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CUMA 8 TEMMUZ 1932 

ARONE ~ERAiTi -·-·········-·············-·----·--· ! NODDET: jTORKiYE ICINi HARIC ICIN, l 
J SeneliCi f 1400 Xr. 2700 Er. ; . . . 
j 6 Ayh~• j 750 Xr. 1450 Er. j 
j 3 Ayh~• i 400 Xr. ! 800 Er. ! 
i 1 A ~~.!.L-~.?2 ... ~.- ! 

Niishasa her yerde 
l5 5 Kuru,tur, =:;; 

_femiyeti Akv ama davetimiz 

rali~enin alka takdimi merasim 
biiyiik tezahiirata vesile te§kil etti 

Tarih kongresi 

Diin ~ok 
Hararetli oldu 

Zeki Velidi B. in iddiasi 
=tiddetle + ~nkit edildi 

HeyetiV ekile diin miihi .... 
bir i~tima aktetti! 

Ankara 7 
(Telefonla) -
Tarih miider -
rialeri Ye mu -
allimleri i~ti • 
ma1 bugun de 
devam etti. Og
leden evvel Tiirk 
Tarihi Tetkik 
Cemiyeti aza • 
atndan prof. 
Sadri Makau -
di Bey tara -
flndan ctarihin 
imilleri>, Buda· mlnk1l !ptimatn ltif. 
pette tehir ki - tlplerfnden Sadrf 
taphaneai· tark Maksudf B. 
eaerleri miidiirii M. Zayti Ferena ta· 
raf1ndao cHint Akraba kavimleri a• 
raa1nda• mevzulu birer konfel'ana 
verildi. Reisicumhur Hz., Batvekil Is
met Pata Hz. kongreyi te~rif buyur • 
mutlardl, Kongre aktam dokuz bu -
~uia kadar aiirdii. Reiaicumhur Hz. 
ve Batvekil Pata da miizakerah o 

!'akllm baltpe.tnd~ dan gectkf - mera.rlmden bfr fntibCJ: 1932 -GilzeUik- Krali,esf ltalka takdlm edfllyor _. vakte kadar takip buyurdular. Sadri 

T;ili ... K~~-gr ...... ~~i............ Taksi·m bah('esi·nde du·· n ~;~::~~?:i: ~:t7~::::;:id:.~~e;~;n 
~ beteriyetin inkitaftnda mueaair olan 

Munasebetile ••• gecek1• takdi·m merasi·ml· :;;~~:!e'bub;!'::~:~.v~,;;;·Y:~e~-
ookt•l•r• hulaaa eyledi. Profeaor 

Ef 
(Mabadf s tllct •ah!fedel 

sanevi bir hakikat .......................................................... .. 
2ooo bukadar sene evvez Krali~eyi gormek istiyenlerle bah~enin Dahiliye V ekili 
"JW ll_H llU vartuk 

ordusu~ i~i ve dJfl hmcahln~ dohnu,tu y alova'ya gitti 
[Mulianir arkailaslarimizilan 

Yusuf Osman Bey Cuuiliuriyet ka
rileri i.;in vesikalara mi.istenit mii • 
kemm~l bir eser hazuhyor. <;oiu 
Yaztlmlf olan hu eaerde Miladt I sa'
dan iki aatt evvel, yani iki bin yiiz 
hu kadar sene mukaddem Vaaatl 
~imali ve $arlti Aaya'da Tiirk bir: 
ligini leaia eden biiyiik bir Tilrk 
k.ahramanmm, Yani T eoman oit • 
lu Mete'nin hayau hikaye ve 
taavir olunmaktadll'. Netredildi"i 
zaman gOriileceg; iizere hie; bir r! .. 
man, hi; bir Tiirk'e bu hakiki hi· 
kaye kndor heyecan vermek ihti • 
mali yoktur. Tarih kongreainin 
in"ik.adt miinaaebetile bu eaerden 
bir iki sahifelik bir par~al'l kari • 
lerimtze tokdim ediyoruz:] 

200 oeneainin (M. Ev.) (1) ilkt;8 • 

hartnday•z. ~in'de ea~i hanedaru 
'devirerek tahtl ele ll~•ren ve Han 
aiilaleaini kurao Kao-Ti aaltanat a\i. 
ruyor. Kar•t•khklar memleketi altuat 
etmittir. y eoi imparator oTtahga 
biraz duzen vermege uir&Jlrken, Me
t 300 000 auvarilik ydmaz ordu • 
a::.un battnda, ~in hudutlar~nl an •• 
11z1n, bir aevkiilee:vt baaktnl tie. ll~h. 
Baakto o kadar ani olmuttu kl, hu
duttaki ~in muhaf•zlarl silah kulla • 
nam•yarak ezilmitti. . .

1 
I' 

Hiin athlan, dallfa dalga, ~ e~ ~ ~ 
Yorlardt. ~in'in Tay-Yuao ey .eh U: 
ka~ ..;; d • t'l' eclildi. EyaletlD vah 

T e-n e II I a S' 'd' 
ve kumandanJ, Jenera! Han· 111 1' . 
Hyung-Nu'laatn (2) korkun~ kuvnh 
hakktnda ketif kollarmdan Ulal\Un~l 
alan Jenera! Sin Tav eyaletinin payl-

h , • 'I k ta h May. Yi tehrine derhal ~ek• ere 
orada tahaaaun etti. Bedbaht Jenera! 
lmparatora gonderdigi haberlerde a· 
eele imdat iatiyor vaziyetin veha " 
metini Yana yaktl~ bildiriyordu. Me· 
te, aevkiilceyf baak1nmda kat'i dar• 
beyi vurmakta, ne kadar ~sta ise, te• 
hir kufalmada, puau kurmakta, ve 
hele haamt aldatacak tuzaklar tertip 
etmekte de o derece marifetli idi. 

May· Yi fehrini kutath. Muhaoara 
~emberi, o kadar atln idi ki kasaba· 
d~n bir kut bile u~muyordu: Hun'la• 
rtn (3) ku,atma teTtipleri de mu • 
~emmeldi. Kaleleri doiecek ~eba • 
tder, mancJntklar, dik duvarlar• ttr
manmak i~in ip merdivehler ve k 1 
urganlar, hulasa her fey tam da •n 
S k h am t. 

~ ' mu. aaara devam ediyordu. l?e· 
htrde YtYecek yavat yavat azaldt. 

C Mabadl 5 fncf salt!fede 1 
Ul Mllittan evvel demek. 
C2J TUrk1ertn demek 
13> TUrk1erln demek. 

~iilaii Kaya B. uzun bir 
~ark seyaha~ine ~1kacak 

Ankara'da otomobille tehrimize 
gelen Dahiliye V ekili l?ukrii Kay a 
Bey, diin geee:vi Tokatliyan otelinde 
ge~irmit ve giindiiz de otelde met
gul olarak muhtelif ziyaretleri ka
bul etmittir. 

l?iikrii Kaya Bey refakatinde nii.. 
fua miid'iri umumioi Akif ve kalemi 
mahout miidiirii Ekrem Beyler ol • 
dugu hal de Ankara' dan hal'ekct et
mit, Ktztleahamam, Gerede yolile 
Bolu:ya.Hiderek burada bir geee kal
m•t ve erteai giin Diizce, Hende-kt 
Adapazart tarikile tzmit'e gelmi,tir. 
Dahiliye Vekilimiz lzmit'te de bir ge. 
ee kalarak ~artamba giinii Hereke 
ve Gebze'ye oradan da iotanbul'a 
hareket etmittir. 

iak!lm bahpe!lnfn dan gecekf m .. cmaaram Ye~ bulup oturabllenle~ 1 ........................ ~~~~~~~~-~~~~~~.~~~.'!.~~~~ .. . 
1 KENDt KENDtMtzt TENKtT: 1932 Tiirkiye Giizellik Knli~eai 

Keriman Halia Hantm diin gece Tak· 
aim bah~eainde halka takdim edildi 
•e bu takdim meraaimi muazzam te• 
zahiirata veaile oldu. 

Saat sekiz buvukta 
Takaim bah~eai, aaat yediden iti. 

huen dolmaga hatlamtfb. Saat ae • 
kiz bu~ukta bot masa kalmamlfh. Bu 
aebeple gelenlere yer temini i~in bir 
hayli ~ahttldt. Maamafih ragbetin 
dereceai Takoim bah~eoinin haddi ia· 
tiabiaiJe nisbet edilemiyecek aurette 
yiiksek oldugundan bir ~ok kimseler 
bizzarur ayakta kaldtlar. 

Sa at dokuz bu~uk ... Krali~elerden 
yalntz Natide Saffet Hantm var. Halk 
yeni Krali~eyi alk•tlamak i~in aa • 
blratzlantyor. Hatta bir arahk bah -
~ede bir alktf tufantdtr koptu. 
Belki miiatakbel krali~elerden bir 
hanJm yeni Krali~eye benzetilmitti. 
Halk tezahiirata batlamtftl. 

Piyami Safa Bey: 
_ Daha gelmedi, daha gelmedil 
Diyerek vnziyeti tavzih etti. 

MUthi§ bir kalabahk 
Saat on .. Ayakta kal.anlar!n mik • 

r bulabilenlertn btr ka~ 
tar•, ye ' • F t • f . I' . t eavu" z etm!Sh. o ogra ma-m•a tnt e · 

k . 1 • K ali•e i•in haztrlanmtf olan 1ne ert r "~" '$ • d 
'!mit faahyete ama e. masaya ~evr1 , 

Dakikalar ilerledik~e izdi~am .~r • 
hyor. Sade Takoim bah~eot degtl, 
bah~enin Takaim caddesine ·~·I an ka
P•larmtn onii de hmeahiD~ dolu. 
Babpenin dahil ve baricinde bulunaolar• 

Gilzelflk Krallpesl ltalktn karlliincil 

20,000 kiti olarak tahmin edenler 
var. Kalabahk o kadar miithit ki, 
tramvayJann ve aair vesaiti nakliye .. 
nin bile aeferleri inkitaa ujT1yor. 
Kaptlartn muvakkaten kapanmaa1 •u· 
retile ahnan tedbir miithit itirazlarla 
karttlaotyor. Halk: 

- Y er yok .. Biliyoruz; fakat mii
oaade edin, 1932 Krali~esini alk•t -
la)'lP ~tkahm I 

Diye bagmyor. Fakat bunun im • 
kant yok. Halktn arzusu yerine ge
tiriliroe i~erideki izdiham daha feci 
olaeak, Zabtta memurlan ve bah~e 
miiatahdemioi maoi olmaga ~aht• • 
yorlar. 

CMabadf 5 fnci saltffejc) 

Tiirkiye'nin eksigi 
Eksiksiz memleket olmaz, ve bir 

memleketin eksigi bir maddeden ibaret 
bulunmaz. ()yle olsa ne biiyiik bahti • 
Ynrhk olurdu: Biitun millet kuvveti o 
bir tek eksigin ikmaline tevcih oluna -
rak ve bu euretle o bir tek eksik orta
dan kaldmlarak memleket eenneti ala· 
ya dOndiiriili.ir, giderdi. 

Bununla beraber Tiirkiye'mizin pek 
hiiyuk bir tek eksigi vardll ki bath ba
ftna ve ayYlea bir tek eksik diye say1l -
maga laytktrr: Susuzlukl .. Hi~ ,a,ma • 
Ytn, memleketimiz su itibarile kerbel8.ya 
henzer denilecek kadar biiyuk bir nok· 
ean i~indedir. 

Ge.;en giin Ankara'yi l:ia~tanb"''a tel· 
kik eden bilgili bir arkada,: 

- Ah, bir de ruyu olsa idi: 
diye haytflantyordu. Arkadas, ic;in • 

den kaymyarak ftaktran bu a~zusunu 
Ankara' da da soylemio. Ona: 

- Yaktnda au gel~ek, 
Diye teminat ve izahat vermi,ler. 0: 
- Oyle au degil, her sokakta ta!an 

mebzul su, Ankara' nm iklimini degi~ .. 
tirecek kadar hoi au, 

D~mif. Bunu bize hikAye ettiii za .. 
man kendisine: 

- A devletli, 'dedik, aenin istedi&'in 
bu fey her taraf1 su ile ~evrili lstanbul' da 
bile yoktur, ve giirul giiriil akan Sakar· 
ya' nm kenartndaki tarlalar bile bugiin 
dahi susuzluktan mu•tekidir. Bu bizim 
ezeli Vf' umumi bir derdimizdir. ln,al· 
lah ebedi olup gitmez 1 .. 

Davet yar1n Meclis'e bildirilecek, 

bir ~ok hatipler soz soyliyecekler 
6 

Cemiyeti Akvamda 1 

SOylenen nutuklar \ 
Ankara 7 (Telefoola) - Heyeti Ve·i 

!ale bugiin saat bette hir i~tima oktetti. ' 
Bu i~timada Cemiyeti Akvam'a da· 

vetimiz mes'elesinin miizakere olun • 
duiu, Hariciye Vekilinin arkadaJianna 
izahat verdigi tahmin olunmaktadrr. 

Harjciye Vekili mes'eleyj cumartesi 
giinkii i~tirrwnd" Meclise arzedecektir. 
Bu miinaoebetle Mecliste muhtelif ha· 
tiplerin sOz almas~ muhtemeldir. Cemi
yeti Akvam' daki tezahurat burada ~ok 
iyi tesirler brralarufhr. 

Cemiyeti Akvam'a gidecek heyeti -
miz henuz taayyiin etmemiptir. Maa -
haza cemiyetin 18 temmuzda oktede -
cegi i~timada Hariciye V ekilimizin biz -

( M abadf 8 tncs &altlfede l I 
L'etnfyeti Akvam Meclf.tne frtiralc eden 
i lk heyetlmlze rfyaset edecek olan Harfcfua 

Vei<Uf Tevtfk B;Jftil Bey ................... ' ........ '.' ................. ' .................. ' ............... ' ... ' ......................... ' ..... . 

Alman Ba§vekili " arttk 
iimit kalmadt, diyor ! 

Buna ragmen Lozan' da tamirat i'inin 

halledilecegini soyliyenler -var 

Lozan konlerannnrn en miihim ii~ •iman 
M. Herriyo Fon Papen Mistler Makdonald 

Lausanne 7 (A.A.) - Dun aktam \ kadar devam etmittir. -
6 devlet batmurahhastntn aktetmi, Gazeteciler tarafmdan irat olunan 
olduklarJ i~tima saat 18,3r oan 20 •• LiJ.tten saltfte!ll pev!rfnfll 
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'Kralice ve liakemler 
[Bu karikati.ir 932 Gi.izellik Krali~ e1ini intihap ~1en, ~akem ' li~~etf\ 

azaBtndan reuam Melila I:uat Ham m taralmdan ~:z:rlmlfto:r.] 
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Turk- Y nan 
Mahl(emesinde Martha ah~1hk yap maga ba~lamu~b, bu 

bizi de memnun ve miistefit etti 
-- ·-·~· -

Diin on yedi dava 
riiye!__ edildi - -----

Gizli harbin mubarebe meydaru 
demek olan bu apartamanla magaza· 
nm ku;- bir kTokisini ~izmek tayya
reci kadanm ne gibi tabiye manev -
ralara yapmak mecburiyetinde oldu
iunu gostermege kifayet eder. 

Martha, kendi dairesine magaza
nm i~indeki merdivenden ~1k1yordu. 
Bu merdivenin nihayetinde kiic;Uk bir 
koridor varda. Giizcllik salonunun 
kapasJ ile Baronun biirosunun kap1· I 
larandan biri bu koridorn ac;tlayordu. 
BUronun kap111 knpand1g1 zaman, 
Martha aparhmantn digcr methalinc 
ancak banyodan ve mutfaktan gec;e· 
Tek gidebiliyordu. 

Mutfakta, Kolberg'in karumm es
ki hizmetc;i-lerinden biri ahc;ahk et
mekte idi. Madam Kolberg bu kadtnJ, 
emin bir hizmetc;i olarnk, Martha'nm 
hizmetine vermek lutuf ve nezake
tini gostennitti. Hnkikati halde bu 
kadtn, Caltkutu'nun ikinci bir gar
diyana idi. 

ApartJmana, magazadan degil de 
asd binanan biiyiik merdiveninden bir 
ziyaretc;i geldi mi kaptyJ c;ahyor, o 
zaman ahc;1 kadtn Isabella, mutfa -
i•n kapasam iyice knpadaktan sonra 
gidip kap1y1 ac;ayordu. Gelen adamt, 
ya Baronun biirosuna, yahut ta bu
rasJ dolu ise, bititik salona ahyor, 
o vakit, Baron, gidip salonda miit -
teri ve ziyaretc;i ile goriitiiyordu. 

Bu suretle Kolberg, c;iftc bir ma
nevra c;evirmit oluyordu. Evvela, ka· 
raaana, sevdigi kad1nm, kendisi ic;in 
~k kaymetli bir muavin oldugu fik- · 
nna veriyor, hakikati halde ise 
Martha'ya hie; bir itte kullanmamakla 
kalmayor, ayni zamanda, kcndisini 
ziyarete gelenlerin hepsini kemali 
meharetle ondan sakhyordu. 

Bu kuc;iik oyun, on bet gun devam 
etti. Bir giin Martha biroenbire, ls
panyol yemcklerini yiyemiyecegini, 
aafranla, airkeli, sar1msakh yemek • 
lerin midesini fena halde bozdugunu 
soyledi. 

Bu sozler derakap tesirini gosterdi. 
Ogle yemeklerini Baron kendi e

vinde yemiyor, Martha ile beraber 
yiyor ve onunla yalmz bu zaman -
ltrda ba~b'a¥~ IC:alarak konutabili -
yordu. $imdi, kadtmn, artJk lo~an -
tada yemek yiyccegi tchdidi kar'J -
~mda kahnca cana stktldJ. Fakat ~a
hkutu'nun teklif ettigi muhtelif bnl I 
auretini, uzun bir mukavemetten son· 
ra kabule mecbur oldu. 1 

Ev .. bibeai, yani Martha, kendi 
yemekledni kendisi tertip ve onlarm 
pitirilmeaine nezaret edecekti. 

Bu auretle Martha, ilk hat nobet-

•uallere cevaben M. Von Papen, cc;ok 
Umidim yok ve bundan dolayJ mu -
tee .. ifim• demittir. 

FTansa'nrn son cevabr 
Lozan 7 (A.A.) -Havas ajan -

•andan: Alta devlet murahhaslarmm 
ic;timaJ esnastnda M. Mac Donald, 
gotiirii meblii miktarsmn tesbiti hu- J 
auaunda miitekabilen miisaadat ib • 
raz eylemeleri maksadile M. Herriot 
ile M. Von Papen nezdinde yeniden 
bir miiracatte bulunmuflur. 

M. Herriot, imza edilecek olan kon 
vensiyonlaran metni uzerinde itillf 
edildikten $0nra gotUrU miktarJntn 
miinakatasma muvafakat cdebi • 
lecegi cevabam vermi~tir. 

Bu vesaik derin bir tetkike ihtiya~ 
gostermektedir. M. Herriot nncak AI 
manya'nan bilvasata veya bilava•tla 
talep etmekte oldugu sivasi f rtlar 
hakkanda h}~ bir hUkmii ihtiva etmi• 
yen muahedeleri imza edcbileeektlr. 

Celse bu fCrait altmda saat 22.45 
te nihayet bulmu' ve bu sabaha talik 
edilmi~tir. 

Konferans akametc ugr1yacak o
lursa bu tarnirat bedellerinin y kunu 
Uzerindeki ihtilaftan mUtevellit ol • 
mJyacak, fakat Veraay munhedeaine 
hunnet gibi Fransa'nm bu bapta hi~ 
bir tecavi.iz kabul etmiyecegi pren -
sipler uzerindeki esaaiJ noktal nazar 
farkmdan meydana gelmi~ oJacakhr. 

Diinkii vaziw~t 
Lozan 7 (A.A.) - M. Herriot ile 

diger Fransaz naztrlarJ itillf proje • 
lerini bu sabah son de(a olar k o -
kumu~larc'..!r. Bundan sonrl'\ M. Von 
Papen ile M. Von Bulow, M. Herriot 
ile iki saat kadar gorU,mtitlerdir. Bu 
miilikatta M. Boncour da haz1r hu • 
lunmuttur. M. Herriot her hangi bir 
siyasi aart kabul etmekten lmtina hu. 
susunda bUyuk bir 11rar ve sebat gos· 
termi,tir. · 

Bununla beraber bu miilakat niha· 
yet bulduktan IOnra hukUm sur • 
mete batltyan intiba konferanstn 
neticesi hakkanda hiry te bedbinane 
deiHldir. 

cisi vazivctine girmi,ti. c;unkii bun
dan aon;a, her znman, ba~mda bu -
lundugu ocagm yanmdaki pencere
den bakmca, bu yol merdivenden ge· 
lip gidenleri tarassut etmek ltabildi. 

Hi~ bir ahc;1 Martha kadar tence· 
relerine iitak olmamt~ttr. Kolberc, ha. 
lis Franstz yemelderini o kadar zevk I 
ve lezzetle yiyordu hi c;ahkufu'nun I 

pitirttigi nefis yemekleri yemek ii· I 
zere baz1 baz1 kartstnt da davet edi· I 
yordu. 

Vaziyet bu tekle girdikten sonra, 
herkes memnun oldu. Hatta Paris'te I 
Saint-Germain bulvarmdaki bizler bi. l 
le ... Filvaki bir mUddet sonra, I 
Martha gibi guzide bir ah~mm AI -
man'lara pifirdigi yemeklerden bi -
zim hisscmize de toyle bir pilic; k1 • 
:zartmasJ diittii: 

cHaron, Fransrz limanlarmcla, ca
sus olarak iki krz karclef kullanayor. 
Bunlarrn isimleri Maria ve Julia 
Manzanares ot.a gcrektir. Bunlarrn 
her ikisi de son zamanlarcla, Fr-an• 
sa'nrn Akdeni:z: limanlarmda takri • 
ben iki ay kalclrktan sonra, Atlas Ok- 1 

yanosu limanlarrmrza gittiler. Bu ka- 1 
clrnlarrn biri fisman ve vakti/e es - 1 

merdi. Vahtile cliyorum, ~iinkii, fimdi 
Baclarrnrn rengini dcgiftirmege Iii • I 
;z;um gormuf olacak ki bona miiracaat 
etti. Onu luzrl sa~lr yaptrm. Julia'ya 
gdince, o lepiaka saflr bir kadmdrr. 
Bu malumat iki hcmfireyi kolayca 
bulmanr:z;a hizmet ccler, sanrnm. Krrk 
ya,rncla hadar olan biiyiik krz Bor· 
cleaux'Ja ikamet etmek iizere Tou -
louse'tan ge~eccktir. Otu:z:una yak -
la~makta olan Julia, clogru Nantes 
ve Brerl limanlarrna ciclecektir. lki 
hemfire, hucluda kaJar beraberce se
yahat eclecehler, sonra ayrrlacaklar • 
clrr.• 

Bir kac; haftn sonrll, ca&uslukla 
mUcadele te~kilahmaz, iki kadtnJ bul· 
maga ve tevkiflerinden evvel onlars 
adnmnktlh takibe muvaffnk olmu~tu. 

Nantes divani harbi Julia'yt bir 
ka~ sene hapse mahkum etti. Tou -
louse'ta ciinnU methut halinde yaka
lanan M1n•ia isc, ancak miihim itira
fat ve iffaatta bulunmasma mukabil, 
kurtuna dizilmekten yakasm1 kur -
tardJ. Bu kadm, Baron von Kolberg'e 
caausluk ettigini itiraf ettigi gibi Al
man istihbarat te~kilah hakkmda da 
muhim malumat vermif, ayni zaman· 
da bizim Martha'mn da Baronun ca
susu oldugunu soylemisti. Maria'mn 
itirafattnda gosterdigi aamimiyeti 
kendi vesaitimizle kamilen tahkik et
tik. Bu aayede kellesini kurtarabildi. 

(Mabadi var) 

- Mi.izakerelere devam i~in kalan 
pek az vakit aiyaai mea'eleler hak • 
kmda bir anla~ma teminine miiaait 
olmtyacakhr. 

Harp ve tamirat bor~larJ mes'ele
Jeri hnkkmdaki tesviye suretlerini bir 
birine bachyan itilaf halc1unda Frnn
sJz ve fngiliz murahhas heyetlcri a
rasanda bir anlafma basal olmu!;tur. 
Bundan ba,kn lngiltcre Lozan iti • 
laflars taadik neticesindc tatbiki za
ruri bir mnhiyct almc1ya ve yahut 
hUkiimsiiz bir hale gelinciye k!'.dnr 
bor~lar1ndan hie; bir ~cy almamai;'1 
kahul etmektedir. 

Makdonald'rn \'eni bir tesebbiisii . . 
Lozan 7 (A.A.) - 5 alacakla dev-

1 tin miimenillerinin ictimaJ esna • 
stnda M. Mac Donald, bir itilaf is -
tihaali icin miimkiin olan her \)Cyi 
yapm !arms murahhaslardan rica et
mittir. 

M. onnet, Fransa namana. Fran· 
&Jz hevl"!tinin azami uzhuma his•i • 
yattnJ ibrl!z ctmi~ bulundueunu be . 
yan ey)emi~tir. 

Bunun iizerine M. Mnc Don ' · 
mi.itehassJslarla berabl'r Almaqva'
nmki de dnhil oldugu h fdc maliye 
natarl ranm iC'timtnnt ve hf"yeti mu • 
rahhasa l'ci,leri gotiirU miktarm tes
bitlni tetkik ile me~gul olurl:en, dieer 
lerinin miistakbel tediyatan Aekillerini 

Muhtelit Turk • Yunan Hakem mah
kemesinde diin on yedi davnnm miira -
faas1 yapalmtshr. Bu davalar tetkiknt ic
rasJ i~in tnlilL olunmuflur. Miirafaasa ya
p1lan davalnr meyanmdn ehemmiyetli 
olarak fUnlar vardu: 

M. Kscnofon taraflndan hiikumeti • 
miz nJ !yhine lzmir'deki menkul ve gay
rimenkul en valinin tazmini davasa. Da
vacJ yi.iz otu:r. bin lira tnzminat istemek
tedir. 

M. Senterin tarafmdan hiilromctimiz 
aleyhine 1\leric nehri kenarmd3ki de • 
girmenin tahribinden dolnya a~Jlar. taz • 
minat davnat. Bu zat ta yiiz bin drah -
mi istemcktedir. 

M. Bazil Kutros tarafsndan Ayvahk'
taki tesisatJndnn dolaya aleybimize a~a
lan tazminat davass. Davnca on u; bin li
ra istemektt..dir. 

M. Jan Parnskevas taraf1ndan Adn
tepe'deki emvn1inden dolnyt aleyhimi • 
ze a~slan elli bin lirahk tazminat davasJ. 

Mndam F.rfili tarnfmdan Bursa'daki 
emvalinden dolayr hiikumetimiz aley • 
hine aralan or bin Jirahk tazminat dn -
vast. 

Madam lstimatya taranndan Ana • 
mor'dnki cml•elindcn doln)'J aleybJmi
ze n~alan hq bin liralsk tazminat davnsa. 

M. Parisis tarafmdan fzmir'deki em· 
\•alinden doJnyt aleyhimize e.~tlan on 
bet bin lirahk tazminat davasJ. 

Yunan'hl;ar taraftndan h psedilerek 
emvali mu~atlere edildiginden dolay1 
Hasan Nami Bey tarafmdan Yunan hii· 
kumeti aleyhine a~slan alta bin lira!Jk 
taz.minat dn,·asl. 

Ayni mahkcmede gelecek hafta per
pembe gi.inii dP aynca on yedi dnvarun 
daha miirafaasa yap1lacaktu. 

Bundan b!!fka gene bu mabkemede 
yeni iki davn dnha ikamc cdilmiftir. Bun
lardan biri M. Jak Jakovic; tarafmdan 
hiikurr.ctimu. aleyhine lzmir gumriigiin· 
de zaptcdildigi iddia olunan e11yayi ti • 
cariyesinden dolay1 a~tlltllf olan tazmi
nat dnvnsadrr. Davact yiiz elli bCf bin 
drahmi istemektedir. 

Digcri de l..eon ve Tomas Efendiler 
taraftndan hii!tumetimiz nleybine gene 
fzmir'deki mcnkul ve gayri~nkUJ em
valin tazmini hakh•nda a~tlnuf bir da -
vadar. Bunra da iki yiiz yirmi bin lira 
istenm!!ktedir. 

Ma1a~rn'fr~e ~e 
me ~rtt® lrJ) o e rr<§l e 

KU~Ok ticaret mezunlarmm 
vaziyeti 

Yiiksck iktisot ve ticaret mektebinin 
yeni teskilah dolft;vJsile eski orta ti
cnret vc yeni ki.i-;ilk ticaret mctkebi me
zunlan licarct li~esine altnm~yacaklardu. 
Bir gazetede bu r.uretle baZJ talebelerin 
magduriyctlerine sebebiyet verildigin -

den bahsedilmistir. Dun bu huausta ken· 
disife goriiftu{,rtlmiiz Yillaek fktisat ve 
Ticarct mektebi mudiirii Husnii Bey 
biz.e 'u izahati vermistir: 
•- Ga~ctedc bu vnziyetten fikayet 

eden bir mektup okudum. Benim i~in 
b\l efcndiler hakkmda resen yapabile • 
eel. bir fCY yokt11r. ~i:inkii mektebin bu 
kJSmJ haltkmdn Mnnrif ve 1kti&nt V e • 
kaletierince veriJm;f mii~terek bir ka
mr vardsr. Ou lmrl!rla bu k1snun dere -
ceai tayin cdilmiflir. Bize yaptlan teb
ligat kat'idir. 

Meldep miidiiriU;Fii vekaletin bir da
ircsidir. Anr a(; r.:tle.hiyeti dairesinde ka
rarlar verebilir. Bu gibi mukarrerata 
ve tnlimatnnm r.mi:r ahlcamma tcdil et· 
mek hakka fkticaf Vekilletine aittir. 

Muallimlik imtihanlart 
Orta mektep, tilrk~e, tarih, cograf • 

ya, fizik, kimya, tab;iye ve lisan mu -
allimi olmak isriven lise mezunlarile 
ev,•eloe muallimlik yap~ mmllirn 
mek tebi mezunlart i~in •elecek ~arJam· 
ba ziinii bir imtihan a~Jlacaktu. 

Imtihan)ar, Dariilfiinun konfcrnns sa· 
lonundn,, Maarif umumi mufettiplerinin 
nezarcti altmda, tahril'i olarak yacsla -
cakhr. Tahriri imtihanlarda muvaffak 

tetkik lltmelf'rini tl'llf'>t, etm:~tir. 

Yeni mukabil teklif 
Berlin 7 (A.A.) - Diin ah,ama 

dogru Berlin'e gelcn haberlere na -
zaran Lausanne konferansJ, miisbet 
bir neticeye vasd olmak Uzeredir. 

olaniar Bl'MC'Jl Dariil!iinun muderrisleri ta· 
Jar ayraca Darulfiinun mi!derrisleri ta
refmdan ~ifdti imtibl!na tabi tutulacak
lardJr. 

BerlinPr Tat!belatt gazetel'inin hu· 
sud muhabiri, Almanya'nrn niha· taz
minahnrn miktarJ mes'elesinde bir a
dJm ileri attlmrt o1duiunu bildir -
mektedir. 

MekteD sergileri 
Ilk tcdrisat mlif<·tti,.leri gelecek pazar 

giinii Maarif miidirivetinde toplanarak 
mektep scrgilcri hakkmda goriipecek -
lerdir. Bu toplanhda, aR:ustos kongre· 
sinin ruz.namesi de- tesbit edilecektir. 

Siyaai mes'el~l~rde ve bilhassn tamirata mUteallik olan rnaddeleri 
tahdidi teslihat mes'elesinde Altnan feshedilmi,tir.:. 
heyetinin hatb hareketi, bira:z daha I Konferans bir iki giin Jaha siirecek 
alaatikile,mittir. Paris 7 (A.A.) - La.usanne'dan 

Digcr taraftan Canti a iansman bir Hariciye Nezaretinc gelen bir habere 
ecnebi memb dan o~rendirr·.," uore gore reddedilmi~ olnn Alman tek -

Fon Papen'in ikinci bcyana1r 
Lozan 7 (A.A.) - M. Fon Pa • 

pen, M. Herriot ile yapbgt iki santlik 
miiJikat bittikten ~onra Alman ga • 
zetecileri taraf1ndan aorulan bir sua· 
le fU eevabJ vermittir. 

Almanya'nan Veuaillcs muahede - lifi ilc mukabil Frans1z yeklifini ta-
nameAinin 8 inci k1smman feshi hak - kiben Jnciliz'ler tarafmdan serde • 

kmdnki talcbine mukabil, alacakh dilmi' olan teklifler hakk1nda kon -
dev)etler yeni bir proje hazarlamJtlar- feransan nihai bir karar ittihaz ve 
dar. Bu proje, fu formiilU ihtiva et · bir metin ihzar ctmesi maksadile mii· 
meldedir: kalemclerin bir iki gun daha devam 

cVer•ailles muahedenamesinin edecegi muhtemel goriilmektedir. 

IC>c®o-l\.11 <dl®~UO MD ? 

Vapurlarda seyyar sat1cllar 
Seyrisefainin mucavir sabillere 

i~liyen vapurlarJ ile ~irketihayriyc 
vapurlarmdn hirer biife vard1r. 
Bu biifeleri tutanlar ~ikolata, si· 
mit, tekcr ve saire gibi bir bufede 
bulunmas1 liz1m gelen mekUiat1 
satmak ic;in yolcularm arasma bir 
sUrii satJc1 koyuvcriyorlar. Bu aa· 
tJc1larm yolcularm dikkatlerini 
cclbedebilmek i~in avazavaz ba • 
gtrdsklarJ gibi mekik gibi durma
dan, dinlenmcden vapurlarm her 
taraf101 • blr aefer esnasmda -
belki yi!zlerce defa dolathklarln· 
dan yolculara iz'a~ etmektedirler. 
Vapurlar• boyle eoyyar aabcJlarJn 
cevelangah1 haline getirerek ha1ka 
aeyyar bir Tahmis, bir Balakpazart 
caddesi hnyah ya,atmak siikun ve 
istirnhnte muhta~ olan yolculara 
hurmct etmemek demektir. 

Ciyak cJyak bagJran bir aatJct· 
nm tadad1 miimkiin olmtyan binbir 
iz'ncma katlanmak .i~in yolculara 
hie; bir mecburiyet tabmil edilmit 
olmadtgmdan bu miinasebetsizlik· 
lerin men'i liizum ve viicubuna 
kailiz. 

Y olcular zaten vapurda bir biife 
mevcut oldugunu bildiklerinden 
umarhyacaklarJ her hangi bir teyi 
biifenin aras1ra sessizce kendini 
gCisterecek adamlarma Jsmarhya· 
bileccklerinden uc; bet kurutluk 
ahtverit i~in halkm kafast ~artam· 
ba pazarma dondiiriilmemelidir 
diyoruz. 

Dogru degil mi? 

Parlamentolar 

Konferans1 

l\1urahhas1arimiZ gitmege 
ba~lad1lar 

Beynelmilel Parlimentolar Bir -
ligi konferansa temmuzun yirmi -
sinde Cenevre'de toplanacakhr .. Bu 
konferanaa ilk defa olarak, Meclisi· 
miztleki Pa,.lamentolar lnttihada 
gTupu da i9tirak edecektir·. Grup reis 
vekili Ordu meb'uau Ahmet 1hsan 
Bey dUn akr.am Marailya'ya hareket 
etmistir. Heyet azasmdan Tokat 
meb' usu Naztm, Elaziz meb'usu Fa -
zd Abmet Beyler ekspresle hareket 
edeceklcrdir. Necmettin Sadak Bey de 
esasen Cenevrc'de bulunmnktad1r. 

Onmanh lmparatorlugu birlik ic; • 
timalarma umumi harpten evvel 
gayriresmi olarak ittirak ederdi. 
Tiirkiyt; cumhuriyeli de 1931 den 
itibaren bu konferansa miitahit aa
fatile ittirak etmekte idi. 

Bu seferki konferansta cihandaki 
umurni buhrana, beynelmilel ikti • 
sadi mi.innsebetlere, s1hhi ve i~ti -
mai mes'elelere dair haztrlanmt~ rr 
porlar okunacak, miinaka,alar ce -
rcynn edeccktir. 

• :0 

5&~Jr ISI!eb 
istanbul'dan Bursa'ya telefon 

Bursa ile Yalova arasmda telefon 
hath gerilmcge ba,lanmlflJr. Onii -
mi.i:zdeki ay i~inde Bursa ile Y alova 
araamda ve Y alova tariki iizerinden 
fstanbul ile Bursa ara11nda telefonla 
konutulabilecektir. 

Asan atika ve §ehir plAnt 
Asan atika komisyonu dUn Beledi· 

yede toplanmt,hr. Komisyon lstan -
bul 'ehri planmJn tanzimine batlan
masJ mukarrer oldugundan planJn 
tanzimi esnasmda asari atikanJn da 

muhafazasam tcmin edecek tedbirler 
alacaktJr. 

istimlak komisyonu i§e ba§lad 
latimlak it1erini tasfiye etmek, 

bilhassa bu sene zarfmda yap1lacak 
miihim mil'ytutaki istimlakit hak
kmda tedbir almak iizere kurulan 
komisyon dUn ilk ic;tima1n1 yapmlfbr. 
Komisyon dUn alnkadar Belediye fU· 
belcrindcn ] • ztm olan evrakJ celbe
dcrek tetkikat icrasma baflamJthr. 

M. Kastelno otomobille geziyor 
Bir miiddettenberi Ankara'da bu

lunmakta olan Terkos tirketi miidu
rii M. Kastelno dUn Ankara'dan av
det etmit ve aktamiistii otomobille 
Balltan'lar dahilinde bir seyahate 
«;1kms~t1r. 

M. Kutelno otomobille Sofya'ya 
kadar gidecek ve aah giinu tehri.mize ' 
avdet edecektir. 

o.... n m @l lnH§I ~ 
italyan filosu Varna'~a gitti 

Varna limanJnt ziyaret edecegini 
yazdJg1m1z ltalyan filosu dun 
aktsam gee; vakit limannn1zdan ge~e
rek Karadeniz'e gitm4tir. 

Bir kruvazorle aort torpido gru • 
pund'an miirekkep olan fiJi Vama 
ya giderek bir hafta ka!acak ve aym 
on dordiinde limamma:r.a doncrek 
burada aym yinni uc;une kadar kala
cakhr. halyan filosu aym yirmi ii
c;unde Brend'izi'ye avdet edecektir. 

ITruva 

Harabelerinde 
I-·-I 

Amerika'hlar1n tetkika ti 
miihim neticeler verdi 

Si}'asiicmal 
Cihan buhram 
Devletleri uzla,tiriyor --Cihantiimul iktisadi buhran, mil • 
letter araamda yalntz ikti11adi cihet• 
ten degil, •iyasi noktadan dahi itilaf 
zemini hazJrlamaktadtr. Evvelki se
ne Lahey'de tamirahn her mark1 ic;in 
devletler bogaz bogaza geldikleri 

Bir miiddettenberi ~anakkP.le'deki haldc Lozan konferansmda bir ka • 
Truva harabelerinde bulunan eski, 

lemdc tamirat bedelini 34 milyar al· 
tnrihi eserler hakkmda taharriyat ve tJn marktan 4 milyara indirdiler. fh· 

tctkikat yapmakta olan Amerilta'nm timal daha da indireceklerdir. AI • 
<;:inc;inati DarUlfiinununa mensup j. manya dnhi evvelce iki milyar tek-
lim heyeti mcsnisini fazla sacaklar lif etmitk n tirndi buna alta yi.iz 
yiizUnden tatil ederek dUn fehrimize milyon mark daha i!ive etmittir. AI• 
avdet etmittir. manya teslihatta miisavi olmak ve 

Bu heyetin azalarmdan profeaor 
V ersay muahedesinin tayin ettigi hu· 

Pleeen timdiye kadar bu havalide dutlart tebdil etmek aibi ileri sur -
yaphklara hafriyat ve tetkikat etra- diigU siyasi tarllarda asrar etmedigi 
fmda bir muharririmize fU beyanatta tnkdirde tamirat mes'ele•ine halle· 
bulunmuflur: dilmi, nazarile bakslabilir. 

c- Mensup bulundugum Dariil • 1htima1 Almanya'ya harbin ye -
fi.inun bundan bir mi.iddet evvel hii· 

gane mes'ulu ithammdan kurtula -kumetinize miirncaat ederek c;anak-
kale'deki Truva barabelerinde haf • cak aurette Versay sulh muahede -

ainde ufak bir tadil yaptlarak bir ce• 
riyat yapmak i~in mwaade istemitti. mile dahi gosterilecektir. Ciban buh· 
Bu musaade verildi ve biz de Darill-

ranJ tamirat mes'elesini boylece hal· 
funun taraf•ndan bu ite memur edi • lederken teslihat mea'elesinde de.h: 
lerek buraya geldik. Heyetimiz on devletleri yaklathr:maktadJr. Frans• 
aekiz nrkeoloi ve mi.ihendislerden kendisinin emniyet ve selimeti dev-
miirekkcptir. Bizden batka lngiliz letlerin kefaleti ile tabtJ temine ahn· 
DarUlfi.inunu namtna Mr. Heurtleg 

mad1k~a ordu ve donanmastnJ ve ba• 
Almanya Dariilfiinunu namma da va kuvvetlerini kat'iyyen tenkia et• 
Mr. Denpfeld heyetimizle beraber miyecegini iddia edip dururken ci· 
gelerek mesaimize ittirak ettiler. han buhrnnmm Fransa devletinin ha• 
Hafriyata dort ay evvel batlamJttak. zinesinde · ve but~csinde a~hgJ rah -
Bizden be~ t~ene evvel methur arke • neler miidafaai milliye maaarifini 
oloji ilimi M. Schalimann ayni mak • kendiliginden ebemmiyetli surette 
satla Truva'da ~ahpmf, fakat 0 yal- tenkis etmege mccbur olmuttur. 
nJz muayyen bazJ noktalarda hafri- 1929 senesinde Fransa hazinesinds 
yat yapmatbr. Bu hafriyat neticesinde yirmi milyar frank ihtiyat akc;eai var
TTuva'da muhtelif devirlere ve do -

dt. Bu paralar az zaman i~inde erimit kuz mubtclif medeniyete ait eserler 
bulunmuttu. Bizim gayemiz evvelce gitmittir. Mese:la demiryollarrn a~a· 

gm1 kapatmak ic;in bir milyar iki yU• 
Schlimann tarafmdan tetkik edilmit elli milyon frank ve muhtelif ban • 
olan mahallerde taharriyat yapmak, 
aonra da bulunan eserlerin tarib1eri· kalara duttiikleri mii~kiilittan kur• 

tannak i~in u9 miJyar, aeyrisefain 
ni tasnif etmcktir. ~imdiye kadar kumpanyalarma yard1m i~in 310 mil-
yaphgtmtz tetkikat neticesinde bu e· yon ve muhtelif feliketzedelere bir 
•erlerin kablelmil&t 3 bin sene evve-

milyar yedi yi.iz elli milyon frank 
line ait oldugu neticesine vard1k. 
Hatta ba:za yerlerde milittan iki asJr vermit ve bazt bor~larln itfastna ya• 

p1lan tahaisat ile ihtiyat paralar1 au· evvelinden badelmilat ikinci ve ii~iin· 
cu asJrlara kadar devam eden Greco· yunu ~ektikten ba,ka but~ede acJk 

arttJkc;a da artmrt ve ge~en mayJ~ta Romaine medeniyetine ait eserler bi-
hUkumet sekiz bu~uk milyar frank· 

le bulduk. HafriyattmJzda buyiik hk hazine tahvili ~tkannaga mecbut 
miktarda toprak kaplarda ~Jktt. 9 olmuttur. ~imdiki biitc;edeki dort 
muhtelif medeniyete ait olnn bu eser- • 

mrlyar a~ag1 kapatmak ic;in askeri 
Jeri ancak 12 ,metre derinliklerinde I b ·· t · b • b k ·r k ~ 
bulabildik. Bu hafrlyaUan makaad•- ·, ~~ ~~. 1

1r ~~~ Uml !!':.~ v~ a~ erJ 
d k t : d •t a •:re er ..._. "" z --..nlJ milyo'Jl 

mtz m~y ana .eser ~~ armaK e~I ' i-1ranl tenzd edilmittir. (,.ti.PAn buhri" 
bu esks medentfet hakkmda tef:lnkat , ntnm tesirile Fransa askeri tnasari • 
yapt_Dat~r.. l finde iki milyardan fazla tasarruf 

~JmdtkJ halde elde ettigi~i:z neti- l yapmakla Cenevre'deki terki tes1ihJ 
celerden memnunuz. Bu nehceler ~ok 1 konferansmtn miiabet bir •ur tt n' 

· 'd· G 1 ek · d e e cesar~t verlcJ Jr. e ec ~tsan a \ ticelenmcsine kendiliginden yol ac;• 
fhafrtyata tekrar bathyacagJz.:. , rna' oluyor. 

Heyet bir kac; giine kadar Avru -
pa'ya gidecektir. 

~<dlonwe<dle ve 
~LBDi1~em§lDSir<dlJe 

Muharrir-rejistir davast 
Muharrir Ahmet Hidayet Beyle 

clstanhul aoka.klar., filminin rejisoru 
Ertugrul Muhsin Beyin birbirleri a
leyhine a~ttklarJ hakaret davalarma 
dUn birinci ceza mahkemesinde de -
vam olunmuttur. Ahmet Hidayet Bey, 
bu filim hakktnda tenkitkar bir yaz1 
yazmJf, Muhsin Bey de Ahmet Hi • 
dayet Beye tahkiramiz bir mektup 
gondermitti. 

Diinku celsede tarafeyn, haz1r bu· 
Junmuflardar. Makam1 riyaset, Muh
ain Beye davns1m izah etmesini soy
Jemittir. Muhain Bey, tenkit maka· 
leaini okumu,, bu makalenin heyeti 
umumiyesi itibarile f&hsma hakaret 
tetkil ettigini aoylemittir. 

Hidayet Bey de, davasms izah i~in 
Muhsin Bey taraf1ndan gonderilen 
mektubu mahkemeye vermittir. Miid. 
deiumumi evraka miitaleaya almtf, 
muhakeme 12 temmuza talik edil • 
mi,tir. 

Muhakeme edilen maliye 
memurlan 

Malulgazilerin on seneliklerinin 
vcrilmesi eanasmda 118 bin lirahk 
bir ihtiliista bulunmakla maznun Ba
karkoy maliye memuru Nail Beyle on 
iki arkadattmn muhakemeaine dUn 
devam edilm~tir. Dunku celsede 
Defterdarl1ktan gelen bir cevap o -
kunmuflur. Bu cevapta bu gibi maaf· 
larsn tediye edilmemesi bildirildigi 
halde maatlarm hilafr usul verildigi 
bildirilmittir. Nail Bey, Defterdarh· 
gm bu emrinden tonra ikinci bir e
mirle maat1artn verilmesini istedigini 
soylemi~tir. Muhakcme bu hususun 
istilim1 i~in talik edilmi§tir. 

M (!Jr"U:<e'[feJF!E D IJ( 
Halkevinin bDtQesi 

Ha.lkevi wnumi idare heyeti aza
Jars diin reis vekili Mehmet Emin Be
yin riyasetinde toplanmJflardtr. Bu 
topla.nhda evin but~esi miizakere e -
dilmi~tir. Biit~e 30 bin liralJkbr. Biit
~e her tubeye tahsis olunan varidat 
miktarma gostermek uzere tube ade
dince fastllara ayralmJfbr. Ancak va
ridab 30 bin lira gibi mahdut bir 
?'iktara inhiaar ettiginden but~enin 
ahzarmda tube komitelerinin faali • 
7et proaramlarmaa 

MUHARREM FEYZI 
=~ 

Fenerbah~e • • 
1~1n ··' 

T eberru listesi 
Fenerbab~e'ye teberni devam ~t· 

mektedir. Son rakamlar tunlardsr: 

Teberru lisfe-
- ...I' 

Esami 
Evvelki yekun 
Munllim Faruk B. 
lamini bildirmiyen bir zat 

Yekun 

L. J(. 
1220 8-

s 
7 
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------------~-·-------------Dahiliye Vekili 

Y alova'ya gitti 
( Birlncf sahfteclen ma'baft ) 

~iikrii Kaya Bey ugradtgt bi.itUn 
yerlerde, mahalli bukumet erkina 
ve halk ile temaslarda bulunmuft 
tetkikat yapmJtllr. 

Vekil Bey otomobille yapbga An• 
kara - fstanbul seyahati hakk1nda 
bir muharririmize kJSaca tunlara 
soylemi,tir: 

c- Seyahatimde fevkaJade bir 
vaziyct yoktur. Biraz istirahat etane~ 
i~in bura:ra l'elmckligim muknrret 
old'ugundan otomobil He sc:rahati tel" 
cih ettim. Ge~igimiz yollarm hcyeti 
umumiyesi iyi oldugu ic;in aeyaba -
tim c;ok musait ferait i~inde cereyaa' 
etmi,tir.~ 

~iikrii Kaya Bey di.in aktam saat 
alhda kalkan Seyrisefain vapurile 
Yalova'ya gitmi,Ierdir. Vekil Be1 
Yalova'da on be' gUn kadar istirab•' 
ederek ~ehrimize gelecek ve R(:iai-o 
cumhur Hazretlerinin fstanbul'u tef' 
rifleri esnasmda bir muddet burad• 
kaldsktan sonra ~ark vilayetlerinde 
uzun bir tetkik seyabatine ~tkacak .. 
t1r. • 

raflar kartdanam&mJf1 varidat fU -
beler aras1nda, en miibrem ibtiya~taat 
goz onUnde bulundurularak taksitll 
edilmittir. 

Ticaret Odas1 umuml kltibi 
fatanbul Ticaret Odas1 Umumi ~· 

tibi Vehbi Bey aysn onunda Anka • 
ra'da toplanacak olan Ali lktisat 
meclisi i~timalarmda bulunmak U•' 
re yarm Ankara'ya gidecektir. 

Vchbi Bey Ankara'da bulundufll 
miiddetc;e kendisine Ticaret Oda .. 
tetkikat ve iatihbarat tubeai 



--------------------------~------~------~------------Cumhuriyet 

Meclis cumartesi giinii 
tatil kat·ari verecel: 

Sanayi Bankas1 layihas1 

bir miizakereden sonra 

di.in hararetli 

kabul edildi 
- , .. -·-··--

Ankara 7 (Telefonla) - Meclis de S•rr• Beyin beyanahna kllaca ve 
aaat 2 de Refet Beyin riyaaetinde top- ayni mealde cevap verdi. 
)and•. Vallf Bey (Istanbul) banka i~in 

Ruzna.m~de buluna.n miiteferrik konan sermayenin azhi•na itira~ et-
J&yihalar, baz1 Divant Mnhasebat ra- ti. Sermayenln esaa k~~~•m ~a~me-
porlarl kabul olunduktan sonra Sa- Jerden altnacak aiimru res.mintn tet-
nayi Kredi Banka01 \i.yihaam•n miiza· kil edeceiini aoyledi~ten -~~nr~ ha· 
keresine gec;ildi. vaaazi, elektrik ve aa•re 1'1 ! muene• 

Evveli. S.rr1 Bey (lzmit) soz ald1. selerde halk tarafmdan ver.len .de· 
Sun Bey Sanayi Kredi Banka11 Ia - pozitolar yekunu?u~ s_oo.ooo hraya 
yiha11n1 tenkit etti. Hiikiimet ser · balii o\dugunu h•~t•rd•: ~~ P~~anm 
mayeai ile viicut bulan tete.kkUIIerin ba.nka emrine ve~t mest.ntd ute •· • 
husuai sermaye ile rekabete cirittik- Banka meclisi •dares•n e aanayt 
lerini, halbuki lktiaat Vekilinin ev • birliginden de. m.~ra~haa bulunma•• 
velce hu huauata teminat verdiiini li.i:zurnunu iter• surdu. 
soyledi, bankanm muafiyetlerine iti- Hasan Fehmi Bey (Giimiitane) 
raz ederek miiesaesenin bu muafiyet- sermayesi olmtyanlar•n banka meclisi 
ler)e yerli mUesaese)eri y•kacaim•, "d reainde bu)unmastnln doiru ol • 
hankanJn esaszna taraftar olmakla J a. d•i• mukabeleainde bulundu. 
beraber muafiyetler yiiziinden li.yi • maBundan JOnra S•rrt Bey ( lzmit) 
hayt kabul etmiyeceiini anlath. ~~krar aOz aldt. Beyanatlnln yanhf 

S•rr• Beye Biitc;.e Endimeni reiai anlattld•i•n•, hu bankanln rekabet 
llfatile Hasan Fehmi Bey (Giimiita· yapacaitm• soylemediiini, timdiki 

bankanm, yani Sanayi ve Maadin 
ne) cevap verdi. Sanayi ve Maadin 

Bankaomm fabrikalar itletmek su • 
Bankaatntn tesbit olunan etkil ve 

retile rekabet yapbitm• anlatb. 
ferait daire.einde vazifeaini ifa etti • Bunu miiteak1p maddelere ge~i • 
iini, muvaffak oldugunu, idare ettiiti 
fabrikalar bir kanunla sanayi ofisinin \erek li.yiha aynen kabul edildi. 
"d k Mecliain gelecek ic;tima1 cumartesi 1 aresine tevdi edildiginden ban a· 
n1n aanayi kredileri ile mefiul ola • giinii aktolunacakbr. 

· • Cumarteai i~tima1nda vapurc.ular cat1n1, bu kanunun Mediae onun •c;•n 
getirilditini, rekabet mea'eleaini an· Iiyihaa1, tahliaiye idareai liyihaat ve 
lamad•i•n•, bankaya verilen muafi- Cemiyeti Akvama davetimiz mea'e· 
yetlerde fazlahk bulunrnad•im•, di· leai goriitiilecektir. 
ier milli bankalartn muafiyetlerinin Bundan oonra 1 te~rinisani de top-

lan•lmak iizere tatil karart veri) • 
ile ayni olduiunu aoyledi. 

lktisat Vekili Mustafa ~eref Bey mesi muhtemeldir. 
• ._.-._,.-,-·..o~ !I • 11 ''II' 'II'' "illi ·:111 •:• 

Alman intihabab 

Yakla.Iyor 

Hoover teklifi • 

Netice hakk.mda ileri 
siiriilen tahminler 

Berhn 7 (A.A.)- Relcllta&' mec
liai i~in yap1lacak intihabat giinii 
yaklathkc;a Alman siyasi rnebafili, 
temmuzun 31 inde yap1lacak inti
habattan oonra vukuu muhtemel hi.· 
diselerle daha fazla meu;ul olmakta 
d1r. 

Bu hususta daha 4imdiden bazt 
kombinezonlar tertip edilmektedir. 
Gazetelel", bu kombinezonlara makes 
olmaktad1r. Gerek AlmAn biiko1rr.e • 
tinin ve aerek aiyaai ftrkalar•n bu 

intibabat neticeainde vaziyetin VU· 

zuh keabetmesini timit etme:likle-ri 
za~nol~ndmaktad1r. Bili.kis, intihabat 
nebcestn e toplanacak yeni mecliain 

ne a~Jktan ·~•i• ••i c.enaha, ne de 
merkez f~rkalartna dayanacak bir 
hiikumet i~in parli.mentoda bir ek
serieyt huauliine miiaait olm1aycait 
gittik<;e muhakkak goriilmektedir. 

Bu terait dahilinde ikinci bir mec
liain, azasl reisicumhur taraftndan 
tayin edileeek bir nevi ayan mec\i • 
ainin tetkilinden bahsedilmesi tabi • 
idir. 

Reisicucnhurun bugiin eaaaen pek 
ziyade vasi olan sali.hiyetleri daba 
ba ziyade artm•f olacakhr. Bu mub
telif tadili.ta kanuni bir mahiyet 
'Vennek i~in i.rayi &mmP.ye mUracaat 

ed'ileceii soyleDDiekte~ir. Bunun~a 
beraber bu hal suretinm kabul ed•l
mesi fiipheli goriilmektedir. ~iinkii 
dahili vaziyetteki kArtt•khkt,an d~
lay, balk araatnda Almanya ntn a-
nun . • u""h•"m noktalarda u eaaaJat en m 
tadil edecek bir taktm yeni abki.m• 
kabul etmege kafi gelecek bir ekse
riyet temini son dereced'e mi.i.Jkiil. 0 "' 

lacakt.r. ltte bundan dolnyJdlr k• bu 

CUMHURIYET'in telrikcu•: 16 

i~in ne denecek? 

Cenevre konferansmda 
miina.~a~alar: 

Moskova 7 (A.A.) - Cenevre'den 
riildiriliyor: Cenevre konferan11 bii· 
rosunun i~tima•nda M. Paul Boncour, 
M. Simon ve diier baz1 murahhaala
rm Hoover teklifi hakktndaki miiza
kerah miihhaatran umumi beyanata 
inhiaar ettirmek i~in yapbklar• te • 
1ebbiis iizerine miizakereye i1tirak 
edebilmeai icap edeceiini beyan ey
lemi,tir. 

M. Litvinof, yaln1z Amerikan pla
nt muvacehesinde ittihaz edilen bath 
bareketi bildirmek deiil, ayni za • 
manda bu plin1n hanci ktatmlar1n1n 

kabul ve hangi klllml&rlnln reddedil
diginin ac;•k bir surette aan. mevzuu 
bahsoldufunu ve aksi takdire millet· 
lerin konferansta g~en tey\er hak • 
k1nda vazih bir fikir edinemiyecek • 
lerini bildirmittir. 

M. Litvinof, 11enit bir miizakere 
yap•lmad•i• takdirde kabul edilecek 
karar suretinin devletlerden yalntz 
miiki.lemata ittirak eden\erin noktai 
nazarm• ifade edebileceiini ve hal
buki umumi konferans taraftndan 
kabul edilecek karar suretinin daha 
v&ai mikyaata teklifleri ihtiva etmeai 
icap edeceii kanaatindedir. 

ismet Pa,a izmir'e gidecek 
Ankara 7 - lsmet Papa Hazretleri 

Gazi heykelinin kiifat meruimine riya
aet etmek Uzere bu ay aonunda hmir'e 
!<ideceklerdir. 

fayialar. bilhaua 31 temmuzda ya
pllacak intihabat tarihinin yaklat • 
lli1 fU 11ralarda Almanya'n•n siyaai 
vaziyetindeki karar11zhktan dolayl 
pek biiyiik bir ihtiyatla teli.kki et • 
mek icap eder. 

<;a1tnan Goniil 
SERVER BEDI 

Hafifc;e titremete batlamttlltn· 
Yava,~ac•k: 

- Soyler miainiz? Diye sordum. 
Mmldand•: 
- Fark yok, dedi. 
Sevin~ ten iirpermittim. lzab etti: 

-:- H_ayalimdeki cain Ie, hakikat· 
tek1 n•zo ara11nda fark bul 
'd•m. ama • 

- 0 halde birbirimize daha a· 
k1n olmak... Y 

- ~iiphesiz, dedi, fakat bu B 
Metru olmahd1r. ··· u ... 

- Elbette, diye baitrd1m 
Ve iot ·· d • • " 

I• , e o gun en It•baren sevgi 
•m Nebahat H 1 ' • 

birl • • • an•m a hayahm•z• 
efhnnek ·~•n projeler t t" 

rnete batladtk, er 'P et• 

Ve bir yaz giinii, Oileden ~:»nra, 
her zaman buluttuiumuz o atac•n 

lhnda, sevgilim Nebahat Hammla 
a· anlandtk. Biz den batka kimse 
Rlf • • • • • kl kt Bub1runsztn parma ar1na 
yo u. · d"k B"" I • h lk )art g~.r 1 . oy e merallm· 
.a ~a bata, aakin ve kendi kendi-

IIZ, f • • • d b 
. . nlanmak ik•m•zm e at· 

m1ze nJf& ' d 
benzemekten, nefret e en 

kalartna . . 
hi r~m•z• tatmin etmtth· 

ru a . 1• "e bir paket vard1. 
Benun e •ma 

Onu dizlerimin iiatiine koydu~: 
S

. k memnun olacag1n1Z 
- tze pe d" 

b . d" 1• dim de 1m. tr he 1ye ge 1r • • 

H d
. e mi? Fa kat btz her 

- e •Y • • 
tiirlii meraaimden vaz ge~mem•f m• 

idik? Hediye ... 
- Durunuz! Bu bir hediye de 

Nevyork 7 {A.A.)- Diin saat 
20,45 te Moskova'ya miiteveccihen 
hareketlerindenebri haklllr.nda 
hi~ bir haber ahnmanu., olan A .. 
merika'h tayyareciler ~1attern ve 
Griffin i~in burada biiyiik bir en
dite hiikiim siirmektedir. 

Berlin 7 (A.A.) - Amerikan 
tayyareciler Mattern ile Griffin 
diin saat 17,42 de Tempelbol tay
yare karargi.h1na inmiflerdir. 
lki tayyareci l•tanbul'a geliyor 

Biikret 7 (.1\A.) - ()ile vakti 
Biikre~'e vistl olan Franatz tay .. 
yarecileri illomin ile Gosselin, per
tembe 1obah• aaat 8 de Lwow'a 
hareket etmi~lerdir. 

Oraya ve V'artova'ya gece vi.aal ' 
olacaklarlnt iimit etmektedirler. 

Bundan aonra tayyareciler, 
Yat'lan gec;mek auretile latanbul'a 
doiru yollar.na devam edecek • 
lerdir. T•yyareciler merkezi Av· 

\ rupa'da aeyahatlerine d'evam ede
l ceklerdir. 
..,.:tQ' a ....__.,..IWL_ tw:"' w ,__..........., 

Demiryolu in~aah 

Mukavelesi feshedilecek 
grup yok! 

Diinkii aktam refiklerimizden biri 
foyle bir haber netrediyordu: 

Ankara 7 (Telefonla) -Demir. 
yolu in,aalile menul olan miihim bir 
ecnebi grupu ile mevcut olan muka· 
velenin bugiinlerde feshedilecegi 
soylenmektedir. 

V aziyeti Ankara muhabirimize bil
dirdik. Ald•i•m•z cevap fU oldu: 

Ankara 7 (Telefonla) - Mea'ele
yi tahkik eMim. Naf1a Veki.letinin en 

sali.hiyettar bir riiknii •boyle bir , .. 
yin ash yoktun dedi • 

Liman ~irketi miidiirii 

Hamdi Bey Odesa'da 
Moskova 7 (A.A.) - Istanbul 

Liman tirketi miidiirii Ahmet Hamdi 
Bey Sovyet limanlarmt tetkik etmek 
iizere Odeaa'ya gelmiJtir. Hamdi Bey 
beyanallnda Istanbul liman1 ile Ka· 
radeniz' deki Sovyet limanlart ara • 
11nda mevcut rab1tan1n ehemmiyetli 

bir surette inkitaf etmekte oldujtunu 
ve Odesa limantn.Jn. iizerinde miiaait 
bir intiba haatl ettiiini soylemi,tir. 

T ayyare Cemiyeti Reisi 
0t"du 7 (Husuai) - Tayyare Ceo 

miyeti Reisi Rize meb'uau Fuat Bey 

sah giinii buraya geldi. Tayyare Ce· 
miyeti faaliyetinin inkitaf• i~in liztm 
gelen tedabiri diitiinmek Uzere 11 
temmuzda Trabzon'da toplana.cak 

olan kongreye Ordu'dan da murah· 
baa izamtnl teblii etti. Kongreye bu

radan Tayyare Cemiyeti reisi lbra -
him, Nam•k, Hiisnii ve Kimil Beyler 
intihap olundular. Murahhaalar yann 
Trabzon'a hareket edeceklerdir. 

Mersin limanmda bir infillk 
MeNin 7 (A.A.) - Limantmtzda 

bulunmakta olan M111r band1rah 
Ramaez vapuru ambar1nda bu aa • 

bah bir infili.k olmuf, vapurun ~arb
~· baflll par~alanarak olmlittiir. 

lkinci ve ii~iincii <;arh~tlar yara -
lanm•Jlard•r. 

Adliye tahkikah neticeainde, infi
li.kln ambar•n alt kat•nda bulunan 
ga:tlerin ittialinden ileri geldiii tesbit 
olunmuttur. 

Muhaf1z gUcD bisikletcileri 
Hekimhan 6 (A.A.) - Mubafu:giicii 

bisiklet~ileri bnr;,ya geldiler ve kar,,Ian· 
d1lar. Yarm Kangal'a aideceklerdir. 

iii... ~iinkii ... 
Soziimii bitirmeden evvel pake

tin ki.g1dm• a~m•thm. Niaanhm Ne
bahat Han1m, gOzlerini.n Oniinde, 
odas1ndan <;ahnan mahut dikit ku
tusunu gOriince bayretten ve oevin. 
cinden bir ~·ihk kopard•: 

- A ... A ... Diye bag•rd1, kutu, 
benim kutum, -;altnan kutu! Naatl 
buldunuz? Nereden? l~inde def • 
terlerim var mt? Ne aiirpriz I De -
mek Tatar lbrahim'i gizlice buldu· 
nuz! ~ayani hayrebiniz! Meraktan 
~·ld•racag•m! ~u kutuyu a~1n1z I 
Anlat•n•z! 

Kutunun kapaim• ag1r ag1r a~· 
hm. l~inde hem defterler, hem de 
miicevherler vard1. 

Ni~anhm Nebahat Han1m 2ozle. 
rine inanam1yordu. Dizlerimin iia • 
tiine igilerek evveli. kutunun i~ine 
hayretle ve uzun miiddet bakh; •on
ra mevc.udiyetleri harika nev'inden 
'eylermit gibi, crekine crekine ve iti· 
na ile, defterleri hirer hirer eline ._} ... 
dt, gozden gec;irdi. 

MEMLEKET HABERLERI 

istanbul' dan Ordu'ya! 
Karadeniz'e giden bir va nurda kimler bulunur? • 
inebolu onlerinde iken . 8 ir okka kiraz 5 kuru~a ! 

Vartan Efendinin saa 

Karadeniz.'in kenar1n1 •ii•liyen 
29 hartran, Cumhurtuet vapuru I 

Memleketi, halk1n itlerini ve dert
lerini yakmdan gormek, goatermek 
istiyen gazetemiz nam•na aene bir 
Karadeniz seyahatine <;•ktrm. Sabil 
ve tark vili.yetlerimizden baz•lnrm• 
gezeceiim. Bu yolculu{[umu c;ok aev
diiim cCumhuriyeb vapurile yapt
yorum. 

Saat yediye geliyor. Yi.ikiinii ve 
yolcular1n1 tamamen alan vapuru .. 
muz, aghyan, mendil aalhyan tetyi. 
cilerin Oniinden aheate ab~ate aytt•lt
yor. Herkesin, arkada b•rakhi• bir 
d'iitiindiigii, •evdikleri var. Hayah 
kadar aevdiklerinden ayrtlmak in • 
oana hayattan ayr1lmak kadaT gii~ 
ve elemli geliyor. Fakat caresiz .. 
Gen~ Tiirk tairi ne giizel a<iyl.,mit: 
cKavutmanm tad• yok, ayr1hib tat
madan .. > 

Vapurumuz Sarayburnu'nn g~er
ken gOzlerimin Oniinde aeriJi duran 
panoratnaya, Marmara'yt, Ada'larJ 

d ,. ' 
Pen et '• Maltepe k•y•larmt, nihayet 
Oakiidar'•n giinetli atrtlann• t.irer 
birer vect ile seyrediyOTum. Selimi
ye k•tlalln•n, Harem, Salacak ••rtla
rtndaki evlerin camlar1 aktam giine
tinin akaile p1nl pml parhyor. 

~imdi Kuzguncug'un ye'il tepe • 
Jeri hizasmdaytz. Arkadan !;am • 
hca'ntn iki tirin tepeai her zamanki 
gibi benim ruhuma yurdumun ve 
dogdugum bucagm ninni!•rini te • 
renni.im ediyor ••• 

lki kenart yefil kordonlarla <;ev • 
rilen bu koyu li.civert yolun iize • 
rinde seyahat etmek bana her zaman 
boyle bir ka~ aabr yaz1 yazdmyor. 
~air olsayd1m biitiin tiirlerimin ilha· 
m1n1 bu a:iizel latanbul'un earam aa
~an tirin bofazmdan altrdJm, Biiti.in 
mevzularzm bu atk ve hUsiin peri • 
sine hasrederdlm .. 

Vapurumuz c;ok kalabahk... l~i
mizde ~etit ~etit adamlar var. ltte 
fU kotecikte ii~ dort mektep talebeai 
oturmuf hararetli hararetli konutu
yorlaY. Birinin iki, diierinin i.ic; ders
ten ikmali varmlf, teesaiirleri yllz .. 
lerinden okunuyor. 

Oiger bir kotede Dariiltiinunu ik. 
ma.l etmlf bir hantm ktz, miitekait 
~ 

~ tYI m~r tYI IK o e rr cdl ~ 
Tarihl evrak QlkJyor 

Hiikumet kupon, tahvili.t gibi ev • 
rak1n kontenjan harici memlekete 
girmeai hakktnda bir kararname ka· 
bul etmittir. Kararname ali.kadar ve. 

kB.Ietlere teblig olunmuttur. Bu su • 
retle latanbul g\imriiiii ambarlar•n
da aylardanberi duran taribi evrak 
Ia kontenjana tabi olmadan memle
kete girebilecektir. 

Istanbul Giimriik Batmiidiirliigiine 
V eki.letten bu husuata beniiz bir 
teb\ig vaki olmam•tttr. 

6UmrDklerdeki §eker ve 
khveler 

~eker' kahve ve ~ay ithaliillnm bir 
elden idaresi hakkmdaki kanun mev· 
kii mer'iyete linnittir. Kanunun nefri 
taribine kadar giimri.iklere ge)en fe
ker, kahve ve ~ay1n ne tekilde ithal 
olunacai• hakkmda lktisat Veki.leti 
ile Giimriik ve lnbisarlar Vekaletleri 
arastnda muhabere cereyan ebnek • 
tedir. 

- Tamam, dedi, benim defterle. 
rim... 0~ lane idi... ltte... Hepai 
burada ... 

Ve biraz da.ba muayeneden aonra: 
- Yapraklar1 da kirlenmemit, 

Ylrhlmam•t· .. 
- Miicevherler de tamam. 
- OnlarJn ehemmiyeti yok. Fa· 

kat onlar1 vermeden defterleri na -
at I ele &ec;irdiniz 1 

Zaten bende idi. 
- Hangioi? 
- MUcevherler ve defterler! 
Nitanhm Nebahat Han•mm goz

leri, bir muamman•n karanhklar1n1 
ihata etmek isterceaine biiyiidii: 

- Ne aOyiUyorsunu:z? Diye ba • 
i•rd1. 

- Eve!. Mehtaph bir geeede o • 
dantza giren aiyah pelerinJi, siyah 
kukuletah ve sinemadaki h1ratzlara 
benziyen iki adamdan birisi ben -
dim. 

Nitanhm Nebahat Han•m, nayre
tinden taf keailmitti. (fak~t ne gii
zel, ne k1ymetli tat! Ad eta bir san' at 

giizel fe1tirlerimi%den: Rlze 
babasile Samaun'da bulunan zevc;in., 
gidiyor. Uzl\ktan dikkat ediyorum. 
Yiikaek tahoilin, yiikoek tahaili ik

mal etmenin bu han 1m iizerinde yarat .. 
bit ciddiyet, biraz da gurur derhal 
goze ~arp1yor. Yantnda gen~ diger 
bir arkadat• var. Daha miitevaz• Ia· 
vtrh. Konutuyorlar. Uzaktan muha· 
verelerini dinliyorum. Bildiiini zan .. 
neden, bilmediiini itiraf eden ne 
miitehakkimane ve ne mairurane 
hitap ediyor. 

~iier bir kotede tiitiinlerini sa • 
tamadan Samaun'a dOnen ii~ talihaiz 
dertletiyor. 

Mal aatamamak ta tacitler 1~1n 
feli.ketlerin en biiyiiiii. Biz acaba 
mallar1mtzJ ne vakit ve nastl zah .. 
mehizce aatabileceii7.? Acaba Av • 
rupa'ya, Amerika'ya bu ciheti de 
tetkik i~in adamlar ml cC'ndersek, 
mi.itehauular m1 ~ai•raak? Buhrana, 
yokluia, her teye ragmen onlar gene 
ma.llartnl aa.tabiliyorlar. Gene oto .. 
mobillerini, pli.klar1n1, kuma,larlnt, 
delik ve be~ kesemizin '>ir kenarmda 
kalan bet c" kurutu alarak bize ve. 
rebiliyorlar. 

Karadeniz bugiin hi~ te kara de
gil, hatta koyu lacivert te degil .. Se
rna kadar a~1k ve aema kadar dur
gun bir mavilik i~inde .. Yurdumuzun 
yetil yama~lt, giinetli ktvilar•n• oeyir 
ede ede gidiyoruz.. tn~bolu'da az 
durduk .• Buranm ~ahtkan hnlkt va
pura meyva, ekmek, yiyeeek tatt .. 
yorlar... En nefia kiraztn okka11n1 
yalvara yalvara be, kuruaa veriynr
lar. latanbul'daki meyvac1lann ku
laklart ~tnlaam .. Bu, fstanbul'daki ba. 
yat pahal•hi!m•n ebedi bir muam • 
mas1d1r. Burada kira"t: bP; kuruf& 
oldugu gibi latanbul'u" yambattn • 
daki Karamiinel'de de oyle .. Fnkat 
ayni kiraz meseli. bizim ~aJ kpcni!lr• 
~arflllft& girdi mi okka,.. yi.trni befe 
otuza ~·k•yor? Bu nas1l oluyor? Tet
kike ve tashihe muhta~ bir i1 do~ il 
mi? 

~imdi Sam&un yolunu tuttuk. Sam
aun'da bir kac; saat duracai•z. Ben 
vapurdan inmek niyetinde deiilim. 
Doiru Ordu'ya gidiyorum. Size ikin· 
ci mektubumu oradan ya:zacaitm. 

I. FUAT 

~Dil11h ~t d$0tell"D 
Adalarda tifo mu var? 

Son giinlerde adalarda bir iki ti
fo vak'a•• kaydedilmittir. Bu husua
ta icabeden tedbirler almmlftlr. Mea' 
ele hakkmda kendioine miiracaat et
tiiimiz 01hhiye miidiirii Ali R1za Bey 
bize fU izahah vermiftir: 

c- Bize bu bapta heniiz reami bir 
ihbar vaki olmad•i• ~:ihetle malu • 
mahm yok. Maamafib; btonlar bir 
anda ve hepai Adalarda ~·km11 ol • 
mamahd1r. Musaplar•n haatahga ha· 
ri~te yakalanarak Ada'ya gelmit ol
malart mubtemeldir. Bununla hera• 
ber izam edilecek bir hal mevcut d'e
iildir.> 

~·-·~ 
Tariht bir ta§ bulundu 

Beyaz•t'ta Bak~rc•lar caddeainde 
kanalizasyon hafriyalt yap1hrken ij. 

zeri kabartma yaz1larla dolu bir tat 
bulunmuflur. Bizana devrine ait o
lan bu tat taribi k1ymeti teabit edil
mok iizere Miizeye kaldmlm•,t•r. 

eoeri, bir heykell) 
- Siz midiniz? dedi. 
- Bendim. 
- Anlam1yorum, hie; bir fey an· 

Jam1yorum, ne aorac.ai•mt da t•· 
f1rd1m, aiz miydiniz? Y a Oteki ... 
Fakat ni~in? 

- Nic;in mi? B.enden gizlediginiz 
ruhi earar•n•z• anlamak, rOniUniizii 
-ralmak i~in! Miicevherlerinizi b• -
rakacakhm; fakat tiipheleri iize -
rimden atmak ic;in bunu yapmad1m. 
Bir de, ciiniin birinde size mutlaka 
bu miicevherleri ve defterieri iade 
edeeektim. Muvakkaten almaktn 
mahzur yoktu. Bu bir airkat deii:ildi. 

- Fakat .•• Garip fey .. Hi.li. an· 
lam1yorum .. Hili inanm1yorum ... 
!foaka ediyonunuz. 

- Ciddi soyliiyorum. 
- Peki. .. Aman yarabbi.. Oda-

ma. nas1l girebildiniz? 
- Evinizin her tarafmr biliyor· 

dum. Stzin o vak'ad'an •onra cia s\>y
Jediginiz gibi odantza bf:'-t yattnda 
bir ~ocuk ta girebilirdi. Alt kat pen• 

Diin, bizim deryadil Vartan 
dinin kederi vard1. Evveli., onun 
kederini, trklatt hurufal~• Ha~ik 
gorkyan Efendinin vefallndan 
vellit zannettik. F akat oorunca 
lad1k ki Ha~ik Efendinin, olUmiin 
den miiteesair olmakla beraber, 
tan Efendinin ba,ka bir kederl 
varm11: lkinci defa olarak trttmvayel 
aaatini yankesicilere kaptJym1f. 

Kart•ma, oturdu, derdini yandt: 
c- Bundan bir miiddet evvel, ilk 

fa aaatimi kapltrd•ktan aonra, 
a~•ldt. Tramvaya binerken her 
man elimi •aatimin ve para ~ant1om11 
iizerine koymai• usul ittihaz 
Fakat, bu usulii, ancak bir ka~ 
tatbik edebildim. Ondan sonra, 
aeriya aaatimi ve eauen daima 
olan para ~ntam1 atk1ca mtJhtltllU 
etmeti unutarak rugele 
binmege bal~adtm. Fakat bu lr&tlooli•ol 
bana ikinci bir saate mal oldu. 
kesiciden ziyade kendi kendime 
dtm. ()yle ya, herifin san'ati, dalgm 
lartn, dikkatsizlerin saatini, ~&lnloLSI:nj 
<arpiD ak•llar1nt baflna getirm~k • 
tir ... Benim aaatimi bir defa c;arpa • 
rak ban a chey Vartan, cOzUnii ac;! 
demek istedi, fakat bende nerede o 
ak1l? Hot mal,et derdi, insanda a-
k•l m1 b•rak•yor? 

O~iincii bir defa daha aaatimi 
~arphrmamak i~in, diitUne dUtiine 
bir ~are buldum: Saatsiz gezmek. . 
Eaaaen, bir aenede ii~Uncii bir saat 
alacak param da olmad•i• i~in bu 
tedbirim gayet tabii ve makuldlir. 
Fakat yankesicilerin ~arphklar• 
yalntz sa at mi ya? Adam1na gore, 
her fey vuruyorlar. Benim bir de 
ra c;antam vard1r, ki ancak ay bat • 

lartnda, idnde bir ka~ lira gormek 
miimkiin olur. Yeni avhk aldtihm 
ai.ine raJJ(f'lirse, yankeaici bir i.ki 
ra i~er, fak!!l a)'ln ilk hafta11 bit • 
tikten 10nra, cehimi beyhude kant 
t1rm1A, harap ciizdan1m1 nafile 
mif olur. 

Ay baftnda ayhk ald•ihm zaman 
cUzdanlmtn da aaatlerimin yanntft 
gitmemesini temin i~in bir c:are di.i 
$lindiim. Akhma hir Amerika'hnm 
huldugu usul 11eldi. 

Amerika'lt bir bansrer, boraaya 
rip ~·karken, ka.laiuU.Wta, 11k 11k 
saatini ve para cUzdantnt 
!ere kapllrtn!\ktan b1k1p uaanmtf, 
Herifleri bAltk avlar aibi 
istemif, saatini ve cUz:dan1n1 k~.vdlu-1 

iu ceplerinin icr taraf1na hirer bU -
viik olta iineai diktirmi,, aonra ka-

labahiim i~ine dalm•t· .. ~ok ge~me 
den bir adam1n tztlraptan yiiziinU. 
ektiterek kendisile beraber yiirii • 
mekte olduiunu gormlit. . Oltllnln 
itnesine bir av taktld•i•n• anlamlf, 
iatifini bozmadan htzh htzh yiirii .. 

mekte devam etmi,; tabil, oteki de 
yanmda ... Y ankesici k•vranarak 
olta ignesinden kurtarmaiia c;ah 
ttrken hanger de herifi polise kada·r t 
gotiirerek ciirmii methut halinde 
kalalm•t· Karakolda iineyi yanke • 
sicinin elinden miitkiili.tla ~tkar • 
m•,lar .•. 

ltte timdi ben de cebime bir olta 
ign.,oi takhracag•m; fakat bir feY • 
den korkuyorum, ziiiiirtliiiiin ver • 
digi dalgtnhkla kendim iitneye 
hraam halim nice olur ?• 

o::s··~ 

Bir san'atklrm ayag1 kesiliyor 
Sabnemizin eski ve tan1nmtt 

aan'atki.rlartndan Kamil R•za Bey 
biiyiik bir rahats1zhk g~irmektedir. 
Otello li.kabile maruf olan bu emek· 

tar aktoriin ayai• kangren 
Hayahnt kurtarmak maksadile pa:zat"l 
giinii operator Biirhanettin Bey bir 
ameliyat yaparak bir ayajtmt kese • 
cektir. Uzun sene1er sahnemizde 
him bir varhk gOsteren aan'atkirntn 
za icil !oifalar temenni ederiz. 

c.ereainin panjurlar1 adeta bir mer• 
diven .•. 

- Benim yiiziime rovelver tu • 
tan? ... 

- Eve!, bendim. ltte o rovelver! 
Cebimden, ~ocuklar1n kulland1k. 

lar1 bir man tar tabanea•• ~tkard1m: 
- GOriiyor muaunuz? Sizi bir 

man tar tabancaaile ... 
Nitanhm Nebahat Han1m bir kah· 

kaha aahverdi: 
- Dehtehinizl Dedi. Peki ... 0 

uzun boylu ... 
- Biliyor~unuz ki benim evimde 

Recep isminde bir delikanh vaYdlr. 
Fakat siz onu ~ok rOrmediniz, iyice 
tan1mazsamz. mUthif zeki ve bece
rikli bir c;ocuktur. 

Nifanhm Nebabat Hantm, avu~
lartn1 yiiziine kap1yarak: 

-A ..• A ... Hayret) diyip duru
yordu. 

Sonra gene aordu: 
- Peki ... Ya o ... y,. 0 Tatar lt; 

nh~? • 



Muhtelit takimin nastl 
~1kmas1 lizimdir? 

__..., ....... .. 
Franstz'lar bu defa kat'i yyen yenmek azmile oy -

myacaklardu-e azan1i k uvvetimizle ~dmtahytz 

Ge~en J)azar gflnkfZ. 

Paris fA!Dpiyonu Ruing bugiin 
~atuaray - F ener muhteliti ile 
~Earfalqayor. 

Malum olduiu iizere Franatz'lar, 
l»irinci ma~a J..3 e bera.bere kal
iialar, ikincisinde iae 2-1 gibi ku~iik 
~e ehemmiyetaiz bir farkla galip 
•eldiler. Bu iki netice Raaing'in bey. 
aelmilel tohretile aala miitenasip 
~ejildir. Onun i~indir ki Frana1z ta
lama, bugun muhtelite kart• 
aon Inn-vet ve gayretini sarfederek 
«<aha iyi bir netice almaga ~ahta -
caktar. Galatasaray ile Fener'e dii
feD vazife d'e, ayra ayn yenemedik
leri Ruing'i beraberce maglup et
mektir. Filvaki her iki giizide kulii
I»GmUziin ayra ayr1 baz1 ekaikleri 
•anhr, ki ikisi birletince bu nok
aanlarana tamamlar, iyi ve canla oy
aamak tartile hayli kuvvetli bir ta
lnm tqkil ederler. Fakat taktman iyi 
tetkil edilmeai muvaffakiyetin bi -
rinci f8rltdtr. 

Frana•z'lara karv• yapbklar1 iki 
ma~ goaterdi ki Fener'in muhacim 
hatta, Galataaaray'an da mudafaaa1 
kunretlidir. Bu, boyle olmakla be
raber, iki taraftn muhtelif hatlariD
da muhtelit taktma girecek oyuncu
lar mevcuttur. B'* itibarla takamtn 

ki). d ,.:..,,,. "'l~'k h" 1 • k te, 1 In e au upc;u u 11 enne a-
palmamak, bizden fazla oyuncu bu. 
Junaun endifeaile hareket etmemek 
Jizlmdtr. Boyle hotpescndane dii -
,UOcelerin sonu, bir c;ok defa tecriibe 
edilditi uzere, maglubiyettir. 

$akaya gelmez bir taktm old'u -
junu iabat eden Rasing'e kart•• iki 
kuliip yekvi.icut olarak saglam bir 
takam ~1karmag1 diitiinmelidirler. 
Bize kahraa Galataaaray • Fencr 
muhteliti fU tekilde ~tkmahdtr. 

Ulvi 
T evfik Y &far 

Fikret Nihat Muzaffer 
Rebii, Fatuki, Zeki, Ala, Mehmet, Salim 

Biraz idman1 noksan olmakla be
raber Ulvi, teknik itibarile Hiisa -
mettin'e ktyaa kabul etmiyecek ka
dar faiktir. 

Ger~i Biirhan ~ok iyi ve tecrubeli I 

'bir mudafidir ama ayagtntn aakat -
hi• beniiz gec;memi,tir ve id'1nan1 
azdar. Onun i~in aai miidafilige Ya
fal''• tercih etmek munasip olur. Tev
fik Galatasaray mac;mda aeri, cevvt~tl 
ve fedakar bir oyun oyntyarak her 
tarafa yetitmP.k auretilc sol mudafi
liie herkesten fazla liyakatini iabat 
etmiftir. Franstz'lar muhakkak cok 
aeri ve ablgan oynayacaklara tc;In 
Teriik, behemehal sol bek oynatJJ. 
maladtr. 

Muavin battana miinakataya 1\izum 
yoktur. Miihacimlere gelince, sag 
a~kta Mehmet Salim'in henuz kimae 
yerini tutamamttbr. Binaenaleyh 
aai•c;•i•n en iyi oyuncuau odur. 
Aliettin, aon ma~ta c;ok iyi idi. Bi
naenaleyh, aagi~ te onun yeridir. E-
auen Mehmet Salim ile gayet iyi an
Jat~rlar. Zeki'd'en daha iyi bir mer. 
kez muhacim heniiz mevcut degildir. 
Onun mevkii de miinakata edilmez. 
Sola~akta, kimse, Rebii'nin yermt 
tutamaz. Pa:tar giinii halk1mtzm 
cKelle• ismini verdikleri ~avart'a 
laayli ter dokt\iren Rebii'yi, Rasing 
heyetinin reiai, haftayimde bizzat 
•elip takdir etmitti. Soli~e gelince, 
huraa1 ic;in, Fener'den Liitfi ile Ni -
yazi, Galatasaray'd'an da Kemal 
Faruki var. Niyazi, solic;te muvaffak 
olamayor. Lutfi iae, zorlu bir mar · 
tabammiil edecek beden kudretini 
.. iz deiildir. Saga~1kta bile stk• vc 
aert 'bir ma~a dayanamayan bu zaytf 
•encin boyle c;etin bir ma~ta, soli~ 
tihi miitemadiyen geri ileri gidip 
.-Jmek liz1m gelen bir mevkide ezi
leceii muhakkaktJr. 

Cerc;i Kema) Faruki, pazar ma -
~ada •i•r oynad1. Bunun sebebi, Ke
mal'ia o giin aaat sekizden dorde ka. 
Pr ayakta fabrikada ~lttmak mec
•ariyetinde kalmJf olmasidtr. Cuma 
aiiDU daha iyi oynayacagt fU)Ihesiz
dir. Eaaaen, Rebii, Kemal, Fikret, 

daima miikemmel bir aac;ayak tetkil 
ediyorlar. 

Bu mac;m ibtiyatlarl da bol olma
ltdar. Fener'den Hiiaamettin, Niyazi, 
Retat ve Cevat, Galataaaray'dan 
Biirhan, Suphi ve Necdet te arka • 
datlartnt aoyunmuf olarak aeyreder. 
lerse hi~ bir zarar has•l olmaz. 

Tekrar ediyoruz: FransJz'lar bu 
defa bizi kat'iyyen yenme~ azmet· 
mitlerdir ve asia ihmal edile -
cek ba11mlar degildirler. Beyhude 
ve gayeden uzak diitiincelere kapthp 
ta zayaf c;tkar, yenilirsek efkart u
mumiye bu hatayt affetmez. Kuv
vetli c;tkahm, yeniliraek, kendimizin 
bile bir diyecegi kalmaz. 

Bir nokta daha: Fenerbah~e sta. 
danda ge~en mac;ta aahantn kenar
larandaki otlar uzam•t bir halde idi. 
Bu uzun otlar, toprak sahada oyna
maga ahtm•t olan ac;tklanmtzln top 
siirmeaine mini oluyordu. Bu otlar, 
timdi daha uzamtf olaa gerektir. 
Onlart bu2iind'en kestirmek li.zlm
dir. 

Bugun, Galataaaray-Fener muhteliti 
oyunculanndan ada, candan ve aeri bir 
mac; istiyoruz. Eier Leblebi Mehmet aai 
a~ta oynaraa Tiirkiye'nin en kuvvetli 
iki a~itna malik olan talnmm, ·~ • 
Ia ve uzun paslarla oynamaSJ ~ok mii • 
essir olacakbr. 

On bir oyuneu ferden kendilerini de
iii; taktmtn heyeti umumiyesini dU,ii
nerek tam bir ahenk ve teaaniitle oy -
namaltdtrlar. Sai muavinin muhacim 
hatbmn sol cenahana, sol muavinin de 
saga pas vermeai auretile sak alk cenah 
deii11tirmegi unutmamabdtr. Hiicumlar 
hep ayni fekilde yaptlmamabdll'. Mii -
danler, kale oniinden c;ok uzakla,ma -
maladll'. Rebii'nin, ortaya paslan, ge· 
c;en defa kaaa idi. Bu defa topu aai ic;e 
ve merkez muhacime kadar uzatmaltdll'. 
~ut atmadan gol olmaz. Binaenaleyh 
muhacimler, basktn ,eklinde ani tiitler 
atmahd1rlar. Kaleci gafil avlandlk~, 
uzaktan Jutlar da pekala, kaleye girer. 

Oyunun sevk ve idaresinde en biiyiik 
amil Zeki ile Nihat olacaklardll'. Niha -
d'an c;ok fazla ilerlemeden uzun paslar
la topu hie; dUl'durmadan ileri gon • 
dermesi laztmdtr. Muhacimlerin ve has· 
saten muavinlerin pas vermeden evvel 
topu evirip ~evirmeleri manasiZ ve za
rarhdar. Top ayagana gelir gelmez paa 
vermekte bir tek zarar vardll'. Topun 
bazan hasmin ayaiJna gitmeai, fakat to
pu bekletip atmakta ayni zarar mevcut 
olmakla berabcr aeri ve c;evik humin 
gelip topu ayagamtzdan kapmaai gibi 
ikinci ve yer tutacak vakit bulmaaa gi
bi ii~uncii, hiicumumuzun inkipf etme
den akim kalma!t gibi dordiincii bir za. 
rar vardtr. · 

Hulaaa taktmdan, seri, cevval ve mii
le!l8nit hir nyu:- istiyoruz. 

Cayret ~ocuklar! 

Seyrisefain idaresinden 
bir rica 

Kadakoy Fenerbahc;e atadyomun
da yaptlan miiaabaklar, istanbul • 
dan, Kadakoyii'ne binlerce aey1rca 
celbetmekted'ir. Hergiinkii mutat 
yoleu adedi bu suretle bir iki misli 
artmaktadJr. Ma~tan aonra bu seyir
ciler ayni saatte latanbul'a donmek
tedirler. Halbuki muayyen tarife -
deki seferleri yapan vapurlartn bu 
kadar fazla yolcuyu istiap etmesi 
miimkiin olamamakta ve halkm kts
ma kulliai gece yar1lar1na kadar va. 
pur beklemektedir 

Bu gibi mac;larda Seyriaefain ida
resinin tarife barici olarak mac;tn 
bittiii aaatlerde bir iki vapur fazla 
itletmesi ~k fayani temenndir. 

Heyeti tertibiyenin teb1iii 
Heyctt tertlblycdcn: Paris §amplyonu 

Racing klup de Frans iic;iincii miisabaka. 
sm1 cuma giinii Kad1koy'iinde Fenerbahc;e 
stadmda Galatasaray - Fenerbabc;e muh
telft1ne kar§l yapacaktll'. Miisabaka Tam 
saat 17,30 da ba~hyacaktlr. Hakem Futbol 
Federnsyonu rclsl Hamdl Emln Beydlr. 

Heyett terttblye taratmdan esamlsl 
zlrde mubarrer oyunculann .saat 16,80 da 

Tasarruf 

PropagandasJ 

Camhuriyet 

ftlk:tDsat: 

Konferanslar verilecek, 
miisamereler yaptlacak 

Milli lktisat ve Tasarruf Cemiyeti 
diin Ticaret Odaatnda iki bucruk saat 
aiiren bir i~tima aktetmittir. 

Bu i~timada Radyoda konferanslar 
verilmek auretile iktiaat ve taaarruf 
fikTinin halka telkinine, miisamerelet' 
tertibine, hanamlar heyeti vasatasile 
hanamlaram1z araamda propaganda 
yaptlmasma ve gazetelerin ~ocuk aa· 
hifelerinde ayni fikir etrafmda net
riyal icraamm teminine karar veril· 
mittir. 

Cemiyet badema her hafta ic;tima 
edecektir. 

Gelecek haftaki ic;timada idare ko
miteleri intihabalt yapdacakhr. 

Bu komiteler cemiyetin faaliyetine 
dahil oJan fUbeler dahiJinde ct&hf&• 
caklardtr. 

Etibba Odast 
__. ••• I 

Bugiin Ticaret Odas1 
ihtilafm• goriifeeek 
Etibba Odast heyeti umumiyesi 

bugun saat 10,30 da Halkevi kon • 
ferans aalonunda toplanacaktJr. Bu 
toplanhda Etibba Odas1 idare heyeti 
azalan son zamanlardaki faaliyetleri 
hakkmda izahat vereceklerdir. l~ti
mada Tiearet Odaatntn butane aa -
hibi doktorlar hakkmda verdigi son 
karar da mevzuu bahaedilecektir. 

lhtilalrn aon salhaaz 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odast 

hastane ve sanatoryom aahibi dok -
torlar1 aene iptidasmda kendiligin -
den Odaya kaydebnif, son i~timamda 
da taahhudahnt ifa etmiyen hastane 
aahiplerinden aidatJn cezaen tahailini 
kararlatbrmifll. 

Diin bu hususta kendisile goriit
tiigiimuz Saghk Yurdu sahibi doktor 
Ferit Ibrahim Bey bize fU izahah 
verm ittir: 

c- Ticaret Odaat resmi bir daire 
deiildir. Bu itibarla daha bidayette 
bizi odaya kaydetmek gibi mevzua· 
hn aakit kaldtga eaash bir mea'ele 
uzerine karar veremez. Ayni zaman· 
da biz bir defa Odaya bor~lu degiliz 
ki hakktmtzda aidabn eezaen tahaili 
kararlatbnlabilain. Tabiidir ki "Giz 
bOyle bir para venniyecetimizden a-

ratmzdaki ihtili.f mahkemeye intikal 
edecektir. Bu takdirde her iki taraf 
i~in de mahkemenin karanna intizar 
ve ittibadan bafka yapdacak bir feY 
kalmtyacakhr.• 

Diier yurt ve aanaloryom aahipleri 
de ayni teyleri aoylemektedirler. 

spor levazunlarlle blrllkte. Fenerbah~e 

kulfibfindc 1sbatl vficut etmclerl rica edil
mektedlr: 

Hiisamettln, Ulvl, Ya§ar, Biirhan, Tev
fikr, Nihat, Muzaffcr, Fikret, K. Farukl, 
L. Mehmet, Alftettln, Kiiy{ik Necdet, Zekl, 
RebU, Lutfl, Cevat, ~at Beyler. 

MDttefik kuiUplere tamim 
Istanbul mtntakaamdan: 
Son zamanlarda nizamnamenin 

degif1Dea~ lbam geldiii hakktnda va
ki olan netriyabn teairile gerek ku -
liiplerimizin ve gerek miittefik aza
mn nizamnameye kart• olan hiui 
hurmet ve itaatlerinin di.i~ari tezel -
ziil olduiu miitahede edilmektedir. 
Ahiren Ankara'da in'ikat eden ltti
fak umumi kongreai nizamname -
mizde tadilat icraaana liizum gormiit 
oldugundan nizam ve intizama tibi 
olmak ve ihtiyari itaat diaiplinini 
kuvvetlendirmck esaslan iizerinde 
yiir\iyen aporcularimazdan gayrini
zami bir hareket beklemedigimizi 
arz ve bu huausta her zamandan faz
la itinaki.r bulunmalartna temenni 
eyleriz. 

Turnuva maclartnm 
~ 

finah 
Gayrimiittefik kuliipler araatnda 

gazetemiz tarafandan tertip edilen 
turnuva ma~arantn finah bugiin ~u
kurboatan balk stadyomunda Kara
giimriik • Balnrkoy lstikli.l tak1mlan 
arastnda oynanacaktJr. 

MUsabakayt hakem ~ehap Bey i
dare edecektir. Muaabakaya tam sa
at beJle batlanaca.ktir. Miiaabaka, 
muayyen miiddet zarfmda berabere 
bittigi takdirde on beter dakikadan 
yartm saat daha temdit edilecektir. 
Taktmlarm muayyen saatte aahada 
hazar bulunmalar1 lazuncbr. 

Kupamtz gelecek hafta 
merasimle verilecek 

Yann galip gelecek takama gaze
temiz tarafandan hediye edilecek o· 
Jan kupa yartnki ma~tan aonra ve
rilmiyecek, gelecek cuma guni.i ayni 
aahada meraaimle verilecektir. 

&en~ler birliGi Ankara 
1ampiyonu oldu 

Ankara 7 - Ankara lik ma~Jara 
bu hafta nihayetlendi. Genc;ler birliii 
her iki devrecle maglubiyetaiz tam 
puvanla Ankara tampiyonu oldu. 

--------
Sebze ve meyvactlar 
fena vaziyete dii§tiiler 

--=-----·- --
Anadolu' dan gelen sebze ve meyva-

I 
Iardan resim aiinmastnt istiyorla1 

latanbul aebze ve meyva miiatah
ailleri, yakm ve iklimleri daha aacak 
vilayetlerin rekabetleri dolayisile 
tiddetli bir buhran ge~irmektedirler. 
Bah4iJVanlar ve aebzeciler hu mima -
aebetle hiikumet ve Belediye nez -
dinde tetebbiiaatta bulunmaga ka -
rar vermitlerdir. Bah~avanlar bu va· 
ziyetten hem muatahailin, hem de 
miistehlikin zarar ettigini, munhasl
ran aradaki sattctlarm kazandakla
rmt soyliyerek, Anadolu'dan gelen 
yat aebze ve meyvalardan oktruva 
gibi bir reaim ahnmaa1n1 istemekte• 
dirler. 

Bah~1vanlar ve aebzeciler cemiyeti 
reiai Yusuf Ziya Bey dun bir muhar
rimize demittir ki: 

c- Bu rekabet, y&f aebze ve mey
va fiatlarana dehtetli aurette diitiir -
dii; fakat bu ucuzluktan tehirli ia
tifade edemiyor. Aradaki sahctlar 

Zengin bir krom madeni 
Karadeniz aahillcrinde yapalan u

zun \etkikattan aonra Sinob'un Ba
yalat kazaaa dahilinde ~ok zengin bir 
Krom madeni ketfedilmittir. Mad'en
den abnan numune Avrupa'nan en 
maruf kimyahanelerinden birine gon· 
derlimit ve neticede bu madenin 
dunyada mevcut krom madenlerinin 
en zengini oldugu anhlttlmJtbr. Ma
denin ruhsaltnt alanlar bir Alman 
grupu ile miizakereye batlamttlar
dar. 

Kok komDrii sarfiyat1 
Istanbul Ticaret Odasr Tiirkiye'de 

ne kadar kok komiirii aarfedild'igi 
ve bunun ne kadarmm haric;ten gel
digi hakkanda tetkikatta bulunmak. 
tadar. 

Oda bu tetkikabn neticesini bir 
raporla lktisat Vekaletine bildire
cektir. 

Macaristan'da kontenjan 
Ticaret Odasana gelen mahimata 

gore Macariatan hukiimeti bir tak1m 
111evadd1n memleketimize ithaliai 
huausi mi.isaaCieye talii tutmu~ ur. 

Ticaret Odas1 bu takayyudahn 
memleket mahsulabmJza alakadar 
eden kaaamlan hakkmda tetkikat 
yapmatbr. 

Odanan bu huauata yapbg1 tetki
kattan anlattldagma gore Macaria
tan'a ithali husuai miiaaadeye tabi 
tutulan mevat meyantnda biliimum 
meyvalar, kuru iiziim ve incir, badem 
camfllbgi, yi.in, pamuk, dO.eme ha -
ldar1 da bulunmaktad1r. 

Oda bu mes'ele hakmda tacirlerin 
nazan dikkatini celbetmektedir. 

Yunan'hlar sun'l gDbre satmak 
istiyorlar 

Yunaniatan'1n memleketimize yap
bga ihracat bizim Yunaniatan'a yap
bgtmaz ihracata niabetle pek azdtr. 
Yunan tiearet mehafili Turkiye'ye 
yapbklara ihraeab arthrmak i4iin 
muhtelif tetkik ve temaslarda bulun
mutlardar. Bu eiimleden olmak iizere 
Pire'de bulunan sun'i giibre fahrikaat 
mamulaintn Tiirkiye'ye ihraea diitU. 
niilmiitiir. 

Ticaret Odas1 bu fahrikadan bir 
kac; aand1k ni.imune getirtmittir. Tet
kikat yaptJrmaktadtr. 

Antalya'mn mahsul vaziyeti 
Ticaret Odastna gelen malumata 

gore bu sene Antalya havaliainde 
bugday, arpa, yulaf gibi mahauller, 
uzun aenelerdenberi goriilmiyen bir 
fevkadelik arzetmektedir. Hasada 
batlanmtthr. Susam rekolteai de ge
c;en senekind'en daha iyidir. 

Sigorta kumpanyalarmdan 
liklyet 

Sigorta kumpanyalart bankalara 
tevdi edilmemit olan tiiccar tiitiin
lerini aigo~ etmemcktedirler. 

Bir tuccar Ticaret Odasana mii • 
racaat ederek aigorta kumpanya -
larmdan tikiyet etmitlir. 

Oda bu huauata tekikat yapmak· 
tadar. 

Lehistan'da yeni bir inhisar 
Ticaret Odasma gelen malumata 

gore Lehistan hiikiimeti tuz ithala
ltnt inhisar albna almattJr. 

Son ma~ Genc;ler birliii ile ~ankaya 
aras1nda idi. Bu mac;.ta Gen~ler bir -
ligi fampiyona yakitJr bir oyun goa
tererek hasmm1 oyunun sonuna kadar 
aJktttlrmJt ve 8-1 gibi miihim bir 
farkla yenmittir. Ankara'da lik t•m
piyonaatndan bqka tilt tampiyonluiu 
ve Olimpiyat kupaat ma~lar1nda da 
hasamlarant miihim farklarla yenerek 
kazanan Ce~ler birliii takdire f• • 
yandtr. 

gene iatedikleri fiata aiir\iyorlar. Re· 
kabetin ikinci zarar1 da yatlarmm 
bu kadar ucuza aahlmasma mukabil 
ktfiD kurularmm pahahya satalma -
atdtr. Halbuki civar vilayetler kendi 
muhitlerinin ihtiyacmt temin ettik -
ten sonrn, buraya yaf olarak aurdiik-
leri aebzelerden bir ktsmmt kurutur· 
laraa o zaman fiat kttm da dii~er ve 
fehirli sakanh 4iekmez. Halbuki ik -
limleri daha muaait oldugundan tur
fanda olarak aatayorlar, sonra tehir 
mahsullerinin aahtma zarar veriyor· 
lar. Miistahsillerimiz iflaa halindedir. 
Hal de mevcut olmadtgmdan aat•tlar 
kontrol ve nizam altanda degildir. 
Vaziyetin biraz ulaht ic;in haric;ten 
tehre ithal edilen yaf meyva ve aeb
zelerden ufak bir resim almak Ia • 
ztmdtr. Bu reaim tehre de varidat 
getirmit olur.::. 

Kilim ihracatl 
Hiikumetin netrettigi bir karar • 

name ile hah ihracabnm bir nevi 
takas usuliine eaas tutuld'ugu ma -
lumdur. AJakadarlar iktisat V~ka
letine mi.iracaat ederek kilimlerin de 
bundan iatifade edip etmiyeceklcrini 

1 
aormutlardar. 

Bahk konserve fabrikasa 
Yerli bir tirket lzmir'de bir .hahk 

' konaerve fabrikaa• ac;mak ic;in tet • 
kikat icraama batlamtfttr. 

Fabrikanan ktaa bir zaman :::ar • 
fmda faaliyete ge~mesi ic;in <ralttal
maktadtr. 

Adapazar1 ticaret bankast 
Adapazara Turk Ticaret bankasa Is

tanbul fubesinin sekizinci y1ldoni.imi.i 
miinaaebetile diin bankarun istanbul fU• 
besmde bilancrolar tevzi edilmit ve ba
ZI merasim yapdmlflll'. 

Teessus ve te~ekkiiliindenberi inki -
taf eden ve bir c;ok mii,teri celbine mu
vaffak olan bu miicssesenin milli sa • 
halarda daha ziyade muvaffakiyet gos· 
terecegi timdiyo kadar attJjJ adunlarla an]..... ;' , .• Hrinai..pW·r 7 I' · ...U 

nasebetile bu kaymetli miiessesemizi teb
rik eder, idare amirl...n- cl.....-h
vaffakiyetler temenni ederiz. 

Bugday piyasasr 
Di.in ~ehrimize bir partide 58 vagon, 

diier hir partide 185 ~val bugday gel· 
mittir. lyi c:ina ._,•gdaylar en fazla 8 ku· 
ruf bef paradan satJlmtflll'. 

Y agmur vaziyeti 
Meteoroloji Enstitiisiinden zahire bor

sasma gelen malumata gore son 24 sa
at zarfmda PulatJa'ya 1, Eakifehir, Kii -
tahya, Mer7ifot: ve Samsun'a 4 der, 
Rize ve Cirescn'a 6, Trabzon'a 14 mi
limetre yagmur yagrmflll'. 

Anadolu'da ihracat 
Mugla 7 (A.A.) - Haziran ay1 zar· 

fanda Kiilliik, Bozburun, Dalyan iskele
lerinden Yunanistan'a ve adalara 729 
kara lllgtr, 225 r,oyun, 165 kec;i, 676 ta· 
vuk ve 25,5110 kilo g\ibre ihra~ edilmif· 
tir. 

---------------·---------------Ven6 ~$®1i"Deli": 

Attila , 
Frans1z muharrirlerinden M. Marcel 

Brion'un Atilla unvanla meahur eserinin 
gazetemizde tefrike auretil~ inti,ar et -
mit oldugu malumdur. Atilla'nin ter -
ciimeihalini ihtiva eden bu kitap en 
heyecanh bir romandll'. Pek derin bir 
merakla okunmUflu. T erciimesi, Cum -
hlll'iyet muharrirleri tarafandan yapal -
mtf olup ashndaki giizelliiin ve duz • 
giinliigiin tamamile muhafazasma ~Ia • 
pilmtf ve muvaffak ta olunmUftlll'. 

ipte, bu k1ymetli ve miibim eser, bu 
defa, ( Matbaac1hk ve Nepiyat Turk 
Anonim ~irketi) tarafmdan nefis bir 
surette bas1larak kitap feklinde aabhga 
c;Jkanlmttlll'. Biiyiik Okyanos'tan At • 
las denizine, yani Kore'den Fransa'ya 
kadar uzanan ve Asya ile Avrupa'y1 

b&Jtanbap kaphyan muazzam bir im
paratorlugun hiikiimdar ve h&kimi olan 
Hun Krah, Atilli'nm binbir harika ile 
dolu sergiize,tlerini hikaye eden bu 
degerli kitab1 her Tiirk'iin okumasa el
zemdir. Miladan dordiincii asrmda ye
di yiiz bin kifililc bir kuvvetle, Fransa'
ntn gobeginde Roma ordularile c;arpa· 
pn bu biiyiik Turk-Hun dahisinin ha • 
yata, icraata, muharebeleri, idari te, -
kilitJ Tiirk'iifl daha o zaman ne y\ice bir 
kabiliyette oldugunu parlak ve barikah 
bir tarzda gosteriyor! Bu eseri, bi.itiin o
kuyucularamaza candan tavaiye ederiz. 

Holivoot 
Holivut'un Ralsng Kliip §creflne c;tkar • 

dlg1 fevkaiMe nusha fnt~ar etmi§tlr. 

Reaimli $ark 
cReslmll earb numara 19 temmuz 1932 

niishaSl dort renkll giizel blr kapak l~lndc 
blr c;ok kiymetll YllZllart fhtiva etmE:ktedlr. 

Okuyuculanm1za bu giizel ayll.k mec • 
muaYI bUhassa tevsiye eclerlz. 

Bu ak,amki program 
iSTANBUL: 

18 gramoJon - 19,30 saz: Vedfa RtZa 
Hantm - mutcaktben Ajans haberleri, 
saat ayarz - 20 Pucqini'nin Madam But -
terjlay operasmm istanbul radyosu .~tild· 
yosunda temsili (gramojonla) - 21 saz: 
inci Jiantm, Belkis Hannn - 22 tango 
orkestraS'l: 
1- Solo, 
2 - Perooi Signora. 
3 - Tempo pasado, 
4 - Aprt fl tuo ver01t Chiquita, 
5- l'r!aryo, 
6- Garcho, 
7 - Adios Muchacho. 

BERLIN: 
18,35 konscr - 20,05 k:ltap bahst - 20,35 

Qin ve Japonya Cmusahabc) - 22,05 Eur -
yanthe il~ perdelik opera (Weber) • 24.25 
Va# ngton'dan nakfl • sonra: Dans mu
sikisf. 

BRESLAV: 
16,10 gramoton • 18,20 biiyilk musf1d§i • 

naslar hakkmdak:l kitaplar - 18.35 Ber -
lin'dcn 20,35 haft! musfkt - 22,20 asTccri 
mtZtka - 23,20 Frankfor'tan (gramoton) -
1,05 Berlin'dcn. 

VlYANA: 
17.25 harem kadmlan <konteraru) -

18.35 haji/ mU$1/d • 20,10 tfcaret haber -
Zcri • 20 25 AtlU$turya'da kachn tenf89fler 
rmu,a1uzbe) - 20,50 kuvvet membalc:n: 
Gilncg. rilzqar, deniz .. (konferans) - 21,55 
havadisler - 22,05 Amerika'dan nakil -
22,20 ko1tlil musikfst - 23.35 salon must -
kist - 24,25 dans havalarz. 

B0KRE~: 
21,05 konterans - 21 ,25 pUlk - 22,05 ti -

vatro • 23,05 orkestra Ue Rom_iln must • 
kisi. 

BELGRAT: 
20 55 keman konseri - 21,35 Yugoslav 

musfkfsi - 22,25 Saksojon - 23,55 plciklar. 

BUDAPE~TE: 
19,30 orkcstra konseri - 21,15 t.sfgan or

kestrasa fle Macar halk §arktlara - 22,40 
balet musikisi - 24,05 havadisler ve tsigan 
orkestrast. 

BARSELONA (R. Barcelona): 
16,35 konscr - 17,05 gramoton - 17,20 or

kcstra (Hayden, LConcavallo) - 18,05 has
tancler mentaatlnc ne§riyat - 22,05 or -
kestraya devam: (Wagner) - 1,05 tiyalro. 

ROMA: 
19,55 $ark& konscrt: (Flotow, Verdi ve 

i spanyol halk havalara) - 20,50 muhtelif 
musiJ:f- 22,50 (La Fanterfa de L'Amoure), 
bfr ~o Ill:~ kruer. 

PAI.:E MO: 
~.0!5 gramojon - 22,50 $arkUar :. 24,05 

varyete. 

VAR~OVA: 
19,05 muhteUt solo konserleri. 

r ASKERLIK ISLER/ ) 
~-------------------------/ 

328 dogumlulara 
Be3lktlU1 Askerlik f]ubeslndcn: 
I - 328 do~mlu ve bu do~mlularla 

muameleye tli.bl miikclleflnln son yokla -
mnsma 11/VII/ 932 tarihinde ba§lana -
caktJr. 

II - Muayene giinlerl maball!t hcyeti 
fhttyariycslne tcbll~ edllml§ olmakla be
rnbcr nlakadaramn tayin edUen giinlerde 
askerllk mecllslne miiracaat etmelerl. 

-----·-·~ Arzi te,ekkOr 
Avrupa'dan avdetle Harbiye'de Bel

vu bl\h~eainde icrayi san'atimiz mUna • 
sebetile gerek Anadolu·dan gerekse 
memaliki ecnebiyeden te'IAr3f ve mek • 
tupla tebrik lutfunda buh.nan zevab 
muhteremeye ayr1 ayrJ .nukabeleye im
kan bulunmadtgmdan te11ekkiir ve hiir
metlerimizin ib)ilgtna gazetenizle lavas
aut buyurulmasma rica r.df.riz. 

Kemani Muganniye 
Sadi Deniz Kazt Eftalya 

Evlenme merasimi 
Kavnb e~ranndan Kavacilcli Mehmet 

R1za Beyin kerimesi Nafide Hanim ile 
avukat Bayraktarzade Ismail Hakkt 
Beyin nikeh merasimi di.inkii pertem -
be gunii Deyoglu evlcnme daireainde ic· 
ra edilmistir. Tarafeyne aaadetler te -
menni ederiz. -·--Turing kuiUbD azasrna 

Ttirkiyc Turing ve Otomobll kuliibiiniln 
1932 senesl hiivlyct ciizdnnma sahlp olan 
muhterem nzamn otomoblllere mnhsus 
<Knstrol yn~t) mubayaa ettlklerl tak -
dlrde kendilerlne flatt.an t'Q 10 nlsbctln. 
de blr fskonto edilece~ maallhtlram tebll~ 
olunur. -·-·-Kadlktiy'Unde sOnnet dDGDnD 

Kadtkoy Hilaliahmer aunnet dii • 
gunii 11 aguatoa perfembe gunU Ma
aarlaoglu baht;esinde yapJiacakhr. 
Eski scnelere faik bir eflence proi
ramt hazJrlanmJthr. Sunnet olacak · 
larm kaydt her gun ogleden aonra 
kaza tube merkezinde yapalmakta· 
d1r • -·-Bir sOnnet dDgDnD 

Beyaz1t H. Farkasa ocai• 23 tem -
muzda Darulfiinun bahc;esinde ye -
tim ~ocuklar ic;in biiyiik bir siinnet 
diigunu yapacakhr. Bu miinaaebetle 
Dariilfiinun bah~esind\' c;ad1rlar ku • 
rulacak, muhtelif orta oyunlarile da• 
ha baz1 •ileaaceler tertip eclilecektir. 

• 
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T~k;i~"b-ahc;esinde diin Tarih Kongresi . Tiirkliik ve medeniyet tarih 
geceki takdim merasimi M~;:~:~~~~kat Dr. Re§it Galip Beyin Milli T arih, 
Krali~:eyi gi:irmek istiyenlerle bah~:enin ~~.:.:~~'?;;:~£t;~!-::!· kongresin deki miihim konferans1 

• • d h h dolmustU Ianmaktan geri durmuyorlard•. Bek-1~1 Ve 1~1 Inca 10~ • Ienilen imdat iae bir tiirlii gelmiyor· 
du. 

(Birtnci sahlteden mabaltl i mi ti. Gri ipekli ~oraplar, siyah za. 

Krali~e gelirken 
g Y f . Diimdiiz parlak, 
rif iskarptnler · · · 

larmt ortadan aytrmtf, ar -

J enera} Sin, ufku biitUn gUn gOz. 
liiyor, uzaktan, c;in'in ejderhah aan· 
caklartnt se.:;eceiini zannederek or
tahga Umit veriyor, k•t'alannt te,~i 
etmekten liir dakika farig olmuyor· 
du. Ancak, iimitler hep bo, ~1kh. l;in 
imparatoru, vaktini Pekin'in cennet 
gibi aaraylarmda bolluk ve zevk i~in
de ge~iriyordu. Fagfur, harp itlerile 
ve iiziintiilerile mefgul olmaktansa 
aaatlerini, dilber nedimelerin titrek 
ve fehvetli koyntmda g~irmeii ter
cih ediyordu! .. Jeneral Sin'in aa .. 
raydaki diipnanlarJ da f1rsattan is· 
tifade ederek, imparatoru imdat gOn
dermemege tetvik ediyor, guya ken· 
disinin Hun'larla uyu""u' oldugu id
diasile, mahvzna s:ahftyorlardr. 

Saat onu k•rk ge~iyor. .. Bah~eye 
girebilenler yeni bir dalga ile ~al · 
kard1: Kralic;e gelmit·· ltte ameall 
Muhlis Sabahattin Bey masada otu • 
ruyor .. Peki kendisi nerede?. Gelmi · 
yecekmi, .. Ditartdaki izdihamt gO -
rerek vaz gec;mit geri dOnmiit!. 

T akdim merasimi 
Biitiin bu dedikodular devam e • 

derken elektriklerde bir tahavviil ol 
du. Orkestra istik1i1 martini ~a• 
maga batiadJ. Mar, ayakta ve aii. • 
kUn1a dinlendikten aonra sahn~nm 
perdesi a~11d1. Peyami Safa Be! 
cfpekit• ten zarif bir kJrmJZJ e!bJSe 
giymif, bir gen~ ktzt elinden tutarak 
ilerledi. .. Bunun Kralic;e oldugu bes
belli idi. l;•lgmca alkJflar, b~avo aes· 
Jeri ayuka cttktyordu. Ktsa b•~ ses .. 
sizlikten istifade eden Peyam• Safa 
Bey fU aozleri aoyledi: . t 

c- Han•mefendiler, beyefendJler. 
1932 Tiirkiye Giizellik Krali~esi __ Ke· 
riman Halis H. kartmJzdadJr. Muaa:. 

ed • k" onun gu-adenizle tunu arz eyun • .. 
zelliginde biitiin Tiirk Jrkmm, Turk 

' h. • var kadin)artnJn ayr1 ayrt tssest · • 
Hantmefendiler! Kiminizin ale~~~ 

sa~lartndan, kiminizin mlknatish goz· 
I . d .. kamaftmc• er1n en, feffaf ve goz . 
ten.• "zd k" ·m,·z"tn de miitena••P nt en, tm kk 
ve ahenkli endam•ntzdan mi.ire ekp 

· · miittere • olan bu giizellikte hepm•z 
ainiz. 1 

•1 b efendiler HanunefendJ er, ey .. · 
·· lhgm• Tiirk kadmhgmm Y":l~"'. guze "le • 

deiil zekia1nt, incehgm• ve fazt 
t . . ' b o""tiiren Krali~emize mu· tnt gar e g 
vaffakiyet dileriz.> 

Oinmiyen alk1~ tufam 
932 Giizellik Krali~esi takdim m~· 
. . b"ttikten sonra gene bararetlt rasLml • 

alk•tlar ve takdir avazeleri aras1nda 
halkm kendisine a~tlg1 yoldan masa· 
51na geldi, oturdu. Etrafmdakilere 
i~eri girerken ~ektigi miitkiilitJ an· 
Iahyor. Fakat balk Krali~emizin gii· 
zelliginin temat astna bir tiirlii doy• 
mak hilmiyor. Alkt,!a r , biitiin tidde· 
tne devam ediyor. Kra1i~e alk•tlart 
"daba fazla devam ettirmek, halk1 oz· 
mek istemedi. Zarif bareketlerle bir 
iskemleye cttkarak reveranalarla, te
bessiimlerle kendisine kartt izhar e
dilen takdirlere mukabelede bulundu. 

B1rak•lsa bu vaziyet sabaha kadar 
devam edecekti. Halkm heyecant din· 
m ek bilmiyordu. Bu vaziyet karfiSJn· 
da Taksim bah~esi miidiriyeti arhk 
her akfamki varyete]erinin devam1na 
miiaaade elmek mecburiyetinde kal
dJ. Varyeteler batladJ. F akat dene· 
bilir ki halk numaralardan ziyade, 
gOzlerini aahneye akai istikamete ~e-. 
virmit, Krali~eyi temata ediyor, bun· 
dan miitevellit zevke bir tiirlii nihayet 
vcremiyordu. 

60zellik krali~esi ile yap1lan 
bir mUUlkat 

cAktam:t gazeteai muharrirlerin • 
den Hikmet Feridun Bey 932 Gii • 
zellik Krali~esi Keri~an Halia Ha. 
n•mla giizel bir miilakat yapm•thr. 
c: • d"kkat buldugumuz bu YAZ•Y• yayant 1 

k1smen iktibas ediyoruz. . • 

H "k t Feridun Bey Knhc;enm 
1 me • 
d • F d kl• aparhman•na g1t • 

otur ugu m ' •. Lot" zevkile 
tigini kendisini p,yer 1d 

1 .. • . .. 1 b" tark o asma a • 
•uslenm•t guze Jr d" k". 

k sonra 1yor •· 
d•klarmJ anlat!J tan Muhlis Sa· 

cBiraz aonra d•t";r1.d~~ tik. 
bahattin Bey in sesJnl •t•t . buraya 

- Fatma, gel bakay•~ e 
Fato, .. Bunu Hikmet FerJdun Bey 

takdim edin.. biraderi 
l~eriye Keriman Hanllftlft k yu • 

ile iki iki bu~uk yafmda yumku .. ..k 
-uk I I .. I"" v•"ml"• bir u~u ••• lfl •t• goz u ae . d . • 
k bJra ell 

12 gil'di. Kerima:n Hantmtn 
0 nu bana takdirn etti: 

- Efendim 1949 Krali~eai Fatot 
Han•m!.. 

Sonra izahat verdiler. Keriman 
lian•m•n dort kardeti daha varm•t· 
O~u erkek, biri de k•z, yani Fa tot 
lian•m ... Giilerek ilive ettiler: 

- ~imdi ailenin biitiin iimidi Fa • 
tot'ta .. 

Keriman Hantmln pek yakmdan 
akrabatJ oldugu anlat•lan esmer 
lien~ bize izahat veriyordu: 
. :- Dehtetli ev kadJDJdJr .. Goreeek. 

~•n•z ya .. Ev itlerine <;ok merak1 var· 
•r. Mublis Sabahattin Bey amea • 

uzun sac; y ·· .. de belli 
kastnda toplam•fh· uz~n .. 
b I. . haf•"f bir mO.kyaJ .. . Gulerek 

e JrSIZ , • •• 

I• • ttl Bence Kralu;enm en gu-
e 1n1 uza · · K'' ''k 

I . uhakkak ellerJ. . u~u ' ze yen m d . k 
bembeya:z: ve son derec~ e ~.umu!a 

I . dl Eski sairler•n guverctn 
el er• var . . . II b I 

I b n zettiklert e er un ar kanat artna e 

olsa gerek · · M" T"" k" . bayrettir. ts ur tye 
~ayan• . h" b" · . tistl ... ··· ,..den 1c Jl' I· mevcut smema ar 

sine benzemiyordu. N~ ~reta G~r -
M len Ditrtb e, ne B1lly 

bo'ya, ne ar G vford' a, ne de 
0 'a ne Jean l"& 

?1v ' H vey'e .. Halbuki af&ih yu-
Lt yan ar d • b" . 

h kiZID andlr Jgl II' Sl • 
karl er gen~ k b"l • . rdll' Buna mu a 1 nema arttsh va . . b • b " 
M. T"" k"ye'nin -;.ehresmde artz tr 

IS Ul' I ,, •• 
• t b · benlik goruyorsunuz. 

masum•ye • •r 1 k b k 
.. .. d•'-katimi top lyara a • 

Butun '"' · 0 ·· d ·· 
H k .k ten giizeldt. stun e go· 

ttm. a ' a . "k d B b • 
b. temtzh var •· em e 

ze rarpan II' • b" "It 7 
• dilter tertem1z •r CI •• z tertemtz ' ? 

va ' b" ··zellik bi1iyor musunuz .. Naill Jr gu I 
H . "ht"var kad 1nlar torun ar1nt: 

ani I I c· I h "lr -Ah benim cici ktzim.. . tt em • 

k t Diye severler ... Kertman Ha~ 
•z•m··· .. 

11 
..... 

• t hu ccici k•z• guze t 6 tntn en~ 
n•m If e h b 1" · Li.ktrd1 sOylerken er a 1, 
muzec•·· d b" 
b k I n bareketleri 18 yasm a " a as a , • 

' kJzla konu,tuiunuzu 1nze an .. 
gen~ . b" • 
I t Yor. Giizelliginin hu; Jr 'eytam 
a I k •• n· ·· taraft yok, saf bir gen~ IZ guze tgt .. 

lnsana adeta: 
_ Ne olurdu 'oyle hir k1z1m ol 

aaydt!. Tesirini veriyor .. Yan_i aOzi.in 

k SJ bilesiz bir melek giizeh .. . cAk· •sa • . .. r 
,. oik~a) denilen bptn en guze • 
,a b" . t"s Krali~enin hi~ tr &tnema a:r t • 

tine benzememesi hayretime dokun· 
duiu i~in aOz araatnda hemen sor • 
dum : 

- SinemaVI sever misiniz? 
- P ek c;ok deg il.. . Maamafib gi· 

der im. Sevdigim arti~t~ er vardtr. 
Greta Garbo, Marlen Ditrih, Henry 
Garat .. . 

_ Edebiyat .. Neier okursunuz? .. 
_ Retat Nuri Beyin romanlarm• 

pek beii;enirim. 
_ Gii2 el!ik krali~eleri araamda 

han~isini daha ziyade beieniyo.rau • 

nuz? . 
_ Vallahi ii~iinii de efend1m. ·; 

Giizel, can a yakln k_tzlar . . . Hepsinm 
ayrt ayr1 gi.ize11iklen var · · · 

_ E v itlerile me~gul olur musunuz 
han1mefendi? .. 

_ T ahmin edemiyeceginiz kndar 
faz1a ... Ev i~leri bana fevkalade bii
yiik bir zevk verir. lyi bir ev k•z• ol· 
mag a ~ahthm, caht•yorum da . .. 

_ Yemek, diki, ... 
_ 1 . mek pi, irmesini bilirhn .. 

Y• ye k r· 
Fakat mutfaRa girmeie .pe u:zum 
kalmtyor, dikit ile daha ztyade met • 
guliim... . 

Bu esnada odaya Muhhs Saba • 
hattin Bey girdi. .. 

Ef d . bizim ne guzcl k1z1mtz I _ en tm, 
0 ta baberimiz yokmut ... varm•t . K 1· 

.. .. bakada: 4'Kertman ra ·~e 
guldn mdusad"l r •oy1e bakhm hakika • I 
0 u , e 1 e , . 1 
ten ne de A'iizel kJztmtz v~rmtt ~~ • I 
ierse .. . Herkes Keriman tkn d~l~lD 

I ke.medig"' ine mera e tyor ... 
aac: ann• . kl k 

K • Hanlm - Btr ~o art es ertman 

diyor. . . E"er 
Mublis Sabahattin Bey - g 

kadtnlar diyorlarsa kesme ktzlm, 
. • k·nle•tirmeii'e nivet etmitler. sent ~·r 1 ., · •• 

Kralicenin terciimei halmt sora • 
cak o]d~m, cevap verdi. 

- Gayet basit .. 18 yatmdayJm. 
F . . 1• • d kudum orta tab • eyztah tseam e o ' 
•1• • d apt•m biraz frana1zca at tmt ora a y , 

bilirim. 
Kotede bir piyano duruyordu .. 

Sordum: 
- Piyano ~alar mtstntz? 
- l;alarJm .. <;alg•lar :cinde bil· 

Faifur, rahabnt bozmak iatemedi. 
Bu tezvirlere kand1. Sad•k c:eneraline 
bir tevbih mektubu gonderdi. Onu, 
fena halde hupalad1. 

Sin, bu haks1z muameleden pek 
miiteessir oldu. Vazifesini fedakir· 
hkla yaphg• halde, c;irkin bir itham 
altmda kald•il;mdan hiddetlendi ve 
tevbih mektubunu getirenleri idam 
etti. 

Art1k dayanmak ihtimali de kal· 
manufh. ~ehrin kap1larm• a~h. Mete, 
May-yi tehrine muzafferiyetle girdi. 
Kaaaba yagma edildi. Yerli ahali ko· 
le yap1ld•. Jenera] Sin, dirayetli bir 
zattJ. Eairi bulundugu Hiin hiikiim • 
dartna vaziyeti anlatt1. Faifur'un ve 
saraydaki diitmanlarm•n haka1z it· 
hamlarJndan oc; a1mak istedigini ve 
kendisine ebemmiyetli bir kuvvet ve· 
rilirae Oncii vazifeai yapacaitnt sOy
ledi. Mete, Jenera] Sin'in aakeri me· 
ziyetini May-yi miidafaaatnda anla• 
JtUftl. Sozlerindeki samimiyet te ati· 
kird1. Binaenaleyh onu, kiilli kuv• 
vetin Onciisii yaptJ. 

May·yi fehri ~k degerli bir sev· 
kiilceyt nokta11 idi. Mete'nin bu ka· 
sabayt ele g~irmektcki Jarart da bun· 
dan ileri geliyordu. Buras•, hiiyiik 
l;in aeferinin iissiilharekesi mahiye· 
Iinde idi. Nitekim oyle de oldu. Hun'· 
lar bu iiasiilharekeye dayanarak Tay 
eyaietni battanbata zaptettirler. 
~ansi' deki l;ifti"· Yang noktas1na ka· 
dar ilerlediler. Boylece, biiyiik l;in 
seferine yo! veren gedik a~JlmJttJ. 
Hun'lar, «;in'in kocaman eyaletini 
zaptetmi~, deierli aevkiilceyf nokta
aint: May-. Yi'yi ele g~irmit bulunu
yorlardt. ~imdi atra imparatoru ez • 
mege, Pekin'i ele g~irmege ve par· 
lak hazinelerle beraber bolluk mem· 
leketinin sahibi olmaga gelmitti. 

YUSUF OSMAN 

Kadm Birliginde 
Konferans ve konser 

Diin, Cagaloglu'ndaki Tiirk Kadm 
Birliii binasmtn salonunda han•m 
ve beylerden miirekkep giizide bir 
heyet topland1. Kiirsiiye ~·kan Kiz1m 
Nami Bey, (Ailede ~oeuk) mevzulu 
konferanatnt verdi. Bu konferanstn 
ruhu, ~ocuiun aileye cemiyetin bir 
vedias1 noktaSJydJ. Aileler ~ocuk • 
larmt egoist bir muhabbet ve mef • 
kure ile yelittirmekten ziyade yafl • 
yacaklar1 cemiyet i~in yatamaia a
httJrmak mecburiyetindedirler. Ai • 
leler, ~ocuiu mektebe verdikten son
ra, bir daha onun mektep hayati1e 

ugratm•yorlar. Halbuki bizde de 
t;acuklartn terbiye itinde ai]e]erin 
medeni memleketlerde oldugu gibi 
mekteple elbirligi etmeleri liz•md1r. 

Konferanstan aonra ktymetli bes .. 
tekir ~ekip Memduh Bey kendi bes· 
te1ediii mutena tark• ve nesire1eri 
okumuttur. Miiaamere saat yediye 
kadar aan'at ze,ki ve samimiyeti i
~inde g~mittir. -----Bahkesir'de feci bir kaza hasaa piyanoyu pek sever~~:. • 

SOz intihaba, intihap gunune ID .. Bahkeair istasyonunda manevra ya • 
tikal etti. Heyecan duyup ~uyma pan bir ameliyat katan bu esnada yo!· 
d•i•n• aordum. ·· Giiliimsed.: dan ge~mek istiyen bir yiik arabasma 

_ Hie beyecan duymamak ka • c;arpmlfhr. Araba i~inde bulunan 55 
bil mi?. Dedi. ya,mda bah~ivan 1brahim Aga ile biri 

N.hayet fotog· raf r 1karma fas • 7 d"" . 8 d ik" k 1 
T 1gen ya,m a 1 c;ocu yara an • 1 

ttik Krali~e bir a· 
hn• da tamam e . du Muhlis Sa·' .,nu,_t_hr_. ·-__..-, ............ ---------. rahk d••arJya ~·k•yor . ,. 

bahattin Bey: t t Diye son una 
K•z•rn tunu a . . d" 

- Krali~eye vel" 1 ... • igaraslDt • 
gelm•• • h m han1mc•k bu Sl· 

• T"" kiye ani . I I M•• ur d cazip btr e a •· 
ld• Hem e b"" .. 

garaYI a · Y . kendisi hili utun • •t an• . b 
t•kltgJ 1 e.. k Biiyiiklerln ta • 

"le c;ocu · · · I manast . bitmit sigara artnl. a-

Bey, evvelki taabhiidiinden bari~ o
larak kumatJm da kendiai vermok 
iizere ikinei bir kostiim tayyor daha 
dikmektedir. 

Bab~ekap•'da Hasan ecza depo • 
su: Biitiin tuvaiet ve a1hhi miistah· 
zarahndan bir koleksiyon. 

&Jd~r B . "h h k k · · • u 1h aria aa neye pe ya • 
• 

1~ "'Y•hr. Fakat onun bu ife hi~ me. 
a a. 1 Yoktur. Miiaabakaya ittiraki pek 
n~' oidu. 14 saat evveline kadar he· 
v u•.

1
bu >nes'e1e hakk1nda kat'i karar 

er, >nit d · "Id· k der eg, •· Miiaabakada pe o 

Iasmt getlren, . r cana yak•n b•r 
tan gUzel, sevtm •, 

~ocuk .. - ~ • hediyeler 
Kral_i G eye y~~~ verenler tekra~ 
Krahc;eye bed Y lkinci !iatey• 

c;ogalmaga batlam•tttr. 

Kad1koy'iinde Paria terziler ce • 
miyeti azaa1ndan tiiccar terzi Ha~di 
Hasan Bey: Bir kostiim tayyor d•k· 

meii taahhiit etmitt~~· . 
Kiirk~ii Beyko muesseses•: .. Kra· • 

li enin tuvaletlerine mahaus kurkler• 

ha1:;.e he~eean goatermedi. Biz onun 
-' ~uh,Yesini hazJr!am•tbk. Ona: 

•••ld,r! a•a~tnak degil, kazanmamak 
Nib ·• l)•Ye telkin etmittik. 

•Yet d • f 
Sl ititt"k 't•r•da b1r kumaf •t•rh· 
tok 

1 
d ve •Mia l"iirkiye> i~eri girdi. 

•a e, ~ok t•k, beyaz bir e1biae 

dercediyoruz: lb. r kundura 
B "I ' d Giize ua . eyog u n a, • I • karpin•. 

magazaat: Bir c;•ft ba 0 10 "banesi: 
Eminonii'nde Moda te~z;, •. Ikiye 

Bu terzihanenin Me.kte~~--r: Hayri 
mezunu olan luy:me!h muuU ·- · 

~ .. 
bediye etmJttJr. • 

Galata' da f;inili r1hbm han. CJ~~ : 
da Muracfiye hanmda Se1an•k !• 

~:rvif LO.tifzade Nad:r Bey: . .S•: 
ipekli trikotaj h•rka, b•r de koatum 

liik trikotaj kumaf. ·• 

[Tiirk Tarih Cemiyeti umumi ka· 
tibi doktor Refit Galip Beyin kon • 
grede irat ettiii nutkun metnini der
ce bugiin de deJJam ediyoruz:] 

Ano bafriyat heyeti reisi R. Pum· 
pelly de gene sumerler dolayJsile: 
cBunlar Ege ve miken kiiltiirlerine 
mente olduklar• gibi, Orta Asya sa
halan medeniyetinin esaslartnl Ak
deniz'e intikal ettirmif oldular. 

!aria akrabahg1n1 bir istifham mev· 
zuu tutmaktad1r. Pelasklar1n biiyiik 
bir ekseriyetle Brakisefal tipi temsil 
ettikleri aoyleniyor. Harvard Antro· 
poloji Profesorii Roland B. Dixon 
Etriisklerin Brakisefal ve Dolikoae
fal unsurlardan terekkiip ettigini 
soyliiyor. 

zariyeye gore Dunlar Kaapiyen 
Proto Nergroitlerin ihtilabndan d 
mut Dolikoaofal bir halkhr. 

Bu s1rada ii~iincii bir g~ te $ar 
tan gelen Alinlar'm ve Bulgar'I 
akmldtr. Bunlar da Kaspiyen'ler
Alplen'lerdir. 

Ayni istikametten Avar'Iar, Hii 
ler Macar'lar da gelmi,Ierdir. 

~u halde bu devirde Avru!'a' 
merkezi garbi ve cenubu garbt ktat 
)arJ Dolikosefal o1maga miitemayil 

Bu aebeple bu vaha kiiltiirlerinin 
harici i.leme i\k reakaiyonlar1 gerek 
insan, f{erek fikir muhacereti itibaril f'o 
yapiCl bir karakteri baizdir. 

Yunan medeniyetinin mahiyeti 
Yunanistan'da g~en trk ve me • 

deniyet tarihi hidiseleri Ege havza
stndakinden eaaa ve mahiyet itiba -
rile farkh degildir. Miistakil bir 
Grek medeniyeti olmadtit ve bu un
vant laftyan medeniyetin Anadolu ve 
Ege medeniyetleri gibi kendisinden 1 

daha ktdemlilerin yeni bir merkez ~ 
etraftnda inkiJaf ve imtidadtndau 
ibaret bulunduiu son zamanlartn git
tik(f.e umumilefen kanaatlerindedir. 

Yerli Dolikosefallerle bir arada j 
yafamalan bu iki tipi ayrJ ayn tern
oil eden k1hJflar ~1kmasm1 tiiphesiz 
gayet tabii k1lar. Ayni miiellif Ro • 
ma'hlarda Brakisefal nisbetinin ilk 
devre nazaran gittik~e artarak ikinci 
aa1rda ekseriyet dereceaini bulmut 
oldugunu, Pompeide 1 inci aa1rdan 
itibaren Dolikosefal unaurun eridi • 
gine, lmparatorluk devri Roma'h • 
larmm eski Roma'hlardan biisbiitiin 
farkh bir hale geldigini ilive etmek· 
tedir. ittard, Les Races I' Hiato 
ire'•nda tOyle diyor: 

ken cenubu ,arkisinde Asya'dan gel 
Alpen ve Palealpen istilasJ gO..iin·· 
yor. Bunlarm arkasmdan P~enekl 
Hazarlar ve kumanlar gelmittir 
Bunlarm bepsi de gene ayni aurett 
Alpen ve Palealepen ~ipindendil~r 
Bugiinkii tarki Avrupa da Muaev1 d 

Yunaniatan'da timdiye kadar ar
keolojik taharrilerin verdigi neti • 
eeler eski Yunan kafalarmda Braki
.aefal un1urun ehemmiyetli derece 

mevcudiyetini tesbit etmektedir. Bu
giinkii Yunanistan haikm1n ~ok bii • 
yiik bir ekseriyeti de hafif veya ileri 
derece Brakisefaldir. 

«halya.'ntn entellektUel azam.e 
tinde kat'i imil olanlar yar1mada -
nm cenubunda aakin Dolikosefal 
ltalyan'lar olmamJ, Iardtr. Bu nisbi 
it tiraksizliii izah i~ in trki .i.milden 
ayr1 olmaSI miimkiin bir ~k aebep· 
]er bulunur. ltalya'ntn son astrlanna 
ait tarihine gelince Piyemontelilere, 
yar1madada askeri yararhk ve da
ba. yakm bir zamanda daimi Ita! • 
yan vahdeti kaygusu bilha11a kendi 
aralarmda inkifaf etmedi mi? Diye 
aorulabilir? 

Hall, Neolitik Yunan kiiltiirii hak
kmda fU hiikiimlere var•yor: 

c~imali Yunaniatan'tn Neolitik 
~om1ekleri tezyinat ualubu itibarile 
cenubu farki ve Merkezl Avrupa'nJn 
neolitik ~omleklerile a1k1 bir akraba· 
ltk gOaterir. Bu saba Tuna vadisin .. 
den Garbi Tiirkistan' a kadar imti • 
dat eder. Orada (yani Garbi Tiir • 
kiatan'da) Mister Pumplly'nin aon 
hafriyab bir neolitik medeniyet mey· 
dana ~·karm•tbr ki c;omleklerindeki 
tezyini hususiyetler ~imali Yuna • 
nistan'm neo~itik c;omleklerine ya • 
1nndan bir miitabehet gostermektP.· 
dir. Bu iki saba arasmdaki irtibat 
halkas• ll,'l k1smen Kii~iik Asya' da 
hulunmaktad1r. Buralarda siyah, gri 
ve k•rmtzt envat, $imali Yunanistan 
ve Ege ~omlek eserlerinden farkh • 
dtr. Karadeniz'in ve Hazar'ln tima -
Iinde heniiz ketfedilmemit batka ir· 
tibat halkaian bulunmaam• da diifii· 
nebiliriz. 

• Maamafih ~u noktaya dikkati 
ce1betmeliyiz ki ayni kiiltiir inkitafJ 
devirlerinde Tesalya i]e Tiirkistan 
kurganlan balk• arasmda Seramik 
tezyinat husuaunda bir fikir ittiraki 
hikim olmuttur.~ 

Orta Asya' dan kopan boralar 
ftalya'da Paleolitik devrinde Avru• 

pa'run diger yerlerind~ oldugu gibi 
miinhastran muhtelif .tipten Dolikose
faller yafJyordu. Neolitik devirde 1. 
talya baz1 faa•Ialarla bilhasaa fi • 
malden ve hazen cenuptan bir t;ok 
Brakisefal iatilisma ugrad1. Bunlar 
daha evvelki bahislerde ifaret etti
iimiz ve biraz sonra umumiyetle ';.Vs
rupa k1t' aamdan bahsederken tekr&r 
temaa edeceiimiz gibi Orta Aaya'ntn 
ortaatndan kopan boralar1n serpinti· 
Jeri idi. 

Kadim ftalya tarihi umumi Avru· 
pa tarihinden a) Etriisklerin geliti, 
b) Roma medeniyetinin kurulufu gibi 
iki miihim hususiyetle ayr1hr. Etriisk
lerin ftalya'ya Garbi Anadolu'dan 
gitmit olduklarJ bugiin u • 
mutni kanaatler a•raatna gir • 
mit aaythr. Etriisk san'at ve mede • 
niyetinin Anadolu san'at ve mede -
niyetile en yak•n akrahahg1 kat'i de· 
nileeek surette tesbit edilmistir. Ba • 
ron Carra de Veaux Tiirk dili ile 
Sami ve Hindo • Avrupa dillerinden 
oimadJgJ otedenberi sabit bulunan 
Etriisk dili araa1ndaki miinaaebete 
dair zengin materiyeJli bir kitap yaz
mlf, Etriisk dilinde pek ~k tiirkce 
kelime bulmu,tur. Baron Carra de 
Veaux'ntn bu tetkikatJ Avrupa ilim 
i1eminde, izaht bizce miitkiil olmt • 
yan bir aiikut ile ge<;ittirilmittir. 

Colvalann bir kolu olduil;u soy1e· 
nen ve ltaJya'ntn en eaki kavimlerin· 
den biri olan Ombriyenler Etrusk'lere 
Turskus derlerdi. Bu kelime cezri .. 
nin Tiirk kelimesile dikkati c:alip ve 
a,ikir yalnnlt!b i,aret edilmeze deier
lidir. Diil;er bir miiellif Martha, La 
lanque itruaque) isimli kitabmda 
Etriiskc;enin Fin-Oil;ur dillerinden ol • 
dugu kanaatini ileri siirmektedir. 

Antropolojistlerden Topinard, De· 
niker ve Pitard elimizde bulunabilen 
eaerlerinde Etriiak k•h•flarmdan hi~ 
babsetmemekte, ancak ~imili ltal· 
ya'da mutlak bir Brakisefal faiki • 
yeti tesbit etmektedirler. Pittard Bra
kisefal olan timal k1sm1 ile Doloko· 
kisefal olan ,imal k1sm1 ile Doliko • 
Roma'ya ~eki1en farazi bir ~izgi ile 
ay1rmaktad1r. En ileri derec:e Doliko· 
sefal1er ~izmenin topuiu ile en ce
nubu garbi c;•kmtJda bulunmakta • 
d1rlar. l)eniker Etriisklerin Pelask· 

Cavour (Kavur) ve Garibaldi 
!;iimali italya Brakiaefallerinden de
gil mi idiler? ·• 
Parlak Yunan ve Roma medeni • 
yetleri menfelerini Orta Asya' dan 

alm,,lard•r 
Sofhiia Miiller de daha eski za • 

manlar i~in diyor ki: 
cTat devrinin ilk ve son zaman .. 

lartndan tun~ devrine ve bu devir -
den demirin ithaline kadar Avrupa 
yaln1z Asyamn tesirinde bulunmakla 
kalmay1p biitiin fekilleri ve vas•flar~ 
ile kiiltiirii de oradan kopya etti. 
Evveli bukiiltiir Asya'dan ~arki 
Akdeniz' e ve ora dan gar be ve dab a 
aonra merkezi ve '.imali Avrupa'ya 
yaylldt. Avrupa kendi batlna belli 
hath ve orijinal hir teye maiik ol • 
may1p yaln1z Akdeniz vas1taaile ge· 
len Asya medeniyetini taklit ve ken
dine maletmittir. Parlak unvanh Yu
nan ve Roma medeniyetleri tuncun I 
batlanglcindan itibaren me11felerini 
Orta Asya' dan alm•flardJr. Yukar1 
Avrupa bu yaratJet ve Asyai med<>
niyetlere betik olmut ve medeni • 
yetleri yaratan kiitleler oradan Ak. 
deniz'e inmitlerdir. 

Orta Asya'dan Avrupa'ya en ka· 
dim zamanlardanberi bir ~ok bii .. 
yiik akm1ar geldigine bir ka.c; vesile 
ile temas etmittik. Bunlar bugiinkii 
umumi mali'imat a•raa1na g~mif ol
makla beraber battanberi tuttugu • 
muz usule tibi olarak orada da 
baz1 miielliflerle birlikte bu bahai 
gOzden g~irecegiz. 
Orta Asya'dan en eski zamanlarda 
Avru,a'ya vPlen biiyiik akmlar 

Proton!!=' ._ ·~ l "'' '"'"""~1t•.:\ ' 'l;t ve 
Kaspiyen tiplerin Avrup: 'yt P ~ · "Q · 

litik devirlerde nas1l istili ettikle • 
rini ve Mongoloit, Paiealpen tipleri 
takiben Alpli tipin, Neo1itik devirde 
nastl yiiriiyiif, yapbi1n1 sOylemittik. 
Rolan Dixson bunu takip eden sa 
hifeyi fOyle anlat•r: 

eN eolitik devirde biitiin diger • 
lerinden ayrt bir tevezzii usuliine ve 
gittikc;e miitezayit bir role sahip olan 
Alp'h tip te Avrupa'da zuhur edi· 
yor. Acaba bunlar Finikeli'lerin pif" 
tarlar~ m•d•rlar? Ve Anadolu'dan 
m• geldiler? Yoksa lskandinavya • 
dan m1 geldiler. Balhk sabillerinde 
miihim bir miktarda bulunmut ol· 
mala:rt bu ikinci nazariyenin lehinde 
gibi gOriiniirae de Tun~ ve demir dev .. 
rindeki inkitaflarJ goz oniine geti
rilirse bu timal menfeinin bilfiil im· 
kins1zhg1 aabit olur. Onun i~in bi • 
rinci nazariyeyi kabule mecburuz. 
Neolitik devirde Protonegroit tip te 
fimalde Nordikler arasmda vard1r. 
Tun~ devrinde BaltJk m1ntaka • 

stntn garbinde BrakiaefaJier azahr. 
Kaapiyen ve protooatraloit olan Do
liko sefaller ~ogahr. lngiltere'nin ce· 
nup v~ ortaatnda Palealpenler yerine 
Alpenler kaim olur. Bu devirde AJ. 
pen'ler Fran!la'da, Bel4fika'da ve 
cenubi Almanya'da artarlar. Bu ... 
ralara bu defa kara yolile ya}'l!mJf 
oluyorlar. ltalya'ya gelmit olan AI· 
pcn'lf'rin bu ikinciler grubundan ol
malarJ aglebi ihtimaldir. Bunlar 
Litin'leri meydana getirmitlerdir. 

Ilk milat devirlerinde Nordik'ler 
cenuba ve garbe doiiru akmaga baf• 
laddar. Bu ••rada fimalde bulunan 
fsliv'lar•n da cenuba dogru Bal • 
kan'lar ve Yunaniatan'a kadar git• 
tiklerini, Almanya'ya, Bohemya'ya 
daif•ld•klann• goriiriiz. 

Bu lsliv'ca konutan lialkiann 
fizikl tipleri aon derece faflrheJ bir 
mahiyeti haizdir. Fakat en aon n& • 

nini kabul etmif bulunanlar aras1n 
bu Alpen ve Paleaipen tiplerin fa" 
bir unauru vardtr · 
Avrupa'da Alpenlefen aahalar 

XVI mc:J ve XVII inc:i as1rlarda 
Almanya'ntn cenup ve cenubi gar• 
bisinde tamamen Alp'h faikiyeti go· 
riiniir. Ren vadisile Bel~ika ve Fe • 
l emenk'te bOyledir. Franaa.'da Sen v 
Britanya hari~ olmak iizere hemen 
her taraf Aipenleflllittir• tngiltere'd 
bazl yerlerde bulunuyor. lak~ya'da 
ve t imal adalarmda ~oktur. 

lsvi~re XII inci asJrda tam~en 
Brakisefalletmittir. Alpen'ler tuna• 
r de Palealpen'ler cenubundad•r· 
~~:. ltalya'da (timalde) biitiin, ~o 
vadisi faik bir surette AI pen dtr. 
Bu suretle Avrupa'da eski Nordik 
iatilistnan tesiri zail olmuf oluyor. B 
17 inei as•rda Bobemya Garbi Rua
ya ve Balhk mmtakasl da Brakise • 
falletmittir. XIII iine~ ";'!rda ,._rkt_a 
gelen (Tiirk • Mogol•shlalart d& h ·

Brakisefal akm1 idi.) 
Tedricen ve son zamanlarda ga) • 

rimahsua bir aurette Palealpen'ler v 
Alpen'ler Kaspiyen ve Meditteranee 
seleflerinin itgal ettikleri yer1ere gir 
diler. Boylece bu eski Avrupa halkt 
evvelki hacminin bir ci.iziine indi. 
Brakisefaller faikiyetinin gittik~e 
artmas1 yaln1z Avrupa'da deiiildi. 
Bunu ilemtiimul bir hidise olarak 

bulaeni•z.~ 
Jacquea de Morgan da Homo AI· 

pinus'lara yani Brakiaefal Alp'h .. 
lar•n ayni devir)erde orta Asya'dan 
gelerek Avrupa'yJ .ia.tili.l~nt v~ o
ra.ya medeniyet gehrttlertnl ayn• IU· 

retle kabul ve tasvir eder. y alnJz 
. t,te Arya'lar ve Hindu • Avrupa'h· 
1 r dediiimiz insanlar bunlardtr.~ 
t:rztnda bir miitalea eklemeie Iii • 
zum gOriir. . . 

Bu miitalea Aryah'lartn tam b1.zun 
trki tipimizi tat1makta olduklartnl 

ostermek itibarile dikkate liylk ve 
~rya vaaftntn bir aatrdan beri ah -
vale gore ne kadar deil;ittiril~igini 
goatermek itibarile de ayrJea dJkkate 
liylktJ.. . 

Pittard'tn anlattt tarzlnt arzetm•t 
olayun: • 

<Mezolitik" devreye kadar, Garb• 
Avrupa'da muhtelif tiplerden ol • 

kla beraber yaln•z Dolikosefaller 
ma II ,. 
bulunuyordu. tlk Brakiaefa er m ge• 
1 •• b n"•sbi vahdeti der.in bir •urette , ... u . • ih . 
iL" 1 c"'· Bu andan thbaren ti •• 
li.t.lar daima artarak devam ehntf 

Avrupa'da arhk saf .rktan bah· ve I . . 
aetmek imki.nstz hale ge mttbr. 

Arhk hakiki muhaceretler 
batlam•fl~r. Jrklar birbirine kar• • 
ftyor, birbiinin iiatiinde tabakalant .. 
yor ve birbirine giriyor • 
Avrupa'da Brakiaelallerin zuhuru 

Daba Neolitigin batlang•c:mdan 
cvvel mutavaastt Aziliyen devirde, 
biiyiik ebemmiyette bir 1rki hidiae 
vukua geliyor 

A vrupa' da Brakiaefal bir halk•n 
gOriinii~i.i. 

Boyle bir Morfolojik tip o :zama~ 
xadar bizim k•t'am•zda m~hul~u: 
Bu yeni .rk nereden geliyor7 Kaf• 
derecede idame edilmemif olan Pa• 
leolitik devir hafriye.h beniiz bunu 
meydana koymamlf bulunuyor. Yont• 
rna tat Avrupa'atntn tanrmad•it bu 
yeni adam, komfU bir ktt'adaD" g~l: 
mit i•e o takdirde tat•d•i• buyii]C 
Brakisefal Bloku itibarile ve col • 
rafi yakmhi• dolayJaile hatJra ga• 
yet tahii olarak Asya gelir •• r..aa ha• 
larJ itibarile N eolitik meden•yet, P~; 
leolitik meedniyetlercfen pek ar;J 1~ 
kiildiir. 0 11rada derhal bu ye":'. !""" 
d . t" ark•m•zda zubur ethgl ve entye tn f . il 
bu Brakisefai ~rk taraf•ndan eetlt • 
diii taaavvur o1undu. . ' . 

MISJr, garbi Aaya ve A~upa da, 
tarihten evvelki devirlere &Jt muka •. 

I" Kronolojiler bern inaan trk•,he.m yeae• "b d. _. 
yafaY•t tarz• iizerindek• u er•n v.e 
muzaaf tabavviiliin tarktan gelmJt 
olabilecegini pek ziyade teyit eder~ 
goriiniiyor.• _ • _ _ "f( 

Avrupa'nrn uki va.lllan 
c .•• Demittik ki daha hatta Neo. 

Jitikten evvel mutavaaatt Aziliyen) 
devirde, Avrupa'n•n 1rki Y&llf!an . 

- Y ann devam edecelt - • 
~ -- -- t 
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Tarih kongresi diin 
~ok hararetli oldu 

Zeki Velidi Beyin ortaya attJgi iddia 

siddetle tenkit edildi 
• 

(Birfncf &ahlteden mabaitl 

neticede tarihi hi.di1eleri bir tek i
milin te&irile izaha kaU<~,manln dog
ru olmad•i•n• biitiin it;timai ve tarihi 
hi.diselerin, bir ~ok imillerin mu .. 
baualaa• d~mek oldugunu soyledi. 

Sadri Mak1udi Bey 1rki amiller -
C:Ien bahsederken 1rk1mtztn vazih ve 
aarih bir vaziyet ald•gm1 ve be,eri
yet i~inde medeniyeti netreden in -
•anlartn orta Asya' dan net' et eden 
huaiinkii Tiirk 1rkmm eolaf 1 oldu -
iunu anlatb ve biiyiik tahoiyetler 
lt~smmda Tiirk milletinin mukadde
rahna yeni ve mea'ut bir istikamet ve
ren Gazi'nin i1mi iizerinde hiirmetle 
durdu. 

M. Zayti F erena konferans1nda 
Hint veaaikinin ve ahf ad1n1n yalnn: 
mili.ttan bin sene sonra Mahmudu 
Caznevi ve ahf adtnln Hindiatan'1 i'
galinden bahaetmediklerini bilikia 
isli.miyet devrinde rol oymyan TUrk 
unaurlar1n1n zikrini bir tara fa btraka
rak 1200 aenedenberi Hint halk1 mu
kaudel yaz•lar1nln ilk cildinde ~ok 
defa Tiirkiye Krah olafak Efrafi -
yap'tn zikredildiiini aOyledi. 

ProfesOr bundan aonra Hint'lileri 
din noktai nazar1ndnn deiil, nk nok~ f 
tai nazartndan t tkike airitti ve TUrk 
nkman tarihi faikiyetinin isbat edil -
mit olduiunu, bugi.in Hi11distan"da 
yaptlan tetkikata nazaran Tiirk tr -
k1na menauo 150 m ·lyon inaan bu -
lundujunu ili.ve etti. 

ProfesOr bu miinasebetle menf.U· 

hh·etile miiftehir olduiu Maca .. 'la
r1~ da Altay Jrktnclan gO~en Woaun I 
Tilrk'lerjnden olduiunu ve hu itibar
la bUtUn manasile hepimizin TUrk 
camiasmdan bulundujumuzu anlath 
ve tetkik seyahatine miite>.llik re -
timler gOstererek her biri hakktnda 
izahat verdi. 

iigleden sonraki celse 
Ankara 7 (Telefonla) - l);Ie 

den aonraki cehede ge~en ci..in Orta 
Aaya'da tarihi devirlerde kurakhk 
olmad•i•ni iddia. eden ve iddias1 Re~it 
Galip Bey taraf~ndan miidellel ve 
kat'i bir surette reddedilen Zeki Ve· 
lidi Bey tekrar ayni mevzua a·,.det 
i~in aOz ald1. 1,5 saat devam eden i
zahah i1e tarihi devirlerde kurakhk 
olmadtj'ml, C«"ngiz Hamn evlt\tlarmm 
3 iincii ballnda yirmi bet bine balig 
oldugunu, Orta Asya'da yerlel"i bi • 
Jinmiyen etki TUrk tehirleri bulun • 
mad•i•n• iabat etmek iatedi. 

Re§it Galip Beyin cevabt 
Kendiaine cevap veren Retit Galip 

Bey kurakhk mea'eleaini, kurakhim 
mevcudiyetini, ii~ tiirlii de]ile istina
den isbat etti. Bu deliller tunlard.: 

1 - latanbul Dariilfiinunu tabii 
cografya mualJimi Hakk1 Beyin bu 
m~s'ele hakkmdaki tetkikato. 

2 - Kurakhk mes'e1esini mahal • 
linde tetkik eden biiyiik ilimlerin 
eaerleri. • 

3 - Bizzat Zeki Velidi Beyin aer
dettiii ve fakat kendi. dava11 aley . 
hinde olan deliller. 

I 

Retit Galip Bey Zeki Velidi Beyin 
dii,tiliii hatalar1 ve bu hatalar me - / 
yamndaki basit hesap ve manhk nok
aanlat"'nt uzun uzad1ya anJatarak de
di ki: 

c- Velhaaol Zeki Velidi Beyin 
Orta Asya'daki kurakhk mea'elesi 
hakkmda soyledigi ~eyler esas itiba-1 
rile iJmi bir mahiyet arzetmekten u
zak bir talum yanha kanaatlerdir 
Zeki Velidi Beyin k~ndi fikirlerini 
miidafaa etmek i~in. iatinat etmit ol. 
duiu deliller ve i1imlerini zikrettigi 
ilimlerin bu mea'ele hakk1ndaki fikir 
ve miital.nlar• haddi zahnda kendisi
ni tekzip edecek mahiyettedir. Say
d•i• eaerlerin bir ~oiunu, okumamaJ 
olduklart ve aadece isimlerini say • 
d•kl~rl arhk tamamen anl&flldl. Hal· 
h~1 kata_lo~la ilim yap1lm•t olmaz. I 
Turk Tar1h1 Tetkik Cemiyetinin bir 
tez olarak ve hi~ bir huauai makaat 
gi.itmiyerek miinhas1ran milli tarihin 
aeyri ve muhtelif aafhalaro iizerinde 
bir noktayt tenvir etmif olmak ir;in 
en muteber ve en aalihiyettar ilim 
.adamlar1na ve iatik,af~dara iatinat e
derek yaphit izah1 bof ve manas1z 
ilim ve metotla telifi imki.natz ifa
delerle nakza o;ahtmak tetehbiisii 
be~h~dedir._Size iaimlerini aayd•i•m, 
aalah•yetlerJDden bio; kinuenin tiiphe 
etmedigi ve bu mes'elelerden babae
den her mi.iverrihin menba ve mehaz 
olarak miiracaat ettiii miielliflerin 
eserleri buradador. 

Biz hunlar1n iaimleYini, sahifelerini 
tasrih ederek konutuyoruz. llim mii
naka,a, dedikodu ile yiiriiyemeyiz. 
Falan filina toyle demi,, o da bana 
foyle dedi tarzmdaki ihticao; eaki za
man uauliidiir ve menkuli.t devirleri
ne ait ·~ktan terkedilmi, aakim bir 
an'anedir. Zeki Yelidi Beyi burada 
dinledikten aonra Dariilfiinunda ina! 
ettiii kiiraii kartumda hir talebe ol· 

mad•g•ma c;ok tiikrettim. Biz Tiirk 
iatikbalini ve Tiirk mukadderabn1 el
lerine tevdi edecegimiz bugiinkii ve 
yar1nki ~cuklartm1z1n I&Cf!D& aapan 
manbks1z, doiru dU,iiniit ve sailam 
muhakemeyi iptal edici mctotlarla 
yeti,meaine miitehammil olamaytz. 
Tiirkiye Cumhuriyet Dariilfiinununun 
ki.iraUaii ancak onun ,erefi ile miite- I 
nasip k1ymet ve liyakatte ilim adam
lar• tarafmdan itgal edilebilir. ( ~id
detli alk•~lar). 

Sadri Maksudi Bey neler 
soyledi? 

Re,it Galip Beyden aonra soz a -
Ian Sadri Mak•udi Bey Zeki Velidi 
Beyin eaki Tiirk tehirleri hakkmdaki 
iddialartna eevap vereceiini ve fakat 
daha evvel zaruri bir mukaddeme 
yapacaimt sOyliyerek dedi ki: 

c- Beni tan•yanlal" yalan aOy)e • 
medii'imi ta•dik ederler. Ben val<tile 
Kazan'da dava vekili idim. Zeki Ve
lidi Bey de o strada bir medrese ta -
lebesi idi. ~imdi hahrhyorum; o 2 •·1 
mll'n arada :urada bana gelir ve baz1 
fran1t2ca kitaplartn isimlerini ter • 
ciime ettirirdi. 

Ee-n mUstait bir gene; cah~mak is • 
tiyor dive maalmemnuriye bu iti 
yapardrm. Faknt miiracaatleri tevali 
edince n:~in bu isimleri terciime et • 
tirdittni kendisine sordum. • Bu isim-
1eri mak~lelerimin sonuna ili.ve e ... 
decegim, herke• beni bu kitaplar1 
okumu• zannetain) cevabtnl verdi. 

Zeki V ~lidi B~y bir miiddet aonra 
Londra'dC'.ki Briti, Miizeom'un is • 
limi eaer1ere ait kataloilartnt getirt· 
mC'1< istedig7-.i, fakat mll7.enin adre· 
sini yazmadti•n• aOyledi. Denim 
vazm3.mt rica etti. Bunu da yaphk. 
Gene bir :zam n bazt mUate,riklerin 
kend11 cri:n1 ilim tan1tmak ic;in yap • 
hldar1 hilelerden bah•etti. Fakat e
fendiJer bir de- hileaiz ilim vardar. 
Kitaplarm i.1mine deiil kendiaine is· 
tinat eden a:ul ilim vardtr.-.. 

S.sdri Ma'uudi Bey bundan sonra 
Zeki Velidi Beyin Orta Asvatda yer
lt-ri mal .. m olm1yan eakl TUrk fe • 
hirlt!rinin verlf'rinin malUm olduiu 
hakk1ndaki iddiaa1na delil diye gii•
terdigi kitaplarm bu huaua .. ait par
c_--alarrnJ okuyarak bu iddiantn varit 
olmftdof•m, go~terilen butiin mehez
IPrin yanh, oldugunu iabat etti. De
di kir 

- Bir AHm hi ... m•hez f{0aterirken 
ziihul ed~bilir. Fakat yanhf ve yalan 
mehcz ~OstPrmenin bOyle 1istem ha
Hnde tekerriir etmesi f&Y&~li teeui.if .. 
liir. 

Yfikaek bir ilmi miieue!ede ki.inii 
i~gal etmefr• muvaffak olmu, olan b;r 
zatm Maarif Vekaletine ~onderdigi 
ve ilmi bir cemiyet olan Tarih ce .. 
miyetin~ ... it.-h~ ya7.dJia bir eserde 
bu kadar li.iibnli amette yanhf me -
hto:zler gO.derme~i ilmi fereEie, iJmi 
ciddiyetle ne dereceye kadar kabili 
!Piif olduiiu hakk1nda hiikiim verme
ki heni dinliyt>nlere b1raktyorum.-. 
fl\idd,.tJ; ~t11rul~~~:!"). 

Semsettin Bey itham ediyor 
Bundan tonra Savas meb'uau veTa. 

Yih cemiyeti azaat Semaettin Bey 
kiirailye aelerek Zeki Velidi Beyin 
kendiaini de kurakhk hakkmdaki 
fikrine i~tirak ediyormu, gibi goater
diiini, bunun asia varit olmad•i•n• 
etrafile izah ettikten sonra fU sOzleri 
soyledi: 

<- Zeki Velidi Bey lroni'nin Tiirk 
olduiunu aOyliiyorlar ve bunu yeni 
bir fey keffetmi, gibi ortaya allyor -
Jar. Halbuki kendileri Orta Aaya'da 
Ari kavimlere ait medeniyetler but • 
maga giden miisteoriklere materyel 
vennekle metaul iken ben burada 
netrettitim makalelerde bunu 20 •e
ne evvel yazml,hm. Zeki Velidi Bey 
hakkmda burada aoylenen oozier ha
flzamda eaki bir hahray1 canlan • 
d•rdl.l;arlok Ruaya'11 devrildikten aon
ra her milletin kendi mukadderaiJDJ 
kendi eline almak arzuaile mubtelif 
o;arelere bat vurdugu 11rada Rua • 
ya'daki lrkta,Iar•moz da Moakova'd• 
bir Tiirk kongre1i yapm••lard1. Bu 
kongrenin zah1tlar1nt bana o zaman 
gi:inderdigimiz konare zabJtlarmdan 
Zeki Velidi Beyin Tiirk'lerin halia 
ve vahdetleri i~in yaphklar1 bu te -
fehbiiaiin akim kalmaamda miihim bir 
rol oynad1g1 anlaa•loyordu. Zeki Ve
lidi Bey yiiksek bir milli aaye ile 
toplanm" olan bu kongrede de ayni 
menfi ro]U oynamak iatiyorlar. Fakat 
aldanJyorlar. Buradaki insanlar milli 
~eref ve dava1art i~in c;ok hasaas ve 
en biiyiik kuvvetlule miicehhez fiiur. 
lu inaanlard•r. Boyle seylere asia mii
uade ebnezler.~ (~iddetli alkltlar). 

Bundan 10nra reia kurakhk bahs; 
hakkmdaki miinakasalarm kifi ol
duiunut hu mevzuda.yeniden eOz. ver
miyeceiini, kurakhj!1n tarihi de -
virlerde mevcudiyeti mea'eleainin iJ. 

Cemiyei Akvama davetimiz Dariilfiinun Mubayaat 
Komisyonundan: e etiVekile diin miihim1 

bir i~tima aktetti! T1p Fakiilteainin 1/6/933 tarihine kadar yalmz yat ve kuru mey• 

va alh ayhk diger biliimum ihtiya~lar1 bir senelik ofarak kapah zarf 

usulile miinakasaya konulmuttur. Fiatlar mutedil goruldiigu takdir• 

de birlikte ve yahut tefrik ofunarak ayrt ayr1 ihaleleri icra edilecektir. 

Bunlardan: 

IB!Tincl sahlfeden maba!tl 

zat bulunacaga tahmin edilmektedir. 
Cemiyeti Akvamm daveti 

Cenevre 7 (A.A.) - cHuauai mu • 
habirimizden» Bul(iinkii i~timai umu
minin verdiii karar iizerine Cemiyeti 
Akvam B"fkatibi, Tiirkiye'yi Cemiyete 
airmeie dave! etmi,tir. 

l~tintat umuminin bu karan gerek 
cemiyett gereks,e biiUmum heyeti mu • 
rahhasalar nezdinde pek biiyiik mem -
nuniyetle kartllar.mtfbr. 

Asaamblenin 18 temmuz toplanma
stnda heyeti mure.hhasam.tz cemiyet aza
!t a1fatile i~timadP ahzi mevki ey!eme .. 
ge dave! cdilecektir. 
Tiirkiye'nin Cemiyeti Akva·ma ka

bulii, Tiirk ve ltalyan 
miinasebetleri 

RGma 7 (A.A.) - Gazoteler Tiir • 
kiye'nin Cemiyeti Akvama kabuli.i i~in 
Cemiyeti Akvam biiyiik medisinin ak
tettiii ir;limada ltalva'nm oynadtil rolii 
ve i~tirak hi!iSe!;ini, bilhassa M. Scialo • 
ja'mn sOyledii'i n•1tku ehemmiyetle kay
demektedirler. M. Scialoja bu nutkunda 
bu;:iin ltalya'YI Tiirkiye'ye baghyan •a
mimi miinasebctleri habrlatnufhr. 

Cemiyeti Akvamdaki nutuklar 
Cenevre 7 (A.A.) - Anadolu A

janssnJD hu5u1i mubabiri bildiriyor: 
Cemiyeti Akvam heyeti umumiyeainin 

dUnkii fevkalilde ic;timaJnda Ti.irkiyetnin 
daveti hakkmda ilk 1oz alan Avustural
ya murahhaSJ '" beyanatta bulunm"'tur: 

«- TUrkiyc~nin Cemiyeti Akvama 
davet olunmasma dair ileri siiri.ilen tek
life Avusturalva hiikiimeti hararetle mii
zaheret eder. Ri!" ~ok babnlardan mev
rus en yiikaek hir hars dereceaine ve 
favkalade ciddi bir milli mabiyete ma
lik olmast TUrkiye'niu en bariz vastfla .. 
rmdan birini te)kil etmektedir. Bu vas•f
lar, ae~en ••orlardan ziyade bugiin in
ki,af etlllif bulunmaktadll'. Harhi u
muminin muhariplerinden ve Gelibolu, 
Filiatin, .$am ve Suriye'de harp hatbnda 
bulunmut bir inaan llfatile .Oyliiyo • 
rum. Tiirk aakerinin miidafaadaki em
sabiz kahramanlojpm ve hilcumdaki 
kudret ve kabiliyetini hayretle aormek 
fll'aatlarJna nail oldum. 

Gelibolu'da arkadaslanm ve ben 
Tiirk'lerin ce.sftret Vf'! ~ukavem.etleri kar· 
f11tnda miikerrer defa\ar ltayretler i~in· 
de kaldok. Tiirk ordulanmn Avus!uralya 
mitralyiizl~rine kor'' ve Britanya do • 
nanmaSJnm giille yaimuru albnda per
vallzca ileri atdd•klanru gordiik. 

Tiirk'lerin k1ymet ve mukavemet 
kudretleri hakkmdaki yiikaek diitiin
celerimi ifle ben bu suretle elde et -
tim. Harbin fecayiini bu kadar yakm
dan aoren, bu milletin i&tikbalini har
be mini olmaia haaredeceii kanaati, 
o zamandanberi diger her hangi bir 
hisain fevkinde olarak bende kat'i 
aurette yer etmittir. 

Cemiyeti Akvam1n mealegi harb1 
kanun harici addetmek ve beynel
milel ihtiliflar1 mualihane valltalarla 
halleylemektir. 

Tiirkiye'nin Cemiyeti Akvama gir
mesi, bu memleketin istikbalinit bu 
mefkurelere hasredecegini gosterir. 

Boyle bir hidiaenin birinci derece
de ehemmiyeti haiz olduiunu diitiin .. 
mekten kendimi menedemiyorum. Bu 
hi.dise ayni zamanda Tiirkiye'nin mil. 
li hayahnda yeni bir devrenin bat -
langlclnl te,kil edecektir. Tiirkiye'
nin Cemiyeti Akvam eaerinde t~,riki 
meaaiai fevkali.de k1ymetli olacakhr. 

Karar suretine biiyiik bir mem • 
nuniyetle miizaheret ederim.~ 

ltalya murahhaarmn sozleri 
ltalya murahha11 M. Scialoja ltal

ya hiikiimeti nam1na fU beyanatta 
bulunmuttur: 

c- Heyeti umumiyeye tevdi olu
nan karar auretine aamimi miizahe • 
rette bulunmakla miiftehirim. 

Otedenberi Cemiyeti Akvarn da -
vaatmn cihantiimul mahiyetinde m\in .. 
d_emi~. oldugu ve muvaffakiyetle ia • 
hkbahnin bu cihantiimulliiliige va -
beate hulundugu miitaleasmday1m. 
Aza olmtyan dev]etlerin mesaimize 
ittirakini temin ic;:in nizamnamelcri ... 
mizin en genif bir tal"zda tefsirne t
talya'ntn daima miizaheret etmit ol
dufunu, heyeti umumiyenize hahr ... 
latmaga liizum ai:irmiiyorum. Bu dev
letin Cemiyetimize girmelerini teshil 
i~in bunu yaphk. Ye bunun i~in boyle 
hareket ettigimizi de ilan eyl~dik. 
Bugiin muhik ve iyi olan bir iatika -
mete ad1m atiyoruz. 

Bugiin Tiirkiye'ye hitap edilme • 
ainden dolay1 ltalya bilha .. a bahti -
yard~r. Filhakika Tiirkiye Avrupa 
menafiinin eaash bir unsuru stfatile 
aram•zda ekaik duruyordu. Biz ltal
yan'lar, bu unsuru hususi bir ebem
miyeti haiz olarak telakki ediyoruz 

men ~oktan halledilmit bir mea'ele ol
dugunu aoyledi. 

Kongre murabhaalar1 yar1n An -
kara'da bulunan tarihi eserleri ge • 
zecekler ve saat 17 de Tiirk tarihi 
Tetkik Cemiyeti tarafmdan Gazi or
man ~iftliginde verilecek c;ay ziya • 
fetinde bulunacaklardor. 

ve buaiin ltalya ile Tiirkiye araamda 
mevcut fevkali.de samimi miinasebet, 
atfettiiimiz k1ymetinde belig ve aa
rih bir delilidir. 

Heyeti umumiyenize yap1lan tek • 
life miizaheret etmekle yaln1z Tiir· 
kiye bakkJDda tekrar dostluk ve sa
mimiyet beyanahnda bulunmut ol -
muyorum, ayni zamanda Gazitnin 
miinevver idareai altmda gen~ Ak -
deniz devletinin doiutunu memle -
ketimin naa1l bir itimat hialerile 
kartlladlgm• ve inki~af1n1 da takip 
eylediiini heyeti umumi.yeniz Oniinde 
teyit ediyorum. 

ltalyan siyaaeti bu hislerden miil
hem olmutlur. Tiirkiye Cumhuriyeti 
miimeasilini yak1nda aram1zda gOr
mek temenniainde bulunurken bu 
hisleri ifade etmek iaterim.> 
Frantn.z murahhasrmn beyanatr 

Frana•z murahhaa1 M. Paul Bon
cour, fU beyanatta bulunmu~tur: 

c- Ti.irkiye'nin daveti i~in beyan 
olunan hissiyata if!olirak etmek Uzere 
Fransa nam1na bizzat gelmek iste • 
dim. Avrupa ile A1ya arasmda bir 
rab1ta tetkil eden bu ~ok eski mem
leketin bu yeni iltihak1, takip olunan 
cihanfiimul eaerin bir remzidir. Bil' 
c;ok arkada,Iar•m•n Tiirkiye ile olan 
eski ve yeni doatluklarmo yadettik -
lerini itittim. Memleketimin hu hu -
lUI!& en on oafta buJunabilecek bir 
memleket olduiunu zannediyorum. 
C::iinkii bu dootluk ta Hatmetlu Hiri•
tiyan Kra.hn1n Miiminler Reiaini se
li.mlad•i• zamana kadar ~·kmakta -
dJr.> 

lngiliz murahhaaznm beyanatt 
fngiliz murahhaa1 Lort Londeon 

Derry demittir ki: 
c- Tiirkiye'nin Cemiyeti Akvama 

kabulii cihantiimul bir memnuniyet 
tevlit edecektir. 

lngiltere hiikumeti Tiirkiye'nin 
miihim bir iatikrar ve aulh unsuru ol
duiu kanaatindedir. Ti.irkiye'nin te4-
riki meaaiai yalntz coil"afi vaziyeti j. 

tibarile deiil, ayni zamanda Gazi'nin 
o;ok miimtaz idare1i altmda takip et
tigi aiyaaet itibarile de elzemdir. 

Gazi milli bir eserin mutlak dar 
bir milliyetperverligi icap ettirmedi
fini gOnniit ve milJetlerin i~timala ... 
rtnda Tiirkiye'nin oynam.aat li.:;um 
gel en rolii derpi' eylemittir. 

£ski diiJlYianl•klar unu!ulmuJ ve eski 
dostluldar ihya olunmu,tur. Tiirkiye ta
ralmdan katolunan yeni mefhaleyi mem
nuniyetle karfllovabiliriz. 

Tiirkiye daveti ia'al ederoe, Haametlu 
Britanya Krait H7. nin hiikUmeti,' onu 
kabul edeceklerin birincilcrinden ola 
cakbr. 

Japon murahhasmm beyanatr 
Japon murahhasmm beyanab fUdur: 
cBe,eriyetin iatikbali haklanda bu ka

dar miihim mca'elelerin gOri.isUidiiiii bir 
anda arkada,lanmm .Oyledigi sozlere 
Japonya, meserretle iJtirak eder. Ja -
ponya, kendi•i garpliler tarahndan pek 
az tanmm1p oldt!i'u bir devrede bile sa
mimi miinasehette bulunmut olduiu 
biiyiik milleti, fevkalide memnuniyetle 
karJdar. 

Tiirkiye'nin Cemiyeti Akvama kabulii 
tarihte rolii dairna miihim olmut olan bir 
milletin k1ymetli tqriki mesaisini temin 
suretile yoni bir merhale te,kil eyliye • 
cektir.~ 

Alman murahhcutnin beyanalr 
Alman murahh!JSI JU nutku soylemi,. 

tir: 

9 temmuz 932 cumartesi giinu kuru ve yaf meyva. 

11 temmuz 932 pazarteai gunu muhtelif kuru erzak. 

13 temmuz 932 ~ar~amba gunu sade yagt, zeytin yagi, sabun, et, 

ekmek 

14 temmuz 932 pertembe giinu hayvan yemleri ve envai yerli bezler 
ve sa1re. 

16 temmuz 932 cumarteai gunu odun, mangal, kok ve envai ma • 

den komurlerinin ihaleleri tesadiif eden giinlerde saat 15 te ihaie edi

lecektir. Bunlarm her birerleri ic;in ayn ayn mevcut f&rtname ve 
ihtiyac; listelerini gormek ve fazlaca maliimat almak iatiyenierin Miil· 

ga Harbiye binasmda Darulfunun Mubayaat komisyonu kitabetine 
ve miinakasaya iflirak edeceklerin de bu baptaki teminah muvakka· 

telerini bir gun evvel muhasebe veznesine yabrd1ktan sonra makbuz 

ve teklifnamelerile biriikte komisyonumuza muracaat eylemeleri. 

Manisa vilayetinden: 
Manisa - Akhisar yolunun 20 + 345 - 23 + 076 mc1 kilometreleri 

arasmda tesviyei tiirabiye, imalab amaiye ve tose in,aab 25552 lira 45 
kurut bedeli ketfi iizerinden temmuzun 24 uncii pazar gunu aaat 11 e 

kadar mtiddetle kapah zarf usulilc miiu•kasaya <;Il..artlmi~br. ~eraiti 

hakkmda maliimat istiyenlerin Vilayet Batmuhendisfigine miiracaat· 
Jeri ilan olunur 

Pazarl1kla elel{trik~ tesisat1 
Mudanya Belediyesinden: 

Kapah zarfla munakasaya konulan Mudanya kasabasinin elektrili 

teaiaatma talip zuhur etmemesinden 31/7/932 tarihine kadar 30 gun 

miiddetle paza1hkla miinakasaya c;Ikarilarak 17 temmuz 932 pazar 

gunii birinci ihale giinii olarak tayin edilmi~tir. Yevmi mezkiirda !a

lip zuhur eder ve bedel haddi lay1k goriilurse ihalesi icra kdmacak

br. Talip zuhur etmedigi veya verilen bedef haddi lay1k goriilmedi· 

gi takdirde pazarhk muddetinin aonu olan 31/7/932 giinune kadar 

her pazar ve ~ar,amba gunleri rr.iiracaat edecek taliplerinin vere • 

cekleri bedeller lay1k hc>.dde goriiliirse ihalesi icra k1hnacakhr. Pa • 

zarhga ittirak edecek taliplerin &f&gida yazth veaaiki ibraz eyleme-

leri f&rthr. • •• 

1 - Pazarhk rniinakaaaatna i'tirak edecek zatin veya iatihdam e • 

decegi miihendisin Nafta Vekaletinct> musaddak ve fotograf1 mulaak 

diplomah elektrik muhendisi olmak. 

2 - Taliplerin Turkiye'de bir veya bir kac; kasaba veya tehirde 
muvaffakiyetle elektrik tesisaii viicude getil'mit dduguna dair ve

aaiki. 

3 -· Taliplerin taahhutferini husnu ifa eylediklerine dair aldtkarl 
vetaik. 

Yukar1daki teraiti haiz taliplerin pazarhk giinii olan 17 temmuz 93~ 
pazar giinu % 7,5 teminatlarile bil·likte Mudanya Beiediye Enciime 

nine miiracaatleri ilan olunur. 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
P. T. T. fdaresi ihtiyac1 ic;in mubayaa orunacak 50,000 tekerlek 

zamks1z bant Takaz kayd1 ile ve kapah zarf uaulile munakaaaya 

konulmuttur. Munakasa (27) agustoa 932 tarihine muoadif cumartesi 

giinii saat 14 te icra olunacaktJr. 

Taliplerin tartnameyi almak i~in her gun ve miinakaoaya i,tirak 

ic;in de tarihi mezkiirda tayin edilen aaate kac:lar teklifat ve teminat· 

larmi havi ve uaulu daireoinde kapahlmif ve muhiirlenmit zarflarm1 
komiayon riyasetine tevdi eylemeleri. 
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«- Namdar reisinin isabetli idaresi 
altonda beynelmilel aulh eserinde tel -
riki me2aiye bilhassa liYik olan biirUk 
Ti.irkiye cumhurivctinin davetini Alman
ya memnuniyetle kafltlar. Bu mevki 
Tiirkiye'ye ~oktanheri mubaaaaah. AI -
manya eski ve and1k doatunun iki millet 
ve iki hiikUmet aratnndaki miinaaebah 
tekrar canlandord•ilm ve bu miinaaebatm 
miiatakbel te,rik; meaaiye de hakim ola- Balada evsaft yaz1h e'ya S/7 /932 tarihinrlen itibaren 20 gun mud• 

cagm• gormekle bilhassa bahtiyardl!'.» detle muzayedeye c;1kar!lm1,ttr. Taliplerin 28/7/932 persembe gii• 

<;orlu icra memurlugundan: nii saat 17 ye kadar her gun aab~ kc:-.misyonuna muracaatleri. 
192898 aehimden 166772 bu~uk aeh-

mine 3000 lira ktymet takdir edilen II istanbul Evkaf MiidiriYeti ilanlarJ 
~orlu'nun Karasinit mevkiinde Ergene '----------------------·-------------' ii7erinde k4in bir hap deiirmenin mez- • 

h. Mil-:tar1 Cinsi kUr IUeai l\~1k arttumJya konulmus ve 
tarlnamesi 4-7-932 tarihinde divanba _ 200 <;eki Kesimii, mete odunu Mudiriyet daireai ic;i11 

neye as•lm•Jior. 8/8/932 pazarteai gii- 800 » » giirgen » } Guraba hastanesi ic;i11 
nii aaat 14 ten 16 ya kadar ~orlu icra 10000 Kilo Mangal komiiru 

dairesinde a~lk arttorma suretile aatda- Miidiriyet akliim1 ile Guraba hastanesine liizumu olan balada cinJ 
caktll'. Arttorma birincidir. Tabmin edi- h J k' ve miktar1 muharrer iic; kalem ma rukat ayr1 ayr1 a eni miina asayll 
len k•ymeti bulmak ,artile en ~ok ve en 
son artllranin iistiinde hll'ak•lor. Artbr _ konmuttur. Talip olaniarm teraiti anlamak iizere her giin Levaz111' 
nuya i;ltirak i~in o/o 7 teminat almor. Mii- idareaine ve ihale giinii olan temmuzun on sekizinci pazarteai gunii 

terakim verailer ile belediye resimleri, saat on bette !dare Enciimenine muracaatleri. 
vak1f icareai miitteriye aittir. Haldan 
tapu aicillile aabit olm1yan alilkadarlartn 
iddialann• ilan tarihinden itibaren 20 
giin i~inde 'esikalan ile birlikte me -
muryetimi:ze bildirmeleri, aksi takdir • 
de aab' bedelinin payla,maamdan hari~ 
kahrlar. Alikadarlarm icra ve ifli.s ka
nununun 119 uncu maddesine tevfikan 

hareket etmeleri ve daha fazla malo -
mat almak iotiyelenrin 931/59 H. nu -
mara ile memuriyetimize miiracaatJeri 
ilftn olunur. 

Istanbul ikinci iflas memurlugundan: 
Miiflis Ballkpuar•'rda 12 numarah 

maiazada yai:c1 ve yoQru .. tc;u Kot:o Bey
k., Efendinin bor;larona ail l•tkikat bit
mi~ ve s1ra defteri tanz1m olunarak a)a
caklarm tetkiltine hazll' hulundurulmtlf• 
tur. Kanunen yaptlmas. ]izungelen ikinci 
toplanma i~in muknyyec ve alacai• ka
bul olunan alacakhlarut ~() temmuz 932 
cumartesi giinii •aal 14 ~e ikinci ifla1 
daireainde haz1r bulu.,malan ilan olu • 
nur. 

Istanbul birinci iflaa memurlugun • 
dan: 

Milflis, manifaturaCI Mehmet ZiY' 
Efendinin kay•! miiddeti hitam bulmlll, 
ve tanzim olunan alacakldar a1ra deftttf 

nin suretleri alacakldara aonderilmit ol· 
dugundan alacaklar• tamamen veY' 
lnsmen kabul olunanlar10 ikinci topla!t' 

• 9'' mantn mukarrer oldugu 30 temmuz 

cumarteai giinii aaat 13 te diremi:dl 
ba- bulunmalarJ ilion olunur, 
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Mo·sr ~HZARATif 
FABRIKASI 

ILK TORK MEV ADD1 TIBBIYE 
VE ITRIY AT F ABRIKASI 

BASUCA MfJSTAIIZARArl I 
Kr•• P~tte• lo;dalo ~ 
Brlt•.U. Part- Ko...,alw 
T~t Pedtdan Eaallllu v. s. V. S:., 

Ecneb• }.larkalrmnaan. (.'o~ Daha UC11.zflt/am~• 
Ptlc Daha Miilcernmeldir. 

Kibar bir Fransiz aiJesi nezdinde 

Kiral1k o a 
Pangalh'da, Siileymanazif 

sokagmda, 51 numarah bane· 
de mukim kibar bir Frans1z 
ailesi nezdinde bir oda pansi • 
yon olarak kiraya verilecektir. 

llstiyenlere lisan dersi de verilir. 
~ k£ 44§ ::z 1WSEX2 cw ~ 

~ORAP MAKtNESININ SATI$1 
Istanbul birinci ticaret mahkemesin· 

den: 
Merhun ve snblmast muknrrer 21 adet 

mu:;tamel ~orap ve 3 adet miistameJ ma
aura makine]e .. : e!;Ik artbrma ile satiJa • 
ce_itndan almak istiyenlerin 11 temmu:r: 
1932 pazartesi giinii saat 10 dan 11 e 
kadar (;emberlitn,'ta Peyikhane sokagm
da 8 numarah ~orap fabrikaatnda hazu 
buiunmalari il5n olunur. 

Beyoglu 2 inci aulh hakimliiinden: 
Tahb vcrayette bulunan Alekaandro

aun vaaiytoai Atina ile BanoJ Ef. nin f& • 
yjan ve mii,tereken mutaaarnf olduklan 
KurtuJu,'ta Mandra meydamnda 9 No. It 
maabah~e bane fUyuun izalesi :r:tmDinda 
aleni ac;•k artbrma ile aabltga ~tkanl • 
mtfhr. 

1 - Gnyrimenkulii mezkUr i.ki kath 
ah~aphr. lki kaflnda alh odaSt olup elek
trik ve terkot auyu twsatm1 havidir. 

2 --Gayrimenkulii mezkurun muham· 
men luymeti ( 4000) liradtr. 

3 - T aouca miisecceJ ve gayrimii • 
r-~.--:~ Mlc .ai:Upleri tarihi ilindan iti • 

hNen l'irmi giin :r:arftnda e\"Taki miis • 
.e.i.telcrile salrf memuruna m£iracaat1eri 
Jaztmc:hr. Alni takdirde gayrimiiaeccel 
hak aahipleri aaba bedelinin paylapma • 
smchan hari~ tutulur. 

4 - Miizayedeye i11tirnk edebilmek 
i,in bedeli muhammenin yih:de yedi bu
fiuiunu depo etmelc ln:r:tmdir. 

S - Gayrimenkulun tamamt kty • 
meti muhammenesini ge~tiii takdirde 
7-9-932 tarihine musadif ~amba gu· 
nii aaat 1 G ten 17 ye kadar en fazla he
del veren z.abn ustiinde birakiiir. Os • 
tun; btraJ(Jian zat ••bt bedelini bes giin 
:r:ar tnda vermek lnecburivetindedir. 
Aksi takdirdeo miizayede fesih ve bun· 
dan miitevellit zarar ve ziyan ondan 
tazmin cttirilir. 

6 - Fnzla tnfail&t nlmak istiyenlere 
fnrtnnmesi 932/26 No. II doavastnda 
her keae 11«;1kllr. Tali!) olanlarm Be • 
yogl'u sulh mahkemesi batkitabetine 
miirar.aatleri ilan olunur. 

1st. ikinci icra memurluiundan: 

Bir bor~tan dolaVJ seferden men'i su
retile tahb bac:r:e almarak elyevm Bo
~ • ·• de Pa,abahc;e'aile Beykoz ara • gnu;• n 
linda demirli bulunan ve Yunan ban • 
dtrasmt havi Albany& vapurunun 24 his-

. "b i1 19 hi••esi 8 ,.tk artbrm1ya va. se tit ari e ""' '¥ 

I t Arthrma i~in 9 agustos zo unm~ ur. 
1 

•.•. 
932 tarit1ine musadif ~a 1 • ':""" sa~t 
1 0 dan 12 ye kadar tallplertnin gemt • 

• .. h Ide haza bulun • n1n bulundugu mt\ ft h · 
tnalart liztmdll'. Mezkur vapurun eyetJ 
lllecmuasma bugunkii piyasaya ~az~r~n 
10 500 1· 1-ymet takdir eddmlftlr. , Ira 1u • tirak 
Arttuma birincidir. ArttJrrnJya 1

' 

edece1der vapura takdir edilen k•Y • 

llletin yijzde beti nisbetinde temina~;k· 
~ai vermege mecburdurlar. H . ani 
reminin bulunduiu aicil kaydile sabd 0 

• 

hllyan ipotekJi alacaklar ile dijer ala.· 
kadarlann bu haklannt ve hususile faiZ 
ve masrafa dahiJ olan iddiallll'lnt ilan 
tarihinden itibaren 20 giin urftnda ev· 
ralo miisbitelerile birlikte daireye bil • 
dirmeleri laztmdtr. Aksi halde haklarJ 
tapu aicillile aabit olmtyanlar vapur be· 
d~inin ~aylatmastndan hl'U'i~ kahrlar. 
Muteraktm verci ve aair hiikumete ait 

riisum miifteriye aittir. Bu remi baklun· I' 
da daha fazla malumat almak istiyenlerin 
930-3632 numarasile daireye muraca • 
atleri la:r:tmdtr ve vapurun t •• 
teaUik tartname 15-7 ·932 satartpt~h~ md u· 
• 'b 1 m en 
•b aren herkeain rorebilecegi bir fe • 

~de daire divanhaneaine aaihdtr. Va-
ll t un vauyedinden mevcut olan avan-

&rya defteri de dosyaamdadtr M" 
Yecle e • • . uza • 
;.;:;. Y .lfltrak edeceklerin bu kayttlar• 
-.renlllif ve v d b 1 

apur a u unan avantar 
Ya llliktaruun 1 •• 1 • 
Alui t.kd' d ~~'-f.1 11Uf olma11 f&rlbr. 
Ke)'fi)'et b;. e '-il·~db1r !ddia dinlenilmez. 

feat e ilin olunur. 

I Devlet Demiryollar1 ilanlar1 --,, 
10000 ton komiiriin havzai fahmiyeden, Derince Haydarpafa ve 

Mersin limanlarma nakli miinakasast kapah zarf usulile 25/7/932 ta

Emlak ve Eytam Bankas1 ilmtlan II 
rihinde Ankara'da Umumi Miidiirliik binasmda yap1lacakhr. 

Fazla tafailit, beter liraya Ankara ve Haydarpafa fdare veznele • 
rinde aahlmakta olan ~artnamelerde yazahdtr. 

¥- Jl. ~· 

10000 ton lave maden komiirii kapah zarfla miinakasaya kon-
muttur. 

Miinakasa 24/7/932 tarihinde Ankara'da Umumi miidiirliik bina. 
smda yaptlacakhr. 

Fazla maliimat, Ankara ve Haydarpafa ldare veznelerinde 5 liraya 
sattlmakta olan tartnamelerde yaz!hdtr. 

¥¥¥ 

ldaremiz i~in pazarhkla satan ahnacak olan 2 kalem hamal arka • 
hg1, mangal komiirii gibi malzemenin pazarhgt 11/7/932 tarihine 
miisadif pazartesi giinii magazada icra kthnacagmdan taliplerin 
yevmi mezkiirda saat 9 dan 11,30 kadar isbati viicut ederek tahriren 
fiat vermeleri bu baptaki malzemenin miifredat listesi magaza da • 
hirinde astlm•t olup niimune getirilmesi, niimune getirilmesi 1cap 
edenler i~in pazarhk giinii niimunelerinin beraber getirilmesi nii • 
munesiz vaki olacak teklifatm kabul edilmiyecegi ilin olunur. 

S1hhat ve l9timai Muavenet Vekiletinden: 
Bu sene lstanbul'da Fen Fakiiltesinin (F. K. T.) s1mfma devam 

etmek iizere leyli T1p Talebe Yurduna tam devreli lise ve tahsil iti
barile buna muadil musaddak resmi mekeplerden en i)'i ve iyi dere
cede mezun olanlar ahnacakhr. Talebenin yemesi, yatmaa1 ve iiatii 
batt Yurt~a temin olunur. Ve aynca tehri muayyen miktarda mua
veneti naktiyede bulunulur. 

Kaytt ve kabul aureti ve ,artlarJ fUnlardtr: 
1 - Talipler el yaztlarile muharrer ve muvazzah adreslerini havi 

atai•da beyan edilen evrak ve vesaika raptcderek nihayet 1 tefrini
evvel 1932 tarihine kadar dogrudan dogruya Sthhat ve l~timai Mu
avenet Vekiletine gondereceklerdir. 

A : Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan bulundugunu nattk hiiviyet 
ciizdam, 

B : Tam devreli liaeden mezun olduklarant miibeyyin mektep 
tahadentamesi veya tasdikli sureti, 

C : Tahsil etmit olduklar1 miiesseselerden ahnmat hal ve hare • 
ketlerinin mazbut ve kusurauz bir derecede bulundugunu miif'ir hiis
niihal varakas1. 

D : MiitehasslSlari tam hastane heyetinden istihsal edilmit nii • 
munesine muvafrk ve musaddak resimli bir ktt'a 11hhat raporu (Bu 
rapor hastane battabipliklerinin miihiiri!e miihiirlii ve mazruf olarak 
talipler tarafmdan diger evrakite birlikte gonderilecektir) bu has • 
taneler Ankara, S1vas, Erzurum, Diyarbekir niimune hastaneleri, Is· 
tanbul {:ocuk hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun mem· 
leket hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak i~in bu 
hastanelerin mensup olduklart valiliklerin Sthhat ve t~timi Muave· 
net Miidiirliiklerine taliper tarafmdan bizzat miiracaat olunacakbr. 

E : Sureti &fagJda miinderi!r noterlik!re musaddak velileri tara • 
fmdan ve velisi bulunmtyanlarm kendileri tarafmdan veritmit bir 
ktt'a taahhiit senedi. 
. F : 4,50 X 6 eb'admda ii~ adet fotograf. 

2 : Y atlan Ji•mi iki~l gf~~in @lalllAr Vta ta\uil\~rini ve ileride 
mecburi hi.Zitl@tlerini if~~~ mipi blr h11tahi• Vt! Artzaaa bulunanlar 
kabul edilmeJ}@r. 

3 - Vekilete gonderllecek olan mezkur- evrak ve vesaikin ahn· 
d1g1 ve kabul edilip edilmedikleri ts.lipferin gosterecekleri adrese on 
bet gun zarfmda teblig olunacakbr. 

TAAHHOTNAME SURETI 
Leyli Ttp Talelle Yurduna kabul edilerek Ttp tahsil edip her hangi 

bir T1p fakiiltesinden tabip olarak ne,'et eylediginde (eyledigimde) 
9/6/1932 tarih ve 2000 No. It kanun mucibince mezkiir Yurtta ge • 
~irdigi (ge~irdigim) zamanm iki aiiliiaii kadar bir miiddetle S1hhat 
ve l~timai Muavenet Vekafetinin tayin eyliyecegi mahalde ifasma 
mecbur oldugu (oldugum) hizmeti kabul etmedigi (etmedigim) veya 
kabul edipte miiddeti mut\yyenesini bitirmeden terkeyledigi (eyle -
diiim) takdirde kendisi (kendim) i~in aarfedilen paramn iki mis· 
lini od;mege ve Ttp tahsilini terkettigi (ettigim) veya sthhi sebep
tcr haricinde Fakiilteden daimi olarak ~1kartldti• (clkarJldti.hm) 
ve mezkur Yurtta bir aeneden az bir miiddet kalarak Yurdu terkey
ledigi (eyledigim) takdirde keza kendisi (kendim) i~in sarfolunan 
paray1 odemegi mii~eahhit, zamin ve miitekeffil oldugumu nabk 
i~bu senedim tanzim ve miitariinilevh vekalete tevdi ve it~ luhndt. 

Pazarltkla sattltk ot 
Bak1rkoy Malmiidiirliijiinden: 
Hazine matlubunun temini tahsili i~in mahcuz bulunan tahminen 

(300,000) ii~ yiiz bin kilo kuru ot 10/7/932 tarihine musadif paz<!_r 
giinii pazarr•k suretile sablacakhr. Taliplerin teraiti anlamak i~in 
her riin tahsil memurluguna, miizayedeye ittirak i~in de ihale giinii 
pey ak~elerile beraber ~amlar kariyeainde saht heyetine miiracaatleri. 

istanbul Maarif Miidii rliigiinden: 
Ktbraa ktz liaesi i~in bir mudiir hamm ile Ktbrts erkek lisesi i~in 

bir miidiir Jaz1mdu. 
Taliplerin evsaf ve feraiti ogrenmek iizere 15 temmuza kadar 

ldaremize miiracaatleri ilin olunur. 

Deniz K1z1 

Eftalya Dan1m 
ve Kemant Sadi Beyl 
Her hafta cuma, pazar, pazartesi, Car~am.ba• ,.e pe~embe giinleri 

uarbiye'de BEL VU 

SUadiye Plaj• 
, kftr HuJQsi Beyin riyasetindeki Sehir Handosu terennum 

Bogiin roarof 
53~ a:ArlanmJzdan tamburl FAIZe ve muganniye SABR(YE 

ve gene maruf 58~ a:deceklerdir. PJAj orkestrns1, ca7;, zopgin varyete. 
hammlar da tagannt f tbolculan ~erefine spor kuliipleri tarafmdan bfi • 

k m 9 da frans1z u 
Bu a ~a . d·lmi~tir. 

yiik bir balo tertlp e 1 

BUYUKADA'DA TAKSiTLE SATILIK 
Esaa 
119 
151 
152 
153 
154 
155 
256 
296 
294 

EML!J( l Limamm1zdan hareket 
edecek VP.purlar 

Mevkii ve nev'i Teminat 1 ~ 
Buyiikada Y orgolu ~amhk, bNtan ve gazino t hisse. 250 

» Nizam 34, 36 No. maadiikkan oda. 100 
» Ayanikola denizden dolma r1hhm arsas1. 5 
» » 32 m. bag 480/768 sehim. 50 
» » 32 m. bag 480/768 sehim. 20 
» Kamino eski bag. 125 
» Cami~1kmaz1 16 No.la 95 m. arsa. 5 
» Maden Ayanikola 15 No. dalyan koiutu ve arsa. 225 
» Metrutiyet mahallesi Ziihre sokak No. 7 

No. 571 m. arsa. 30 
320 » !;mar caddesi 33/35 No. 66 m. arsa. 17 

BaJada yazah emlak sekiz taksitle bilmiizayede t~atllacagmdan ta
liplerin ihaleye musadif 20/7/932 ~ar,amba gunii saat on albda fU· 
bemize miirncaatleri. 

T AKSiTLE SATILIK KO KLER VE ARAZi 

Eaas 
28 
33 
23 

160 
36 

161 

27 

VE ARSALAR 
Mevkii ve nev'i 

Bebek Ni5petiye kasr1 
Maslak kasr, 
Zincirlikuyu"da 80 doniim arazi ve mebani 
Bogazi~i Tarabya Kalender kasra 
Betikta, Kaptan ibrahimaga mahallesi Aziziye sokak 
42 ili 76 No. arsa 
Bet:.ktat Cihanniima mahallesi Bostan sokak atik 1, 
2. 3, 4, 11 No. bostan 

Teminat 
1000 
2500 
1070 
2500 

450 

700 

212 

Dolmabah~e Fatmahatun. Omcravni mahallesi Kt,la 
caddeai 9 • 11 No. kok komiirii imalathanesi arsast 
F erikoy ikinci kuam mahallc ~itli - Katl.\nc caddoai 
45 No. arsa (Bulgarc;<UflSI kara'kol ittisalindo) 

162 Nitantaft Ekmek fabrikas• 

280 

300 
sooo 

213 KasJmpafa Bedrettin mahallesi Ambararktlll sokak 
~N~~~ ~0 

Balida yazth emlak sekiz taksitle ve (kapah zarf usulile) bilmii· 
zayede sablacagmdan taliperin 30/7/932 cumartesi giinii saat 16 ya 
kadar fUbemize miiracaatleri. 

KiRALIK HANE, DOKKAN VE T ARLA 
Esat Mevkii ve nev'i T eminat 

2/7 Galata Y olcusalonu karttsmda atik mezbaha hi • 

23 
35 

180/1 
252/18 
287 
292 

27 

nas1 miittemilihndan 38 No. diikkin. 
Zincirlikuyu'da 80 doniim arazi ve muhtelif mebani. 
Topane'de Bogazlcesen'de Kt~la altmda 4 No. diikkin. 
0 skiidar' da Kii~iikc;amhca Setlerkahvesi 
Tokat ~ifttigi mii~temilatmdan ku kahvesi 
Y enikap1 Sandtkburnu 22 No. hane 
Be,iktat Kth~a\i Asariye sokak 3/9 No. diikkan. 
Dolmabah~e Kt,Ia caddesi 9/11 No. kokkomiirii 

5 
40 
12 
8 
5 
6 
5 

imalathanesi arsast. 45 
130 Tetvikiye Bostan sokak kahvehane. 10 
179 Oskiidar Altunizade Nitantatt 7/11 No. tarla. 8 

Balada yazth emlak hirer sene miiddetle bitmiizayede kiraya ve
rileceiinden taliplerin ihaleye musadif 18/7/932 pazarteai giinii saat 
on alttda tubemize miiracaatleri. 

iST ANBUL'DA HAVAGAZi VE ELEKTRiK 
VE TE~EBBUSATI SINAiYE TURK ANONiM 

SiRKETi (SAT~AZEL) 
(SATGAZEL) lstanbul'da Havagazi V"' Elektrik v~ Tete biisab t· 

naiye Tiirk Anonim tirketi ahiren en iyi tetiaat ile te9hiz edilmi~ Qli\n 
Y edikule gazhanesinde istihsal edilen taktir olunmut katran, zift, pet
rol, hafif yag, naftalin ve saireyi piyasaya ~akarmaga ba,ladtgmdan 
muhterem ahaliye arz ile kesbi \)eref eyler. 

Mezkur gazhane, aynen (carbolineum) un evsaftnt haiz olup mii • 
kemmel bir surette onun yerine kaim olabilen satgazol de istihsal et • 
mektedir. 

~irket, hari~ten gelenlerden hi~ afaga olmtyan bu yerli sanayi mah· 
aullerinin muhterem ahaiinin ragbetine mazhar olacagmt iimit eyler. 

T optan mubayaat i~in Beyoglu'nda tirketin idare merkezi olan 
Metro hanmda (Miitteriler Dairesi) 1 inci katta 12 numarah odaya 
miiracaat buyurulmalarr mercudur. 

MUSTAFA CEMAL VAPURLARI 
Siir'at Zongul a 

postasr 

Vapuru Cum 
temmuz 

1\ 

akfamt Galat rahbmindan aaat 
17 de hareketle Eregli, Zon1ul • 

dag'a gidecek, 11 temmuz pazartesi 
sabaht lstanbui'a gelerek akJam aaat 
17 de Galata Rthbmtndan doiru 

(izmir)e ~~-
Bilet vapurda da ahnabilir. 

Galata Ku~uk lbhtun Han No. 4-S 
Tclefon: Beyoilu 913. 

POSTASI 

UM 
vapuru. Pazartesi 
temmuz 

giinii aktamt Sirkeci' den hare· 
ketle (Zonguldak, lnebolu, 

Samsun, Ordu, Giresun. '!rab • 
zon, Siirmene, Rize'ye gide • 
cektir. 

Faz)a tafsilit i~in Sirkeci 
Y elkenci Hamndaki acentah • 
gma miiracaat. Tel: 21515 

iLAN 
Turk Anonim Elektrik $irketi, 

9 temmuz 1932 tarihinde Biiyiika
da'da Nizam'dan bathyarak Hey· 
beliada Deniz Mektebi liman :;et• 
ti ktytstna vaall olmak iizere tah
telbahir bir kablo konacaitnl ali· 
kadarana bildirmekle kesbf teref 
ey]er. 

Takriben on giin devam edecek 
olan mezkUr itte kuUantlacak 
rakip, giindiiz ve gece, kablo 
vaz'mda miistamel olan beynel • 
milel ve mutat itaretleri hamil 
ola~aktu. 

Bu bavAJideg ge~et;@k aefaine, 
kpblg vaz'1 ile metnl glan me • 
rakibin asgari bir gomine ac;,im
dan ge!rmesi ilin olunur. 

Miidiriyet 

latanbul 5 inci icra memurlugundan: 
Mahcuz ve fiiruhtu mukarrer ~rarmc•

~ini aoba, lavmana, ve aair efY&yi bey • 
tiye 14-7-932 taribine muaadif per,em• 

be guou aaat 12 den itibaren Beyoi • 
lu'nda Mektep sokajmda 7 Dumanh 
bane dcrununde utdacaitndan talip 
lanlarm mahallinde banr bulunmaJ.n 
ilin olunur. 

1 ------~~ Istanbul 5 inci icra memurlu • 
~--..:i:;st:a::n::b;.;ul;;....;;.;:~~~....;.;il;;a~n~;.;l.;;.;ar.;.;l;;...____ gun dan: 
• Beyojlu'nda Hamalbaft'nda Fatih Belediye Miidiriyetinden: f!rki tnhisar Miidiriyetince bilmii· 

aadere Balat'ta Osman Nuri Efendinin kaytkhanesinde bulunan ve 

25 lira k1ymet takdir edilen bir adet sandal bilmiizayede satJlacak· 
hr. Taliplerin 28/7/932 tarihli pertembe giinii aaat 14 te Daire 

Enciimenine miiracaatleri. 

KAPPS 

9>cuklann n~i ! 
Ebeveynin saadeti! 
K-s•zlak. zaliy~ti umumlye •vc 
ahair rahatsu:hklar•aa kar1• bia· 
lcrcc doktorlar tarafl!J~<lD tav•i· 
'J~ cdUea . 

enofeiTato 
\:u~ct UAcJDI dllayaDID bcr ta
raftada Yalidclrr ..,~ ~ocuklar 
b6~ blr mcm-nlycUc kuUaaa-

• rak pck bnytk fatdt conncktc· 
411ter.. . Hcrccuacdc balanur. 

Alman kit pyl, alman ki[aplart en ucuz s atar. Be}og"lu 
istlkltll caddesi 390, lsvec sefareti kllr~t smda. 

No. Ju hanede mukim iken elyevm 
metgaht me10hul madam Komelya'ya 

Bodosaki ve madam Despina'mn mii 
teveffa Niko Ko~idi velet Hriato 
Efendinin Beyoglu 3 iincii Noterlilin 
den veriJmip 22 kinunusani 928 

ve 1632/83 numarab 1e0etle 
lari olan 3500 liranm tabaili balldiiiiiCIII 

Niko Ko~idi zevcesi miiteveffa ft.a-
tinya'ntn mir~a Efrosini H. ile 
hinize ikame ettikleri dava az-iDe 
Aaliye 4 uncii hukuk llUIJ.bk:ellleiiiDGtltll 

istihsaJ ettikleri 24 mayta 932 
bir lat'a i18.n mucibince (3500) 
temini tabsili i~in dairemiae vaki 

:r:i ihtiyati kararile mahcuz paranm 
cakhlara veriJ~eii tnalum olmalc 

Odeme emrinin tebliii yeriDe •~mel 
iizere ilinen teblii olunur. 



... 

Y a~l1 ama, onun da hal{kt var 

932 yaz mevsiminin biitiin 
diinyayz saran renk modasz 

•• 

No. 444 dii Krep primver 'Jerde tatbik etti 

P. T. T.Lev z1m ve Mebani 

Miidiirliigiinden: 
Ankara telsiz istasyonu ihtiyact i~in (135) ton Gazoil kapah zarf 

uaulile miinakasaya konulmu,tur. Yevmi ihale (18) temmuz 932 pa • 
zarteai giiniidiir. ~artname her giin Istanbul' da Y enipostane' deki Le
vazlm miidiirliigunden alrnabilir. 

Talipler ihale giinii saat on dortten evvel teminat ve teklifname • 
lerini ihtiva eden ve kanun dairesinde kapahlmtf olan miihiirlii zarf
larml Y enipstane' de miite~ekkil mubayaat komisyonu riyaaetine tev
di eylemeleri. 

1 hraya yDzU ile ku§tUyU yasflk 
lstanbul'da, <;akmak~1lnr. Sandalyac1lnrda KU$TOYO FABRi KASINA 
ku~tih iiniin kiJosu I 00 kuru~ yiizii He yorgan 12, ~ilte I 0 lirad1r. Ku~
tuyiinc mah~us kuma~lar bulunur. Toptan sat~a tenzililt vard1r. 

Tel. 23027 • Ankna'dn satl~ ma~aza 1: SAL Ti FRANKO 

KOC s 
' Herkes i~tigi suyun ne oldugunu nereden ve nastl 

geldigini bilmelidir. Bu sene Londra sergisinde 
Altan madalya ve ~eref diplomas• kazanan 

KOCATA~ SUYU 
Tilrkiye'nin en iyi sularmdandtr. istanbul sulannm i~in 

YALNIZ KOCATAS SUYU 
membamda asri ve fenni surette kaptaj ameliyesi yapdmt§br. 

istanbul'da yalmz KOCATA~ SUYU membamda daimi bek

~iler ve korucular beklemektedir. 

Turkiye'de yalmz KOCATA~ SUYU Bogazi~inde Sanyar va

disinde membaindan Buyiikdere Piasa caddesindeki F abrika -
sma kadar iki bu~uk kilometro mesafey1 beyaz emaye borular 
i~inde akarak getirilmi~tir. 

Tfirkiye'de yalmz KOCATA~ SUYU Avrupada bile emsaline 

ender tesadiif edilen tam otomatik makinelerle insan eli dey
meden kaynayan ve sodah sularla yakanan ~~elere dolar, b -
palanar, etiketlenir. 

Yalmz KOCATA~ SUYUNU istanbul'un bir ~ok methur doktor

lan bastalarma emniyetle iplebilecek yegane memba suyu 
rak tavsiye etmektedir. 

KOCATA~ SUYU havi oldugu manganez ve demirden dola -

ya mukavvi kaleviyetinden dolay• de ~ok haztm ve miidrirdir. 

KOCATA~ SUYU ve bu nefis sudan Avrupa ve Amerika for
mulleri iizerine imal olunan meyvah 

KOCATAS OAZOZLARI 
bilhaaaa f&yam tavaiyedir. 

$itelerin iizerinde K 0 C A T A ~ yaz1h kapaiiUere, ~eh
remaneti bandtrollarma ve damacanalardaki kurtun miihiirlere 
son derecede dikkat etmeniz lazamdir. 

F abrika, Biiyiikdere, Piasa caddesinde umumun tetrifine da
ima a~1ktu. 
Merkez deposu: Galata, Fermeneciler No. 100/1, Tel. B. 0. 549 

8 Temmuz 1932 ~~ 

BONO ,_ 
Gayrimiibadil ve miibadil ve hazine MECBURi TASFiYE 

Han No. 35 Ujl;urlu zade M. Dervi$ 

•Paris T1p Fakilltesi mezunu• 

I 
Cllt ve zUhrevl ha!ltahklar miitehassJs11 
Dr. Bahattin ~evki 

Bab1all c:1 ddesl l\\eserret otell 1 
kar~JSJnda Avnl liey apart1mam 125 

--· sabahtan ak¥ama kadar 

:-- rllhi } cmekler · Buzlu 1~kiler 

FRiGECO 
I~ a\ vade Jle 

=~S~ATiE 
Beisojukluju 
ve frengiye yakalanmamak i~in 

PR01E]iN 
IJammz.Her eczanede bulunur 

BAKTERIYOLOO 

Dr. lHSAN SAMt 
TER.iYOLOJi LABORATUVARI 
um kan tahllUitl. Frengt nok • 

tal naznrmdan (Wassennan kahn tea· 
miillerl) kan kiireyvatl sayllmllSl. Ti
to ve lSltma hastallklan te~hlst, 
idrar. balgrun, cero.hat, kazurat 
ve su tahllldtl, thtra mlkroskopt, 
bususl a§llar 1st1hzan. Kanda fire 
mlktarmm taylnl ve kanm sedlman
tasion siir'atl. 

D1vanyolu'nda Sultan Mahmut 
- tiirbesl No. 189. Telefon: 20981. -

Karacabey1 
Hara!J Miidiirlilgunden: 

4020 okka Merinoa yapag111 ile 
3959 okka yanmkan Merinos ve 
1638 okka ktvtrctk yapagdar1 iki 
k111m olarak ayrt ayn aleni mii -
ayede ile sahlacagmdan taliple· 
rin pey ak~elerile birlikte 18 tern· 
muz 932 pazartesi giinii Hara mer-
kezinde haztr bulunmalan. 

istanbul Mmtakasi 
Sanayi Miidiirliigiinden: 

1-931 mali senesi ihtiyac1 i~in 
giimriik resminden muafiyeti tas· 
dik edilen mevaddt iptidaiyeden 
mezkUr aenede itlenemeyip te 932 
mali senesine devredilen mvaddt 
iptidaiyenin cins ve miktarlar1 ile 
932 mali seneai ihtiyact i~in ta
lep olunan mevaddt iptidaiyenin 
cins ve miktarlarmt gosterir iki
ter niisha beyannamenin 15 giin 
~arfmda lktisat Vekaletine gon· 
derilmeai. 

2-12863 numarah ithali.b tah
dit kararnamesine merbut (B) 
listesinde yazth olup Sinai miies· 
seaelerin mevaddt iptidaiyesini 
te,kil eden mevaddm giimriik rea
mi verilmek tartile tahdit harici 
olarak ithaline miisaade veril • 
mek iizere iki niisha talep beyan· 
nameaile birlikte lktiaat Vek8.1e
tine miiracaat edilmesi Vekaleti 
miitariinileyhadan teblig edildi
ginden ali.kadar atnai miieueae 
aahiplerinin yukartda izah edil • 
digi ve~hile beyannamelerini tan
zim ederek tktisat Veki.leti celi· 
lesine gondermeleri ilan olunur. 

Uski.idar l inci hukuk mahkemesin • 
den: 

Ibrahim Beyin Fuat Efendi ile payi • 
an ve mustcreken mutasarnf olduiu ve 
Mahmut Nedim Beye vefaen mefrui bu· 
lunan Uskudar'da Pazarbllft mahalle • 
sinin toprak aokaftnda 3 No. lu ve bin 
iki yiiz lira k1ymeti muhammeneli maa
bah~e alh oda, iki sofa ve bir kuyuyu 
havi bir hap hanenin izalei fUyuu Zim -
nmda 4 temmuz 9l2 tarihinde yapJlan 
birinci a~ arttJrma suretile aatw ne • 
ticesinde mezkfuo miitatn alb yiiz lira 
mukabilinde hissedan Ibrahim Bey ta • 
lip olmUf ise de lnymeti muhammeneyi 
tutar ba,ka talio zuhur etmediii'inden 
27 temmuz 932 tarihine musadif ~ar• 
Jamba fl'unii saat on dortten on albya 
kadar ikinci a~1k arttrrma suretile tari
hi ilandan itibaren yirmi giin miiddetle 
mahkeme kaleminde ac1k bulundurulan 
SBh$ partnamesinde muharrer serait ve~· 
hile ve !"letin para ile aatliB c;•kanlm~ 
olduiundan iCra kanununun 119 uncu 
maddesi mucibince mezkur miip iize· 
rinde bir hak iddia edenlerin bu bap • 
taki veMiklerini virmi gii11 zarfanda mah· 
kemeye hiMirmeleri ve ak!lli takdirde sa· 
hf hedelinin oaylasmasandan hari~ ka
lacaklan ve talip olanlann o/n 7,5 te • 
minat ita etmeleri laztm olduiu ve faz
la maliimat alm11k istivenlerin dahi mfth· 
kemenin 932-7 No. aile miiracaat ey • 
lemeleri 1Uzumu ilin olunur. 

Tasarruf devrinin yegane 
iyi cins ve ucuz e§ya almak 

firsatinl ka~Irmiyiniz. 
tasarrufun birinci §artrdrr. 

REHBERi TiCARET 
(Soryano ve Bananel) 

Sultanhamam1'ndaki biiyjik tuhafiye magazalanmn 
ve birinci defa olarak umum 

terki dolayisile gorUlmemi~ 
dairelerde 

8 U Y U K V E HAKiKI TENZiLAT 
Nadiren resadiif edilen hu miihim tenzilfttb san~tan istifade hrsanm kaCJrmtytmz. 

Buhran zamamnda ucuz mal almak yeg~ne ve mi.ihim bir nrsattu. 

Sat11 16 temmuza kadar devam edecektir. 

• 
I e •Hayr·ye 

Bakalorga ve sznzf dersleri ikmal 
imtihanlarzna hazzrlzk kurslarz 

Korslar erkek ve k1z talebeye de mahsustnr 
Butiin Tiirkiye Lise ve Orta mektepler birinci ve ikinci devre ler mezuniyt imtihanlanna giren 

tolebenin muvaffak olmad•&t gruplarla diger samflar taJebesinin ikmale kald1gt derslere hazuhk 
kurslan a~almJ§br. 

Hayriye Lisesinde a~dan bu kurslar a~ag.da isimleri yazab memleketimizin loymetli muallimle
rinin te~kil ettigi talim heyeti tarafmda idare edilecektir: 

· R i Y A Zi Y E Hasan Fehmi ve Haydar Niyazl Beyfer 
F i Z i K - K i M Y A Ali Hikmet ve HuiOsi Beyler 
TAB i Y E Doktor Ziya Cemal Bey 
T 0 R K <; E - E D E B i Y A t Ali Sedat Bey 
F E L S E F E • i c;, T i M A i Y A t Hilmi Ziya Bey 
T A R i H - C 0 G R A F Y A MUkrimin Halil ve Hecmettin Beyler 
Y A BAN C I D i L Nurullah Ata ve ~ehap Beyler 

Kurs 10 temmuz pazar giinii batliyacakhr. Fazla tafailat, ve tedris hakkm"da malumat almak 
istiyenler her giin Sara~hanebatt'nda Miiniir Pata sokagmda Hayriye Lisesi Miidiirliigiine 

miiracaat etmeleri. 

Tftrk Maarif Cem·yeti 

Atina, Kahire, Rodos Seyahati 
Hareket tarihi 20 temmuz. Bilet i~in istical ediniz. istanbul Halkevinde Maarif 

Cemiyetine ve Beyoglu'nda istiklal caddesinde (Milli Tilrk Seyahat $irketi ·Pasrapit· 
•&.Het~YI ... eeyahat acentas1na mliracaat olunmahdar. 

Tele on Beyoglu: ~51 

No. 45 ( Temmuz) 

BONO 
~ I MObadil ve gayrimUbadll 

bonolan ahr ve sataraz. 
istanbul $amh Han No. 11 

~~~T~ei~:~2~29~6~8~B~eh~z~a~t~~ 

BUSY A NiiSDASI 
~imdiye kadar yeni Rusya hakkmda tUrkGe olarak 

ne§rolunan eserlerin en mOkemmeli, en nefisi ve en 
ucuzudur. 

BU N0SHAYI KA9IRMIYINIZ 

lln.OMUM 
KCZANELERJ)& 

SATILIJl 

• Frutt Salt • 
•• •&o• 
lllmlcrD• 
ctikcUui 

labrit&DI8 
I aUm.U 
larilwodlllo 

A il 

EMO"S 
FRUIT SALT 

.Sicaklarda. damar agrisln· 
dan, bulanbdan, yarim baf 
a.grisindan ve suihazimden 
mdtenllit rahatsizliklardan 
masun kalmalc isterseniz ; 
tatli mweyyin, tabil tuzsll% 
mQshil olan ,ekersiz E:~o's 
" Fruit Salt " gazOzhl miis· 
tahzarindan sa bah ve ak~ 
bir bardak su derununda 
bir kahve k~igi mikdarinda 
aliniz. 

Si~li'de Osmanbey Tramvay Duraglnda 
Y eni Tiirkiye Mektebinde 

Tiirk~e vc FransJZCd derslerden mckteplerinde ikmale 
kalmis talcbelerlc tntili ho~ gc~irm ek istemiycn ~ocuk -
Jan haz1rlamak i~in her hafta cumurtesj, pazarttsi, 
~ar~mba gi.inleri tatil kur$1an ntrJI m1sor. Ayuk iicrct 

:; Llradtr. 
Her gDn miiracaat edilebilir. Tel. 8.0. 3480 

Sabhk hane 
Halicioglu'nda Sutluce mahaOesinm 

Ktrkmerdiven sokagmda 7 numarali 
bane yedi oda, iki sofa maalafhk, IBI' • 

nr~ ve kuyu ile mutfait havi olup 815 
zira hah~sile beraber aablddtr. Bah~ 
deruniinde kuyu da vardtr. Talip olan
lar mezkUr haneye miiracaat etsinler. 

Adalar aulh mahkemesindena 
Kalkavanzade lamail Beyle emvali 

metrukenin fayian ve mU,tereken mu· 
tasarrrf hulunduklan Heybeliada'da Lo· 
:l'.anzaferi caddesinde kain 1 ve 3 No. lu 
maahahse Vf' miittemil&bnm gayrikahiU 
taksim hu!undufundan a~Jk artbrma ile 
sablarak fuyuunun izalesine karar ve • 
rilmi,tir. MezkUr bane bir tarafa Ka~
vaJaki hanesi bir taraft Lozanzaferi cad
deai bir taraft straserviler eaddesi bir ta
ran Hazinei maliye, Diyamandi, Ibra
him, Doktor Mustafa, Efendilerle Mat
mazel Lui he.nelerile mahdut ve heye· 
ti mecmuasmrn 1511 murabha metro 
miktarrnda olduiu ve bunun 211 mu • 
rabba metrosunun bane ve miitebaki 
1300 murabba metro miktannda bah
~esi tqkil etmektedir. Hanenin birinci 
kabnda bir mermerli sofa bir mutfak, 
bet oda merdivenin aahanltgmda iki 
hala ikinci kalta bir sofa, sekiz oda, bir 
aandtk odas1, bir hal& ve bah~ede bir 
miktar q~r1 miismire ile bir aarm~ bu
lundugu ve hane gayrikabili sulma bir 
halde harap ve ~hs1 ~okmU, olup mev
ki ve bah~enin cesameti itibarile 3772 
lira k1ymet tnkdir olunmUJlur. Birinci 
arttrrmada 2500 lira bedelle talibi uh • 
desinde kalnu~ ise de k1ymeti muham • 
meneyi hulmad1itndan 7 agustos 932 
tarihine musadif pazar giinii saat on 
dortte ikinci artbrmas• icra k.Jrnacak • 
br .. Talip olanlarm yijzde on nisbetin· 
de pey akc;elerile Adalar Sulh mahke
mesine miiracaatleri ilan olunur. 

Parls'te Montmorency KoleJI sablk pro· 
fesari.i tarnf1ndnn (1-2 tnlcbeye) 

inglllzce - Almanca 
husus1 dersler vcrlyor. Beyo~lu'nda Tiinel 
Meydanmda Karon Alman kutupaneslnc 
muracaat olunmns1. 

Umuml ne1rf11ata fdare eden l'ua lflen 

mildilrll: lremal SaUl& ---Matbaactllk tre Ne~rtvat Tflrk Anoia,. 

lfrketa - lttanl)W 

I 


