
Çocuklar için 

Dostluk yolunda dikenler 
Bulgaristanda Trakya komite

si i•minde bir teşkilat var. Bu 
teşkilat çok zamandan beri ha
reketsiz bir halde iken son za· 
manlarda Türk-Bulgar ve Bulgar
Yunan dostluktan sık sık mevzu· 
bahsolnııya başlayınca kımılda
mıya ve tabrikata başlamıştır. 
Bu kımıldanışın ve tahrikatm 
hedefi de Bulgar hükumetini 
Türkler ve Yunanlılar ile dost
luktan uzaklaştırarak Yugoslavya 
ile anlaşmıya sevketmektir. 

Bulgaristan yirmi otuz sene 
içinde on beş milyon nüfuslu bir 
memleket olacakmış. Bu suretle 
gittikce inkişaf edecek olan 
Bulgar milletine bu günkü hu
dutları kafi değilmiş. Şarki ve 
garbi Trakyayı Bulgaristaoa il
hak ederek Adalar denizine 
çıkmak Jbımgelirmiş. Aksi tak
dirde Bulgarlar Balkanlarda bo-

iulmıya mahkum kalırmış. Bina
enaleyh Bulgarlar için yapılacak 
şey Türkiye ve B\ilgaristao ile 
değil, Yugoslavya ile eJele ve
rerek şarki ve garbi Trakyayı 
almak imiş. işte Trakya komi· 
lesi bütOo tahrikitını bu garip 

iddia ve mülahazaya istinat 

ettiriyor. 

E~er Bu!garistanda Trakya 
komitesi namı altında mevcut 
olan teşekkülün bu memlekette 
hakiki bir mevki ve manası ol· 
saydı, eğer iktıdar mevk.iini 
işgal eden zevat ta bu komıt~
nin tabrikatını teşvik edecek bır 
temayülde bulunsaydı, bunların 

iddi:tlarmdaki s1kameti isbat 
için söz aöylemiye mahal olabi
lirdi. Hakikat halde Bulgaris
tanda mevzuu bahs komitenin 
şöyle veya böyle bir tesir ve 
nüfuzu yo!<tur. Onun için bu 
komite, bir taraftan Türk· Bulgar 
diğer taraftan Bulgar - Yun;ın 
dostluklarını kundaklarken, Bul
gar hükumetinin ve Bulgaristan
daki umumi ve miJli temayülün 
Trakya komitesine müzahir ol
mamasından dolayı da şikayetini 
gizleyememektedir. 

Fakat bu cihet böyle olmakla 
beraber Bulgar· stan.daki Trakya 
komitesinin ve buna benzer di
ğer ban teşekkülerin tesviJit ve 
tahrikihna karşı da lakayt dur· 

Mehmet Asım 
[ Alttırafı 2 inci sayfatuızda J 

Samimi Bir Toplantı 
!illi 1 ürk 1 alebe Biclığinıı~ \uy ziyafetinde 

Tayyare 
Piyankosunda 
Kazananlar 

Tan·are piyankosunun 12 inci ter 
tip altıncı keşidesi dün yapılm1ştır. 
Bu keşidenin en büyük ikramiyesi O· 

lan 200,00 lira 305;)8 numaralı bilete 
~ıkmrştır. Bu bi1etin bir parçası Kum 
kaprda polis memurlarından Tevfik 
Efendidedir. Diğer par~alardan bi -
risi İzmir ,.e diğeri Dörtyoldadır. Bun 
dan başka dün büyük olarak 20,000 
lira 31125 numaraya ~rkmıştrr. Dün 
bin numara çekilmiştir. Keşideye bu 
sabah devam edilecektir. Dün ikrami 
ye kazanan numaralar sıraya konul
muş bir halde altıncı sayfamızdadn. 

Jilet traş bıçağının 
Mucidi öldll 
Los Angeles, J 1 ( f!t.A ) -

Kendi ismile satılan emniyet us
turasının mucidi M. Gilette'io 77 
yaşında vefat etmiş olduğu ha
ber veriliyor. 

Yeni şeker fabrikası 
Ankar·a, 11 (A.A) - Yeni 

yapılacak şeker fabrikası Sam
sunda değil, Sivasta yapı iacaktar. 

sayıfamızda 

Kizım Paşa Hz. geldi 
B. 1\11. MeclisiReisinin gazetemize beyanatı 

Meclis bu sene 170 den fazla kanun müza• 
kere \'e kabn! etmiştir 

Büyük Millet Meclisi tatil edil-: 
dHH için meclis reisi Kazım paşa' 
H;, yaz tatilini geçirmek üzer~ 
dün sabahki trenle Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. . 

Kazım paşa Hazretlerı Hay • 
darpaşa istasyonunda üçün~~ ko 
lordu kumandam Şükrü Naılı pa 
sa ile vali muavini Ali Rıza, po
İis müdürü Fehmi beyler, askeri 
ve mülki erkan tarafından karşı • 
lanmış, bir müfreze polis ve as • 
ker tarafından selamlanmıştır. 

Meclis reisimiz Haydarpaşa • 
dan bir motörle Do1mabahçe ıa ~ 
rayındaki hususi dairesine giderek 
burada akşama kadar istirahat et 
miı,Jer, akşam üstü şehir içinde o• 
tomobille bir gezinti yapmışlar 
ve T okatlıyan otelinde bir müd -
det kalmıı,lardır. 

Kazım paşa Hz dün Dolma -
bahçe sarayında kabul ettikleri 
bir muharririmize şu beyanatta 
bulunmuşlardır: 

Kazım Paşa HZ: 

- Büyük millet meclisinin bu iç-
~~--=~~~~~~~~~~ 

tima ı-ene:-indcki mesaisi çok mii"mir 
neticeler vermiştir. Bu devre esnasın 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Tren kazası tahkikatı 
Bitaraf bir fen heyetıne 

yaptırılmahdır . 
Onblr kişinin cesetleri bulunamadı, yaralı
lar arasında bir kadınla bir de ecnebi var 

Doktorlarımı~ 

"1" 'r- .., ı \ Yirmiye yakın vatan evladının o u- r • )J 
mü ve bir o kadarının ağrr veya ha· ı Devlet demıryo arı 

Doktorlarumz, c.dcta Cl'ı•el ıama " 
nın ruhanileri gibi mukaddes bir sı
nıf halini alnııya ba~.;lad!l.ar. Artık 

bu muhterem zeı·alın kıllanna dol..-ıı

nulmuyor .. Kazanç ı•erg~i mi keBUe
Ct'k? ilk itiraz onlarda'l .. Bu/ıran t•er_ 
gisi mi alınacak? ilk şikiıyet onlar -
dan •. lr.timalar mı yapmıyorlar, li.on
grl'ler ~,,,; toplamıyorlar, lll'gefler ml 
göndcrmi{/orlar, istida/ar nu 11a1mı • 
yorlar .• Bir gayret, bir teliiş, bir a,sa
biyettir gidiyor .• Niçin? Nede'!? Ne 
lıakla? .. Acaba, bağlarda güller nn .. 
ların reçetelerile mi açıyor .. Dar'ilar .. 
da bülbiiller onlarm il<içlarile mi 
ötüyor .. Acaba, lıer aldığımız nefc.ıtte 
onların hakları mı ııar? .• - Şınıf3ız 

Türkiııede bu sınıf iddins1 nedir? 

Ziyafette D11lu11ah MUderrlslerden ve talebeden ~11n • 
Milli Türk talebe birliği dün sa • 

at beşte Halkevinde, darülfiinu·n ve 
yüksek tahsil müderris ve muallim _ 
leri şerefine bir ça~ z.i!afeti ve:rmiş
tir. Bu toplantıda hırlıgin gayesi, fa
aliyeti, ne şekilde çaJışması sanıiınf 
bir şekilde münakaşa edilmiştir, 

Celseyi birJiğin reisi l\fuıaffer Can 
bulat bey açmış, birli~in faaliyeti 
hakkında malUmat vermış, sonra kür 
süye ıkatibi umumi Mahir bey çıka • 
rak Türk gençliğinin inkılab~ ~uva~ 
zi olarak yürüdüğünü ye ıstikbale 
doğru ilerlediğini söylemiştir. Mütea 
kiben birliğin hariciye müdürü Rasih 
bey gençliğin mes'uliyet esasların • 
dan başlryarak Türk gençliğinin içti
ınaf ruhunu ve Avrupa talebe reşek
kü11erinin beyne] milel faaliyeterini 
anlatmış, bu hareketlere şimdiye ka 
dar bigane kalan Türk gençliğinin bu 
gün bu talebe hareketlerine pek ya -
kından alakadar olduğunu bildirmiş 
tir. Bundan sonra trp talebe cemiye
ti reisi Hasan HalUk bey söz almış ve 
demiştir ki: 

"-Maddiyattan ziyade maneviya • 
ta ehemmiyet veren tıp gen.çliği, mil
li Türk talebe birliıYinin ~nelerden 
beri muattal bir halde durmasından 
büyük bir licdan azabı duyuyordu. 

Fakat bir müddet evvel diğer talebe 
cemiyetlerile el ele vererek şimdiki 

teşek!külü vücude getirdik. Birliğimi
zin büyük bir muvaf fakıytle Türk 
gençliğini dahil ve hariçte t.emsil e -
deceği11e tam bir itimadımız vardır.,, 

Badehu orman mektebi talebe ce -
miyeti reisi Ali bey de bazı sözler 
söyledikt.en sonra gençlere hitaben, 
fen fakültesi reisi Mustafa Hakkı, 
tıp fakültesi reisi Tevfik Recep, Mü
derris Kenan Tevfik, müderris Ziya, 
hukuktan müderris Ahmet Reşit ve 
l\foslihittin Adil beyler birer hitabe 
irat ederek gençlere yekvücut bir hal 
de çalrşm.alamu söylemişler, müst~ 
bel mesaileri hakklnda irşat ve tav -
siyelerde buJunmıuşJardrr. 

Son olarak Halk Fırkası vilayet 
idare heyeti reisi Cevdet Kerim Bey 
söz almış, gençlerin el ele vermiş bir 
halde çalL~maJanndan fırkanın his -
settiği iftihardan bahsetmiştir. 

• * "' 
Talebe birliği reisi Muzaffer, aza 

lardan Mahir ''e Necmi beyler dün 
akşamki trenle Ankaraya gitmişler -
dir. Gençler Ankarada alakadar ve -
kllletlerle temas ederek yüksek tahc::il 
gençliğine ait bazı meselelerin halli 
ile uirasacaklardrr. 

fif surette yaralanması ile neticele - idaresine soruyoruz: 
nen Beylikköprü faciası hakkı~da - l _ lstanbul ile Ankara a· 
ki resmi tahkikat henüz kat'i b~r ne- d icıliyen muhtelit k?tar-
tice vermedi. Yalnız kat'i denılecek rasın a "' b 

1 
ük 

da yolcu ara a ar1nm y va-derecede malQm olan bir cihet var: •. .. . ·ı . 
Kazanın vukuu Jokom.otif trenindeki gonlarmın onu~e ge~m me~ı 

U"~- ıı·t degvildir her vakit tatbık edılen bır bozukluktan m ı..ı:ve 1 
v • v •• • D ., 

Çünkü elim hadisenin vukubuld~gu usul oldugu soylenıyor. og-
son dakikaya kadar frenlerin v~~fe- rumudur ? 
sini gördüğü tesbit edilmiştir. Dıger 2 - Böyle ise bunun tat. 
taraftan makinist de acemi değildir. bikinde hiç bir fenni mahzur 
Onun da vazifesini hatasız bir sure~ ok mudur ? 
te yapmış olduğu anlaşılmaktadır. y 3 - İdare fen heyetince 

Şu halde acaba had:iseye se~P ~e böyle bir karar yoksa Beylik 
· · A b rayların üzerıne hır v olabılır? ca a .. b lar köprüde kazaya ugrıyan tren· d • düşmuş; yahut ço an 

emır parçası d b"' 1 bi demir de buğday yüklü vagonların . tarafın an oy e r . . v 

ve saırek ş olmasın? Buna dair yolcu arabalarının gensıne bag-J 
parçası onmu b k. 1 · · 

. • k d r bir alamet buluna- !anması ace a ım erın emrı de şımdıye a a . . ? 
tı Onun için en kuvvetli ıhti- ile vuku bulmuştur mamrş r. 

mal olarak tren tertibatının usul.e: ~------------
halif bir şekilde yapılması, yanı y 

Yolcu vagonlanndan sa bile şimdiki nüfus zayiatma sebe-arabalarıının . · ·ı · b 1 akt 
nsiz olarak Iokomotıfe bıyet ':erı memış u unac. ı. . 

sonra ve fre lesi üze Bu ,·aziyete nazaran tren tertıba-
raptedilmiş bulunması mese 1· , tının bu tarzda vapılmıs olmasını fen 

f t k 1 ~ ge ıyor. ' , ., • 
rinde tevakku e m~ azım d buğ ni bir hata olarak kabul etmek n bu 
Filhakika kazaya ugrıyan tre-n e hatarun mcs'uliyetini de şimendifer 

"kl.. lan arabalann yolcu ara-
1 day yu u 

0 
Jd ~ mu idaresinin bu isle muvazzaf o an 

balarından sonra konmuş 0 ktu~u a • fen memurlarrna .. atfetmek zarureti 
kakt Ye tren yoJdan çı ıgt v J'kk" 

hak rr. · ff hasıl oluyor. Binaenaleyh Bey ı op· 
kit makinist tarafından lok~~o 1 

rü hadis<'sinin tahkikini yalnız bn iş. 
tevkif edilince 45 kilometre suratle le alakadar olması ve belki hadise • 
meyilli bir arazi ih:erinden inen bu nin vukuundan dolayı neticede mes
arabalar şiddetle yolcu ''agonlarının ul vaziyetine geçmesi muhtemel olan 
üstüne binmiştir, yolcuların v mühim fen memurlarının ~ütalealarma 
bir kısmı dökülen buğday yıgmları • istinat ettirmek dognı olamaz. 

arçalanan yük arabalarının Bu tahkikatı ka7.anın vukuundan hiç nın ve P . . . ,. .. f . 
altında kalarak ezılmıştir. Nu us ı- bir suretle me~'ul ve alil.kadar olma-
tibarile vukubulan telefat sırf 
tren tertibatının bu tarzda olmasın • 
dan neşet etmiştir. 

Eğer yük arabaları dediğimiz şe • 
kilde trene raptedilmenüş olsaydı ya 
kaza hiç vukubulmıyacaktr, yahut ol-

Sl mümkün olmıynn zevat Ta'ittasile 
yapmak lazımdır. Çünkü tahkikat ne 
tice~;nde verilen hükümlerin isabeti
ne ancak bu suretle itimat olunabi -
lir. 

( Alttırah 5 inci sayfamızda ] 

Kırk lira maa~lı memurun, otu: 
lira aylıklı muallimin, yirmi lira ka 
zançlı muharririn dilsiz fedaklirlılila 
rı 1.-arşuıında l'iıbbayı kiramın r·aı·ey

l<iıH, doyrusu hayli gariptir! 
Kendilerine soralım: Bu mcmte -

kette alın terini inciye kalbeden, ·ıa. 
ba.bf'tfen ba9krr meslek tamyorJar 
mı? .. itiraf l'dl'lim ki, bir gazeteye 
beş kumş r•ermekif.'n çekinen. lıalkı .. 
mız, bir reçete11e b<'ş 11iiz kunı.q r•er
mekten çt'l.-inmiyor.. lliçbir fikir ve 
san'at adamımız yoktur ki. onlardan 
bazılarımn sahip oldukları aparlı .. 
manlarda, lıatta ldraeı olabilsinler! 

Bğa meslekler m·a~ında b;r re " 
falı grafiği çizecek olursak, en yük • 
sek kazanç zikzafiını tababet lıancsln 
de göriiriiz .• 

Böule olduğu lıalde, bu mulıterem 
zrı•atın ağızlarından !/l'11İ bir şikayet 
daim işitiyoruz: IRtanbulda çok dok
tor l'armı.'J. Ccçinemi!lorlarmış. Runa 
bir çare bulmak llizımnıış •. 

l' e çar<'11i rie buluynrlaı·: Büyük ~ölı 
retlerin l'izitc ücretlerini biraz drilıa 
bilyilterek kazanrlarını azaltmadan 
lıastalarını azaltmak .. Onlardn arlan 
lıa3taları da kiiçük şöhretler arasın. 
da fok.ıtim etmek! .. 

Rulıış fena değil.. Fakat, acabcı 
doktor/armuz, aralarında lstanbul 
lıalkını taksime rall§acaklanna bir 
niin önlerine Türkiye haritasım açıp 
doktorsuz mtaı1 köşelerini taksim et 
seler nasıl olur? 

Yusuf Ziya 
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Hayalden bir vatan Belediyede: Garbi T rakyah Poliste: Halk bilgisi 

Akşam pazarı Seyyahlar Kocasını fena halde Kılavızı (t) 
Kaldırılacak d6ğen bir kadın! Ilundrın tnm bir sene en·el Ankaoe 

Bu sabah lstanbulda 

ve milletler 
cemiyeti 

RUıgAr gUl bahçesinden geçer gü
zel koku taşrr. Ayni rüzg!r denizde 
dalgaları önün~ katar, sulan kamçı _ 
lar. A~i. ~zgar uçurtmayı uçurur, 
yelkenı şışırır. Ayni rüzgar leşler ü
zerinden geçer ve kötü kokular ta~ır. 

Belediye dün şubelere pazar
lar hakkıoda bir tamim gönder. 
miştir. Bunda şehrin muhtelif 
semtlerinde kurulmakta olan pa
zarlardan maada akşamları yol 
Üzerlerinde işportalarla ufak pa
zarlar kurulduğu bildirilmekte ve 
mürur uburu menedeceği için 

mutad günlerden başka pazar 
kurulmasına müsaade edilmemesi 

emredilmektedir. 

bulunacaklar Kuruçeşmede amelelik eden rada bir "Kitap yazanlar kooperati • 
Serkis dün sabah karısma para fi kurulmu.;tu. 1931 sene·i 26 maym 

Garbi Trakyadan gelecek " " s · od 

Olan 270 kl 
.• 

1
•
11
.,_ seyyah kafı"le,aı', vermiyerek evden çıkruıştır. Ka- ta Anknra 'ficaret ve • annyı , asm· 

" "' .. da musaddak nizamnamesinde Koo .. 
dün akşam Iskeçeden hareket rısı madam lskopat bu halden peratifin miie i leri olarak Ce,•dct 
etmiştir. fena halde asabileşmiş, derhal Na uhi. Y. Nedim, n. Tahir. ı. Hik· 

Bu kafıle, Garbi Trakyalı tramvaya binerek Kuruçeşmeye met. B. A af. J\. ı.okmnn. B. Vehbi 

• • * 
Tilr1klyenin mlIJetler cemiyetine da 

veti dost ''e düşman ölkelerinde bir 
rüzgar esinti i gibi tesir yaptı. 

Türk ve Yunanlılardan milteıek- gitmiş, koca11n1 fena halde d~ğ· Beyler gösterilmiştir. Şirkete ortak 
du-au" 'bı' ba d d a ala olabilmek irin, nf1ıımnamenin 111 in~. 

üildir. Bu sabah saat 10,30 ta 6 gı tın ao a Y r - :ı t ci fa hnın 12 inci maddesinin (a) frk 
ıeyyahlara hamil olan tren Sir· mış ır. ra_ınn göre. "Üniversite ,·eya yüksek 
k d Bir amele yaralandı ı 

Bir ermeni, muhayyel ermeni va-
tanını kurmak için -..·enid ·ıı ti 

eciye ielecektir. Ken ilerini Galata rıhtımında bağla bulu· mekteptl'n çıkmış olmak,. şnrttrr. ,_ 
burada, garbi Tra1'yalılar karşı- nan ltalya vapurunda amele te bu mahiyette olnn muharrir koo-

. t' . J en mı e er 
cemıye ının kapı ını çaldı. Diyor ki: 

Deniz ıtfalyesl 

Belediye deniz ıtfaiyesioi isla
ha karar vermiştir. Beş ay sonra 
gelecek olan makinalarla deniz 
ıtfaiyesi takviye edilecek, yeni 
bir deniz grubu daha teşkil edi
lecektir. 

1 kt S hl ı t b ld perntifi, kurulmasından bir sene tson 
ıyaca ır. eyya ar, 5 an u a lbrahı'm oö-lu M•hmedı'n sol 1 •·u 
bir hafta kadar kalacaklar, ve, & ~ rn olsa da. yukardaki semamey e " '' T "' k' ayağına ağır bir dem' r parçası çük hacimde 50 s. lik bir broşür ~eş.o 
Yalova ya bir küçük seyahat dO,mllş, ehemmiyetli suretle ya- rine mum ffnk olmuştur. Bu keyfıyet 
yapacaklardır. ralanmasıoa sebebiyet vermiştir. yurdumuzda ayni zamrrnda hem mu .. 

. -: ur ıye iştA! artık milletler cc 
mıyetine · d' . 

kt ·ı gır ı, mıUetler cemiyeti ise 
,.a ı e T'" k ur arazisinde bir ermeni 
Jurdu te i etmeyi kab ı t · t' •r·· 
1 

• u e mış ı. ur 
nye milletler cemiyetine girince mil
letler cemiyetinin knrannı da kabul 

Bu seyahati, garbi Trakyalı Mehmet hastaneye kaldırılmı~tır. harrir, hem naşir olmanm ne kadar 
gaz ı ·ı t t' t · J d' gür hir i~ olduğunu yazıh !Urctte • e ecı er er ıp e mış er ır. Yolda giderken sı:ıdu :ı ,.. f 

u gö termekt.edir. Hu gibi bir tempo le 

e~mlş olacaktır. Şu h:ılde , ·akit ge -
r.ırnteden ermeni yurdunu tesis ede • 
Jım .. 

N • e duruyorsunuz, Fransızlar, ne 
cBluru!or unuz İngilizler... Almanlar, 
rezılyalıhır, Meksikalılar .. 

•• * 
Bu istidayı ya7.an adamm kardeş

lerine bir ölke bulmak için (Sevr) mu 
ahede i çok çabalamıştı. Rahmetli 

ı>rofe ör Yilson ermeni vurdunun 
hudutlarını tayin icin mem.leketimize 

bir ~c tetkik heyetl göndermişti. Bu 
tetkık heyetinin reisi Ya"ingtona dön 

dUğti zaman raporunu c~mhur reisi -
ne \•crd' R ı. aporunda diyordu ki: 

.. _ Eğer i tediğiniz yerlerde bir 
ermeni Yurdu teşkil edilecek olursa 
burad:ıkl ermenileri ermeni olmı -
yanlardan korumak ermeni hakimi • 
yetini te Is etmek i~in bir erme.niye 
altı tane :muhafız· tayin etmek lftzım-
dı!'.. Ermenistanr aradık, aradık bu • 
la.madık ! 

Film deposu 
Belediyenin bir ınedr~seyi ta

dilen vucude getirmekte o!dugu 
film deposunun inşaah bitmek 
fizeredir. Eylülden itibaren şeh

rimize gelecek olan yeni film

ler bu depoda saklanacaktır. 
Konservatuvar mütehassısı 

Yerilen malumata göre, bele

diyenin getireceği konservatuvar 
mütehassısa ıehrimizde şehir ope
retile, baletlerin yetiştirilmesi 
işile de meşgul olacaktır. Müte
hassısın vereceği rapor üzerine 
operet için yeni alatı musikiye 

ohnocaktır. 
Ekmek flatlar1 

Istanbul Belediyesinden: Tem

muzun on üçüncü çarşamba gü· 
r.Unden itibaren ekmek dokuz 

kuruş on para, fırancala on dört 

kuruştur. 

Başvekilimizlo ve 
Hariciye veldllmiztn 
Refik· ları Hanımlar 
Başvekil Pş. Hı. nin refikaları 

Mevhibe ismet Hf. le hariciye 

vekili T nfik Rüştü Beyin refi

ka lan Makbule T nfik RüşUl 
Hf. bu sabah An karadan tehri
mize gelecekler ve akşamki 
ekspresle Viyanaya ve Karlsba· 

da hareket edeceklerdir. 

Bertin sefareti müsteşarhğına 
tayin edilen hariciye vekaleti sa
bık hususi kalem müdürü Kemal 
Aziz B. Ankaradan ıehrimize 
gelmiştir. 

Kemal Aıiı B. Hf. lere Karls

bada kadar refakat edecek son

ra Berline dönerek yeni 'tazife· 

sine başhyacaktır. 

(Sen) c!e bile bulunamıyan erme· Deniz nakJı·yatı nasıl 
ni YU1'dunu Loundan i.cıtemek sade- Peygamtierimizln 
ce ıruıunçrnr. Doğduğu gece idare edilecek? 

. ?\~illctl~r cemiyetine r.-ircrkCJt ye • Seyrı'•efaı'n umumi müdOrü nı 1 ü ki lstıınbul l\1ufnilüğündcn: ~ 

. . r Ye mevcut mü:ıa Hıtıerindcn Sadullah ve işletme müdürü 
hıçbır şey fedn etmiyor. 16 Temmuz 932 Cumartesi A k d 

1\1'1 gUnO RebiOlevvelin Onik"ısı'ne Burbanettin Beyler, n ara an 1 !etler cemiyeti Türkiyeyi me\'- ıehrimize dlSnmüşlerdir. Sadullah 
cut muahedelerile, dostluklariJe ra • müsadif olmakla öoümüzdeki Cu- Bey, posta vapurlnranın devlet 
bıtalarile olduğu gibi kabul ediyor. ma günli akşamı Leylei velideti idaresine alınması hakkında şu 
Türkiye bir kuvvet olduğu i~in mi1 - Hazreti Peygamberi olduğu ilan izahatı vermiştir : 
Jetler cemiyeti kapısından içeri davet olunur. - Kanun ne~rinden iki ay sonra 
ediliyor. mer'i o'acaktır. Bi,.; kanun ahUmına göre 

İstida Adli d t tlll tcşkllı\tımızı pek ıı tcYsi etmek "-ııretllc 
P 1 

yı y:ızan adam bir gu"n ·yolu y e yaz a ar se düae Türk limınlerı arasında post:ı. seferlerini 
"' rse ımezarlıkları dolaşsm ! Adi' t · · · Robespiy • ıye emmuıun yırmmcı tanzim ve idareye hıızırlan:ıcağır~ 

adamın enn :zamanmda ölen bir çaroamba gününden itibaren yaz Kanunda husust vapurlaıın mübayaa5ı 
ti ,..

1 
n-ıezar tnşına tesadüf edecek t t'l' b 1 k T ·1 ç·ın 3 ay mühlet verilmictir. Bu müddet r . . n ezar ta a ı ınc aı ıyaca tır. etil ey- v 

Jıdır: şında şu satırlar yazı • l zarfında clverioli görülen vapurlann lny-
ülün beşine kadar olmak üzere metleri tesbit edilecek, bu meseleler de 

"Yoku benirn ÖJlim" kırk beş, gün sörecektir. Nöbet- ihtilAf çıktığı takdırde birinci ticaret 
ben yaşasaydım sen ölume . ağlama, ci kalacak mahkemeler tesbit mıhı.emesi reisinin hakemliğine müracaat 

n "t.. be ec~khn.,, olunacaktır. 
u un şeri tarihin srrn bu-::- edilmiştir. Hukuk ve ticaret iş- Devlet inhisarı teşkilAtına ait IAyiha 

lenin jçinde toplanmıştır. cum lerinde birinci hukuk ve üçüncü bir buçuk seneye ~ndnr meclise takdim 
s hukuk mahkemeleri tatil esna- edilecek, fohisann ısmi \'e şel.:li o zaaı:ın 

ADRI ETEıll belli ol:ıcnktır. O zıımına l.:adar seferleri 

F t 
sındaki işleri görecektir. Ceza Scyriscfııin idare edecektir. Mevcut teş · 

r&DSIZ ayyarecf- davalarında ilçüncü ceza ve ağır kilAtımız buna J;Afidir. Uazı şubelerin 
lerl gittiler ceza mahkemeleri nöbetçi ola· takviyesi icap ederse bir müddet eHel 

ık I p rak tayin olunmuştur. Sultan açıkta kalan 40 memurumuzu istihd3m 
i gün eYve aristen şehri- edeceğl7.. 

mize gelen Fransız tayyarecileri Ahmet ikinci sulh ceza, beşinci Devlete intikal edecek vııpurlann 
Kolonel Guillemancy'yle kurnan- sulh hukuk Beyoğlu cihetinde kıptan ve müreırebaıt idaremiz hizmetine 

d b h ikinci sulh ceza mahkemeleri de ılınıcakıır. 1 lususl vapurların adedi 28 
an Cos)in dDn sa a saat ye- dir. Bunlardan ı O - 12 tanesinin posta) ı 

d'd y 'lkııt d h k t nöbetçi kalacak mahkemeler 1 ı e eıı uy en arc e et- elverişli olması ve mübayaa edilmes 

Sirkecide Oımaniye otelinde yürüyen işten yılmamak ve bıkma • 
oturan lıpartah T afa oğulların· mak için elbette sadece "y:ükseli rnek 
dan Sadık bin Hüsnü isminde tepten çıkm1 olm:ıl<,. k.Ui gelmez. 
bir zat Köprülühon sokağından bunun için işin nntuzynstı da olrn~ 

arttır. Ru f~e katılanlar içinde n.n • 
geçerken üzerine fenalık gelmiş, tuıya tlar varsa. genç mlinet'Verlcrin 
yere düşerek ~Jmüştür. Yapılan bu teşebbii ü elbette ergeç hıztın n .. 
muayenede ıektei kalpten öldü- lacnktır... • 
ğü anlaşılmışhr. "Küçük hacimde bir br()Şllr,, de • 

Atlar UrkUnce.. dik i e de, hu, tnm znmnnında ~an 
Pangaltıda Osmanbeyde Afi· ,.r kıymeti biiyiik b:r eserdir. Bund41 

"1"111,lıilg isi .. demekten murat "fol1' • 
tap sokağmdan geçmekte olan Jore., eledikleri ~ydir ki, ''1ta11' an·a· 
Efe Tabirin yük arabasının, hay- neleri. adetleri, inanmaları, efsanele .. 
vanlorı ürkerek koımıya başla· ri ve cdelıiyatı'nın mecmuu,. demeK • 
mıılar ve bu esnada araba ilze- tir. Bu giin de her medeni rnemle • 
rinde bulunan hammal Hüsnü ıkctte bu folklore rnah ullerini topl:ı• 
yere düşerek başından mecruh makin uğra an folkloristler ve hatta: 

te ekküller ,·ardır ,.e bu toplama. işi• 
olmuştur. Atlar koşarlarken yol- ni kolayla tının "mnnuel,, lcr "elki • 
da Hadiye Hanıma çarpar;ılıc tnplnrı .. teı·tip olunmustur. Şimdi ba• 
hafif surette yaralanmasına se· hi · nıevzuumuz olan '·Jlalkbilgisinirt 
bebiyet vermitlerdir. Atlar biraz kılav17.t., dn bizde folklorcılık etmtt1t 
ilerde yakalanmıştır. istiyenlcrin :şini teshil etmek mah ..J• 

Sokaklarda dile tertip edilen bir rehberdir. Uir 

k d halkın !olklore'i o halkın :ruhunun 
Galatoda Şeftali so ağıo 1 le Jx>nliğinin ifade::ıidir. Kendisi d 

kahYecİ Koço ile Balpazarh Sa· nus halkının nlt tahakalnrr hayııttll• 
lahııttin ve metresi Bergüzar fc· dan nlarnk birçok kıymetli eserler ra: 
na halde sarhoş oldukları halde :z:nn l\f. Gorkly geçenlerde "Izvcsti~ 
sokaklarda icrayi reralet eder· gnzctc inde ynzcfığı bir maknlesiod~ 
ken yakaJanmişlordır. "Ru halkını tanımak j tiy<mler Tur 

ginof, Dostayc\'skiy, Çehot ve emsalf 
Halk evi 
Koııfera.nsları 

Birinci konferans 14 Temmuz 
Perşembe günü verilecektir, kon
ferans kooperatifçiliğe dairdir. 
Şirketler komiseri Remzi Saka 
B. tarafından verilecek olan bu 
konferansın ehemmiyeti büyUk
tOr. lstihlik kooperatiflerine ga
yet müsait olan bllyUk şehrimiz
de halk tarafıodan alika ile 
dinleneceğini Omit ediyoruz. 

Konferans tam 1aat altıda 
başhyacakhr. Sonunda iıtiyenler 
sualler aorabi leceklerdir. 

Parlsten otomobille 
Oelen seyyahlar 

Df. Maurice Bouille ve kapi· 
ten Albert Bouille adlarında iki 
kardeı Franıız ve zcvceJeri hu· 
susi otomobillerile Pariıten şeb· 
rimize gelmişler, dün BursaY,a 
gitmişlerdir. ' 

muharrirlerin eserlerini okumakln bu 
mak ati nna eremezler: bunun fçfn Q 
hnlkın f olklore'ini tetkik etmek ]~ i 
zımdır" diyordu. Şüphesizdir kl• 
Türk halkının dn bir !olklore'J nr .. 
dır. Hnlkevleri vi\cudn gctir.mekle ve 
onların i~inde 9 türlü s:ıhada ~alışa• 
rnk 9 şnhc ihdas etmekle bir "halJ<ıc 
doğru,, akımı ynrntmak istenilen gürt 
lerde folktore tetkikleri de büyük ~ 
hcmmiyct ke betmektedir. Onan J • 
çindir ld, yukarda bu "Kılanz,, m: 
tam ZJtmnnmda çıktığını kaydettik. 
l\fa. V. nin hars şubeleı·i tarnfmda11 
bu c erin teş,·ik gör<'ccğini umdu'ru • 
muz gibi. bu Halkcvlerinin "Edebiyat,, 
dil ye folklor şubeleri, . için de çol( 
faydalı hir eser olncaktır. t 

A. B. . 

(1) il amil Ziibcyr R, /Jlatbancılıld 
re nc~riyat T. A. Ş .. lstanbul; 1932; 
Dr.jjl'rl 15 K. 

Fransız sefiri mem• 
leketlne gitti 

mi~lerdir. meyanındadır. muhtemeldir. 

Tayyareciler Yeşilköyden kalk- ~ı~====================================:::==========.ı 
tıktan sonra DolDlabahçe sara- Memleket Haberleri 
yıoın üzerinde bir müddet uç- J 

Fransız ıefiri Kont de Cham: 
brun dün Ankaradan gelmiş ve 
akşama Parise haraket etmİ§tİr~ 
Sefır yakmda ehrimizc dDne• 
ccktir. 

Malt\1 gazilere muşlar ve bu esnada sarayın a•= 

::.-.:;· e:~.~!ç·:.~~::\~:-:::: Gazi HeykeiiDin Açılma Merasimi 
ğıtta fU ibare yaıılıdır : Iımir, 11 (Yakıt) _ lzmirde Gazi heykelinin açılma merasimi için mühim hazırlıklar yapıl· 

"Hava nezaretine mensup iki maktadır. 
Fransız tayyareciıi, Kolonel B'- k l k ı · d h b l · k o 600 t a§Ve il ismet Pş. tarafından riyaset edi ece o an merasım e azır u unma ~re. . za a 
Guillemancy ve kumandan Cos- davetname gönderilmi,tir. Bundan başka bQtün Yatandaşlar, hazır bulunmaya davet edılmıştır 
lin, hUrmetklr takdir ve hay· 
ıanlıktarmı huzurunuza atarlar. Poıts Yusuf hakkında Mükemmel bir şöse Tacirler mahkemede 

11-7-932,, lzmir, 11 (Yakıt) - Bostanlı lzmir, 11 (Yakıt) - Şimdiye 
Tayyareciler şehrimizden cioğ- köy fıkra ocağı reisi ticareti kadar yolsuzluktan inkişaf ede· 

ruca Belgrada gidecekler, ora· bahriye müdürlüğü mümeyyizi miyen Sındırgı Akhisara mükem· 
d da yana hareket ederek Kemal Beyi karakolda csldüren mel bir şöse ile bağlanmıştır. 
V nedlk ve Marsilya yolile Pa- po!is Yuıuf hakkında tabkikta Yolun açılması parlak merasimle 

riı döneceklerdir. devam olunmaktadır. yapılmışhr. 

lzmir, 11 (Valut) - Ticaret 
müdürlüğü dört kahve tacirini 

daha muddeiumumiliğe Yerdi, 
iktikArla mücadele kanunu mu
cibince haklarında takibat yapı· 
lıyor. 

. ~ la!Olgazilcr cemiyeti umumi mcrke· 
zınden ; 

I - Sun'i azı yııptırmıılc için ma
racıat edipte halen siparişleri \'Ürut et· 
mlyeıı; 

•. •• 1_1_ - Sun'! 11.aları vürut edip de 
olçusune uygun bulunmıyan ve ılelitlık: 
sun 'j :ızalırı muhtacı tamir bulunan; 

ili - Yeniden sun'i aza yaptırmak 
.ı~rurctlnde olan malOlgazi hı deşleriml· 
zın taşrada lseler mu-.uuıb İsim ve ad
reslerini bir mektupla cemiyetin Beyazıt 
J 2 numaralı posta kutusuna bildirmeleri 
ve lscanbul'dıı bulunınların şifahen veva 
tahriren ıfoğruc:ı merkezi umumivc mC• 
ıacaotla isimlerini kaydettirmcl~ri ıica 
olunur. 
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Ticaret ve iktisat 

Memleketten döviz ihracına 
hacet bırakmaksızın 

ihracat ve ithalatımızı tanzim 
Hazırlanan ve parafe edilen mukavelenameler hakkında, ha· 

ricl ticaret ofisi mUdUrU Cemal Bey izahat v6rlyor 

Takas mukaveleleri akti ve mah -
sulatrmıza mahreç bulmak için iki ay 

danberi Avrupa memleketlerinde se -
yahat etmt>kte bulunan ziraat veka -
Jeti müsteşan Atıf ve harici ticaret 
ofisi müdürü Cemal beylerin şehrimi 
ze döndüklerini yazmıştık. 

Atıf Bey, Anupadaki temaslar 
hakkında mahlmat vermek üzere diin 
akşam Ankaraya gitmi:;;tir. 

Ofis müdürü Cemal bey, dün bir 
muharririmize seyahatten alınan ne -
ticeler hakkında şu izahatı ,·ermiş . 
tir: 
- Seyahatimiz esnasmdn Macaristan, çckos 
lovakya, Almanya, Fransa, Bclçilta, Holanda 
Polonya ve İtalyayı ziyaret ettik. Zlynret et 
tJğimlz memlekeUcrıo memlcketlmlz arasın
da mllzakerclc:r neticesinde mukaveleler ha
zırlandı ve parafe edildi. Yalnız Holanda 
ve çekoslovakya htiktımetıerlle olan muka 
velenamcler sonra p:ı.ra!e edilccekUr. Dl -
llerlcrl lıilkumetc takdim olunmuştur. 

Bu mulmvcıcnnmelerln esası, beyndmi
lel kabul edilerek adeta klQ.slk bir şekil 

almış bulunan Clearing sistemidir. Mukave
lenameJerln aktlndc takip edilen mak~at, 

rncmlckctten döviz ihracına hacet bırak -
maks1zm ihracat ve ithn!Atımızı tanzim et-

mektir, Mukaveleler hUkumetıercc tasdik 
edilince, mer'iyet mevkline girecektir. m -
zim faaliyetimiz ihzarı mahiyette idi. Uğra 

dığmuz bUtOn memleketlerde aldkadarlnra 
TUrklycn1n ihraç edebileceği bUtUn eşya 

hal00nda mufassal listeler bıraktık. 

VekAiet !Uzum gösterirse, Ankaraya gi· 

neleri zarfında muhtelif memleketle
re olan tütün ihracatımız hakkında 
bir istatistik hazırlamıştır. Bu ista • 
tistiğe nazaran son iki sene içinde en 
fazla tütün ihraç ettiğimiz memleket 
ler sırasile Italya, şimali Amerika, 
Çt>koslovakya, İspanya ve Holanda -
dır. 930 senesindeki ihracatımız 
42,981,0:>8 lira, 931 senesindeki ihraca 
tımız da 28,811,423 lira kıymetinde -
dir. 

lran gUmrUklerinde kontenjan 
lran hükumdi de gümrüklerinde 

kontenjan usulünü kabul etmiştir. 1-
ran hükumetince bu hususta bir se • 
nelik bir liste de neşrolunmuştur. Bir 
hazirandan başhyarak gelecek sene -
ye kadar muteber olan bu listede ti
caret eşyalarımızdan bazıları da tah 
dide tabi tutulmuştur. · 

Yerli bez kullanılacek 
Hükumet daireleri tarafından muh 

telif yerlere gönderilmek üzere hazır 
lanan paketlerde hari~ten gelen kana 
viça. yerine yerli bezlerin kullanıl • 
masr bütün resmi dairelere birer ta. 
mimle bildirilmiştir. 

iş kanunu Uiyihası 
İş kanunu Hiyihasmın tetkiki için 

lstanhul ticaret odasında teskil edi -
~ 

len komisyon, bugün toplanacaktır. 

deccğim . .Esasen Avrupadaki !aaliyetlml:: fra ( b 1 
hakkında hUkıimete peyderpey malumat ve nsız arın al ramı 
rUmıou. Çar~amba günü FransızlarlD 

Son bir tecrUbe milli bayramı münasebetile eski 
Ambalflj mütehassısı M. Kühl'ün Fransa sefarethanesi binasında 

bir kabul resmi yapılacak, mas· 
labatgüzar M. Barbia, şebrmizbe 
bulnan Fransızları kabul edile
cektir. 

memleketimiz mahsulatından muhte -
lif sebze ve rney,·aları kendi usulü ü
zere ambal:lj yaparak Ilamburga gö
türme.si ve bu suretle son bir kCTübe 
yapılması kararlaşbrılmrştır. 

1\t Kühl, 25 sandık içersinde seb -
zelerden domates, kabak, patlıcan, 

bamya, fasulye ve meyvalardan da e 
rik, kiraz, şeftali, kaysı, kavun, kar
puz, üzüm ve armut götürecek, bu 
sandıklar Hamburg konsolosluğumuz 
da açılarak muayene edilecektir. Bu 
tecrübe müspet netice verdiği takdir
de mütehassısın keşfinin satın alın -
ması hakkındaki müzakerelere Berlin 
sefaretimiz vasıtasile devam oluna -
c:aktır. 

Beynelmilel tlcart vaziyet 

Harict ticaret ofisi dünya iktısadi 
buhranr ve beynelmilel ticari vaziyet 
hakkında bir istatistik hazırlamıştır. 

Du istatistiğe göre, başlıca mem
lekelerin yaptıkları ithalatın umumi 

Bir baba 
'I1abslllni oğlu ile 
Beraber yaptı 
Belgıralta çıkan "Politika,, ga· 

zetesi, 35 yaş:ndan sonra büyük 
oğlu ile birlikte liseye baılayan 
bir adamdan şöyle bahsetmek
tedir: 

"Morava vilayetinin Bojniyovaç 
köyünde doğmuş olan Y akoviç 
tam bir ilk tahsil yapamadan ev
lenmeğe mecbur olmuştu. Harbı 
umumide asker olarak Selaoik 
cephesinde hizmet ettij'i 11rada 
gösterdiği istidat amirlerinin na
.zarı dikkatini celbetmiş ve ken
disini neferlikten kurtararak kü
çük zabit mevkiine çıkarmıştı. 

Sulhun akdinden ıonra mem
leketine dilnen Y akuviç köyüne 
gitmiyerek Nişde kalmış ve bu

zerindek:i tesirini açıkça göstermekte- rada bir mtiddet muhtelif itler 

kıymeti 1929 senesinde 31,198 milyon 
dolar iken bu miktar 1930 da 2:>,370 

milyona ve 1931 senesinde de 18,2:.iS 
milyona düşmüştür. Bu vaziyet iktı -
sadi buhranın beynelmilel ticaret ü-

dir. yaptıkdan sonra 1920 senesinde 
lktısadl buhrandan ihracat itibari

le en fazla müteessir olan memleket 
ler İspanya, Macaristan, Yugoslavya 
ve şimali Amerikadır. 

Niş sulh mahkemesine kAtip 
olarak girmiye muvaffak olmuş
tur. Bu arada kendisinde tahsil 
hevesi uyanmıı ve 1921 senasin

Muhtellf memleketlerde pamuk de liseye başlıyan büyük oğlt, 
Londra ticaret mümessilliğimizden 

harici ticaret ofisine gelen bir rapor-
da muhtelif memleketlerin bu seneki 
pamuk istihsali hakkında şu tahmin -
ler yürütülmektedir: 

Şimall Amerika bu seneki pamuk mah -
sulll 16 milyon 918 bin balyadır. Geçen se-

neki mahsul 13 milyon 932 b!n balya idi. 
Mısm:n geçen seneki pamuk mahsulU :s mu 
yon 224 bin, bu seneki mahsuıu 4 milyon 
64 bin balyadır. Bir mayısta Amerikada pa 

muk stoku 12 milyon ı 19 bln balya 1di. Ge
çen seneki stok S milyon balya idi. Mısı 
rm pamuk atoku 900 bin balyadır. 

Bu vaziyete nazaran, pamuk fiat
lanmn düşmesi ihtimal dahilinde gö 
rülmektedir. 

TUtUn lstatlstlAi 

ile beraber keodiside liseye 
kayt ettirmiş, ve oğlu ile aynı 
mektepde ve aynı masa üzerinde 
lise derslerine çalıımıya başla
mışhr. Bir taraftan vazifesine 
deYam etmekle beraber diğer 
taraf tan lise derslerine çah,an 
yaşh talebe sene nihayetlerinde 
muvaffakıyetle imtihanlarını ve
rerek liseyi bitirmiştir. Bundan 
sonrada oğlu Harbiyeye kenaisi
de hukuka yazılmıştır. Yakuviç 
hukukuda muvaffakıyetle birtir
mit ve diplumasını aldıktan son· 
ra bir müddet katiplik yapdığı 
mahkemeye bu defa hakim ola-

Harici ticaret ofisi 1930 ve 1931 se- rak gelmiştir. 

' SPOR 
Balkan kupası 
Maçlarında 

Sırp takımı, Bulgar mlllt takı· 
mına maAlup olunca, hadise 

çıkb 1 
Belgratda çıkan "V reme,, ga· 

zetesi, Belgratda yapılan Balkan 
kupası maçları münasebetile yaz
dığı bir yazıda Sırp takımının 
Bulgar milli takımına mağlup 
olması üzerine halkın kendi ta
kımı aleyhine yaphğı nümayişi 
şiddetle tenkit etmekte ve yazı
sını şu cümlerle bitirmektedir : 

.. Belgrat halkı hakkındaki iyi fikrimizi 
muhafaza ct11ek isterdik. FRkat Bulgar
larla olan maçta oyunculınmız aleyhin
deki tezahürata şahit olduktansonra bu
nu yapabilmemize imk1n kalmamıştır. 

Halkın asabına hakim olmayışı oyuncu· 
lar üzerinde de fena tesirini gösterdıği 
muhakkaktır ... 

Yunarıistandaki maçlar 
Atina, 11 (A.A) - Panathi· 

naikos takımı Paok takımmı 1 
re karşı 2 sayı ile mağlup et
miştir. Olimpiyakos takımı Aek 
takımını sıfıra karşı 4 ve Aris 
takımı Heraldes takımını 3 e 
karşı yedi uyile mağlup etmiş· 
tir. 

Aris takımı, milli Qampiyonlu
ğu kazanmıştır. Banathinaikos 
takımı ile Apollon talnmı ara
sında yapılacak olan bir maç, 
bu iki klüpten hangisinin ikinci 
o'aca~ını tayin edecektir. 

Futbol Avrupa kupası 
Po'.onya, 11 (A.A) - Futbol 

Avrupa Kupası Dömi Fıoaıi 

için yapılan bir maçta Bolonya 
takımı First Vienna ismindeki 
Avusturya takımmı sıfıra karşı 

2 sayile mağlup etmiştir. Litto· 
riale stadıcda yapılaa bu maçta 
20 bin seyirci hazır bulunmuş
tur. 
Sqn "•• 'll maçında geçen 

hadise 
Istanbul, l'I (A. A] - Dün 

Rasing klüple muhtelit takım 

arasmdaki maç esnasında sol iç 
oynayan Kemal Faruki Beyle 
Fransız takımı muavini M. Şa. 
vart arasında bir hadise olduğu 
bazı gazeteler tarafından yazıl

mıştı. istihbaratımıza nazaran 
mesele çok güzel bir şekilde 
intaç edilmiştir. Kemal Faruki 
Bey, otelde M. Şavarh ziyaret 
ederek asabiyetine mağlup ol
doğunu söylemiş ve bu vak'anın 
unutulmasını rica etmiştir. Mu
maileybin bu güzel jestini "Fran
sız takımı büyük bir memnuni-
yetle karşılamış ve bu suretle 
hadisenin tesiri tamamiyle silin
miştir. 

Ankara • lstanbul maçına 
hazmrhk 

lstanbul Futbol heyetinden: 15· 7· 932 
cuma günü Kadıköy Fenerbahçe stadında 
icra edilecek m:ıçlar : 

Vefa Kumkıpı - Be}'lcoz saat 15 
hakem Adil Giray Bey. Derece tayini 
müsabakası. 

Tevzii müktfat saat 17. 
Ank:ıra - lstanbul muhtelitleri sut 

17, 30. Kongre kupası nibat müsabakası. 
Aşağıda isimleri yazılı futbolcülcrin 

saat 16.30 da futbol levazımlarile birlikte 
.Fencrbahçe stadında hazır bulunmaları 

tebliğ olunur. 
Fenerbahçeden : Zeki, Fikret, l\1u:ıaf

fer, Cevat, Reşat, A!Aaddin. 
Galatasaraydan: Nihat, Burhan, Avni, 

Mehmet Salim, Surhi, Rebi!. 
Beşiktaştan : Hüsnü, Hakkı, Eşref, 

Şeref, flayati. 
lstanbulspordın: Sala.haddin, Samih, 

Aziz. · 
Süleymaniycden : Nuri, Ruhi. 

rıı•ııııuır 1G Temmuz ·'lııııııııı, 
~ Hakimiyeti Milliye ~ 
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GObl çöllerinde 
Türkçeye çeviren ÖMER RIZA -27- Yazan : 

GOBt ÇÖLLERiNDE 

"B\zım yapılacak işlerimiz pek çoktur. Çünkü bir .~0 

suslında geriyiz. Onun için elde edebileceğimiz her türl.u .Y 
mı, bilhassa lsveçk Almanyamn yardımını temin etme1ı~I· 
bu yi.~ksek rehberlerin yardımı ile Çin medeniyetini, büt~~ 
sanlığın salahına hizmet edecek surette ilerleteceğiz. Bu ıtı 
Çin cümhuriyetinin bütün dünyaya ifa edeceği bir hizmet 
dır.,, 

Profesörün nutku alkışlandıktan sonra söz sırası ha.na 
di. Kürsüye çıktım ve Çinlileri tebrik ettikten sonra Çın1 Jetinin taali ve refahı için duyduğumuz hisse tercüman o 
herkesi Çin cümhuriyeti şerefine alkışa davet ettim. 

Zimmerman tarafından irat olunan parlak bir nutU 
sonra sıra şiire ve musikiye geldi. Okunan şiirler içinde pe 
kileri de vardı. Mesela şiirin biri miladın yedinci asrında 
yan (Tonguz) undu. Tonguz diyor ki: 

"Çili nehri Yin Şan'ın eteklerinde akıyor. Sema bir çadı 
bi, dört tarafı kaplamış. Sema kurşuni, ve istepler sonsuz. 
gar çayırları dalgalandırıyor ve insan otlıyan ineklerle ko 
rı göı-üyor ,, 1i 

Siirlerin biri Han hanedanına mensup imparator Vu 
elçisi Su Vu dan bahsediyor. Su Vu Hünlere gitmiş ve 1-lii 
onu yanlarında alıkoymak istemişler, fakat Su Vu bunu k 
etmediğinden Hünler onu sahile uzaklaştırmışlar ve 19 sene 
çobanlık yaptırmı!lardı. Nihayet, Su Vu serbest bırakılnı! 
tekrar Çine avdel etmişti. İki bin sene evvel vukubulan hadı 
dair ya:nlan şiir Su Vu'nun vefakarlığını terennüm ediyor. 

Şiiderin hepsi eski değildi. Yenileri de vardı. B. 
cümhuriyelten, hürriyetten bahsediyordu. Daha sonra pehh 
lar · r1üreşmiş, boks maçları yapılmış, sonra ziyafetler veril 
mükafatlar dağıtılmı~, yemekten sonra Çinliler, Mongollar, 
rupaiılar musiki parçaları çalarak şarkılar okumuş, graın. 
ve mandolinle eğlenilmiş, çaylar demlenmiş ve bütün misafı 
tütlii tiirlii lisanlarla fakala~mışlar, gülüşmüşlerdi. 

Ziyafet nihayet bulduktan sonra vaziyet eski haline dö 
Arkadaşlarımızdan bir kol Mamuya giderek erzakı 

tekmillemek i~ile meşgul oldular. Mamuya giden ve Fon :M 
şalın kumanda~ı altında olan heyet birçok vazifeler ifa ede 
ti. Heyet Urunci hakinıi, Mareşal Yanga yazdığımız mektubu 
türecekti. Mektupta heyetimizin ilmi hedefleri izah olundu 
sonra yakında Etsin gölden Hami, Şan Şan, sonra Turfa 
Tahau yani Urunçiye gideceğimizi anlattık. Hamide bir rasa 
tasyonu tesis edeceğimizi, ve kendisini ziyaret ile müşerref 
cağımızı, o;ıun tavsiyelerinden istifade edeceğimizi bildirdik· 

T eşrinievvelin 12 inci günü Etsingöldeki birinci istasyo 
coğrafi vaziyetini tesbit edebildik. Burası 41 derece 53 da 
6 saniye şimali hattı arz ve Grenvich şarkında 101 derece 6 
kika ve 35 ~aniyede idi. Yeni tetkiklerle vaziyeti kat'iyetle t 
bit edecektik. 

T e§rİ~ievelin ortalarında rasathane tesis olundu. T eır · 

=s4 Gont ('.ÖLUmlNDE 

velin on dördüncü günü uçurulan balon yerden 14,840 metre 
ni aathı bahirden 15700 metre yükselmi§tİ. 

Fakat 15 teşrinievelden itibaren hepimizi endişe aldı. I' 
sandığımızın dibi görünmüştü. Gerçi mevcudumuz bunu H 
ye kadar götürebilecekti, fakat ondan sonrası için par 
muhtaç olacaktık. Onun için sabahtan gece yarılarına ka 
meşgul oluyor ve mütemadiyen mektup yazıyor ve mektuP 
Urunçiden gönderiliyordu. Mektupları göndermek için ~ 
gölden 650 kilometre mesafedeki Hamiye Hamiden de 5 kıl 
metre uznklıkta olan Urumçiye gitmek icap ediyordu. F 
yollar dolambaçlı olduğundan mektupları postaya verebi 
için 1750 kilometre gitmek icap ediyor. 

Walz ile iki arkadaşı bu işle meşgul oluyorlardı. 
Walz, Urumçiye vardığı zaman oranın hakimine 

yazdığım mektubu da teslim edecekti. 
Mektup ıu !ekilde bitiyordu: 
Heyetimizin azasından Alman Her Walzı sıhhat ve afİd 

tinizi istifsar için gönderiyoruz. Ben uzun bir zaman m~ 
dem Urumçiye bir miktar para göndermiştim. Bu paranıO 
kısmına Hamide bulunduğum zaman muhtaç olacağım. O 
için elçimiz bu parayı alacak Hamiye getirecektir. ElçimiziO 
maye ve yardım görmesi için hükUmet memurlanna emirler 
rirseniz bizi minnettar edersiniz.,, 

Walzın Urumçiye varması için kırk gün, orada itleri 
ması için bet gün, Hamiye gitmesi için 15 gün lazımdı. B&1 
saba göre onun Hamiye avdeti kanunuevvelin 15 ine tesadüf 
cekti. Biz de te~rinisaninin be§inde hareket ederek ayni ııt 
da Hamiye muvasalat edecektik. 

W alz teşrinievelin 15 inci günü hareket etti. Harp ,. 
lerinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı imtiyaz madalY 
alan Walz, çölde iki bjn kilo1:11etre gitmekten korkmazdı. 

18 
Etsin Gol'de 
Kayıkla Seyahat 

Teırinievelin 15 inci günü heyetimiz altı muhtelif iı~~ 
te dağılmı2 bulunuyordu. Yirmi dört kişden yalnız on dor!. 
benim yaruuıda kalmıştı. Fakat iki heyet daha hazırlamak l 
olduğumdan sayımız biraz daha azalacaktı. V on Marta ,aı 
Walzın hareketinden sonra mektup yazmaktan kurtulmuf 
ler üzerinde seyahat edecektik. 
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Tren kazası tahkikatı 
Yeni ve tamaınlayıcı malumat 

A•skişchirdeki hususi muhabirimiz
den: 

Beylikköprüdeki feci tren kaza -
sından kurtulan yolcularla görü~tüm. 
Kazayı şöyle anlattılar: 

Tren llebi köyü civarındaki viraj
dan ~iiratle geçiyordu. Buradaki geniş 
lrnvLtc ayni zamanda bir rampa var 
dır. Bu sırada makine, fren sinvah 
vermiye başladı. Memurlar fren.leri 
. ıkıyorJar fakat sürat bir türlü azal
mıyordu. Nihayet 1-irden fıni, siddetli 
bir sarsıntı oldu. Arkadaki bu<>-day 
,·agonla.~ı, .~çüncü mevki yolcu v;go; 
Iarının u tune fırladı. Ortadaki vagon 
hır, tedrici olarak yıkılırken. furgon 
şahlanmış lıir nt gibi önedoirru kalk • 
mış . '"e m~kinenin iter ine ~trlmıştır. 
Facıanın ıddet ' 'e süratbden şaşıran 
bfr~ok yolcular bir an icin kendi can 
larıle uğraştılar. Yarala~mn:anl::ır bu 
s::ctemcnin f ~hini izale ettikten son 
ra kork~nç bi:r manzara ile Jrnrşılaş
tılar. Cı,·ardaki çayırın ii tü11e hir 
çok mecruhlar uzanmı kalmı!';tı. Her 
dudaktan bir feryat yükseliyordu. 
Telgraf hattını \'c direklerini kırarak 
yere de\'rilen vagonlann altmcln ha -
cnk \'e kolların çırpındıih görülüyor
du. 

'Miidirl umumi 
Rıfat Bey ne diyor? 

Ankara, 11 (Yakıt) - De
miryolları müdiri umumisi Rı
fat Beyle iÖrüıtüm. Tren ka· 
zası hakkında bana şunları 
söyledi : 

"- Tahkikat devam etmek
tedir. Kaza mahalline yeniden 
müfettiı!er gönderdik. Tahki
kat henüz bitmemiştir Yarın 
bitecektir. Vak'anın sebebi 
hakkında zahiri sebeplt.re gö· 
re bir şey söylemek kabil de· 

ğildir. 

Harekatı miıliye esnasında 
Polatlı He Beylik köprü ara· 

sında bir askeri katarda drey· 
man olmutlu. Dreyman aynı 
yerde olmamıştı. Dreymanın 
)'Ol ile hiç alakası yo~tur. Bil-

hassa bu dreymanın olduğu 
yer takviye edılmiş bir yerdir. 
Yarın raporları alacağız. Vak'· :ıa t dokuzda E !.işchirden ilk im . , 

dat ve sıhhiye katan yeti ti. Hasta anın ıebebı raporıarın tetki· 
,.e ?1ccruhlnrı hu katnra alarak f}~ki kinden anlaşılacaktır. 
~~re sevlcettiier. 1\lecruhlardan hi - \..ı~mmr:z:ını!sm---=--s:m=--•"' 
1:1 sı, tren icinde acı acı feryat edi - Ankaradan giden Fen heyetleri kaza 
J ordu. l!:ı".!llt o~lu Selim ismindeki hakkında tetkikat yapmaktadırlar. Ka 
b~ zav:ılhnın ) üzüne huğdar taneleri zanın, makinenin birden bire fren 
h:~~r kttrc;u .. n~~a ·ı ~ihi yerlc.;;mi~, yapması neticesi olduğu kanaati mev 
a" hu ~tı bır·hırıne ka•·ışmı!';, eşZ.ali cuttur. Trende mevcut yolculardan on 
1·~) hıl uc;tu. 80) ayn;!ı knlrasmm di- birinin ce etleri henüz bulunama -
lmı~e.n k<' ilmis \'e ~u aycl< ·yalnız bir mıştır. Bunlann ,·agonlann enkazı al 
derı ılc \'Ücuda b'li!h duruyordu. Zn· tında ezilip öldükleri tahmin edili -
\'a llı Eskiı:ıehirde bir az dalıa ya~ıy:ı. rnr. Yaralı mil•tnrı yirmi ikidir. Ya • 
bileli \'e öldü. ;11 1ııar ara ında fenerltr idaresi u • 

Yarnhlm· nrn T.dn Anaclolu ajansı mum müfetti.,i M. Budiye dahi var • 
nın memurlarından ~·· t>yya bev de dır. Makinist tevkif edilmiştir. Bu 
vardır. Ilu arkarlaş;m 11n da sağ kolu adam yaralı değilse de geçirdiği müt 
rıknı tı R"nd' · I"" k' h' • d · · · · · d 1 · . . · ısı. ~ ı~ ırcıe pe e • hış facıanın tesırı ıle a gm ve er • 
.. ının._ıwhde h:ı'i tcrla,;dedir. semlrşmi bir haldedir. 

Dırrer ynr:ılıların kısmı a::ı:m a . 
"a1•ta tcd·n·i cdilmn\tedir. En attır ya 
ralılnr dokuz kisidir. nunlnrdnn l-iri 
F:ıtrnu hanım iı;miwle HavrlPr!J'ı<rnlı 
bir l.nd·'1r?rr Simavlı Ahmet isminde 
~enç hir J olcunu!l da sa~ ı,oıu dirsc 
ğinde:ı ke ilmi<> \C fnknt ha\·atı kurt:ı 1 
rılmı tır. Gt>r '< E..ı icıchir ~·e o-ere1.J - -

eden ses 

ea2a:t denız Hı gemfsinin 
u Y ZdUrUlmeslne çahşıhyor 

. ~herbo ırg 11 IA A) - Ar· 
tı<Ylıo tahl s ' . . b' e. ıye gem sının ır 

Ja:g cı ~afsallı bir dalg ç elbi-
scsi ı e dıı k n 1 i saatlık bir dalış 
Yapmış fakat · b" -. ' venı :r şey gor· 
mıve muvatfaı< o'ama l 

nıış ır. 

Fidele gemis nın bir dalgıcıda 
öğ edı::n sonra dalmıştır. Artig'io 
akşam üzeri .hareket etmiştir. Hu 
geminin yerme aynı aletlerle 
mücehhaz 1 u~unan ve bugün 
yüzdürme 'm ldinlnrını tetkik 
edecek oıaıı Rostı o tahlis yesi 
kaim olacaktır 

Cevap yok 

Cherbourg 11 (A.A ı - Daı. 
gıçlarda n biri' nıağruİ< tahtel
bahir in teknesıne ağır bir c:sim
le yeniden vurmıya muvaffak 
olmuş fakat hiç bir cevap alın
mamı, bulunduğundan üssübahri 
kumandanı bayraklarıo yarıya 
indirilm 0 sine em r vermictir. 

2 kafalı 4 kollu -;ocuk 
' r Belgrat, 11 ( A.A) - Şıma. ı 

Bosna kasabalarından birinde bır 
köylü karf ın, iki kafalı 4 kollu 
bir çocuk dünyaya getirmiştir. 
2 kafadan birisi 3 saat kadar 
hayat eseri göstermiştir. 

Türkiye iş JJanlmsından: 
Hakimiyeti 1\lilJiyc Bnyrarnınn 

mü adif JG Temmuz 932 Cumarte. i 
günü Istnnbul ve Ileyoıf Iu şubemiz 
kapalı bulunacaktır. 

Faruk 
Abdullah Bey döndU 

Tren kazası hakkında tahkikat 
ya pmak üzere kaza mahalline 
,itmiş olan Devlet demiryolları 

işletme müfetfşi Abdul'ah Bey 
diin sehimiıe dönmüştür. 

l\1. Ve · ze osla 
Miha!akooulos 

Birer ay cs l iranaia çekildiler 

Atina. 10 (Hususi muhabiri
mizden) Parısten gelen telgraf· 
namelere göre Yunan Başvekili 
M. Vcnize los, Londrada Yunan 
hamilierı 1le müzakerede bulunan 
milli banka direktor!arile mtıza
kerede bulunduktan sonra Ba
uyel kaplıcalarına hareket et
miştir. Yuuan haric iye nazırı 
M. Mihalakupo' us da tedavi için 
Ems kaplıcalarına gidecektir. 
Yunan hariciye naıırı, hü iimc
hnın mcsais.ni !Şkal etmemek 
için istıfanamt!sini Başvekile ver· 
m ştir. Fakat BaşYekil, bu isti
fayı kabul etmiyerek Başvekil 
ve hariciye nazırının bütün me-
murlar gibi senede bir ay isti
rahat için mernniyet almıya 
hakları bulunduğu cevabını ver· 
miştir. Hariciye nazırının çekile· 
ceği şayı aısı bundan galattır. 

Atfnada grev 
A'cina t l {A.A) - Tramvay 

müstahdemini kumpanyayı talep· 
lerini kabule mecbur etme'< için 
24 saattan beri greY yapmakta· 
dırlar . 

Romanyada tetkikat 
Cenevre, l 1 (A.A) - Cemi· 

yeti ıkvam katibi umumi mua
vini M. Avenol maliye şubesi 

mediri M. Lodey, Romonyada tel· 
kikat icrasına memur edilmiş 
bulunduklarından dün akşam 
Bükreşe müteveccihen hareket 
eylemıştir. 
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-Göig~·J~·-·~y~·~·~-;-.... -._Kahram·an-sev·-in Macera 1 arı ! 
Yaz günleri gölgede toplana

rak oynıyacağmız oyunlardan bir 
tane daha: Kaç kişi o!ursanız 
olunuz. Bir halka halinde oturur-
sunuz. içinizden biri başlayacak 
ve yanındakine diyecek ki: 

- Senin bir yüzün var. 
Öteki soracak: 
- Ne gibi? 
Birinci cevap verecek: 
- (Me:Jel4) bal gibi. 
Bu cevabı alan da öteki ya· 

nında bulunana aynı sözleri söy-
1iyecek ve gene (B) iJe başlıyan 
bir kelimeye benzetecek. Mesela: 

Barut gibi. 

Üçüncü dördüncüye. dördüncü 
beşinciye... Hasılı bu konuşma 
mütemadiyen denm edecek. A· 
ran·zda biri şaşmr da evvelce 
söylenmit bir (B) Ji keJimeyi tek
rar ederse oyundan çıkacak ve 
sonradan cezasını almak için bir 
nişane verecek~ir. 

Bu ovun pek e~lencelidir. 

Güneş banyosu 

Vucutlara kuvvet vetmek için 
küneşten istifade edildiğini bili
yorsunuz. Bahusus küçük çocuk· 
ları• tabii doktorun tavsiyesine • 
göre, muayyen saatlede güneşte 
oynamak ne kadar faydalıdır. 
Güneş banyosu yapan şu çocu· 
ğun ne~esine bakmınız .. 

l Fnydah Eilenceler ( 

yumurta Şişede 
Bir yumurtayı bir şişe içine 

sakmak ister m,isiniz? Meseli 
bir sürahinid dar aizındın ge
çecek ve biç bozulmıyacak. 
Öyle ise haslsnmıt bir yumurta 
alır dikkatle kabuğunu ıoyarsı-
nız. 

Sonra bir sürahinin içine biraz 
kağıt parça11 atıp bu~Jar.ı yakı· 
nız. isterseniz pek az ısp ırto da 
atıp yakabilirsiniz. Sürahi için· 
deki hava ısınıp genişliyecek 
ve büyük bir kısmı dışarıya çı-

kacaktır. Hemea soyulmuş Y';l
murlayı bir kapak gibi sürabinın 
ağzına koyunuz. 

Sürahi içinde pek az hava 
kalmıştır. Ditarıdaki havanın 
tazyiki yumurtayı yavaş yavaş 

itip nihayet içeriye atacaktır. 
Bundan ıonra sürahiyi iÜzelce 

yıkar, içcrde kalan kağıt ya.n
mıılarını çıkarırsınız. Hele ispırto 
ile doldurup ağzını da gözelce 
kapadımz mı, yumurta biç bozul
madan senelerce durur. Herlu tc; 

- Sürahi içinde yumurta! bu
nu buraya nasıl kaymuşla? diye 
hayret ve takdir ile soıuyordu. 

Siz itin sırrını bildiğiniz için 
gizlice ı~ler; Fak~t ~i'?~eye söy
lemezsioız. Marıf etınııın asla 
meydana çıkmasın diye gizlice 
anlatı Yerdin. 

Bizim Yılmaz kaptan geçen 
gün gülerek anlatıyordu: 

Amerikadan geliyorum. Ya· 
purda tuhaf bir yo!cu vardı. Ka
faıında kocaman bir fapka. 
Kendisine: 

- Ne garip şapkamı var! 
Dedim. Yolcu bir gramofon 

gibi durmadan söyltmiye başladı: 
- KaJiforinyada bulunuyor

dum. Bir gUn kırda gezerken 
uzakta bir adaman bana doğru 
gelmekte olduğunu gördüm. Etin
de büyük bir bıçak ve başında 
böyle bir şapka vardı. Hemen 
tabanı kaldırdım ve ber ... ket ver· 
sin ki yol üzerinde bulunan bir 
ağaca tırmanabildim. 

Adam geldi, ağacın altında 
oturdu. Baktım olmıyacak. Bir· 
denbire lcafası üzerine atladım. 
Haydut sersemledi. Hiç vakit 

geçirmiyerek şapkasının kanar-

1 Şen Fıkral~ 
Et meselesi 

Lokantada tas kebabı yiyen 
bir zat garsonu çağırır ve hid
detle. 

- Baksana, bu nasıl et? Bu
nu yemenin imkanı yok. Ben 
biç bir yerde kösele gibi et gör

medim. 

Diye bağırır. 

Garson sükunetle cevap verir: 

- Piruzlalarımızdan yemedi-
nizde onun için böyle s5yliyor-

suııuz. 

Yô doha bUyUkse •• 

Nezahet resim dersine yenı 
ba41ayordu. Annesi ona lazım 
gelen şeyleri almışh. Nezahet 
bunları tetkık ederken bir ince 
cetvel gördü. 

- Bu nedir anne ? 
- Yapacağın resi mi ölçmek 

,için santimetre. 

- Yaresım daha büyükse? .. 

Yeni bilmecemiz 

1 2 3 4 

1 1 1 1 

1 
--, 2 

3 

Yukcrıdan aşağıya: 
1 - Bir emir 2 - Bir renk 

3 - Bir emir 4 - Dmiri kemi· 
ren bir çelik. 

Soldan sağa: 
1 - Para koymak için bir 

torba 2 - Latife 3 - Yuva. 

il 

u 

V akıt biloıece 
kuponu 

12·7·1932 

il 

u 

tarım indirdim. Bir iple güze!ce 

bağladım. 
Bu suretle kendisini sürükle· 

miye başladım ve adam akıllı 
p:ıtaklndıktan sonra elinden bı· 
çağını, ba,ıodan şapkasını aldım. 
işte bu garip dediğiniz ~apka 
o hayduttan aldığım ganimettir. 

- isminizi lütfeder misiniz? 

- Kahraman. 
- Öyle iıe s~zi tebrik ede· 

rim Kahraman Bey 
Yılmu kaptan kahkahalarla 

gülüyordu. 
- Ayol 
Dedim. 

verd: 

ne gülüyorsun. 
Ayni halde cevap 

- Ne gülmeyeyim ? bir gün 
sonra. kahraman Beyin bu şnp· 
kayı bir ruagazad:ın satın aldığı· 
m gene kendi ağzından dinleme
yim mi?!. 

' Uzak emleketlerde 

Salamon ada ar 

Bir Papo reisi 
Okyanusyanın Yeni Kine ile 

yeni Hebrit adalarının arasında 
uzanan irili ufaklı sayısız adalar 
vardır. Bunlara Salamon adalara 
derler. 

Curada iki cins halk vardır. 
Biri dahilde bulunan zincilerdir 
ki pek iptidai insn !ardır. Diğer 
sahıllerde yerleşm:ş olan Papu
lardır: Bunlar gayet vahtidir. in. 
sanların, bilhassa beyaz etini 
yemesini pek severler. Herpapo 
köyünde b~yük bir bina butunu· 
yor. Buraya kndınlnrın girmeleri 
yasa~tır. işte bu bina içinde esir
leri kebap ederler. 

Papuların pek garik itıkatlan 
vardır. içlerinden biri hasta ol· 
du~u zaman, ona bir ruhun mu· 
sallat oldu:,,una hllkmederler. 
Ve bu ruhu çıkarmak için bir 
çok çarelere baş vuruyorlar. A
ralarında büyücü hekim dedik
leri kimseler vardır. işte ıuhlan 
bunlar çıkarmağa çalışırlar. Eğer 
muvaffak olurlarsa, yani hasta 
şifa bulursa büyücünüu şöhreti 
artar. Aksi halde büyücüye hiz· 
met eden ruhun, hastaya musal
lat o:an ı uhtan daha ic'z oldu.
ğuna hükmedilir. 

Zavallı anmlar değil mi? 
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-Katipke~disini tebrlk'"";der- - şe;i°eri -;ötu:=ii. Nataşa s=;ğ. 
ken şu sözleri sıkıştırıyor: )unun en süslü kadını olacak. 

- Zavallı beyaz Ruslar. Onla- itti onunla gezmekle iftihar 
n hiç bir yerden iıtemiyor!arf edecek. Elbet bundan sonra 

Zaman yok. katip paıaportunu onu eve kapamıyacak. Beraber 
hemen gütürüp Macaristan, Yu- gezecekler ve günün birinde 
ğos?nvya, Bulgatistan sefaretha- evlenecekler. 
nelerinde tasdik ettirmesini tay- Haydi çabuk istasyona kof· 
siye ediyor. Nata~a kısaca malı ! Elveda Viyana ! Elveda 
teşek'·ürden sonra bu muamele- rıhtıma kadar ona refakat eden 
Jeri baptırmıya koşuyor. Kröger ! Ştravs'a çok selam 

O, ne aptallık edipte Viyanaya iyi mi ? 
geldi? O vakta kadar Tagaminin Tren yola düzülüyor. 
kendisine mutlaka Jiizım oldugu- Az kaldı ... az kaldı... itti ya-
nu bilmiyorduki... nında bulunacak Ye ona hür-

Şımdı artık kararını vermiştir. metle soracak : 
Tag~mi'den asla ayrılmıyacaldı. - iyi uyudunuz mu? 
HAydi çabuk gidip Muraya, O vakıt lttiyi kucaklayacak : 
Nyamya'ya Roznuvardaki dost- - Madam vizeniz muteber 
lara hediye almalı. Şu Grando- değildir 1 
teJden kaçmch. Bu otel kendi
ıinde pek fena tuir bırakmıştır. 
:r::er halde Ştravı'tan elde ettiği 

vı 
lstanbula nrmadan sekiz saat 

evvel Uzunköprü istasyonunda 

bir polis komseri Nataşayı tiren
den indirdi. Çünkü kadmın Su
viyet pasaportu yoktu. 

Genç Rus kadını istasyonda 
kaldı. Etrafında eşyası alınmış 
olarak dururken trenin uzaklaş
tığını gördü. 

iki gündenberi toz içinde bo
ğucu bir sıcağın teıiri altında 

yol almış bitap kalmıştı. Yegane 
tatlı düşüncesi Tagamiye kavuş
mak ümidi idi. Şimdi çöl gibi 
bir yerde, çorak bir mahalde 
eski püskü tahtalardan yapalmış 
bir kulübe Ö9ünde durdu. Bura
da altı şimendifer memuru vardı. 

Yapa yalnız bu adamların ara
sında nasıl kalacaktı. istasyonun 
saati onu gösteriyordu. Şefdöga 
ra lstanbula telgraf vermek için 
müracaat etti. Şefdögar onu bir 
odaya götürdü. Nataşa hemen 
Taiamiye elli kelimelik bir iı
timdat telgrafı çekti. Telgraf 
çekilirken gelecek trenleri soru
yordu. 

Bir tek tren gelecekti, o da 
nısfılleyli elli gece gelecekti. 

istasyon müdüriyetinin dairesi 
önündeki tahta sıraya oturdu. 
istasyon müdürü nazik bir 
adamdı. Hademeler bıyık bura
rak genç kadına bakıyorlardı. 

Hazirarı ..• Sıcak fevkalade idi. 
Tahta sualardan birine oturdu. 
Başını elleri arasına alarak iÖZ· 

lerini parlak raylara dikti. 
F urgunlardan ve yük vegonla

rmdan mürekliep bir tren yavaş 
yavaş geçti. Cıvarda kuşlar ötü
yor, yakın evlerden birinden bir 
udun tatlı ahengi duyuluyordu. 
Yavaş yavaş •ilcudunu bir 

rehavet kapladı, cesareti kaynar 
güneşin altında eriyordu. 

Kendisini talie terketti. 
Vaktile Rusyada kaderin dar

belerini yemeden tepinir bağı
nr, ağlardı. Böyle oturup bitap 
büzülmezdi. Fakat o vakıttenbe
ri yüzlerce cenaze görmüş, ağaç
lara asılmış cesetler, yerde ya· 
tan insan, köpek, beyğir ölüleri 
boğazlanmış, kurşuna dizilmiş, 
zımbalanaaş gibi delinmiş mah
luklar ~örmüs, kamyonlara yük 

arabaJarına yığılmış cesetl~ 
OzerJerindeki çadır beıil'I J 
sarkan kolları, kafalan, c• 
bacakla:-ı seyretmişti. /ı 

ilk aşıkım, bu cesetler ~ 
bir yığma girmemek için k~ 
etmişti. Kislovodsk da b ~ 
Şkurooun bazı Semeovof'oO ~ 
zan beyazlann, bazan kıı•!;t.! 
malı olmuştu. Bunları çekti 'tJ. 
sonra artık ısyan etmemiyeı...I 
yere mukavemet gösterdi~~ 
alışmıştı. Şimdi yumuşak b~ ~ 
sim, bir lastik toptu. Kend•.;.! 
si emeli olamazdı, hayatta. 1.., 
bul bir elin emirlerine tab• :,r 
rüyordu. Bir Türk kendisine 1'" 
laşaraknazikine: . ~ 

. - Eğer açsanız bu~'~ 
bır lokma birşey yiyeliın M•. '-

Dedi. Bir tahta merdiveO~ 
maodr, beş bademe bir yuf of'.. 
masa etrafına oturmuşlar. e ·fli 
bir toprak kaptan yeaıek 1' 
tardı. ı. 

Nataşa bu yemeğe aht•" 
ğildi. Mamafih kendiıine ~e 

'bl derek oturdu ve onlar gı 
yemek yedi. 
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1685 2142 K C ''k b' ma .. Fatma ve İkindi .. 1619 16,19 

h:.r::~~!adÔdala~:iıı S~kağmda HüsniyeH.lar ~:m : 1941 ~~::~ 
re devleti tehn:ı~ıntlr.n Sarı Ed\·ar k t 

''en'ı sinema önilnde ikinci açı, ar. 11:-ımson efendinin \,.,s:yetnamesi açı 1 • d 
tırma ile kat'i s:ıtışı yapıla<'agın an 

atik 16, 16 Mü. cedit 14,16 numa· lmsıık 2~:!~ 2,25 

rah iki hanenin tnmamı.5 d' Hasan aia 

Inr:ık u ulen t~nfizine başlanmıştır. 
1 

ı 
taliplerin \'aktinde hazır bu unacn.c l\nnunu medeninin {:i:l ) inci mnd 
memu runn 032 - 10.J2 dosya nu.m.a· de i mucıbince hu hapta itirazı ol:rn-

1 982 

2210 

6920 

893 

1020 

2300 

4055 

1050 

2732 

16430 

1758 

1690 

1044 

5075 

901 

2040 

2161 

2616 

4023 

4541 

4604 

5254 

5622 

5880 

.ıooıs 

10923 

10082 

1U136 

398 

752 

4585 

Kumkapıda Kazgani a ı ma· 
hallesinde uncu çıkmazı soka.· 
ğında atik 8 cedit 14 No. lu hır 
hanenin tamamı. 

h 1 Emine H. KMımpa§ada tahta kadı ma a • 
lesinde mevlevi dergahı soka .• 
ğında atik ve cedit 7 No. lu hır 

hanenin tamamı. Münire H. 
Mahmut paşada Mahmut paşayı 
veli mahallesinde atik nuru osm.a • 
niye caddesi cedit nuru os.manıye 
kapıH caddesinde atik 68, 70, 94 
96, 98 cedit 108, 110, 86, 88 No. 
ft dört dükkanın tamamı. 
Maltepede Bağdat caddesinde lızet Ef. 
654 - 1 heıap ve 460 No. h bir 
hanenin tamamı. 

d Alı. F 'k Dürdane ve Kocamustafa paşa a aı I 
mahallesinde ağa çayırı soka • Zehra H. ar 
ğında atik 13, 13 Mü. ve cedit 21, 
23 No. lu bir hanenin tamamı. . 
Tavşantaşındn katip Sinan ma • Ayşe Ferıde 

'f k ~ d 'fe Saffet hallesinde camii ;!erı so agın a 
eski 1 yeni 3 No. lu bir hanenin H.lar 
tamamı. 

Eren köyünde Bostancı mahal • Ali Riza Ef · 
lesinde atik çatal çeşme cedit yaz 
macı sokağında atik 28 cedit 1-
1 No. lu maabahçe bir köşküıı ta· 
ma.mı. 

Samatyada Sancaktar hayrettin 
mahallesinde atik Sancaktar hay 
rettin vedit Sancaktar tekkesi ao -
kağında atik 21 cedit 23 numa • 
ralı bir hanenin tamamı. 
Altımermerde Arabacıbeyazıt ve 
Seyyit Ömer mahallesinde Servi· 
meydanı ve Silivrikapuıı soka • 
ğrnda atik 50 121 Mü. ve cedit 66, 
151 numaralı maabahçe bir ahı • 
rm tamamı. 
Beyazıtta Sağanağa maJıalleıin • 
de Y akupağa sokağında eıki ve 
yeni 6 numaralı bir hanenin tama 
mı. 

Davutpa,ada Oavutpqa mahal • 
lesinde Bozacı sokağında eski ve 
yeni 4 num;ırnl: bir hanenin tama-
mı. 

Hasan Ef. 
Sıdıka Na
dide H. 

lbrahim 
Suphi Bey 

Rukiye H. 
ve Mehmet 
Arif Ef. 

Haaaa Ef. 

Beylerbeyinde Burhaniye ma - Salih B. 
hallesinde Halitnğa sokağında 
eski 2 Mü. 2 Mi.i. ve yeni 11 nu .. 
meralı maaahır bir hanenin ta-
mamı. 

Büyük langada Cellat çeşmesin - Cemal Ef. 
de Bostancı batı abduHa:1 efen· 
di mahallesinde tmam sokağın .. 
da atik 4,4 Mü. 4,4 Mü 6 numara 
h iki dükkanın tamamı. 
Ga!atada Bereketzade mahalle • Mehmet 
sinde Kamantohanı cadde!inde Rüştü Bey 
eski 17 yeni 14 numaralı bir hane 
nin nmf hissesi. 
Kocamustafapafada Ali fakıh Asiye ve 
rnahalleainde Ali fakıh caddesin Lütfiye H.lar 
de eski 22 mü. yeni 36 nurnaralı 
rnüfrez bir hanenin tamamı. 

1177 Ku~guncukta Çarşı caddesinde Şerife ve 
~~kı 123 yeni 45 numaralı maaoda Fatma H.lar 

1176 
ır dükkanın tamamı. 
Ku~guncukta Çartı caddesinde Serife ve 
eskı ~.25 Yeni 45 numaralı üç oda- Fatma H.lar 
yı mu§terni) bir dükkanın tama • 
mı. 

Yukarda ikraz num~raları Yazılı emlakin vad~i hitamında 
borcun ödenmemesi hMehıle 61 gün müddetle satılığa çıkanldığm
d~n. ~~lip olanların veya fazla. ta_~silat istiyenlerin Sandık Satış a .. 
mırlıgıne müracaat eylemelerı luzurnu ilan olunur. (3278) 

Mm. Uuübahıi ve Kocaeli H$f. Hı'. kumandanlığı 
leva:ıını müdürivef inden: 

Deniz efradı için 25 h~zıran. 932 .tarihinde münakasaya konu. 
lan bir r.ıilyon kilo ekmege v~.rı~en fıat gali görülmekle yeniden 
20 temmuz 932 çarşamba ~unu saat 14 te aleni olarak müna· 
kasası icra edileceğinden talıp olanların Yevm ve saati mez~ür-
da lzmitte Üssübahri kumandanlığındaki komisyona müracaat
ları ilan olunur. (3188) 

Piyanko kişeleri Zayi !;ahadetname ı 
330 sen~ inde 1 tanbul lise.sinin on 

birinci sınıfından aldığım tasdikna.I 
meyi zayi ettiğimden ,.e venisini aıa-' 
cağımdan hükmü yoktur: 

Bayazıt Okçular başında (58) 
(66) (89) ve Fatihteki itimadı 
Milli piyanko kişeleri bugünden 
itibaren bilumum ikramiye ve a· 
mortileri derhal tevkifatsız ver- =============== 
mektedir. 13 üncü tertip birinci 

35ıl Hasan 

lerine muntazırız. 
Ümidi istikbal, Yeni İkbal, 

Yılın ge<;en ) 
187 

Günler' j 
188 r·,t. ile rnnhalllnde rniiracantları ı an L.ınn tarihi ilrınd:tn i1ibaren. bir :ıy 

Yılın kalan ) 
177 

:ızrfında Beyoğlu Dörclüı:cU Sulh Hu olunur. 
l76 

GUnlcı1 J 
kuk mahkeme. ıne nıiirataatları lürn- IJeşinri icra memurluğundan: 

Mı-:hçu1. ve ~atılmn ınn karar 'eri 
len vııldızlı a)nn, salon hah ı, gnr: 

mu ilim olun\\r. 
ta .IJ 

• HA v A ... Dün mcaldık azami 29• asgari 
17 derece olarnk tesbit edilmiştir. llııgUn 
rUzgA.r poyro.zdan esece k hava açık ola -
caktır. 

, ___ n_A_o_v~gaa ] 

lslanbul Asliye mahkemesi .1 üncii 
lıul.:uk dai~esindcn: 

Bedia hanımın kocası Ekrem hey 
aleyhine ikame eylediği boşanma \·e 
çoculdarın velayetlerinin tevdii dava
~ınrn icra kılınan muhakemesi netice 
sinde: bo.,,an mn !arına H~ ~ocukla rrn 

1STANBUL --· l8 den 19 a kadar gra- hakkı velı\yetinin anaya tevdiine ,.e 
mofon, 19,SO uan 20,30 a kadar Hafi% Ah- on be.er liradan :JO lira çocukların ia 
met beyin totıro.kllc saz, 20,80 dan 21 e ka· şesine iştirak eylemesine mütedair 
dar gramofonla opera, 21 dM 22 ye kadar sadır olan 9 - 7 - 932 tarih ve G:iO 
Kemnı Niyazı beyin l§Urakıeı saz, 2:: den No. tu ilfımın halen ikametgahı me~-
22,40 n l>adar orkestra. 

VİYANA (5l7,2 m) ••• 12,ao konı;er, hul hulunan mumaileyhe ilfınen teh -
13,40 plA.k. 15 pltı.k, 16.20 konser, ıs mus1· liği tensip edilmi olduğundan tebliğ 

ltJ, !!O musiki, 2uo konser, 23,25 daruı. mnkamına kaim olmak iizere ilam su 
BÜKREŞ (894,2 m) ··· 13 pl~k. H rııtı.k, retinin muhnkeme di"anh:ınesine asıı 

18 musiki, 20 radyo, 20,40 plAk, 21 konBcr, dığ"ı mumaileyh Ekrem ne:re ihlnen 
21,05 musiki. 

ROMA (441,2 m) -·- JS,45 musiki, 18,45 tebliğ olunur. 
konser, 21,411 konser. 23 konser. ---------------

BUDAPEŞTE (550,5 m) --- 10,15 kon- lstanbul Aslive Mahkemesi 
ser, 13,05 ı;lgnn orltestram. 18,30 musiki, Üçiincü Hukuk dairesinden: 
20,15 konser, 20,•ll salon orkestrası, 23,10 f fadive namı di~er Adiye hanımın 
haber, 24 dans. ı ne.ısı ıamil dendi aleyhine ikame ey· 

OSLO (1071,4 m) --· ııı konBer, 19,45 !ediği ihtar da\ ası üzer ine mGmailevhin 
konser, 21 konser, 23,30 haber, 

23
•
45 

Uyat- ikametgı\hı me~·hııl olması hn~ebilc ilı\nen 
ro. VARŞOVA (l4ll m) ___ l3,45 p\Ak, vaki ıehliğıt üzerine ~elmemesi h:ı~eblle 
14,35 plr.k, 16,10 plAk, 18 konser, 19,20 gıyabında ıahkıkat icra kılınarak evrakı 
dans. 21 konırer, 21,55 edebiyat ve &1yaset, dııva okunduktan sonra ale\·hinde ilenme 
22,10 komcr, 23 dans, 23,<0 haber, 23,50 olunan şııhitler din!enmi~ v~ evr:ıkı dwa 
dans. müçtemi mıhltemeye tc\·dl ı.ılınmış ve 

PARİS (1725 m) -·- 7,45 jlmnnsUk, 8,45 )tvmü muhakeme olaral\11 ıo. 9 - 932 
p!Ak, ıs plA.k, 20 telsiz ve kanun, 20.ao plAk, Cumartesi saat 14 de rıyin oiunmuştur. 
21 radyo konser. Gıyabınd:ı ccrevnn eden muamelitn beş 

Yarın 
VİYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 15 

pltık, 17,3 o konY-ır, 18,30 senfonik konser, 
20,35 lrnnser, 24,45 ltonscr. 

giın zarlındı iıirar. etmediği ve ye\·mü 
mezkOrda isp:ııı vucut e\ lcmediği takrir· 
de hilumum muımel~c m111eber ıı.ldtdı
lerelc mahkemeye kabul olunam:ıyıcı~ı 

hukuk U. 1\1. K. nun 405 ,.e 408 inci 

dero~p ıa\'omano. sandalyalar \'e r .... ıı 
, 7 91~ 

re rribi eş) ayı ~ytiyenin 30. - .. -: • "" 
giinüne ınü,.ndif cumarte .ı. ~unu sn· 
at ondan itibaren Hnlcırkoyllnde .s
kele c•\ddeı;inde O No. lu h:ıned.e açlk 
arttmu:ı ile satılııcağından talıp o .. 
bnlarııı memuruna nıüracaat etm~ • 
leri ilfın olunur. 1 
-,;_a,ıiml diirdirrırii irra dairesin • 
duı: 

BÜKREŞ (394,2 m) - 13 plA.k, H plı\k, 
ıs orkestra, 10,10 konser, 20 radyo, 20,40 
şarkı, 21 solo kl:ırlnct, 21,45 piyano konse
ri, 22,15 keman konseri. 

maddelerine tev{ikan illn olunur 
~~--~~~~~~~~...,_~=--==-=----~-

•==::::: • O ı· u·. R O L · ·======: =·· 

Aksam gnıek inin 30 - 6 - !'32 
tarih ~·e ,!!)!!.., ı umaralı nüshasının l::l 
ind :t) fasının ikinci litunund:ı ~e 
Yakıt gazetesinin gene 30 haziran 
932 tarih Ji ,.c 519S numaralı nü .. hası· 
nm cuncu sayfasrnın beşinci sütu • 
nunda ve Ak 

0

:ım po t:u ı gazetesir:in 
gene :m ha1.i ı an 932 tarihli ,.e 127 Nı~ 
maralı :ıiishasınrıı :; inci sayfa il ikin 
ci sütununda kıymeti muhnmme 1rsi 
tnnınmı ı ıooo liralık kaba ta. ta mu~ 
kndcleına Ömt>r A mi elye,·rn Hnu 
J'atına Jlnlun mahııllec:inde atik Gil· 
nı ii.,. uyu cedit lu.et paşa sofrnğında. 
atik ~) - 7 cedit 2 numnrnlı apar • 
tım:ın·~ tamamı 16 - 7 - 932 tarih( 
ne mü adif rumarte i günü saat 14 
ten 17 ye kadar adirt>mizde asık art· 
tırma ile satıl:ıcnğı füın edilmi ise 
de mezkQr glinün rtsnıi tatile te a • 
düf etme i ha,ı;rbiyle işbu r,ayri men 
ı.uı satışının l~ - 7 - 932 tari"ıine 
ıı üsr.dif pazartesi ~ünü saat 14 ten 
l'/ ~:e kadar daircmizd<' icra edilece
ği 9~ -· 88 1 num:ırah dosy!l numa· 
;asile ilan olunur. 

As. M. Sa. Al. komlsyo-HOMA (Hl,2 m) - 21,15 musiki, :?2,H'i 
haber, 22,45 opera. 

BUDAPEŞTE (550,11 m) - 10,ıı> kon -
ser, 13 konser, 13,05 Balalayka konser. 18 
plflk konBcr, 20 çlgan orkcatrası, 21,30 or
kestra, 22 çlgan konseri. 

n u llAnhıırı 

Ton H "um ve ıaşlıın erit"r. Bobrek ve mc- n 
45 Harbiye mektebi H s:ıne hası:ılıL;larını, pek m(fe~sir bir i; 

OSLO (1071,4 m) - 20 piyano konse
ri, 21,30 konser, 23 musiki, 23,10 edebiyat. 

60 Topçu ve Nakliye mektebi 11!.::c::::::::::: ~ dcndır. ~:::ı:mc:ı::::· ---
105 1 --- Dr. lhsanSami - - - • Yukarıdaki mahallere hiza a -VARŞOVA (1411 m) - 13,45 plA.k, 14,35 

plflk, 16,10 plAk, 17,05 r>IAk, lS konser, 19,20 
musiki, 21,:K> keman konscrt, 23 dans. 23,50 
danıı musikisi. 

KÖN1G\'ÜSTER HA VZEN (1635 m) -
T jlmnastllr, i,15 nerllnden konser. 13 pl~k, 
15 konscır, 17,30 konser, 19 orkestra, 21 mu 
siki, 23 Haber, 23,20 daıııı. 

PAR1S (172~ m) - 20 şiir, 21 edebi 
kırnnt. 21,40 moda, 21,45 tiyatro. 

·-BORSA 
Temmuz 1932 

Nukut 

20 f. f rınsıı 1:-2 
ı S er'ln 762-
ı Oolıır 21:?.-

20 ll·ec 217,-
20 r. llelç L:a 117.-

20 drahmi :ıo.-

20 r. 1 \"içre 8~0.-

20 leva 27,-

1 norln 85,-
20 kuron Ccı. 125,--· - -

Cek fiatları 

t:ııtışl 

r şllln Aı·. 
1 pezeta 
1 Mark 
ı 7.••'otl 
ı r cn,o 

20 ley 
"'I dlnar 

ı çer\'oneç 
ı ı\lıın 

ı .Mecid ye 
ı Banknot 

K urue 
27.-
16.
so-
24.-
a2-
2s.
;"2,-

9~9.-

40,-
234.-

!kap. sa 161 

Pnrl~ 

r.ondrn 
12.03 Pr:ı~ ıs.o -

~eı \ ort 
l\lllAno 

757,-· Vl\·ıına 4,2 5)1 
0.4:'25 tıladrlt 5 7472 
9,3J- Bcrlia 1.9963 
3,4012 \'ar,O\ıı 4,21JO Rruk•el 

Ati na 72,54- rc~ıc 4,0170 

2."'3. Bt:kre• O,P9.5 Clncrrc ... ' • 
Sof\·a oS,9450 nc•grat 30.75-
Am~ıerda'll 1,1719 \losk0\~094.-

- Eshern 
----~--ı 

iş hankısı Q,'20 Tcrkos 26,-

Anadolu 1745 <;lmenıo Ar. 8, -

JtcJl 4.0S l ' nyon dcy 21,90 

Şlr hayrlye 14,50 Şıırı.: dev. 2.75 

Trıım,ay 44,75 ı nly" 2.-
t:muml slgona 11.2 Şarı.: m. ecza 95-

Rom o o ti 21.10 Telefon 15,55 

fatlkrazlar Tehvllfcr 

lst dahlll 
Şart d. ) olları 4,95 

D. Muvahhldc 4R.- 5.-
Gümrulı;lcr 5,10 Rıhtım 19,:"5 
Sa)dl mahı 4,25 Anadolu 1 30,10 

1 ağdat. 4,50 . il 28,8~ 

.Askeri) c • mümessil 27,SO 

rmchki mikdarlarrta bir şartname 
kapalı zarf suretile 105 ton arpa 
satın alınacaktır. Müna!<asası 18 
Temmuz 932 pazartesi günü saat 
14 30 da Tophanede Merkez ku • 
m~ndanhğı salınalma komisyo • 
nunda icra kılınacaktır. Talip· 
}erin §artnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve i, -

, tirak içiıt de §artnamesi veçhile 
haz:rlıyacaldarı teklif mektupla • 
rını ihale gününün munyyen 
vaktinde komisyon riycısetine 
vermeleri. (35) (2794) 

1f. ~ ,,. 

İdareleri Merkez Kumnndan • 
lığına merbut müesaeaat ihtiyacı 
için 20,0\lO kilo beyaz pe;nir 
kapnlı zarf auretile satın alma -
caktır . Münakaaası 19 Temmuz 
932 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede Merkez Kumandan -
Jığı satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır • Tal iplerin şartna -
mesini görmek iç.in komisyona 
mürncaatforı ve İştirak için de 
ıartnamesi veçhile hazırlıyacak • 
ları teklif mektuplarını ihale gii • 
nünün muayyen vaktinde komiı • 
yon riyasetine vermeleri. 

(32) (2i53) 

Öksürük Şurubu 
Oksilrük ve nefes darlığı için 
pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

- Her eczanede bulunur. 

lstanbulda Hııvagazı ve Elektrik 
ve T eşebbüsatı Sınaiye TUrk 

anonim şirketi 
(Sntgazel) 

(Satgnzel) lstanbulda Havagc• 
zı ve Elektrik ve T eşebbüsatı 
Sınaiye Türk Anonim şirketi 
ahiren en iyi tesisat ile teçhiz 
edilmiş olan Y cdikule Gaıhane· 
sinde istihsal edilen taktir olun-
muş katran. 7.İft, benzol, hafif 
yağ, nnftalin Ye saireyi piyasaya 
çılcarmağa boşladığını muhterem 
ahaliye arz ile kespi şeref eyler. 

Mezkur gazhane, aynen (Car
bolineum) un evsafını haiz olup 
mükemmel bir surette onun ye• 
rine kaim olabilen satgazol da 
istihsal etmektedir. 

Şirket, hariçten 
hiç c:şağı olmQyan 
na>ti mrıhsullerinin 
ahalinin rağbetine 
cağım ümit eyler. 

gelenlerden 
bu yerli sa-

mubterern 
mazhar ola· 

Toptan muba}•aat için Beyoğ· 
!unda Şirketin idare Merke7.i 
olan Metro Hanında (Mü~teriler 
Dairesi) 1 inci katta 12 nnma· 
ralı odaya müracaat buyurulrnıı• 
sı mercudur. 

lst:ınbul ~q Haziran l 932 
i\ludiıi~ et 

Satılık zikıyıııet eşya 
Eminönü Malmüdürlüğüoden: 
lstanbul Polis Müdiriyeti de· 

posunda mevcut bulliynt ve ıikıv· 
met eşya cem'an 197 lira on 
kuruş muhammen bedel üzerin
den açık arttırma usulile 1 ·Agus
tus-932 pazartesi günü saat on 
dörtte Sandal bcdestanında satı
lacaktır. Taliplerin d,pozito ya

tırmak için ihale giloünden evvel 
Malmüdürlüğüne müracaatları. 

1 
Sıhhi yemekler· Buzlu içkiler 

FRIOECO l_ 18 ay vade ile 

keşide biletleri de satılmaktadır. 
Muhterem latan bul halkının teırif- İtimadı Milli. .. ____ :mm ______ • (2980) TiE-
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Atina, Kahire, Rodos Seyahati \ TUZLA İÇMELERİ 
rJarekct tarihi 20 Temmuz Bilet için istical ediniz. lstanbul llalkevinde Maarif cemiyetine ve Beyo~luncia !fi Köprüden 6 ~O - 8 20 - 930 - 1 I ,40 de Haydarpaşa'ya harek<'t eden ••· 

ı p \ S i~ \PIT) ~crnres.ne müracaat olunmalı dır. Tel H. 
451 

;: purl arın tıcnlcrı ve cuma ~:ıbahla• ı ilıl\·eren 7 ,·:ıpu ı unun treni mcmbalar~ · ıs:;ıı••••••••ım••-•••• .. •imİİİİİİIİll~mm~~------------ı:mrnW •ııı111111ıııııııııı11ı, . kadar giderler. lçınelerden son ıren ı 5 55 te dir ,,1ııı:ııııııı1111 

İnkibaz, sihhat avarizinio 
menbaidir. Bunu, altmiş se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile btitdn dünyada taninmiJ 
Eno's "Fruit Salt" miis
tahzarindan sabah ve 
akşam bir bardak su dern
o~da bir kahve kaşigi mik
darında alarak def'ediniz. 

.... 
Devlet Demiryolları Uanlan ( 

l 0000 ton kömürün bavui fa hm yeden, Derince Haydarpaşa 
ve Mersin Limanlarına nakli münakasası kapalı zarf uıu!ile 
2)-7 3~ tarihinde Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı
lacaktır. 

Fada tafsilat, beşer liraya Ankara ve Haydarpaşada idare 
VE'znelerinde satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3084) 

10000 ton Live maden kömürü kapalı zarfl:ı münakasaya 
konmuştur. 

Münakasa 24-7-32 tarihinde Ankarada Umum müdürlük bina
sında yapılacaktır. 

. Fazla malumat, Ankara ve Haydarpaşada idre •eznesinde 5 
hraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3L85) 

'-:-:':":":"'~:-:---:---3-._K __ o_._s_a_._A_ı_._K __ o_._d_an _____________ ( 
Milas' taki askerin senelik ek- Çatalca !Vlst Mv ihtıyacı olan 

mel< i htiyacı kapalı zarf usulile oduna kapalı zarfla münakasa-
münakasaya l.onulmuflui. 1 alesi sında veı ilen fiat pahalı ~örüldü-
25· Tc 'Jlmuz· 932 pazartesi günü ğü için ihalesi 13-7-932 Çarşam-
saat 15 te Milas'taki komisyon ba günU saat 16 da yapılacaktır. 
da yapılacaktır. Şartnamesinin Şartnamesini almak isteyenlerin 
bir sureti aşağıda yazılı olan her gün ve pazarlığa iştirak ede· 
makamda da va rdır. Talıp'.crin ceklerin de vakti muayyeninde 
ıartnameleri görmek üzere her komisyonumuza muracaatıan. 
gün ve münakasaya iştirak et· • • (~36) (3238) 

mek isteyenlerin ihale gününde 
1526 liralık teminatı muvakkate 
makbuzlarile ve teklifnamelerile 
birlıkte komisyona müracaatları 

ilin olunur. (504) (3o77) 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi senelik 

francala ve yumurtası pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 13-7-932 Çar 
şamba günü aşaiıdaki saatlerde 
kom!syocumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini almak isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa ittirak ede
ceklerin de kom:syonumuza mü
racaatları. (523) (3178) 

Saatleri 
Francala 14,30 
Yumurta }) 

••• 
Ayvahk'taki kıt'at ihtiyacı için 

150 ton arpa ile 250 ton kuru 
ot kapalı zarf usuliJe münakasa
ya konulmnştur. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her glln 
ve ihaleye iştirak edeceklerin ise 
teminatı muvakkate ve vesaiki 
sairelerile beraber yevmi ihaie 
olan 21-7-932 tarihine mf sadif 
perşembe günü saat 15 Ayva
Jık'taki askeri salın alma komis
yonuna müracaatları. 482) (2915) 

• • • 
Ankaradaki kıt'alar için 60,000 

boz renkte elbiselik kumaş ka· 
palı zarfla mOnakasaya konmuş
tur ihalesi 1·8-932 pazartesi gü· 
nü 13,30 dadır. Şartnameyi gör
mek istiyenlerin her gün taliple
rin tr:minat ve teklif mektupla
riJe Y eniıehirde ahm aahm ko
mısyonuca müracaatları. (539) 

(3260) 

K. O. v~ 1 inci fırka için alı
nacak yüz: kilo kırmızı biber ve 
Çatalca Mst Mv için alınacak 
yüz kilo çay için pazarlık 13 7-
932 Çarşamba günü aşağıdaki 
saatlerde yapılacaktır. ihaleye 
istirak edeceklerin vakti muay-
yeninde ve şartnamesini almak 
isteyenlerin de her gün komis
yonumuza muracaatları. (535) 

. (32~7) 
15, 15 kırmızı biber 
15,30 Çay. 

• • • 
K. O. ve l inci fırka kıt'aları 

hayvanatmm ihtiyacı olan kuru 
otun kapah zarfla müoakasasında 
talip çıkmadığından pazarlıkla 
alınacaktır. ihaleleri 13-temmuz-
932 çarşamba günü aşağıda ya
zılı saatlerde yapılacaktır. Şart-
namesini almak istiyenlerin her
gün ve pazarhldğa iştirak ede
celderin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

Saatleri 
16,30 
17 

(538) (3240) 

K. O. otu 
1. fırka otu 

* • 
Üsküdar ciheti kara nakliyatı 

pazarlıkla ihale edilecektir. ihale 
tarihi 13· 7-932 çarşamba günü 
saat 14 tür. Şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün ve pazarhğa 
iştirak edc":ceklerin de vakti mu· 
ayyeninde komisyonumuza mü· 
racaatJan. (522) (3177) 

* * * 
Çatalca Mst. Mv. fırın odunu 

pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
14-7-932 perşembe günü saat 
16 da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak isteyenlerin hergün ve 
pazarlığa it tirak edeceklerin de 
vakti muayyeniode komisyonu· 
muza müracaatları. ((521) (3176) 

SEV RiSEF AiN 
!\lcrlı:eı:I ld:ırcsi Galata köprülıaşı B 2623 

' ı • J • ı ı • 1\1 ül:ürcar dı- ilan 22640 

lzmlr ·Pire· lokonderiye 
postası 

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

Trabzon Postası 
{Cumhuriyet)13Temmuz Çar· 

9amba 18 de Galata rıhh
mmdan 

lzmir • Mersin postası 

(lnebo!u) 13 Temmuz Çar

şamba 1 O da idare rıhtımından 
kalkarlar. 

lzmir Ekspres postalar1nda: 

lstanbul - lzmir ücretleri 

1 inci kam;ıra 
2 inci 
3 üncü " 

" 

Kr . 

ısuo 

1000 
800 

Güverte 300 

Mersin postalar1nda 

lstanbu: - lzmir i.icretJeri 
Kr. 

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

idarece aşağıda ismi yazılı 
malzeme pazarlık ile satın a lı · 
nacaktır. Teminat % ı O dur 
ihale 18 - 7 • 932 saat ] 6. 
Meıe kütük 35 M 3. 
Çıralı çam. 5 M 3. 
Demir çubuk 100 Mt. 
Galvanez çivi 300 Kg. 
Bakır ,, 50 Kg. 

,, Jevha 400 ,, 
Kalafat üstübu·· 350 tt 

Demir çubuk 2 Demet 

(2994) 

Soda 
6000 kilo sodaya verilen fi. 

at haddi itidalde iÖrülmedi
ğinden münakasası temdit edil
miştir. ihale 14-7-932 Saat 16. 

Teminat % 10 dur. (3228) 

yağı 

içe mi yenler 
40 seneden 
Beri mücer· 
rep. 

YAKIT 1 
Adres: lstanbul .\ nkarıı caddesı 

Vııkıı yurdu. 
Telefon: Yazı ış l eri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370 

Posta kutusu : 40. 
Telgraf: lstanbul Vııkıt. 

Abone şartlara: 
1 , j h 12 Aylık 

Oabilde 150 400 750 1400 Kuruş 
f lariçte fOO T 4:i0 2700 

ilin sartlaramız: 
- Rcsınl l l u susı 
Satın 1 O Kş 12,50 Kş. 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk ilAn şartlarımız · 
ı ~ ,, " 1 • I U 1 Jet alı , 
30 50 b5 7 5 100 l\tıruş 
A - Ahonelerım •zin tıer üç aylı · 

h?;ı içın bir deta mı:cı.:anend ir 
H - 4 satırı geçen ilan l:ırın lazla 
satın için 5 k uruş zammolunur. 

V AKIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Sinekler gıdanızın üzerinde tifo, kanlı ba· 
sur ve verem mikroplarını bırakır. Sivrisinek 
ise keskin hortumlle size, öldUrUcU sıtma· E~!!!::::==~~ 
lar a,ııar. Pire vebanın sirayet vasıtasıdır. 
Bunun için insanın can düşmanları olan 
bilcümle haşarattan sakınınız • onları he
men öldürünüz. 

Sinek • sivrisinek ve bilcümle haşaratı 
sür'atle ve kat'r iurette öldürmek için en 
emin vasıta, bütün dünyaca tanınmış olan 
FLIT'tir. 8a!" renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

ta•vet: mühürlü teneke üzerinde Du resim 

mevcut daOll•• aldıQınız mal FLiT deOlldlr. 

Umumi Deposu: J. BERT ve $ÜREKASI İstanbul - Galata Voyvoda haıt 

ıstanbul t Belediyesı ilanları 

Satılmak üzere Mezat ıdarcsi eşya şubt.sine getirilen ve kıy"' 
meti bulamamasından dolavı satılamıyan 11386 numaraya kayıtla 
bir telefon makineıile 1040 numaraya kayıtla bir lavmana ve sa
hibi meçhul bir sandık ilin tarihinden itibaren on beş gün zar• 
fıoda bilmüracaa sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde ale"' 
!usul bilmüz:ayede satılacağı ilan olunur. (3276) 

Hüseyin Efendi tarafından mezat idaresi eşya şubesine kay
dettirilip kıymetini tecavüz ettiği halde satılmasına muvafakat 
etmediği vanti latör Hin tarihinden itibaren on beş g ün zarfında 
kaldırılmadığı takdirde alelusul müzayede ile satılacağı ilan olu"' 

nur. (3277) 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encü
meninden: 
Kapalı zarfla müzayedeye konulmuş olan Vilayet matbaasmd• 

mevcut ve hali faaliyette bulunan 4 beygir kunetinde gaz ..,e 
betJzinle müte.harrik Groslay markalı bir adet motör, 57-82 eb'• 
dında Alman mamulatından 341 senesinde müceddeten mübaya• 
edilen bütün teferruatile birlikte tabı makinası, 32-42 eb'adınd• 
Viktorya markalı pedal makinası, 755 numaralı iki bıçağile bir
likte keıki makinesi, zımba makinesı, cilt makinesi ve teferruatı 
4 adet otomatik numaratör pruva te2gibı, muhtelif puntoda alta
yüz küsur kilo müstamel ve yetmiş kilo müceddet hurufat fe 
kasaları 50 kilo pirinç çiıgi 370 kilo anterlin, karantür, katrıt 
ve kurşun çiçeklerile muhtelif eb'atta 8 adet gale muhtelif bof' 
da 6 adet kumpas ve makinalara ait yedek anahtar ve sair~ 
gibi matbaa a lit ve edevatı için talip çıkmadığından bedeli 
ihalenin nısfı ihaleyi müteakip bir ay zarfında tediye edilmek f

8 

teminat verilmek ıuretile nısfı diğeri de bir sene sonra ödenıııelı 
şartile işbu afat edevat ve makinalar Ağustosun 3 üncü çarıalll"' 
ba günü saat on beşte ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf
la müzayedeye konulmuştur. Talip olanların 423 liralık temiıı•tl 
reuvakkate mektubu •eya banka makbuzu ile teklif mektupları°' 
mezkur laribt~ Vilayet daimi encümenine vermeleri ve bunlar• 
ait müfredat listesile şartnamesini görmek istiyenlerin Encnıııeıt 
kalemine müracaatları. (3256) 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~----__..,,., 

Umumi Müdürlü-inhisarlar 
ğünden: 

Müfredatı komisyonda mevcut (18) kalem elektrik levaııOS' 
pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin müfredat cetvelini gördD~ 
ten sonra fiat vermek üzere (0

/ 0 7,5) teminatlarını hamilen (25· 
932) pazartesi günü saat (14) te Galatada Mübayaa Komisyoolf' 

na müracaatları. (3219) 


