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tenberi 10 kişi öldürülmüş, ve 
200 kişi yaralanmışbr. 

Polis, 12 defa nümayişçilere 
ateş açmıya mecbur olmuştur. 
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Çay, şeker, kabve bakkıadakl ka D 
Cemiyeti Akvama Girmemiz Ruznameye Alındı 

Yunan Hariciye naz rı T .. rki 
b ·· r.ük bi sitayişle bahsetti 

e 

Re!!' M. Haymans :" 11ilrklyeyl pek yakında aramızda göreceğiz. 
Turkler Avrupa harici olmıyan Akdenizli bir millettir. 

Denizler mllJetlerJ ayırmktan ziyade birleştirirler. " Dedi 
• Cenene, 2 (A. A.) - Anadolu a- gün evvel aramızda cereyan eden çok 
Jansmın hususi muhabiri bildiriyor: dostane bir mükalemeye atfen de 

Tü~kiyenin Cemiyeti Akvama da- b~. davette şahsi ,.e samimi bir telmih 
nt edilmesi hakkında 28 devlet ta- muşahede eylemişti. Türkiye mu· 
rafı~dan verilen takrir münasebetile rahhasının benim naçiz müdahaleme 
bugun heyeti umumiye iştimaınd~ bu kadar ehemmiyet \ereceğini hiç 
~e~e?·a:' eden müzakerat beneçhı bek)erniyordum. Çünkü hpanya he-
atıdtr · yetı murahhasasmın lher hangi bir 

Heyeti umumiye Reisi M. Ilymans devleti Cemiyeti Ak,·anıa girmiye da-
cel eyi açarak ispanya murahhası 1\l \•et için kafi <lerccede sahibi sa-
madariaga'ya söz verdiğini bildirmiş- lahiyet olduğunu katiyen znnnetmi-
tfr. l\f, Madar:iaga, neise teşekkür yordum. Cemiyeti Akvam:ı girmek 
ettikten sonra şu beyanatta bulun- değil, fakat bu girişi muhabbetle 
muştur: teJfikki etmek hususundaki davetirnin 

"Terki tcslihat konferansr umumi bir çok heyeti murahhasalar tarafın-
komisyonunun 13 Nisan celsesinde dan da iyi karşılandığını bugün 
Türl~iye Hariciye Vl'kili, maksadınm 'funan Hariciye nazın söyliyebilmckle bahtiyanm. Heyeti 
j}i nnlnşıhp anlaşılmadığını ve Türki- M. Mlhalakopulos iiliy<'nize şu vesikayi arzediyorurn: 
yeni~ iZ?he ttiği şekildeki siyasetinin konferansa teminat verebileceğini <l.. "Diz, Arnavutluk, Almanya, Avus
Cemıyetı Akvamın mefhumuna muta- ilave etmişti. Te\•fik Rüşfü Bey, turalya, lngiltere, Bulgaristan, Ko
b!k 01.~p ._?lmadığmı sormuştur . 'l'ev- bu sözlerle ayni zamanda benim bir Jombiya, Guba, Danimarka, lspan· 
f!k Ru~ tu Bey, bu asil da,·aya iş- ay evvel arkndaşlanma yaptığım da- ya, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
tı.rak içi!' !ürkiye Cürnhuriyetinin hiç \'ete cevap ,·ermiş olduğu mütn- Yunanistan, Guatemala, Macaristan. 
bır manı görmiy('cesi hakkında leasında bulunmuş \'e bu nutuktan bir A'c rar:ırı 5 ine s:ıvfamızda l 
..................................................................... ?······························································· 

Gandi Türktür ! 

DUn şehrimize geıen Maca: 
profesörU Zaytı 

Hindistanm yalnız müslü tıanları 
Macar Prof esör]erinden ve Ma _, Türklerden müteşekkil değil ayni za-

car - Hindistan cemiyeti lıeisi 1 Alttarafı 4 üncü şayıfamızda 1 -
Galatasaray-Rasing maçı 

Rasing takımı bugün Galata
saray takımımızla kaşılaşacaktır. 
Sahaya alışan ve dinlenen Fran
sızların bugün daha iyi oynama· 
ları ve hakiki kabiJiyetlerini gö~
termeleri muhakkak addedilebı• 
lir. Galetasaray takımı ise maal-1 

esef bugün Burhanettin gibi, 
Mitat gibi en iyi müdafaa oyun· 
cularından mahrum bir haldedir. 
Duyduğumuza göre müdafaadai 
Suphi ile Vahyi oynıyacakJar ve 1 

Burhan, henüz iyileşmediği ci- · 
betle, ihtiyat olarak sahaya çıka-

• 
\ 

caktır. Bu itibarla Galatasaray 
takımının Fransızlara karşı Fe- Fransız takımımn kapU.nı 

nerbaçe kadar iyi bir netice alabilmesi için çok çalışması Te fev
kalade oynaması zaruridir, Galatasaraylılara muvaffakiyet temenni 
ediyoruz. 

111 ıııınııııu111111 ıınıııııuııııııııııııııııı11111111nıııııııııı111111 ııınıııııu 111 

Hava 
Kuvvetlerimiz 
Artvin meb'usunun 
Mecliste lieyanatı 
B. M. Meclisinde, Milli Müda· 

f aa bütçemiz konuşulurken, Art· 
vin meb'usu Mehmet Ali B. söz 
almış ve Milli Müdafaanın ba
vacıhk kısmı hakkında intibala· 

Y.uauf Zlva 

Dün Ankara a a ı 
Ko gresi açı d 

Köprülüzade Fuat Beyle AfetH. ve Ha 
san Cemil B.ler arasında münakaşalar 

Encümenle arasında lhtlU\f 
şayialarını tekzip etli 

Fuat 8. 
olduğu 

Maarif veldlı Esat B. 
Ankara 2 (Yakıt) -Tarih kon

gresi sabah saat dokuzda açıldı. 
Maarif vekili kongrenin maksa-

rtCSprUIU zade Fuat B. 
dını iıah eden bir nutuk söyledi. 
Sonra söıU tarih encümeni reisi 

1 Alttar•fı 6 ıncı sayfada ] 

Büyük ve kanlı bir facia 

1 
Sevdiğlle birlikte iiç kişiyi yaraladı, 
kendisi de balkondan düşerek öldü 

Hadise, Baban zade Recai Niizhet Beyin 
ailesi arasında geçmiştir 

yaptı(Jı müsabakanzii 
gördiiğünüz hanımdır 

Evvelkl seneki gllzel, N6şlde Hanımıa yeni seçilen fterlman tL 
[ Ycnl güzel 5 numaralı yaftayı taşıyanıdır ] 
- Yazısı 2 inci aayfamızdadır -



~· 2 - VAKiT 3 Temmuz 1932 ~~~~~~~;;~~;;~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;-

ILHDa:::.;~~::•.L.ı __ T_e_l.:.g_ra_l~B_a~b~e_rl_~e~rl~_J 932 senesı FonPapen 
Hitierle tamamile ,._ - Türkiye güzellik 

Dün Büyük Millet Meclisinde kıraliçesi! anlaşmış! 
Berlio, 2 (A.A) - Deutsche 

Herrenclub, Almanya asilzadele
rinden bir çoiunu bir araya 
toplıyan ve en nlifuılu azasından 

h 1 Memleketimizde bir kaç cenı Hükumete çay, şeker ve kahvenin memlekete it a ini denberi tekrar edilen guzemk 

b ıd' •d tt• · t •Jdı· müsabakalarmın b~şinciıi dUn ya· l·r e en ı are e ırmeye mezunıye verı 
biri de M. Yon Papen olan bir Ankara, 2 (Vakıt) - B. M. - Gözetilen nokta, evvelce 
kulüptilr: Bu kulüp, şimdiki hü- Meclisi dünkü içtimaıoda çay, memlekete açık olarak ithalini 
kümetin teşkiline müncer olan kahve ve şeker ithalinin bir el- kabul ettiğimiz bir mal mukabi· 
mükilemelerde büyük bir rol den idaresi hakkındaki kanunu lint.le ihracat eıyalanmıza kapan-
oynamııtır. müzakere etmiştir. Müzakere mıo olan kapıları açtırmaktır. 

Ecnebi bir memlekette bulu- esnasında Halil Bey (lzmir) in Badehu Şeref Bey, meclis 
nan bir Alman gazetecisine gön- vaki olan itirazın karşı lktiaat kürsüsünde s6z ıöylemenin iyi 
dermiı olduğu bir mektupta 
kulüp reisi M. Von Gleichen, vekili Mustafa Şeref Bey ticareti olduğunu fakat söylenen sözler 
ezcümle şöyle ciyor: hariciyemizin yapılan istatistik- hakikate mutabık olmadığı 

- Yeni kabineye karşı Nu:iler yal· lere nazaran her sene açık gös- takdirde hariçte yapacağı in'ikA· 
nız aüsamahnkar davranmakla iktifa et- terdiğini, 930 senesinde ise 33 salın düşünülmesini ifade et-
memektedirler. milyon lira açık vermek Uzere 

Ba kabine, Nazilerin reisinin resmen bulunan ticareti hariciyemizin miştir. 
ve kıt'iven tıısvibine mazhar olmuş bir l Müteakiben Recep Bey, Halil 

· konten!an tatbikatı neticesi o a-
kabinedir. • Beye ceYaben fırka programma 

,. · k b' ı ı ı ol ık rnk mütevazin bir surette kapa-enı ·a ınc, gazete er n yan ış ar taalluk eden meseleler ve pren-
iddıa ettikleri vcçhile bir intikal ı,ablnesi lıldığını söylemiştir. 
de 4etildir. Yeni Reichst:ıg, ittifak ile Bundan sonra Vekil Bey, bu sipler etrafında beyanat ve iıa-
dcğil,. de en kuvvetli fırkasının re}leri kanunun tatbikinin, iş sahasını hatta bulunmuştur. 
kabinenin mev\ciini tahkim ve icraatını Neticede müzakere kafi görü-
tasvip edecektir. daraltacağı hakkındaki iddi~yı 

Buaı mukabil kabine, memlelıeti da ccrhetmiş ve ezcümle demış· lerek kanun kabul edilmiştir. 
Nazilere terkedecektir. Bundan h:ışka tir ki: Buna r.azaran halen mevcut 
Prusya Başvekili, veya imparator! uğun Prus· _::.:_:::_: _____________ _:. ________ --:----;-----;:-----;-

ya komiseri olnıık bir utın tayini me- C d y · t d Lozanda 
seleıl Jle nasyonat. sosyalistlerin işti~a· enevre e unanıs an a 
kile dahili idarenin tanzim \'c tensıkıne 

müteılllk bir tııkım ihtilAflar da mt\CUt· Hoover pl!nu Tamirat borçları 
tur. ı ı d ğll ! Fırkalar arasındaki pro'er;,f Serv' cede lapresse Democr te y e ~ i.31 

tarafın don neşredilmiş olan bu Japonya' bu ~ikirdedir mttcadeleler Bugün Almanlara Yei'ilecek 
mel tup Vorvaer\s tarafmdan Cenevre, 2 (A.A) - Terki Şiddetlendi t Lozao, 2 (A.A) - Almanya-
iktibu edilmiıtir. Bu gazete, bun- teslihat konferaasmda yapılan • nın nihai teahhüdatıoı talebeden 
dan Von Papen hükumetinin Hit- mükitlemeler bu sabah M. Hen- Atina, 2 - (Apoye ve Mati- projenin e~l<ali hakkında başlıca 
ler hareketine bağla ye tabi ol- dersonn tevdi edilecek olan müs- ni'nin hususi telgrafı) yapılan alacaklı devletler arasında mu-
duğunun bir delilini g6rmek is- bet neticelere vasıl olmuştur. büyük nümayişe on bin kişi iş- tabakat hasıl olmuştur. 
teme edi•r. AIAkadar devletler ve bilhasga tirak etmiştir. Fakat, Cümhuriyet Almanya ttdi)e kabllıyetini iktisap 

ispanya, Lehistan, elemen ı is- ır ıgı ır ası ı en · opanas· Alman de\'leci ı:ırafından remiııac altına düru 1 üıeyiıı Şükrü Beyin bira
deddir. Bir müddet Tercümanı 
Hakikat gar.eteıiade çalıtmıı, 
bir aralık merkez memurluğu, 
Edirne vilayeti mcktupçuluju 
yapmıştır. Zevcesi Nebiye! .kızı 
Nesliban Hanımlarla bırlıkte 
oturmaktadır. Recai Beyin ye
ğeni, Nurettin Efendi de ara 
sıra eve gelerek ~eceleri m1sa
fir kalmaktadır. Nureddin ef. 
bu mi .. afirlikleri esnasında henUz 
pek genç yaşında bulunan Recai 
Beyın kızı Neslihan hanıma kal-
binde bir aık duymuı, bunu 
muhtelif vesilelerle izhar etmiş 
Ta bir glln bu seYgiıini genç 
kızın babasına da açmıthr. Fa
kat Recai Bey bu bahsa ait biç 
bir ıey konuımak istemediğini 
söylemif, bunun üzerine bu me
sele bir mllddet kapalı kalmıttır. 
Dün gene Nureddin efendi bah· 
si tazelemek istemiı, bu yüzden 
Recai Beyle aralarında bir kav· 
ga çıkmış· ve Nureddin efendi-

"' l?jr daha eve utramaması 
sCSylenilmiştir. Bu kavgadan pek 
fazla mllteessir olon Nureddin 
efendi apteshaneye giderek ta-
bancaıma kurıun doldurmuı •e 
difarı çakarak ıofada zevceai ve 
kızı ile birlikte oturmakta olan 
Recai Bayin üzerine ateı etmiı
tir. Nureddin efendi Recai Beyi 
batından yaraladıktan sonra 
tabancasmı Recai Beyin zevcesi 
Nebiye, 10nra kızı Neslihan ha· 
nımlara çeYİrerek ikiıer el ate, 
etmif, ikiaini de muhtelif yerle
rinden yaralamışbr. 

Yaralıların yere kanlar içinde 
serildiğini gören carih derhal 
toparlanmış, deniz nzerine doğ
ru olan balkona koımuı, soka
ğa atlayarak kaçmak istemiştir. 
Fakat heyecan ile ayağı par· 
maklıta takılarak ters bir nzi
yette dDtUlğünden, beyni patlı
yarak ölmiiştür. Bir adamın bal-
kondan düşerek öldüğ'ünll gören 
ve daha evvel tabanca sesleri 
ifitmiı olan komıular derhal 
eve girdikleri gibi hadiseden 
Büyükdere poliı merkezini de 
haberdar etmişlerdir. Mecrublar 
derhal otomobille Etfal hastane· 
sine kaldırılmıılardır. Recai Be· 
yin yarası hafiftir. Kızı ile ze•: 
cesinin yaraları ağırdır. Müddeı 
umumilik •• zabıta tahkikata 

F k b. ı· v • f k }'d · M p etliği giin. beynelmilel tcdiyat bnnı.ası 

viçre ve lskaodin.a~ya m~mle:ke~- tasyo'nuo iddia ettiği gibi nüma- alınmış lıulunan ve şimdiden mczkı1r 
Jeri onferansın, ıtılif edılcbılmış yişçiler Yunaniıtanda bir dikta- b:ınkava tevdi edilecek otan bonoların 
olan noktalar hakkında, bilfarz törlük ihdasını istememiılerdir. piy:ısaİara ihr:ıcına k:ırar verccekt'r. 
1 ava teslibatının tenzili, bütçe Atinacfon gelen haberlere gö- Pıyasaya ihraçl:ın ı:ününden itibaren 

f k fi d l 1 • had faize tnbl ölacatc ot:m bn bonolar, dev· masraflarının ve ıulab imalltınm re, ır 8 ~ ça e c erı eu Jeller arasındaki borçiatın ş:ımil bir rarz· 
kotrolü meselelerinde bir karar devreye girmiş bu!unmaktadır. da tesviyeleri hususunda Ccmahİri l\lüt· 
vermesi lizım geldi~i kanaatinde M. Papanastasyo ile Mi'1a.ako- tchide için ciddi b!r teminat olacaktır. 
bulunmaktadır. İngiltere bu nok- pulos ve gene Papanastesyo ile Honol:ırln temin edilecek olan miktar 

b. k Veoizelos arasında cerey:ın etmit yarın tcsbit edılecek 'e tahmin edıldi ·ne 
tai nazara lehtar gi ı görüome - k I d "o"rc " mil.":ı.r Ra\·işmarka balig' olacak· 

d olan şiddetli mUna aşa ar an " .., , J 

te ir. oonra bütün fırk&lar birıbirlerile ıır. Ma:ımanh, bu miktar son defa mo· 
Japonya, reddediyor l d rııtoryoma tabi bulunan Young scnevl 

Tokio 2, (A.A) - Hariciye mücadeleye fiitişmiş er ir. taksitlerinden ayrı olacaktır. 
nezareti ile alakadar bir zat bari- Gün geçmiyor ki parti reisle- Amerika, ı 5 kdnunucnelde tediyata 

f d M M riaden birisi ötekisine hücu::ı et· tckı ar ipti dar edilmesinde israr edecek 
ciye nczueti tara m an • at· mesin. M. Venizeloıun büyük olursa, al:ıcaklıların scı bestiı h:ıreketlcrini 
ıudaria'ya verilen talimatın Ho- mahareti sayesinde mut~alefet iktisap edebilecc~leri dü~ünülmel.:tedir. 
over teklifatının açıldan açığa fırkaları birbirlerinden ayrı bu- llu husu~taki proje, yaıın Alman heye· 
reddine muadil bulunduğu kana- lunmu•lar ve bir tOrlO ar:ılarında tine te,·di edilecektir. Heyet, bunun ka· 
atinde olduğunu söylemiştir. ., bul \'c\'a reddi mesuliyetlerini derubıe 

. . birlik yapmak imkAnmı bulama- etmiye ·mecbur bulunaca~cır. 
Japonya bahriye r..ezaretınıo mı•lardır. Bu itibarla wakmlaıan ı ı t 

tali. bazı noktalar kabule ıayan y " FrarJGız gazete:erin n ne'r ya ı 
intihabata, her parti, kendi he- p 2 A A) G t ı Olmakla beraber, teklifatın hatta aris, ı . - aze c er, 
sabına n-irecek, bu suretle de F ı ·1· u t k b · mu-nakaşa esası cıeklı'nde bile .... k ransız· ngı ız m ş ere cep esı 

~ muhalefetin kuvvetleri dağını d ı. · d ' 
olsa tetkikini reddetmit bulundu- vücude getir iden sonra ıım 1 

bir vaziyette kalmıı olacaktır. de alacaklı devletler arasında ğunu ilave etmiıtir. Pek tabii geçen bütün devrede ·ı e. • ı ı 
Fran.anln askeri meeraflar1 bütün roktalarda itı ar nası o -

i!ll başında bulunmuş olan liberal 1 d d ı n Paris, 2 (A.A) - Askeri ma- y muı o maıın an o ayı mem u-
flrka' her taraftan hücumlara · t 'zhar etmektedir sarifat üzerinden 1500 milyon nıye 1 • 

d maruz kalacalttır. Bununla be· Almanya, israr ve inat etmiş 
tasarruf yapılmasını teklif e en raber öteki partiJer de hisıeferi· o!ıa idi, müthit bir infirat içinde 
mali proje, müdafaai milliyeye ne düten tenkitlerden kurtulmuı kalmıt olacaktır. Umumi mütalea 
mllteallik bütün oezarctlerin mil- olmıyacaklardır. B k ' b. Q 

budur. ugilnün at i ır g n 
bayaat, ticari ve ııoai muamele- M. Venizelooun en ehemmiyet olmnsı muhtemeldir. 
}erinin taozimi ve sillh altına verdiği nokta olan rejim meso- Pertinex, Amerika'ya borçlu 
celbe ait nakti mükifatlar mik· ltsi etrafında, Liberal farkası olan Avrupa'h devletler arasında 
tarında tenzilatı ihtiva etmekte- reisi, kendisine M. Kondilis'ten ilk dafa olarak bir tesanüt gö-
dir. başka bir miittefik bulamamıştır. rülmüt olduğunu kaydetmekte-

Fakat, donanmaya gelince Maamafih her ikisinin arasında dir. Mumaileyh, bu hadisenin 
Paris, 2 (A.A) - Umumiyetle tam bir anlatma yoktur. Liberal şimdiye kadar geçen hadiselerin 

maliye encümeninin mesarifin fırkası reisi, Cilmhurlyetçi rejim en mühimmi olduğu mütaleasıo-
tenkisini kabul edeceği zanno· hakkındaki vaziyetini degiıtirme- dadır. 
lunmaktadır. diği takdirde Halk fırkasının ik- Alman gazetelerl ise 

Çünkü bu tenkisat, istisnai ma- tıdar mevkiioe gelmesi imkanının Berlio, 2 (A.A) - Hükiimet 
biyettedir. Ve milli mlldaf aa büt- hasıl olamıyacağını söylüyorum. taraftarı o!an gazetelere, mütte-
çesinde yapılması mutasavver M. Kondilis ise, daha iJeri gide- fiklerin metalibinin kabul edil-
tenkisat milletin emniyetini ihlil rek, Halk fırkası iktıtarı ele al- miyeceğini yazmakta ve Alman 
edecek şekilde değildir. dığı gün, Yunanistanda dahili heyetini, azmll ıebata ve hattı 

Maamafih bazı meb'uılar,italya harp ve kıyam olacaiını söyle· hareketinden inhiraf etmemiye 
bahri intaahnı mOtemadiyen tez· mektedir. davet etmemektedirler. 

Yit etmekte olduğundan dolayı, Fakat öteki fırkaların reis· Herlyo, Lozana döndU 
Ieri olan Mösyö Kapaodarjs He Lozan, 2 (A A) - M. Heryo, 

blltiln Franııı bahriye programı· M. Papa Anaatasyo, intihabat bu sabah saat 7 de buraya gel-
nın teabhuru mUnaıip olmıyacağı esnasmda rejim meselesini mev- miştir. 
mutaleasındadırlar. zuu bahsetmekten kat'iyyen imtina============================! 

idare memurlırı mesarifinin ediyorlar. Fakat bu, oolarm halk mazideki hatıralarına istinaden 
tenkisi maaşlua dokunulmamakla fırkasına hücum etmelerine mini yaşamak istiyen fırkalardan yllz 
beraber memurlar cemiyetleri- olmıyor. M. Papa Anastasyoya çevrilmesi lizım geldiğini söyle-
nin protestoları dolayısile bir ta• nazaran halk fırkası geri ve te- miştir. 
kım müşkilata maruz kalmak- rakkiye düşman bir fırkadır. M. M. Venizeloı, M. Papa Anas-
tadır. Kapandariı ise bir nutkunda yo ve ZaYitıianos ıle beraber 

pılmış ve Kerıman Halis hanıaı 
adh bir genç kız birinci olarak 
seçı!miştir. 

Feri ha Tevfik, Mübeccel Na· 
mık ve Naşide 5affet hanımların 
birinci çıktıkları bu müsabakalar 
dan sonra geçen kış yapılan 

müsabakaya, ihtimal bütiin dün· 
yada bu nevi müsnb3kalar aley• 
hinde uyanan cereyanın tesirile 
olacak, ilk zamanlardaki rağbet 
gösterilmemiş, hakem heyeti 
iştirak eden on beş kadar mu· 
sabık arasında Tilrk güzelliğini 
hakkile temıil edebilecek bir 
giize\ göremediği için mnsabaka 
neticesiz kalmıştı. 

Cümhuriyet rcfıkimiz on beş 
glin kadar evvel bu seneki bey· 
nelmilel müsabakaları tertip 
eden "Avrupa ve Amerika lltin 
matbuatı cemiyeti,, ile bu mü· 
sabaka ile ala4adar olan diğer 
bazı zevattan bu sene Belçikada 
yapılması mukarrer müsabakala• 
ra bir Türk güzelinin de İftira• 
t<ini temenni eden bazı mektup· 
lar aldığı, her taraftan gösteri• 
len bu alaka karşısında lAflayt 
kalmanm muvafık olmodığı, kay• 
dile yeni bir müsabaka terti· 
bine karar verdiğini günlerce 
ilan etmişti. Refikimiz açtığı 

müıabakanm bu r,ene gizli ya· 
pı'acağını, kimlerin iştirak elti· 
ğini sayısı mahdut hakemlerden 
başka kimsenin öğrenmesi ihti· 
mali olmadı~nn · J;n>rJ" 

Refikimizin bu milıabakaıı 
dUn akıam yapılmış, ve söylen· 
diğine göre içlerinde Abdulhak 
Hamit, Uşşaki zade Halir Ziya, 
Çallı lbrahim, Galip Bink61 ve 
izzet Melih BeylerJe geçen sene· 
ki gilzellik birinci ve ikincileri 
Naşide Saffet ve Saniye hanım· 
ların bulundu"ları yirmi kitilik 
bir hıkem heyeti, resmini der· 
cettiiimiz Keriman Halis hanımı 
birinciliğe seçmiıtir. 

CUmburiyet refikimiıce verilen 
malümattan bu sene müsabaka· 
ya gösterilen rağbetin bUıbntOn 
azaldığı anlaşılmaktadır. Geçen 
sene neticesiz kalan mOıabaka: 
ya on beş hanım iştirak ettiği 
halde dünkü müsabakaya ancak 
dokuz hanım g:rmitlir. Kendiıi· 
ne 11Türkiye güzellik kıraliçe~i 
unvanı .erilen Keriman Hahı 
hanım bu dokuz hamm arasın· 
da h&kem heyeti tarafmdan en 
güzel buluna~ak seçilmişti~· 
Hakem heyetinın karan ekaerı"' 
yetle verilmiştir. 

hareket eden M. Kafand•· 
risı, M. Çaldaristen sonr~ 
en kuvvetli rakibi olarak telikk1 

etmektedir. Bunun için intihabat 
eınasında, ooa karşı kullanmak"' 
ta ve hazırlamakta pek mabit 
olduğu tuzaklardan birisini k~'" 
racağı muhakkaktır. M. Koodı• 
Hse gelince, liberallerle birle~· 
mekte şüphesiz tereddüt et111•• 
yecektir. 

M. Çaldaris de, terakkiper~~~ 
lerin hücumlarına karşı keodıtı 
müdafaa vaziyetindedir. 

Tlcart mUbadeleler e111lr 
n•m••I 

Atioa, 2 (A.A) - Salibiycttat 
nazırlar, ticari mübadeleler b-: 
kında Almanya, Avusturya dl 
Çekoslovakya ile münakit ve 111 

yet mevkine konan bir emiraa_, 
imzalamıılardır. 
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Devlet nakllyeclllğ 
Ve tarife siyaseti 

1 

Halk fırkaıı ıon toplantısın da 
yeni bir karar verdi: 

aki Tilrkiye sahilleri arasınd 
vapur nakliyeciliği devlelleşt 
lecek. Posta telefon ve şimen 
fer i.şler~~~. ~ek benzi yen vap 
naklıyecıhgını devletleştirme, 
gUnkO hilkOmet şıarının ta 

iri-
di-
ur 
bu 
bii 

neticeıidir. 

e 
il-

Lozan sulhundan sonra teessO 
bnşlıyan Türk ticaret filosu b 
h:?ssa mübadele meseleleri do 
yısiJe devletin yardım ile u 
den inkiıaf etti ve bu in~İ"af 
tabii 1ıeyri Türkiye deniz i'l~r; 
.de devlet tesisi olan Seyrisefa 
ıdaresi ile yeni teessüs eden hus 
şirketler arasında amansız b 

la· 
ır-

ın 

n-
ID 

usi 
ır 

rekabet başladı. 
t-e'! rekabet - hususi hareke 

lerle - devlet müesseıesi arası 
da bir tarife h<:ırbındaıı ba k 
bir şey değildi. Bu harp bir ka 
senedi, bütün şiddctile deva 

n-

a 
ç 

m 

etti. Netice ma 'ü'1l ! . "' ..,. 
in Halbuki yaşadığımız günler 

manaaı Türkiyenin blltUn iktıs 
kuvvetlerini bir oraya tep lama 
bu kuvvetlerin bir santimini bi 
israf etmeden azami randma 
alınacak şekilde cephelere sev 

at 
k 

' 
le 
n 

-
ketmek demektir. 

JZ Halbuki şimdiye kadar deo 
nakliyeciliği Türk kuvvetlerini 
israfı ~eklinde tecelli etli. Bu 
günkU vaziyet mahut liberalizmi 
mahut rekabeti netice!id!r. 

n 
. 
n 

Devletin vapur işlerile ali 
kadar olması Türkiyenin kurlu 
luş planında bir hamledir. 

-
-
il Türk devletinin :rurk ınlistek 

iktısadiyatmı lrnrumak için vapur 
cu!ukta olduğu gibi dah nice 

-
' nice isleri va"dır ş·· h · k "il • • up eSI% 

bunlat 1 sıra ile tatbik edecektir 
1 

. 
-Devlet Yapurculuğunu, Tilrki 

yeni:ı nakliyf! siyasetinin bir par 
çası addediyorum. Devlet nakli 
yeciliği Tfirk iktısc:diyatınm bi 
parçaa?, ve baştan nihayete ka 
dar bir memleket meselesidir. 

. 
-
r 

-
T- k' ur ıye iktısadiyatmın kara 

ve ~eniz nakliyeciliği Türk iktı 
s~dıyatının beynelmilel piyasalara 

. 
gır01 esi işidir. 

Bunu t . d K emın e ecek tek çare 
~~·Ve deniz İflerini kavrı· 

: 

yaca ır tarife siyasetidir. Dev· 
let yapurculugv unu b t 'f . . . b' u arı e sıya-

ds~tıoın ır mukaddemesi adde· 
ıyorunı. 

Sadri Etem 

J Gelenle: , . Gidenler ı 
Maarif vekNaleft'ı Btdtiş heyeti 

reisi Rıdvan a ız eyJe M 'f . . aarı 
umumi müfettışlerınden ~ Reıat 
Nuri, AJi Canip ve Hssan Ali Bey
le dün akşam Ankaraya gitrni~
lerdir. 

Itolyada kadın 
Erkekten fazla ! 
ltalyada ötedenberi erkeklerin 

kadınlardan fazla olduğu zan 
ediliyordu. Son istatistikler bu
nun aksini ısbat etmit Ye ltalya· 
nın 61,609,581 nüfus içinde ka
dınların erkeklerden 666,056 
fazla oldukları anlaşılmıştır. 

Italyada 1861 de ilk nüfus 
tahriri yapıldıiı zaman erkek, 
kadın sayısı müsavj gelmişti: Da
ha ıonr hep erkeklerin sayısı 
kadınlardan fazla idi. 
Jstatestik müessesesinin tetkikine 
i .. e. ukelderden faıla kadınlar 
goyleri bırakarak şehirlere 2eç-
mektedirler. ~ .. 

1 

n 
in hisarlarda 

Mtilhakat liad oları 
bazırlanmıya baş a ı 

lahisarlar umumi müdürlüğün
de şube mOdürlerinden teşkil 
edilen kamisyon dün ilk toplan
masını y~pmış ve mUlbakat kad
rolarına hazırlamıya başlamıştır. 
Bu kadroların tanzimi bir kaç 
gün içinde t malanacak, bundan 
sonra kadrolar mevcut memur
lara göre isimlendirilecektir. 

Müskirat ve tütiin inhi~arları
nın vezneleri de dün birleştiril
mittir. Her iki veznede mevcut 
para sı:1yılmış ve umumi vezneye 
devrecii'm:~tir. 

Maarifte: 

l'arlh derslerinde en 
iyi derece alanlar 

Bu sene liselerde, tarih ders
lerinden feı•kalade derece ile 
mezun olanların is'mleri ve imti

han evrakı Maarif vekaletine 
gönderilmiştir. 

J 
Bu talebe Turing kulübün de

aletile Balkan memleketlerinde 
on beş güo devam edecek bir 
seyahate çıkarılncaklardır. 

Tal bemlz kampta 

Liselerde imtihanlar bittiği için 
alebe Pendikte kampa çıkmış
ardır. 

t 
J 

Yeni dic tabipleri 

t 
D rülfUnun diş t babcti şubesi 

alebeleri dün saat on yedide 
inlkevinde toplanmışlar ve mek
epten bu sene mezun o!arak 

l 
t 

1 
memleketlerine dönen Bulgar ta
eb t ile vedıılaşffiışlardır. 
YUksek lkt1&at mektcbjnde 

yeni tedris usullori 

Yüksek iktısat mektt'bi mü
erri•ler meclisi bugün toplana
akla dır. 

d 
c 

b 
lçtımada, gelecek seneden iti. 

nen mektebiu lise mezunlarını 
Jan kısmınd3 takip edilecek ye
i tedris usulünUn esasları gö
üşülecektir. Hu kısma bu sene 
alnız Jise mezunları alınacak, 

33 senesinden itibaren de Ga
tasaray lisesi ticaret kısmı ta

a 
n 
1 

}' 

9 
la 
le belerile ticaret lisesi talebeleri 

abul edileceklerdir. k 

Tarihi evrak hika

ta 

yesi devam ediyor 
Bulgaristaodan geri gönderilen 
rihi evrak hali gümrük am
arlarmda muhafaza altında bu
nmaktadır. Müze idaresi evra
n teslimi için yeniden te,cb

b 
Ju 
lu 
bü ılerde bulunmuıtur. 

ze 
Gümrük iclaresi evrakın mü
ye teslimi için inhisarlar veki
inden emir beklediğini söylelet 

m ektedir. 

istimlak Jşlerl 
Belediye tarafından yapılacak 
mlak işJ~rile meşgul olmak iıti 

üz 
leş 

ere dört kişilik bir komisyon 
kil edilmiştir. Komisyon Fi
~a p!ajile Cerrabpaşa hasta-
11 verem pavyonu ve Kadıköy 
cuk bahçesi arsaları gibi bü
k istimlak işlerile oğraşacak-

lür 
na 
ço 
yü 
tır. 

Kaçak et •atanlar 
Vaıil oğlu Istavri, kasap Ali 
u Ahmet, Sudi, sebzeci Refik 
ap Hüınü, kasap Muharrem 

oğJ 

kas 
isi 
satt 
et 

Adliye 
Koridorunda 

Vurulana am 
dün ffldil 

Perşembe günü Adliye kori
dorlarında, ikinci ceza mahke
mesi önünde H::ısan tarafından 
karnmdan ve rkasındao taban
ca kurşualarile vurularalc Cer
rahpaşn hastanesine kaldırılan 
Siirtli Mustafa, yapılan tedavi 
ve ameliyata rağmen dün sabah 
ölmüştnr. Ölümü intaç eden ya
ra, sırıtan giren ve sol memenin 
altına kadar yürüyen kurşunun 
hunule getirdiği yara olmuştur. 
Milddeiumumi Cemil Bey dün 
hastaneye giderek bir rapor trın
:ıim etmiştir. Tahkikat evra'kı 
mUstantikliğe verilmiş bulunmak· 
tadır. Öğrendiğimize göre katil 
ve maktul Siirtlidirler. Hammal
!ık yapmaktadırlar. Hadisede 
ismi geçen Nuriye Hanım katil 
Hnsanın karısı ve maktul Mus
tafa, Nuriyenin amcazadesidir. 

Vaktile Hasnn, Mustafa ve 
Nuriye hep birlikte Unkapanın· 
da bir C\'de oturmuşlardır. Ha
sanın Mustafayı vurmasını mucip 
olan sebep de, bu müşterek ika
met esnasında doğan ve bilaha
re mahkemeye kadar intikal e· 
den bazı şüpheler imiş. 

ııı1rıı•uıuı11111ıırını:ırıu1:"ıll·ll''ıııuı1111111ııımrıııı111111ııımııııı1111 

Memleket--ı:=:ııı:::!!-
a:m~~ Ha 

e 
f stihlak kooperatifi 

Mersin liman tirketi işçileri 
tarafından teşkil edilen ve üç 
senedir faaliyette bulunan Li
man .şirketi işçileri ortaklığı 11bü· 
tün Devlet Ye mücssesat mc
murJarıttın da iştiraki ile "Mersin 
lstihJ&k kooperatifı 11 namı altın
da tevıi edilmiştir. 

Koopet atif idare meclisi itli
f akla verdiği bir kararla koo
peratif reislİiİne yeni vali Salim 
beyi intihap etmiştir. (Koopera
tifin evvelce reisi sabık vali Fa· 
ik beydi.) 

Kooperatifin, Mersin piyasa
sıoda nazımlık yapacak bir ba
le getirilmesine çalışılmaktadır. 

LUtfl 0Guz 

Bir deve sahibini 
parçaladı 
AIAiyeye tabi Kestel köyün

den kara ibiş oğlu Mustafanın 
dişi devesi doğurmak üzere imi§ 
fakilt doğurmahta müşkülat çek
tigini gören Mustafa bir kaç ar
kadaşiyle devesine doğum işine 
yardım etmek istemittir. 

Bu arnJık deve birden kudur· 
ma alametleri göstererek sahi
bine hücum etmiş ve ayakları 
altında ezmeye ve dişleriJtriJe ısır· 
maya baılamıştır. Zavallı Mus
tafa ölmUştür. 

Istırancada kanh 
Bir hadise 
lstırancada Şevket Remzi be

ye ayit Çilinköz ormanında bir 

e 
Bel diye ·a iş • a aı11ı 

i ~irmiyc aşlad 
Mesıre yerlerinde ihtit:~r y~ 

pıldığı hakkında son zamanlnrda 
yapılan şiktiyetler üıerine bcle
~iye e~l~nce ve mesire yerlerinin 
hstelerım yeniden tetkik etmı t r 
li.st:Jerden bir kısmı fiyatlar indi
rıldıl:ten sonra lastik edilmiştir. 
Lokantalarda ekmeğin narh üze
rinden satılması da alalrndarhır:ı 
biJdirifm ' t ir. 

Muhteht mUbo:ıel comisyonu 
şlkirctleri tetkik ediyor 

.Muhtelit mübadele komisyonu 
reısler bürosu dlin toplnnmışhr 
içtimada ctabli Rumlardan ha~ 
zılarının tazminat tcvzintı hak
kındaki şikayetleri tetkik edil
miıtir. 

Polimte: 

Birerke bir adın 
Ağır yaraladı 

Kulcdibinde fmn sokağında 
53 numarada oturan 60 yaşında 
Madam Sara ile ayni evde otu
ran l:lohor oğlu Alber yemek 
meselesinden kavga etmişler, 

Alber bıçakla Sarayı iki yerin
den yaralayarak kaçmıştır. Ya
rala Madam musevi hastaneıine 
kaldırılmıştır. Carih ynkalanmış
br. 

Bir sandalye meselesinden •• 

Galata sakinlerinden topal 
Şükrü ile k8mürcU Ali, ve eniı
tesi lbrahim sandalye meselesin
den kavğa etmişler, Şükrü Ali
yi başından, lbrahimi elinden 

yaralamıştır~ 

Motörde taarruza uör1ran kız 

Motörcü Süleyman ve Bay
ram isimlerinde iki kişi evvelki 
gün öğle vakti Kadıköy iskeJc
sinden Matmazel Agavni iımin
de bir kızı lstanbula getirmek 
üzere motörlerine almışlardır. 

Motör denize açılınca bu iki 
adam kızcağıza taaruı et-
mek istemişlerdir. 

Matmazel bu taaruzdan kur
tolmak için kendisini denize at
mış ve bunun üzerine mutaarrız

lar motörJe kaçmışlardır. Kızca
ğıı bir müddet denizde çırpın
dıktan sonra tesadüfen yanından 
geçen bir sandal tarafından kur
tarılmış, üstü başı parçalanmış, 
baygın bir halde Haydarpaşaya 
götürülerek tap fakültesine yatı
rılmıştır. Motörcüler yakalan
mışlardır. 

Belediyede : 

Sarayburnunda aart 
banyo yerleri 

Diln sabahki bir refıkimlz ıeh
rin muhtelif yerlerinde ve ilk o· 
Jarak Sarayburnunda asri banyo 
yerleri yaptırılacağını ya:zmışh. 
Belediye reis muavini Hlmit B. 
böyle bir le9ebbüs ve karardan 
haberi olmadığını söylemiştir. 

Rıhtam antrepolarında teftiş 

Görülen lüzum üzerine güm· 
rük baş müfettiş'erinden Refik 
B. tarafından rıhtım şirketinin 
Haliçteki antrepolarında teftişe 
başlanmıştır. 

cinayet olmuştur. Koruculardan 
Rıfat ormanda dolaşırken ayni 
ormanda amelelik yapan beş 
kardeşin ani bir tecayüzüne ma
ruz kalmış, bunun üzerine ka· 
çarak bir ağacın arkasına sak· 
)anmış ve atef etıneğe başlamıştır. 

Muhtelit mUbedelede mUşavirlUt 

Çıkan kurşunlardan biri kar
deşlerden Ilh::ımiye isabet ede· 
rek öldürmüş, Rifot bunun üze .. 
rine kaçmıştır. Jandarma katili 
aramaktadır. 

mlerinde altı kişinin kaçak et 
ıkları anlaşılmıf ve 107 kilo 
müıadere edilerek kaçakcılar 

yakalanmıılardır. ııııııınnıımıııııı1ıııııı ıuıurııııuııııll!ııııııııııuıııuıııııııııııuıııııuıu 

inhisarlar umumi müdürlüğü 
muavinliğine tayin edilen muhte
lit müf:aclele komis)·onu müşa
virlerinden Mitat Beyin yerine 
tülün inhisarı şube müdürlüğün
den ieçenlerde açıkta kal n 
Abdullah Naci B. leyin edilmiş· 
tir. 

• ·o P: esı n 
1 • 

emm ye ı 
o :·n A n'<ar da büyük tarih 

kongrr s i ~çıldı. Türldye orta ted· 
risnt muallim'erinin ve Darlllfü
nuo müder i!ferinden bir Iusmı• 
nın işt ral ılc ynpılan bu toplantı 
delalet ettiği mırnn ve şumul 
itıbarile pek Zİ}rade dikkote şa
ycndır. Buncnla yanlız tarih 
muallim!eri a f\kodor değild r. 
Yansı demek o an gençlik züm· 
resi hunu ço1< yakından takip 
ctmel.t.~dir. Şunu da kaydedelimki 
konCYrcn.in ehemmiyeti Türk bu
dutl;rı haricine çıkncak derece
de yüksek bir mahiyet arzediyor 
Benliğinde Türk harsını, Türk 
ruhunu s ~enler aliiknlarım dik· 
katle Ankarzıya çevirmişlerdir. 

Denebilir ki cil: an miitefckkir .. 
)eri, mUverrihleri Ankara knl • 
sinden söylenecek radyoya ku• 
laklarmı vereceklerdir. Zira bu· 
rada ihm 1 edilmiş bir milletin 
tarihi vuzuh ve sarahat kespe
diyor. Arkeoloji a!imlerinin son 
tetkikleri üzerinde fikirler yürll· 
tülüyor, münakaşalar oluyor, hA· 
kikatJerin tebarüzüne çalışılıyor. 

Gazi Türkiye.sinin inkılapçı 
nesline verilecek milli, vatani, 
harsi terbiyenin kanalleri tarih 
kongr~ıinin neticesinde hakiki 
vasfını iktisap edecektir. 

Tarih kongresinden edilecek 
istifadeleri şu suretle teıbit ey· 
lemek mUmkündür: 

1 - Bütün orta tedrisat mek .. 
teplerinde tarih tedrisatında bir 
vahdet temin edilmiş bulunacak· 
tır. Gençlerin memleketin her 
köşesinde ayni telkine, ayni le· 
Jikkiye tabi tutulması şUpbe z 
ruhlardaki iman, n:z.lm, seb t 
hislerini takviye edecektir. T • 
rihin üzerinde durulacak ana 
hatlar vuzuh ke.spettikten sonra 
fikirlerdeki müphemiyet tama• 
mile zail oJacaktu. 

2- Kongrede yeni tarih ki
tapları mevzuu bahsedileceğine 

nazaran bundan ıonra tedris e· 
dilecek kitaplar hakiki mahiyati
ni alacaktır. Sınıfların seviyeleri
ne göre yazılacak eserlerin iyi 
randmım vermesi imkinı elde 
edilmiş bulunacaktır • 

3- Tarih muallimleri inkılip 
Türkiycsinin merkezini görmekle 
yapılan işlerin ne yüksek bir 
imanla başarıldJğma şahit ola
caklardır. Buradan alınacak nzim 
ve iman hisleri kendilerinin fe-
dakarlıklarına, feragatlerine ye· 
nilerini ilave etmekte geçik
miyecektir. Türk vatanının de· 
vamla gayretler, sebatlarla birer 
mamureye döneceğine dair olan 
kanaatleri kuvvet kcspetmit 
bulunacaktır az bir 2amanda 
bara belerin birer umran beldesi 
haline gelmesinin sır ve hikmeti· 
nin anlaşılmış bulunması §Üph~ 

1 

siz memleket hesabına bir kazanç 
olacaktır. 

4 - Mu ilimlerin birbirlerini 
lnnamaları, bulu:ıdukları memle-
ketler hakkında fıkir mübadele• 
~e!i yap~ _Iıırı. !rfan hayabmız 
ıçın hakıkı bır ıstifadedir. 
. ~ongrenin devamı, edilecek 
ıstıf adelerin ne derece yüksek 
olduğ~.n~ izah edecektir. Şimdi
den . bu tun bu şeyleri yazmak 
haylı müşküldür. Konferansların 
nıüzaltcre ve münakaşaların de
vamı daha birçok faideleri mey
dana çıkaracaktır. 

Anlrnraya "elen her muaUim 
vazifesinin ehemmiyet ve azame• 
tini idrak etmiştir. Ders senesi 
esnasındaki hazırlıklerı, mesaileri 
ltendileri hakkında beklenen 
ümitleri takviye etmiştir. 

ÖdEn Iı.EJJJAL 



Adli ye Haberleri 1 

Müzeye nasıl girmiş ? 
Maznun, itiraf ediyor ve birinci 

seferinde biletle ... diyor ! 
Askeri müzede bir masa al

tında şık giyinmiş dikkate şayan 
bir antika hırsızı yakalandığını 
cvYelce yazmıştık. ikinci ceza 
mahkemesi dün bu garip antika 
meraklısı hırsızın muhakemesini 
görmiye başladı. 

Maznun 25 yaşlarında bir 
gençtir, lzmirlidir, Ali Kemal is
mini taıımaktadır. Nisanin seki
zinde müzeye girmiş üç altın 
imtiyaz madalyası, üç tayyare 
madalyası ve bir Mahmudiye al
tını çalmıştır. Açıkgöz hırsız an
tikacılığın tadını tatmış o'acak ki 
26 Mayısta müzeye bir ikinci 
defa olarak damlamış. Fakat bu 
sefer bekçiler yakasına yapış
mışlar .. 

Mahkeme reisi antika merak-
lısı hırsızdan sordu: 

- Yaptın mı sen bu hırsızlığı? 
Maznun boyun eğdi.. Ve du

dak bilktü. 
- Yaptım .• 
- Nasıl? 

rak girdim içeri... Ve gece bir 
daha çıkmadım, müzede kaldım. 
Kimse farkında olmadı ... Dolap

ların mühürlerini kestim .. Kilit
lere anahtar uydurdum... Beş 
altın madalya, bir tabanca, bir 
Mahmudiye altını aldım ..• Ertesi 

günü, ziyaretçilerle birlikte çık
tım.. Aşırdıklarımı bir sarrafa 

yuvarlak hesap yüz elli liraya 

sattım... Günün birinde müzeye 
bir daha girdim... Ama, masa
nın altında bekçiler enselediler. 

Maznunun isticvabından sonra 
şahitler dinlenildi. Bunlar, anti
kacı hırsızı yakalıyan müze bek
çileriydi. 

Gene öğrenildiğine göre, hır

sızın müzeden çaldığı antika 
tabanca piyasada bulunmuş. 

Altınlara gelince.. sarraf onları 
kuyumcuya satmış.. Kuyumcu 
da hepsini birden eritmekte 
gecikmemiş ... 

Mahkeme evrakı tetkika aldı. 
Anlattı: Muhekemeye pazartesi günü de
- Birinci seferinde bilet ala· vam olunacaktır. 

.. * Jt 

Şeker ihtikiirı dava-
sına yeniden başlandı 

Şeker piyasasında ihtikara se
bep olduklarından dolayı vilayet 
komisyonunca mahkemeye veri
len ve Sultanahmet sulh birinci 
ceza mahkemesinde görülen mu
hakemeleri neticesinde muhtelif 

cezalara mahkum olan Alpullu 
şirketi-, şirket mlldürü Hayri Bey, 
şeker tüccarlarından Dimitri, A
gop. Arnopu!os Efendiler ve 
Hüseyiı· et Bey haklarındaki 
kararın L myizce nakzedildiğini 
yazmıştık. 

Davaya Sultanabmet sulh bi
rinci ceza mahkamcsinde dün 
sabah nakzen başlanılmış ve 
mahkeme nakza ittiba etmiştir. 
Mahkeme, nakzta gösterilen se
bepleri nazarı dikkate alarak, 

davada ihtikar yapıldığı mevzuu 
baha ıekerin 12 vagonunun ki
min tarafından satılmış olduğu
nun Uşak şirketi, sanayi bankası 
Ye iktısat vekaletinden şekerlerin 
kaça alınıp kaça aatıldıklarımn 
ve çu•al başına ne masraf edil-

diğinin Ticaret Odasından sorul
masına karar vermiŞtir. Gene 
dünkü celsede, talep üzerine Al
pullu şeker fabrikası hakkındaki 
dava diğerlerinden ayrılmıştır. 

Muhakemeye temmuzun 13 
üncü çarşamba gUnü seat 14 de 
devam olunacaktır. 

Bir ay hapse 
1\labkôm edildi 
Vazife halinde zabıta memnr· 

larını tahkir ve tehditten soçiu 
Sabri oğlu Nurinin muhakemesi 
dün ağır cezada görülmüş ve 
bitirilmiştir. Maznun bir gece 
çok sarhoş bulunduğu halde 
Şehremininde Subahattin ismin
de birile döYüşürken yakalanmış 
ve karakola götürümüştü. 

Çok, pek çok sarhoş bu!un
duğunu ne yaptığını Ye ne etti
ğini bilmediğini söylemiştir. Müd • 
deiumumi Narinin cezalandırıl
masını istemiş ve müzakeveye 
çekilen mahkeme heyeti bilahare 
suçlunun bi:- ay hapsine ve 30 
lira para cezasile tecziyesine ka
rar vermiştir. 

Sahte deli 
Sorguya çekildi? 
Katilden sekiz seneye mahkum 

Recep, epice bir müddet evvel 
hapisanede delilik taklidi yapmış 
ve muayene ıçın Tıbbi adliye 
gönderilmi~ti. Yapma deli, bir 
kolayını bulup Tıbbi adliden 
kaçmıya da muvaffak olmuştu. 
Fakat, mahkum, kaçtığı gllnün 
daha ikinci gecesi, Altmdiş na
mile maruf sabıkalı .Muzafferle 
birlikte • Papaean barında bir 
alem yapmaktan nefsini mene
dememiş ve hatta bar sahibinin 
baıma şişe fırlatarak bir de ha
dise çıkaracak kadar ileri git
mişti. Pek tabii olarak, biraz 
sonra kavga mahalline zabıta 
memurları gelmişlerdi. Recep 
ve Muzaffer polislere hakaret 
etmi,ler, silah çekmişlerdi. 

Dün ağırceza mahkemesi bu 
iki kabadayıyı sorguya çekmiştir. 
Maznunlar hadiseyi inkar etmiş
lerdir. Muhakemeye Temmuzun 
28 inde devam olunacak ve bazı 
şahitler dinlenecektir. 

Habeşistan da 
imperator, evlenme usulUnU 
değiştirecekti kıyamet koptu 1 

Habeşistan imperatoru, son 
günlerde memleketinin izdivaç 
usulünü değiştirmek için bazı te
tebbüsler de bulunmuş ve bu 
yüzden büyük bir muhalefetle 
karşılanmıştır. 

Londra gazetelerinin verdiği 
malumata göre Habeş:stanın tu
haf ananalanndan biri şudur: 

Bir erkek hoşlandığı ve be
yendiği kocasız bir kadını göre
cek ve ona «İmperator menelin 
namına sizi zevce olarak alıyo

rum» diyecek olursa aralarında 

izdivaç rabıtası teessüs eder. 
Bir erkeğin bu şekilde alabi

leceği kadınların hududu }Oktu. 
Habeşistan imperatoru, bu 

adeti kaldır.arak her erkeğin yalnız 
bir kadınla evlenmesini ve yalnız 
bir kadınla yaşamasını istemiş 

ise de buna muvaffak olamamıı, 
nihayet kilisenin yardımını temi
ne mecbur kalmıştır. Kilise, im
peratora yardım ederek, bu şe-

Gandi 
Türk' tür 

1 Ust tnufı I inci Sa) famızda l 

manda Hinduların bir~oğu da Türı. -
tür \'e 'l'uranidir. Hatta şu mc:ı-'ıur 

Gandi de Turanlıdır ve Gujarct H iin· 
dür. Kendisi yalnız din noktai naza -
Tından Hindudcr. 

Profesör Zajti üç sene e\'vel Hin -
distanı dolaşarak Turanlılarm, ya~i 

esk1 lskitlerin, Türklerin, kumanla -
rın, A,·arların, Hünlerin yerlc§tikleri 
mmtakalan arıya anya ,.e halkın tip-

lerini tetkik ede ede iki yüz tip trshiı 
etmiş ve bunlardan ekserisinin Turan 
lı olduğunu görmüştür. 

Halbuki yakm zamana kadar ha -
kim olan kanaat Hindistandaki ek -
seriyetin (Hindu • Ariyen) olduğu 

merkezindeydi. Sonra llindistındaki 
Parsilerin halis lrnnlı oldukları zan -
nolunuyordu. 

Yeni keşfiyat sayesinde bu yanlış 

kanaatlrr bertaraf olmuş ve Hi ıdis -
tan halkının her şeyden evvel Turan
lı oldukları, bugün de Hindistaudaki 
ekseriyetin ayni menşeden gcltliği an
laşılmıştır. 

Şarktan gelen ve Hindistana yer -
leşen Turanlılnrın da en eski Asya 
medeniyetlerile daima temasta bulun
dukları meydana ~ıkmıştır. 

llk Turanlılar mihi.ttan üç bin se • 
ne enel Hindistanda yerleşmi!jlerdi. 
Milattan on üç asır evvel Sumerler, 

merkezi Anadolunun Boğazküyiinde o 
lan Hititler maverai Kafkas ha\'ali
sine hicret ederek asıl Turaıılılarla 
birleşmişler ve Feridunun hükmü al • 
tında ilk Turan imparatorluğunu te-

sis etmişler, Ferldundan sonra Turan 
lılar ikiye ayrılarak !ran - Turan ay 
rclığr vücut bulmuştu. Feridun ile 
milletinin şimali Hindistanı fethettik
leri malumdur. 

Ariler, ancak milılttan on iki .asır 
evvel Hindistana hicrete ba";:ıdıiar. 
Fakat o zamandanberi Hindistan ta -
rihi Arilerle Turanilerin tefen•uk ci
daline salme old , riler Hindistann 
.,·anskrit lisanını, Turaniler de eski A
vesta dilini soktular. 

Turanilerin Hindistana muhacere
ti mütemadiyen devam etti. Mahrnu -
du Gazned, Hindistanı istilaya başla
dığc zaman Şahnamcde eski 1'uran 
kralı Efrasyap gibi hareket ecliyordu. 
Mahmut, Efrasyapın devletini ihya 
etmek ve onun bütün memleketlerini 
toplamak istedi. Onun fütuhatı, son -
ra Tuğrul beyin gene Turanlılarln 
birlikte Hindistanı istilası, 1'ürk im -
paratorlanmn Hindistandaki haidmi
yeti malUm şeylerdir. 

Elhasıl Hindistanın ekseriyeti Tu
ranlı olciuğu halde Hinclular onlai-ı 
yanlış yere Ari göstermişlerdir. Hal • 
buki Hindistan daima Tı·iik milletle -
rinin elinde yaşıya gelmiştir. 

Hindistandaki Zerdüştiler de Ari 
değildirler. Onlar da Türktürler. llun 
lara Ari denilmesinin sebebi, Zerdüş
tiliğin halis lrani bir din sayılmasc -
dır .. 

Halbuki hakikat bunun hilfıfma -
dır. Zerdüştlük de Turani bir dindir. 
Parsiler, Kayanyan hanedanına men
supturlar. Zerdüştü himnye edenler 
de Kfıyanyanlardır. Bunlar da 1'ura
nidirler. Bugünkü Parsilerin damar • 
Iarmda da Turan kam akıyor. 

Mösyö Zajti bu kanaatlerini, ilmi 
tetkiklerle, vesikalarla tevsik etmek -
tedir. Ona göre Hindistanm en eski 
mabetkri Türkler tarafından inşa 
olunmuştur ve bunların tanı ;nşası, 
Türktarzıdır. 

Pr. Zajti, konferanslarını, projek
siyonlarla ta\'zih edecektir .. 

Kendisi Anlrnra dönü ünde lstnn -
bulda da bir konferans verme~~ fik -
rindedir. 

kilde vuku bulan izdivaçlardan 
hasıl olacak çocukları vaftizlemiye
ceğini ilan etmiş, ve bunnn üze
rine imperator da yeni bir ka
nun çıkaran•k her erkeğin yalnız 
bir kadın alabileceğini tamim 
etmiştir. 

Bu kanuna rağmen, bu eski 
Adetin daba uzun bir zaman de
vam edeceği anlaşılıyor. 

GOBI çöllerinde ı. 
Türkçevc çe,·iren. OMER RIZA -18 - Yazan : SVEN HEDiN 
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Çölde yUrUyUş 

ekizinci karargahta 
Bir meclis 

Temmuzun 30 uncu günü saat beşte uyandım ve h~zırlan .. 
dım. Ortalık o kadar sıcaktı ki, fazla bir şey giymiye lüzum his .. 
setmedim. Bununla beraber iki meşin yelek giyiyordum. Saat 
yediden evvel lmfi1emin ilk kısmı hareket etti. Kısa fasılalarla 
arkadaki gruplar da takip etti. Nihayet ben de Mongol Mento 
ile hareket ettim. Devemin adını (Ladam o Kamelya) koymuş .. 
tuk. Onun her adımı tam bir metre idi. Ve bir saatte 4695 met· 
re gidiyordu. Bütün gün 26,6 kilometre gitmiştik. 

Saııt dokuzda yağmur başladı. Kendimi bir aralık muhafa
za edebildim. Fakat yavaş, yavaş yağmur her şeye nüfuz ediyor 
du. 

Bir saat sonra bütün yollar gümüşü kurdelalar gibi olmu~, 
ötede beride su birikintileri parlamıya başlamıştı. 

Yer suyu içmiş. develerin ayakları çamurlara batmnya ve 
çamurları scçratmıya başlamıştı. Çamurların sarı renklisi ayak
ları fena kaydırıyordu. Adım başında devenin sırtından düşerek 
çamura batmayı bekliyordum. Fakat bazı yerlerde çamur, kum 
ve çakıl karışık olduğundan develer burada rahat haa·eket et· 
mckteydi. 

Saat on bire doğ::-u }·ağmur hafiflediğinden sigaramı yaktım 
ve Mentoya ela bir sigara ikram ettim. Sigaralarımızdan son 
nefesleri almadan yağmur tekrar sıklaşarak sigaraalrımızı sön .. 
dürmüş ve bizi yeniden yıknmıya başlamıttı. Uzaktan şimali 
garbide (Bağa Nor) yani (Küçük &öl) ü ve ıimali a kide Da
ğın • Sum görünüyord~. · 
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sayesinde erkeölojist arkadaşlarımız çalışmak imkanını buluyor 
Yolumuzun her tarafında Mongolların yurtları ve sürülerile 

karşılaşıyorduk. Bir çok yerlerde yabani kazlar gördük. 
Öğleden y2\rım saat sonra yağmur tahammül edilmez bir ha .. 

le gelmişti. Biz lısalabileccğimiz kadar ıslanmıştık. Fakat def • 
terlerimi de muhafazaya ırnkan kalmamıştı. Birçok yazılarımla 
işaretlerim silinmişti. 

Nihayet (Larson) un Çenda • Mende tesis ettiği onuncu ka• 
raı·gahı gördük. Ladam O Kamelyanın sırtından iniyorken ayak
larımı kaldırdım. Ayakkabılarımla geterlerimden fitil fitil su· 
lar aktı. Larson hemen beni çadırına götürerek soydu. Elbisemi 
değiştircl"ek çay içtim ve kahvaltı ettim. Eşyamız ve develerimiz 
o kadar ıslanmıştı ki, kurunmak için bir gün geçirmek icap etti. 

31 temmuz günü de zaten pazardı. Güneş doğdu ve sıcak 
rüzgarlar esti çadır arasına ipler uzatarak pantalonlarımızı, ca
ketlerimizi, gömleklerimizi, çamaşırlarımızı, yataklarımızı ser -
dik ve kuruttuk. 

Larson bir kilometre ötede birçok mezarlar bulunduğunu 
söylediğinden Huang ile Hau bunlarla alakadar olarak Hum • 
mel ve birkaç Almanla o tarafa gittiler. Akşam, Hau bana uğrı· 
yarak Huangın burada kalarak hafriyat yapmasını istedi. 
Kabul ettim. Huang burada birkaç gün kalarak hafriyat yapa
cak, sonra bizi takip edecekti. Şayet bu mezarlar ( Koslov) un 
Urga civarında bulup t-.çtığı mezarlar derecesinde derin ise bun· 
ları açmak için üç gün de kifayet etmezdi. 

Yemekten sonra mezarlığı ziyaret ettim. Bunların büyüğü 
sekiz metre uzunluğunda ve 6 metre enliliğinde idi. Huang bu· 
rada bet, başka bir yerde de on .mezar bulmuştu. 

Bir ağustos günü saatlerimizi bir saat geri aldık. Ve saat 
beşte uyanarak hareket ettik. Develer epeyce uslanmıştı. Gökte 
bir tek bulut, ve havada bir tek esinti yoktu. 

Ben saat altın bucuktr:. hareket ediyorken doktor Haude 
87 numaralı balonu uc~ruyordu. Balon (9000) metre irtifaına 
varmıştı. En nihayet Iİidrojen silindirlerini taşıyan kafile de yO'" 
la çıktı. Mongoliar, kendilerine ait mezarlara dokunulmasından 
şkayet ettikleri için mezarları huzur içinde bırakmak daha mu· 
vaf ık idi. Onun için biz de mezarları olduğu gibi bırakarak yo• 
lumuza devam ettik. 

Saat yedide Muhlenberg bize doğru dönerek yirmi deveniP 
isyan ettiğini haber verdi. Bizim yanımızdaki Mongollardan bir 
kacı ona iltihak ederek hemen ilerlediler. 

- Bir çeyrek sonra Hoslund gene bize gelerek vaziyetin i~İ 
olmadığını, onun için develerimize hakim olmamız icap ettiğı
ni, develerimizin kaçan bir deve sürüsü görürse hemen kaçmak 
istiyeceğini, onun içın böyle bir vaziyet karşısında hemen deve· 
lerimizden inerek onları sımsıkı bağlamak lizımgeldiğini ıöyl3"' 
di. 

Çok geçmeden, (l.arson) un vaziyete hakim olduğunu ye 
kafilenin son derece intizam dairesinde hareket ettiğini anlıya· 
rak memnun olduk. 
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Boerlerin intikamı! 
Lord Kiçneri öldüren 
adam tahliye edildi 

-------
Bo ser)avha, Amerikada neş- yerlere giderek itilaf kuvvetleri-

rcdilmiş bir kitabın ismidir. Üç ne ait bütün harp levazımatmı 
yüz sayfa tutan bu eserin içinde berhava etmiştir. Daha ıonraları 
en harikulade ve aklın almıya- da bir ç:çek ve nebatat müte-
cağ'ı hadiseler debdebeli bir üs· hassısı ııfatile Cenubi Amerika-
liiple anlatılıyordu. ya gıdcrek oradan lngilizlerin 

Kitabı, kısaca. hülnsa ed~lim: bindikleri gemilerle sevkedilmek 
Hatırlardadır ki Lord Kiçner, üzre birçok çiçek demetleri gön-

Hampshir kruvazöründe uatarak dermiye başlamıştır. Halbuki bu 
ölmüştü. KJeman Vud ismindeki demetler birçok bombaları set-

retmiye yarıyordu ve gemilerin 
mlleHife nazaran, vemiyi batıran birçoğu bunların patlamaıile 
Düken isminde birisidir ve mak· batmıştır. 
sadı da, 1901 senesinde hgil"zin 1916 senesinde Düken en ma-
harp edip mağlüp ettikleri Bo- hir Alman casuslarından birka-
erJerin intikamını almak imiş. çile beraber Avrupıya geçiyor-

Dliken mücllıfe şu söz'eri söy- du. Vazifeleri lngiliz donanma-
lemiş: sım tarassut idi. Bir gün, Lord 

- l 9J 1 s~n •s nde hen uz on K"ç:ıerin Rusya ya gideceğini ha-
beş yaşınta bir çocu'ctum. lngi- ber alıyor. Alman e!'kaoı harbi· 
Jizlcr .;iftliğim"zi ·ş~aJ ed p yağ· yesı bu seyahate büyük bir 
ma eailer ve )'8 dı'ar. ba'>amı ehemm yet vermektedir ve her 
iple ka:ı:ığa ba,thyarnk karşısında şeye rağmen buna mani olm•ya 
kız kardeşimin ve annemin isme· çaıışıyor. Lord ~(içn~ri Rusyaya 
tini lekcled Jcr. Sona, annem, da,,·et için Kont B.::!:s Zakrcv.;ki 
henuz memede o ao üç ay:ık kar· 

isminde biri~ı Rus rnda!l h:ıre!<et 
deş"mle üsern kan.rs:rahına gölü-

ctmişti. Alman casusları bu ada
rü dü. Amucalıırımdan biri5İ o 

mı otladan }Ok ediyorlar ve 
kadar şeni iş lencelerc duçar ol-

s d onun yer:ne Dliken gidiyor, ve 
duo çıldırdı. a ece ben krıçmı· 

Lord Kiçnere Çarın adnr-ı sıfa-
ya muvaffak o'dum ve o günden· tite müracaat eciiyor. Lord Kiç-
beri hayatımı, lngilizlerden inti- ner, 5 Haziran saot 5,15 de 
lra "t? n!mıya hasrettim. 

Hampshir kruv.:ızörJ ile Skapa 
K çtı tan sonra bir ko'ayını Flovden hareket ediyor. iki muı1-

bu ı.:;> karargaha so'rnlnbiJdim rip kruvazore refakat etmekte-
ve bı lr 1nnda1ı nöbetçinin lütfu dir. Hava sert ve ljerbattır. Ge-
sayes'.n:le zaval ı annemin yanına mi knmandanı bu kadar sert bir 
sokuldum, bizi ayıran di'<cnli tel· havada Alman tahtelbahirlerinin 
ler arnsından l.o'umu uz .. tarak faa iyetle bulunamıyacaklarını 
clinı öptüm. Kız kardeşim kuca- temin ediyor ve muhripleri geri 
r~mda duruyordu. Onu nasıl bes- gönderi\ or. 
liyebiJdiğine hayret ediyordum Bu esnada D;jken intikamını 
Zira nnncmin bir iske!etten far- hazırlamak üzeredir. Her ne ba-
kı yo ,tu. Ecıasen beni takdis hasına o:una o'sun Lord Kiçner 
e' t; .ten sonra öldü ve son söz- Ruıyaya gitmemelidir. Şayet tah· 
feri ".seni iyi bir evlat olarak tclbabirfer muvaffak olmazsa, 
tanıdım yavrum, Allah senden Düken KiçDeri öldürecektir. Fa-
rfizı o'sun. Sakın bizi unutma, kat denize heniiz açılmışlardıki 
namusunla yaşa" odu. Djken tıtriyor. Zira, Alman tah-

Düken sonra Amerikaya gitmiş telbahir!eri oradadır ve işaret 
ve 1912 scnes:nde bir g<!zetenin vermiş'erdir, v~ tam saat 7,45 te 
vilayet h:ıvadis!eri tahrir müdürü gemi batıyor. Düken geminin 
o'mnş. 1914 te harp patlayınca batışını şöyle anJatıyor: 

Dilken senelerdenberi kafasında - Bütün zabitler güverteye 
tasarladığı planı tatbilca fırsat fırJıyarak "Lorda yer veriniz,, 
bulmuştur. Harbin ilk günlerinde diye bağırmıılardı. Lort Kiçner 
Alman sefaretine gidiJJ sefir güverteye çıkınca herkes sıraya 
koot Berustof ile arkadaşlarım girdi. Herkes ölüm lcarşısında 
görmüı onlara hikayesini anlata- soğuk kanlılığını muhafaza edi-
rak emniyet telkin etmiye mu- yordu. Ben, ıoo dakikaya kadar, 
vaffak olmuıtur. Sonra muhtelif kurtulmasına imkaa vermemek 

- -
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Yaza1t: 

Mm. Rube 
janski 

Nataşa bu söze tiddetıe mu
kabele etti. itti namuslu bir 
ad~mdı. Birbuçuk senedir Ja
ponyalı ona bakıyordu. Paraları 
elinden alması menfaatini koru
mak içindi. Mura böyl~ .Y•nlıı 
düşüncelere kapılmamalı ıdı. Mu-
ra bu sözler üzerine Tagamiye 
bir garibe imiş gibi bakarak: 

- Ben bu adamı anlıyamadım? 
Dedi. 
Hareket ıabahi Japonyalı genç 

kadını istasyona götürdü, trenin 
ka!kmasıoa yarım ıaat vardı: 
Boş büfede oturdular. Ateşh 
gözlerini birbirine dikmişlerdi. 

Nataşa tahta iskemle üzerinde 
ıabit bakışı, kül renği teni, uy
kusuzluktan kızarmıı gözleri ile 
dim dfk oturan kiiçük adamı dik· 
katla seyrediyordu. Elini tutarak 
dudaklarına götürdü. 

- Rahat duralım Nataşa cid· 
li oionuif 

Ça tik büyümüftü. Temizce 
yıkaıımıı, boynuna kırmw ba· 

kırdan bir tasma takılmıştı. En
dişeli bir tavur)a aralarında du· 
ruyordu. 

Tagami cebinden bir zarf çı· 
kardı ve ıyı dikkat etmesini 
tavsiye ederek Nataşaya VP.rdi. 

Zarfın arkasındaki rai(amlar 
masraflarla beraber zarfın için
deki Dinarların ve Koronların 

hesabını gösteriyordu. Genç ka
dın hınçkırmıya başladı. O va
kıt Tagami olanca azmini ele 
alara" dedi ki: 

- Ağlamayınız demiyorum , 
cesaret gösteriniz. Eğer rahat 
ederseniz T agamiyi dütünmeyi
niı, bir daha gef meyiniz. Evlat 
harbe gittiği zaman ihtiyar ana 
baba, evlerinin kapısı önünde 
haragiri }aparlar. O vakıt evlat 
geride hiç bir vazifes kalmadı
ğını anlar, kendisini vatanına 
tatııiı eder. Ne dersiniz Nataşa? 
Japonlar cesurdular. Taga:ni de 
bir Japooyalıdu. 

Cemiyeti Akvama Girmemiz Ruznameye Alındı 

defteri bulunmuştu. 

Maamafih rengi o kadar bo· 
zulmuştu ki tirende pençereye 
dayanmış veda eden Nataşa'oın 
kalbini büyük bir meı h•met hissi 
kapladı. Köpeği tutup Japoaya
lıva uzattı ve rica ett: 

- Çörtik ıizde kalsın. Onu 
size rehin olarak bırakıyorum. 
Böylece geri geleceğime emin 
o!ursunuz. 

T agami, Çörtiğin ipini tuttu. 
Hayvan haykırıyor, hırsla çırpı
nıyordu . Japonyalı ıse uzaklaşan 
treni ciddiyetine halel ietirmck· 
sizin seyrediyordu. 

İknu·i ku:11n 
- Viyana -

ırncük bir yazıhane başına otur -
mu) olan Nataşa ihtimamla yazıyor: 

Sevgili Jttinka 
Viyana çok gii::el bir şehir. Şe'ı· 

rin en güzel oteli olan Grandnteldc 
bir güzel dairem rıar. Salonun iinün· 
de büyük bir balkon var. Oradan 
Ringştrascyi görüyorum. Şimdi ge -
ce •. Sokağın serin havasını kokluyo. 
rum. Dışarda halk dolu, iter tarnf 
aydınlık içinde .. ller tarafla mene/:. 
şe nafıcıları ı·ar. 

Dönerken otelimin pencereleri.ıe 

bakmıştım. Hemen lıepsi karanlıklı. 

Öteden beriden kalın kadife perdele
rin arasuulan lıa/il bir ziya süzülü -

Kurut 
1 ~111 n Av. 26-
ı pezcta 16.-
1 l\larlc 50-
l Zıı Otl 2~.-

ı len,o 31.-
20 ley 25.-
20 dinar 70,-

1 çenooeç . -
ı Aluo 929,-
ı Mecid ye 40,-
1 B:ınlı:oot 231,-

~-

Tram\·ay 44,75 1 alya 2,-
Umuml sigorta ı 1,2- Şark m. ceza 95-

..!.omonti 21,10 ı Telefon 15,55 

istikrazlar 1 Tahviller 

lsL dahlll Q5.25 1 F.lektrllı: 

Emir Faysal Uz. 
Iran yolunda 
Iran, 'l (A.A) - lrana gitmek· 

te olan Emir Faysal Hazretleri, 

Şark d. yoll:ın 2,85 
D. J\!U\'&hhlde 46,75 
Gümrükler s.ıo 
Sıydi mahl S,75 

Tram\ ay 4,95 
Tun el 5,-
Rıhtım 19,:>5 
Anadolu 1 29.45 

1 
Tiflis, Batum Ye Bakü'yü ziya
ret etmiş ve hususi bit vapurla 

1 

Bakü'den hareket etmiştir. Emir 
Hazretleri hududa gelmeden ev-

ragdat. 4,50 • 11 29,45 
As\:crlye - • mumcssll 26,25 

yor?u. Bu ka~alı p.erd<!lc.r .arl:~smdaj 
şehır, meyus aşık, ış sa/:ıhı bu;lcrcc 
kimsenin yaşadığını r•e bunların kcif 
fesi için meçhul bir kimse olduğumu 
düşündiim. O raf.il titredim ııe sa/o. 
na avdet ''ttlm. l'erddcı·imi kapa
dım. Fotoğrafınızı karşıma aldım. 
J'e sizinle baş haşa kalınca kendimi 
dalıa rahat buldum. Az sonra iki di
rektörümle tiyatroya f/İde<"e{jinı. J<'a • 
kat hangi tiyatroya gideceğimi dalıa 
bilmiyor·um. 

Arkamda siyalı taftadan gii::cl 
bir rop ı•ar. Kımıldadığım zaman fı
şır fışır ölüyor. Dalıa bir çok rop • 
lar satın aldım. /Ju suretle sizi mas· 
raf tan kurtarıyorum. 

!\"ilıayet bir li:nıde çalışmıya baş. 
ladmı. llu filmirı ismi (TabldutJ tur. 
f,okantacının kızı ( Elsa) rolımit al· 
dım. Proj<'l<lih ler gözlerimi fa::la yo. 
ruyor. J.:rvelsi nece mütlıis bir ag-rı 
·1 l 
ı c uyantl..m. Göz kapaklarımm içine 
kum dökülmüş gibi bir acı duyuyor
dum. <;özle imi bir türlü oçmmyor _ 
d~~ı. Gözlerimden yaşlar akıyordu. 
Sızın zatwllı Nataşa Kcway'ınız /:im. 
seyi uyandıramadı. Sabalıa kadar 
kiir olduğumu zannettim. Şimdi '7Ü • 

züme damla ile bir il<iç damlatıyor
lar. Bu suretle ı~ığa lalıammül eclc
biliynrum 

ller sabalı scıat beşte kalkıyo -
runı. Direktörün otomobili kapının ö 

nl Karahan'a bir telgraf çeke-
rek gördüğü misafir perverlikterı 
dolayı Sovyet Rusyaya teşekkür 
etmiştir. 

-
nünde bekler ve beni (studyo) ya 
götürür. Saat dokuzdan itibaren 
film çekmiye başlıyoruz. Fakat ma
kiyaj uzun sürdüğü için erken git • 
miye mecburum. 

ltti şimdiden t;ok ::engin oldum. 
Avdet ettiğim zaman göreceksiniz, 
scvg!lim. 

Sekiz nünde biitiin lİflairolan. 
dansinklt>ri, şık lokantalan gezdim. 
Otelde ııerilen çaylarda çörekler na
yet tatlıdır. içleri kaymak dolu •• 
lliç bir ycn!e bö11·lc güzel oatolrrr 
yemedim. Size de onlardan fJt'ti • 
receğim. Çortık r:e yap.yor? Nya11• 

yo ne lıalde? 

itti biliyorsunuz ki size eadıl:ım .. 
A~ı: ne va/iit yanı.;ıızda bulunacajjım. 
~ı::ınfr .. nc~ıc /:eklik amna çıkmayı 0 
liadar ozluyorum ki. Sakın bartka l.a -
dınlarla kiraz ağaçları ara~ındu dolmı 
mayınız. ilan uzun mel.tııplar IJa : 
zınız. 

Allalıa ısmarlcdık. }'arına tekrar 
yazar, bu akşamı nasıl U<'çirdiğimi a11 
latırım. işte öniinüzde diz ··kr d"' •. 

/ 
çu. um, 

uş11nce crinizi kerfetn•iye ca'ısıyo -
rum. Anladım: Sizi öpnıcklifjimc mii
saade ettiniz. Burıtt yavaşça .iudal La
n~ızı ıslatmadan yapacağım. Çiij ba _ 
lıgı bol bol ll<'r misiniz cicim. 'Parıil:i 
~uşajjımzı da dikkatle sarımz. Çörli· 
pn fena nıuanu:.ıç__ ettirmeyiniz. 

Nntaşanız 

_(Bitmedi) 
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ı Havacılık ve Hava Kuvvetlerimiz -, 

Memleketimize yan gözle bakan 
Düşmanların gözlerini oyacak kadar 

tayyare ve tayyareclmiz vardır 
Artvin mebuau Mehmet Ali Beyin B.M. meclisinde beyanatı 

Büyük MUlet Meclisinde, .fiilli 
Müdafaa bütçemiz konuşulurken Art
vin Meb'usu Melunet Ali Bey söz al -
nuı ve milli müdafaada havacılığın • 
ehemmlyeti.nden bahsetmişti. 

Tayyarecilik ve hava filolannın t:

hemmiyetleri hakkında enteresan ma
Uimah Uıfü:a eden bu sözleri aynen 
takdim ediyoruz: 

Mehmet Ali Bey (Arhin) - Ar -
kadınlar mildafani milliyenin hnva -
cıhk kısmı hakkında birkaç söz söyli
yeceğim. Dilirsiniz ki, bugün tayyare
cilik a.kıllann ermiyeceği bir derece
de büyük bir silrntle terakki etmekte
dir. Vekil beyfenclinin söylemiş oldu
ğu gibi tayyare fabrikası bizd4' ya -
pıldı. Ye biz de kendimiz tayyare ya
pacağız dedi. Büyük bir sevinç duy -
duk. Arkadaşlar tayyar~ciliğimiıin 

salim bir surette yaptı:rımız f ednkfır
lık nispetJnde yürüme.si için hali hıı. -
·zır tayyare terakkfyatını günU ~il -
nUne takip edecek ve en son sistem 
tayyare yapabilecek bir fabrikaya 
malik olmak llıınıdır. 

Bu Avrupa devletlerinin ordula -
nnda kullanılan bellib~Iı tannımı~ 

tiplerden tayyare alıyoruz.. Ve aldıtr 
1nız tayyarelerin kıymetinin nrifına 
yakın yedek edevatı alıyoruz, mr 
müddet sonra bu aldıtımız tayyare -
nin muaddeli ve dahil mükemmeli sı -
kar. Bunu almak mecburiyeti h~sıl o 
lur. Ve alrnz. Bir müddet sonra da -
ha mükemmeli çıkar, evvelce aldığı -
mız tabii ikinci dereceye düşer. Velhn 
811 bütçemizin yansını versek başn. sı 
kamııyız. Ve matlup derecede hali lıa 
ıır- terakkiyatmı salim bir liiUrettc tn
ıdp edemeyiz. 

Tayyareleri memleketimizde yapa
caf:t&, kendi fabrikamızda istediği -
mb ıgibi tayyare imal edeceğiz. Tay -
yare fabrikasının bizim memleketi -
miz.ı.., yapılmaB111da büyük bir faydn 
dnt vardı:r. Bu tayyare fabrikamıza 
n1r •ı t bir uçuş mektebi de yaparsak 
lı ••• ıda yetiştireceğimiz askeri ve si -
v;ı tayyarecilerin talim ve terbiyesi 
ucT• olur, talim esnumda .kırRcalda
n tayyareler, tayyare fnbrikıısınd:ı ya 
pıhr ve ucuz olal'.ak tamir edilir. 

Kayseride Yüngers şirkctl zama -
ınndan kalma bir tayyare fabrikası 

vardır. Bunu Amerikalılara verml~ 

ve kendilerine bir tecrübe zamanı dn 
bırakmıştık. Du tecrübe zamanı lıit -
medj mj! Vekil beyfendinin ifadesin 
den an lıışı lıyor ki; bizim istediğir.ıiz 
tayyareyt yapacaktır. llurada 7npıla
cak tayyareler iki Jusımdır. Biri avcı 
tayyresi, biri de talim tayyaresidir. 
Tayyarelerin bir kısmını da Amcrika
da yapıp buraya getireceklerdir. A
mcrikada yapılacak tayyareleri, ma -
dem ki, bu fabrika teşekkill etmi§tir, 
bizim memleketimizde yapsa na. Ame 
rikadan yapılmış olduğu halde ~etir· 
rnese daha iyi olmaz mı? 

Arkadaşlar, tayyare bu giin her hu 
9usta çok ehemmiyetli bir mevki ih -
raz etmiş ve taarruz silflhlnrının en 
başına geçmiştir. BugUn iyi tayyare 
ku\'vetlerine malik olmıyan bir or".Ju 
hiçbir iş göremez. Fakat bunu söyle -
mekle bizim tayyaremlı yoktur de -
mek istemiyorum . .Memleketimize y.ın 
gözle bakacak düşmanların gözlerini 
yuva9mdan çıkartıp oyacak kadar 
tayyare ve tayyarecimiz vardır. (Bra
vo sesleri alkı§lar). Bununla demek 
istiyorum ki, tayyare çok ehemmiyet
li bir sllflhtır. Arkadaşlar, tayyare bu 
gün insaniyete birçok nafi hizmet -
)er yapmıştır. Mesehi günlerle gide • 
mediğiml7. bir yere tayyare ile iki sa
at içinde gidersiniz. Tayyareler mek
tuplnnmızı, eşyalarımızı çok az za -
man zarfında mahalli malY;uduna. er
riştirir. Vekil bey bizde de tayyRrc 
postaları yapılacağından bahsettl 
Lont Hanza namında teessüs etmiş 
bir şirketin gittiğini jıJitiyorum. Aca
ba neden gitmiştir. Ve bu bizfle niçin 
iş görememiştir. Sonra tabii yapaca • 
ğımrz ham postalarını sivil tayyare -
ler yapacakhr. Bu ne zaman başlıya
caktrr? 

Tayyare harp zamanında düı:man 
wdula.rile temas etmeden evvel düş .. 

Artvin meb'usu Mehmet Ali B. 
manın kuvvetini, nerelerde toplandığı 
nı, hangi istikamette yUrüdüğilnil vak 
tile ordu kumandanlarına haber ye -
rir ,.e düşman kıflarını bombardıman 
ediyor. Ve cephe gerilerinde gayri 
muharip nhuli liıcrine bomba y~ı(dı -
rır. Ve bunların kuvvei maııeviyesin! 
kırarak harp üzerinde büyük tesiıler 
yapar. (Ama gayri muharipler hom
hardıman edilemcı, insaniyete muga. • 
yirdir diyeceksiniz) bu mantığı bır ta 
:rafa bırakalım. Harbi umumide gay
ri muharipler üzerine bir ~ol• bonıba
Jar yağdığını bir çok milletler filiya. 
tile görmiiştür. Dir mllletfn ordusu • 
nun manc\'İyatnun sağlam olması 
lazımdır. Bundan da bizim gayri mu· 
har.ip ahalimiz bombardıman edilir· 
se maneviyatı kmlır fikrine ıahip ol· 
mayınız. Türk milletinin kahraman 
ordu. unun man~vi)atını hiçbir ölüm 
iHetfnin kırnmıyncağmı Çanakkaletle 
ve 1stikl{Ll harbinde canlı misallcrile 
bütün dünyaya karşı gtiıterdlk. Ço • 
luk çocuklarımızla, ihtiyar erkek n 
kadınlarımızla bütUn dünyaya kar~ı 

isp t ettik. (Alkışlar) 
8öylemek istediğim, tayyarelerin 

harpte yapabilecekleri i~leri saymak • 
tır. 

Sonra arkadıııtlar; tayyarelerin, i~ 
ki dü~man ordusu muharebeye tutuş
tuğu zaman büyük rolleri vardır. Me 
sclil, düşman ordusu muharebeye tu
tuı:ıtuğu zaman biz handan düşman 
ku .. mnudanının nerede olduğunu bu -
labiliriz. Uçarak, dUşman ordusuna 
],umanda eden kumandanın filan köy 
de oturduğunu. filfm ormanda hu -
lunduğunu görehiliriz, yani nasıl gÖ

rehiJiriz! O muhitin fotoğrafüıint tay
yarelerle alabiliriz. O f otoğrafiyl han 
yo ederi7 .. Orada bir takım çizgiler, 
~örUlür. Bu çizgi ne demektir, ne o -
labfllr? nu çizgi kumandan lığa mer
but telefon telleridir. Teller m'.!rnti • 
lerin tc irinden masun kalmak için 
toprak kazılarak yere gömühir. O çiz 
giler nerede nihayet buluyorsa ku • 
mandan orada bulunuyor demektir. 
Binaenaleyh şafakla tayyare oraya 
şahin gibi yetişir ve hombardıma"l '.? -

derler ve kumandana iş gördürmez -
ler. Hutta umumi harpte Almanlar 
kayserin başı üzerine telden bf r ağ 

germişlerdi. Tayyarelerin hilc'lnıun -
dan korunsun diye. 

Sonra arkadaşlar, tayyarelerle dliş 
manın kazmış olduğu yer altındakJ 

lilğıımlnrı da bulmak kabildir. Bunla
n fotoğrafla bulabiliriz. Düşman si -
perleri bir kalınlıkta gidiyor, bir mUd 
det sonra hu kalınlığı biraz d-ı!ta ka
lınlaşmış, bu nedir? Bu odur ki, yer 
altında kazılan topraklan yıyec~k 

değil ya, bu topraklan kazmal\tan 
maksadı lağım yapmaktrr. L~ğ~mdan 
çıkan toprakları !llİperin üzerine :. 1ğ -
mış ve orasını kabartmıştır. Dundan 
Jilğım kazıldığı anlaşılır. Bundan la
ğım kazma~n hissedilir edilmez. der -
hal mukabil lağım kazılarak mani o
lunur. Düşman da maksadına mu!'~ -
vak olamaz. 

Hatta düşman siperlerinbt d· ·ııılf 
ği ve topların çaplarını da ant:ınıak 
kabildir. Tayyarelerle alınan fotogra
metrl yapıldığr zaman inhiraf zaviye 
leri alınır bu sayede siperlerin derin
liği ve topların çaplarının ka-; santim 
olduğu anlaşılır. Topçu ateşi ıi ona 
göre tanzim eder. Ve mütemadıyen 
tayyareler keşif yapar, ve topçuya ma 
itimat verirler. 

Keşif için kullanı1an sabit h:l1on -
lar- Bunlar hakkında da ufak bir 

B. M. Meclisinde 

Mali işler 
Maliye vekili MustafaAbdül

halik Beyin söylediği 
nutkun metni 

Geçen sene zarfında paramızın 
kıymeti, evelce kabul buyurulmuş o -
lan kanunun verdiği mU.c;aade üzerine 
ve hük6metin ittihaz ettiği tedbirler 
neticesinde teneızülden mahfuz kal
m~tır. KAnunusaninin birinci günü -
ne ·kadar döviz işleri lstanbulda bii -
tün bankalardan mUrı>kkep M 1• !uı -
sorsiyom marifetlle idare edilmekte 
idi. Milli ve ecnebi bankalar bu ır;,.t.! 
çok dikaktli hareket ettiler. Bankala
ra teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 
Geçen sene bugün ihracattan aldığı -
mız dövizden fazla dövizimizi sarfet
mek mecburiyetinde bulunuyorduk. 
Konsorsiyomun koyduı}'u sermayeden 
116 bin lira sarfetmiştik. Bugün ise 
fazla ihracattan mütevellit yedimizde 
altın ve döviz olarak 50 milyon fran
ga yakın paramız vardır. Binaena -
leyh geçen seneye nazaran bugün dö
viz vaziyetimiz daha iyidir. Da nkah -
nmız 931 mnıt senesini iyi geçirdiler. 
Bilançolarını neşrettiler. 931 hilanc;o
larınm !hemen hepsi görüldü. Hiçbiri
sinde zarar voktur. Kdr \'ardır. 

Cümhuriyet merkez banka.-;;ı heye -
ti umumiyeslnin kabul ettiği bir tadil 
ile daha nafi olacak vaziyete girecek
tir. Kanun encUmenlerdedir. Bir iki 
gün z.ı.rfında heyeti celilenize arıe -
dilecektlr. Bir 5"ene içinde vuku buJan 
l>ir hadiseden bahsetmeden geçemiye
ceğim. O da milli bankalarımı:ıdan iş 
bankasının ticarette en ziyade alaka
dar olduğumuz iki ecne!>i m('mlekette 
şube açması ve hu suretle mali ve ik
tııadi Jtayatınuzn yardım etmesidir. 
Du teşebbüs öyle ümit ediyoruz ld, a
tlmiz için pek feyizli neticeler vere -
cektir. (Uravo se!!leri) 

Bütün bu maruzatınıla bütçenin 
masraf ve variclat kısımlarının hini 
tesbit ve tahmininde ne kadar itina 
<•dildiğini \'e umumi vaziyetin ne Hı
rctle göz önünde bulundurulduğunu 
ve icabında nazarı Hibara alındığını 
tebarUz ettirmek istedim. 

Yalnız nrkadaşlnr, büyük bir ha -
kilrnt , .. ardır ki, bizde <!evlet nnnnnn 
vukubulan ayda 14 - ı;; milyon lira
lık tediyat muntazaman vukubulduk -
~a her memlekette hissedilen buhran 
hizde daha az hissedilecektir. Hunu 
yapmak için de yüksek heyetinizin bü 
)·ilk şiarı olan hndisatn takaddüm za
ten bir emrivakidir. Daim·ı hadi~ata 
takaddüm ediyorsunuz. Daima z:ı -
manın<la icra. eden tedbirleri alıyor -
sunuz. O tedbirler ahnmı~tır. Öyle li
mit ediyorum ki, bu inti:r:amı muhu -
faıa iç.in icap ederse iter türlü ted -
birlerle, her tiirlü direktifJe hükume -
ti takviye ~deceksiniz. Her halde bu 
tedbirler sayesindedir ki, bizimle hem 
hal meml~ketlerde hissedilen müşkü
lattan biz daha az müşkülat hisset -
mekteyiz. Ye bizim mnıt vaziyetimiz -
de bunlardan farklı ve sağlam bulun
maktadır. Mem leltetin bütün İljlerin -
de daima irşatkiir tedbirler alan yiik
sek heyetinizin malt vazlyetlmizde de 
bizi daima irşat edeceğinizde ve bun
dan sonraki senelerde de mnli var.iyi' 
timizde tedricen daha ziyade salah 
görüleceğfnde şilphem yoktur. Bu;tu 
arz ile sözüme nihayet veririm. (Al -
kışlar}. 

Bütce encümeni mazbata muharri
ri Kemal Zaim Bey (Konya) 

- Muhterem arkadaşlar, 
Encümenimizin bütçenin heyeti u . 

mumiyesi hakkındaki müt.aleatile me
saisinin netayici hakkındaki mülfıha
zatrnı mazbatamızda kaydetmiş ve hu 
zuru alinize arzetmfş bulunuyonız. 
Bendeniz maliye vekili beyfendi ta -
rafından gerek bütçenin unıumi vaı.i
yeti n gerek mali vaziyeti hakkında 
dermeyan olunan mufassal izahattan 
sonra tekrar teferruat hakkında mu
kayeselere geçip zamanınızı işgal et
mek istemiyorum. Binaenaleyh encü • 
menimizin gerek mesaisi ve gerek bu 
mesai neticesinde varılan netayiç hak 
kında izahat arzu buyurulduğu tak -
dirde bu izahah aynca arzetmek hu -
sosunda daima emrinize amade bulu
nacağımızı arzetmekle iktifa ediyo -
rum. Ilu münasebetle maliye vekili 
beyfendinin enrümenimizin me...,aısı 
hakkında telfıf{uz buyurdukları ilti -
fatkflr cümlelere ve avni zamanda 
kendilerinin de encümenimizin mesa
isini teshil etmek hususunda göster -
dikleri azami miizahereti şlikrnnla 
kaydetmeyi bir vazife telf1kki ediyo -
rum. 

-SON-

misal arzedeyim. Harbi um:.ımiye 

Fransada birçok sabit balo:ılar bir 
zaman uçamaz oldu. Bunun da sebe -
bi Atmanlarm keşfettikleri bir .:.q~l -
dür. Bu usulle düşmanın sahit balon -
lan tepelendi. Bilahare bu usulü ln
gflizler de keşfettiler. Onlar da ln • 
glltereyi bombardıman eden .\ 'man 
zeplfnlerlnl tepelediler. Bundan son
ra Alman zeplfnlerl lngiltercye gi -
demez oldu. 

f.Yann devam edecek), 

Dün Ankara' da Tarih 
Kongresi J\çıldı 

1 Uatıarafı 1 inci sayfada 1 
Yusuf Akçora Beye bıraktı. 

Akçora Bey riyaset mekamma 
geçti. Katiplerin intihabından son· 
ra tarih muaUimlerinin en kıdem
lisi 45 ıene tarih muallimliği etmiş 
oJan Ihsan Şerif Bey ıöz aldı. 

Mekteplerde eski ve yeni tarih 
tedrisatı hakkında uzun izahat 
verdikten ıor.ra Gazinin açtığı 

tarih çığrının milletler için biiyük 
ıaadet yolu olduğunu ıöyledi. 

Bilahere reis, Afet hanıma söz 
verdi. Afet hanım Türk ırkmm 
yer yüzünde ilk medeniyetin Türk
lerin aoa vatanı olan orta Asyada 
intişar ettiği hakkında güzel ve 

tarihi Yesaıka mi:stenit birinci 
konferansım vttdi. 

Bundan sonra Köprülü zade 
Fuat Bey söz alarak Afet Ha
nımın konferansı hakkında mü· 
talealanm aöyledi. 

Fuat Beyin Türk tarih encil
meni tarafından kabul edilen 
ve Afet Hanımın konf eranıile 
kongrede izah edilen le:ze mu
arız olduğu haklunda bazı şayi
alar mecut olduğundan mutale
aları dikkatle dinlendi. 

Bununla beraber Fuat Beyin 
mut~lealarında bu te:ze muarız 
olduğunu ifade eden bir nokta 
yoktur. Fakat teıi sözlc:rile te

yit te etmiyordu. Bu cihet, ca
libi dikkat idi. 

Ôiledcn sonraki celsede ipti
da Afet Hanım söz aldı. Ve 
Fuat Beyin ilk Türk ismının 
Çinliler tarafından ne suretle 
lcaydedilmiş olduğuna dair jfa
desi etrafında tenkidatta bulun
du. 

Fuat B. Semih Rifat Beyin 
Tiirk dilile Ari ve Sami Jisanlan 
arasındaki münasebetinden bah
seden uzun konferansından son
ra sö:z alarak Afet Hanıma ce· 
vap verdi. 

Mutalealarımn kendisile Afet 
Hanımın noktai nazarı arasında 
hiçbir ihtilaf meYcut olmadığ'ıuı, 
ıöz!erinin suitefebbümü tevlit 
etmiş olduğunu anladığını söy
ledi. 

Bundan sonra tarih encümeni 
azasından Hasan Cemil B. (Bolu) 
ıöı alarak Fuat Beyin mütalea
lan üzerinde şiddetli tenkidat 
yaparak: 

- Fuat Beyin beyanatı beni 
tatmin etmedi. Asıl mühim ci
hetlere temas edemedi. Afet 
Hanımm tezinde mevzuu bahsolan 
deliUer, \·esiknlardan bahsederken 
bunlar henüz klfi derecede tet
kik edilmemiştir. Bu tetkikatı 
yapacak adamları bekJiyoruz. Bu 
ilim, henüz çocuktui. Buna iıti
naden kat'i hüküm]er çıkarmak 
aceledir. 

Tarzında ıczler söyJedi ve 
bilibare Küprülü zada Fuat 
beyi mutalealarını vuzuhla ıöy· 
lcmeye daYet etti ve dedi ki: 

.....:.. Bizim ortaya koyduğumuz 

vesikaları muhterem Profesör 
hiç müoakaıa etmemiştir. 

Buna itiraz da etmemiştir. iti
raz etmeyince aramızda muta
bakat bulunduğuna hükmetmek 
lazımdır. Eski hükümlere ahtmıt 
olanlar karıııında davammn sü
butu için noktai nazarını saraha
ten bildirmelidir. 

Sonra Fuat Beyin bu ilmin 
henüz çocuk olduiu tarzındaki 
ifadesine iıtirak ederek: 

- Bi:ı, en son keıiflere ittirak 
ediyoruz. Keşiflerin en son ol
ma11 ye yaht çocuk olması i~ 

diamızın zaafı değil kuvvetidir. 
Bunlara karıı, alışılmıı eski ka• 
naatlar, eski •e batıl hükümlerle 
karşı konamaz. Biz, yeni ve gü• 
nün yoUarından yürüyoruz. Kur
duğumuz bina, kolay kolay 
yıkılmaz. 

Dedi. Hasan Cemil Bey bu 
ifadesile Fuat Beyi Türk tarih 
encümeni tarafmean kabul edile
rek kongrede Afet Hanım tara• 
fından izah edilen teze kartı 

muarız olup olmadığını açıkça 

beyan edecek bir vaziyete ıe
tirmiş bulunuyordu. 

Bunun üzerine Fuat Bey söz 
aldı ve aynen şu beyanatta bu
lundu: 

- Hasan Cemil Beyin fikir• 
lerine tamamen iştirak ediyoruın. 
Aramızda ihtilaf yoktur. Sadece 
suitefehbüm vardır. Ben menau 
bahis vesikaların tarihi devirlere 
ait olduğundan bahsetmiştim. 

Benim söylediğim vesikalar Şarki 

Türkistanda meydana çıkan yaz• 
ma vesikalardır. 

Bu yeni vesikaların da noktai 
nazanmızı teyit edeceğine kani
ım. Bu ilmin çocuk olması 

onun kıymetsııliğine değil bili
kis canlılığına ve kuYvetine ala
mettir. ilimde en yeni olan şey• 
ler en kuvvetli olanlardır. Eğer 

bunun hilafı anlaşılmıı ise ben 
iyi ifade edememiıim demektir. 
Iıtirak etmediğim nokta, yahut 
tenkit edilecek bir tarafı ol!ay• 
dı onları da açıkça söylerdin. 

KöprülU ıade, bu sözlerile ta• 
rih encUmenile arasında ıbtilaf 
olddğu hakkında ortada everan 
eden şayiaların doğru olmadığmı 
kongre huzurunda ifade el mit 
oldu. 

Sabah ve öğleden sonraki cel• 
seferde Gazi Hı. ve ismet Paşa 
kongreyi teşrif ederek münaka-' 
şaları ve konferansları büyük 
bir dikkatle dinlemişlerdir. 

Gazi Hz. kongrede miiteaddit 
defalar alkışlanmış ve ayağa 
kalkılarak hürmet ve tazim göı• 
terilmiştir. 

Kongrede birçok meb 'uılar 
hazır bulunmuılardır. HalkeYİ 
tamamen sıuniinle doiu idi. 

5 Tenunuz kongresi 
Ankara 2 (A.A) - Tarih ma• 

allimleri içtimaının 5 temmuz 1932 
salı gününe ait çalışma proırama 
şudur: 

1 - Türk tarihinin tetkik ce
miyeti azasından müderris Yusuf 
Ziya Bey tarafından Mısır din ve 
etolojiıinin Türk itikatları ile ali• 
kası mevzuu nıerine konferaoıa. 

11 - iıtanbul darülfüoüno 
hukuk tarih müderriıi Ağa oğhı 
Ahmet Bey tarafından Türk 
hukuk hakkında konferans. 

J 11 - lstanbul darUlfüauntl 
eski Tlirk ka•imleri tarihi mil• 
derrisi Avram Galaoti Beyin mO• 
taleaoamesi ve Türk tarihi tet• 
kik cemiyetinin bu mntaleaname 
hakkında cevaplan, 

iV - Türk tarihi tetkik ce
miyeti azasından muallim Afet 
Hanımefendi tarafından orta ku• 
run tarihine umumi bir bakıt 
mevzuu Uzerine konferans. 

Bir kadın kedi mi 
Doğurmuş?! 

Budapette, 2 (A.A) - Poru
ba nahiyesinde bir çingene ka• 
rısı, iki ikiz Siam kedisi dotur
muıtur. Kediler, ancak lS d_. 
kika yaıamışlardır. Bqlan, ayak• 
ı.n ikifer olup llçer elleri varda. 
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3. Ko. Sa. Al. Ko. dan Takvim--
K. O. ve birinci fırka ihtiyacı 

için 15,000 kilo nohut aleni mü
nakasa ile alınacaktır. ihalesi 
9-7-932 cumartesi günü saat 
11-30 da komisyonumuıda yapı
Jacaktır. TaJipJerin şartnameıini 
almak üzere hu glin ve müna-
kasasına iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumu
za müracaatlat1. (453) (2746) 

sküdar ciheti kara nakliyatı 
pazarhkla yapılacaktır. ihalesi 6-7. 
932 Çar;ıımba gllnü saat 16,30 
da komisyonumuzda yapılacak· 
tır. Şartnamesini almak üzere 
her gün ve pazarJaj'a iştirak 
edeceklerin de vakti muan1endc 
komisyonumuza müracaatları. 

(496) (3023) 

Pazar 
3 Temmuz 
28 Sefer 

GUn doğuşu 4,SS 
GUn batışı 19,44 
S:ı.bab namazı 3,18 
Öğle .. 12,17 
İkindi J6J8 
Akş:ı.m .. 19 44 
Yatın • 21,46 

Pazarte i 
4 Temmuz 
29 .Sefer 

4,34 
19,44 
3,12 

12,18 
16,18 
19,44 
21,46 

Avrupadan diplomalarla wusadd k birincıl iği ve e n büyuk z -
fer nışan ını ihraz ettiği z ibi Türk zekAsı, T ürk san'atı, Türk 
sermayesi ve Türk amelesiy)e ihzar olunmustur. 

~ .... ,,. 
K.O. ve birrinci farka kıt'atı

nm sebze ihtiyacı ayrı ayrı 
şartnamelerle ve kapalı zarfla 
müna kasaya konmuştur. ihalesi 
5-~· 932 sah gOnü aşağıda öı· 
terılen sa ti d k . g 8 nr e omısyonumuı· 

da yapılacak tır. Taliplerin şart· 
namel · · erını almak üzere her gün 
ve .. k muna as !arma iştırak ede-
ceklerinde t eminat ve teklifna
melerile vakti muayyende kom:s
yonurnuza müracaatları, (431) 

(2599) 

K.O. nunki 
F. 1. nan 

ihale saatları 
15 
16 

"' "' ~ 
. . K. O. ve 1. ırın fırka ihtiyacı 
ıçm 30,000 kilo pirinç kapalı 

rn rfia müna kasaya konmuştur. Iha· 
lesi 17-7-932 pazar günü saat 
11 d e lcomisyonun:ıuıda yapıla· 
caktır. Talip!erir1 şar tnamesini 
almak üzere h er gün ve müna-
kas~sına iş ti rak edec~kl erin de 
temı~at ve teklif mektuplarile 
komısyonumuıa müracaatları. (480) 

(2913) 
• lir • 

Çatalc:ı mUıtahkem mevkiinin 
ihtiy cı için ita kalem yaş seb
ze aleni münakaıa ile alınacak· 
hr. ihalesi 17·7· 932 paıar günü 
saat l l ,3Q da l< omisyonumuzda 
yaı;>ı l.acaktır. Taliplerin şartname
lerını almak üzere bcr gün ve 
mOnakasaya iştirak edeceklerin· 
de- kr d .va 1 muayyen e t.omisyonu. 
mu müracaa t ları. (481) (2914) 

• • • 
Zafranbo:udaki kıt'at içiı1 Uç 

ayuk 90000 kilo un 27·6·932 
gününden itibaren 20 gün müd· 
de tJe kapah zarfl a münakaısaya 
konmuitur. ihalesi 17· 7·932 Pa· 
zar gü ·· 14 · . nu saa t • dedir. Şaı tna · 
mey ·· ı · . ı gor~e < ısteyenlerin I<o· 
m~syonumuza Taliplerin 'lo7,5 te-
mınat il • t' 69 S vu: ı mua yyende A. 
. atınalma Komisyonuna mura· 

caatJarı. l476) (2897' 
* • • 

Tire'dek' ı. • . . 
44 500 . ı aot at ıhtıyacı için 

1 kıfo Si- t • lJ muz 9::n gır e ' Tcm-
zarfla T· P,aıartcsi gDnü kapalı 
k . •ro de askeri satın alma 
~7ısy~nu_~d ıaat J5 le ibate 

eş 1 tme luzerlc münakasndadır. 
ar name er . stanbul'da ili ko· 

Jordu ve İzm ır rnüstaiık 
ki Ödem iş'te dağ top t ebm medv-

'd a urnn a 
ve Tire e ııskert satın 1 komisyonundadır. Taliplerin a mk~ 
. d t . va 

tı muayyen e .emınat ve teklif 
mektuplarile 1 ırc,de askeri satın 
ııJma komiıyonuna müracaatla 

• • • 
< 452, <214s) 

Çatalca müstahkem mevkii 
kıt'atı için ~o.ooo kilo un P•
zarhkla almacaktır· ihalesi 4.7_ 
932 pazartesi gUnü saat 16 da 
korniıyonumuzda yapılacaktır. Ti\. 
lıplerin ıartnamesini almak üze
re her gün ve pazarhğa iıtirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

( 483) (29] 6) 
• • • 

K. O. ve l inci fırka kıt'aları 
ihtiyacı i'in otuzar bin hilo un 
alınacaktır. Pazarlığı 5. 7·932 
sah günü saat 15, buçuk 15 
kırk beıte komııyoaumuzda ya
pılacaktır. Şutnamcsini almak 
~st~yenlerin her gün Ye pazarlığa 
ıştırak edeceklerin de vakti mu· 

yyeninde komisyonumuza mü
racaatı rı. (500) (3054) 

• • • 
K. O. Merkez kıt'atının üç 

ayhk samana için kapalı zarfla 
yapılan münakauuında. talip çık
madığından pazarlığa konmuştur. 
ihalesi 6 - 7 - 932 Çarşamba gü
nü saat 17,30 da komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin şart· 
namesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyende komisyonu· 
za mOracaatları. (498) (3025) 

• • • 
Haydarpaıa hastanesinin bir 

senelik ihtiyacı ol n yumurta ve 
francala pazarlıkla alınacaktır. 
ihalesi 6 · 7·932 Çarşamba günü 
aşağıda yazıh sa~tlerde yapı l a 
caktır. Şartnamesini nlmnk isti
yenlerin h er gün ve puarlığa 

i,şti rak edec eklerin d e vakt i muay
yeninde komisyonumuza müra
caatları. (491) (3018) 

Saat 
Yumurta 15 
Francala 16 

~ ;/f. .yı 

Çatalc.ı müstahkem mevki fı
rın odunu pazarlıkla alınacaktır • 
ihalesi 6· 7-932 Çarşamba günli 
saat 17 de korpisyonumuıda ya
pılacıkhr. Taliplerin şartname
s ini a lmak üzere her gün ve pa
zarlığa iştirAk edeceklerin de 
vakti muayyende lrnmis yonumuza 
muracaatları. (497) (3024) 

• • • 
K. O. ve 1 inci fırka ihtiyacı 

ıçin 3,300 lcilo mercimek pazar· 
lıkla alınacaktır. iha lesi 4· 7· 932 
Pazartesi günU saat l 7 de ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. 1 a-
liplerin §artnamesini almak üzere 
her gün ve pazarlığına jştirik 
edece~<lerin de vakti muayyenin
de ko'tlisy onuı:nuıa mur:ıcaat
hn. (41 92) (3019} 

• • • 
Çatalca Mst mevki lqt'alarıoın 

ihCyn~ı i çi ;ı 2500 ldlo taze sep· 
ze p zar . ıkla n ın i> caktar. ihalesi 
4· 7-932 P ınrt csi günü saat 16, 
5 da komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin şa rtnamesini 
almak üzere her gün ve pazar· 
lığa iştirak edeceklerin de vakti 
muayyen inde komisyonumuza 
müracaatları. (493) (3020) 

• • • 
Balıkesir' deki kıtaat için 500 000 
ldlo arpa kapall zarfla mün~ka
saya konmuştur. ihalesi 10· 7-932 
pazar günü saat' 15 tedir. Talip
lerin şartnameyi görmek istiyen· 
lerin her gün, iştirak edeceklerin 
de teminat akçelerile il. inci K. 
O. alım satım komis)1onuna mü
racaatları. (437) (2640) 

• • • 
K. O. merkez kıtaat ve mües· 

sesesatı için 1,381 ,500 kilo ve 
1 inci fırka için de 1,076 000 
kilo matbah odunu kapalı z~rtla 
ve ayn ayn şartnamelerle mü-
5a~asaya konmuştur. Ihaleıi 

• · 932 sah günü aşağıdaki sa
atlerde komisyonumuzda yapıla
caktır T ı· ı · · a ıp nın şartnamelerini 
almak Uz b k . ere er gün om syo-
nuıı:ıuza ve .. k J • • 
rak d ~una aaa arına ıştı-

c eceklerın de vakti muay· 
yeninde teminat ve teklifname
lerile komisyonumuza ınüracat
ları. (432) (2600) 

• • • 
lımit'tcki kıtaat iç'n ),662,751 

kilo odun kapalı zarf uıulile alı
nacaktır. ihalesi 4. 7-932 pazrtesi 
ıünü saat 10 dadır. Taliplerin 

lms:ı.k 2,14 2,15 
Yılm geçen l 178 179 

GUnler' J 
Yılın kalan l 

GUnlcrt f 
186 J S.~ 
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16 idi. Bugün ha\·a nçık olncak \'C Mızü~r 

poyrazdnn esecektir. 

--RADYO 
'--------------Bugün 

l STANBUL - 18 den 19 ıı. lmd3r gra • 
mofon, 19,30 dan 20,30 a kadar Bedayll mu· 
eikl heyeti, 20,so dan 21 cı ım"o.r ırramofon· 
la opera, 21 den 22 ye kad:ı.r tanburl R"ffü 
Bey ve arknd~ları, 22 den 2~.SO a lmd r 
t ango. 

VİYANA (517,2 m .) - 11,80 konser. 12 
konser, senfonik, ıa.111 konser, l6,30 spor lı~ 
vadJ&lcrt, l 7,30 od muslklal, 18,20 lıonıor. 

21,10 muailtl, 21,30 ı.ooscr, 23.15 dRns. 
BOKREŞ (39t,2 m.) - ıı.so dlnt mern· 

sim, 11,4:1 din! ınrlulnr, 12 koruı •r, 13 pUılt, 
12,4:1 haber, 14 plO.k, ıs askerl musild, l!l ha 
ber, lD,10 ası:erı musiki, 22,20 pli\k, 21 opc• 
ret. 

ROMA (441,2 m ) - 11 dini menı.otjm, 
11,15 mu!likl, 13,30 hafif musiki, lS konser, 
21 operet. 

BUDAPEŞTE (550,5 ın) - 12 dlnl mc. 
rııslm, 12,SO ork tra konseri, 15 JılO.k, l6,4!l 
konsar, l i,45 ınuslld, 18,10 çlgan musllds!, 
19,10 lrnruıcr, 21,50 şaTlu, 23 keman lt0ı:11e. 

r l, 23,40 çlgnn musikisi. 
OSLO (lOil,4 m ) - 14 mı.1 iki, 16,17 

prosram, 21 orkestrn konseri, 22 hııbcr, ::?S, 
15 konser, 23,45 konser. 

MOSKOVA (1804 m ) - 17,10 musiki 
11,so G'O.ı:cte, ıs,10 musiki, ı~.ao hnb r, ıo.ıo 
ktlçUlder için, 19,30 hnbrr, 20,20 nuallıl, 21 
almancn ncşrlynt. 

VARŞOVA (1411 m) - 11 Krakovd:ı.r, 
13,Ul konser, ı.ı.ıo lton r. 16,15 nrmonllı 

musiki, lG,üO lto::ı~cr. ıG,25 konoor, 17,05 
plttk, l5 konser, 19,20 musiki, 21 l:onser. 2:? 
konıı"r, 23,05 <lmıa. 

J>AIUS (1725 nı) - ,4tl ritll\ , 9 hıı.bcr, 
D,30 jımnastllc, lS dini mUsahnbe, 13. 4:1 lı \ 
ber, 14 'kons r, 15 p)llk, 1 i' p!Ak, 1!l pl. • 
19,45 konser, 21 konser. :U,45 fnnt:u:iler, 2., 
30 d:ıns. 

Yarın 

VİYANA (51i',2 m ) - 12,SO kon "r, 13 4J 
plAlt, 14,10 musiki, 16,20 musiki. 17,t;O acıı· 

fonlk orkestra, 20.25 vtyolo:uıC'l, 21 konser, 
::?3,15 dans. 

BÜKREŞ (394.2 m.) - 13 plak. ı:ı 45 
haber, 11 plAk, ı orlccstra kons r , 10 ha ~ 
bc:r, 10,10 korıa r, 20 radyo, 20,20 pl k, ~l 
odıı m usik • 21,45 kanser, 21 kuartet , 2S,4fi 
hııt:er. 

ROMA (40,2 m) - 1314~ radyo, ı ır.,::o 
l:onscr, 21,45 luıfit' rnuslkl. 
BUDAPEŞTI~ (15:S0,5 m ) - 10.15 konrcr, 

18,05 konser, 17,46 h ber. 18,83 kon:scr, 2u,ıa 
ltoıı"cr, 21 30 orkc:ıtra, 23,~(l çlgun Iıor. t rl. 

osm (1Q7l.4 Tn ) - l .so ltor.acr, 19 30 
nutuk, 21 koruıcr, 22,lO alya:ıl lı~l: rlcr, ı~ı.10 
nutuk. 

MOSKOVA (1:04 m. ) - li',l() must!,I, 
l 'i,30 hah r , l ,10 musJld, 18.SO h."l.t:or, lS,"0 
h:ı.b r, 20,20 musiki, 21 aımanc m:§t'iyat, :?:? 
JngiUzco neşriyat. 
VARŞOVA (14ll :m) - l3,4Ş pll\k, H 35 

pltık, 16.'10 p111l:, l T,40 framıtzc:ı n~rlyat, 18 
mwılkl, l 0,20 ınusUd, 24 d3ns. 

PAR1S (1725 rn.) - 7,415 jinm:ıstik, S.aıı 
jmln:uıtık dersleri., ,45 pltık, 13 musiki, 17, 
45 konser . 20 sinema mUsnhabesl, ıo.10 ki· 
t ablynt, 20,30 plO.k, 21 tlyııtro. 21.80 hRbcr , 
22,30 l<onıcr. 

tJlatbaamıza nelen l!Stırler: 

Foto .'t';irf'JJ.'/fl 
Memleketin ) rgAnc Coıo \ ' C sincmn 

mecmu:ısı olan Foto SCi reyynnın 15 inci 
nüshası çıkm ~tır. Bu nc rıs calon mcc 
mu:ısı çok ~ü;r.cl resimlerle doludur l\ıı· 
rilerimlze ti\' iye ederiz. 

O/im p(ııaı 
.'i i? inci nli hııcı lhsing • Fener maçı 

t:ı fsilAtı \ ' O çok güzel re imler ve spor 
habrrlerilc inriş:ı r ctmi tir. Kariierimizc 
ta \' ırc ederiz 

le SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCEK 
ağaçlar çiçekler ve nebatat üzerindeki tırtı lları, tavuklar ve 
kümes kuşl arı ile s air hayvanat üze rindeki p ireleri ve böcekleri 
ve bilumum ha aratı mevti ebedi ile kat iyyen öld ürülür ve bir 

daha dirilemezler. Aksni ispat edene 5000 Lira 
tazminat ver ilir. Devlet demiryo!!arı , Şark demiryo!ları, Seyrise· 
fain, Hila linbmer, G ülhane, Cerı ahpa a, H selc i h ıııtaneleri ve
snir büyük hastanelerle Sıhhat yurtl::rı, Yatı mektepleri, bilyllk 
oteller, bUyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kum
panyası, ve bilfımum mtiesse a tı milı iye ve ecnebiye FAYDA 
istimal etmektedir. ismine ve markasına di kkat ediniz. Haean 

Ecza DcpoGu. 

~----------M_a_h_k ___ e_ın_e _____ v_e ____ ı_c_ra ____ iı_a_n_ı_a_r_ı ________ ~_,f 
İstanbul dordUııeıt lcrn m••murhı~unıl.ııı: J l nbul durdUncU !er ndcn : 

Ma.dlllll Hrisonlnln hanedanı cc.kıln cfnı- Tıım..-ıının bin doksan b;:ş lira ylrml ı:u " 
dındnn Seniha hnnım zimmcUnd ki nlıı.caı'{ı· nı§ l,ıymet takdir edilen BııktrköyUndn elli 
nın temini lııtlfacı zımnınd mnhr;u:ı: bulıı • malı il d Hat boyu aol\nS"md" olyovm Il4 -
nan Pendlkte Ba~at cııddcslnde ı.ıun k<Mt kırltl;ly lJ1;l dly b&hçcslnln knr;ıuımda tıtl 
mıı.ııt.arlo. z ytlnllk \ e Sııpan Il;ığlar nan~ı dı <loııUm bir evl~lt 3S4 O.l'§Ul terbilnde m\ l • 
ğ r yel doğirnıcnl mevkilnd ki z ytinll • r z hali nr :ı bir numıır~lı ltayıt mucl 'lCO 

kırk bc{l gUn mUddeUe y:ıpılnn mUza}'cd ı tnmnmı açık nrttırmnya \ ıızcdilmlş oı•ıp y1· 
cV\·eUye ve kat'(yo ncUccsinda ( ) kııı.l'mın ne t mnmm iki bin yedi yüz elli llrn !uy " 
yani Bn"'clııt cnddc nd lt!Un maıırı;ızl kn it ınet tnkd r cd 1 n l{ rtalt ::ıo mahnll :ılnln 
\'C mUştrm~t ve v•ytlnllk dört bin yfü: nlt l>cmtryolu denilen halen mlllo t h:ıhçcsl 00 • 

mıı lirada vo (fi) kısmının yani "n1ı ı. ti luığın 'ycvm bel dlsc b:ıbl!eslnln <"1 kı • 
ları namı dl rle y<'ldoa-trmOJılncl ·ı z ytın - mını Le kil cJ n 7 rııltltamı ebvaplı J•ITlll 
lllt~c ~ yu~ lira \l d lir tııllbl uMc.;Jnd' o- be num:ır:ılı ı, yıt muctblnco Uç clllnUın t r 
ıup bedeli mUzııy delen hnddl l ·-ıJund.l :l· bl!nd ki b3lıç nlıı llı;tc Udsi nı;ıl:; :ırttırmıyn. 
rUlmcdl ine! n bir ay mUdd U tclı:-nr mllı3· ' dllml olup 16 t mmuz 082 tf.rlhlnde 
yed ye vnz dilml Ur. şartname! tl divanlıanye t.alilt edilerek n• 

Dosyasında mo\ cut r~ml h rltadn < A) ğ\ıstos O. 2 tarihine mUs:ıdil pazartesi :rti.nU 
fşnrctlle gösteril<'n Bnğd:ıt oadd slntl l J n. r a:ı.at 14 ten 17 ye kadnr lıtnnbul dördün • 
rcz kısmın umum mesnhut on ılol<u;; bin cU i r dairesinde n~tk rltnınl\ llUNll\ylo 
sekiz yUz altmııı dört motrcı elll be' s:ın - satıll\t- ktır. Arlltt"mnya i Urıı,k iyin ytiıclo 

um tcrbllndcdlr. Derununda ko il bııllııu• )cdi t ınlnat akçesl nlınır, mUtcrnklm ver • 
zc-3 Un a .ı.cı mevcut olup l ııııncn de llıl'!. - gi, v 1 ı! lcnrcsl müşteriye aittir. 1crn vo 1! 
mur, dut, ı;ınnr ve ke.\alc ğaçları \'C l~:I bl· !As kanununun 110 uncu maddesine tev!I • 
na mevcuttur. Bu blnalardıı.n biri yUz ylnnı luın h klıı.rı tapu Bicllllcriyıe snblt olmıyaıı 

yedi metre ks n :uuıUm trrbllnde bir kı.t IPot kll ntıacakhlar ile dl er aliltadarıı.ruu 
ahşap bina olup knp: ı: m önUn " ıı• vcut Hı lrUfıık lı kkı sahlpl Tinin bu lıalı.larnu 

cameltl\nlr lı:ırici antr nin z mini çlnldır. l);ı ve h\tll\L'Jlyle tnlz '\e ma~rt!ç d:ılr olnn 111 .. 
hilen dört od~ bir hel3. mevcut oıup muh • dlalarını ııım t.ıırihlndcn itibaren 20 gün ı• 

cır HUseytn o lu Mllmlnln Uıhtı ı,ı:rallndc • ç!nde C\Tnlıı mUsbttclerlyle bildirmeleri lft.• 
d r. Civarında iki ı·uyu ~ardır. Dl er tılı:cıyıı z ındır. Akıl luıldo hnkları tapu slcillerlyle 
gelince htr l>ııtı lttırglr Ust katı nhıınptır, 8'\tıit olml)Mlnr a Ut bed linin p .. ylıış 
l>llrgir kısımda 1'h' mermer tnşlılc be~ oda em(lnn hn.rlç lcalırlar, Alfllra(lar\4ruı u u: 
zarları ''c banyo teknesi mayo ;;.:ınılnl ctııl mnddcl knnunlyc nhkl\mın göre t O\fll 1 h 
bir kumalı hnm:ı.m bir hc:13. bir sotC\ iki re)( t l'tm ıcrl ve dnha fıW:ı mnlümat 1 " 
mercl!ven al tı mevcut olup ltap11mm önl\!ıdc m'.l.l< 1 Uycnlcrln 020 - 246 do~yn nunı :ı .. 
cnrncktmlı ı: mini ı.o.ra R.man dllqcll harici il m murlyetımlıro mUrııcııaUarı ilAn olu"' 
nntro ve llhı,ıo.p füıt lc11ttn Wr :ıota U~crimtcl nur. 
dört od ,.e bir so!a, tir lıeıa mcı\"cut cilı.p --------...---------
mnhaclr Hnsnn l'fencıı . Fatma, C.~mmı Hn • /starıbul Asliyo malıkcme11C ür.üncü 
nımlar ve •alrcnın iıı nlind ıır. mr O<t:ıdan /Iukuk daire ind<:rı : 
maadnsmın kııpılıın ayn:ılıdır. 

Mesahaları: B~r k:ıt kl\r~lr kısmen 
8 

'ı· !\ındom Mnı f nin I>nri) os A r ditl E .. 
sen nltı nıctrc yotmto santim dltter iki lıış- fendi a le) hine terk sebebi le iknme ey 
rrun yüz yetmıı soldz metre )irml b il cn.n- lcdiğl bo anma d nrn ın ı n icra ltıl ınnn 
tim terbllndedlr. Hnrltnda ( 13) f:;ıarcUlc .,ı 8 nıuha eme i neticesinde : F: ::'.lbabı mu
terllcn Sapan bağlan nnm d1 er ;ycld t,tm c· lıildt•ı ol m·\I, ızın hanei zevciycti ter • 
n!nd cnu:ı koru halinde zeytlnlll: olup ı.ı • kc) ledlğl sabi t olduğundan m u mni ~ 
rnum mcanhıı61 on be bin 11 kit yUz !'lrrr.I 
dort metre altınqı ıınnum terbllndcdl r. Do • le) hin bir ay zarfında evlilik y urd u-
rununda §lmcndifcr hııttı tarafuıj:ı hr.r ı;ı n a dönerci~ lrnnunen uhteslne tcrct .. 
ımıubc mevcuttur. t üp den \'UZifcleılnl lra etmesi lii • 

(A) kısmının hududu: Bir U\r3.fı Llıt'ııl· zumu fhtnr olunu r. (3264) 
lnh bey \C hüıscdnrları erazi ı dl~Pr •ar:ıfı 
mUCrez ve Anesti Harnlambo3 " ;ıılre, e 'llt / l b l 

h • 8 cm u yedinci icra dairesinden: 
ma aııer; brl tarn.tı şimendifer hnltı ıh ·r 
tarafı B.ı.~dnt cadd l ile m hduttur. Ilir bo çtan dolayı mahçuz <!ört tl· 

(B) kuımının huıludu: tıd tar rı cı~a.n<ı· det ı,a l et makineleri 7 temmuz 932 
k i d·ıtıucu. ıııte" t:ır:ı.tı tarıı. " ı ır t rıı • taı ihinc mü :ıdif p rı;:ernbc ••\'ııü a t 
fı mcnd!!cr hııttı Ue mnlıd.ıttur. 1 d ';/ ,.. 

< 0 ,uz an itilı!lrcn Mnhrnutpa adı:ı 
Mczkiır cvıı..ı.r Ue m:ı.hnllinl!l ıııtnayon:ı ~it>hmet ımsa hnnındn l" ~·' , J.u ~odu .. 

vakti muayycnindc teklif ve te
minat mektup:arile birlikte lzmit 
1atın alma komisyonuna mür:1-
caatları. (436) (2639) 

kurblyetl \ 'C şlm ndif r hattı u rlncle bu • " _, ~ 
ıunmaıarı ve tnhınln olunan Irat kııb1llvct - da bilmiiıa~<'de pnrnyn ÇCHik .. {rin .. 
lcrl ve derununda bin ı ve !toru h ılincl • z y <len tnlip olan'arın ) 'mi mcl"3ii da 
Unllk tıuıunm:ıaı ltlbıırllc Bağdat taddrsın • m~murunn miiıncnat et me le ri llı'\ n o~ 
deki ( A) i arouı mahoJll:ı luymtU mut- m- lunur. 

Jf. :(. "' 

Çatalca Mst Mv için alınacak 
25 too unun pazarlığı 6 . 7-932 
çar~amba gllnü saat 15 te komis
yonumuzda yapılacaktır. Şartna
mes!ni olmak istiyenlerin her g an 
ve pazarhğn iştirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komisyo
nuınuzıı müracafllları. (499) t30S3) 

ınlncııl nltı lıln lltl yUz ll rndır. S1pıın Lln~ • 
Iarnıd:ı.kl hnritııdn gö:ıtcrllcn (B) kı.~ır ın 
da krymcU ınulmmmlnesl 'lı1n nltı yUz clJ 
l lrtldır. 

Talip oıılnlıırm lnymetı muh:unmınel!f'lln 
yllzdo onu nl pcUııdo p y o.ltı;c 1.,1 mu. t.ıı'! • 
hibon ve 312 - ıo dosya nurn:ı.ra le 4 s; 
lOZ2 tr.ıihl:ı.c mu adi! per~cmbc gtinll ın. •• t 
on dörtten on yediye kadar biuat Ye ı a 
bll\'cktı.l cı mUracnat!nn \'C to.zın muırıın"nt 
dosyasınd n ita c:UleceğilUı:umu lll!n ol..ı • 
nur. 

--------------------------,--Z-A--YiL E-· -R-nmt 
20777 nunnralı maaş \e herat ciiz~ 

rı.nnl 1 ~· nı_ln tntbi!< ı ıiihrümii lU) i et .. 
hm. 'cnıl rlni :ıln.cnıjımdnn c'" ell. i .. 
lcrin hükmU olrnadıfrını füın l'dcl'im. 

lfosım[Jaşa K urt çelebi ma • 
l.allc:ai caml aol.-ak 13 numa • 
mda ilal:aclliıı.. 

• 




