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• • • 
azımıze avuşmak üz yz 

Türkiye Milletler Meclisinde 
Nihayet Türkiye Milletler ce·ı lazımdır ki milletler cemiyetinde 

ıniyetine l§tİrake davet edildi ve bu derecede teveccüh ve muhab -
bu dave~ ~vvelki gün Büyük Mil· betle kar§ılanan Türkiye her va -
let Meclıı1 tarafından verilen mu- kitkinden fazla olarak bu gün hü· 
vaf akat kararile hükumet tarafın yük komfumuz Rusyanın 
dan kabul olundu. Haddi zatın • dostu bulunmaktadır. Bu • 
da bu hadise tarihi bir kıymet ve nu hiç kimseden gizle • 
eheı~rn~y~ti haizdir. Çünkü mem memi§tir. Nitekim milletler cemi
!e~etımızın milletler cemiyetine yetinin davetini kabul ederken 
lfhra.k r'-'1lesi bundan sonra bey- keyfiyeti resr:ıen Moskova hüku
nel~ıle siyasi ve iktısadi mese- m~tine de biltlirmi§tİr. Bununla 
lelerın 'u veya bu tarzda ha11i beraber bu vaziyet milletler ce • 
mevzuu hahsolurken Türk mil - miyetinde hiç bir memleket mu-
letinin de rey v f' 1--'ını'n ı'nzı .. j hh t f d .. h ·ı t e ltU 1 ra ası ara ın an ıup e ı e e -

hmad~ et~esi demektir. Faka~ b~ lakki olunmamııtır. Türkiye ile 
a ısenın kı t eliemmıyetı-. yme ve Rusya arasında mevcut olan sa .. 

nı arttıra.n bir nokta daha vardır . · ~. • ':J ı tl k 'b t ·ıı tl k' b . . . mımı aos u ve ra ı a mı e er 
1.~ ~ da .nulletler cemıyetın<Ie cemiyetinin hedefi olan sulh da • 

Turkıy · · · k" ·· k 

istekli ve canlı bir maç yaparak 

.Dün Fransızları nihayet yendik! 

Son 
Rci.sing : 1 QI .Muhtelit : 3 
maçta 

bir 
elde 

az da 
ettiğimiz 
gençliğin 

bu güzel 
eseridir 

netice 

d'l •v· enın ıttıra 1 m.uza ere e: vasına muh~lif olmak şöyle 
1
dur • 

ı dıgı sırada bu cemıyete dahıl · bil~k· { l b' ku · · 
olan büyük ve kücük bütün dev: • . k":'ın, d a wt~ akzd~ . ır J vvet te,. -
letler t f d T'" k ·ıı t' ı e ec,..f'ı ta ır o unmuştur; ara ın an ur mı f; ı ve · .. ,_, . · T" k' · . · b ım·ı ı Türk' ·· h · t' ·1 .. k çunK.u ur ıyemn eyne ı e 

ıye cum urıye ı ı e onun yu · • . . : . . • 
sek reis ve mümessilleri hakkın- _ sulh ıdealı ıçın nasıl kıYJnetlı hır 
da gösterilen samimi tezahürat _ v~rd~mcı ~ulundu.~~~da. a~~ hi~ 
tır. hır kımsenın en kuçuk hır fuphesı 

H . . b'l' . k' .11 1 kalmamıftır. • 
cemiyeetpı.mız hı ıroruz ıd .. ~ı etb~r ihtimal ki, millet ve memlel<et 

ıne ar.ıcten ıger ır ld w b 
memleketin istiraki ilk defa vaki hesabınakkazal~mıf ko .. ugumu~ u 
olma o; T" k' d 1 b _ muvaff a ıyet ı mev ıt - emrı va 

• :r • ur ıye etı evve u c~ . •A • 

mıyete ıonradan iştirak eden haf- ki olduktan !onra - tabu hır na-
ka milletler vardır. zar ile görenler vardır. Fakat 

Fakat şimdiye ı aa \r milletler beynelmilel siyaset aleminde hiç 
ceıni •etinin resmi m"zakeratı a • bir feyİn, bahusuı hiçbir muvaf • 
rabnbCla Tür ki yenin daveti mevzu· f akıyetin öyle kendi kendine olup 
u a tolduP,u 11rada olduğu ka - bitmediğini bilenler için mesele 
dar "•iıınf tev~-b '" .-. - bt'iyyen bö,-le delildir. B11 nok
~~ eser.i gösterihn.emittir, denilcı- tai nazar bqvekil l11net pqa haz 
bıhr. Mılletler cemiyetinin muh - retleri ile harici aiyaaette kendi .. 
b•n;;ı::aaı taraf •.ndan götıerilen sinin kıymetli mesai arkadqı 0 • 

k u k teveccüh ve muhabbet lan Tevfik Rüttü Beyin himmet. 

l .arfııında her Türk iftihar edebi !erini takdir ve tebriklerle kay • 
~ Mh s d"kk e met Asım 

onra nazarı ı ate almak ( Alltarafı t inci sayfamızda J 

Tarihi evrak nihayet 
gümrükten çıkarıldı! 

1)ç ay evvel Bulgariıtandan 
getirilen taribt eyrak, heyeti ve
kile karan Ozerine nihayet dlln 

rUrnrük, kontenjan Ye saire gibi 
muameleleri ikmal edilerek gOm· 

rnkten çıkarılmıştır. 
Çıkarılan tarihi eYrak 997 kilo 

olup 53 çuval içiudedir. 

--1 iftoilil eftarl iDUZeter madnri 
Jeti tarafından Sultan Ahmet 
m~~reaeaindeki (DeYlet Arşiv)ine 
Daaledilmiıtir. 

MOzeler MOdiriyeti bu enala 
taanif edecektir. 

R .. 
eamımız, eYrak çuvallannın 

kamyona yerle,tirilmesini r6s
teriyor. 
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= ~ I Türk Tarih kongresinde i 
% Riyaaeticftmbur katibi umumisi Yusuf Hikmet Bey tarafın- f 
i fından (Şarkta inhitat sebepleri) hakkında dOnkil tarih kon· \ 

l l'eainde Yerilen kooferanı 2 inci sayfamızdadır. ( 

ııııuııı11ıaııııııı ıwııtlllı11111ıırııı111111ııııı111nııınııı11111ııımııu11ııııııı11111t1ıııı111111111111ıtıınıııııı111111ıııııııı11uı11nıı111111ııııırı..J 

Fransız kale•lne ikinci 90ID111Dz 
- Haber" Haber, Akşam postası -

Haber .. Takımı yazıyor, Zekinin, Fıik 
retin oynamıyacağmı yazıyor, Ha · 
berl .. 

• • • 
Saat bef.. Tribünler gene ~qğı yu 

kan dolmuftur. l'ran11zlara kal'fl 
son kozunu oynıyacak olan Galata .. 
saray, Fener muhtelitinin nasıl kuru
lacafı üzerinde seyirdler arasında 
münakaşa. münakaşa üstüne gidiyor. 

- Yahu" Nasıl oJur, Zeki oyna • 
mıyacakmış.. Böyle takım olur mu? 

- Kim diyor a.nım yalandır! .. 
- Haber gazetesi yazıyor yahu .. 
Hemen herbs hant hani ya ken· 

di, yahut yanındakinin elinde açılı 
ıueteYi bir an içinde yutmak isti • 
yor" • • • • 

Saat altıda takımlar sahada vt> 
[ Alttarafı 6 ına sayfamızda J aalkondakf •errrclleraen ıı:ı•zılert 

........................................... ........................................................................................ 

Keriman Halis H. 
Avrupa gUzelllk lllUaabakas .... 

lftlr•k et111~k llaere; dUn 
arak .. •• aıw 

-- - ... . erlln•n "ifell• H. hareked esaasında 
1932 gtızellik kraliçeliğine 

aeçilen Keriman Halis H. , don 
alqamki trenle BrDksele hareket 
etmiıtir. 

Oradan Ustanda giderek AY
rupa pzellik mOsabakasına işti
rak edecektir. Bu aeyabati ba· 
baaile birlikte yapmaktadır, 

Keriman Hali• Hanım, garda 

Bu müthiş facianın 
kim? mes'ulü 

Tren ve kazası etrafında yeni 
dikkat malumat şayanı 

Polatlı ile Beylik köprü arasında 
vukubulan korkunç tren kazasını e\'
velki gün ilk defa olarak haber wr
miş, dün de hadisenin tafsilatını yaz 
mrştrk; bugün de iç sayfamızda bu 
hususta gelen yeni ve mütemmim ma 
Ulmatı karilerimize takdim ediyoru1~ 
Bu arada son telgraf haberleri ha -
d.isenin sebebini tahkika memur edi -
]enlerin raporlarını !henüz ikmal et
mediklerini bildiriyor. 

Tahkikat arasında nazarı dikkate 
alınması Jizrmgelen bazı ehemmiyet
li noktalan bilhassa tebarüz ettirmek 
istiyoruz. Hfldi c mahallinde yaptır
dığımız tetkiklere. kazaya şahit o -
la )ahut kazadan sonra vak'ayerin
den geçen yolculardan aldığımrı ma 
lılmata göre Polatlı Beylikköprü ara 
sındaki bu mevkide yol bir inisten 

b
. ~ 

sonra ır yokuşa cıkmakta ve tekrar 
inişe inmektedir. 'J're11in bu sahadan 
kırk beş kilometre süratle geçtiği tes 
bit edilmiştir, halbuki bu sahadan 
geçerken süratin. kırk, hatta otuz 
beş kilometreye indirilmesi liizım gel 
difi söylenilmektedir. Bu cihet. hadi 
esnin mes'uJiyeti araştırılırken tes -
bit ediJmesi lazımgelen noktalardan 
biri olarak gösteriliyor. 

Diğer dikkate şayan cihet de kata 

akrabası, tanıdıkları ve kendisini 
görmek isteyen bazı meraklılar 
tarafından teşyi olunmuş, Istan
buldan ayrılırken a2'lamıstır. 

ı·ın tertip tarzıdır. Lokomotiften SC)ft 

ra yük ,·agonJannm, daha sonra yol· 
[ Aluırnfı 4 uncü sı)famızdıı ) 

Buğday 
Vagonları 

Flrenslz miymiş? 
Eskişehir, 10 (Vakıt'ın hu

susi muhabırindan) - Bey
likköprU kazazede!erile gö· 
rilştiim. Bunlar hadiseyi da
ha ziyade buğday yüklü va· 
gonların katara bağlanmış 
olmasından ileri gelmiş aa
yıyorlar. Hadise hakkında 
aldığım maliimata göre tren 
rampalı bir virajdan süratle 
geçerken makinist fren yap
mıı, fakat katarın arkaaına 
bağlı olan frensiz buğday 
vagonları katara yüklenmiş 
ve devrilmiştir. 

Buğday yüklil vagonlar 
öndeki yolcu vagonlarını 
ezmiıtir. Faruk 
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Lozan konferansının neticeleri etrafında detmek bizim için bir vazife~ 

Çarşıkapıda bir yan- - • • d Diğer taraftan unutmam • 

ld D 1 ti h b ı b h cap eder ki, milletler cemiY. 
D!in ,..!!1!~1 deU Çarşıkapıda ev ~ erın arp orç arı a sın e ~~:~t=;\~eti ~~~·~-:t~;ült ~ 

ayalr..kabıcı Koçonun dükkanında bir A ek 1 d k ~ ref hiaaeıi vardır: Bu da 
!d:g~~:r~·~a~~~~ı~.\'e üstündeki merı a uysa avranmıyaca mır devletvemilletmeıelelerind• 

Odada yatan ihtiyar bir kadm ıtUÇ bir vahdet ile hareket etnı• 

Iü~:n~U:.1:r!~~~:~ haber alan halk Bu şekilde haberler var. Diğer taraftan Almanyadan alacaklı ~!1!e~ai~~e~;~~i m::;;:İd ııı 
yangm ~ah.allin~ koşmuş .. 0 esnada olan devletler kendi borçları hakkında kolaylık gösterilmezse, rin ıırrı demektir. Binaenal, 
:=~nşa~ı~n~;~tı~~~I~ b~n~:r~1;eı:: Lozan mu~hedeslni tasdik etmemeyi kararlaştırmışlar ı Türk milleti Büyük Gaıidl 
drşan sarkık olduğunu görmüştşr. yüksek rehberliği ile çizilmit 0 
Kendisine 3.§ağı atılması ihtar olun- Cenevre, 10 (A. A.) - M. Macdo- ğr beyan edilmektedir. tenkit etmiş ve mumaileyhi Lausan- birlik yolunda devam ettikçe . 
muşsa da kadmcağız şaşkınlık içinde nald, Lausan.ne konferansının netice Tenkis ve llgay6 muhalefet 1 ne'da hususi borçlan ilga edecek ima istikbalinden emin olabı 
bu ihtarlan anlryamamıştır. lerini Cenevrede resmen iblağ eder et Vaşington, 10 (A. A.) - Memleket yerde Almanyanm milyarlarca tedi - MilJetler cemiyetinde dost 

Bunun üzerine ahaliden üç kişi · ti ak ı· h tan'hı'nı'n en büyük mücadelelerinden yatta bulunmasını kabul etmiş olmak memleket murahhasının gu"zel pencerenin altına gelmiş, biribirleri- mez cemıye vam mec ısi emen 
nin omuzlarına binmek suretile pen· lçtimaa davet edilecektir. olan riya.seticümhur intihabı mücade- la ittiham etmiştir. leri ile ifaret ettiği gibi dün 
cere altmda canlı bir merdiven vücu- Bu içtimaın salı veya çarşamba lesinin arifesinde kongre, harp borç - Neticenin tetkiki en eski milleti olan Türkler 
de getirerek kadını muhakkak bir ö - günü aktedilmesi muhtemeldir. Mec _ larının tenkis veya ilgasına olan mu- Paris, 10 (A. A.) - Diplomasi ma- te kendilerine mukadder bil 
lümden kurtarmışlardır. lis, Lausanne mukanlenamelerinin halefetini tekrar etmektedir. hafilinde Lausanne konferansının ve itibar mevkiini her vakit Yangın bu esnada ittisalindeki bi- h 
nayı geçerek daha ötedeki bir bina - istihdaf etmekte olduğu komiteyi ta - Ayandan M. Mac Keltar, vermiş Fransa için mes'u neticeler vermiş af aza edebilirler. 
yı tutuşturmuş, mezkur binanın iist )in edecektir. Bu komite, mali ve ik- olduğu bir takrirde borçlam ait ah - olduğu mütaleası serdedilmektedir. Mehmet Aallll 
,,e orta katlan yandıktan sonra yan- tıs.adi konferansa ait istihznrat ile kamı yalnız kongrenin tebdil edebile Son itilafname mucibince, konferan - Hırsız yakaJand. 
gın söndüriilmüştür. meşgul olacaktır. ceğini beyan etmektedir. Kongrenin sm bidayetinde tamiratın tamamen 

Cemiyeti akvam meclisi, konferan- tadilat yapmıya esasen muhalif oldu ilgasına intizar edilmekte olduğu hal Ankara, 10 (Vakıt) _ T , Buğday kanunu 
Olln resmi ceride ile 

llAn edildi 
Ankara, 10 (Vakıt) - Ziraat 

bankasının k&ylilden buğday mu-
liayaası hakkındaki kanun resmi 
ıazetede intiıar etti. 

Düo kanunun sureti tatbikine 
buğday alım Ye aabm işlerine 
müteallik talimatnameyi hazırla
mak için ziraat Yekiletinden 
yiiksek ziraat mektebi rektörü 
Azız, Nafia vekaletinden tarife 
dairesi reisi Muhtar, maliyeden 
muhaıebat umum mildllrü Faik, 
lktıaat vekiletinden baş müşavir 
Şefik, Ziraat bankasından Supbi 
ve fen maıaviri Hikmet Beyler
den mllrekkep bir komisyon teı
kil edildi. 

Komisyon dnn ve buglln me
saiıine devam etmiıtir. Komis-
yon her gün toplanacak ye 6nü
müsdeki hafta zarfında talimat
nameyi ikmal ederek vekiller 
heyetine tevdi edecektir. 

Ikhsat Ali Meclisi 
Dttn toplanarak 
mesaisine başladı 

Aıı1'ara 10 ( Vakıt) - lkbsat 
Meclisi Alisi, Başvekaletteki sa
londa toplandı. 

Meclisi ilinin fahri reisi olan 
iktısat vekili Seref Bey bir nutuk 
söyleyerek muvaffakiyet temenni
ıinde bulundu. 

Bilahare Jktisat Meclisi reisi 
Hasan Bey (Trabzon), Riyaset 
mevkiine reldi ve encümen inti
habına geçildi. Ve Milli gelir Ye 
ihracat kredisi Ye teşkilatı 930 
tediye muvazenesi için llç komis
yon intihap edildi. 

Encümenler yarından itibaren 
içtimalarına başlayacaklardır.Alı-
nacak neticeler, bilahare heyeti 
umumiyede müzakere edilecektir. 

lktısat Meclisinde münhal bu
lunan üç azalığa lstanbuldan Ha-
bip zade Ziya, Bakırköy faprikası 
müdürü F azh,lzmirden lzmir zira .. 
at bankası müdir muaYini Sala
battin Beyler intihap edi!mişlerdir. 

intihap olunanlar, Meclisin icti
mama i~tirak etmişlerdir. 

Vekiller heyetinin · 
l~timaı 

Ankara, 10 (Vakıt)- Vekiller 
heyeti birden üçe kadar içtima 
ederek vekaletlere ait evrakı in· 
taç etti. 

Vekiller heyetinin bu içtimaın 
da Ziraat bankasınca mubayaa 
edilecek buğdaylar için tesis edi-
lecek silolar hakkında Ziraat ve
kaleti tarafından hazırlanan li
yihayı da tetkik ettiği muhtemel
dir. 

sın tarih ve mahallini tesbit ve reisi ğunu fö\ve ediyor. de, Fransanm 18,000,000,000 frank el- kongresine gelen milderrisle 
ni tayin edecektir. Dostane teovlye auretl 1 de etmesi bir muvaffakiyettir.. paralarını çalan şahıs yakal 

lktısadt konferansın teşrinisani ve Lausanne, 10 (A. A.) - Almanya Lausanne nihai itllltnamesinin tasdikten mı ıtır. Hırsız, Gazi muallim m 
ya kanunuevvelde Londra'da ve 1\1, ile yaprlmış olan itilafnamelerden sonra mer'i olacağı husu.suna dikkat celbe- b. h d l . d Ah t 

b k 1 ki d ı 1 d d dllm .. kte ve ..... Herriot'nun parlA.mentodan te ı a eme erın en me Mac Donaldm rivııı., .. ti altında toplan aş a a aca r ev et er e ostane ... - M h l'f "'d . l •t 1 
~_,._ bu taadlkı hemen ıatemiyeceği zannolun - u te 1 mu errıs ere aı o aı ması muhtemeldir. bir tesviye sureti imzalamrşlardır. maktadır. üzre 50 lira çalmıştır. Hırtı 

Bu tesviye sureti mucibince mezkOr 1 Amerika ve harp borçlar1 Fraıuıız murahhasıarmm tamiratın kın - üzerinde yalnız on lira bu 
Vaşington, 10 (A. A.) - Hariciye devletler, kendi bo~larr için memnu Jlyyen llguma muhalefet etmelerinin sebep- muştur. lsticvabında 20 lira 

niyeti mucip bir hal sureti elde et • terinden biri bu teze muanz olan Ameri - d d 
nezareti, Amerikanın borçlar mesele medikleri takdirde Lausanne muahe kanm izhar etmi§ otdufu hlııslyattir. memleketine gö er iğini, on 
sindeki hattı hareketinde - ki reisi denamesini tasdik etmeyi taahhüt et- Almanyanm aıacaklılan tıe bu alacaklı- radan maadaııoı sarfettiğini 
cümhur M. Hoover tarafından 1931 mektedirler. ıarm da1nlerl arasında bir ıtillf h!ııtl oı - yan etmiştir. 
senesinde beyan edildiği veçhile borç mıyacak oluna Lawııuı.ne muahedenamesi Ahmat, evrakile birlikte mD. Bu tesviye sureti, M. von Papen'e 
Jarm ilgası hiçbir suretle mevzuu hükUm.sUz otacaktir. dei umumiliğe teslim edilmiş 
b hs ak bildirilmiştir. o zaman Hoover moratorlumundan ev-a olmayıp anc bazı muvakkat ta 

Fon Papenl tenkit velki hal avdet edecektir. Yani Young plA· 
dilUm icrası zarurl olduğu şeklinde- Breme, 10 (A. A.) - Hugenberg, m tatbik otunacaktir. Her halde Fransa blr 
dir - hiçbir tebeddül vukubulmadı • bir nutuk ıirat ederek Von Papeni eey kaybetmıı olmıyacaktir. 

Ankara Tarih Kongresinde 

Riyaseticümhur kitibi umumisi 
Hikmet Beyin konferansı 

Hikmet Bey Şarktaki inhitat sebepl~rini Büyük 
vukuf ve itina ile tahlil etti 

Ankara, 10 (Vakıt) - Tarih 
milderris ve muallimleri içtima .. 
ında bugün Türk tarihi tetkik 
cemiyeti azasından Riyaseti cilm
hur katibi umumisi Yusuf Hik-
met Bey ''Şarkta inhitat sebep
leri,, hakkında bir konferans ver• 
miştir. Hikmet B. konferansında 
bilbaan son iki üç asırda Türk 
Aleminde görülen inhitat ve o
nun sebeplerini tetkik elmiş ve 
buna bir mukaddime olmak üz
re daha enelki devirlerde ayni 
Alemde husule gelmiş olan inhi
tatlardan Ye onlann sebeplerin
den babsetmiıtir. 

Hikmet Bey Türk Alemindeki 
iohitatları tetkik ederken tari
himizi. 

1 - Orta asyaoın mOcerret 
bulunduiu Ye büyük mıkyasta 
umran kabiliyetini haiz bulundu
ğu devir 

il - Aynı kıta'da bozkırlann 
yani çöJlerin imarı mümkiln yer-
lerden epey fazla olmağa baıla
dıkları zamanlar Selçuk Türkle-
rinin iskitlerdenberi Türklerin öz 
vatanı olan Anadoluda yeniden 
siyasi bir meYcudiyet kurdukları 
zaman arasında geçen devir 

111- Malazgirt muharebesile 
Türkiyede liyik bir cumhuriyet 
kurulması arasıoda geçen deYİr 
olmak üzere üç kısma ayrılmış 
ve her biri hakkında ayra ayrı 
izahat vermiştir. 

Hikmet Bey ilk muhaceretle
lerin sebeplerinin vuzuhla tesbi-
ti imkansız olduğunu mamafih 
bunların arasında miladın 16ıncı 
asrından itibaren avrupahları 
dünyaaın dört tarafında sevket-
miı olan amillere mümasil amil· 
ler bulunacağı gibi orta asyada 
birbirile mücadele neticesinde 
mağlup olan bir zümrenin hic· 
reti tercih etmesi veya koraklaı· 

mıya baıhyan bazı mıntakaların 
terk etmek mecburiyetinin hasıl 
olması sebeplerinin dahi bahra 
gelebileceğini söylemiş ve tes
biti milşkül ve takriben milittao 
bir iki bin sene evYel başlaması 
mümkün zamatnlardan itibaren 
vaziyetin mtibim değişiklikler arz
ettiğini ilaYe etmiıtir. 

Hikmet Bey bundan sonra bu
günkü vasıtalarımızla ıark ve 
Türk aleminde kaydedilebilecek 
en eaki inhitat vak'alannı izah 
ederek bunun tabiatın beıeriyete 
ettiği büyilk bir zulüm olduiunu 
ve medeniyeti- yaratmıı ola11 ırkın 
anayurdunda baılamıı olduiu 
ıeyre devam etmekten menedil
diğini kuraklaıan anayurttan 
çıkma1a mecbur olanların git
tikleri yerlerde çok yOkıek 
medeniyetler kurmalanna rağ· 
men onu kuranlarin gerek diğer 
ırklarla kurıılaımalan ve gerek 
iklim Ye tabii ıartların başkah· 
ğı dolayısile uğradıklan mliıkn-
IAt yüzünden medeniyet-
lerinin tereddi ettiğinin gö-
g6rllldDğiinll ve sonu gelmiyen 
mubaceretlerin husule getirdiği 
hercumercin ve sarsıntıların ar
kası ateıli ıillblann tabakldlmü
ne kadar alınmadığını söylemiş 
ve anayurdun pek yakınında ku· 
rulmuı olan ilk medeniyetlerden , ~~ .. ,_, "1 

Pek yakında 
Gazimize 
Kavuşuyoruz 
Ankara, 10 (Vakıti- Gazi 

Hz. nin cumaya doiru hare
ketleri muhtemeldir. 

Muhafız kıtaatı bu sabah 
9,30 da Istanbula hareket etti. 

f 

birine Hindistanın şimalinde Sin
du-Pencapa ıimalindeki bet altı 
bin sene evYeline ait Mohenfe
daro harabelerine dair müıahe-
delerini anlatmqbr. 

Hikmet Bey bu medeniyeti 
kuranların Brakııefallar olduğu
nu ve tıp hars ve medeniyet 
itibarile ıümmerlere çok benze· 
diklerini söylemİ§tir. 

Bundan sonra Hikmet Bey 
Oorta asyanın kuraklaımıya baı
ladığı deYire nakli kelim etmiı, 
bu esnada yıkılan biiyllk devlet
( Hnn Türk ), ( Gak Türk) ve 
Cingiz devletleri olduğunu ıöyle
mİf, badehu Tnrk iıtililarıaa ve 
muhtelif Tark ırklan arasındaki 
muharebelere ıüzllnll getirerek 
bunun tevlit ettiği zararlan izah 
etmiı ve: 

- Bu lıtili ve muahrebeler 
arızı idi. Ve bunun arasında uzun 
sulh, aıayif, ıeref ve refah devir
leri vardı. 

Halbuki ayni memleketlere 
Türkler gelmeselerdi orada müte· 
madi ve miıkince bir anarıiden 
baıka bir ıey görülmiyecekti. Ve 
Türkler olmuaydı iılim alemi, 19 
ve 20 inci asırlarda uğradığı aki 
bete 11 ve 12 inci asırlarda uğrı
yacaktı. 

Demiı, sonra Selçuk hüküm 
darı Alp Aılanın Bizans impara· 
toruna kartı Melazgert meydan 
muharebesini kazandıktan ıonra 
Türkler için esuen öz yurt o • 
lan Anadoluda Türklerin yeni • 
den bir ıiyaıi varlık teıkil ettik 
lerini ve orada bulunan Türkler 
arumda kısa bir zamanda çabu 
cak bir kaynaıma husule geldi
ğini ifade etmiıtir. 

Hikmet bey izahatı ıırasmda 
o vakit yer yüzünde yaşıyan in 
ıanlann üçte birile yarısı ara • 
ımda bir kısmını ihtiva eden 
Türk alimlerinin ilim, ıan'at ve 
iktısadiyat cihetinden dahi dün 
yanın diğer kı11mlarından çok 

Meclis reisi 
Ankara 10 (Vakıl) - Mili 

Meclisi reisi Kazım paıa hazre 
leri lıtanbula müteveccihen ha 
ket ettiler. Paşa hazretlerini ista 
yonda vekiller, meb'uılar, erki 
hükflmet teşyi ttiler. 

yüksek olduğunu ve hara cih 
den büyük bir tesanüdün me 
bulunduğunu ıöyledikten ı 
19 uncu asra geçmit ve bu a • 
muhtelif zamanlarda göıterd 
manzarayı tasvir ederek orta 

,yanın taksime uğradığını 
distarun Türklüğün namı nif&ld 
nın ancak aıarı i.tika ıırat 
geçmit binalardan ibaret oldo 
nu lranın resmen taksim olundd 
ğunu ve Osmanlı i.mparatorl 
nun ıiyasi, idari, iktııadi bir i 
tat kartısında bulunduğunu aö 
mi§, bundaki sebeplerin birin 
içtimai, tarihi, ruhi, ikinciıi CO 
rafi, kt11adi ve üçüncüsü de 111 
li hakimiyete istinat etmi 
her devleti inhitat ettiren 
ler olarak göstennittir. 
Hilanet bey bu üç kııım 
daha ikisinin 15 inci asırd&JI 
haren Türk milletinin ve b~ 
ten Osmanlı imparatorluğunUI' 
leyhinde çalıımıya baıladı 
ıöylemiıtir. 

Müteakiben Hikmet bey i 
alemindeki inhitatın harıl .. ~ 
timai sebeplerden ileri geldi 
Avrupa tefevvükunun ta- ..s 
harstan ibaret olduğunu ıö:ılfP 
ne ilave etmiıtir. 

Hikmet bey sözlerine ıöylı 
hay et venniı tir: . 

- Bugünkü Türk milletİll~ 
rihi her türlü büyüklüklerle 1dıf olan gene o ezeli ve ebedi 
milletidir. ' 

Öğleden ıonra it~ 
bul meb'uıu Halil Ethem ~ 
(müzeler) darülfünunu fe -
tarihi müderrisi vekili OrhaJI ";' 
tarihin felsefesine dair birer 1' 
Eerans vermiflerdir. b-' 

Halil Ethem bey müzeler -.,,J 
kında uzun uzadıya malUı0•1'~ dikten aonra ve bizim müze 
geçirdiği safahatı anlatmıt!:: tl 

Bundan sonra Türk tarı I 11i '
kik cemiyeti azasından K~ e iJ-t 
sesi tarih muallimi T evf!k ti~ 
cümhuriyet devrinde denıı . ~ 
tarih muallimi Binbatı F e-vı;,-o
top ve barıtın ihtira ve ~eke IJ~ 
)ünde Türkiyenin rollerı, ;"j 
lisesi tarih muallimi Muhtar 
ket hey do istiklal harbi vedi-' 
hin mecrasını değiştiren h•;;..ıe 
lere dair birer konf er anı ve 
lerdir. 
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Ticaret 
---ve iktısat 

Arjantlnle ticaret 
Mukavelesi 

I._ __ G_l_D_İI~· ~•~B_a_b_e_r_l_e_r_l ___ I L8•r :· _ ... ~;z-;y~;; 
Adlivede: Poliste: Belediyede: Gaflet ve 

Ağrıdağ1 mahkumları Bir kurşun Bütçe gelince Bedhahhl{ 
Arjantin konsolosu dün tica. Nereye ızönderlliyor? Yapılacak ilk Jş 

~et ~dasına ~ü~acaat .ederek, Ar- Adannda görülen muhakeme- Pencereden pencere- Belediye bütçeıi tasdıktea ge-
Jantınde.n Turk_ı~eye ıthal edile - teri neticesinde muhtelif ceza. ye atlıyarak... lir gelmez ilk iş olarak, Üskü-
cek emtıarun dıger rneınleketler .. Jara mahkum edilen Ağrıdaiı D" K d kö .. d • f · b' darda Zeynep Kamil hastanesi 
den ithal edilen ayni cins emtia • .. h . et müd- un a ı yun e ÇOK ecı ır 
ya nazaran mukayeseli fiatlarını mahk~~ların~n mka P.~sıy lstan- kaza olmuştur. Kadıköyünde açılacak, sıhhi imdat heyeti teş-
. · · detierım geçırme uzere ı ·t H k w d kı'l ve · ı"\fa'ıy l te ıstemıttır. . k d·td'k smaı fkkı bey so agın a olu· yenı c gurup arı · 

V ·ı n malu" t .. • bula müteveccıhen sev e 1 1 • H •• . . · J kt O " h . er_ı.ke.. . ~a a gore Arıan· l . . t k f kat lstanbul ran u usı efendı oda pencere- sıs o unaca ır. na gore azır-
tınle hu umetıınız d k erını yazmış 1 • a · · .. .. k • ki l kt d 

k d b' t ' arasın a pe dl' . h fi b h suıta bir sının onunde tabancasıoı ar§ı· ıı ar yapı ma a ır. 
ya ın a ır ıcaret ınuahed .,- k a ıyesıne en z u u l k b b' OtobUste 
tedileceğinden A · . ke ... ı a tebligat ve işaratta bulunulmuş ırır en ta anca birden ıre ateş r 

· d' d r1antın onso· · t almıştır Çık!!n k un yandaki Otobüslerin muayene ve t et· 
loau şım 1 en hazırlıklara hasla- değildir. Mahkumların lstanbu d . urş · .. ·· kiklerine devam eedilmektedir. 
mı§tır. " hapisanesioe gönderildikleri, Is- ev e oturan ve pencereoın onun-

Japonların istediği tanbul tarikile diğer bir vilayet de.bulu~an 9 uncu ilk mektep ~u· Kimsesizler yurdu için 
Japon ata•e kom · ı· . belki de Edirne hapisane.sıne allımlerınden Nafia hamına ısa· Galatada açılacak l<im •esizler 

d :ı ersıya ı tıca· - b yurdu için belediye bütçesırıe 
ret o. asır~a ınüracaat ederek Ja - sevkcdild ı·lrri cınl2şılmaidadır. et etmış Ae ağar surette yara- 55 bin lira irnnulmuıtu. Bu pa-
pon ıdthalat tacirlerinin yapag~ı ı'h )anmasına sebebiyet vermiştir. 
raç e T F ra ile müsait bir bina alınacak 
..... ak . etnd'w~rk. tacirlerile tanış • ranstz Nafia hanım hastaneye kaldml-
...... ı~ e tg1n1 bild'· · t' T f t H 

1
.. . ve içinde icabeden tes ·sat vucu-

B k 1 ı;mı~ ır. ayyareCİ er mış ır. u usı efendi de yakalan- <le getirilecektir. Yurt iç n bir 
an 8 arda mahcuz olmıyen mıştır. 

. tUtUnler OUn abideye bir çelenk koy· Bir hırsız vakalandı talimatname yapılmıştır. Bu işle 
B t .. dufar, bugUn memleketlerine • meşfrul olm:ık üzere bir hom:s· ır utün t · • · Bu d b' h f ı B ·ı •· .. a.cırı tıcaret odasına gidiyorlar n an ır a ta evve eşn<- yon te,..::kkiil etmi~tir. Komisyon 

:uhaca.atl ederek, hankafada E,'Velki akşam şehrimize gelen taştada Orbaniye kışlası arka- belediye reisinin riyaseti altında 
a çuz 0 mıyan t .. r. 1 · · I · K l l d Z 

ta ınuarn J • u un :_rın :n?or Fransız tayyareci erı o one sın a iya Beyin evine bir hırsız çalışmıya başlamı,tır. Yurdun 
dl'ı·ın·ı~tı·. e es1 yapılmadıgım bıJ · Guiilemeney'le kumandan Cos • girmişti. Meçhul hırıız ev salıı· - ı ı 

-:ı bir an evve açı ması ıçın gay-
Bu ihba~ .. . t tk'k t ) lin bu sabah saat yedide Belgra· binin üzerine de ateş etmiş ve ret gösterilmektedir. 

b ı 4 uzerıne e 1 
"- a da hareket edeceklcridr. Çarşam· z· B · .~~. ryan ticaret odau muhteJif tya eyı yaraladıktan sonra U t J 

tut L h:ı günü BeJgrattan kalkacaklar MaarJtl m ret j'1-fer !.in .. r.a:iı-leriJe sig:>rta ~frketlcri k~çmıştı. Mürteza ismindeki 1 ..,.. 
ne ınuracaat etmiştir. ve Venedik, Marsilya yolu ile Pa- meçhul husız dün nihayet yal4a- Maarif müfettişleri dün maa-

5· riae dönecelderdir. 
• J ış-orta şirketleri ve tütün ta • Fransız tayyarecileri dün İs • !anmıştır ve hakkında kanuni rif miidüril Haydar beyin riya. 

~ır erı bt1 hususun dnğru olm"ldı- tanhul valisile üçüncü kolordu ku muamele tatbikına başlanmıştır. setinde bir içtima yapmışlardır. 
&:~nı \'e ckspri.:~ edilen bütün tu··. 1 · f d w • t 1 k ·k tunlerin rngarta edild'v• . b' . mandanım ziyaret etmiş er ve Çeşme başında kavga ıç ıma a, agusıos a yapı aca t -

...... ı d' ıgını ıld1r - Fransa sefareti ataşemiliteri ko .. Dün Mercanda Mercan hanın· tısat l<0ngreıinin hazırlıkları gö· uf!§ er ır. 

M lonel Sarou ile birlikte Cümhuri • da oturan Bahkpazarında sucu rüşülmüştur. 
k aamafih ticaret odnsı tetki • yet abidesine bir çelenk koymuş- k 
atın d An araJı Mehmet ile çiçek pa- k 

a '!Vam etmektedir. )ardır. ra Marikaya bıçak çektigw inden 
B • ----------- zarında 20 numaralı hanede otu-uğday safoşı A blAj t b dolayı yakalarmıştır. 

T' m n mu 8 8SSJSJ• ran seyyar mahaUebici Üsklip!ü 
d·· ıcarEıt ve zahire borsasında • i Birdenbire patlamuf 

un lbu?.day üzerine hm·aretli mu 010 iŞ . Şükrü, çeşmeden su alırken kav- Sultan Ahmette çilingir soka-
aınede olnıamı!tır. Buğday fiatr Ambalaj mütehassısı M. Küh- ğa ederek birbirlerini yaralamış· ğmıJa dökmeci Adapazarh Haçik 
çav ar der · .. 6 ku 1 H b d t' · ld " l d 11 • 'd k 1 t Ef d b 1 d · b k on paraca e8ckesıne gore ruş ün am urg an ge ırmış o ugu ar ır. Kısı e ya a anmış ır. en j ime iğı ir top ama-

0.. n UMJ§a satılmı§hr. yaş meyva ve sebzelerin komis • Odun meselesi sını mengenede keserken birden· 
· ,..~ı:;~~ı ~e e ri~ize 53 vagon ve yon tarafından iyiden iyiye tet • Fındıklıda Molla baymnda 9 bire alet patlamış, ve elinden, 

uval buı:dav gelmiştir. kik edildiğini yazmıştık. numarada oturan Erzincanlı Mus- gözünden mecruh olmuştur. 
V Komisyon tetkikatını ikmal et tafa Ali Fmdıkhda odun nakle- , H 'k Ef d' C b h • Unan sefa re ti miş ve M. Kühl'ün beraberinde ee açı en l erra paşa as-
}'l fJ t tirmiş olduğu ya! meyva ve aeh • derken yoJ üstünde oturan Ci- tahanesine yatırılmışbr. 

S eşarhğı zelerin herbiri hakkında ayrı ay- deli odun amelesi Hüseyine kız- Alacak davası 
~uhtelit mübadele komisyo • rı noktai nazarını yazarak iktı • mış ve odunla cövmüştür. Üsküdarda SeJamıızda 25 DU· M L unkan ,:Dlurahhaslığı ba,katibi sat vekaletine göndermiştir. Çok kızınca... maralı evde oturan koço, dün 

• as ar.ı:s Yunanistanın Türki- İktısat vekaletinden gelen ce- Galatada Beyzade sokagmda Üsküdar iskelesinde Kamil Bey 
yedeı'Jse~aredt~. muk'steşarh8ına tayin vaha göre M. Kühl'ün vaziyeti kahveci Nikolinia km Marika ve Kirkor iJe kavgaya başlamış-

mış un ... ·ş ........ A k h belli olacaktır. Verilen malu"mata 
' '· "~· n araya a l h d kt 'k k h tır. Koço kavgadan sonra polı"se reket etmiştir. göre komisyon M. Kühl'ün kendi ca ve e oturma a ı en, . a ve· 

Meşhur doktorlar 
Çok Para alsın! 

Methur olm 
zançlaruu •van doktorlar, ka· 

r n •ttmaaı için bu ça· 
. eyi Uerı sUrUyorlar 

Bır kısım d k 
t 'kl · 0 lorJarm iddı"a et 

ı erme .. • 
gore, lstanbuldaki dok

torlarm kazanrfar d b . 
~ ın a arız bir 

tenaku!I vardır. Bu "dd" . . . 1 
1 ıayı ılerı 

süren er, tanınrnıs ol~ b 
-ı: .... ıyan azı 

doktoı Jardır. Ve bu t k 
. . ena usun 

sebebını, tamnmış olan d ı.t 
oıı; or-

Jarla taoınmamış olan doktorl _ 
rın muayene ücretleri arasın:a 
fark olmamasına atfediyor 
şöyle diyorlar. 

ve 

-- Me§hur doktorların aldıklan Vl2lte 
tlcrett ne meşhur olmıyan doktorla.mı Vizi
te Ucretıcri arasında fark olmadığından, haa 
ta, &)'ni para ue ıceodlslnl tanmınamııı bir 
doktora muayene ,.0 tedavi ottlrmektenııe, 
ırıeıhur blr doktora milrııcaatı tercih edl • 
Yor. 

Bu do!<torJardao bir zat, şu 
mülihazayı ilave ediyor: 

-· Bizim mUşkut vaziyete dilşmemizin 
sebebi, Tevfik Salim paşanın, ctibba odası 

Jc;timauıd& söylediği gibi doktor l<esa!ı'Unln 
fazla. oluııu değ"il, maruf ve gayri maruf 
doktor vizitelerinin bir tark göstermemesi
dir. Bizim de para kazanabilmemiz için bU 
yük ve nıarut doktorların, profesörlerin yUl< 
11ek vizite ücreti almaları IAzımdrr. Bu 
kabil dok.torlar başka mcm.lekeUerdo de 
yilk.ııek vizite alırlar. 

Onlarda, her mahallin hususi doktoru 
vardır. Duruarın Aclz kalacaklan hastalar 
ve hastalıklar karşısındadır kJ, marut ve 
nıutehaaıs doktorlar harekete geçer. 

• • • 
Resmi kayıtların gösterdiğine 

göre, lıtanbul ıebri dahilinde 
1180 doktor vardır. Bu adede 
nazaran şehrimizde 600 kiıiye 

mahsulatımızdan olan yaş mey _ ye gelen Trabzonlu Hacı Ali müracaat ederek Kamil Bey ile 
valarla sebzeler üzerinde bir tec.. oğlu Seyjt He kavgaya başla- Kirkorun kendisini döğdü!derini 
rübe yapmasını istemektedir. mışhr. Seyit bir aralık çok kıza- iddia etmiştir. 

1 Memleket Baberlerl 
buzağı! 

1 
Beş 

Kastamonu, 10 (Vakıt) - 1 os
yanın Şeyh mahallesinden Mu
hiddin Efendinin ineği beş ba-
caklı bir buzağı doğurmuştur. 
lfozağıoın beşinci bacağı ön ba
caklarının ortasındadır. 

Inebolu yolunda 
Kastamonu, 10 (Vakı) - ine· 

bolu şosesi üzerinde mevcut bir 
kısım ahşap köprülerin de beton 
olarak inşasına karar verilmiıtir. 
Malzemelerin mahallerinde ihzar 
ve tedarikine başlanılmıştır. 

Kastamoolde kuduz 
Kastamonu, 10 (VakıtJ - Şeh

rimizde son günlerde kuduz vak
ası çoğalmıya başlamıştır. Şeh-

~ir doktor isabet ediyor, demek
tır. 1180 doktor içinden 400 ü 

sMe.~beat . olarak çalışmaktadır . 
utebakısi, hususi, resmi mües· 

seselerde vazife almıştır. 
Gene tesbit ettihimize göre 

lstanbutda en maruf doktorları~ 
vızite ücretleri üç ve beş lira 
arasında değişmektedir. Bunlar, 
hastanın ayağına gittikleri tak
dirde on, on beş lira almakta
dırlar. Konıoltasyon için alınan 
ücret, hastanın servet derecesine 
bağlıdır. Bu da 25· 60 Jira ara· 
sında değiımektedir. 

bacaklı 
rin hemen her tarafında avare 
bir halde dolaşmakta olan klS
peklerin bir ikisi bazı ldmıeleri 
ısırmıştır. Bu meyanda ısmlan 

bir de merkep vardrr. Kuduz 
köpeğin ısırdığı Vakıf polis ka· 
rakolu mürettebatandan Sırrı Ef. 
tedavi edilmek üzere lstanbula 
gitmiştir. 

Bu vak'alar üzerine ıehirde 
mevcut bilumum köpeklerin po· 
Jis memurları tarafından tabanca 
ile öldürülmesi kararlaştmlmı' 
ve bu karar derhal tatbik edil· 
mittir. Şehirde hemen hiç köpek 
kalmamıştır. 

Izmlrde ekmek 
fi atları 
lzcnir, 10 (Vakıt) - Son gün

lerde buğday ehemmiyetli şekil
de ucuzlamış olduğu için şehri· 
mizde ekmek fiatlarının indiril
mesi için belediye tetkikat yap· 
maktadır. 

lbtf kdr mı var? 
lzmir, 10 (Vakıt) - Üzüm ve 

incir kutuları yapılmasında kulta· 
nılan çivilerin fiatları birden otuz 
kırk kuruş gibi ehemmiyetli bir 
zamma uğramıştır. Çivi fiatların· 
daki bu dikkate ıayan yükseklik 
tabii ıörülememektedir: Ticaret 

müdürlüğü ihtikar tahkikatına 
başlamııtır. 

Kan izleri 
Adana, - Kozanın Ya -

nal Erik köyünden Sarı Meh • 
met oğlu Musa tarlasında ekin 
biçerken kayholmu!tur. Bu adam 
ötedenberi beyin hastalığına müp
tela imi§. Kendisinin tarlanın 800 
metre mesafesinde. bulunan Gök
su lrmağına düştüğü kanaati var
dır. 

Köylülerle ynpılan taharriyatta 
ırmak kenarındaki çalılarda elbi
sesinin bazı parçalarile kan izleri 
bulunmuştur. Bunun çalılara çarp 
mak suretiyle husule geldiği ze· 
hahı mevcuttur. Maa.mafih cese· 
din taharrisi için ırmak kenarın
daki köylülere tenbihatta buJu
nulmuştur. 

Bir kibrit bir 
Çocuğu yaktı 
l::.parta, - KE-çi burlunua or

ta mahallesinden Ateş oğlu 

lbrahim ailesile tarla,·a çalış
mıya gitmişler 9 aylık yaşar 
ismindeki çocuklarını bir sahncak 
yaparak yatırmışlar. Salınca-
ğm yanında duran ikinci 
ç?c~~!ar! Nazi~ . eline ge-
çırdıgı bır kutu kıbrıti partlatmış 
ve bu ateş salıncağa sirayet et· 
miştir. Bu yüzden 9 aylık Yaşar 
feci suretle yanmıştir. 

Fransı::larm f,ö Jurnal i.Bimlt ga" 
zetc>si, Ccmiıicli Akı•ama girmemiz 
müncı.scbdile tulıaf bir makale IU'Ş • 

redilJ<ır. Cemi11cti Ahama rıirmemi • 
zi.rı lıer tarafla büyük uir memnunl· 
yet ile laırşıl.rırtrlığı ıw lıal•kımrzd<ı 
mrrlıtdif reemi a:·iı::lardan teveccüh • 
ldir sö:ler RÜ!Jlerıflmesine ı·csile ol • 
duğu bir sırada Fra.11mz gazetesinin 
makalcısi Tiirl.iyc!Ji /uil<i anlamıyon, 
dalıa doğrusu güzlerini para hırRı 
biiriidüğü için /ıir.bir Jıakikati görnıi
!/C r.ıuklcdir olnuy(•n gafil l'(' bctlrah 
larm seı::idir. 

J,ö Jurr.al diyor ld: ' 
''Cemiyeti nkvam. '.l'iirk--iyeye kol " 

larını aç;yor. Tiirkiyt-) i. sa.ıh mabe • 
dine takdim eden asırdide eski dilş· 
mnnr Yuııanistandır. Ne müessir tab
lo! Bu gibi dokunaklı ,·azi~et}eri an
cak ('enevrcde görrnel: kabıldır. nu .. 
nunla hcral>er, ornda l>ile, bu güul 
"em.hın arkasında ne gibi bir haki ... 
kat olduğunu araştırmaktan kendi • 
mizi menedeme) i:.:. 

Nihayetünnihaye, bu hisli h!ldise 
pek :Hıi daha eHel olabilirdi. Dey; " 
nelrnilt'I daireye girmek içb1, bir in
tizar denesine ,.t' miihletc ihtiyaç 
yoktur. hatta bu iş İ!:İn ne hüsnil hal 
Y:ıra~.a ı. ne de H!r~ilerin tamamen 
verilmiş olduğuna dair bir makbuz 
da istemezler. Oraya. metruk bir de
ğirmene ~irilir gibi girmek kabildir, 
şu !j:trtla ki, t:ıkdim eden birisi bu • 
lunmak lazımdır. 

Bu t•cmh·ek ~irmek usullerine pek 
ele u;·gun ·cleği ldir. Fııkat Cenevrede 
"Hanei pedere., aYdet eden çocuklara 
o l>adar müsamahakar davranılıyor 
Jd, in an, hunun hir J,uvvet ıiltihakın
dan ziyade, hir ynrdım talebi için o· 
lup olm drğında mütehayyir kalıyor. 

Tii rkiye:ıin vaziyt'ti de bu değil 
mi? Cemiyeti Akrnm kendisine dai
mi hir holtuk Yeı-rnectF•i için dargm 
duru~·ordu. Eğer 'J'ür!dyc 300 milyon 
islamın başında kalını olsaydı bu 
t:tleı> t::ımamen muhik olabilirdi, d .. 
ra. o zaman isJamiyetin büyük kuv ," 
vetini temsil etmiş olurdu. Halbuki, 
yeni TiirJdye, bugün Cenevreden ma-
11 muavenet istiyebilmekJe memnun, 
1.> mil)on köylüden ibaret bir cilmlıu
riyet olmayı tercih etti. 

Zira, Türkiyenin AkYam cemfye • 
tine girme~ine. hu telfıl\ki sebep ol '" 
muştur. 

Şüphesiz. bu yegane sebep defil • 
dil'. Şunu unutmamalı ki Türkiye!, 
Ceneneye g<'lrncdt'n evvel Moskova • 
ya gidip miisaade istedi. Binaenaleyh~ 
buraya So,·yet1erin n::ımm3 geliyor 
demektir. so,yetler. r.ok kurnaz ol • 
dukları i!:in. c<>mi:ret haricinde kal -
mayr tercih ediyorlar, zira. Cenevre 
birliğinin, knpılarmın iplerine asıl -
mıyanlarn en büyük HitufJannr esir
gemediğini anlamışlardır. 

Talebe birliğinin 
Çay ziyafeti 

Milli talebe birliği bu giln saat 
15 de halk 'evinde bir çay ziya• 
feti verecektir. Ziyafet esnasında 
bazı müc!errsler tarafından genç• 
liğe hitabeler söylenecektir. 

Takas heyeti geldi 
iki buçuk aydanberi Avrupa• 

mn muhtelif memleketlerinde 1 

takas mukaveleleri akdetmek 
üzre müzakerede bulunan ziraat 
müsteşarı Atıf ve ihracat ofisi 
müdürü Cemal Beyler dün ltal-
ya vapurile Brendizideo şehrimi• 
ze gelmişlerdir. 

Dişçi mektebini 
Bitiren Bulgarlar 

Darülfünun diş tababeti şube
sinden bu sene mezun olan 18 
Bu'gar genci dün akşamki trenle 
memleketlerine hareket etmiş
lerdir. 

Orman mUfettlşllGI 
Kastamonu orman müfettişi 

Necip bey lstanbul orman baf 
müdilriyeti miifettişliğine tayio 
edilmiş lir. 
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Bu müthiş facianın mes'ulü kim ? 
Ü f 1 · · f d l - oldu. Lokomotif bütün aıametile kay-

I st tarı 1 ıncı say a 1 Yaralılar dı. o anda kendimi aşağıda buldum. 
cu vagonlannın bağlanması usulden Baktım ki, ateşçi bir delikten çıkıyor 
iken kışın lokomotiften gelecek bu - ölüler... · ben de onu. takip ettim. Kurtulmam 
harla ısıtılmakta olan yolcu vagon- B bir mucizedır. 
Jarının teshininde kolaylığı temin i- Eskişehir, 10 (Vakıt) - ey- Eğer pathyan kazan şişesinin oto 
çin bu tertibin değiştirildiği, lokomo likköprü kaıa mahalline Es- matik bilyası ~endiliğinden buharı tı 
tiften sonra yolcu vagonlarının, en ı.• b' d 'd . d t h f kamasaydı bogulurdum. Kazanın so-
sonra da yük vagonlarının bağlandı- aışe ır en gı en ~m a eye 1 yu etrafa yayılmıştı kendimi su.yu~ 
ğı ifade edilmektedir:. Y.a~ gel~esin~ bir çok kimselen vagonların içinde buldum. Kazanın neden ılerı 
rağmen bu usul degıştırılmemış, nı alt odan çıkarmıştır. Yirmi ag· ır geldiğin! kestiremiy~!11~ Ya . yolun 
tekim kazaya uğrıyan katar da bu 1 

• • bozuklugu veya yol uzennde bır de -
suretle tertip olunmuştur. Katarla - yaralı vardır. Şımdıye kadar mir parçasının bulunuşu veya. loko -
nn bu şekilde tertip olunmasının ya- on yedi kişinin öldüğü tesbit motiften bir parçanın düşmesı buna 
zın da, kışın da tehlikeli sayılabile- d' . . Y l I b' k seb<'p lur. 
ceği bu sona hildise ile de teeyyüt e ılmıştır. ara ı arın ır ıı- Maamafih lokomotiften böyle bir 
etmiş oluyor. Zira meyillerden iner - mı burada hastanededir, bir şey düştüğünü hissetmedim. Bu tip 
ken en arkadaki dolu ve ağır yük va k ilk müdavat yapıldıktan lokomotifle~ .her zam~n. 15 .-:-.. 26 va-
gonları trene yüklenmekte, süratin ısmı . gon taşıyabılır. Onun ıçın yükun faz. 
artmasını, böyle bir kaza zamanında sonra muhtehf vaaıtalarla yer- lahğmdan böyle bir kaza olması ihti 
da öndeki yolcu ,·agonlarına binip !erine gidebilmişlerdir. mali yo~tur. Bu:ada kaviste rampa e 
onfarın parçalanmasını intaç etmekte D . ll 'd . . h sasen bınde sekız kadardır. 
diİ-. cmıryo an ı areıımn sı - Onun için rampanın kazayı tevlit 

Ehemmiyeti haiz üçüncü nokta şu biye teşkilatı nk'a mahallinde etmeı:;ini ~e tahmin e.tm!y~r!11?· 
dur: Bu kadar arabadan teşekkül e- meşg·uldür Makinist mevkuf- ldarenıl! ~6. senelık ışçısıyım; Ev -
den bir katarda eskiden yedi gardö- • velce ate:çı ıdım. 3 senedenberı ma -
fren bulundurulurken son zamanlar- tur. Faruk kinistim. ömrüm kuvayı milliye za -
da bu adedin ü~e indirildiği ı:;öyle - T hkik t d manıı1da muharebede hu yollarda ve 
nilmektedir. Nihayet Eskişehirdeki 8 8 eVBID hep bu rampa üzerinde geçti. Yolu 
hususi muhabirimizin birinci sayfa - ediyor iyi tanırım. Bu makinenin makinisti 
mrzda dercettiğimiz telgrafında da Mehmet efendi vazifeye gelmediğin -
bu katardaki buğday yükJü rngonla - Ankara, 10 lVakıt) - Tren den depo müdürü ta.rafından ceza -
nn frensiz veya gardöfrensiz olduğu kazaıı hakkında tahkikata de- landırılmıştı. Ben de ihtiyat olarak 
bildirilmektedir. kullanıldığım için ,.e bu makineyi es 

Bütün bu noktalar göz önünde tu vam edilmektedir. Kazanın se- kiden tamdığım için muvakkaten bu-
tulunca son e..;ef verici hfLdisenin se- bebi tesbit edilememiştir. Vak- rada ta\·zif edilmiştim. Bu makine 
bebi ve cereyan tarzı kendiliğ'inden 1 ile iki ~derim vardır. 

E k. J • 1 A anın ani olması yolda ve o-anlaşıhr gibi oluyor: s · ışe ıır e n- ölenler ve yaralananlar 
kara arasındaki hattın bukısmında komotifin her hangi bir kıs-
esasen her zaman için biraz yavaş V<' •unlardır : 

- mında bir arıza bulunmaması At · "''f h t Al' · k ıı k dikkatli geçmek l:izımken makinist eşçı n e me ının o arı aya· 
sürati azaltmamıştır, buğday dolu a- kazanın neden ileri geldiğini Jarı yanmışbr. Tedavi için Ankara -
ğır yük vagonları katarrn en arkasın tesbitte güçlük göstermektedir. ya gönderilmiştir. Enkaz altından çı 
da bulunduğu için meyil inilirken ka karılıp yarah iken ölenlerden biri 
tara yüklenip süratinin artmasına se Kaza mahallinde Nafia ve· Nevşehirli Mahmut oğlu Ahmettir. 
bep olmuştur. Tren bu korkunç hız- kileti, devlet demiryollan fen Yozgat askerlik şubesi efradından 
Ja ilerlerken m tekerleklerden bir ci Piriciğin Kıtık köyünden J\lehmet oğ-
''inin dü~mesf, yahut yola her har-- müfettişleri tahkikatlarma de- lu Ömer ve Millet meclisi muhafız a-
hir şeyin konulmuş olması trenin yol vam ediyorlar. layının beşinci bölüğünden Kütah -
dan çıkmasına sebep olmuştur. Fa - Kaza hakkmdaki raporun yalı Ali Rıza ölenler meyanmdadrr. 
kat asıl hadisenin fecaatini arttıran Ahşap vagondan kurtulanların ifade 
cihet, i~te bundan sonra başlıyor: yarın ikmal edilmesi bekle- sine göre, vagonun altında daha on 
Eğer buğday vagonları en arkada ol niyor. beş. on altı ceset vardır. Bunlar Sey 
mayıp da hemen lokomotife bağlı ol dişehirli ve Beyşehirli vatandaşlar -
saydı hem trenin sürati bu kadar rındaki virajdan 16,20 de geçer ve dır. 
artmış olmıyacak, hem de lokomotif- 16,27 de de istasyona girmiş bulunur. Yaralananlar şunlardır: 
ten sonra hemen bu yük vagonları Kazadan evvel de tren virajda görül Seydişehirli, Seyit oğlu Osman a-
devrilecek, daha arkadaki yolcu va. - müs ve 2:> vagondan ibaret katarın u~ ~r yaralıdu. Kondüktör Abdülka -
gonlarrna gene ya bir şeyolmıyacak, cu :.Beylik köprünün demir istasyonu dir, katar memuru Ali Rıza, gardö -
yahut da bu vagonlar sadece ~arpıl - na yaklasmıştı. İstasyon memuru hat fren Hasan, Kondüktör Hasan Bek - . 
mak ,·eyahut denilmt>kle kalacak, fa çavuşları: makasçılar, köylüler istas- taş. birinci muhabere alaymdan Ça1-
kat arkadan bir tazyik görmüş olmı- yonda treni bekliyorlar. Fakat bu sı- dıra nahiyesinden Kamil oğlu Feyzi, 

ri · i rada herkesı'n g·o·zu·· önünde ani ve sey'-·ar po"'t em ru Rıza yamalı yacakları kin asla biribirle ne gır p ... "' a m u • ' 
hurdahaş olmıyacaklar. huHisa bu ka dehsetıi bir gürültü ile koca katarın Mustafa o~lu Rıza. Anadolu ajansı 
dar can ziyaı olmıyacnktı. büyUk bir kısmı raydan ~ı!hyarak or muhabirlerinden Süreyya Fehmi, Ha-

Her halde tahkikat esnasmd:ı bu manın iki tarafına devralıyor. lstas- cı Hüseyin oğlu Ahmet, Ankarada diş 
ııoktaların ehemmiyetle nazan dik - yon müdiirü derhal dairesine koşu - tabibi Halit İhsan Bev nezdinde Hil-
kate alınması lı1zımdu. yor, fakat Ankara telgraf hatlarmm seyin oğlu Selim hafif yaralılar me-
Demlryollar1 idaresinin f6n devrilen vagonların altında kalarak. yanındadır ve bunlar Eskişehire nak 

adamları ne diyorlar ? kopması yüzünden muhabere edemı JedilmisJ.erdir. 
yor. Hemen Eskişehir istasyonuna --~---------

Kaza mahallinde tetkikat yapmak haber veriyor ve imdat istiror. Kaza H•ıtler mahkemede 
üzere giden Haydarpaşa hareket mü yerine ko~uluyor. Lokomotıf yolun 
fettişi Aptullah beyin dün şehrimize soluna devrilmiş, kazan patlamış, a -
avdeti bekleniyordu. Fakat kaza ma - kan kızgın sular etrafı küçük bir gö- Almanyada ReiscUmhur intihabı 
haUindeki tahkikat bitmediği için le çevirmiştir. gecesinde dahllt harp haznhk· 
dün gelememiştir. Bugün avdeti ümit Lokomotifin arkasındaki furgon lar1 yapıldıGı iddia edildiAlnden .. 
edilmektedir. Dün devrilen ngonla - yolun sağma devrilmiştir. Parça, par Bertin 10 (A.A) _ Hitler ta-
rm ve lokomotifin kaldırılması için ça olmustur. Çünkü tahtadandır. Al- f d ' . . 
Haydarpaşadan bazı alat gönderil - tında seyyar posta memuru inlemek- ra ın an Sosyalııtler gaz~teıı 
miştir. Dün llaydarpaşada demiryol- tedir. olan "La Gazette Schlesvıog -
lan idaresine mensup fen adamlari- Bunların arkasındaki iki demir Holstein aleyhine bu gazetenin 
le görüştük. Bu zevat diyorlar ki: yolcu vagonu yolun soluna devrilmiş • . " b · . 'h b 

- Kazanın sebebi henüz anlaşıla- tir. Daha sonraki demir vagon sağ _ rıyasetı cum ura aıt mb a at 
mamıştır. Lokomotif şimdiye kadar 50 lamdır. Onun arkasındaki ikinci bir gecesinde Hitlercilerin · dahili 
bin kilometre yapmış bir demir ,·agon diğer bir vagonun üzeri harp hazırhkları yapmış olduğu-
makfnedir. Halbuki bir makineye es- ne bindirmiş, yalnız ortasından parça d . ld d 
ki denmek için asgari 120 bin kilo - lanmıştır. Daha arkadaki ahşap bir na aır ~azmış o u~ yazı an 
metre yapmış bulunması şarttır. Ka- ücüncü mevki eski tip yandan kapılı dolayı Kıel mabkemesınde açıl
.zanm olduğu yer söylendiği gibi çok vagon yolun kenarından uçmuş, için- mış olan davada Hitlerin kıtaa
meyilli değildir. Burada meyil binde dekiler ezilerek hu!'dah~ş .~lmuştur. tını askeri bir maksatla yetiştir-
sekizdir. Biz binde 12 den sonrasını Bunun arkasındakı sekiz yük vago - . • . . . • . . " 
meyil addederiz. Lokomotifin sürati nu devrilmiş ve parçalanmıştır. En mıt oldugunu ıbraf ettı,ıını Ber
~:> kilometredir. Ve bu sürat tabiidir. gerideki 13 vagon ise önde geçen fa- liner Tagablatt,, gazetesi yazıyor. 
Kazanın vukubulduğu yerdeki ru.·Iar · d "t · 1 ştır Kaza 

cıa an mu eessır o mamı • - Bitlerin l\lırt ı 932 tarihinde 300 000 yenidir. Henüz ge~en se'ne yapılmış - nın vukuunu müteakip kurtulanlar -
tır. Makinist acemi değildir • .Arkada dan askeri kaymakam Seyyar ve yüz- kişiden ibaret olan bu kıtutın şimdi 
Kİ yük vagonlarmın makineyi iterek başı Arif beyler, seyya~ P?lis. ~8 nu- 400 000 den ibaret ve mükemmelen ten· 
yoldan çıkarması varit olamaz. Böy- maralı Süleyman efendı, hır sml me- sik edilmiş bir istihbarat servislerinin 
le bir vaziyet bir an i~in bile kabul e- mor ve yolculardan kendilerini top - mevcut oldugunu ilAve etmiş bulunduğu 
dilse arkadan lokomotif ne kadar faz lıvabiJenler derhal felaketzedelerin 
] "t'li . tt .. t' rt .J seylenmektedir. a ı ı rse o nıspe e .ı;ura ı a ar ve imdadına şitap ediyorar. Buğday yı .., 

. yoldan çıkmaz, yalnız hat üstünde ğınları felaketzedelerin Üzerlerini M. Roem bundan sonra rntler hücum 
namütenahi ilerler. örtmüştür. istimdat sedası duyulamı- kıtaatının askeri rolü hat, kında oldukça 

Geriye kalan ihtimallere göre, ya yor. Manzara çok elemlidir. Yerinden umuml tabirlerle bir takım telmihntta 
makinenin bir tekerleğinden bir \'ida fırlamış raylar, buğday yığınlan, bulunduğundan, m:ıhkemc, hafl celse ak 
düşmüş yahut da ray üzerine tekerle- yrrtılmıcı. sapka, elbiseler, ölmüş in 
• · ld ık k b" k ':< • tine karar vermiştir gı yo an ç araca ır şey on - sanlar .. Bu kanlı sahnenin en acına- ------------
muştur. Bu da bir iki gün zarfında cak cephesi, demir enkazı altında ka 
anlaşı1acaktrr. lan l\fehmetciklerin demirler arasın - Baytar SUre,ya Serin aşısı 

Ankara, 10, (Vakıt) - Ziraat 
vekaleti Etlik laburatuvan · bay· 
tarlarından Süreyya bey tarafm
dao bulunan aşı ile serumu tet-
kik için Viyanadan profesör Ger
geldi. 

Ziraat vekılile birlikte Etlik li-

Fen adamları, yük vagonlarının en da görülen başlan, kolları, ayakla
arkaya bağlanmasının treni yoldan rıdır. Bu manzarayı dalıtn seyreden 
çıkarmıyacaklarını söylüyorlar; bu biri var. Makinist Faik Efendi. Sağ -
cihet belki böyledir, fakat muhakkak Iamlar, muhtelif yerlerinden yaralan 
olan nokta dolu yük arabalarının en mış olanlar koşuyor Faik efendiden 
arkada bulunması yüzünden bunlann kaza hakkında izahat istiyorlar. Ma
kaza esnasında öndeki yolcu arabala kinh•t su içiyor, bir köylünün elin -
nna girip onları parc;aladığı ve bir den kaptığı ekmeği şuursuzca yiyor. 
çok kimselerin ölümüne ve yaralan - Hadise mahalline yetişen Polatlı he
masına sebep olduğudur. Katarların kimi makinistin ağımı kokluyor, Fa- buratuva11D1 gezdi. 
tertibinin değiştirilmesi zarureti be - ik Efendi ı;;arhoş değildir. 
dibidir. Lokomotifin süratini göstert>n bant 
Hadise hakkında gelen yeni almmı~. bunun 40 rakamını gösterdi-

malOmat ği teshit edilmiştir. Trenin sürati 
Kaza hakkında dün şetırimize ye- normaldir. 

ni ve mütemmim maliımat gelmiştir. Makinist neden sonra kendisine ge 
Beyli.kköprü istasyonunda treni bek - lebilmiş ve şunlan söylemiştir: 
Jiya• • fi p suretle anlatmak - Makinist ne diyor? 
ta«Yrrlar: •- Makinemde bir noksanlık yok 

9 numaralı muhtelit katar her tu. istasyona yaklaşıyorduk. Tam 
gün normal olarak Beylikköprü civa sinyal verecek iken ani bir sarsıntı 

lzmlr taclrlerlnln mUracaah 
lzmirlO (Vakıt)- Şebrimizde:

ki teker ve kah•e tacirleri tica-
ret odasına müracaat ederek 
gümrükteki mallarının ithaline 
müsaade edilme-si için hükumet 
nezdinde teşebbüste bulunulma· 
smı istediler. 

../ 

OObl çöllerinde 
Türkçeye çeviren. ÖMER RIZA -26 - Yazan : 

GOBI ç0LLER1NDE 

kında kendisini ziyaret edeceğimizi söyledik. Turgutlar r 
de cevao olarak bize kartım göndermiş ve bizi evinde ıe 
makta ~emnun olacağını bildirmişti. • 

Doktor Huınme! ile Haslund Gaşon Nor ile Soko Nor• 
cekleri için hazırlanıyorlardı. Hummel'in acele etmekten~ .. 
dı, soğuklar başlamadan nebatat ve haşarat toplamaktı. ,,o 
kafile öğleden &e>nra harekd etti. iki arkadaş Turgutlard ot 
raladıkları atlara ninmişler ve silahlarım, dürbünlerini, f 
raf makinelerini, .meşin çantalarını, yağmurluklarını atlarıP 
!erine yerleştirmişlerdi. 

Ertesi gün (Larson) un yaptığı gemi! hazırdı. içi bot 
ağaç mümkün mertebe yontularak yanyana getirilmişti. 1 . 
beyi yaptık. Cerc?yan bir iki kere bizi karaya attıysa da geııı 
kolaylıkla kurtardık. Fakat bu gemi ile açık göllere çıkmak 
ru değildi. Bir f rrtına kopacak olursa tehlikeye uğrardık. 
için gemi işini bıraktık. 

Profesör Huang da küçük bir kafile ile çıkinış ve Gasoıı 
run cenubu şarki aksamını keşfe başlamıştı. T eşrinieveliP 
şinde Henpel ile Zimmeı·man nehrin şimali şarki kısmına d 
harek~t etti. 

15 
Bir Çin ih t · f ali 

Zaman geçiyor, bir sabah, 16 sene evvel 10 Teşrin_~e_., 
gününün bir yıl dönümü olduğunu öğrendik • Meğer Çin cüıP;.. 
riyeti o gün ilin olumnuş ! Bizimle beraber bulunan Çinl 
bu yıl dönümünü tes'it P.tmel~ istiyorlardı . Ziyafet verecek). 
Ziyafete biz de, Mongollar da davet olunduk. Zaten ÇaW 
letle l\ııongollar bir müddettenberi hazırlıkla meşguld iJ 
Fakat ben onların bu kadar muhteşem bir ihtifal tertip edeb 
ceklerini tahmhı etmemistim • J 

1 O T eşrin\evvel günÜ sabahleyiµ saat onda ihtifal yerine 
vasalat ettiğim zaman, Çin cümhuriyetinin armasile kar!~W 
tım • Arma, mavi zemin üzerinde beyaz bir güneşten ı~ 
retti • Armanm sağında İsveç, solunda Alman bayrağı ;J 
rünüyordu. Renkli kağıtlar üzerine bir çok kelimeler ve cünıLJ 
yazılmıttı: ileri! Her gün bir adım terakki! Hürriyet, uhu..,, 
müsavat! iradeleri kuvvetli olanlar muvafak olurlar! Müte1' 
bil yardım! Ta - Tung yani umumi eaadct! E.akiden: Öj 
mek kolay, anlamak güç derlerdi • Fakat Son Yat Sen ai 
ki: Anlamak güç değil, öğrenmek güç! 

ihtifal yerinde hepimiz toplandıktan sonra, 
hitabet kürsüsüne çıkarak üç bayrağı selamladı • 

::=;:::: 52 GORfÇÖLLF.RlNDE ::;:::::J 
cemaati iki dakikalık sükUta davet etti. 

Herke~ batını aç:ırak eğdi ve günün manasını düşündl 
başladı. 

Sükut dakikaları geçtikten sonra milli marş terennüm ol 
du. Bu milli marş, Çinde cümhuriyet ilanından sonra kabul ol 
muş bir yeniliktir. Bununla beraber Tang hanedanının devri 
milli mart sayılacak bir şey vardı ve bununla büyük Tang te 
edilir ve milli marş terennüm olunuyorken imparatorlar da 
ğa k:ılkll'lardı. Y t-ni mar! ise büyük bir hususiyeti haizdir .. ~ 
kü bunda siyaset, milliyet, vatanperverlik kelimeleri yok. B~ıl 
milli marş son derece basit. 

Mar§ta şu sözleı-e tesadüf olunuyor: "Bulutlar çok ·· 
pamuk kadar beyaz. Güneş ile ayın parlaklığı günden güne 
vam ediyor.,, J 

Marş, başından sonuna kadar bu !ekildedir. Bu marf, t: 
göl nehrinin kıyılarmda terennüm olundu.. ,,.J 

Çinliler, martı terennüm ettikten sonra cümhuriyeti al:il 
mış, ondan sonra profesör Hsu nutkunu irat ederek şu sos 

söylemişti: .. • • . . . . . ıJ.. 
"Avrupa, Çın cümhunyetının, ımparatorluk gıbı ıtlf 

yürütemedi~ine kaildir. Bu söz, belki bugün için doğrudur. ~ 
kat onu doğru olarak gösteren amil, Çin kumandanlarının. b., 
birlerile döğüşüp durmalarıdır. Bu hal, daimi değil, geç•'iJI 
Çin, dahili harpleı·den azade, inkişaf, ittihat devrine doğru 

liyor. . . ~. dJ.. 
"Milattan yeclı. agı~ ~vve.1, Çınde, harp de~~), ~.akat me ~ 

yet .en yük~~k. mevkıcle ıdı. Bır ~ır. ~o~r:ı Ko~fuçyus za.mıı~~ 
vazıyet değ1ştı. Yarı barbarlar Çını ıstıla etmışler v~ Çın k ~ 
ni müdafaaya mecbur olmuştu. Bu sırada Lu devletı naJ11 1 
bir küçük devlet vardı. Kuvve~si~di ~~ ~er t~raf.tan .~ücudl /.. 
tecavüz•! maruzdu. Fakat kendını kat ı hır azım ıle mudafa• ~ 
yordu. Konfüçyüs de bu devlete tibidi. Konfüçyüs zuhur~ 
ten sonra vatandaşları areunda muhabbet ruhunun hü~ ı,I. 
olmasını ve vatan topraklannın müdafaa olunmasını isted•; ~ 
füçyüs zuhur etmeseydi Lu devleti yıkılacaktı. Lu devletS~ 
getirdiği yeni itikat ve yeni irfan sayesinde kurtuldu. ~ 
Konfüçyüsün getirdiği itik~t ve irfan bütün Çini k~pl~~ 
Çin hanedanı, bu memleketı, kuvvet kullanarak, teshır e~ 
fakat Lu devleti Çin ölkelerini irfan ve ruh ile fethe mu•~ 
olmuttu. Onun kullandığı vasıta, muslihane hululdü. KoJI~/ 
yüs an'anesi bize "Lu,. dan geldi ve Çinliler her zaman b~ 
neye sadakat gösterdi. Or.un hedefi, Çin medeniyetini ;,. 
ettirmek ve onu bayağı dütmanlara karşı müdafaa vasıl ,J 
rak kullanmaktı. ~ 

"Hali hazırda milli hükUmet bu esaslar dairesind~ h ~ 
ederek Çin hars ve irfanını Çin devletine bir müstemhke 
melesi Y.apan düfD1anlara kullanmak istiyor. 
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tO 
~ . !'-nkaradaki tarih kongresine 

ııtırak eden profesörlerden ba
zıları enclki gece yattıkları bi
nanın hademesi tarafından so· 
yutmuşlar. 

Anlaşılan cabı'l h d .. . ı a eme, mu-
derrıs beyle · ·1· 1 . d d d'v . rın ı ım erıo en e e-
me .'gı istifadeyi keselerinden 
etmıye kar . h .. ar Vt:rmış ve mu te-
rem muverrihl . . - d" d' v erımız, gun. uz, ı-

maglarm1t1 hazinesini boşaltır
ken, rece de hademe üstatların 
ceplerini bofalt ! ' I> rnış 
k femek ki, tarjbşioaslarımız, 

on eranslarında uzun uzun izah 
e~ti.kleri suları çeklimiş orta Asya 
gıbı kup kuru kalmıılar 1 
k ?e!grafın verdiği izah&ta ba-

1 ırsa, bu soygundan kurtulan 
Yanlız bir ldşi var: Ahmet Re· 
fik Bey! . 

dehler günden gü -
ne küçülüyor galiba. 

- Evet beyim .. 
- Neden? 
- ltlaşallah müş-

terimiz o kadar çok 

ki .. Kullanıla kulla -
nıla aşıruyor 

şam! 

pa. 

Cepler 
iJieşhur hasisler . 

den illuhtar Bey, cı. 
bise yaptınyordu. 

Terzi sordu: 

- Cepleriniz na 
sıl olsun elendim? 

- Mümkün oldu 
ğu kadar dlerimdcn 
uzak olsun! 

1 

- Midem altUst ... 
- Şu otobUse bin, yerine gellr 1 

Kebapçıda: Dünkü Ma 
- Galiba köfte - -i----~-==-.... ~=~S..

er eşek etinden ya -
ılmış .. 

- Nereden anla
iın? 

- Midemi çiftele. 
niye başladı da! --Teselli 

iki borçlu arasın-

- llorcunu l'eren 
.. engin olur derler .. 

- işit de inanma. 
nu uyduran alacak 
ılardırl 

Hakkı var 1 
Sokakta: 
- Oğlum, bu ço -

cuğu neye dördün? 
- IJenden dalla 

kuvvetsiz de, orıdan! 

iaim tebdili 
Galatasaray merkez mühacimi 

Mehmet Beyin küçüklük lakabı 
olan "Leblebi,, bu kere "Cevi
ze,, tahvil edilmiştir. 

Kale 
Rasİni kulüple dün yBpılan 

maçta, top, kalemize gelip gelip 
geri dönüyor, Fransızlar bir tür
lü giremiyorlardı .. 

Bu esnada seyircilerden biri 
bağırdı: 

- Hay maıallah .. Kale, kale 
değil, Çanakkale! .. 

Leblebi 
Dünkü maçta, seyirciler konu· 

şuyorlardı: 
- Herifler bizim Leblebiyi 

ufak tefek görüp dişlerine göre 
birşey sandılar galiba .. 

Bir başkası, nükteyi tamam-

lşte, ortalık kararır kararmaz 
gıfıete dalmamanm faidesi. 

Kirli Hanım Pe~niri 
ladı: 

- Halbuki , bizim Leblebi 

Filhakika, muhterem mü\ erri
!mizi !akından tanıyanlar, muat
lr.ır bır odada suyunmayı, bir 
.armanyolacı ~l ile su ulmıya ter

cıh ettiğini ve bu mnksatla daima 
sabaha karşı aydınlıkta eve dün
düğünü bilirler ! 

Maamafih,öyle tahmin ederim 
ki, üstat o akşam biraz erken· 
de dönmüş olsaydı, ceplerini ka
rıştıran hademe, feci bir sukutu 
har.al~en başka birş_ey elde ede· 
mezdı f 
Doğrusu ' müverrihlerimizin 

başlarına gelen bu hadise elhak 
Yh~ztld~ıva değer bir hadi;ei tari
ıye ·r. 

Yusuf Ziya ---
Temizlik 1 

Tahire honım, Mebrure hünı· 
ma oğlunu metediyor: 

Bilmeıs'n hemşirec iğim ne 
temız ç kt . ' ocu ur, ne temız çocuk

tur. 

~ellı. kardeş,halinden belli! 

k G 
anı, sana yalan bana ner-

çc : eçcn ' . "' J k . d ay sırtına bır göm-
e_ gıy 1~w~İflim. Aradan otuz 

gAun geçl~gı lb~lde, daha gelip te: 
( one, gom egirn ı.· 1 d' d 

ıur en ı, e· 
ğiıtir!) demedi .. 

-. .._ 
On sene 

Reis, mıtznuna sordu: 
- Demin, on sene aynı kapı· 

da oturdum, demiştin.. Bu l<adar 
eski yerinden niçin çıktın? 

- Müddetimi doldurdum, tab
liye ettiler reiı Beyi 

Şimdi o eski adamlar kalmadı. 
Onların boğaz! rı dokuz değil, 
doksan dokuz bo2umdu. Lakır· 
dıyı, likör içer gibi, yudum yu
dum söylerlerdi. Sayarlar ve say
dırırlardı. 

işte, Recep paşa da, bu evtel 
zaman terbiyesi görmüş, kibar, 
vakur, terbiyeli, nazik ınsanlar
dan biridir. 

Bir gün, refil<ası Şehlevent 
Hanımefendi ile karşı karşıya 
olurmuş sabah kahvelerini içer
lerken içeri luihya girdi ve yerle 
beraber kandilli iki temenna ça· 
kıp sordu: 

- Bir emriniz var mı efen
dım iz? 

Paşa Hazretleri, nazik bir te
bessümle: 

- Bana biraz o peynirden 
alınız .. 

Kaymak gibi! 

Ahmet Bey tereyağı alıyordu: 

gibil 

Okkası kaça? 

Dört yüz kuruş .. 

Çok tuzlu .. 

Hiç tuzu yok .. 

Ga'p 1 

iki kişi arnsında : 

Kaymak 

- Sevgili kızımı denizde ga

ip ettim. 

- Vah, vah, •ah .. dalgalar mı 

götürdü? 

- Hayır, bir genç kaptan 1 

TercClmen - iki çocufju varma, bir kaç kuru' istiyor. 
Seyyah-Çok ucuz ama •• Bunlar1n ikisini nasll Amerikaya 

gCSlUreyim ... 

Buyurdu.. Kahya, tekrar yerle 
beraber iki temanna kandilleyip 
çekildi. Fak at, velinimetinin han
gi peynirden istediğini bir türlü 
anlıyamamışh. 

Adamcağız, koridorda dalgın 
dalgın düşünürken Hanımefendi 
dışarı çıktılar ve kahyanın dü
şünceli halini görünce sordular: 

- Ne var Kahya Efendi? .. 
- Sağlığınız Efendimizi.. 
- Böyle mahzun mahzun ne 

düşünü yorsun? 
- Hiç Efendimiz. 
- Hele, bele .. Saklama .. Söy-

le bat-:ayım.. I>erdin nedir? 
- Kusurumu af buyurunuz e-

fendim.. Demin Paşa hazretleri 
(Bana birnz o peynirden al) diye 
emir buyurmuşlardı da .. 

- Evet .• ne olmuı? 
- Hangi peynirden arzu eyle-

Diken ter 
Çiçekler' 

Hekime dilini çıkarmak aı 
yıp değildir! • 

Hastalıkların en telılike
lisi Jıasta olmak endişcııidir ! 

"' 
iyi bir operatörün, gözü 

kartel gözü, yüreği aslan yÜ· 
reği, eli de kadın eli olmalı 
dır! • 

Dostlarını kaybetmek is -
lemezsen Allahtan zcngiT 
olmamalarını iste! • 

Her do/andırın için Allalı 
bir enayi yaratmıştır! • 

Bazı aptallar ı·ardır ki a 
kıllıları imrendirir! • 

Deliliğin dörtte üçü lıa 
makat, difrtte biri dclıadır! • 

l'tf czar taşları, dünyadan 
a/ırcle gidenlerin en iyi ya -
/ancı şa/ıitlcridir . • 

Aşk, iki kişinin baş ba a 
okuyacakları lıeyecanlı bir 
romandır! 

* 
Aşk, insanı en inanrlmaJ 

şeylere inandırır! 

"' Aşıkların leh resinde öyle 
kelimeler vardır ki, lıcr ma 
nasız lıccesi ayrı bir mana 
dır/ • 

ldbara talıammül, ikbalt 
tahammülden kolaydır! 

• 
Nefsimize kar ı en büyük 

L'azilemiz balıtiyar olmak -
tır! 

dikler1ni anlayamadım da efen
dimiz ... 

Şchlevent Hanım Efendi haz· 
retleri kibar bir tebessümle gü
lümseyerek cevap verdıler: 

Zannede. ım ( Kirli hanım 
peyniri ) olacak Kahya Efendi .. 
zira , veli nimetimiz liitfen 
bana hürmet beslerler. Yanımda 
Hanımlığa ( Kirli ) söıünü yakış: 
bramadıklarmdan böyle ima ile 
söylemek nezaketinde bulundular 
sanırım 1.. 

Filhakika, akşam sofraya Kir
lihanım peyniri konduğunu gören 
Recep Paşn, ldihyanın ferasetini 
takdir ederek kendisine bir kır-

mızı kese içinde beş sarı altın 

ihsan buyurdu ! 
Leylek 

istikbal 

Zeki Bey zengin, çok zengin 

bir ihtiyar. Bu zengi ihtiyarın bir 

tek kızı var. Bu kıza da züğürt, 

çok zügiirt bir genç talip ... 

Zengin ihtiyarla züğürt genç 

konuşuyorlar : 

- Kızımı istiyorsunuz .. iyi, iyi 

amma, ıiz lstikbalin:zi lemin et
memişsiniz ki. .. 

- Aman efendim, s 'z kerime· 

niı Hanımefendiyi vermeğe razı 

oldunuz mu, o dakikadan itiba

ren isti:Cbalim temin edilmiş de
meldir 1 

demir Leblebidir.. Kolay kolay 

çiğnenmez! 
Maçta 

Galatasaray·Fenerbabçe muh
teliti, dün, Taksim ıtadyomunda 
Fransızların Rasing kulübü ile 
son maçlarını yapıyorlardı. 

Seyirciler heyecan içinde idi 
ler .. Bir aralık, oyunun tehlikeli 
bir anında, balkonda oturan bir 
zat, ellerini, ayaklarını, kaşlarını 

gözlerini oynatan arkadaşına 
hayretle sordu: 

- Yahu bu ne hal?.. Haydi 
onlar oynuyorlar .. Ya sen ne ya
pıyorsun? 

Otcki, soluk so!uğ.ı cevap 
verdi: 

Ben de oynatıyor um! 

Yasak değili 
Dilenci ile yo'.cu arnsıud 
- Allah rızası ıçın on para 

sadaka .. 
- inayet ola .. 
- Merhamet ediniz beyim., 

Üç gündür açım .. 
- Dilenciliğin yasak olduğu· 

nu bilmiyor musun? 
- Bilyorum efendim.. Dilen

cilik yasak ama, sadnka vermek 
yasak değil ki!.. --Hizmetçiler 1 

iki nişanlı arasında : 
- Evlenince bana üç hizmetçi 

tutacaksın .. 
-Aman seYgilim, üç hizmetçinin 
lafı mı olur .. Belki kırk, elli, yüz 
hizmetçi tutacağım .. Ancak birini 
tulup birini kovmak şartile r 

- Çok içmiş Beyim, o!r tUrlU ayılamıyor 1. 

Hesap puslasını bir koklat 1 hemen ayıhr 1 
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Fransızları nihayet yendik 1 ..--Takvim --,1 
Pazartesi Sah 

1 Ost tarafı 1 ınci sayfada 1 
karŞT karşıyadır. Fnhakikn tJnmda 
ne 7..ehi. ne lö'ikret, ne de Muznff er 
\'ardır. abada görünen takım, a ağı 
yukarı ta.k\iye edilmi~ bir Galatasa
ray tnliımrdır. Şöyle: 

H ilswııctlin, 
}'aşar, llürlıan, 
l(emal Fanıki, Nilıat, Suphi, 
Rt!bil, BUullk Necdet, Mehmet Sa-

lim, Ala, Kür.ük Necdet. 
Maç başlnmı tır. Hakemi Nuri bey 

d!r ve top hemen ilk dakikada Frnn
SJZ kalesine girmis bulunmaktadır. 
ö~ le beklenilmi} en bir sayı ki. hatta 
hunu görmiyenlcr ,·ardır, soruyorlar 
i ı;te ceubı: 

- Aliidnn tchmede ~üzel bir pa~. 
l\feltmedin ıynlrşı, yan bir vaziyette, 
he aplı ,.e aşırma bir vuruş. Ha,·a -
d:>n falsolu bir ka\i · çizen topun tam 
Jmlc kô:.e"indcn direğe çarparak ka
leye giri:.i ... 

Bundan sonra tam yirmi beş daı~; 
ka yaman bir mücadele. Ve şayanı 
lıayret bir görüniiş. Hemen bir~okla
rmm dudak büktüğü muhtelit he • 
men fe,kaHide bir maç yapıyor. Genç 
muhacim hattı çok ateşli ve girgin • 
dir. Haf hattı da iyinin fe'fldndedir. 
Bilhassa ~ lhnt.. Günün kahramanı 
olacağa benziyor: Yerinde kesişleri, 
her tarafa yetişmesi, hol ve iyi pa -
Jarilc.. 

Yegane hatamız, hücumlan hep 
sağdan yürütmek i teyi:.imizde. 1\fisa 
firlerimi7.e gelince; biraz ~inirli, bir 
az yorgun ,.e becerik iz görünüyor -
Jar. Sıı-, ve atılgan rnüdafaamrzrn kar 
şısmda yaptıkları şey yirmi otuz met 
reden kaleye şüt aJlamnktrr. 

25 inci daldknda Leblebinin nefis 
bir şütünü Fransız kaleci~i tuttu. Fa 
kat ayni dakikada Fmn ... ızlar aley -
hine bir penaltı: ~ihnt çekiyor, gü • 
zel bir şüt ,.e gol. 

AJkış nlkı. ü tüne. Güze] oyunu -
muz devam ediyor. Leblebi ile Alfı.nın 
anln ması güzel. 35 inci dakikada A
l:idnn güzel bir pn alan Leblebi 
F.ran ız müdafii atlatarak geçiyor, 
kaleci ile karşı karşıyadrr fakat 
Fran ız müdafii yetişerek arkadan 
'bir çelme takıyor. I..eblebi yüzü ko . 
yun ~ere kapanıyor. Do fevkaHide 
bariz hata da talJii ı:örülme7. şeyler
den dc"'iJ. Bir penaltı daha. Bu ikinci 
ceza vuru unu da Büyiik Necdet atı 
.> or. Hafif fal at sıhhatli bir kö~e vu
ruşu: üçiiııcii golümüz! .. 

Ahın nkın i.istüne yapıyoruz. 40 
rncı dnk.il.ndn knlemiı büyük bir teh
Jikc atlattı Ye devre bitti. 

"' "' * 
IJdnci de\Tenin neticesinden, sıfıra 

knrc;:ı \iç gibi ka7.ancımıza rnğmen 
J o nJar \ar. Hakları da yok değil. 
D t :ı ih.i gün evvel Fransrzlann l:i 
dal ikada 3 sayr çıknrdıklannı ikimse 
unutmnnıı tır. Hakikati söylemek la
zım lir e ildnci clevreye baslaym • 
m da pek muvaffakiyetli olmuyor. 
·c k eden ha 1i , ı:ırsıldıklan belli o

l:ın mi firler imiz hayli sıkr bir hü -
cuml işe baslıyorlar \e beşinci da -
ktknda bizim birinci sa.} ımıza müşa • 
bih hir !'\ayı kaznnryorlar: Soldan 
bir şüt. top ayni direk köşesine ~ar -

11 Temmuz 12 Temmuz 
rui,:'ll ile atlattı. Sonra talüle •. Yani 7 ReblUlevvel 8 Rebi. evvel 
kalenin çok uzağında, hos kaleye ceki GD.n doğuşu 4 38 4 39 
len bir şütün. :kaleyi brrakıp topun GUn batı§ı 19,42 19,41 
peşinden giden Hüsamettin.e çarpa - Sabah oamıızı 3,12 :l,IO 
rak ta .• Taç hatana kadar gitmesi • Oğıe 12,19 12,19 

le.. lkindJ • J 6.19 ı 6,19 l{emalin sol içe geçmesi biraz gev 
şiyen muhacim hattrmızr takviye e • Ak§am .. 19,42 19,+l 
der gibi oldu. 'J'ekrar taarruza geçmi Yatın • 21,41 21.40 
ve ye rakibi11 taz' ikını atlatmıya mu- 1maak 2,23 2.24 
~-affak olduk. Derhal kaydedelim ı i, Y.ılm geçen lJ 

18
.. 

187 bizim tazyikimiz dnhn tehlfkeU ö • 1.1 

ründü. Alaettinin bir litü onlann mü aa.nı r' 

dafiJerinc çarparak F:rnn ız kalesine Yılm kal&D l 178 aktr. Bir sayı daha ka7.nnmı nddedf Gllnlerl J 177 

lebilirdik. Fakat Franınz kal el inin ..t 
harikuliide bir yere yatışı bu sayıyı•--_.,-~--~--~--· 
tuttu. Top blitün hıtilc kaleden kal • liA VA ··- Dün sıcaklık aza111ı 2:S, uga
ye mekik dokumıyn ba~lıımıştı. Çok rt 18 dercec olarak teablt edilml3tfr. Bugün 
tehlikeli jki dakika atlatbk. Akahin- ~gAr poyrazdan esecek ha.va ekseriyetle 
de bir hiicumumuz. Şimşek gibi bir acı!( olacııl<tır. 
süt Fransız kalesinin direğine çarpa RADYO __ _ 
rak geri döndü. nu nralıl · te iifle 1 
knr~ılanacak kii~ük hir hadi e oldu. Bugün -
Fransız müdafan t sert ,.e hatalı O)'· 
nnmıya başlamıştı. Bir aralık, hnlkın 1STANBUL ·- ış den 19 a kadar gra 
çok ... evdiği n "Gümilş kafa., ı mini moton. l0,80 dan 20,ao & kadar Belki• h~ 
verdiği sağ haflnn Kemal Ji'nrtıkinfn nrm ve Yceılri Amm beyin ııuraklle ıııu, 
üzerine bir silindir gibi fil~rndı. J<e _ 20.so druı 21 o kadar Bolet, 21 d n 22 ye 
mal ayni anda geri dönerek Fran 1 • kadar Sabiha banımm l§ttr&kll., 11az, 22 
zm üzerine atıldı. deıı 22,fO l\ kadar orkcıtrL 

iyi olmıyan bir harekete iyi olmı· n'OKREŞ (894,2 m) ~ 13 plA.k, 14 plak, 
yan bir hareketle moknbeJe etmi til. 18 orkeıtra konaert, 20,40 pllk, 21 o<lB mu 
Ve Kemalin, ne kadar canı )'annnıo Blklsl, 21,45 konaer, 22,11J trio, 
olsa, bu vaziyeti nlmnma ı ınzımgc - JlOl4A c•u.2 rn) ••• 19,4~ ~ktıtot, l ,so 
lirdi. Oyun l.ıir an (~in durmu tu. konacr, 21.415 muatkt, 
Fransızlar. Kemalin drşany:ı çıkarıl- BUDAPEŞTE (650,5 m) -- 10,15 J:on
masmı istiyorlardı. Hnkem esm~en ha .eer, 18,05 konser, 18,80 konser, :11,15 kon· 
di eye Yazıyet etmişti. Kemal dışan ser, 23 konser. 23,SO çigan orkestrası. 
•ıkanldr. Oyuna. bir müddet on ki) OSLO (1071,4 m) - 18,ao konsE'r, 21 

olamk devam ettik. Fakat ~mpomuz keman kon.teri, 21,30 duetto, 23,15 muıdkl. 
bozulmamıştı. Sağlam oynuyorduk. VARŞOVA (1411 m) -· 13.i:> ;ıı~k. J.4,35 
lıtç bUylcce bitti. ptAk, 16,10 ptAk, 18 konser, 19,20 <.lans, 21 

* * * 
Dünkü mnç , . ., takımnnrzın bu gil. 

zel galebe i unutulmıyacak bir hıidi • 
se olarak kalacaktır. Bu unutulmrrn 
cak ha(ll ... eyi tarihi re ibret alınacak 
hir hadise olarak yazmak da mlirn -
künd~r. Çünkü hu maç her şeyden ev 
''el bır takımın kazanmasr için, mu -
ayyen oyuncuların mutlaka o takım
da yer almasmı esa kabul edenle • 
rin dnva ını bir kere daha çürütmü 
oldu! ~onra takım1anmızın gençleş -
tirilme ini samimi bir hisle istiyenle
re, bu istediklerinde pek de haksız ol 
madıklarını ı:ın1attı. Filhakika diinkü 
maç biraz da gençlerin zaferidir • 
.!\le <'H1 Mf'hmct 8rılim dün muhacim 
hattını idare etmiye de, ~·ürütmiye 
de yorulmadan muvaffak oldu. Duna 
km·vetli bir istek de inzımam edince 
ortaya bu güzel netice çıktı. 

Ent, muayyen hir sistemimiz ol . 
mamasına rağmen, dün görerek, isti· 
ycrek atılarak 0.}7tadık. Ayaklarımı • 
za kafamızı da hakim krldık ve ka -
zandrk. 

Hakknnız olan hu kazanmada ka 
leciden başlıynrnk bütün oyuncuları 
mızın iştirak hi e i vardır. Hemen 
hep i mm·affak olmuslardır. l<'akat 
eğer iyi oynıyanları muhakkak. bh· 
dereceye tabi tutmamız lazımgelir e, 
şu isimleri en başta sayabiliriz: Ni • 
hat, Mt:hmet Salim, Ataettin, Kemal 
Puruki! Yaşar .. 

plAk, 24 daruı. 

KÖNİQV08TER HAVZEN (1GS:i m) -
7 jimnastik, 7,30 konser, 13 p!Ak, 15 kon
ser, 17,30 kOtıBCr, 20,30 Berlinden ruı..1dl, 21 
Hamburgdıuı nakil, 23,10 haber, 28,30 dan 1· 
Ubarcn kon.ser. 

PARİS (1725 m) ·- 7,45 jimnnaUlr, !,411 
musiki, 13 plAk, 17,45 konser, 20 alncına, 

mUsahabelert, 20,10 1dtab1yat, 20.ıo plll.!t, :n 

Yann 
VİYANA (617,2 m) - 12,SO konser, 

13,40 pl'1k, 15 pllk, 16,20 konser, 18 musi
ld, 20 musild, 21,40 konser, 23,25 damı. 

BÜKREŞ (S!H,2 m) ••• ıs plAk, 14 Jllilk, 
18 m\ıslld, 20 radyo, 20,40 plO.k, 21 konl!'er, 
21,oıs musiki. 

ROMA (4U,2 m) -· 13,45 musiki, 18,415 
konBCr, 21,45 :konser, 23 konser. 

BUDAPEŞTE (550,15 m) -· 10,115 kon
ser, 13,05 çfgan orkestrası, 18,30 mwıild, 

20,15 koMCr, 20,45 salon orkestrasr, 23,10 
haber, 24 dana. 

OSLO (1071,<l m) ··- 15 konser, 19,45 
konser, 21 konser, 23,80 haber, 23,45 Uyat· 
ro. 

VARŞOVA (1411 m) - 13,45 pl!k, 
H ,35 p!Ak, 16,10 pllk, 18 koruror, 19,20 
dans. 21 konser, 21,05 edebiyat ve sfynact, 
22,10 konser, 23 da.na, 23,40 haber, 23,60 
dana. 

KÖN!GVOSTER HAVZEN' (1635 tn) ••• 
7 jlmnutlk, 'l',1ft konırer, 13 nlt1k, 115 Kon· 
ser, 17,30 konser, 19 plynno konııerl, 19,25 
konser, 20,,D konaer, 21 askeri J<oruser, 23,30 

As. M. Sa. Al. komlsyo• 
nu tfAnları 

Kilo 
800 Sado yağı 
500 Sabun 
300 Zeytin yağı 

Y e~ilköy Hava Makinist Mek
tebi ihtiyacı için yukarıda yazılı 

erzaklar bir şartnamede aleni 
münakasa ıuretile salın alına· 
caktsr. Münakasa11 19 Temmuz 
932 Salı günU saat 14 den 16ya 
kadar Tophanede Merkez Ku
mandanlığı Satınalma Komiayo· 
ounda icra kılınacaktır. Taliple
rin tartnamcıini görmek ıçın 
komiıyona muracaatları ve işti
rAlc için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

• • • 
(46) (2925> 

idareleri Merkez Kumandanlı
ğın• merbut müessesat için 2000 
kilo ıirke aleni münakasa ıure
tilc s tın atanacaktır. Münakasa· 
iDii 19-Tcmmuı-932 salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Topha· 
nede Merkez Kumandanlığı satın 
alma komiıyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona müra
caatları iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda haıır bu· 
lunmaları. (41) (2920) 

Matbaamıza gelen eaarlar: 

Oltmpı!ıat 
63 üncil nüsha çıktı Rasing • Muh

telit maçı, cafsilAıı, resimleri, tcnkiıleri, 
Anadolu maçları, A nupı haberleri. (J . 

limpfyatın hediyeleri. 

S'1.1r( eti/ün ltn 
.. Servetifünun., mecmuasının bu hnf • 

uki snyısı, dolgun mündcrecatlı çıkmış
tır. Bu sayıdn Ahmet lhsın, 1 lalit Fıhrı, 
A. Sırrı, gm Nıci, !\1ehmet Selim, He
şat En Ta. R cşat Feyzi, Sehap ;\afiz, 
Şemsettin Cem Beylerin yazıları \'ardır. 

Bn sayıdal:I yuılan\i ı:ı:ıbnlm bir kı • 
mı, bir genç edebi t;nıbun iki seneden· 
beri toplu bir halde çalışmalannın ifade i 
oim:ıktad r. 

Atilla 
Marccl Brio:ı tarafından telif olunan 

"c büyük Türk kahnımanı Atlll~ hak un
da vesi alara müstenit en etraflı malO 
matı ihtiva edin bu eser ahiren l\latb:ı:ı
cılık ve N~rlyat Türk Anonim Şirketi 
tarafındın nefis bir şekilde kitap olarak 
basılmıştır. l~hcmmiyctlc tavsiye ederiz 

llnlil ut 
parak içeriye giriyor. A. Sım 

Bu sayı l<,.mnsızlarr fahrik ctmis - --------------
tir. Onlar ileri biz geri oynamıya bas Fransız profesörü 
Jıyoruz. muhtelitte birkaç yer değiş- Gı•tt 

haber, 24,!50 druuı. llolivutun Rasing kulübü şerefine 
PARlS (li25 m) -· 7,45 jimnnsUk, S,45 

ttrme \'nr. Bürhanm yerine Tevfik 
girdi. nemaJ. Necdetin yerine sol ha 
fn ntlndı sol hafa da Reşat alındr. Bir müddet evvel ~ehrimize gc 
li'ransızlann tazyikı halıi devam <'di lerek evvelki gün tıp fakültesin .. 
yor. Gene onlar hücum, biz ric'at ha- de kanser hakkında bir konfe • 
linde.>iz. Çok tehlikeli bir korner at- rans veren Fransız profesörü M. 
Jattlk. Tevfik ::Uzel ve miithi1 çıkış- Lemaitre dün akşamki ekspresle 
Jar yapıyor. fal at vuruşlan bi de • 
ğil. Hatta bir aralık üst üste boşa a- Parise gitmiş, istasyonda Ziy 
yak salladığı bile oldu. Bir lrnrner Nuri paşa ile diğer bazı müder • 
clahn. Jlfü;amC'ttin hunu evvel!l yum - risler tarafından teıyi edilmi§tir. 

'"'4di-

oz Tefrika X 
No.: 41 K 

~~ -~ ~ ~-~~~ - - - - -Kafp kadının aşıkının bir dip- girdi. Gramafonların gürültüsüne 
Jomat olduğunu öirenince Ta- rağmen kuşlarm cıvıltı:5ı havayı 
gami vasıtasile bir siyasi paso dolduruyordu. Kendini Kis!odovs· 
almasını tavsiye etti. Bir telgraf kta sandı. Kendi kendisine puş-
çekip cevabını alırsa bütün güç· kinin ezberindeki şiirlerini oku-
lükler hallolunurdu. du. Şiirlerin ahenği hoşuna gitti. 

Nata~a bu sözler üzerine biraz Viyanaya geldi geleli içini kap-
sükün buldu. Tagami'ye uzun hyan yeisten kurtulmuştu. 
bir telgraf çektikten sonra bir Fakat lüzumundan fazla da 
taksiye bindi ve Kobençel or· sevinemiyordu. Hiç bir gaye güt-
manım gezmiye gitti. meksizirı saf havayı tenef· 

Yaprakları yeni yetişen büyü!< füs ederek gözlerine mavi yeşil 
ağaçlar altında bir sürü işsiz ge- renkleri doldurarak guruba ka· 
ziciler baharın zevkmı tadıyorlar dar yürüdü. o vakıt hafif elbi-
dı. Pat çiçeklerile, mioelerle ıesi içindeki vücutu akşam rüz .. 
bezenmİf olan çayır, yeşil buyalı g~rile ürperince dönerek otele 
masalar ve etrafındaki iskemle- avdet etti. 
Jer le dolu idi. 

Nataşa otomobili bir menekşe 
gülü ağacı önünde durdurdu. 
Orman altındaki yollardan birine 

v 
Hurra! Hurra! Telgraf bu sa· 

bah saat se~izrf e geldi: "Müş
külat halledildi. konsoloshane-

plAk, ıs pl!k, 20 tclsiz ve kanun, 20,30 plAk, çıkardığı fcvkaldde nüshası intişar etmiş · 
21 radyo konser. tir. 

Evlenme 
Haseki ha!lhmcsi eczacısı Ah

met Eoveri Beyin kızı muallim 
Hayriye Hanımla baytar Muhit· 
tin Naci Beyin akitleri dün Be· 
yoğlu dairesinde icra edilmiştir. 
Tarafeyne saadet dileriz. 

de vizeniz verilecektir. Sizin Tn
gami. 

işte diplomatın böyle nnfuzu 
vardır. Nataşa bir çeyrek saatte 
hazırlanarak konsolosa gitti. Yü
rümüyor, adeta dansediyordu. 

Yolda beyaz ve mor gözlcrile 
kendisine bakan leylaklara Yade
di yordu: 

- Ben sizi unutmıyacağım, 
güzelsiniz, hiç bir vakıt hatırım
dan çıkmıyacalısıoııl 

Damarlarında kanı kaymyor, 
yanakları al al o~uyor, gözleri 
parlıyor, şarkılar mırıldanıyor, ka
bil olsa güneıin ışı!.darını avucu
na toplıyacakl 

Fakat daire ancak onda açı
lıyor. Şimdi ise de.koz. Bir ıaat 
daha beklemek lazım! 

Mağazaların camekanlarına ba
luyor. Euiün öğleden sonra sa
tın alacağı şeyleri sayıyor: Bir 
rop, bir fapka, eldivenler, bir 
Amerikan dolabı, bir bijama, sev· 

Filiz 
Şair i\Juhictln ~teki Btyin bu namdı 

bir kiıabı çıkmıştır. Eser geıck manzum, 
gerek mensur kısımlan itibarile kariler 
tarafından seve ıc\·c okunac3k bir ki· 
tnpur. Ta\"SI} e ederiz. Fiatı 75 kuruştur. 

Siiuhiil 9ijı::lü kadın .. 
Genç şairlerden Galip Fuııt Bc)in 

kitiıi, canı Jlti için kravatlar, ah! 
lttiyi gördüğü zaman öpecek , 
kollan arasında sıkacak, kan 
akıhncıya kadar tırmıklıyacak, 

sonra eziyet edecek! O da çek· 
ıin biraz! 
Eğer bu müfarakattan sonra 

kibir taslamaz, tabiatini 
değiştirirse ne ala! Nazik ola. 
cak yoksa dikkat ha! Gene mii· 
cadeleye başlıyacak. 

Sabırsızlıktan vücudu titri-
yor. 

lttiye ipek gömleklerle bir de 
baston satın alacak. "Sizi mü
kifatlandıracağım sevgili küçük 
maymunum!,, Bu sözleri yüksek 
sesle söyliyor. Tesadüfen karşı-
sında duran sakallı ciddi bir 
efendi bu sözleri kendisine sa
narak hayretle onu süzüyor. 

Bu adam ciddi bir adamdı, 
işine gidiyordu. Fakat işi bıraktı, 
onu takibe ve ondan Hilaf dilen
miye başladı. 

Abl Şu erkekleri hepsi kadın
ların peşinde dolaşan dilenciler. 

r11ı1111u ... ı<.i Temmuz 
~ Hakimiyeti ~lilllY 
( bayramı 
1 Tiir/, Alnarif Cemfyeıı 

) ROZET 
'-·ııııııııı. . tevzi günüdür. 

V-8 Silindirli Yeni model 

Ford Otomobili 
V Müaabaka Nctice•İ 

11 Vürut eden yüzlerce kupofl 
tn nitf nctk "nde Ford KunıP 
~ınm 50 liralık mükafatını; 1° f 
nedeki meşherinde yeni Y -
arabasınr ziyaret edenlerin :nıikt' 
3246 olarak tahmin eden Kısıklı" 
küdarda Doğan efendi ka7.8n 

Filhakika Ford meşherinf ıi!' 
edenlerin miktan 323:5 kişi old. 
nuaran hiçbir kimse tam adcdııt 
retmemiş i e de mumaileyhin tJ~ 
ettiği bu rakam en fazla yalda~~ 
kam olması itibarile me,•cut rrıtill" 
ta hak ku.anmıştır. 

Doğan efendi nüfus teıJce~ 
hamilen Tophanede Ford .Motor~ 
pani ı ·eşrlyat Daire ine mürncJ 
da 50 lirarı alacaktır. 

Darülbedayi müdürlüğünde~ 
Ônümüzdck,i tiyatro me\' imindtı 

sil cdılecek eserlerin cetkikine bl 
mı~tır. Gerek telif escı )erin ' 'c ~erer 
han edebiyatında mevkii olan in} C! 

eserlerden vapılncak tercı.imelerin ( 
cümc olanlar ıısillarile beraber ı he' 
ikiden dörde kadar repebıışında d.'ı 
bedı}I ıdarcslne ıc,·di edilme<! 
olunur . 

Ayni eserin müt,.addir zcur tAtı 
dan tercı.imc ed !memesi için mütcrf 
Be\'lerin tercüme edec"kleri eceı ld 
\"elden müecscscmize bildırmderi ır.t 
allan iktızasındandır. 

.....---------~----~---..../ 
Doktor 

H ·ız Cemal 
Dahili He tolıklor MUtehesfl 

Cumndan maada her gün ii 1 
sonra ant (2.~0 dan :J e kndnr l 
buldn DivanyoJunda 11 • numıır'1 

susi kabine inde dahili hn t:ı11~ 
munyene ve tcdnrl eder. Tc:c/oıı 
tanbu1. (2.22.398). 

Temmuz 1914 
Dünyanın en maruf mü\·errıb= 

Emil Lüdvlğin şah c eridir 
Tarih, politika, diplomasi 

meşgul olan hiç bir kimse b 
nu defaat ile okumaktan 11ınr 
tağni değildir. 

Tercüme : Haydar Rıfat 8ey1ttl 
I 50 kuruş fiatl:ı her kiıapçııl' 

hulun ur 

incdıı\lcrılc: do u e!crl çıkmıştır. ~ 
ılml ze okumalınnı taniyc edcrl:r: 

Duman 
Meşhur Rus edıbi Turgcnlyet•~ 

man isimli güzel romanı Hı)d,r 
Bey ıaı a'ından dilimize tercüme O 11 

ve lı:itap halinde bastınlmıştır. Ru' 
biyıtının bu sehkdnnın 1urkçe~c: 
mesi tilrk knritl"rİne \ 'C İrfan dlcıt: 
karşı mühim bir hizmettir Tavsi}~ 

Mamafih Viyana erkelcler• 
dukça terbiyelidirler. Httlb 
başka memleketlerde dahll 
safsız olurlar. 

Bu adamın kendi ıevioc·"e 
tirak etmesi için bir mağlı1 11 
girmelidir. Bir talcsiye bio1P 

o atlatıyor. Tatlı bir tebe•S0 ve bozuk bir Almanca ile 1 
ki: "Bitte, schöne Herrl ı..ııı 
sie mich rubig spatzierePı• 

Herif anlıyor, selam ..,er 
uzaklaşıyor. , 

Nalaşa konsoloshaneye. 'ıe 
ed:yor. Katip kendisine bı~Jt' 
raf veriyor. Bu telgrafta 011' r 
almak üe:ue lstanbula gelaıei 
beş gün ikamet mezuni)'et 
rilmiştir. Eğer muvaselettel'l 1 
ra Türle toprağında faılıı ~~ıı 
isterse diğer teşebbüsatta 

··teD 
ması lazımdır. Nataşa rnu eıı' 
bir tavırla bu küçük f1l ~ 
kocasmın yirmi dört saatl~111 r 
kısa bir zamanda viıe11 t 
elliğini ıöylü}or. Bir ika~~i 
keresi almak için azami 1 

kafi 2'elccektir. 
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__________ M __ a_h_k_e_nı __ e ___ v,_e ____ ı_c_ra ____ iı_a_n_ı_a_n __ -:---------' 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan f J Sıhhi yemekler· Buzlu içkiler 

Yerli fabrikalar mamulabndan gün ve paıarhğa iştirik edecek·L IF R i G E ~ O 
(80,000) metre boz renkte elbi- Jerin de vakıl muayyeninde ko- 18 ay Tvade• ıEle 
selik kumaş kapalı zarfla müna· misyonumuza muracaatları. SA 1 
kasaya konmuıtur. ihalesi 27· (517) (3156) -
Temmuz·932 tarihine müsadif Saat 

Çarıamba günü saat• 15 de ya· K O unu 15, 15 
k T r 1 . . . nun pılaca tır. a ıp erın şartname ı. fırkanın ,, 15, 30 

ve nümunesini görmek üzere 15,45 
her giln Ankarada Merkez Sa· Çatalca • ·~ • 
tın Alma komisyonuna muraca· 
atları ve münakasaya iştirak 
edeceklerinde o gün ve saatınden 
evvel teklif ve teminat mel<tup· 
Jarınm makbuz mukabiJinde mez· 
kür komisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri. (3075) 

~ :,. ~ 

K.O. ve 1 İnci fırka ve Ça· 
talca Mst. Mv, sığır etlerile Hay· 

da~p~şa ve Gürnüşsuyu hastane
lerının koyun etleri ayrı ayrı 
şartnamelerle ve kapalı zarfla 
tekrar tnünakasaya konmuştur. 
1~.aleleri 18-7-93.l pazartesi gü
nu 1 l ,45 naatte komisyonumuzda 
yapıJ_acaktır. Taliplerin şartname
lermı alrnak üzere her gün ve 
münakasaya i ştirak edecel<!erin 
de vakti n uayyeninde teminat 
ve teklifnameleriJe komisyonu· 
ınuza rnüracaatları. 

lba!e Saat Jeri 
11 

(456) (2772) 

K.O 
11,15 1. Fırka 
1 1 ,30 Ça taica 
11 ,45 Hastaneler 

~ 1(. .v. 

Ç:ıtCı!ca Mst. Mv. için 800 ld
Jo iizüm pazerlıkla alınacaktır. 
ihalesi l 1·7 -932 pazartesi günü 
ıaa t l 6,30 da yapılacaktır. Şart
namesini almak istiyenlerin her 

_gün ve pazarlığa iştirak cdecek-
lc~in de vakti muayyeninde l o· 
ır.ısyor.urnuza müracaatları. (520) 

(3175' 
* • * 

K.O. lııt'aJarı hayvanah fiç ay
lık samanı pa:ı:arhkla almacak
br. liıalesi 11-7-932 T. pazarte-
si günU saat 17 de bomisyonu
n;ıu_zda yapılacaktır. Şartname
aını almak istiyenlerin her gün 
ve paz.-ırlığa iştirak edeceklerin 

de vakti muayyenince t omisvo
numuza müracaatları. ı 518ı (3173} 

"' . . 

K. O. ve 1 inci fırkamn kapa
lı zarfla münakasası yapılan seb
zelerine talip çıkmadığından pa
zarlığa ~ onmuştı~r. llıaJesi 11-7-
932 pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. Şartnamesini almak 
istiyen1erin her gün ve pazarlığa 
iştirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza müra· 
caatları. (516) (3155) 

,,. ,,. ~ 

Çata'ca Mst Mv ihtiyacı olan 
oduna kapah zarf:a münakasa
sında veı ilen fıat pahalı görüldü
ğü i;in ihalesi 13-7-932 Çarşam
ba güofi saat 16 da yapılaca~hr. 
Şartnames; ni almak isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa iştirak ede· 
cekltrin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza muracaatıan. 

(536) (3238) .. "' 
Manisadaki kıl'at için senelik 

(29645) kıio gaz kapalı- zarfla 
münakasaya konmuştur. lbaJesi 
31-7-932 Pazar günü saat 15,30 
dadır. Şartnameyi görmek iste
yenlerin lrnmisyonumuza, talip· 
lerin Man:s::ıda F. 16 Sa. Al. Ko. 
na müracaatlar,. (534) (3236) 

"' . "' 
Yerli fabrikalar ma~ulatından 

(137000) metre kıhfhk bez lrn
palı zarfla münakasaya konmuş

tur. ihalesi 8 Ağustos 932 tari
hine müsadıf Pazartesi günü sa
at 15 te yapılacaktır. Taliplerin 
prtname ve nümunesini görmek 
fizere her gün Ankara Merkez 
Sa. Al. Ko. na muracaatları ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 
de o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz mukabilinde mezkur Ko. 
Rs. ltv:li eylemeleri. (532) (3i34) 

• • • 
Çatalca Mst Mv için bin kilo 

taze ayşekadın fasulyası alma
ca~hr. Pa1arlığı 1 l-7·93'l pazar- ı 
tesı günü 6 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(283000) metre astarlık bez ka
pah zarfıa münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 3-Ağustucı-~32 tarihi
ne milsadıf Çarşamba günü saat 
15 de ycıpılacaktır. Taliplerin 
şartname ve nümuoesini görmek 
üzere her gün Ankara Merkez 
Sa. Al. Ko. na muracaatları. Ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 
o gün ve saatinden evvel teklif 
ve teminat mektuplaranm makbuz 
mukabilinde mez~i'ır lrnmiıyon 
riyasetine tevdi eylemeleri. 

saat 1 da y~pı~acak-
br. Şartnarr.e · · .. ._ 
1 • · sıoı gormeıs istiyen· 
erm hergün v 1 .. • . 'e pazar ıga ıstıraK 

edeceklerin de vakt' · . 
d k . ı muayyrnın-

e omısyona rnüracaatları. 1519) 
(3174) • • • 

Merkez kıtaat. Ue 1 fırka ve 
Çatalca müstahkem mevkı'· · · 

1 ıçıo 

(700) kilo sarmıaak ahnacakt 
Pazarlığı 11-7-932. pazartesi g~~ 
nü saat 14,30 da ıcra edilecek
tir. Pazarlığa itlirak edeceklerin 
izahat atmak üzere herg iin lco-
misyon·a müracaatları. Ve pazar
lık günü vakti ınuayyeninde mey. 
cut olmaları ve miktarı kafi nü
munelikte beraber getirmeleri. 

(514) (3153) 

"" . . 
Üsküdar cihetinin bir aylık 

erzak nakliyata pazar!ığa kon-
muştur. ihalesi 11. 1· 932 pazar
tesi günü saat 15 icra edilecek
tir. Taliplerin muvakkat temin~t
larile muayyen zamanda komıs
yonda bulunmaları ve izahat 
almak llzere her gün komisyona 
muracaatJarı. (527) (3202) 

* * * 
K. O. için 360, 1. inci fırka 

içiu 350, Çatalca MOstahkem 
iç~n 50 ton un alınacaktır. Pa· 
zarlığı 11-7-932 pazartesi günü 
•at •iade yaula saatlerde ko
•fayonurnuzda yapılacaktır. Şart
namealni görmek isteyenlerin her 

(531) (3233) 
* • • 

Yerli fabrikalar mamu'ahndan 
342000 metre çamatırlık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 6 -ağustos-932 
tarihine müsadif cumartesi günü 
l!laat on beşte yapıl&caktır. Talip
lerin şartname ve nümunelerini 
görmek üzere hergün Ankara 

Merkez Sa. Al. Ko. na müracaat
ları ve münakasaya iştirak ede
ceklerin de o gün ve saatinden 
evvel teklif ve teminat maktup
larmın makbuz mukabilindt! meı· 
kur komisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri (530) (3232) 

* * * 
Tiredeki kıt'atın 10 aylık ih

tiyacı o'.ao (253,800) kilo ekmek 
kapalı zarf usuli!e münakasaya 
konulmuştur. 6 Ağustos 932 Cu
martesi gtinll saat 1 O da Tirede 
Askeri satınalma komisyonunda 
ihalesi yapılacaktır. Şarloameıini 

,, __ z_A_Y_I_L_E_R ___ ı 
IıhalAt ~ümrüjtünden :ılınan ~0.18 

beyanname nı.:marJ. ve 16 temmuz 9.31 
tarihini havi ve R. C. d t maı kalı ve 
3440 ve 3441 numaraiı iki balye keçeye 
ait 22983/ numara ve 21 ıemmuz 93 l 
cıırihli makbuz za~·i edilmişcir. Yenisini 
ala1:ajtımdan evvelkinin hükmü olmadııtı· 
nı ilAn ederim. Çarşıkapı Rafail, Salorn 

Domlcdo 

Yerli fabrikalar mamulatından 
60,000 metre boz renkte elbise
lik kumaş kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. Ihalesi 31-tem
muz-931 taribiae müsadif cumır· 
tesi günü saat 13 te yapılacaktır. 

Talip letin şartname ve nilmuneaioi 
görmek üzere hergün Ankarada 

Merkez Sa. Al. Kona miiracaatları 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin de o gün ve saatten enel 
teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz mukabilinde mezkur ko
misyona tevdi eylemeleri. (528) 

• • • 
(3230, 

K. O. vo; 1 inci fırka için alı
nac:ık yüz kilo kırmızı biber ve 
Çatalca Mst Mv için alınacak 
yüz kilo çay için pazarlık 13 7-
932 Çarşamba günü aşağıdaki 
saatlerde yapılacaktır. ihaleye 
istirik edece!derirı vakti muay· 
yeninde ve şartnamesini almak 
isteyenlerin de her gün komis· 
yooumuza muracaatJarı. (535) 

(3ı.17) 
15,15 kırmızı biber 
15,30 Çay. 

• • * 
Edremitleki kıt'alar için kapalı 

zatfia münakasa ya konulan 
1,360,000 kilo oduna talip çık
madığından 17-Temmuz-932 pa
zar günü Hat 15 de ibalui 
yapılmak üzere tehir edildiğinin 
ve taliplerinin aynı gün ve saat
te teminatlarile birlikte Edremit 
Alım Satım komisyonuna mura· 
caatlarının ilanı. (537) (3239) 

* * * K. O. ve 1 inci fırka kıt'aları 
hayvanatınını ihtiyacı olan kuru 
olun kapalı zarfla münakaıasında 
talip çıkmadığ.nda~ pazarlıkla 
alınacaktır. Ihalelerı 13- ternruuz-
932 çarşamba günii aşağıda ya
zılı saatlerde yapılacaktır. Şart· 
namesini almak istiyenlerin her
güo ve pazarlık lğa iştirak ede-
ceklerin de vakti muayyeninde 

müracaatları. 

(538) (3240) 
komisyonumuza 

Saatleri 
16,30 
17 

K. O. otu 
1. fırka otu 

Istanbul sekizinci icrasından : 
l\1ahcu:ı ve furuhtuna karar verilen 

cuhnfiye eşyası ı 3·? 32 tarihinde saat 
13. 15 arasında Kadı köyünde tepe soka· 
ğında kömür ıüccari ıaharnim elerıdinin 

yeddi emin sıfoti!e maP;ızasının önünde 
saulac:ığı il:ln olunur, 

lzmir • Pire - lakenderiye 
postası 

(lzmir) 12 Temmuz: Sah 11 de 
Galata r1bhmmdan. 

Trabzon Postası 
(Cumburiyet)l3Temmuz Çar· 

ıamba 18 de Galata rıhtı
mından 

lzmlr - Mersin postası 
(lnebolu) 13 Temmuz Çar

şamba 18de idare rıhbmmdan 
kalkarlar. 

lzmlr Ekspres poatalar1nda: 

lstanbul - lzmir ücretleri 
Kr. 

1 inci kamara 1500 
2 inci 
3 üncü 
Güverte 

" ,, 
1000 
800 
300 

Mersin postalarmda 

Istanbul • lzmir ücretleri 
Kr. 

1 inci kamara 1000 
2 inci ,, 800 
GDverte 300 (3184) 

idarece aşağıda ismi yazılı 
malzeme pazarlık ile satın alı
nacaktır. Teminat % 10 dur, 
ihale 13 - 7 • 932 saat 16. 
Siyah saç 30 Tane 
Köşebent 30 ,, 
Kazan borusu 100 ,, 
Demir çubuk 16 Mt. 
Perçin çivisi 800 Kg. 
Cıvata 150 ,, (3152) 
-------

lstanbul dördündi icra mem11r/u .. 
ğundan: 

Dimitri veledi Teohari efendinin 
Todori \'eledi Kozma Papadopulos e
fendiden 5 ağustos 32:> tarihinde is • 
tikraz eylediği paraya mukabil \'d& .. 
en mefruğ bulunan Balatta ilacı Jsa. 
mahallesinin Yarım balat caddesinde 
köse basında 17, 19, 21 kalp numara-

~ \ 

Tarla murakkam mukaddema mna 
dükkan h:ıne elyevm arsa :lO gün. 
müddet1e ihalei evveliye:re \'azoluna. 
rak 50 lira bedelle talibi uhtesinde 
olup ihaki lrnt'iyesi icra kılınmak 
üzere ve yiizde beş zamla 15 gün müd 
detle ihalei kat'iye müzayedesine kon 
muştur. 

Mahalli mezkur hala boş bir ar• 
olup hududu bir tarafı Avram Abea. 
tar hanesi bir tarafı köprü başı cadde 
si bir tarafı yarım balat ve bir tara. 
fı emvali metrukeye ait arsa ile mah .. 
duttur. ~ 

1\fesahası 32 metredir. l 

Kıymeti muhammenesi tamamı 4:id 
liradır. 30 - 7 - 932 tarihin~e sa.at 
ıı - 17 ye kadar. Talip olanlamı 
kıymeti muhammenesinin yüzde 01l 

nispetinde IWY ak~esini müstashibeıı 
338 - :1as dosya numarasile memurf.ı 
yetimize müracaatlan ilan oJunur. 

Kadıköy sulh ikinci hukuk maJıkft,. 
mesinden: 

Müteveffa Tel"fik bey ile miltevef. 
fiye Hamdiye hanımdan mütevellit ve 
Kadıköyünde KurbağaJr caddesinde 
üçüncü sokakta mukime Kevser hant• 
mrn vesayet umurunu ifa etmek üze• 
re dayısı İstanbul gümrüğü duhuliye 
memuru Ali Niyazi beyin kendisine 
vasi tayin edilmiş olduğu alAkadaran 
ca malüm olmak iizere kanunu me .. 
deninin 371 inci maddesine teYfikaıı 
ilan olunur. 

lstanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: 

Bir horcıın temini istifası için m:ıh
cuz \'e panmı çcvr 1 mcsi mubrrt'r mııh· 
telif num:ırada postal ve çi zme Mer
c~nda Y:ıldı ı han 9 numıırııd:ı l(ı ? 9:32 
Cumartt-si ~ünü saat 12 den ı:onra 1 i
rinci 'çıli arıtırma ile c:ıtılacağından tn
li;ılerin mahallinde bu!unacak memurını 
müracııatlan ilı\n olunur. 
~~~~~--~~~~~~~-

lstanbuJ 7-ci icra dairesinden: 
Mahcu7. \"e p,:ıraya çc\·rilmesi mukar

rer gayn mııbadillcre Vt'rilcn bonolar 
24 7 932 tıırihine müsıdi f Pazar günü 
ı;aat 1I·12 de B.ıhçekapı'd.ı 4•cü \akıf 

hanın esham ve tah\'il:\t borsasını.la aleni 
müıayede ile saııl:ıcıığınd:ın taliplerin 
mahallinde hazır bulunacak icra memu
runa müracaacları iBn olunur. 

lstanbul sekizinci icrasından : 
Bir borçtan dolayı mahcuz elbiselik 

kum:ışlar l 3· 7. :12 tarihinde saat 13. t 5 e 
kadar 1 scanbul da postahane karşısında 
F.rznım h:ınında yavuz terzihane1i sıhibi 
ömer lütfü beyin terzihanesinde satıla
cağı ildn olunur. 

Satıh k eşya 
Eminôna Malmadflrla

ğünden: 

lstanbul Polis Mildiriyeti de
posunda mevcut muhtelifDlcina 
eşya cem'an 202 lira 18 kuruş 
muhammen bedelle ve açık art· 
tirma usulile 25 Temmuz 932 
pazartesi günO saat on d6rtte 
mahalliode .satılacaktır. Depozito 
yatırmak ıçın Malmüdürlüğüne 
müracaat edilmesi. (2981) 

Şirketi Hayriyeden : 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Temmu:ı932 

tarihinde munkazi olacağı cihetle yeniden iıticarma talip olanla
rın heyeti teftişiye riyaseeline müracaatları. 

Deniz levazım satınajma komisvonundan: 
10500 kilo kösele )Pazarlıkla münakasası 13 temmuz 
5300 kilo vakete , 932 Çarşamba günü saai 14 te 
2250 ayak Amerikan vidalası J 

Den=z kuvvetleri ihtiyacı ıçın yukarda cins ve miktarı yazılı 
malzemenin evvelce yapılan münakasasında verilen fiatlar Veka
leti ce!ilcce gali görüldüğünden do!ayı pazarlıkla yeniden müna
l<asaları yukarıda yazılı tarihte icra kılınacağından daha mutedil 
fiatlarla mezkur malzemeyi vermeye talip olanların muvakkat 
teminatlarını Istanbul Defterdarlığı muhaseb~sine yatırarak ala
ca kl~n makbuı ile birlikte yevmi münakasada Kasımpaşada 
Denız levazım nlmalma ko~ısyonuoa müracaatları. (3146) 
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~=:en Fosfatlı ark Malt Hulisası Ku~:~~~~a~~tiln::~i~I:: 
annelere kuvvetıen~irlr. 

~~~~~~~~~____::::__~~~~~~~~~~~~~---.-~~~~~~~~~~---

. . . • r=VAKITın ~1 , 
Ecn~bı ıpeklıyı . . f ~~~?,.~üz~~'~'~lanL 
tercıhte serbestsJDJZee iş ar1yor - Günün muayyen sa· 

Eğer: 

ayarında bir 
~cnebi ipekli 

• 
aynı 

hatta 
e ili 

kumaşı 

fiyatta, 
yüzde 
daha ucuza 
bulabilirseniz ..• 

Bir kaç misal: 
1 -- Krep damurlar 245 
kuruştan itibaren ••• 
2 - Krep birmanlar 270 
kuruştan itibaren ••• 
S - Krep mongollr 485 
kurµştan itibaren ... 

" • • • ,· 1 • • • ' . ~ ~ 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 1843 lira 26 kuruı olan Ümraniye köy mektebi
nin tamiri kapah zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün levazım 
müdürlüğüne müracaat etmelidirler. ihale günü olan 1·8 932 pa
zartesi günüde 138,5 lirahk teminat makbuz veya mektu ile 

teklif mektuplarım saat on beşe kadar Daimi Encümene vermele· 
ri lazımdır. (3215) 

Süleymaniye m:ıballesinde mubterik sekizinci mektep arsasında 
mevcut mermer ve malta taşlarile tuğlalar 13-7-932 çarşamba 
günü saat ondan on ikiye kadar mahallen bilmüzayede satılacak
tır. Taliplerin mezkur mahalde bulunacak memura müracaat
ları. (3244) 

Fatih Belediye şubesi müdüriyetinden: Unkapanında Zeyrek 
caddesinde 156 - 158 No. lı belediye malı hane icara vE:rileceğin
den taliplerin 2-8-932 salı gUnü saat 14 te daire encümenine 
müracaatları. (3246) 

Deniz levazım Satınalma Ko
misyonundan: 
10000 kilo sade yağı: Kapalı zarfla ihalesi 2 Ağustos 932 Salı 

günü snat 10 da. 
20 ton Mazot : Açık münakasa ile 2 Ağustos 932 sah 

günü saat 14 te. 
20 ton makine yağı: Açıl~ müna!iasa ile ihalesi 2 Ağustos 932 

salı günü oaat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı olem yukarda cins ve miktarı yazılı 
malzemenin hizalarındaki tarihlerde münakas:ıları icra kkılınaca

ğından şartnamelerini görmek için her gün ve vermeğe talip 
olacakların lıtanbul defterdarlığı veznesine muvakkat teminatla
rını yatırarak alacakları makbuz ilmühaberile birlikte münakasa 
gün ve saatinde Kasımpaşada deniz levazım satınalma komisyo
nuna müracaatları. (3222) 

Yüksek Ticaret Mektebi Müdürlü
ğünden: 
Serbest daktilo kursları 16 Temmuz 932 cumarteıi günü açı

lacaktır. Üç ay devam &decektir. 
Ôirenmek istiyenlerin 5ultanabmette mektep müdDrlütune 

müracaatları. (::S060) 

atlerinde çalışmak üzere usulü müzaafa· 
ya vakıf bir muhasip iş aramaktadır. Kız· 

taşı karşısında 7 numarada ti. S. rumu· 
zile tahrr:ren müracaat edilmesi. 

iş ar1yor - f ler ne iş olursa ol· 
sun yaparım, i~ arıyorum. Bakırköy O:>
maniye kariyesinde kahveci Js\.;ender va· 
sıtıısile berber Ali mahtumu ı..;c:cati. 

Para yahut her nevi eşya
HükOmet memuruna kefaletle yahut ipo
tekle verilir. Saat 9 · 12 arasında müra
caat. lstınbul Bahçekapı dördüncü Vakıf 
han asmakat 29 Union Kol - T 

Taşra mUşterllerimlza -
Kadın rahatsızlıklıırı gebelik, doğum lo· 
hosalık hıfzıssıhhası çocuk düşürmek, 

be bele beslemek bunlaı m beherinin fiatı 
posta ücrctile beraber yüz kuruştur, faz· 
la gönderilmişse iade edilecektir. lstanbul 
Union Kol - T 

iş ocagı 

.A. işsizlere iş ve istiyenlcre her sınıf 
işçi, san'atkAr ve memurlar verilir. inşaat, 
fabrika, elektrik. su tesisatı yapanlar ve 
sair bil O mum iş, fen ve san 'at sahipleri 
tanıştırılır. 

.A. Eml~k satılır, kiralanır ve akarat 
idare olunur . 

.A. iş ocı~na ortak alınır. 
Babıali caddesi Orhan UC}' han tele

fon 23495. 

Sahhk av köpeAi aranıyor
iyi cins bir yaşına kadar satın alınacak· 

tır. Galatada kürekçileıde kahveci Ômer 
efendiye müracaatları. -------

Bir hanım aranıyor - Saraç· 
hanebaşında Halil lbr:ıhim eczanesi itti· 
salinde Tayyare piyankosu Razi kişe· 

sinde istihdam edilmek üzere ı.cfaletle 
okur yazar bir hanıma ihtiyaç vardır. 
Her glln sabahtan akşama kadar müra· 
caat edilebilir. 

ı~ııı~~llllll~~ll~ ı~ı~ ~illl~~ııı~ıı~ı 
DiKKAT , 

Her ilAç müessir değildir. 

GLANDOKRATIN 
Alelide bir ilaç olmayıp 

meşhur Prof. B. Sequart ve 
Schteinach'ın keşfidir. Genç 
ve dinç hayvanların taze Ye 
zihayat hormonlarile ihzar edil· 
miştir. 

Ademllktıdara 
Belgevşekllğloe 

karşı kat'i tesirli devadır .. Er
kek, kadın farkı yoktur. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 200 
kuruştur. Umumi deposu lstan-
bul ZAMAN ecza deposudur. 
Dr. Baylero: Tesirini hastalan Ü· 

zerinde tecrübe için bir kutu makbuz 
• mukabilinde gönderilir • 

Dr.A.Emanuelidisi 
Zührevi hastalıklar 

muayenehaneıi 
Sirkeci : Tr:ıbzon oteli yanında 

VAKii 
Adres: lstanbul ,\.nkara caddesi 

Valm yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 id:ıre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanhul VakıL 

Abone şartlar.: 
ı .i tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800'14;)0 2700 

.!!!' !&rtlarımız: 
Resmi Hususi 

Satın I O Kş 12,50 Kş 
Santimı 20 ~ 25 

KUçUk Hin şartlarımız ! 
1 ~ .) tt 1- 1 U Ucfalı • 
30 50 05 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimizin her üç aylı· 

lı~ içın bir defa mc:cı.:anendir 
B - 4 satırı gec;en ilinl:ırın fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumt 
Neşriyat müdürü: Fikret Adil 

, 

.. 

çatışmak hususundaki gayret ve inhimakinizl 
kesmpmelt ailenızıe beraber geçırdı~ınız kısa 

zamanıardo onların da neş·esinin kaçmasına 

sebebıvet vermemelıdır A DA L i N tabletten 
kullanarak sinirleriniz• te!'kın edıniz ı Bu suretle 
ışıeriniıf daha eyı bakabııecek daha neş'elı 

buıunacalc vt- daha cok caıışabıleceksınız 1 
Sizınlt- tema~ edenler sızden daha fazla 
memnun kalacaklar herke~ sizi daha zıyade 
sPveceıc vt=- teşebbuslerınızde daha ziyade 
muvaftaıc olacaksınız ı 

FC'71.NF.1 l"ROFN RECElf iLE ALINA81LIR • 

Zerinin en 

büyük ı'azitesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 

Muktesit 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasındall 

Bi~ n un ıı 


