edılmez gönde- Ka11m Pş. nın riyasetinde toplan- raç yapılacağını söylemittir. Müteakiben vapurcular kanu- - Ben Sırrı Beyin zabıt ce--
mekte kusur etmiyeceğim. dı. Ziraat vekili tarafından Ko- Vekil B. , sual takririne mut- nunun müzakeresine geçildi. ridelerinden okuduğum bu be• 

ihtiramatı fayıkamın kabulü caeli meb'usu Sırrı Beye ce- tali olur olmaz telgrafla mahal- Hamdi B. (Ordu) kanunun mak- yanahna başka birıey ilavesine 
ve saire.. vap verilerek: linden malumat istediğini ve ge- sadı temin etmediğini, şilepçili- lüzum görmüyorum. 

KAtibi Umumi Erik Drumond Zıngal ormanlarındaki kat'i- len cevabın izahatım teyjt eyle- ğe müsamaha gösterilmediğini ve Badehu vapurculuk kanunu 
Asamble içti mama ait taf s.lii- yatın vekaletçe tayin edilmiı fen mekte bulunduğunu söyledikten şilepçiliğin şumUIUon sordu. kabul edildi. 

tı takip ediyorum. 1 .. k b . it :.ı k b ld v ·ı · .. .. Hüsnü Bey (lzmir) vapurcular- Kanuna naz"ran TUrkı·ye :...k-memur arı mura a e-'lt a ınua sonra, vu u u ugu ı erı suru· .. •• ... -
Bern elçisi; Cema• HUsnU k , 1 h la Seyrisefain arasındaki reka- le ve lı'maoları arasında munta• 

"J t h t) .. ··ı·· k' yapılmakta olduğunu ve at iya- en ususat hakkında madde ş e sara a a goru uyor ı beti durdurmak ve devlet ser- zam posta seferleri yaparak yol-
Milletler cemiyeti Umumi heye- tın normal bir ş~kilde devım ve tasrih edildıği takdirde ayrıca k k b k mayesini oruma için u anu- h kl. · · d 
tinin kararile katibi umumi Sir inkişaf ettiğini kaydederek ke- tahkikat yaparak neticeyi bildi- cu eıya ve ayvan na ı ışı eq• 

D 
na lüzum görüldüö-ünü, fakat ye- 1 t 'd · t kt d Al 

rumond cenapları, Cümburiyet reste pitasının normal bir vazi- recegv ini ili ve eylemiş ve izahatı • e ı areaıne a ınma 8 ır. e-ni şeklin nakliyata sekte verme- ·ı ·ı•v t t"b t b 
Türkiycsini bu cemiyete iltihaka umum şı epçı ıge, er 1 a ı ma • 
davet ediyor. Her şeyden evvel bleyi ayın 18 inci pazartesi günü akvam azası olmıyan devletlerle si ve nakliyatın teehbiirlc vu- suseyi haiz gemilerle hayvall 
şurasını kaydetmeliyim ki dave- tekrar içtimaa davet edeceğini ve akdolunanlar da dahil olduğu kuunu tevlit edeceğinin melhuz nakliyatına ve devlet idaresinio 
tin şekli çok nazikAnedir. Bu bu içtimada Türkiye mümc3sille - halde şimdiye kadar aktettiği bulunduğunu söyliyerek aleyhin- muntazam vapurlar tşletmedi~ 

rinin ~~ asamblede ahzı mevki et - mukavelelerle deruhte ettiği ta- de bulundu. •· 
daveti intaç eden iki içtimadaki 

1 1 iskele ve limanlar arasında ma• 
b

- ük h . l . il mİ§ o acaklannın görmek e me - ahhüdahn cemiyeti akvam azası Müstakil meb'us Sırrı Bey 
uy atıp erın mi etimiz in- l 1 · · k f kineli ve makı"nesı·z denı·· "'aııta• sut o acağını f.Öy emıştır . vazaiti ile asla gayrikabili telif (Kocaeli) vapurculuğun in İfa • " 

kilabımhız, •• büyük . Reisimkiz Evvelce de arzettiğim veçhile olmadığını bildirmekle şeref ka- ettiğini, eğer korunmak lazım larile her nevi nakliyat icrdl 
ve arıcı siyasetimiz ha • her biri ayrı biri büyük kıymeti ıanırım. Bu hususta esasen Tnr- ı· k serbesttir. kında söylemek lütfu-ode bu- ge ırse •apurcuların orunması 

haiz olan bu nutukların tamam - k" · k b lü d 1 · K d'- dd 1 · b lunQ.uklar'ı mu-mtaz nutuklar et- ıyenın a u n en evve ımza- icap ettiğini söyledi ve dedi ki: anunun ıger ma e erı o-
lan gelince bir risale halinde lanan bütün bu muahednhn ce- F 1 ö ... kt A h b' b 1 d ki rl 

rafında ~1·ansların hu··ıa·c:a şeklı'n- l. · h . - aza s ze uzum yo ur. su5ı eş asın sa ıp u un u a 
u ~ .-nec ısın mu terem azasına rırze • miyeti akvkm azasının ekserisi- B b d · k ı h 'k. ı d o 

deki tebliaoatını arzetmek isterim deceg"ı'm. Huzurunuzd.. hus··ı"ı.. . u cenaze aşın a mersıye o u- vapur arın iı umet tara ın a 
6 ... .. ., nın aynı veçbile mümzisi bulun- v b B · · · •-

ki: Bu beyanatın her birinden bı·r bahtı'yarlıkla okudug"um bu d v p . k b d h maga enzer. en ret tarırı ve- mübayaası ve teckil olunaca• ugu aris mısa ı ru u a ilin- ., 
ayrı ayrı mütehassis olmamak hulasalar dahi bize kafi beldğat do aktolunduğunu işaret ederim· riyorum. anonim şirkete ait hükümleri i~:., 
mümkün değildir. (Vekil Bey bu- ve bizim umum dünya milletle - Bu beyanatı yaparken Tnrki- Raif bey (Trabzon) Sırrı tiva etmektedir. Müteakıben TuP' 
r d · t' k b" 6 · k ·· .... ·zd h"l. bey ile Hüsnü beye cevap vere- k k ti a a cemıye ı a vamm ır ve rıne ar,ı yuregımı e a ıaane yenin 24 Temmuz 932 tarihinde gemi urtarma anonim şir e , 
temmuz tarihli içtimalarında beslediğimiz ayni hislerin samimi Lozanda imzalanan mukavelittan rek Seyrisefainin açığı bile o!sa teşkiline ait kanunun mfizakerefl 
muht l.f d ı ti bh ı bir makesini seziyoruz • Gene · b · h' k bunun zararlı olmadıg· mı, çünkü , e ı eve er mura as arı mün aıs askeri ma ıyette i ta· yapılarak kabul edilmiştir. Buo• 
tarafından Türkiye hakkında irat bu güzel sözlerde milletlerin ve abhüdat do!ayısile huıusi bir idarenin bir çok bedelsiz hizmet· nazaran lstanbul, Çanakkale bO" 
edilen ve Anadolu Ajansı tara- milletler cemiyetinin cihantumül • vaziyette bulunduğunu da iliv~ ler ifa ettigini, bugün ortada b 
fından evvelce ne~redilmiş olan lüğe doğru bir hamlesi ve bu 1 halledilecek bir hal mevcut ol- ğazları mıntakalarmda YUku ır 

., itibarla yenı· br·r tekaA mu·· ı merha - etmeyi vazife bi irim. Bu t•rait l k · k t • l · · ill" nutuklnrı okumuştur.) dahilinde Almanya hükümetinin duğunu ve buna bir çare bul- aca gemı ur.arma ış erını • 
lesi seziliyor. h' it l b ·nLİ"' Yekil Bey, beyanatlarına de - Almanyanın Cemiyeti Akvama mak icap eylediğini beyan ede- ısar a ma 8 mıya ve u ı ı.-

Ayni zamanda sulh alenı•umül · ı k b'lh TOrlı 
vamla: "Ajansın hulasai tebligatı muhabbete istinat eden dürüst kabulüne dair olarak katibi umu- rek kanunun kabulünü rica etti sarı ış etme ve ı assa 
burada bitmektedir . Nutuklann politikamızın aali.betini ve §İm _ mi ye gönderildiği 8 Şubat 926 Hasan Fehmi B. (Gümüşhane) kara sularanda ve lcabınd• 
bilahare tamamı geldikçe heye~i diye kadar yürüdüğümüz yolda de tarihli mektubunda zikrettiği şu beyanatta bulundu: açık denizlerle eco~bi tir' 
umumiyesini toplıyarak bit· r"ı;ale vamın isabetini gösteriyor. Belçika, fransa ingiltere impara- Mevzuu müzakere olan kanu- larmda kazazede gemileri fi 

halinde muhterem arkada~larımu Bundan ıonra Vekil Bey, bu torluğu İtalya, Polonya ve Çekos- nuo kabul edileceği gününiin hamlelerini ve yolcu mUret" 
tnkdim cdeı:ef;im. Cemiyeti Ak - devlet mümessillerine hariciye ve lovakyn mümessilleri tarafından Türk gemiciliiinin 6ldüğü b k t k b ı ar-
v=.m meclis"nin husus·ı ı·çtt"m .. ın - 1 ") . . d mu··maza 1 ka"nunuevvel 1925 ta- b d f k te atını ur arma , un ara 1 il ... m ctımızçe gön erilen te~ekkür ir gün iye tavsi etme yerinde d k ·b· · ı · -•• 
da müzekarcnin nihayetinde mcc l f) h b b h ım etme gı ı ı~ en Y•P-tc gra arını birer birer okumuş - ri li nota ta ri atını atırlatma- bu(unmadıgv ım bir harekettir. Türk T k ' '1' 
lis reisi ve Belcika hariciye nazı - tuı· . l B f k üzere ür gemi kurtarma ,ao ıyım. u notanın son ı rası camiası bu sözü doğru telakki bO-
rI M, fiymans Hazretleı·i hatip • Badehu atideki telgrafın çe- atideki şekilde ifade edilmiıtir. eciemez. Her şeyi yaşatmış ölmek nim şirketi teşkili hususunda · 
forl;ıl nutuklarım hulil~a ederek kı"lmesı- l\"eclr'sce al'-ışlarJa kabul C · t b 16 kumete salahiyd verilmek.tedbi-it• 

T k 
·ı K emıye azasına u ıncı istidadını gösterenleri diriltmiı ve 

yed ür iye Cürnhariyetinin o'.unmuştur. madde mucibince terettüp eden Kanunun kabulünü müteakıp 
namd"'r Reisi Ga::i Mustafa Ke _ A k 

9 
onları ileriye doğru istikbale doğ- · tif• 

mal Hazretlerinin feyizli ve n ar:ı, (A.A) - B.M. mec- taahhüdat bu ıekilde anlaşılma- ru yürlitmek suretile idare etmiş rinci celseye nihayet verilı:n•t 
nurlu idarel~ri altında vücuda ge. !isinin bugünkü içtimamda ce- lıdır ki cemiyet azası devletler- bir hükumete karşı öldürüyorsu- Meclis reisimiz geUyor a" 
th·diği terakki e~o.slarını zikret _ miyeti nkvama daYetimiz etrafın- den her biri misaka riayeti te- nuz tarzındaki sözlere Türk milleti Ankara 9 (Telefon) - BUY 
miş, gen~ ve kudretli Türlti • da Hariciye vekili Tevfik Rüştü min ve her taarruz hareketine kulak vermiyecektir. Millet Meclisi reisi Kazım ~!! 
ye Cümhuriyetiniıı Cemiyeti Ak - Beyin verdiği izahattan .sonra mümanaat için askeri vaziyet ile Hasan Fehmi Bey, devletleşti- Hazretleri lslanbula müteve""'" 
vama girmiye davet edilmesinde milletler cemiyeti katibi umumi- kabili telif olacak ve coğrafi rilen idarenin zarar etmekte ol- hen hareket ettiler. 
asamb·t · ••tt h" ·· ı ı ligv ine gönderilecek cevabın met- mevkiini hesaba katacak bir mik- • .1 ı eyı mu e ıt gormc < e d v h k'· d k" b" -t l Ankaradan hareket ed•"..,.t.J 
bahtiyar bulunduğunu ve bu ka • ni olrnnmuştur. Mecl:5İn alkışlar- yas dahilinde dOrfist ve müessir ugu a " 10 a 

1 ır mu 
3 

eaya D 1' ,,,. 
rarm katibi umumi tarafmdan la ve müttefikan tasvip ettiii ce- bir şekilde teşriki mesai etmek- cevaben de demiştirki: Ank!;ra, 9 (Vakıt) :- 0doı' 
h"mcn Türkiye hükUmetine iblağ vap metni fUdur: le mükelleftir. Umumileştirilen bu ifadeye bir Neşet Omer, Seyrisefaın 1110 'o'' 
edileceğini Türkiyenin cevabı Katibi umumi efendi : heyeti Yüksek ibtiramlarımın kabu- tek misal gösteriliyor; Seyrisefain. Sadullah Beylerle bir çok 111e ~ 
gelince bütün heyeti murah • umumiye namına Taki davetini- lünü rica ederim Katibi Umumi Misalleri tadat etmek )azım. Dev- uslar bu akşam lstanbula 111Dt 

ı haslara teblij ederek. aıam - ze cevaben Türkiyenin cemiyeti Efendi. Jet idare ve mürakabesine alınan veccibeo hareket etmiılerdit• 
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lstanbuJda tüccar ve 
esnaf neden çoktur? 

l~tanbulla Türkiyenin diğer şehir
leri arasında göze görünür bir te " 
zat \'ardır. Bu tezat Osmanlı imım -
ratorluğu devrinde de kendini gö, -

terirdi. 1'ül'hiye nüfusu rnsati ola -
rak kilometreye 18 kişi isabet edecek 
bir haldedir. 

Toprağa bağlı olan bu niifm; ken 
dislnc büyük kesaf etli pazat yerleri 
,·ücude getirmemiştir. 

Bir çok ziraat memleketleri \'31· 

dır ki orada Pazar yerleri normal bir 
şekilde çalıştıktan halde büyük nüfus 
kesafe~leri toplanıı değildir. Mesela 
l\lacarıstan gibi. l tanhul şehri, civa-
rındaki 'iJayetıere, pazar yerlerine 
nazaran tuhaf bir vaziyettedir. Ya -

~ın şehirlerin nüfu. u pek dun oldu· 
g_~· halde 1 tanbuldn hatl, dünkii ter 
tı 1 muhafaza eden hir nüfus ke~rı· 
fcti Yar. 

lstanbulun diinkü niifusu:ıu sıklaş 
tıran i~·ns· ı..· d 0 J' ı ıuır ebep var ı: ;;;man-
lı imparatorıuırunun merl~cıi idi. 

Dir ordu karargahı idi. E kiden 
İstanbul bir nevi sanayi n~ tersane 
muhitiydi. ~ 

. lrnparatorluk &!kanlara sahip 
ıken l tanbul hinterlandı geniş hir 
pazardı. 

Yelken gemileri deHinde l~l 
bir transit merkeziydi. 

Şinıdi bunlardan hi~birin~ sahip 
değildir. 

Hi.ıkürnet merkezi tabii olan mın· 
takaya çekilmiştir. 

Türkiyenin garp hudutları l\1eri~
ten geçiyor. Dükreşten gelip Gördes 
hahsmı l tanbul pazanndan alan a -
dam meydanda yok. Kızma gelinlik 
eşyayı Bursa :ipeklisinden intihan e · 
dip I tanbuldan satın alan B~nalı 
baba artık ya~mryor. lstanbul hin -
terlantsız bir ~ehirdir. 

Yelken gemilerinin yerlerini \'a -
purlnr aldıktan sonra İstanbul lima
nının transit mahiyeti zaten ber.bat -
laşmrştı. Transit limanl:ın artık ya . 
hanrı bir memleketin yan mamul 
maddesini mamul hale yahut ham 
maddeyi yarı mamul h:ıle koymak ic; 
lerile me')gul olur. 

İstanbul bugiinkü ' 'aziyetile bu iş
lerle meşgul değildir. 

lstnnbul geniş bir ziraat mmta • 
~asının da pa1.ar yeri değildir. E~ki 
Jmnlllthaneler n el sanayii verini 
makine nnnyiine terkettikten ~onra 
1 tanbuJ sanayi vasfını da ka\·bet • 
ınlştir. • 

~Fakat huna ınukabil 1stanbulun 
nufu u milnı ·ıı · . ası erıne nazaran d:ıh:l 
kalnbalıkhr. · 

• • 
Istanbul bu ,.a:ziyet içinde na.;ıJ 

yaşıyor? 

Sanayi memleketi değil! 
Ziraat mıntnknsı değil! 
Tanzimattan beri lstanbul 'th l'"t 

• k" r b l a a 
ticaretile ın ~~şah ulrn.uş bir şehirdir. 
Bu şehir ha a unun ızlerini t~ı:ror. 

Eğer şu son senelerin lstanbuln 
dair neşredilen istatistiklerine soyl 

. b' ':ı.: e 
bir göz atarsanız sı~e ır hny]i aca-
ip neticeler verecektır. 

Mesela, Istanhuldaki tacirlerin 
miktarı size hayret ,·erE'cek bir hr.ı • 
dedir. 

Istanbulda ıs bin tacir, (90) bin 
de küçük esnaf vardır. Bu rakam _ 
Jar, yarrm milyonu biraz aşan bir 
şehirde hu ticaret unsuru fazladır. 

Bunun bir manası ,·ardır. I tan -
bulda sanayi ,·e ziraat işleriic geçi -
nemiyenler memleketin içinden nya 
dışından gE'lt>n eı:;yalan biribirlerinc 
satarak geçinmek ve yaşamak istiyor 
lar. 

SADRI ETEM 

MUJl bayram 
Ünümüzdeki cumartesi günü 

milli hakimiyet bayramımıza te:
sadüf etmektedir. O gün resmi 
daireler tatil edilecektir. 

Osmanlı bankasıda Galata Yeni 
cami ve Beyoğlu dnirelerinin bay· 
ram üna11ebetile cumartesi gü
nü kapah olacağım bildirmekle· 
dır. 

Belediyede : 

Sıhhi imdat teşki
Jatı yapıhyor 

Belediye Beyoilu cihetinde iki 
doktordan mürekkep bir imdat 
:nbhi heyeti bulundurmak ıçın 
932 bütç esine tahsisat koymuş
tu. Doktorlann tayini sıhhiye 
veknlelinden istenmiştir. Bütçe 
gelince heyet emrinde bulunmak 

üzere derhal iki otomobil alına
cağı gibi seyyar iki küçük ecza· 
hanede vücuda getirile
cektir. DoktorJar her haoği bır 
kaza vukuunda süratla vak'a 
yerine yetişerek mecruhun ilk 
müdavatıoı yapacakJardır. 

Edlrnekopıd'9 srbht vaziyet 

Belediye reisi muavini Hamit 
ve sıhhiye mü~ürü Ali Rmı Bey
ler dün Yedikuleye ve Edirne
kapıya giderek keoar semtleri 
ve buralarda oturanların sıhhi 

vaziyetlerini tetkik etmişlerdir. 

Tramvaylarda camlar1 en çok 
Hanımlar açıyorlarmış! 

Tramvaylarda her iki taraf 

camların aynı zamanda açıldığı 
yapılan teftişlerden anlafılmış, 
biletcilcre yeniden tebligat ya
pılması için alakadarlara emir 
Terilmiştir. Teftiş esnasında bir 

biJetci bilhassa hadınJardan şika
yet etmiş, kendisinin camlan 
sık sık kapamasına rağmen ha
nımların fırsatını b\llarak cam
ları açdıklarını söylemiştir. 

Dil kil konferans 
Paris Tıp fakültesi profesör

lerinden M. Lemaitre şehrimize 
gelmiş, dün Haydarpaşada Tıp 
fakültesinde konferans vermiştir. 

Pr. Lemnitre fal<ülte müder· 
rislerile birço!.c doktorların bu
lunduğu konferansında, yukarı 
teneffüs yollarile hazım yolları 
kanserlerinin radyum, rontken 

ve cerrahi tedavisi hakkında 
kendi tetkikatından bahsetmiştir. 

t'rofesör ıehrimize Beruttan 
gelmitlir. Berutta Tıp fakültesi
nin imtibanJarında bulunmuş, dö
nüşte buraya da uiramıştır. Bu 
akşam Parise hareket edecektir. 

Valinin beyanatı 
Konservatuvar müte

hassısı geliyor 
DUyunu umumiye binasının 

belediyeye geçeceaı 
tahakkuk ediyor 

Vali ve belediye reisi Muhittin 
Beyin döndüğünü dünkü sayımız
da yazmıştık. Muhittin Bey ken
disile görü~en bir muharririmiıe 
Ankarada meşgul olduğu işler 
hakkında şu sözleri söylemiştır. 
Ankarada bulunduğum mralarda 
yolcu vapurlarının yeni bir şekil
de işletilmesi için ksounu müna
sebctile sevahil mütecavire va
purlari hakkında belediyeye taal
Jfık eden hususatı tetkik ettim. 
Şimdilik bir şey yoktur. 

Nafia vekaletile temas ettim. 
Oto!>üs mukavele ve şartname-
sinin bazı yerlerinin tadilile ala
kadar oldum. Duyunu umumiye 
binası için maliye vekaletile ıı 1ım 
ve satıma ait cihetleri görüştüm. 
Yakında kat'i bir netice alına
caktır. 

Dahiliye vek!leti 932 bütçe
miz hakkında bazı izahat iste
mişti. istenen izahatı verdim. 
Bütçemiz yakmda taıtikten ge
lerek deı hal tatbik mevkiine ko
nacaktır. 

Bundan başka konservatuvar 
için getirteceğimiz mütehassısın 
celbi için heyeti vekiledea mü
saade aldım. Mütchassııs ya
kında gelecektir. 11 

1'ütün kanunu 
Tadil edilecek 
Aldığımıı malumata göre bü· 

kumet tülün inhisar l<anununda. 

tadilat yapmıya karar vermiştir. 

Tadilat müstahsilin ve memleke
tin meofeatlerine uygun şekilde 
olacaktır. 

Eu hususta meşgul olmak üz

:-e inhisarlar müdürü Hüsnü Be
yin riyaseti altında bir komisyon 
teşkil edilmiştir. 
- Komisyona aza olarak Nemli 
zade Mitat, lbrahimpaşazade Hü
seyin, Kltipzade Sabri, Hakkı 
Nezihi, ticaret müşaviri Habip 
Edip ve ihracat ofisi tütiln ra· 
portörü Haluk Beyler vekaletçe 
aeçilmiıtır. 

e 
Polirıte: 

Boğulurken 
KurtarıJdı 
Bergamalı Hösnü oğlu Halit 

iıminde birisi Adada Yürükali 

de denize girmiş, boğulmak üze
re ike:ı etraftan yetişenler tara
fından kurtaralmıştır: 

Ehemmlyetll blr yaralama 
hadisesi 

Gillatada Dere soka2'ında o· 
turan sabıkalılardan seyyar kol-
tukçu kel Mahmut ahçı Ali Rııa 
mn çırağı topal Hüseyin ile kav· 
ga etmiş; Ali Rıza kt.vgaya mli
dahP.le ederek kel Mahmudu iki 
yerinden ehemmiyetli surerte ya
ralamıştır. Mecruh Senjorj has· 
tanesine yatırılmıştır. 

8;.ı da yont b;r usul? 
Zafranbo1u!u Ahmet oğ':u Yu· 

suf l>eline pe:Ştemal bağ!ıyarak 
kendisine (jir dükkan \!ırağı sü· 
&Ü vermiş v~ bu kıyafetle Be-
yo ğlunda terzi F rar:suvanm dük
kanını maymuncukla açmıya te-
şebbüs etmiştir. Bekçilerin gel
mesi ü:r:erine Yusuf kaçmışsa da 
yakalanmıştır. 

ŞLJpheli va21ret ve tabanca 
Cibalili Ihsan va Küçükpazarlı 

Fuat Bayram tc'kağında ıüphe\i 
bir vazıyette dolaşırken yaka
lanmışlardır. iki arkada~ın İ.İLCrİ 
arandığı zaman iki tabanca bu
lunmuş ve haklarında kanuni ta
kibat başlanmtştır. 

Kavga, memura hakarot 
Yül<seltkaldırımda oturan tü· 

tün amelesiadcn Ati Nadir ile 

amele Mustafa cs~i bir münafe
ret yi'zünden l<avga etm;şlerdır. 

ftJi Nadir Muıtafovı ~övdüğü 
gibi polis memuru Kadri Ef. ye 
de bakaret etmiş ve yakalan
mıştır. 

F1rlldekla dolandırıyorm ut; 
Kumkapıda taşçıJar ıo~ai'ında 

oturan Mihran Büyükderede cad· 
de üzerinde fmldak çevirerek 
halkı dolandırırken cürmü meş-
hut ha!inde yakalanmıştır. 

Başı yanlan amels 
T akrıimde yeni yapılmakta olan 

Selim B. apartmanının üçür.cü 
katına halatla tui!la çıkarılırken 
halat kopmuş, tuğlalar amele 
Kırşehirli Numanın ba1101 yar· 
r.Jıştır. Amele ıükur hastahane· 
sine yatırılmıştır. 

1 Memleket Baberlerl 1 
Bektaş· oyunu yapanlar mahkemede! 

Izmir, 9 (Hususi) - Bektaşı 
oyunu yaparken yakalanan Şeyh 
Hasan baba ve arkadaşlarından 
sekizinin muhakemelerine bugün 
asliye cezada baılandı. Maınun
lardan birisi gelmemişti. Maz
nunlar hadiseyi inkar ettiler. Şa-

hitler dinlendi. ihbar üzerine eY· 
de taharriyat yapan poliılerin 
dokuz erkek ve dört kadın ayin 
cem yaparken yakaladıklarını 
söylediler. Evde bulunan Bekta
~ilik kitapları, nefesler, büyük 
t~sbihler ve bir kısım boş rakı 
şışeleri mahkemede idi. Ma:ıoun
lar bunların kendilerine ait ol
mndıg" ını .. J d'l soy c ı er. Muhakeme 
haftaya bırakıldı. 

Şahap 

Kırl{larellnde 
Altın arayıcılar ! 
Kırklareli 9- Bir sene e\·vel 

(Kırklareli civarında altın çıkı
yor) diye ortaya atılan garip 
bir ri•ayet üzerine hemen her
gün civardan altın arayıcılar gel
mektedir. 

Bu~sada yaş 
Koza satışı 
Bursa, 9 - Ya~ koza satışı 

döğüm baftaıı başlamıştır. Ağus-

tos başaorı kadar gelen kozalaran 
fiatı ayn olduğu için müstahsil
ler şimdiden mallarını Bursaya 
göndermektedirler. Şimdiye ka

dar gelen kozaların yekünu 
700,000 ni bulmuştur. Fiatları 
ise 40 • 65 - 75 kuruş arasında
dir. Tohumluk ise 79 - 180 ku

ruş arasındadır. 

Kadıköy kazasında 
Yangının zararları 
Muğla, 8 - Denizlinin Kadı

köy nahiyesinde geçenlerde bir 
yangın olmuştu. Yapılan hesap· 
lara göre zarar ve ziyan bir mil· 
yon lira tahmin edilmektedir. 

Yanan evlerin miktarı 170 tir. 
300 tezgahta kül olmuflur. 

Uşakta feci bir 
Cinayet hadisesi 

u,ak, 9 - Dün iece feci bir 
vak'a olmuıtur. Hacı Hızır ma
hallesinde mukim Bedir oğlu 

Ahmet gece yarısı karısı uyur
ken birdenbire yatağından kalk
mış ve eline geçirdiği balta ile 
karı:,ının üzerine ıaldırmııtır. Bir
denbire çıldırdığı anlaşılan Ah-

met, karısını al kanlar içinde 
görünce bu sefer çocuğunun ü
zerine •hlmış ve parmaklarım 

kesmiştir. Bu vaziyetten haber
dar olan lcomıular Ahmedi ya
kalamışlardır. Yaralılarda haata
hanededir. 

ZaOfrenboluda eski eserler 

Zağfranbolu orman memuru 
lbsan Bey Zağfraobolu ve civa
rında Panlagunya zamamndan 

kalına bazı eski eser bulundu· . 
ğunu müzeler müdüriyetine ihbar 
etmiştir. 

Müzeler mOdüriyeti bu husus
ta tetkikat yapacaktır. 

ı- Cenevrede f 
Ermeni mura ha
sı mı, ımar.hane 

kaçkını mı? 
Cenevre, 9 - Jurnal dö Jö

nev yaııyor: 
"Ermenıstan Ciimhuriyeti he

yeti muı ahhasası Cem iyeli Ak· 
vam fc.vka:ô.de meclisi azasın 
Erm~ni milli yurduna müteallik 
bir beyanname takdim etmiştir. 
(Sever) muahedesine imza Yazet· 

miş o~an murahhas heyet, .~ez: 
ı,ur muahedenin seksen sekızıncı 
maddesinde "Türkiyenin, diğer 
müttefık devletler mis llü Erme
nistanı miistakil bir hiikumet o
larak tanıdığını,,hatırlatıyor.Sever 
muahedesi yerine Lozan muahe
desi l<:ıim o~du, bunda Ermeniı
tandan bahsedılmedi. Maamafih 
Cem yeti Akv.:nı 1921 de Tür· 
kiyede ve Türk tabnkkümündc.n 
tamnmen müstakil olarak bır 
Ermeni milli yurdu vücude ge
tirilmesi hakkında bir karar ver• 

mişti. 
Bu karar ı 924 te tekit olundu. 

Bugün, Türkiyenla Akva~ ~~: 
miyetine girmiye dı.vet edıldıgı 
bir sırada Cemiyeti Akvam Er
meni mutalebahm kabul ettir· 
mek vcs:Jesini bulacak mı? 

· · l yan Reis Beynnnameyı ımıa ı . • ... 
Mösyö Aharooyanın temın ettıgı· 
ne göre Ermeni mülteciler ecdat
larının memleketine a-özlerioi dik
mi~lerdir. Ve Cemiyeti Akvam 
ile bü,.·ülc devletler tarafından 

J k t'" onlara l<arşı alınmış olan a 1 

taahhüdatın hesaba katılmasını 
talep ediyorlar. 

Ermeni milleti tarihi hukukun· 
dan mahtUm kalmayı kabul et· 

. T·· k' enin Akvam mıyor ve ur ·ıy . . 
C . . · 'nin yenı bır 
enııyetıne gırmes • 

ihkakı hak ve adalet devreııne 
mebde olmasını istiyorlar." 

J'AK/1' - /,Hl ltabcri okuyup da 
/ırr ŞC/ld<•n Cl'l'C{ oüiünç/üğüne ~QŞ • 

mamaya imi.cin yoktur. Hangi Ern""° 
ni milleti, llongı ecdat tf)prağı .. Ran· 
oi Scııt'r muahedesi? •• 

Alıarmıyarı ismini taşıyan bu gü: 
lünr adam, Türkün Serer mıı~cd~· 
ni parçaladığını, E1'iı'anda mıatal\ıl 
bir f:rmrnistan olduğu:ıu, Türkiycıle 
i11c, lıatla /..'(•ndilerinc verilmek iıtc • 
11ilc11 ekalliyet lıukukundan hile bl • 
le arzuları il<• vazgeçerek Tiirk dlm • 
huriyeti kanunlarının lıcr türlü va -
tandaşlık lıal.:lartm temin <•ltiği.rıi 
bildiren ermeni vatandaşları 11aşadı· 
ğuu rıc bu gi:Uinç işlerin scdecc Türk 

topraklarında mes'ut r c miirel fah ya .. 
§tyan binlerce ernıenınin latan -

daşlık lıislt•rini rencide cdecı•ğini bil -
miyor mu •• 

Bğer bilmiyorsa öğrenmesi, eğer an 
lıyaccıl.' bir kafadan mahrumsa bir da

rü1Şifada kl'ndisini tcdarıi cttirm<'Si 
ldzımgelir. 

Gelenler, Gl:tenler 1 
Bu ayın yirmi do!<uıunda Ital· 

ya bandıralı Conte Verde vapu· 
rile şehrimize bin ltalyan seyya· 
hi gelecektir. 

Ağuı>tos içinde de ayrı bir Ita1-

yan seyyah kafilesi daha gele
cektir. 

• Geçenlerde memleketimizi 
ziyaret eden Hicaz kralı Ibnisıu· 
ut Hz. nin oğlu EmirfaysalHı:.ni 
Ba<uma kadar hükümetimiz na
mına teşyi etm:ş olan hariciye 
vekaleti hususi kalem müdürü 
Refık Amir B. şehrimize dön· 
müştür. 

Refik Amir B. , Emir Faysal 
Hz. nin lrnn:ı hareketini mütea
kip, şehrimize dönmek üıre va
pur beklerken vaki olan davet 

üzerine Tiffü~e gitmiş, orada bir 

müddet kalmıştır. 
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'-Adi iye Haberleri 1 

Kaçakçılıktan bir mahkümiyet 
Dün dokuzuncu ihtisas malı· 

kemesi, evının samanhğında 8 
kilo kaçak tütün bulunmaktan 
suçlu Zonguldaklı Ali Osman 
ağanın muhakemesini gördü. 

Birgün Osman ağanin tütün 
kaçakçıl.ğı yaptığı hakkmda köy 
ihtiyar heyetine bir ihbar yapıl· 
mış, azalar, yanlarına alakadar 
memurları alarak ağanın evine 
gitmişlerdir. Şöyle bir mükale
me yapılmıştır: 

- Osman Ağa samanlığı ara
yacağız .. 

Neden k ı? .. 
- Tütün kaçırı}ormuşsun .. 
- Gidia işiniz! hele.. EğJeni· 

yonuz mu? 
- Uıun etme ağa, bele bir 

· arıyıvereli:n .. 
Osman Ağa, samanlığın araml

müsına bir türlü razı olmıyor ve 
kapısına biriken heyetin teşeb
büs!erine mümenaat edh·ormuş. 

Nihayet: 
-Aranızda muhtar Feyzi E

fendi olmazsa samanlığın kapısmı 
açamam.. Demiş. 

Aranılmış, taramlmış... Karye· 
nin bir hayli uzağmda muhtar 
Feyzi efendiyi bulmuşlar, getir
mişler. . . Fakat... Bu sefer de 
Osman ağa ortadan yok olmuş .. 
Çaresiz kalan heyet, samanlığm 
kapısını kırmıya mecbur olmuş
lar ... Sıkı bir araıtırma, neticesin
de, saman yığmlarınm dibinde 
sekiz kilo kaçak tütün bulunmuş, 
derhal zabıt varakası tutulmuş 
ve ağa mahkemeye verilmiş. 

Osman ağa dün mahkemede 
bulunan tüti.1nlerinin kendisine 
ait olmadığıoı iddia etti. 

Kendi ifadesine göre bu, 
muhtar Feyzi Efendi tarafından 
aleyhine kurulmuş bir oyundu. 
Ağa, muhtarla a;alarında eski 
bir huau'llet olduğuna dair bir
de kısa hikaye anlattı: 

- Bir gün muhtar Feyzi 
Efendinin köpeği kalçamı kav
radı.. Ben de silahımı çekip vur
dumdu. Bu yüzden aramızda 
kavğa çıktı. 

Mahkeme Ali Osmaoın kaçak· 
cılık cürmünü sabit üördü. Ve 
alb ay hapisle, kırk lira para 
cezasma mahkumiyetine karar 
verdi. 

~varın,, muharrlrle
rfnln tabliye talebi 

"Yarın,, gazetesinin bazı neş
riyabndan doğan davalarla mat
buat kanunundan evvel muhtelif 
cezalara mahkum edilen ve mab
pusiyet müddetldioi l6tanbul 
hapisanesinde doldurmakta olan 
Yaran gazetesi mes'ul müdürü 
Süleyman Tevfik ve muharrir 
Burhanettin Ali beyler müddei· 
umumiliğe bir istida Yererek ce-

za kanununun ikinci maddeıi muci· 
bince tahliyelerini talep etmiş

lerdir. 
Kanunun ikinci maddesi, iılen· 

diği zamanın kanununa göre cü
rüm veya kabahat sayılmıyan 

fiilden dolayı kimıeye ceza ve
rilemiytceğini, işlendikten sonra 
yapılan kanuna göre cürüm ve
ya kabahat sayılmıyan bir fiil
den dolayı da kimsenin cezalan· 
dmlamıyacağıoı, eğer böyle bir 
hükmolunmuşsa icrasınm ve ka· 
nuni neticelerinin kendiliğinden 
kalkacağını amirdir. Gene bu 
maddede "Bir cürüm veya ka
bahatin işlendiği zamanın kanunu 
ile IOnradan neşrolunan kanu
nun hükümleri birbirinden farklı 
ise failin lehinde olan kanunun 

tatbik ve infaz olunacağı kay
dolunmaktadır. 

istida, Sultanabmet ıulh birin
ci ceza mahkemesine sevkedil· 
miş ve mahkemece tahliye ta
Jebinin kabulüne karar verilmiş
tir. Fakat müddeiumumilik bu 
karara itiraz etmiş ve evrak bu 
defa asliye üçüncü ceza mahke-

mesine gönderilm :ştır. Üçüncü 
ceza, Sultanabmet sulh birinci 
ceza mahkemesinin kabul kara
rını rdetmiştir. Burhanettin Ali 

ve Süleyman Tevfik Beyler ü
çüncü CP.zanın bu kararını tem
yiz etmi~~erdir. 

Müze hırsızı 
l\lahkôm edildi 
Müzeden ilk seferinde mubte· 

Jif madaJyalar, bir antika taban
ca ve bir Mahmudiye altını ça· 
lan ve ikinci seferinde gizlendiği 
büyük bir masanın altında ya-

kalanan şık giyinmiş antika me· 
raklısı hırsızın ikinci ceza m ah
kemesinde muhakemesine baş· 
laodığmı yazmıştık. 

Ali Kemal, cürmünü itiraf et· 
tiği için muhakeme iki celsede 
bitmiştir. Antikacı Ali Kemal, 
hakkında verilen hükme göre 
iki buçuk sene hapis yatacak ve 

bir bu kadar müddet de emni
yeti umumiye nezareti altmda 
bulundurulacaktır. 

Arnavut Süleyman 
Beraet etti 
Papağan barında Sofya ismin· 

de bir kadının, fazla kokain çelt· 
tirmek suretile 6lümüne sebep 
olmaktan maznun Arnavut Sii· 
leymanın uzun bir mllddetteiıb'erl 
ağırcezada mevkufen görülmek· 
te olan muhakemesi dün bitiril· 
miştir. Muhakemenin evvelki cel
selerini yazarken de kaydettiği
miz gibi tıbbıadli raporları, Sof· 
yanın ölümünü "tesemmilm küü
lü,, neticesi o~arak tespit etmiş 
bulunuyordu. Mahkeme, Arna
rut Süleymana iınat edilen fili 
ıabit görmedi ve suçlunun bera· 
etine ve hemen serbest bırakıl· 
masına kara verdi. 

Limon Kralının Mu
hakemsi görUIUyor 

Limon kralı Diyamandi Viya
naki efendinin limon kaçakçılığı 
yaptığa iddiasile tevdi edildiği 

8 inci ibtiaas mahkemesinde dün 
muhakemesi yapılmıştır. 

Dünkü celsede yalnız şahitler 
diolcnilmiıtir. Bu ıahitlerd co 
ve liman şirketi mavnacılarından 
518 numaralı Ahmet Nuri reis 
mahkemede demiştir ki: 

- 80 sandığı Mahmut reisin 
mavnasma verdim. Bir kısım y~
kü de tütün iskelesine çıkardım. 
Bir ay kadar bekçi mahallinde 
yüklü olarak bekledim.,, 

Bundan sonra 397 numaralı 

mavnacı Mahmut reis ve 318 
numaralı mavnacı Mustafa reiı 
de· eski ifadelerini teyit etmiş
lerdir. 

Diğer şahitlerin dinlenilmesi 
için mahkeme talik edilmiştir. 

Seyrutta veba var 

Beyrutta 29 haziranda bir ve· 
ba vaka'ası daha görüldüğünden: 
tekerrür eden bu vak'alardan 

. dolayı bu liman mevaridatına 
tıbbi muayene ve fare öldilrmck 
tedbirleri konulduğu, hududu 
sahiHer umum müdürlüğünden 
bildirilmektedir. 

Ticaret 
---Ve iktısat 

Sanayi ofisi 
Nasıl çalışacak? 

Yeniden teşkiline karar veri
len Sanayi ofisi hakkında henüz 
şehrimize ve bu i.tle alakadar 
Sanayi ve Maadin bankasına res
mi malumat gelmemiştir. 

Netekim dün bu husustaki 
malumatına müracaat ettiğimiz 
Sanayi ve Maadin bankaıı mü-
dür muavini Sami B. bir muhar
ririmize demiştir ki: 

- Bizim bu hnsusta resmi 
malumatımız yo'.dur. Ancak öğ· 
rend ğimize göre Sanayi ve Ma
adın bankasına bağlı fabrikalar 
sanayi ofisine devredilecektir. 
Banka da bu ofisin ticari mua· 
melelerini yapacaktır. 

Sanayi Maadln bankası 
Sanayi ve Maadin bantcası 

Samsunda kendi fabrikalarının 
mallarım satmak üzre bir sabş 
şubesi açmıya karar vermiştir. 

Eğe mıntakasında tOtUn 
zerrlyatı 

lzmir ticaret odasmdan gelen 
malumata göre bu sene Eğe 
mıntakasının tütün zerriyah 150 
bin dönüm olarak tahmin edil
mektedir. 

Geçen senenin zetriatı ise 418 
bin dönüm idi. Buna mukabil 
hububat :ı:erriyatı da geçen sene· 
ye n spetJe çok azdır. 

Buaday fiyatları dUşUyor 
Dün Ticaret ve zahire borsa· 

smda hararetli muamele o!muş· 
tur. · Stok malın faılalığı yüzün· 
den buğday fiyatları on para 
daha düşmüş ve 8 kuruş olmuş· 
tur. 

Umumiyetle buğday ile çav
darın az'ığına göre 6 kuruştan 

ı 8 kuruşa kadar satılmıthr. " .. 
.. Dün da ıAsaado!udan 67. v..ag.on • 
buğday, 2 vagon arpa, 770 te· 

1

, neke pamuk yağı, 150 teneke 
susam yağı; 180 çuval keten, 
1133 çuval peynir ve kaşer gel
miştir. 

Tavşancılda zlrat kooperatif 
Tavşancılda yaş meyve ziraat 

ve tic:aretile meşgul olmak üze
re bir zirai kooperatif teşkil 
edilmi,tir. 

Yalan ya§mur mıktarı 
Meteoroloji er.stitusuoun ver

diği malumata göre iki gün zar
fıoda Giresona 1, Rizeye 2 ~i
limetre yağmur yağmııtır. 

Orduda vındık stoku 
Ordudan gelen malumata na

zaran Orduda stok olarak 931 
malından 43520 kilo kabuklu 
fmdık ve 6320 kilo kabuksuz . . 
fmdık vardır. 

Son günlerde yağan yağmur· 
ların maldan fazla olduğu için 
fındık re~oltesi 100,000 kantara 
düşmüştür. Mamafi hakiki vazi
yet ancak 15 gün sonra belli 
olacaktır. 
Fransaya gönderecetUmfz yu• 

murta mıktarı çoGaldı 
Yapılan teşebbüıler üzer.ne 

Fransa hükumeti temmuzdan 
eylül sonuna kadar üç ay zar· 
fında Fransaya idhal edilecek 
Türk yumurtalannı kontenjan 
listesinde 100,000 kental olarak 
tesbit etmiştir. 

Bu mıktar üç ay evvelki liı

tede 75 bin kentaldı. 
Onbeş gUnlUk ihracat 

lstanbul, lzmir, Mersin, Trab· 
zon ile Giresuadan son on beş 
gün zarfında 1 ,590 baş keçi, ko
yun, inek, 13,590 kilo tütün ve 
5,042,370 kilo da muhtelif mik
tarda deri, av derisi, fındık, pa
lamut, maden kömürü ihraç edil
miıtir. Bunun miktarı 1,211,914 
lira kıy~etindedir. 

OOBI çöllerinde ı. 
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14 
Zümrüt gibi bir 
Karargah 

Eylülün 28 inci günü Etsin göle varacağımız büyük gündü· 
Larson, beş gündenberi orada idi. Etsin gölün üzerindeki kavak 
ormanına vardıktan sonra ağaçların gölgesi altında ilerliyorduk. 
Ağaçların yapraklan: yarı sararmıştı. Kurumuş nehirlerin kıyı .. 
larında koyun sürüleri otluyordu. 

Ara yerde ağaçlann arasından suların parladığını görüyor -
duk. Acaba nehir bu mu? Hayır. Bu yalnız onun küçük bir kolıs. 
Yirmi metre genişliğincJe olan bu kolun suları pek zayıftır. Çok 
geçmeden, nehrin ana yatağına vardık. Bato bizi kartılamıya "il 
yolu göstermiye geldi. Develerimiz suya dalmaktan ürktü. Fakat 
Batonun devesi suya daldıktan sonra kesif ve sarı sulara girdi .. 
ler. Nehrin derinliği bir metreden fazla değildi. Genitliği 212 
adımdı. Cereyan oldukça kuvvetliydi. 

Nehrin garp kıyısında Larson tarafından karşılandık. La.r -
son: 

- Hora! diye bağnyor ve eapk.Htt11 ~altıyordu. Nihayet ka• 
rargahımtza gittik. Biribirine ılgın ağaçlaı·iJe, serviye: benziyer1 
çalılıklarla ve daha ba!ka kum tepelerini 8.§tıktan sonra çırıl çıp• 
lak iki tepeyi geçmiş ve bir kavak ormanına varmıştık. BuradaJJ 
cenuba saı·karak uk bir ormanı geçtik ve nehrin kıyısı olan sık 
ağaçlı bir ovanın kenarında yüksek bir sırık üzerinde dalgalana.ti 
lsveç bayrağını gördük. 

Manzara daatani idi. Manzara o kadar güzeldi ki birkaç güıı 
evvel bizi sevindiren vahayı unutuyor gibi olduk. Orada yal • 
mz iki yüz kavalda dalga dalga sazlar vardı. Burada koskoca bit 
orman, insan boyunda sazlar ve çayırlar, bize senelerce yeti§ecelı 
kuru ağaçlar var. Ve asıl en mühim §ey, çadırlarımızın yanı ba• 
şında akan muazzam bir nehir var. Burada kelimelerle ifade ede
miyeceğim derecede meserret ve şükran hisleri içimi doldurdıl• 
Burada bir ay kadar kalarak dinleneceğiz ve çalııacağız. 

Gerimizde Paotowdaıı itibaren bin kilometrelik bir mesafe 
' uzanıyordu. Bu mesafeyi kat'etmekle seyahatimizin ilk büyii1' 

merhalesini geçmi§ oluyorduk. Onun için bir nefes almıya halı 
kazanmıştık. . 

Sonbahar mevsimi hulul etmekle beraber yaz mevsiminin 
hükmü nihayet bulmamıştı. 

Öğleden sonra çoğumuz nehirde yıkandılar ve yüzdüler. Ma• 
reşal, nehir içinde yüze yüze çamurlu bir kıyıya vardıktan sonra 
mini mini c~lim.nı. çağırmış, ömründe nehir yüzü görmiyen ya~-d 

... 

1 

--~:'t. heT.,~~ .. ~~!~~a}f .. t\!ra.1ğ!'!l1lıŞ ve sahibinin yanına gitmiflj. ~" 
Buraya gelışımızden evvel nehrin mecrasını ve sularının ak• 
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hğı iki gölü tetkik etmiye karar vermi§tim. Onun için Larson bi• 
ze bir kayık yapma&ını rica ettim. Onun himmeti iti çok kola)'' 
laştırmıştı. İçi boşalan ağaçlar maksadı temine kafiydi. Erteti 
gün faaliyet başladı. 

Burada Etsin· göl 140 metre genişliğindedir ve şimali şarki
ye doğru akmaktadır. Cereyan, saniyede bir metre derecesinde
dir. ~ehrin azami derinliği bir metreden fazla değil. 

Karargahımız 16 çadırdan müteşekkildi. Hepsinin kapıları 
cenubu şarkiye doğru idi. Benim çadırım, nehirden kırk metre 
mesafede bulunuyordu. Telsiz cihazımızı kurmuştuk. Etsin - gol 
dünya nehirlerinin en güzellerinden ve en şereflilerinden biridir: 
Onun bu kupkuru çöl içinde cesaretle kıvrılıtı ve akışında1" 
kudret ne büyük: Bu nehir çölün bütün kuraklığı ile mücadele 
ediyor. Çölün boğucu kumları içinde geçen uzun bir yolculukt~ 
sonra bu nehrin kenarına konmak kadar güzel bir şey var ıııı' 
Yol esnasında suyumuzu hep ölçü ile içiyorduk, hele son zaması" 
larda bulabildiğimiz su kibrit kokulu, sodalı bir au idi. Bu za~ 
metleri çektikten sonra develerin ayakta durarak bol bol su içl!' 
ğini görmek. bir pınar kadar berrak ve temiz ve soğuk sulu ~it 
nehire kavu~mak, saadetlerin en büyüğüdür. Bu nehir, bizim jçııl 
yer yüzünün cennetiydi. 

Eylülün sonuncu günü, iki deveyi çalan hırsızın muhakeııı' 
günü idi. . ft 

Mahkeme kurulmuştu. Önde profesör Hsu ile ben oturuyo~ 
dum. Kafilemizin diğer erkanı arkamda, bir yarım daire te~kl 
etmekteydiler. Mongollar hırsızı getirdiler. Hırsız kafasını yeti 
almış, nedamet ve teslimiyet halinde idi. Söze başladım: it 

"Biz senin namusuna güvenerek ve vazifeni nammkarane b 
surette ifa eedceğinden emin olarak yanımıza aldık. lti:madııııı: 
zı suiistimal ettin. Develerimizin birinden de müstağni o\aınıY'~ 
cağımızı bildiğin halde en güzel develerimizden ikisini aşırdı ) 
Çin devletinin kanunları aeni hapse mahkum eder. Seni (Ma1j:0 • 

ya gönderip hakkında adaletin icrasını istemek elimizdedir. Ô
kat adalet yerine merhamet dairesinde hareketi tercih ettik. btl' 
nun için seni :ıerbest bırakacağız ve iki Mongol refakatinde. J'ıt 
radan 60 li mesa.f edeki ormana göndereceğiz. Oradan isted•J,1_. 
yere gidebilirsin. Senin birkaç günlük yemeğini de vereceS' 
Bizden ayrılmıya hazırlan!,, . ~ 

Profesör Hsu dediklerimi tercüme ettikten başka ona bır 
nasihatte bulundu ve hıraxzhktan vazgeçmesini ihtar etti. tt" 

Suç:u teşekku.r ettikten sonra bizden ayrıldı. Mongollar 0 

götürüp bıraktılar. ı'/J 
Kafilemizi y~ni~~n tan_zim ~diyor, levazım s~n~ı~ları~&j

küçültüyorduk. Çunku Hamıye gıdecek olan develerımızın Y" 
nü hafifletmek lazımdı. 

Diğer taraftan kayıklar hazırlanıyordu. rfıl' 
Bizim bulunduğumuz yerden otuz kilometre mesafede, J 

gutlar prensi yaşıyordu. lık evvel onun dostluğunu ~az•~,, 
lazımdı. Onun için adamlarımızdan birini ona gönderdık "le 
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Üsküdar ciheti kara nakJiyatı 
pazarlıkla ihale edilecektir. ihale 
tarihi 13· 7-932 çarşamba günü 
saat 14 tür. Şartoameıini almak 
istiyenlerin her gün ve pazarlığa 
iştirak ed~ceklerin de vakti mu· 
ayyeninde komiayonumuza mü
racaatları. (522) (3177) 

Nakliyat 
Izmlr Kasaba 
Şimendf ferlerini 
Durduruyor 
Akhisar hususl muhabirimi:zden: 

Akhisar belediyesi bütçenin 
müsaadesizliği yüzünden sekiz 
on kadar memuruna yol verm'!k 
mecouriyetinde kalmıştır. Bu me· 
yanda belediye doktorluğunun 
tahsisatını dahi bütçeden çıkar
mıştır. Bu işi sıhhıyc memuru 

vasıtasile ve ufak bir ücret vererek 
mahalli serbest etıbbadan birisine 
havale etmek suretile yapacaktır. 
Kaymakam belediye bütçesini 
tastik tmemektedir. Ağlebi ih
timaı bUtçe Şurayi devlete gide
cektir. Belediyenin mübadele et
miş olduğu iki yedek motör Av
rupadan gelmiş ve şehrin elek
trik işini tekmil etmiştir. 

Son günlerde yağan yağmur
lardan kazamız dahiline az mık
tarda yağmur yağmış ve mat!up 
o an faide basıl olmamıştır. Y 1-
nız al'; mıktar yağan bu yağmur 
bağcıJarı ikiz bir kül.ürt ve lfök
taş zahmetine ve masrafına du
çar etmıştir bu sene tütün zer
iyatı geçen seneye nisbetle üçde 
bir nisbetindedir buğday ve ek
mek ·vatlarında her tarafta o!
du w, u gibi burada da bir az te
reffU his'!di!me!dedir. 

s\;.ırın irnru mahsul hasılatı 
iy" <lir. ic ret işleri durgundur. 
Bir ara ık kibritiahrr.~r gibi ktt· 
1aşmış olan kahve piyasada ço
§'almı;ı ve hali tabii· bulmuştur. 

e eUe birkaç zamandır 
Jaş.arnıc; olan, lrnmyon nakliyata 
Izın·r Kasaba hattın•n gerek yol
cu ve gerek eşya nakliyatını 

durclurmuştur. 1 renler hergün 
boş gelip gitmektedir. Bunun için 
lzm r Kusaba hattı arasıra tenez
züh katarları, ucuz blletle ~ura
ya l:uraya seyabatler tertip et· 
mektedir. Bu cümleden olarak 
geçende lzmir Akhisar ve Uşık 
istikametinden Manisaya bir te
nezzüh katarı tertip etmiştir. 
Şehrin bilumum yolcu ve eşya 
nakliyatı kamynnlarla yapılmak
tadır. 

Hatta son zamanlarda şimen
difer idaresinin beher tonu 1475 
kuruşu bulan yaprak tütün ta-

rifesinin anha minha, netice itiba
rile beş kiloda altmış parayı bu
lan nakliye ücreti kamyonlarla 
kilosu değil okhası daha aşağı 

bir ücretle bir mağazadan bir ma
ğazaya ııaklolunmaktadır. Şi

mendiferle sevkolunı:m bir vagon 
mıktarınd1tki tütünle kamyonla 
sevkolunan o miktar tütünün 
nakliye ücreti arasında elli lira 
kadar bir fark vardır ki buna 
bu suretle alııan tüccarlar son 
günlerin tütünierini kamiJen kam· 
yonlarla sevketmişlerdir. 

Bunun için kamyonlar şimen
diferi durdurmuşlardır. Şimen
diferin ta~ıdığı eşya kısmen tran
sit olan Gördes, Demirci, Sın
dırgı gibi güurgah olmıyan ma
hallere münhasır gibidir. 

Halbu ki bir müddet sonra şı
mendifar idares:nin bu kazalar 
nakliyatından dahi mahrum ve 
elleri böğürlerinde kalacağı mu
hakkathr. 

Akhisar - Gördes yolu mese
fesinde Saruhan valisinin ve Ak
hisar kaymakamının çok büyük 
himmetleri ıebketmektedir. Pek 

Gün batışı 

Sabah namll%1 

Öğle " 

ikindi .. 
Ak§am ,. 

Yataı ,. 

İmsak .. 
Yılm geçen l 

GUnler' J 
Yılm kalan l 

GUnleı1 J 
tt. 

HAV,, --- DUn sıcaklrk azami 26, ıısgn· 
rt 17 dereceydi. Bugün hava açık olac.:ı.k \"e 
rüzgO.r poyrazdan esecektir. 

I ._ ___ R_A_o_v ı?ugüa J 
İSTANBUL ·-· 18 den 19 a kadar grıı.· 

mofon, 19,30 dan 20,30 a Y.ada.r Beda:ı11 

musiki heyeti, 20,SO dan 21 e kadu granıo 
fonla opera, 21 den 22 ye kadar tanburf 
Refik bey ve o.rkndaşl,-m, 22 den 22,40 o. ka 
-dn.r tango orkcstrnsI. 

VİYANA (517,2 m) ··- 12,20 dini mPra
slm, 13 senfonik konııer, 13,US konser, 14,30 
mandolin konseri, 16,05 oda muslklııl, 17,05 
konser, 20.so aıırkı, 21,20 konser, 23.15 ı.on 
ser. 

BÜKREŞ (294,2 m) ••• 11,45 l~oro, 12 
konser. 13 plA.k, 14 plA.k, 18 romen muııiki -
sı, 20,40 p!A.k, 21 operet. 

ROMA (441,2 m) ·-- 10,45 muııik!, 11 
ditıi musfki, 11,45 musiki, 13,30 ltonucr, ıs 
konser, 21,45 operet. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) ··- 11 ınuııiki, 

12,15 dini merastm, 13 ltonser, 15 pi~!<, 16,45 
orkestra, 18,20 keman konseri, 21,20 ope . 
TI't, 22 ı;I ,an orkestrası. 

OSLO (1071,4) -·- 13,30 haber, lR,15 Bet 
hov n , 21 orkestra konseri, 23,15 l:oro, 23 
45 dans. 
VARŞOVA (1411 m) ••• 13,15 o.91<eri mu 

siki, 14,15 konser, 15,40 musiki, 16,:!5 mu • 
siki. 17,05 pl!k, 19,30 dans, 21 kon:::cr, 2:? 
konser, 23,05 dnııs, 24 dans. 

rröNfGVOST.U:R HA \"ZEN (163"i rn) -·· 
T jimnastik, 7,30 konser. 12,30 aarkı, 13,05 
keman, 15 plak, ıs koruıer, 20,45 koro lton· 
ser. 21 ,20 musiki, 21,50 Vagner, 23,3.j daus. 

Yann 
B -.REŞ (394,2 m) -·· 13 pllk, H plO.I<, 

18 orkestra. konseri, 20,40 pllk, 21 od:ı. mu 
siki81, 21,45 kn11Ber, 22,11:> trio. 

ROMA (Ul,2 ın) ··- 13,45 selcııtııt, 18,SO 
, __ koneE>r, 21,45 musiki, , 

BUDAPEŞTE (550.5 m) ·-· 10,l5 J:on· 
ser, 18,05 konser, ıs,ao kon.ser, ~1,15 kon· 
ser, 23 konııer, 23,30 çlgan orkestrııııı. 

OSLO (1071,4 m) --- 18,30 lconBer, n 
keman konseri, 21,30 duetto, 23,115 nıu:ıikt. 

VARŞOVA (14ll m) ·-- 13,45 pla.k, H,35 
pıtık, 16,10 plft.k, 18 konser, 19,ZO dans, 21 
plA.k, 24 dans, 

KÖNİGVÜSTER HAVZEN (1635 m) --
7 jimnastik, 7,30 konser, 13 p!Ak, 13 kon· 
ser, l7,30 konser, 20,SO :ı::erllntlcn no.!tll, 21 
Hamburgdan nakil, 23,10 haber, 23,30 dan f. 
tfb3.rcn konser. 

PARİS (17215 m) ·-· 7,45 jlmnastıit, ~.45 
musiki, 13 pIA.k, 17,45 ltonser, 20 sinema, 
mUsahabcleri, 20,10 kitabiyat, 20.EO plAk, 21 
p!Ak, 21,45 konser. 

1 DAVETLER 1 
Tavukçuluk işleri 

.\rı \"e kümes hnyvanlnrı yetiştirme 
cemiyeti Istanbul vil~yeti merkezinden: 
Cemiyet mensuplarının ve cemiyete aza 
kaydolunmak suretlle müzake:-eye iştirak 
etmek İ!tiycnlcı in yeni heyeti idare in
tıhabına ve tavukçuluğa ait husasau gö
rüşmek üzere 13·7-9J2 çarşamba günü 
saat 17 de Halk evinde bulunmaları rica 
olunur. 

yakında Gördesle Akhisar ara· 
sında münakallt başlıyacaktır. 
Sındırgıhlar da Akhisara çok gü
zel bir yol yapmışlardır ve bir
kaç gün evvel Sindırgıdan gelen 
birkaç muteber zevat iJe görüt· 
tüm Akhisara olan yoiları valile-
ri Karasi valisi lbrahim Etem 8. 
sayesinde vücuda gelmiş oldu
ğunu Ye lbrahim Etem Beyin 
büyOk hizmetini Sındırgı yaşa· 
dıkça unutmıyacaklarını söyle-
mektedirler. Mücadelei milliyede 
Demirci kaymakamı olan ibra· 
him Etem 8. o zaman bu civa-
ra •efakar ve fedakarlıkla halka 
kendisini tanıtmış olmakla bera
ber bugün de bül<iimetio yol si
yasetini tatbikte faal uzuvlardan 
birisi olmuştur. Kazamız kayma
kamı Zeki Beyin Akhisar yolları 
üzerindeki faaliyeti de zikre şa· 
yandır. Mumaileyhi tebrik etmek 
bir kadirşinaslık olur. 

Aaım 

Fransızlar Muhte
litle tekrar karşı

laşıyorlar 
Fransız Rasing takımı, dün de yaz 

dığımız gibi bugün G. F muhte1itile 
bir ı·evanş maçı yapacaktır. Fran · 
sızlar, ''apur beklemek dola),sile, bir 
kaç gün zaruri ..olarak şehrimizde ka
lacaklarından dördüncü bir maç 
yapmak arzusunu göstermişler ve hu 
teklifleri kabul edilmiştir. Hu mnç 
bugün saat beş buçukta Taksim 
stadyumunda yapılacaktır. ::\luhte -
litin evvelki giinkii beklenilmiyen 
mağlübiyeti dolayısile bugünkü i;ıti~ 

kam maç.mm ehemmiyeti iizeıinde ~öz 
söylemek fazla gibi geliyor. lki taraf 
da hugün son kozunu oynıyacakhr. 

Futbolumuz hakkında ,·erdiğiıuiz 

iyi intibam, evvelki gün uğradığı sar 
sıntıyı izale etmek için bugünkü ma
çı knzanmıya mecburuz. Tenıenni e -
delim ki muhtelit iyi kurulsun ve i) i 
bir maç yapalım. 

Evvelki geceki ziyafette 
Galatasaray - Fener kulüpleri ta

rafından Raı:ıing takımı şerefine maç 
tan sonra verilen ziyafetin pek sami~ 
mi ,.e parlak gestiğini yazmıştık. Zi· 

* • 
Haydarpa~a hastanesi senelik 

francala ve yumurtası pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 13-7-932 Çar 
şamba günü aşaiıdaki saatlerde 
komisyonumuzda yapılacaktır. 

Şartnamesini almak isteyenlerin 
ber gün ve pazarlığa ittirak ede
ceklerin de komisyonumuza mil· 
racaatları. (523) (3178) 

Saatleri 
Francala 14,30 
Yumurta 1:> 

* • • 
Çatalca Mst. Mv. fırın odunu 

pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
14-7-932 perşembe günü saat 
16 da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak isteyenlerin hergün ve 
pazarlığa i9tirak edei:eklerin de 
vakti muayycninde komisyonu· 
muza müracaatları. ((521) (3176} 

* • • 
yafetin sonlarına doğru, vali beyin K. O. ve 1. irin fırka ihtiyacı 
bir nutkuna mukabele eden Fran!ô'ız- için 30,000 kilo pirinç kapah 
lann kafile reisi e~cümle demiştir zarfla münakasaya koomuıtur. Iha· 
ki: lesi 17-1· 932 pazar günü saat 

"Buraya gelirken, Zagrebe, Bel • 1 ı de komisyonul'lJuzda yapıla-
grada:. S~~~·.~y~. uğradık.~ Fakat ~u~a- caktır. Talip:erin şaıtnameıini 
da gordugumuz dostıugu, ~amınıı - l ı. u··ze e her gün ve müna· 

t . h" b" d ·· d.k b l a ma" r ye ı ıc ır ver e gorme ı ve u • . . d ki · d 
d k ~H ı "r· · T"" k" "d· K el kesasıaa ııtırak e ece erın e ma ı . ece ımız ur ·ıye ı ı. a e- . t krf kt ı ·ı 

himi Türkiyenin, Büyük. Gazinin şc • temınat ve e ı me up arı e 
refine kaldmyorum.,, komisyonumuza müracaatları.(480) 

Kafile r~isinin hu sözleri heye - (2913) 
* * * canlı tezahüratla karşllnnmı~tır. k · 

Çatalc'l mUıtahkem mev imin 
Vahap lzmlrde ıbtiyacı için altı kalem yaş seb-

lzmirde çıkan (Anadolu) refiki - ze aleni mUnakasa ile alınacak· 
mfz Vehabın lzmirde samimiyetle tır. ihalesi 17-7·932 pazar günü 
karşılandığım, kendisinin lzıııire ~ı-
kar çıkmaz erine giderek anne ile gij saat 11,30 da komisyonumuzda 
rüştüğünü sonra eski kulüp nrkada~ . yaptlacakttr. Taliplerin prtname• 
Jarile konuşarak tekrar eski kulübü lerini almak üzere her gUo ve 
(Alta:}) a iltihak ettiğini yazmak - münakasaya iştirak edeceklerio
tadır. Refikimizin ,·erdiği bir habere de vakti muayye~de komisyonu· 
göre. Vehap lstanbulda iken kenJisi- muza müracaatları. (481) (2914) 
ne Galatasaraya girmesi hakkında :,. • • 

bir teklif yapılmışsa cta, hu teklifi Zafranboludaki. kıt'at için üç 
kabul etmemiştir. aylık 90000 kilo un 27·6-932 

(Anadolu) refikimiz yazısını şöy" 20 d 
ıe bitirmektedir: gününden itibaren gün mil -

Vehabın Paris seyahati ve orada detle kapalı zarfla mUnakB11aya 
yaptığı maçlar bu kıymetli futbolcu- konmuştur. ihalesi 17-7-932 Pa
nun kıymetini meydana koymuş ve zar günü saat 14 dedir. Şartna· 
daha en-el renk meselesini behane e· meyi görmek isteyenlerin Ko· 
derek mm~ takı~a ~ıma~ak istiyen misyonumuza Taliplerin °1

0
7,5 te-

bazı spor ıdarecılerıne, bır ibret der- · t ·1 kt• de A 
· mma ı e va ı muayyen . 

si teşkil etmiştir. . 69. Sahnalma Komisyonuna mora· 
Bulgar mllll tak11111 •ehrlmlze caatları. (476) (2897) 

gelecek * • • 
Balkan kupasını kazanan Bulgar Kastamoni'deki kıt'at için bir 

milli takımının eylül içinde lstanlrnl senelik 9996 kilo erımış sade 
da Türk milli takım ile karşıla~ması yağı kapalı zarf ıa müoakasıya 
kararlaştırılmıştır. konmuıtur. ihalesi 10· 7-932 pa-

Maçı kabul ettik, cevap zar günü saat 15 tedir. Teliple· 
vermediler rin şartnamesini görmek üzere 

"Fener Yılmaz spor,, kulübünden her iÜn komisyonumuza ve iha
bir mektup aldık. Hula.satan şunlar leye iştırik edeceklerin de vakit 
yazılmaktadır: muayyeninde teminat ve muvak-

Olimpiyat mecmun.c;ının 61 numa- kat ve teklif mektuplarile birlik· 
rah sayısındaki "Fatih ldman Yur ~ te Kastamooi satınalma komis
du meydan okuyor,, başlıklı yazı ken youuna müracaatları. (458)(2796) 
dileri tarafından hayretle okunmuş • • • 
ve derhal gerek Fatih kulübüne ge· Üsküdar cihetinin bir aylık 
rek Olimpiyat mecmuasına birer ce • erzak nakliyatı pazarlığa kon· 
vap gönderilmiştir. Bu cevapta davet mu1.1tur. ibaleıi 11· 7.932 pazar-
edildikleri maçı kabul ettiklerini, Q. .,. 
takçılar sahasında oynıyabilecekleri- tesi günü saat 15 icra edilecek
İti, murahhas göndermezlerse hcrk~s tir. Taliplerin muvakkat teminat
~e neticesi muntazır bulunan mağJU • larile muayyen zamanda komi•· 
biyeti kabul edeceklerini bilclirmiş - ınct çarşamba günU akıamı saat u.m ıs 
]erdir. Fakat 7. 7. 1932 perşembe gü. de mmtaka merkezinde ispatı vUcu: etme· 

nüne kadar ne bir murahhas ve ne lerı lüzumu tebliğ olunur. 

de bir cevap gelmiştir. "Fener Yıl _ HllAI kulUbUnUn kongresi 
HIIAI Spor kuJUbU umuml kltlpliğln -maz,, kulübü, mektubunun sonunda 

bu nziyeti nedametlerine bir delil 
telakki ettiklerini işaret ederek kara
rı efkarı umumiyenin yüksek hissiyn" 
tına bıraktıklarını söylemektedir. 

Mıntaka kongresi 
lstanbul nuntakası riyasetind'!!:ı: 
Nizarnnameınız mucibince mmtaka acli 

kotıgrcslnln 6 •• 8 -· 1932 cuma ı;Unil akti 
takarrür ettirllmi§tfr. iMUttefJk ku!Uplerlmi
zin blr an evvel murnhharılo.rmı tfi:/Ul eyle
meleri ve bu hususta görtljülmek .t~cre s.'\
lflhlyeUl birer muralıha.mıın temm':JZUD 20 

den: 
KulübUmUzlln Bellelik adi kongro.'11 22 · -

7 -· 1932 cuma günU aktoıuııacağmd·m 

muhterem azanın yevmi mezkiırdn saat 
tam 10 da Erenköy C. H. F. NahJy.:ı m~r· 
kezinde bulunmaları tebliğ olunur. 

BUyUkada ittihat spor 
kulUbU kongresi 
BUyUkadıı 1ttiho.t Spor kulUb!l 115 tem

muz 932 cuma gUnU saat 10 da, lıe· 

yeti idarede mUnhal bulunan Uc; azanın ye 
rtne intihap edilecek yeni azaları seçme!: 
için ku!Ube yazılı bulunan btliımum u.ııa:

nı tovkalAdo içUmaa çağırmaktadır. 

yanda bulunmaları ve iza 
almak üzere her gün komisY 
muracaatları. (527) (3202) 

• • • 
Bir hafta müddetle telll 

edilen 6000 kilo kuru fasulJ• 
talip zuhur etmediğinden bir 
zarfmda pazarlıkla mubayaa 
lecektir. Taliplerin Bergama 
Sa. AL. Ko. na muracaat1

0 (526) (32 
• • • 

Bergamadaki kıt'at içindi. 
hafta müddetle tecdıt e 
mevkii münakasaya konulan . 
markalı avrupa kiremidine tı 
zuhur etmediğinden bir •Y ı 
fmda pazarlıkla münakasaya kd 
muştur. Taliplerin Bergama 
Sa. Al. Ko.na muracaatJarı. ) 

(525) (3200 
"" .. . 

Maniaadaki kıt'at ihtiyacı İ 
(24575) kilo ıade yağı (505 
kilo şeker kapalı zarfla münık1 saya konmuıtur. ihalesi 27· 
932 Çar,amba günü saat 15,, 
dadır. Şartnameleri iÖrmek 
tiyenlerin komisyonumuza, tali 
lerin Maniaa 16. Fırka Satınal 
komisyonuna muracaatları. ı52 
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Satılık Arsa Hi••e•i 
Fatih Malmüdurlağande 

Mollanüraoide T opkapı cadd 
sinde 198·200 No. lı arsanın 
zineye ait (64) metro beş d 

. 
metro mahallerin bedeli defat 
tesviye edilmek ve açık arttır 
11uretile bilmüzayede sahlacaktlf 
Mezkur arsanın beher metro 
nun muhammin kıymeti Uç Y 
kuruştur. Müzayede müddeti 
Temmuz 932 tarihinden 30 Te 
muz: 932 tarihine kadar yir 
beş gündür Taliplerin 30 Te 
muz 932 tarihine mUsadif 
martesi günü saat onda ıpÜ 

yede ve ihale komiıyonuna -ıo\ı 
racaatları. (3125) 

Satılık Hane 
Fatih Malmifdilrlüğifnde 

Fatihte Katip Muslihittin ııt 
balleıinde Dıraman çeşmesi 
kağında atik ve cedit (20ı No. 
hanenin bedeli dört aene ve d 
müsavi taksitle satılmak nze 
3 Temmuz 932 tarihinden 
Temmuz 932 tarihine kadar Y 
mi beş gün müddetle müzayed 
ye konulmuıtur. Kıymeti muba 
minesi sekiz yüz liradır. Ta · 
lerin 27 Temmuz tarihine m 
dif çarşamba günü ıaat oo 
müzayede ve ihale komisyoolJllli 
müracaatları. (3126) / 

Doktor 

Hafız Cemal .-4 
Dahili Hastehklar MUteha ~ 

Cumadan maada her gUn lffl_:j 
sonra saat (2.30 dan 5 e kadar t;;f 
bulda Divanyolunda 118 numa~ 
susi kabinesinde dahili bastal J 
muayene ve tedavi eder. Telefo01 

tanbul. (2.22.398). _,/ 

VAKiT " 
Adres: lstanbul Ankara cadd 

Vakıt yurdu ti 
Telefon ı Yazı ıslen 2.4379 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lsıanbul Vakıt ~ 

lline ,artları: 
.i o 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
llariçıe - SOO 1450 2700 

!!!' şartlarımız: 
Hesmı liusıı5~ıı. 

Saurı ıo Ks 12.50.,.... 
Santim• 20 • 2S 

KUçUk llAn !•rtlarımı~ 
111 ı ':! ., .. ı · ıu ~et ıJŞ 

30 50 t>5 7 5 100 1'Uf ıı 
A - Abonelerimızin her iiç •~ır 

lıgı iç:n bir defa mt:ccane~aıl• 
H - 4 saurı ge~en l!Anlıınn 
saun için 5 kuruş zammolunur. 

VAKiT l\IATBAASl ,J 
Sahibi: .Mehmet Asım. u~: .. 
Ne~riyat müdürü: Refik ~ 
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Manisa Be ediyes·nden: 
419,000lira bedeli keşifli 

.Manisa şehrin isale 
ve tevz· edi ece su işi 
kapalı zari ulile mü
nakasaya konul uştur. 
Münaka a şar ameleri 
Manisa-iz ir-1 taobul 
Ankara. ya -Adana 
Be diye eri en alını_.. 
Proje ve fen i ş rtoa
meler (50) ı~ra mtJkabi-
linde Mani a beHediye ... 
s·nden veriı·r.Teklnfna~ 
meye raptı lazım ~elen 
evrak münal(asa şart

namesinde göster· ~iş-
tir • .Müoak /9/932 
ta ~ih·ne müsa ·ı Per
şembe günü sa·a.t (10)da 
Manisa Belediye daire
sin de yapılacağıod n 
teklif me t fcj) !arının .... 

makbuz m ·nde 
mezkur tarih ~e })) anisa 
Belediye:Riya et" net v
dii lüzumu ililn o unur. 

r;, V A.K~T ın =~ı 

~~~~~fü ~~'~'~:a~'.· 
lf arıyor - Günün cnuHyen sn

ıtlerinde çalr şm• '· üzere usulü mü7.1ara 
ya vakıf bir muh asip iş aramaktadır. l\ı z. 
t•$ı karşısında 7 numıradA li. S. rumu 
zile tıb rriren müracaat edilmesi. 

llf arıyor - Her ne iş olursa ol· 
ıun yıpaıım, iş arıyorum. Bakırköy Os. 
maniye kariycsinde kah\'eci lskender va· 
sıtasile berber Ati mahtumu t\ccati. 

Para yahut her nevi eşya
Hüı.Omf'l memuruna kefalede yahut ~~O· 
tekle veı ·1ıf· Saat 9 . 12 ar111nda mura· 
caat. lstı~.,lh. l B:ı hçckapı dördüncü Vıkıı 
han asm.ı -;ııt ~9 Union Kol · T 

. Ta,ra .WJtterllerlmize -
1'adın rıhats ·ılı ltıt\ gebelik, doğum. lo· 
hosalık hı fzı .ı1ı~:ısı çocuk düşürmek, 
bebek bcslem jr bunlnun beherinin fıaa 
posta ücrctıle beraber yur kuruştur, faz· 
la gdnder'Jlmfşs1.o fııde cd lecekdr. lstanbul 
Union Kol • 1' 

ıe: ocanı 

(3147) 

~er üç şeldldeki Kr~m Pertevi 
cılde . o~an _menafii itibarile kış 
yaz rstımalı ihmal etmeyiniz. 

fı~rik~ , elektrık. su tesisatı yapanlar ve 
saır bı!Omum iş, fen .,.e san'at sahipleri 
tanıştırılır. 

A Emldk sa tı lır, kiralanır ve alcarat 
idare olunur. 

• i ş ocağını ortak alı nır. 
B:ıbıali caddesi O rhan Bev han tele· 

fon 2349S 

As. M. Sa. Al. komlsyo· 
nu lllnları 

Harp Akademisı hayvanatı ih
tiyacı için 275 ton arpa kapalı 

zarf suretile sahn alınacaktır. 
Münakasaıı 18 Temmu:ı 932 
Pazartesi günü saat 14,30 da 
Top!:ıanede Merkez Kumandanlı
ğı satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona mu· 
racaatları ve iştirak için de ıart· 
namesi veçhile hnıırlıyacaldnrı 
teklif mektuplarını ihale gününün 
muayyen vaktinde komisyon ri
yasetine vermeleri. (25) (2686) 

* • • 
Yeıilköy'de Hava Makinist 

mektebi ihtiyacı için 3~0 ç~ki 
odun alf.ni münakasa suretıle 
satın alınacaktır. Münakasası 
17-Tenımuz-932 Pazar günü s aat 
16 ya kadar Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satın alma komis· 
yon unda icra kılınacaktır. 1 alip· 
lerin şartnamesini görmek ıçın 
komisyona müracaatlara ve işti-
rak için de muayyen vaktinde 
komiGyonda hazır bulunmaları. 

(23) (2684) 
.v. :ı/o :/-

Çeki 

1132 Topçu Atış Mp. 
850 OJçme taburu 
690 Eczacı mektebi 

4135 Mltepe As. Ls. 
1150 ihtiyat Za. Mp. 

700 Gedikli Kç. Za. Mp. 
320 Asker konağı 
300 Askeri Matbaa 
~8 Levazım dikim e•i 

850 Merkeı b umandan-

Jıf'ı 
252 Askeri MOıe 
700 Gülhane hastanesi 

11107 Yekun 
Çeki 
4000 Kuleli lisesine 
410 Aıkert Tıbbiye Mp. 
370 As. Baytar Mp. 

2000 Piyade atıf Mp. 
67öU 
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Yukarıda mahalleri hizalarında 
yazılı mikdarJarda odun iki şart
namede kapalı zarf ıuretile sa· 
ho alınacaktır. Münakasaları 17 
Temmuz 932 Pazar günü saat 
14,30 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satın alma komis· 
yoounda icra kılınacaktır. Talip· 
)erin şartnamesini görmek ıçin 
komisyona muracaatJarı ve işti· 
rik için de şartnamesi vec'.ıile 
hazırlayacakları teklif mektup· 
larmı ihale günlinün muayyen 
vaktinde komisyon riyasetine 
vermeleri. (24) (2685) 

SEYRISEfı' AJN 
l\lerkczl idaresi GalatA koprübaşı B 261?·' 

Suhc A. Sirkeci Mııhurdar ıade Ilın 22640 

lzmlr • Pire • l&k'lnderiye 
postası 

(lzmir) 12 Temmuz Salı 11 de 
Galata rıhtımından. 

Trabzon ?o~taoı 
(Cumburiyet)13Temmuz Çar-

b ] 8 de Galata rıhtı-::;am a 
rnından 

lzmJr • Mersin postası 

(lnebo'u) i3 Temmuz Çar· 

şamba 18de idare rıhtımından 
kalkarlar. 

lzmlr Eknpres postalarında: 

lstnnbul • lzmir ücretleri 
Kr. 

1 inci kamıra l 500 
2 inci 
3 üncü 
Güverte 

" 
" 

1000 
800 
300 

Mersin postaıa,,nda 
lstanbul • lzmir ücretleri 

Kr. 

1 inci kam:ıra 1000 
2 inci ,, 809 iş fzl<'re iş v" ıstiyenlere her sınıf 

lşçı, san auı r ~ c memurlar verilir. in şaat, 1 ~ ı ·~~E~" 1 'I ~ ııJI ııı ~ı I Pu r ~ m ı:--_G_üv_er_te ___ so_J _(3_18_4)_ 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe Alınıyor 

1 - 1932-1933 ders senesi için lıtanbul ' d:ı bulunan Kuleli 
ve Maltepe Askeri Liseleri!'! Bursa'da bulunan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mekteple· 
rine talebe ahnacaktı. 

2 - Liseler 9, 10, 11 İnci sınıfları (1, 2, 3) üncü, orta mekt~p· 
!erde 6, 7, 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400:500, Orta mektepler kısmında '.l00:300 talebe alına· 
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli mcccanidir. Talebenin iaşesinden başka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükümele ait oldağu gibi 
ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta \'erilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine terfi 
ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra C ümhuriyet Ordusu için 
zabit olurlar. 

5 - Biitün mekteplerde kayıt ve ka bul, mekteplerin bulun
dukları yerlerde 1 Ter..ımuz 932 de baş lar. Ve Ağustus 932 tari· 
hinde hitam bulur. Bununla beraber kad roda münhallcr kalırsa 
ders senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler• 
deo nakil suretile talebe alınmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve ortn 
mekteplere talip olanlar 1 Haıiran 932 tarihinden itibaren bu .. 
lundukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi kayt 
ve kabul şartnameleri •e muhtaralan bütün Askerlik şubelerin .. 
de mevcuttur. Talipler askerlik şubeler ine ve askeri lise ve 
orta mekteplerine müracaat ederek mezkur ıartfan öğrene 
bilirler. (2180) 

J _________ [) __ e_v __ ıe __ t __ r> __ c_nı __ ı_r~y~o_ı_ıa~r_ı __ ı~ıa~--"--ıa __ r~ı:--"':""""---
10000 ton kömürün bavıai fahmiycden, Derince Haydarpaşa 

ve Mersin Limanlarına nakli münakasası kapalı zarf uıulilc 
2.5· 7-32 tarihinde Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı· 
Jacaktır. 

Fazla tafsilat, beşer liraya Ankara •e Haydnrpa,ada idare 
veınelcrinde satılmakta olan ~artnamelerde yazılıdır. (3084) 

10000 ton Live maden kömürü kııpalı zıırfla münakasaya 
konmu~tur. 

Münakasa 24· 7-32 tarihinde Ankarada Umum mildürlfik bina· 
ıında yapılacaktır. 

Fazla malumat, Ankara ve H•ydarpaşada idre ~eınesindc 5 
liraya satılmakta olan şartnamelerde y&zıhdır. (3(,85) 

cstanbul Belediyesi ilanları 

SuJtanahmette barakil: Teminat 13,5 Jira 
Sandal bedesteninde büfe yapılmak üzere mevcut aralık ma• 

halli: Teminat 9 lira 
Yukaıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere müzayedeye 

konulmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Levazım 
müdürlüğüne ve ibate g ünü olan 14 7·932 perşembe günü de 
teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat etmelidirler. (2861) 

Keşif bedeli 1843 lira 26 kuruş olan Ü mraniye köy mektebinin 
tamiri kapalı zarfla mtlnakasaya konulmuştur. Talip olanlar şıırt• 
name almak ve keşif evrakını görmek ilzere her gün Levazım 
Müdürlüğüne muracaat etmelidirler. ihale günü olan 11·8-932 
pazartesi günüde 138,5 liralık teminat ma kbuz •eya mektubu ile 
teklif mektup! arını saat on beıe kadar Daimi Encümene verme .. 
leri IAıımdır. (3215) 

Kadıköy Dairesinden: Sıhipsiz ikı adet koyun bulunmuştur. 
Bir hafta zerfındr. sahibi çıkma'lsa satılacaktır. 3213 

Mahkeme ve 

lstanbul yedinci icra dairesin· 
den: 

Uır borı;tan ıfolny ı mahcu7. dört adet 
maa rererru:ıt h sket makineleri i~hu 
Temmuzun 14 cil l'erşenbe günü snat 
dokuzdan itibaren Mahmutp:ı şada Meh· 

mctpıc:ı hanında 13 ·o lu odada bil· 
mib;ayide pnr3ya Çe\Tileceğindcn ınlıp 
olan lınn mahallinde memuruna mürıı 
ca:ıtl arı ılAn olunur. 

lstanbul ikinci icra memurlu· 
ğund::n: 

Bir alacağın temini zı mnında mahcu7. 
olup açık artırma sureıi le parayı çe\Tıl· 
mcsi muk:ırrcr muhıı.:IH numaralardıı 
kunduralarla lastik ,.e camt>k~ n lar l 2 :- 9.~2 
tarihine miis:ıdif ~al ı gün il sanı I 7 den 
18 ze kadar PantAltıda Osman bc!de 
hamamcı zade ıpartm:ını tahtındaki dük· 
klnda saıı ln cajtından talip olanlm n mez
kOr ı.rü n \ 'C saatda mahall inde hnzır bu
l u n ıca'ı memurunı mUrıcaatları ildn O· 

lunur. 133201 

lst:ınbul ikinci Ticaret mahke· 
mesinden: 

M. M V. lst. A \' U k ııt ı Süleyman 
Tevfik Re)' ıarııfındın üçüncü K()J Ordu 
fosulyı muteıhbidi Nahit Bey aleyhinde 

icra ilanlnrı 

ıknme o unın farf\ ı liıc da\·asından do· 
layı ittihaz Ye ıı:ızecclcrle ilı.\nen \"aki 
ccbliğıcıı ııığnıcn mahkemeye gelmemış 

\"C 1 1\ınci mute:ıhhide OdenlJüp fark h~Stl 
olduğuna dnfr ita emirleri ,·c tchakku lı.'. 
eHnk ı dı gelmiş olma ını Ye muha~ c · 

mc de hiıkum dcı ccc ine gelmesine bl· 
ııncn son bir muımcleli gıyap kerannııı 
tebliği kam gir olmuştur. llAnen tebliğ 
tarihinden itihnrcn 406 maddeye tc \ fıkan 
itıra.z etmcdıği ~ c muh:ıkemenin mı.ı:ıllA !c 
bulunduğu 2G 10 9.~2 çarşanbı gunü 
~a:ıt 13 30 mah kemede hazır bulunmadı[:ı 
takdirde \ akrnları knbul \e ikrar ~~lrmış 
nddolunıc:ığı tebliğ makamını kaim ol· 
ma k: uzere ılAn olunur. (332i) 

MevJldlşerır 
llugün öğle namazını müteakıp Ka· 

dık\i} ünde O man alta c:ımlinde Cüm· 
huriy~t ~ı zctc~i muharrirlerinden mer· 
hunı AgAh lleyın ruhun:ı ithaf olunmak 
uzcre mevli~tı, erıf kıraat cdılecckti r. 
~ lerhumun dostları ile ıırzu buyuran zc· 
\3tın ıcşrılleri rica olunur 

A Bugtin ögle n:ım:ı zını mlııeakıp 
l\ıdıköyünde Osmın ağa camilndc mer· 
hum Fıhrettin Ytsnri Bt>yin ruhuna it· 
hı;f olunmı k üzere mcvlidı~crif kırın t 
cdllc:ccktlr Merhumun do~ıl:ırı ile arzu 
buyuran ZC\'a tı n te~rHlcrı rica olunur. 
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İNTURiST 
IST ANBUL - GALATA, ÇiNiLi RIHTIM HAN 

SOVYET SOSY ALiST CUMHURiYETLERi iTTiHADINI ZiYARET EDiNiZ. 
INTURIST : Sovyet ittihadını en mükemmel ve müsait şeraitte ziyaret ve aeyabat eababım tertip ve temin eder • 

V ASI VE MÜTENEVVi B1R MEMLEKET 
Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri ittihadı, vasi ve mütenevvi bir memlekettir. O; Avnıpanın sUliisünU, Asyanın nısfını ve bUtUn dünyanın altıda bir kısmını ihata etmektedir. 

Huz bin millik hudutları arasında sahne güzellikleri, garabetler ve müess.:r tezatların nihayetsiz tenevvüünü bulacaksınız. 
Sevahili; yedi deniz ile muhat ve dağları, bütün Avrupanın en büyükleridir. Memleket; vasi ormanlar, büyük nehirler, sıcak bahçeler, taze vahalarla dolanmış yakıcı çöller ve 

arp tepe ve hayırlarla mestur ve müzeyyendir. Tarihten daha kadim şehirerl ve bakir bir toprak sür'atile feveran eden ş.aşaadar yeni tehirleri vardır. Velhasıl mazi, hal ve ıstık· 
bal; asri zamana delalet eden canlı bir hadise şeklinde imtizaç etmiştir. Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri lttihadında 188 millete ve muhtelif kavim gruplarına mensup 160 mil· 
yon insan yaşamakadır. Her biri kendi vasfı mümeyyizi ile hareket eder n hepsi de tabii güzel kostümlerini labis olurlar ve U9 muhtelif lisanda konuşurlar. 

Şark , .e garp, atik ve cedit, çelik ve şarkı hepsi, bir devrialem seyahati gibi son derece mütebeddil bir panorama icat etmek için birleşir ve birkaç haftalık cazip ve sihramiz 
ı:eyahatin bütün güzellikleri ve kolaylıkları arasında gözle:..ri:.:.:n:.:.:iz:.....;.ön;;.;.iı;;.;;.n.;.;d•e-"..iıaııııiıinııiıilaıiıiıniıılıırriıılıı. __ mlli_. ________ _ 

Gldllecekyerler 

LENİNGRAT 

MOSKOVA 
MOSKOVA (S glbı) LE • 

NİNGRAT (! glln) 

LENtNGRAT (2 &1ln) MOS-

KOVA (S glln) 
MOSKOVA (4 glbı) LE • 

N1NGRAT (S &1lJı). 
LENlNGRAT (8 gl\n) MOS· 

KOVA (t glln) 

MOSKOVA (5 gün), RAB· 

7 

7 

KOF (2 g1ln), KİEF (S gön) 
MOSKOVA (6 ailn) • 20 10 

uaWk 1eyahat, KtEF (2 1/ 2 
gtbı), DNEPTROSTROY (l 
glbı), vapurla Khrenon'ıı U 
11aat ve Odesaya :U aaat, ().. 
DESA (2 gün) 
LESİNGRAT (8 illn) MOS

KOVA (5 glln) S2 11aat tren 
- BOSTOV - DON le havallsJ 
(8 glln) ıs - ao 1aat tren -
KlEF (2 &'ÜD) 

LENİNGRAT (S gün) 
MOSKOVA (5 glln) N. SOV-

10 GOBOD (l SÜD)· 4 g-Un va -
par. STALlNGRAT (l gllD) 
trenle MOSKOVA'ya 40 ıt.&at. 

14 

16 

16 

YAZ DEVİRLERİ TARİFESİ 

295 

295 157 74 

420 210 95 

567 273 126 

650 315 147 

650 315 147 

820 400 

820 400 

945 462 

" ilTU~IST ., azımat •a atdıtta SoyYst tize muamo11tı~ızı temin eder. LAakal 10 tlşltlk gnp sayallt mnda " 1ST ,. bıllha21r r,~e~~n,~~lt~~.hım ıenzıııt 

190 

190 

'ERAITI UMUMlye Blıtnd llUUf, (Vagon u Uplnde) ".Slepln•" lvlo' ""9 lıa V11Smllar lbJldl ..u.acll\ ulmet ve avdette OTOMOBl1.1.ga. 
FlATl.ı\.K: Sovyet So9yalln Ctbllbarlyetlerl lttHuıdmda ikamet mevcıat olnd)'&D baUArda kabank koltukla n poe p)'d ~ )'atak· BAG..U - Adam batma 12 klolluk bagajlar ıerek vapurla " P' 

ücıretleriDde Sovret. vlwl, • mtuıemmel otellerde ...-IJ'on komple lara kabili t.MD ngoraJarla. re1<ae ıttnle MV)'l't Solyallıt CllmhurlyeUerl ttUbactma nakli mecea .. 
(~ a defa ~k) ......... rellber, l8llJrlerl, mlselıerl, ııercUert, ikinci •llJlt ,,kabank kol~ '" pcıe Y,ataklara \uıf'lll ~vll ,.,. ıumdlr. 

tb'akolan, uueı.,.1an vo Direyi ziyaret maaarl1l de claldldlr. pnlarla. SINIF TEBntU - Yolcu bareke1 taıUMI ımclblnce mafevk 
SovJe& SotJyallllt CtlmbarlyeUerl ltttlıadmda tlmencllfer tlcuratı Uçtmcll 11nıf, kalıank olmı)'an n fakat rece yatap italrill tah· tm"t~mı tetllre .6ırek llllUfl tebdil ne .eyalaate deVam eclUeblllr. 

intihap ecll1ecek •mıfa ıöre telMMlılll eder. Şöyle ki: vll koltuklu vagonJula. 

Fazla tafsiJAt ve seyahat programını, huıuıi seyahatler için tertip edilen musavver katalogları almak Ozere zirdeki adrese mOracaat olanmua ı 
" INTURIST ,, Sarkı Karlp r Omassi:l 11 : GALATA l'iNI 1 rl ili i HAi 

TELGRAF ADRESi: lNTURIST - IST ANBUL TELEFON : BEYOÖLU 2501 
- ' 

ÇimentolarlaAlikadarOlanlara:,-. ---tiskUdar Amerl,kan Kız Lisesi --
Mektep Eyltillln 15 ind Perpm.be gilntl açılacakbr. 
l<ayıt ve kabul için AfUatottan itibaren SALI ve CUMA 

BetoalannlZln Serian Tasalltl.p etmesini istiyor musunuz? 
c·etonlarımzın Yftksek Bir Mukavemeti haiz olmasım istiyor musunuz? 
Vakit Kazanmak istiyor musunuz? 
Para Tasarruf Etmek istiyor musunuz? 
Bir Emniyeti KAmllenlz olmasım istiyor musunuz? 

Darıca'da Esklhlsar'da 
"Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su 

Kireci Fabrikaları Anonim Şii,, 
ve Zeytlnburnun'da 

''Türk Çimentosu ve Kireci Anonim Şirketi,, 
il MamulAtı Olanı 

Siiper Rslan,, 
-------• markasını istimal ediniz. 

Sıbbi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

,.....SATiE~ 

Temmuz 1914 
Dünyanın en maruf müverrihi 

Emil Lüdviğin şah ~seridir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan biç bir kimse bu
nu defaat ile okumaktan mils
tağni değildir. 

Tercüme: Hardar Rlfat Serindir 
150 kuruş fiatla her kitapçıda 

hulun ur 

Mm. lbsiJbtıhıf ve KoC1Jell M~t. Mv. kumtındanlı6ı 
levazım mddfJriyefinden: 

Deniz efradı için 25 haziran 932 tarihinde mDoakaıaya konu
lan bir milyon kilo ekmeğe verilen fiat gali gCSrlllmekle yeniden 
20 temmuz 932 çarpmba gllnO saat 14 te aleni olarak mOna
kasa11 icra edileceğinden talip olanların yevm ve saati mezk6r· 
da lzmitte ÜssObabri kumandanlığındaki komisyona mDracaat
ları ilin olunur. (3188) 

Tftrk 1 Vurdu 
M E N S U C A T MAKlNELERl 
YÜN, PAMUK, V'GONYA- komple tesisat deruhde olunur. 
Kalorifer tesisan 
Sıhhl tesisan 
Süt makineleri tesisan 
Buz ve soğuk hava tesisan 

Galata'da 
Bahtiyar Han 
Telefon: 
Beyotf u : 17 57 

gllnleri mOdBriyete mOracaat edilmelidir. 

Pazarlıkla Satılık Bara· 
kaEnkazı 
Balnrk&y MalmUd&rlOğOnden : 
Vergiye olan borcundan dolayı Floryada kDçDk plAj u 

Talat Beyin banyo mahallindeki mevcut (266) adet baraka enk 
17·1·932 tarihine mtisadif pazar gün il saat 11 de mahallinde 
blacakbr. Talipleria ıeraiti ö~enmek için memuriyetimize 
mtlzayedeye iftirak içinde ihale gUnll banyo mahallinde aa 
memuruna mllraCHtlan. (3191) 

Ankara merkez satın alma komlsyoO 
rlyasetlndenı 

Ankua rarnizonuadaki katat ve mllessesab askeriyenin i 
yacana mukabil ıimdilik 400,000 kilo buğday unu kapah 
ualile mOaakasaya konulmuttur. ihalesi 21-temmuz-932 pazar 
nll saat 16 da Ankara merkez kumandanlığı aaboalma kom' 
nunda yapılacaktır. Şartnameler Kayseri ve Eıkifehir ve St 
ve Iıtanbul 111 K. O. ubaalma komisyonlarına göoderilmiıtir. 
tiplerin ,artnameyi okumak utiyenler taırada mezkür aabn 
kom'ayonlarıoa ve merkezde Ankara merkez saboalma ko 
yor.una herglln mtlracaat edebilirler. Taliplerin vakti muayyeniıl 
teklif mekluplarile birlikte komisyonumuza milracaatları • 
olunur. )2198) 

Deniz. Levazım 5at11UJlma IComisvonundanJ 
6000 Ton Rek9mpöıe !s6m8rll: Kapalı zarfla mOnakaı{;ı ~ 

Temmuz - 932 pazartesi gilnD saaat 14 te. .. 
17400 Metre yerli Kirpaa: Kapalı zarfla mDoakasar. 2~ Te.0-

muz 932 pazartesi günn saat 16 da. 
Deniz Luvvetleri ihtiyaca için satın alınaca~ felaı. · yuk 

miktarları yazıla mılzemenin hizalanndaki gün Vl'ı saa~lerde 
nakaaalan yapalacağından ıartnamelerini görmek istiy.enleri• 
giln ye mOnakaaaya ittirak edeceklerin de mlioalcau gilnO 
mevzuaaına tevfikan hazırhyacakları teminat ve teklif mekt 
rUe birlikte Ka11mpapda Deniz feyazım aataoar-. komisy 
milracaatlarL (3008\ 


