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Türkün 
Ankara, 4 Temmuz 

Tilrk tarihi kongresi evvelkj 
sabah Ankara Halkevinde açıl
dı ve mesaisine başladı. Tarih 
kongresinin toplanması ve mesa
isine baflaması demek büyilk 
Gazimizin rehberliği ile bir kaç 
aenedenberi ilim sahasında or· 
taya ahlan yeni bir milli dava
DID bütün Türk tarihi muallim· 
lcri ve münevverleri karşısında 
muhakemesine başlanması de
mektir. Bir taraftan sırf saltanat 
hayatını yaşatmak maksadiyle 
o devrin milli tarihimize karşı 
reva gördüğü haksızlıkları tamir 
etmek, diğer taraftan hakikat 
namına bugüne kadar ilim ale
minde Türk milletinin inkir 
edilmit olan medeni haklarını 
meydana çıkarmaktır. 

Hakikat halde saltanat dev· 
rinde mekteplerde okuduğumuz 
bütün tarih kitapları bize Türk 
tarihini Osmanlılık tarihinden 
ibaretmiı gibi göstermişti. Bunun 
İçin de Osmanlı imperatorluğunu 
Şarktan garbi Anadoluya gelen 
dart yüz çadırlık bir aşiretin 
mucize kabilinden kurduğu bn
yük bir eser gibi tasvir etmiıti. 

davası 
Fakat çok gariptir ki dört yüz 
çadır halkınm eserlerini bu su· 
retle yükseltmek jsterken asıl 
büyük Türk milletinin tarih sa· 
basındaki mukaddes mevcudiyeti 
inkAr edildiğini asırlarca hiç kim
se fark bile etmemişti. Türk mil· 
Jetinin kendi vatanında yabancı 
bir kalabalık haline getirilmiş 

oldu~unu ve bu tarzı telakkinin 
milli varlık üzerine ne mühim 
zararlı teıirler yapacağım hisset
memişti. 

Halbuki hakikat hiçte böyle 
değildi. Şark taraflarmdan dört 
yüz çadırlı Osmanlı aşireti ana
dolu topraklarma geldiği vakit 
bu yerler hiç te yabancı milletler 
ile meskün bir kıt'a halinde 
değildi. Bilakis bütün bu yerler 
hakiki Türk neslinden olan bu 
topraklar üzerinde asırlarca bü
yük medeniyetler kurmuş, o su-
retle yaşamış ve yine yaşamakta 
bulunan insanlar · ile dolu idi. 
Hatta anadolu topraklan şöyle 
dursun, Rumeli tarafları da ta· 
mamen bu vaziyette idi. Burala· 
ra gelip yerleımiı olan Türkler 
miJiddan binlerce asır daha ev-

l Alt tarıh 2 inci sayfamızda) 
Mehmet Asım 

1 arih kongresinin dünkü içtimaında 

Tarilıçilerimiz tarafından şayanı 
dikkat konferanslar verildi 

Reisicilmhur Hz.lerile 8. M. Meclisi reiai Kazım ve Bat· 
vekil ismet Pı.Iar Hz. de kongreyi teşrif buyurmutlardır 
. Ankara 5 (Vakıt) - 'l'arih miidcr

rıs ve ınuallimleri bugün de içtimaına 
devam .etmiştir. Öğleden evvel yap
tığı • iç~ın1ada, 'fürk tarihi tetkiki 
~~mıy~tı n7..asındnn müderris Yusuf 
T.rıı ey, .Mı ır <lin ve mitolojisilıin 
n~ Hi ~rıhforile Türk aile hukukları 
1 ıi n. u nvropen denilen kavim-
e n mıtoJojf inin Türk tarihlerile 
alakası, lstanbul Da "lr·· h k k tarihi .. ru ununu u-

o .. ınuderrisf Ağa oğlu Ahmet 
Bey, Turk aile hukuklarile Hindu 
a.nopen denilen kavimlerin aile hu
Jrnk Jan. ara.smd~ki münasebetler ve 
tıp fakültcsı müderris muavinlerin 
den Dr. Şevket Aziz Uey Türk 
ırkına ait. antr~poloj! tetkihtının u
mumt netıcelerıne daır konferanslar 

Meşhur Macar 
r~11amları oda o 
Zilzer, (Gaz mu· · 
hare besi) isimli 
bir albom neş
retmiştir. Bu al
bomun içinde 
gaı ta h r i batı 
hakkındaki çok 
m ilessir temsili 
resimler vardırki, 
bunlar,müstakbel ll.._.Jlllıı!ea'~ 
harbin ne dere
ce vahşi ve gad
dar olacağını 
pek canla bir su
rette göstermek- _,,..,.., .. ,_ 
tedir. Bu resim· ._.,,~ı..ıı 
de, büyük dev· 
Jetleri boğucu 
gaz ilahım hnr· 
be teşvik eder
ken ııörUyoruz. 
Bir taraftan da, 
harp istiyen dev- ~ıimmtı.~L..:ii&:!ıl: 

vermişlerdir. 
Reisicümhur Hazretlerile B. .l\t. 

Medisi Re.isi Kazim, Başvekil İsmet 
Paşalar Hazeratı kongreyi teşrif bu
yurmuşlar ve konferan~lan niha
yetine kadar dinlemişlerdir. Yusuf 
Ziya Bey, konfernn ında, medeniye
tin Turan yaylasına ve Altay e
teklerine kadar yükseldiğini ve dün
yaya intişar eden ilk medeniyetin To
ran yaylasından çıktığını isbat e
den Arkeolojik deliiili muhtelif itika
dat ve an'anat ile n lisani de
lillerle de teyit ve takviye etmek müm 
kün bulunduğunu söyliyerek, bil
hassa Mısır itikat ve ilıihlanna inti
kal etmiş ve bu itikatların Türk 

[ Alttarafı 6 ıncı sayfamızda 1 

Jetler sulh lehinde ağızlarını açaolan ebediyen susturmuılardır. 

Akvam cemiyeti 
Ve biz 
Cenevrede bugUn topla· 
nllması muhtemeldir. Bir 
çok murahhaslar s6z 

söyllyecekler 
Cenevre, 5 (A.A) - Ana

dolu Ajansınm hususi muhabiri 
bildiriyor." 

Cemiyeti Akvam heyeti u

muıniycsinin Çarşamba günil 
toplanması çok muhtemeldir. 
Bu içtima sırf Türkiye için 
aktedilecek ve Türkiyenin Ce· 
miyete girmiye daveti hakkın· 
da 28 devlet tarafından veri· 
len takrir müzakere oluna· 

1 caktır. 
Muhtelif heyetler erkinın

dan bir çokları bu münase· 
betle söz alacaklardır. Bu iç
timada Türkiyenin davetine 
karar verilecek ve katibi umu
mi keyfiyeti derhal Hariciye 
vekaletimize iblağ edecektir. 

1ııııı.--------------------------~ Ambalaj 
Mütehassısı 
Keşfini satmak için 
100 bin lira istiyor 

Ambalaj miltahhasısı M. Kohl'· 
ün beraberinde nümune olarak 
getirdiği sebze ve meyvaların 
gümrükte müteşekkil bir komis· 
yon huzrJrunda birer birer kon• 
trol edildiğini yazmıştık. 

M. Kühl dün öğleden evvel 
f Alttarafı 4 üncü sayfamızda l 

[fMOGsMI 
Yeni, eski meselesi 

Son Fransız edebiyatının bütün 
şaheserlerini kendine mal ettiği hal
de gene bir şöhret aahibi olamıyan 
Sellimi izzet Bey, roman ve hi!.."dyc 
salıasında bulamadığı şeyi, bir kaç 
aydır ilim dünyaBında aramıya baş • 
ladı. 

Fakat, yanlanndan anlıyorum ki, 
şimdiye kadar ettiği zahmet boşuna 
gitmiş. Zira, Jıenüz keıkülünde bir 
şeyler yok! 

Öyle sanıyordum kl, bu yeni ôll -
mln, bana karıı müda/Uiğinl kabul 
ettiği yeni dünya ve yeni insan lıak
kında söyliyccek bir çok ıözlerl r:ıcır 
dır- Ne gczer!-

Selaml izzet Bey, anya anya, 
Kristof Kolombun diyannı bulmuş. 
Rize, eski adamın Amerikayı bilme -
diğini söylüyor .. 

Hakkı var: Sokaklarında bir mU
li kalıranıanın çocuğu ralımp öldll • 
rülen bu yeni dünyayı tanımamak 
cidden büyiik celıalet! 

Sellimi izzet Bey, yenl dünya de
diği harp sonu dünyasında, bana, 
ateşi keşfeden en eaki vahşi derece· 
sinde büyük bir dcihi gösterebilir mi? 

l'eııi dünya.. Yeni dünya!" Galiba, 
Nccmeddin Sadık Beyin başnıulıar -
rir olduğu bir gazetede Selami izzet 
Begln ilimden bahsetmesi bu yeni 
dünyamn başlıNl nıuclzclerinden bi
ri olacak! 

!Jfaanıalüı, Sellimi izzet Bey gene 
insaflı adam: Yaptığı işin ne gülünç 
olduğunu takdir ederek ilmi maka • 
lelerini Akşam'ın mizalı sayfasında 

neşrcdigorl 
Yusuf Zira 

Komünistlerin muhakemelerine 
dün ağır cezada başlandı 

1Uvlyetlerln teabitlnden sonra, mUddel umuminin talebl 
U;;:erlne, muh~kemenln alzll ola.ralf devamı kararıa,tmldı 

Maznunlar mahkeme huzurunda 
İstanbul ağır ceza mahkemesi, dün dasını yapmaktan suçlu olanlar 29 u 

birçok komüni tin birden muhakemesi meVkuf, nltISI gayri mevkuf olmak 
ne başladı. Teşkilatı esasiye kanu- üzere otuz beş k-işiydiler. Bir kı mı 
nunıı. muga)ir harekette bulunmak, Kıl'.klarclinde, diğer bir kısmı Di· 
halkı hükiimet aleyhine tahrik ve teş- yaribekirde, bazdan Samson, Jzrniı 
'·ik etmek, komünizmin propağan- (LUtten sayfayı çc\'trln.lz) 

O. vekili Bolu ve Adapazarında 
Ştlkrtt Kaya Bey dün Bolu ve Adapazarına 

vılrmış ve bazı tetkikat yapmıştır 
Bo1u,4 (A. A) - Dahiliye Ve

kili Şilkrü Kaya Bey ile Ankara 
Valisi Nevzat ve nüfus umum 
müdürü Akif Beyler ve maiyeti 
erkinı saat 18 buçukta şehrimize 
gelmişler, vilayet erkanı ve bü
yük halk kütlesi, mektepliler, iz
ciler asker, jandarma müfreze
leri tarafından istikbal edilmiş· 
)erdir • 

Vekil Bey, hükumet konagın· 
da bir müddet tetkikatta bulun· 
duktan sonra Cümhuriyet Halk 
Fırkasını, Belediyeyi ve askeri 
kumandanlığını ziyaret etmiştir. 
Gece Cümhuriyer Halk Fırkası 
tarafından Vekil Bey şerefine bir 
'ıyafet verilmiştir • 
• Adapazarında 

Adapazarı,5 (Vakit) - Dahi
liye Vekili Şükrü KayaBey Bolu· 
dan ~hrimiıe gelmiş, kaza hu
dudunda ve şehir civarında karşı
lan mışbr. Vekil B., bir müddet 
tetkik atta bulunmuş ve Belediye 

Dahlllye veklll ŞDkrD Kara D. 
tarafından şerefine verilen ziya-
fette bulunduktan ıonra maiyeti 
ile birlikte Izmite hareket etmiş• 
lerdir. Yann Istanbulda olacak
lardır. 

Heybeli çamları dün büyük 
bir ateş tehlikesi atlattı ! 

Heybencten bir manzara 
Dün 12,50 da Heybeliadada Papas mektebi arkasındaki arsa· 

da bulunan çöpler, gene çöpcüler tarafından ablan bir sigara 
ıüzünden tutuşmuş, etraftaki otlara sirayet etmiıtir. Deniz itfai

(Latfcn sayfayı ~cviriniz}. 
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lki!f~~~k!d~b~~~~~Zı~~n.de, Da:!
11 Telgral Baberlerl ı H3şmakalemizden mabaatJ 

SuçluJarm hil\iyctlerinin tesbiti Harici velki zamanlardan beri bu toP"' 
ye i !intak kararnamesinin okunuşu 1 

___ ..; ___ ..... -~~-!!~~~lllllİ~~~~~-~~--~~-:ı-·~:ı-11111------ f 'di. 
aıcnr oldu. Zeplin, Makdonaldla Papenl selAmladı raklarda bakim ve mutasarrı .ı ill 

A&>'Ir ceza salonu, olduk~a kalaba- BinaenaleyhOsmanh dev!etırı 

Irktı ' Al 4 •ı • 30 kuruluşu dört yliı ,.adır halkınlll Mahkeme salo.11unun ortasnıdaki mı yar vermesı "' k geni~ maznun mevkiine. 35 maznun manyanın ' milyonlarca iı:sandan rnürek .~~ 
' sığmamış. bir kısmı, yan taraflara yabancı bir kıt'a üıerioe ha...-
yerl~irilen kanape ve iskemlel~·de el •ı• • d kt• f miyet yer yllılltıde ilk medeni1et 
yers~1;ı'~,~~r:~~lardı: mı yarın Si ınmesı, eme ır. eserleri iptida Türkün ilk vatalll 

Salih Efendi, inşaatla meşgulmilş. olan Orta Aıyada çıkmııtır. 11• 
Mehmet Nuri J~fc.ıdi, Gaziantepli, d • • D • f G d • · d l ' • • ' T k le "d' S a bll tayyar~ makinisti imiş, işsiz bulunu- Heriyo, böyle üşünuyor. ıger taca/ an can ının ave l uzecıne ür ır IDID eserı ır. onr 
yormuş. Fehmi oğlu Nihat Efendi, l f l' l t d l . • A 'k / h medeniyet oradan etrafa ya_Y11.~ bir bankada kfttipnıi~. Yaşı yirmi İ· Fransızlar a ngi lZ er, Ken ; erınzn merz aya o an arp mıştır. Anupa medeoiyetıD 
ki. Hüseyin oğlu Mehmet Efendi, b [ h kk d k { ı y Rolll• 
P.m~ledir. Tehit Efendi, lmalfıtı OrÇ arz a fn 8 OnUŞUYOT Br etHI 111y1 an unan ve 
Harbiye mektebinden mezunmuli. medeniyetlerinin menşei de bar 
Komünistlikten mehkumJyeti var. Lozan, 5 (A.A) - M. Mac na rağmen Fran$ız ve Jnglliz nazırları· nan haraketsiz krtdlltrln redlyabnı teh· rasıdır. Binaenıleyb Türk mille" 
Mehmet oğlu Ziya Ef. nin muayyen Donald Alman başvekili M. Fon nın mülakat eınasındı t'rlnsa ve Ingil· likeye düşüreceğini ıHlşünmektedlr. tinin medeniyeti bütün ciba.o 
bir işi yok. Madam fargarit, Alman p h · · terenin borçlan meselelerinin dt M. M. Cerman l\1arıin ile i\l Georıcs kt ı: 
tab'asmdandır. apeu, Alman arıcıye ve ma- d 1 d h h F d ı·ıı rl . medeniyetinin f{ökü deme ı ' Grandinin Londra hükQaıedni ev etler Bonnet, ün sı ı ranm: e ı c nı 

Maznunlardn
1
n eşat. EC,!endl ile liye nazırları hazır bulunduklara arasındaki borçlar meselesinde bir vazı- tcfhir etmişlerdir. M. Heryo bugün 4 1 ürk milletinin tarihi de cibaO 

tanrc;ıyormuş · 'ayyurecı emal E- halde bir aaat kadar görü~cıüş, d b d ı mı·ı\·arlık götu .. ru·· mebllıtın • tediyesı le tarihinin kendisi demektir. • !endi, tayyare makinistidir gene komü yet alrrıata avtt eden eyanıtı o lyı· J ,. 

nistllkten ~ki defa mahköm olmuştur. kendilerine M. Herriot Ye mesai sile mevzuubahsedilmiş olduğu bedihi yapılacalc tasfiye muamelesinin 30 mil- Fakat bugün ilmi bir müte•fl" 
Raşlt oflu Mehmet Emin Efendinin arkadatlariyle yaptığı mUlikatlar görülmektedir yarlık bir hes:ıbın silinme~lni ihtiva fe kabilinden bahsettiğimiz b• 
de komünistlikten mahkumiyeti iki- hakkıuda iıahat vermiıtir. Fransız kabinesinin vazıretl etmesi itibarile de Almanya için f5tifa - hakikatler daha birkaç ıcne ef" 
dlr • Yüzba._.cq Hüseyin oğlu Selim lngiliz murahb11 heyetinin it- Paris, 5 <A.A) - DOnkil gün deli olıcağını teylden tavzih edecektir. TO k 
Sırn Efendi, askere gitmezden evvel vele gelinceye kadar biııat r 
ilk mektep muallimi imiş. gal eltili otelde cereyan eden M. Heriot'nun sarfetmio ol~uğu Diğer taraftan, sentvl taksi ılerln te- milletinin de meçhulü bulucuyot" 

Hayri oğlu Rıza Efendi, işçidir. bu mOJlkat eanHında Fried- şahsi faaliyet ve haiz bulunduğu diye cdilmemtsi meseleıl de Almınyanın b l' 
Bulgaryah Nazif oğlu Nazmi Efendi, ricbıhafen limanından gelmekte k mali 11iy11ctinin alacaklıların kontro!ünden du. Türk milletini bu meç u I" 
elektrikçi imif, yirmi iki yaşındadır. nüfoz oayesinde hü {imetin Pa- kurtulmasını intaç edecektir, yelten kurtararak kendi ırkınııl 
lsmail oğlu Refet Eferıdi, tesvJye- olan uppelin balonu otel Oze- zar günü haleldar oJmut mbi y ı '-1 ihtlllf k ? · • .. d'kk tJ' la" 
el. Mustafa oğlu Nuri 17 yaşmda rinde uçup dolatmııtar. 6 ' en u r mı çı ıror mazısı uı;erine ı a ı nazar 
bir •ocuktur, talebe imi•. Bal k M M görünen vazıyeti kuv\fet kesbet- Loıae, 5 (A.A) - lnıiltere rmı tevcih etmek lüzumuou İP" " ~ ~nun umandanı • ıc 

N.izamettin Efendi, maklnlat Faik mittir. hükümetinin Avrupa memleket· tida işaret eden büyük Gaıirnİ• 
Efeıtcli, Hasan oğlu Osman Efendi, Donald ile M. Fon Pıpen'i ıe- Başvekilin bevanıtındıkl aılmkir eda- ı · d ı ki · t l h d ı. b ' Ü T" ki '• 
Mehmet otlu Ahmet Ef., Molll Ya- llmladıtından bunlar balkona J erın en a acı arını ıp a usu- ol u. Çüoıs.ü ugünıi ur erı 
kup otlu O.man Ef., Ahmet oğlu B ya ve te~rikl mesai zihniyetine yalnız buıuıunda kendisinin Amerikaya bu"yük haliakirı milJelioia maıİ" 
Şilı--ıı Ef Bah 1 Ef çıkmıılardır. ir mOddet ıoura radikal ıoıyalist gıupu delil ıynl 

ıuu ., r ., Milnlre H., ı· ı d t · t' olan borrları hakkında ayns · 't t 'h· b l t tkik ZeynelAbidln oflu İrfan Ef., bir ıc:ppe ın yo una evam e mıı ır. zımında bir çok ıosyalistler .,.e bıua T •ıoe aı an ı men a arı e 
ısan'at mektebi talebeıi imiş. Fuat Fransız lnılllz mUlakatı ııkalliyet fırkalanndan bazı 7.evat. kabi· muamelenin yapılmasını temin et ederken aıırlarca ve aıarlarcl 
El., ta~rada bir hukuk mahkemesinde Loıan, S ( A.A.) - Franııı ve nenin mesaisini teshil etmek arzusunu meden evvel bir tetebbOıte bu- tesis etmesi ıekt:nde vuku bul" 
ubıt kAtlbl imJt, Danyal oflu 1 ·ı· bb h ti f b izh:ır etmek suretlle mukabelede bulun• l kt 1 1 l bl ,,,_ T h h d' b ı. t'• Ram.iz Ef., Ziraat bankasmda memur- ngı ıı mura 81 eye er , u mu·'"l'dır. unma a, ta yanı ta e ne ra5 - muyordu. ari i a ıse u "' 
muş. Şükrü oğlu Bürhanettiu Ef., aabah bir buçuk saat görüşmüş- .anda g&rDtlllmekte olan men israr göstermiyece~i söylen· üzeriocie aıarlardanberi dev•lll 
Kırklarelinde telgraf muhabere me- Jerdir. mektedir. Bundan dolayı Italyan edip gelen Türk camialarmd• 
muru, Ahmet oğlu HUeeyln tütün a- M. Herriot, tamirat borçlarıoın miul menfaatlar mu•acebeaindc d .b 
melesindendir. Sabri oalu Mth· fı k d b . mabafili Lozan'da aktedilecek bir nevi isim değişmesin en ı a• 

• &Bti!rli buap eıaaına millteniden r alar arasın a ir nHı müta· d 
met Emin de bir san'at mektebinde ta- reke akti IUıumu aolatılmıt gibi itiliflan M. Grandi'nin ltalya ret bulunuyor u. 
lehe bulunuyormuş. Münire H., ba- dört milyar mark olarak teoviye· hGkdmeti namına imzadan istin· Türk milletinin cihan tarihili" 
bayani giylıımi.f, başörtülü bir kadın· sine dair tanzim edilen proje görllnllyor vo dUn akıam meb'- de inkAr edilen bakkma ve mefW 
dır· hakkında bet alıcaklı devlet ara· us~n meclioindeki havanın ger• 1'if niyetinde bulunduju zannın- b k d b• 

Gayri mevkuf olanlar arasında d dadır. lsiiae •lince, u DO ta a 
şunlar Tar: 11nda vuıule gelen itildfın mu- ginliği zail olmuı bulunuyor u. çok mtibimdi. • 

Telgraf muhabere memuru Remzi hafazası husutunda Frınaız mu- Ye111I milzakerelere doGru Şark memleketlerine ait tamir:ıt borç· Bugünkü Avrupa medeniyet&-
Ef., muallim Recat Ef., Hikmet Ef., bb h . . d .. k Loza .. , S (A.A) _ Ha.,u AJ·•n· lan meseles.ni ceckikt: memur komite b 
K ra as eyetın•n ver ini ararın •• " ' • b d aarp 4lı'mlerı· O emal Ef., Şükrü oflu lbrahim Ef., 0 M Mufanofu dinlemi•, Avrupının ikti· Dl ıza e en • • 
C ·ı H doiru ve bakla sebeplere clayan- sından bildiriliyor: Alman mu- " d · · ü t kff emı e " h sadl aabada ihyası meselesini tehire ve me enıyetı tamamen m • 8 

Suçlular, Türle ceza kanununun dığını M Mac Donald'e izah ka~il teklifah muvace eainde bir varlık aibi g3steriyorlardı. 
65 inci maddesinde gösterilen ş~il- etmiotir. tekrar mOzakerata iptira olun- programını Almanyayı ait olmıyan harp o 

1 
, 

Jerde. yani "1 - .lt~ailin zihninde cu··. B l k borçlan meselesinin müzakereaine hu· Bu medeoiyete esas olaraır l.~ 
~ M M D Jd F masının arife~inde ltaly:ı, e çi a y d • t' i. rüm Ycya kabahat ikaı kararını uyan- · oc ona ' ransız mu· retmiye kı=ır vermiştir taraftan unan me enıye ıo .. 

clırarak veya fili frtlkAp kararan teyit rahbas heyetinin bu kareket tar· ve Joponyanın 2 milyar mikda- Bundan dolayı komite bir komisyon diier taraftan Roma medeaiy~" 
ve yahut fili itlendikteıı aonra mü- zıoı pckali kavradıiını s8ylemit nnda bir mebli!'ın Yerilmeainde teşkilini kararla~tırmışıır. 13u komisyon tini iki eHs olarak kabul edı" 
zaharet YI muavenette bulunacatını · · d h · · b' ) b b • .ı ki O b d 
ndedenk. 2 _ CUrUgı veya kabaha- ve vozıyeh a a ıyı ır surette e tar u.unuu ara m ı• e e mesalılnt deıbal Lozında baflıyıcık ve yorlardı. Bu medeniyetleri d• 
Un ne nretle ifleneoıtflne müteallik takdir etmelerini temin için Al· oluntaaktad1r. konferan! nihayet bulunca)a kadar mil· münhasıran Avrupa kıt'asınd• 
allmat" tarif at ita veya fiilin :itlen- man nazırlan nezdinde ısrarda Inglltere, bu miktarın 10 mUHvi ıo- zakerelerlne Lozan da devam ettecek vUcut bulmuş •e tekemmUl et• 
mealnt 1an1aeak lt ve vuıtaları bulunacag" ını bildirmi•tir. nevt taksitte tediye edllmulnl tensip konferans dığıldıktan sonra mesaisine ki dl 
WarJk evJlyerek, 3 - c:arum .. e .... a Y b miı kavimlerin eserleri ıe in 

" u " " oı· ıı. t 1 d h 'k' h t d bil '"t b n "' mı azımı L ,.n daha ıonrı, ibtiınıl Parisıe, tekrar at· bbahat itlenmeden evvel nya itlen- ecr aıa ın an er ı 1 eye çe e · etmeme. c ve unı; .. ıs "" · tellkki eyleyorlardı. 
jdffi eanacla mUzaharet ve muavenet- yük bir ketumiyet gösterilmekte olması- diıiyle Cemahiri mUttehideye ıit bulu- lıyacaktır. H lb k' bi k A ıs• Je icrumr lrolaylqtırarak .,, fesat ..:__________________ .ı u ı gene r ta ım " 
çıkarmıra ve halkı komünizme terfke izmir rıhtım Htlktlmet yakında Deniz posta pa ilimlerinin ilk inaaaları0 
.callfbklarmdan dolayı, aene ceza H 1 t b llAt eıerleri tızerinde yaptıklan ell 
biıaınwıun 146 JDCI maddeahıln birin- şı·rketi· davası az ne a v 1 Seferlerı· proıiesı· ıon tetkikahn verdiii netice" 
el Tt ikinci fıkralanna tevtlkaıı mu- Ç k J ki 
amelı olunmak Uure afır cezaya ve- ı arıyor ler ve ilmt keşifler g6ıteriyor ~· 
:rllmltlercllr. Dllnktı celsede Sırrı Ankara, - Hüktiınet yakında Vapurculara 3 ay inkAr edilmit ve beynelmilel ilDP 

148 ~· maddenin birinci fıkraırn- B.ln ifadesi okundu yüzde bet faizli hazine t11:hvili çı- bir hakikat imi, gibi bizz;ıt Tnrlı 
h; #filrldye CUmhuriyetJ tefkilatı karacaktır. Bu tahvilat 1513 nu· mllhlet Verilecek milletinede inandmlmıt olan meC" 

· ....ıye kanununun tamamını veya bir 1 • (V k't) R b • k · b !I 
lmmmı takylr ve tebclJl nya n. ımır, a 1 - ı tim ıır eti maralı kanuna ta i borçların ve Ankara S (Vakıt) - Deniz pos· bul bakikatlan yllksek dehaıiı• 
pya n bu kanun He te§ekkUl et- sufüıtimali dav111na bugün aıliye 931 malt ıeneıi nihayetine kadar ta ll~ferleri projesi ikhsat encll· gördll ve bunu Türk milletine o 
ımiş olan Büyük l\lillet Mecliıini is- ceza mabkeme1ınde devam edildi. milli hüktbnet borçlarmdan müte· meninde tetkik edilerek kabul d 
kata •era nzlfesinl yapmaktan men'e Vak~ı·ı·e ıı'rket muamel .. tıaı tef- vellit tahıiıatıız borçların yedi göıter i. 
-br· .... t.-bb" -~ 1 fd ' • edildi. Kabul edilen eıaslara aare F k t ·ıı t' . • va lı"'ıO• 
- ...... .... 'r' uı 1:'Uen er am ceıasrna ti9 eden naktt itler mlldUrtl Sırrı ıenede itfası için hak sahiplerine 8 a a mı e ımııın r 5 

l mahkba olur.,. denilmeldedir • verilecektir. Tatbikata ait talimat vapurculara lay mOblet verile· ait olan bu mühim hakikat b" 
lk.ind fıkrada. ise, 65 inci madde Beyin istinaben alınan ifadeai cektir. t 

t 
~e g8sterllen -kil ve suretlerle ger .. k k ..ıı S B name Maliye Vekileti tarafından fı d suretle ortaya çıkbktan aoot 

r- ~ o unc.u. ırrı ey, tirketin asıl h 1 2 ay zar n a npurlannı sat· t• ~ahuzçat gerek bir kaç kip ile bir- deft•rlerı'nı· mu"dOrlUkten iıtedı'· azır anıyor. bu kadarla barakmık elbet 
likte kavli veya tahriri veya mı ~ 1513 numaralı kanuna tevfikan mak istiyenler mtıracaat edecek· •fııt 
'esat ~rak veya meydan ve so- iini, yok cevlhı aldığını Ye Ma- tahakkuk eden alacaklardan yüz !erdir. 3 OncO ay içf nde remilerin dojTu olamaıdı. Onu TOrk 1111

1 
!'akdlarda ve nisın toplandığı mahal- liye müfettiılcrindcn Halit Ziya liraya kadar olanlan nakten teı· muayenesi ve kıymet takdiri mu• Jetile beraber bıtka milletle!L 
ııer e nutuk Jrat ve yafta yapıştırarak B J k'k f de ıöıtermek liıım gelitPI" ve neşriyat ıicra ederek bu ctirümlcrl ey i e tel ı at net cesinde şir· viye edilecektir. Yüz liradan far amelesi yapılacaktır. 4 OocO aydan .,. 
işlemiye tefvlk edenler hakkında, ya. ketin yolsuzluldarını tesbit ettik· la alacaklı olanlann matlubatının itibaren seferleri keseceklerdir. ÇünkO Türk milletinin varlığı 
pılan fesat, ıleşebbtla dereoufnde kal- lerini .CSylel!liştir. yüz lirası için para Yerilecek, kü· Bundan sonra Türk limanları ve mazisine ait olan bu dava11•• 
sa dahl, idam cezasının hükmolu- D ıuratı bono ile itfa edilecektir. •~ k ı k b tll nacağı tasrih olunmaktadır. inlenen şahitlerden avukat araaındakl nakliyat muva11katen azanı ma11 anca u ıure 
~ k:!8drnala mulnJn okunma11. Baba B. , Kın ıebrinde 2 milyon e=::.1:d~ ~~~~'::!rdi~akamında Seyriıefain idaresi tarafından der· mllmkün olabilirdi. _ ..... 

nı m P ,. mukmmı lfl'al • franga ipoteklenen Elizar Ef. nin B uhde edilecektir. Asıl yeni teşkl· Bu milli daYanın tahakkuklP'-
llen MUddetumumt Cemil Bey, a. u meyanda 931 mali ıenesl k d 1 temı'n etmek ı·,.·ındı'r kı' Gazı' ti" 
7Bfa kalktı ,.. muhakemenin l'fzll o- oatoaunun hıklkl deterinden gaye~ine "·~dar ttkaüt olup ta ik· tat 933 ıenesiade tatbi • l mek 'I' t-
larak devammı iltedf, iddia maka- mal6mat olmadıjını, ıirketin ramiyeleri kendilerine henüz ve• üzere Teploiaanl fçtlmııada çıka- TOrk tarih encümenini teıkil 1 

;illiu!uıt~~b~tt~l~~~ne, maınunlar taatikli defterinden maada ıaırı rilmemit olanhnn aluakları 932 rılacak bir kanunla teabit edile- mit ve bu encümeai yüksek ~ 
- Söı leterlz... muıaddak ikinci bir defter tut- hm~esinin Mt\lt!\f tPttiplerinden cektir. Layiha bOtce encbmenine mayelerlne alarak mesaisini b• 
- ReJı Bey, söz faterfz • • • . tuğunu itittiiiai o&yledl. MOtea- kart~~ '8kterilmek ıuretile tedi· gitmiıtlr. EacDmen yarın sabah . •uretle teshil et mi ye karar ·~ 
- Muhakeme açık olmalıdır... '-ib bb d f l ye e i ece , fakat bütün borçlar, k''- b I Lb E G i mittir. Bu aayede tarih encüo>'_st 
- .AbJ takdirde,.. • en mura 11 mO Or 11 at le tahakkuk tarihi ııraıile İtfa edile· tet ıa;e aı ayacaa r. oc mence i ,. .. 
-Akaf takdirde eevap veremeyiz! maznun iv. Gitre'nln imzaladığı cektir. yıpılacak tetklkıtta Liyibanm • TOrk tarihinin ana hatlarına 
Salonda bulunanlar dı,arıya. ç•kt· b.ııı mektuplar okundu. Ma• .. un yeni tadUlta utrıması mubtemel· ı olan birinci mühim eıeriod~ 

yorludı. Bu ırrada, maınunlardan bir - V J 1 k 1 • d k .,.,.-
mmı, &JraJnnn UattJne ııfnrarak bnn~arı babaaının emrile imzala· arşova e Ç mlz dir. Bilbaua gemicilere verilen sonra me tep uimız e o u b' 
oluorta ıöyJenmişler, bazı tefevhatt~ dığını oiSyledi. MOddeiumumi ltimatnameıinl verdi 3 ay mOhJetin uzadılmaıı ihtimali i mık llzere d6rt bOyilk ciJt d• 
buJunmuılardır • b ı h • • b b VarşoH, 5 (A.A) - TOrkı'ye Yardır. • vDcuda ıetirmi•tir. , Maznunlar hakkında bu hareketle- un arın ep11nın a Hının em- , y dı'I' 
rfnden dolayı Müddeiumuminin tale- rile imıelınm11ının lmklnıııhfını bUyük elçisi Ferit Bey, reisi- lıte tarib kongreıi ıiı:o d•' 
b!le zabıt tatu1mUf, mahkeme kara. izah etti. Mubıkeme gelecek ıa- cümbura itimatnameaini Yermiş· Dil heyeti kadar tarih encümeni tarafıo _,. 
~~~n:~h~~~mcye giz1i olarak devnm hya talik edildi. tir. Yeniden tefkll edlllror ortaya konan eserl~rin eı•k,, 

l Ankarm, 5 - Dil heyetinin Ye teferruatını tetkik, mDn• lıl" JeıJi clshal yetiıı:ni~, ve genişle- 11ha dahilinde bulunan otlar Ağrıdağ şak lerl yakında yeniden teıklll menuu Ye muhakeme etmek için Ao 
111 111ek latid:ıdını glktrren yangını •e birkaç çam yanmııtır. Hey Mersin 5 (Vakıt) - Atndatı fBkl· bahistir, Bu hususta maarif velıA· ra'da loplanmıt bulunuyor •• 

a3ndürmftıtOr. beli çamlara bu ıuretle bOyOk bir ]erinden .Adanada mahpus hulunan !eti bir kanun Jlyllauı hazırh- maksatla mesaı'sı'ne ba-'·yor. 
200 doksan mahkOm An af arta. vapurile r-

metre murabbamdaki bir tehlike atlabnlf olmaktadır. lataabula gönderildi. yacakbr. Mehmet 
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Hayva~l;;~·hi-~-a-ye a a münakaşa 
" " Cemiyeti eler Gayrimüba i ler Ta as işleri inai1i7.ler a a 

Yaptı '· t"t •• ru·· ıtü ! 
•steklerinl esbit ve üe sese le 1 mtz u .. y •• k bi · oıeyyar Edebiyat fı~emimizde bir h .. 

Hayvanları himaye cemiyeti lblftğ ettlle şle meşgul O m ya sergi yap ıl ı·cket ba~ladı, diyorlar. Mis 1 
1931 senesi zarfındaki faaliyetine T A ı 'k ·ı · d b 

Gayri mübadiller cemiyetinin başlad hır rans t anb gemı erın en gösteriyorlar; yazılmak üzere u· 
dair hazırladığı raporu neşret· birisi logiliz sanayicileri tarafın- k .. 
mi•tir. yeni idare heyeti yaptığı müte- Muhtelif ecnebi memleketlerle f luaan eserlerden, yap.Imıı uıd c-

" addit müz lc"relerden sonra bir h · · d k t · dan seyyar sergi haline i rağ re b-'unnn edebi hareketler en 
R .. d b "' arici ticaretmuı e, on eoıan edilmi tir. w 

apora gure sene için e mu • iatide. ile Rcisicümhur Hz. le, usulünün l:abulünden sonra hn- babs ~iuorlar. 
t ı 'f zevat cem· t 2069 1. t Böro Ok!andm projeıi:ıe göre J 

e 
1 ıye e ıra e- başvekil Hz. ne maliye vekaleti- sıl alan yeni vaziyet üzerine 100 l•itti<'rtniz kelimelerin, duydu· 

bcrru etmi ler, Mm. Manning M l M 1 . - '- . l tertip edilen bu sergi bin v 6. d h 
ne ve i let cc isme muracaat bazı müesseselerimiz taKaS ış e- loviliz lirasına mat o!ınuşlur. iunuz cümlelerin taşı ığı ~y~-

adh bir hayır sahibi de mUstah· etmiye karar vermiş, hazırlanan rile meşgul olmaya başlamışlar- Sergide muhtelif şekilde hazır· canlı gösterişe bakarak yem bır 
demin maaşları için 32'26 lira ver- iıtidanm suretleri bütün meb'us- dır. Bu orada Herman Spirer lanan paviyonların tul\1 3,5 kilo ümide kaJ".hyor ve yeni bir 
miştir. Jara dağıhlmışhr. Gayrimübadil- tütiln §İrketi Çekoslovakyaya metreyi bulmuştur. ümitle etrafo.nza dikkat ediyor, 

Bir •ene içinde cemiyetin has· ler iatidalarioda, kendilerine ve- tütün ihracı mukabilinde oradan En büyük paviyon şimendifer araştırıyorsumr.ı. . 
tabanesinde 1303 hayvan parasız rilmiş olan yilzde yirmi bonoların, teker ithali için teı~bbü~\e~d: malzemesi ile mensucat ve rna- Ne yazık.. Gördüğünüz şeyı, 
tedavi edilmiş, 1506 k&pek, so· cvnlce takdiri kıymet işi yanlış bulunmaktadır. Şirketın mudüru mul:lta tahsis edilmiştir. daima olduğu gibi, sizi tatmin 
kağa ahlan 1544 kedi yavrusu, yaptlmış olduğu için hakikatte yüz- M. Kohen bu mesele hakkmda BOtOn dUnyayı gezecek olan etmiyor. Duyduğa.nuz şeyi, du· 
28 at insnnt bir şekilde öldürül- de on olduğunu, metruk mallar hUkümetimizle temasta bulun- lngıliz seyyar sergisi Malta, Kıb- yulan1arm bedii hisierioizc hitap 
müş, 867 \ikse, 12 ağ, 324 kafes satış fiatlarının çok yüksek tak- mak üzere Ankaraya gitmi~tir. ris ve civanna uğrayacaktır. edenleri, içinizdeki heyecana su-

n d dfr edilerek, bonolar ile sahn Yakında şehrimiz.e dönerek Pra· Serginin lshınbula uğrayacaiı b 1 ki hasretine ce-
muıa ere olunmuştur. Ç k z nnolunmaktnriır. sayan oş u arın 

alınmak istenildi.ıı:.i takdirde, yüz- gaya giclecelı. ve al Ak adar e l 1 • d - 'ld'r 
Raporda verı'len ı'zahata göre, K Vl'p 0 an arı egı 1 " 

de yirmı' bon ı n - şirketlerile bu hususta bir mu· '- d'l b·.ı a""" 1 _ı o arın o zama yuz- A h f 'I Ara sıra teısrar e ı en ı ...-
evve ce köpekler beleoiyc tara- de ikıye kadar indi.r.-ini söyle- kave!e imzahyacakhr. rap ar erı e k ' 
fıdan sokakl rda zehirlendiği 0 ' -----~-.....______ b ? ket, ayni sualleri ova ıyan ay• 

h B -ı mekte, bonoların itfa nıüddetle- Çerkeşli Mehmet allmda kalarak itap mı ast ıyor • oı cevaplar ... Bir iki münakaşa, 
alde Tct:rinievvel<le cyog u · t ı d - f · ı · ı b 1 

w 
11 uıa 1 ma ıgı ve aız erı 0 ma- bacağıodan yaralanmıştır. Dün çıkan akşam gözetelerin- bir ıki maskenin yırbhr gi i 0 u-

kaymal<amlığı nez.dinde cemiyet dığı için yUt liralık bir bononun Böyle şey olur rr.u ? den birinde, el'au Arap harfle- şu, dostu mu, düşmanı mı, sah· 
tarafından yapılan te}ebbü:ıler nihayet 17 liraya satılabildiğini Fenerde Tahtaminarede 78 rile kitap basan matbaalar bu- t~ mi samimi mi belli olmıyan 
neticesinde bunların toplathııl· ilave tmektedirler. numaralı evde oturan Hadiye lunduğu ve halta icra ve iflas birl<a

1

ç iddiaya birkaç kalem la· 
maama başlanılmış, toplanan kö- Gayri mUbadiller bal çaresi ve Remziye Haounlar sinema· kanununun eski Arap harflarile kırdısı..: Ve güne, havaya, ıırzu· 
pekler cemiyetin hastanesinde olarak, bonoların faizli olmasmı, dan evlerine dönerlerken önle- neşrolunduğu hakkında bir ha~ ya tabi hissini veren bir iki 
insani bir şekilde ö'dtirülmüşler- itfa nıUddetlericin muayyen bu- rinc berber Muzaffer çıkarak ber çıkmıştır. Tahkikat yaptık. cümle ... • 
dir. lunmaaını, devletin umum mezat- tecavüz ve tehditte bulunmuştur. Vali muavini bu haberi tekzip işte bizde edebi hareket. •• 

Sonbaharda küçük kuşlar Is- larmda bonoların depozito ola- Muzaffer bununla da kanaat et- etli. Ali Rıza beye göre, Arap • • ıı 
b d k , b 1 d·ı miycrek kızların peşini takip et- k h t il n Hal-lan ul an geçtikleri suada her ra L<a u e 1 mesini, yüzde 50 harflerıle matbaa işletildiğioe ve Halbu i aya Y r yor •• 

Sene tutulurl'arken yapılan teşeb- n:nbetinde mikdarm vergilerde miş ve evlerinin kapısım tekme· k' b ld .. d . "I"' bukı' bayat yarabyor.. ve haya· lemiıtir. Şiklyet Ozerine Muzaf- ıtap ası ıgma a1r ne vı aye· 
blislerden ıonra Galata, Şişli ve para gibi kobulünll göstermek· fer yakalanmıştJr. te ne de polis müdüriyetine bir tın yürllme kabiliyeti, yaratma 
B tedirler. ihbar yapılmıştır. kabiliyeti hiçbir zaman, bugüo.• 
oğaziçi mıntakaomda küçük Alenen eroin çe~iyormuş .. f d' . kl1 '-adar g2z alıcı ve hayran 

ku'l t l d·ı · t• Beyo~lunda Kulo~lu cokağınd:ı Diğer tara tan öğren ımıze & u 
arın sa ı ması mene ı mış ır. Poliste : e 5 dd 1 k b edı·cı" bı·r harı'kttl•delı"k g5ster-B dolaşan mekins:z takımından Pas. g-öre, mü ciumumi i u me- u " 

u tedbirler neticesinde bu ci· Denize dtlşen kı1.lar rafın alenen eroin çektiği nokta sele etrafmda ehemmiyeti\ tah- memişti. 
varda kuş tutanlar çok azalmıt· Kurtarıldılar memuruna ihbar edilmiş ve Pas- kikıat yapılması için polise emir Dllnyayı bir tarafa bırakınız •• 
tır. raf yakalanarak merkeze götn- vermişlir. M:ırn ovııları, Atl!s denizler~ 

Cemiyetin, insani hislerin tel- Bebek le oturan Hilsnü Beyin ııı.boraluvarlar onların olsun., 
k 19 d o·· ·· b H rtilmUıtür. 11 

kini hııkkmdaki mesaisi bu ıene ızı ya2m a urrUfC vcır • Milli Müdafaa vekili Gözlerinizi sadece orta Atyaya 
k iki L üçük kardeşi ve arkada~Ja- Çocuklar arasında L ki rı 

ço teşvik görmüş. bu arada Zi- ~rabiyede Dere soka?!ında o· Ş h 1 1 d çeviriniz. Dlinyanm bfiyil üğ, 
k 1 T k rmdnn Selma ve Güzin hamra· - e r m Z e b 

raat ve l eti ür ceza k:ınun- tutan Yanı· isminde bir çocuk B içinde avuç içi kadar ir yet 
larla birlıkte hendi hususi san- Milli müdafaa vekili Zekii · 

ldarma hayvanları himaye h:ıkkın· dall:ırile Bebe!< bahçesi önünde Belediye bnbçeah1den geçerken dllo sabahki trenle Ankara'dan alan kendi lliminiıc bakınız •• 
a ae gibi yeni a:addeler ilive- yedi yacmda Paskal isminde bir Biraz geri çekilerek bakınız. 84• dolaı;ular!cen bir taka sandala T şehrimb:e gelmif, Haydarpaıa 

ıi 1521mgeldiğini cemiyetten sor- ,.0cuğun attıg"' ı taşla gözUnden ınız dönmly~cek mi, oradan fıt· 
çarltarak devirmiştir. Denize dü- ~ istasyonunda vali, vali muavini 

muştur. şen Lı:ızlar etraftan yetişen san- yaralanmıştır. k ve ko1ordu ktımandanile diğer kıran ıcrare gözlerinizi kamıı· 
Maarif vekaleti de bu mevzu Vepurdan acele çıkma ı tırmıyacak mı, titremiyecekmiıi-

'J 
1 

k d dalcdar tarafından kurtarılmışlar- yUzUnden •• ıevat tnrafından kar,ı anmııtır. ? 
1 e 3 l a ar olarak hayvanları dır. Taka Sorıyerdc bulunmuş- Boğaz içinden gelerek köprU- ZckAi Bey şehrimizde bir ay ka- niı •· 
himaye fikrinin mekteplerd .... ço- d '- 1 ı d' ı kt• isim veremiyoceg-iniz kudreili "' sa dıı sahipleri yakalanamam?şhr. ye yana,makta olan Şirketi hay- ar K3 araK ın enece ır. b k" 
cu'ı<lara telkin edilmesini muva- 58 d bir antenin kulaklarıD1za, a ı· 
f k Tramvayda baylltın doktor riyenin numaralı vapurun an k d k 

l bulmuştur. Bu mevzu ctra- d k Rus mutabassısları katlerin inanılmıyacak a ar UV" 
fın.da muhtelif mektepl .. rde yet- Ay.:Jspaçada Nihat Bey aJ>ar- Orta köy e sa in Pandof acele vetli ug-ultularını getirmiyecek .. 

b .... limanında oturan doktor Ali Sa- ederek atlamak istemiş, denize Sovyct hükümeti tarafından 
mış eı kooferan verilmiştı'r. b d' d'l ht l'f · t mi? S b yıt Bey Koraköyde tramvay için- dUşmüş ise de kurtarılmıştır. e ıye e 1 en mu e 1 ııraa • • • Gre~'tlc Amerikan oefiri Mr. de üzerine fcnahk gelerek bayıl- Kazaen ateş alan tabanca makine ve lcvaıımımu kurulması 
b nun zevcesi tarafından te- mış ve belediye doktoru tarafın- Tahta kal'ada karakol soka- için memleketimize gelerek Ao-

erru edilen para ile cem;yot don ayılh!arak zUkiir hastanesine ğında 16 numarah kahvenin Uze· karaya giden Rus mütahasııı 
atlar, kuılar, tavuklar ve kediler yatmlmıştır. rinde oturan sandalcılar idare bey'cti şehrimize dönmÜ§tllr. 
hakkında dart cins renkli levha Oıvar altında kelan amele memuru Refet efendi, tabaoca- Ankarada makinaların montajıoı 
baahrmış, hayvanlara eziyetin Beyoilunda yoğurthane soka- smı temizlerken kazara ateş al- yapan hey' et Büyükdcrcdeki sov-
yasak olduğunu bildiren l<anun ğında Mucide hanımın auaıında mıf ve ayagından yaralaomııtır. yet ıefaretinde misafir edilmit· 
maddelerinin Yazı!ı bulunduiu temel lı:uılırken kasap Dimitri- Refet efendi Çerrahpafa h<Jsta· tir. MOtahasaıslar bir kaç güne 
bu levhal~rdan be;, bin tanesi yadisin dıvarı yıkılmıı ameleden hanesine yatırılmııtır. kadar d6ncc~klerdir. 
tehir ve cıvar mekteplerine is-

• t 

kelelere tren ıatasyonlarına da-
. ğıtılmış, ayrıca bet yüz levha da 
poliı merkez ve mevkilerine a
sılmııtır. 

Raporda, burada bulundujju 
bei sene zarfında cemiyete mad
di, manevi bir çok kıymetli 
yardımlarda bulunınuı olan Mcı. 
Grev'ya hararetle teıekkür edil

mektedir. 
Cemiyet, ber ıene olduğu gibi, 

bu senede Adalarda iyi bakılan 
eıeklerin sahiplerine mOkAfatlar 
vermiıtir. Raporda bu cihet 
ı<Syle anlatılmaktadır: 

.. Sayfiye olmullc maruf olın lstanbul 
yakınında Marmır:ı denizindeki Adılar· 
da mcYslm sonunda en iyi bakımh 
eşeklere bcr mutat mU~afat verllmlşdr. 
Eşıkler öyl iyi bir vuı:ıyctte g~rUlmüş• 
)erdir Jd, onların on dokuz sene cv•;el 
ilk mUkAfıt verildiği \'akit v:ızlyetlerlni 
bıtırladıkç:ı cemiyet başka hiç bir şey 
}tpmomış olEn bile bu işle mcvcuJiye 
t ne hak kazındığına kan:ıat gctirdiı.,. 

[ 
1' - ' Ka acas d ço feci 

lzmirde, Karacasuda, çok feci rada da başka bir köpek, baş· kocısı tarafından metruk birn-
bir hadise olmuş ve yeni doğ- ifa bir çocuk cesedini gevele- kılan bir kadın zannaltına nim· 
nı ı d. b. k" · mekle meşguldu. mışhr. Kadın evvela her şeyi uş çocu < cesc ı ır opeğın 

.. d ö ül . .. D h Net'ıcede bu ıavalh rocukların ink~r elmiş, onra itiraflara agzın a g r mü~tur. er al tah- ,. k ! başlayarak cUrüm ıerikinin Sü-
kikata başlanmış, l~öpeğin bu ikiz oldul<ları, göbekleri esi - leyman ısminde birisi olduğunu, 
cesedi Kannrya sokağı cihetin- dikten sonra bağ!anmıyarnk çop· bu gayri meşru çocukların bu 
den getirdiği tesbit olunmuş, o- lüğe bıralcıldıkları ve gene iki- gayri meşru bnba tarafından öl-
radaki çöplüğe gidilince ikinci sinin de eğe kemiklerine birer dUrUldükl~rini itiraf ve iddia et-
bir facin ile kar Jlaşılmı§hr. Bu- bıçak vurulduğu anlaşılmış ve miştir. 

Manisada da bir başka türlüsü 
Maniıeya bağlı Kosabadn da 

diğer bir facia tc bit edilmiştir. 
Bir amele iki kişinin istasyon 
civarında topr k eşelediklerini 
g5rmiiş, merak ederek onlar 
gittikten sonra yeri ara,tırmış 
ve pıra zannile ar ,tırdığı şeyin 

bir çocuk cesedi olduğunu gö· 
rerek şaşırıp lrnlmışbr. Tahkikat 
ııcticesinde çoc~ğun henüz doğ
muş olduğu ve kahvecilik eden 
birisine ait olduğu nnlaşılmışhr. 
Rivayete göre çocuk gOnllnden 
evvel ve ölü olarak doğmuştur. 
Ka abada bu lmbil çocuklara 

adsıı derlermiş ve bunlnrm 
mezarlıia gömülmesi de guya 
eniz değilmiş. Yavru bu sebeple 
buraya gömülmUf. Mahaıa ço
cuğun h kikalen ölü olarak do
ğup doğmadığı kbkik edilmek
tedir. 

Bir edebiyabn, 1adece bu bir 
anhk görünüf karşısmda bile, 
yllrümeıi ve ese~ yaratma~ı ~e· 
ğil, muciıeleşmeıı lbımgehrdı. 

Halbuki hala, olguolaşmamış 
eserler kendini bulamam•ş hare
ketler,' dili ısöylemiyen bir çocuk 
etraf mda d611Up dola,ıyoruz. 
HAii mlinakaşa cd.)oruz, hala 
birbirimize hücum ediyoruz ve 
hali ... memleketimize gelen ec· 
nebi kadıalerı, gazetecileri, san• 
atkôtları topraklarımızda, sadece 
Piyerlotinin azadesini, haremin~ 
EyUpte ve Karac ahmette şarkın 
esrarmım arıyor!.. 

A. Sırn 

ltalyao deniz 
F losu geliyor 
Akdcnizde bir cevlane çıkan 

bir kravlizer ve · ç torpitu muh· 
rebinden milrekkep bir ltalyan 
filosu yarın lim nımızdan geçerek 
Varnaya gidecektır. Buraya gel
meden evvel Korfu ve Ş!rana 
oğramış olan ltalvan harp gemi
leri Varnada bir haf tn kaldık· 
t n sonr gelecek perşembe gU· 
nU tekrar limanımıza gelectkler 
ve temmuz.un yirmi fiçUne kadar 
Istanbulda duracaklardır. Filo 
b"ürada bulunduğu müddet z r
f mda muhtelif ziyaf,.tlcr ve ha· 
bul resimleri yapılacaktır, 
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Ambalij mütehassısı 
Keşfini satmak için 100 

bin lira istiyor 
r Üst tarafı ı inci sayfamızda 1 

Ticaret odasina ıelerek komisyon 
aza1ına izahat vermiştir. Komis
yonda.mütahhassısın getirdiği nü
muneler hakkındaki raporunu ha· 
zırlamrşhr. Rapor lkhsat veka
letine gönderilecek, gelecek ce· 
vaba göre müsbet veya menfi 
bir cevap verilecektir. 

Komisyon azası tarafından ve
rilen malumata göre M. Klihl'ün 
beraberinde busnsi ambalajla ge
tirdiği limonlann 100 tanesinden 
8 i bozuk çıkmıştır. Salatalıklar 
tamamile bozulmuş, yumurtaların 
yüzde sekseni çürlimUştür. El
malarıo da yarısı çürllktür. 

M. Kühl'e gelinde, verilen bu 
malumatın tamamile yanlış oldu
ğunu söylemektedir. Mutahassı
sıo söylediğine iÖre, kendisi 
Hamburg'da ihracatla ve toptan 
meyve, sebze ticareti yapmakla 
meşguldfir. Son zamanlarda he
men bütün memleketler tarafından 
kabul edilen kontenjan usuli üze
rine ihracat ticaretinin müşkülleş· 
tiiini görmüş, Türkiyeye mal ih
raç edebilmek için buradan da 
mal almak lazım geldiğini düşü
nerek memleketimizden Alman
ya' ya gönderilebilecek ihracat 
maddeleri aramıya başlamıştır. 
M. Knhl tetkikatı neticesinde 
Türkiye'den Almanya'ya taze 
meyve ve sebze ihraçının kabil 
olduğunu anlamış, yalnıı taze 
meyYe ve sebzelerin bozulmadan 
Almanya'ya sevkedilebilmeıi la
zım oldundan bunun içinde ken
disi yeni bir ambalij usulü keş· 
fetmiştir. 

M. Kühl bu keşfinden sonra 
hlikumetimize müracaat ederek 
bulduğu ambalaj usulünü hükiime
timize satmağı teklif etmiıtir. 

Bu teklif ilzerine Iktısat veki
letile mütahhassıs arasında bir 
mukavele yapılmış, M. Knhl Al
manyada muhtelif sebze Ye mey
valan kendi usulü veçhile am-

Maarifte: 

ilk mektep 
Muallimlerine 
Sorulan sualler 
Maarif müdüriyeti tarafınan 

ilk mektep muallimlerine ders 
ıeneıi içindeki tecrübelerine is
tinat eden 20 muhtelif sual so
rolmuştu. 

Maarif mOdüriyeti bu suallere 
gelen cevapları mıntaka tedrisat 
müfettişlerine vermiştir. 

Tedrisat müfettiıleri bu cevap
lara göre raporlar tanzim ederek 
maarif mOdüriyetine yerecckler
dir. Bu raporlar müfettişler 
kongrasında glSrüıfilecektir. 

Randman muayenesinin 
netlcelerl 

ilk mekteplerin beşinci ve ü
çDncti sınıflarında· yapılan rand· 
man muayenesinin neticesi, ilk 
tecrübe olmasına rağmen çok 
iyidir. 

Mamafih baza cihetler bilbas· 
sa elyazısı zayıf görülmüştür. 

Maarif mildilriyeti bu esas 
üzerine muallimlerin nazarı dik
katini celp etmiye karar Yer· 
mittir. 

En,ıerl sergil6rl kapandı 
lıtanbul vilayeti dahilindeki bil

umum ilk mektep talebelerinin 
el işlerinden mürekkep olarak 
tertip edilen sergiler kapanmıştır. 

Her sergi maarif müfettişleri 
tarafından çok sıkı bir ıekilde 
kontrol edildiğinden maarif mü
düriyeti mUfettişlerden rapor 
iıtemiıtir. 

Aldığımız malumata göre Ma-

balaj yaparak vapurla şehfrimize 
gelmiıtir. 

Mütabhassııın söylediğine glS
re, beraberinde getirdiği doma
tesleri Almanyada turfanda ola
rak yetiştirilenlerden intihap et
miş , ayrıca ltalyadan Af manyaya 
getirilmiş limonlardan 260 tane 
Avusturalya elmalarından bir kaç 
kilo alarak ambalaj yapmıştır. 

Elmalar, Avusturalyadan Al
manyaya 30 - 40 günde geldiği 
ve buraya getirilirken de, vapur 
çok dolaştığı için 30 gün sandık 
içinde kapalı kaldığı halde iyi 
çıkmıştır. 

260 limondan da ancak yedisi 
bozu~muştur. 

Domates ve patetesler sağlam 
bir halde bulunmuştur. 

Mntebassıs esasen bu nümune
leri tecrübe için getirdiğini söyle
mektedir. Şimdilik domates elma 
limon ve patates için tecrübe iyi 
netice vermiştir. Kendisi, muka
vele mucibince, buradan Ham
borğa gene deniz volile dönecek 
ve beraberinde killliyetli mıktar
da şeftali, kayısı, üzüm; incir, do
mates, salatalık, kavun ve muhte
ıif sebzelerden ambalaj yapılmış 
bir halde götürecektir. Bunlar 
Hamborğ konsolusluğumuzda 
açılarak muayene edilecek, kat'i 
karar o zaman verilecktir. 

M. Kühl ambalaj hakkındaki 
keşfini hükiimetimize satmayı 
teklif etmiş ve bunun için, söy
lendiğine göre yüz bin lira iste
miştir. Şimdi arada pazarlık ya
pılmaktadır. 

M. Kühl keşfinin gayet basit 
çok ucuz ye her yerde tatbiki 
kabil olduiunu, kimyevi bir usul 
olmadıiını söylemektedir. Söy
lediğine göre,kendi usulü üzeri· 
ne hazırlanmış ambalajları bu u· 
sulü bilmiyen başkaları tarafın· 
dan taklit edilmesi imkansızdır. 
Binaen aleyh keşif, satın alan
dan başkası tarafından katiyen 
tatbik edilemez. 

Belediyede : 

Açılma 
Harçları 
Tesblt edtldl 
Belediye açılma barçlari için 

yeniden tanzim edilen tarif eyi şu
belere tamim etmiıtir. Yeni ta
rifeye nazaren birinci sınıf otel
ler 100, pansiyonlar 25, kahveler 
12,5 şerbetçiler 15, sinema ve 
tiyatrular 80 berberler 20, banlar 
10 hamamlar 15, meyhaneler 50, 
barlar 100 lira açılma barci ve
receklerdir. 

Muayene edilen otobU•ler 
Belediye önüne dün gene bir 

hayli otobüs getiriilmiş, ayri ayrı 
muayenelerine devam edilmiştir. 
Numaraları Ye ruhsatiyeleri alınan 
16 kadar otubUs bir ay kadar 
işden menedilmiştir. Bunun neti
cesinde ruhsatiyeleri verilerek 
işlemelerine müsade edilecektir. 
Sıhhiye vekAlell köpekler 
hakkınpa todblrler Ahnma• 

sını blldlrdl 
Sıhhiye Yekfıleti Belediyeye 

bir tezkere göndererek Istanbul
da köpeklerin çoğaldığı hakkında 
yeniden haberler alındığını bildir· 
miş ve bu köpekleri öldürmek 
için bazı çareler gösterilmiştir. 

arif müdüriyeti gelecek seneki 
sergilerde müdafaa edilecek eıas
ları timdiden kararlaştırmak üze
re maarif müfettişlerini bir top
lantıya çağırmıştır. 

Kararlaıtırılacak esaslar daire
sinde gelecek ders senesinde fa
aliyette bulunulacakbr. 

Ticaret 
---Ve iktısat 

Oda umumi meclisi 
Bugün toplanıyor 

-----
Çavdarlı buğday me-

selesi görüşülecek 
Ticaret odası umumi meclisi 

bugün toplanacaktır. Geçenlerde 
vefat eden oda ikinci reisi Şerif 
zade Süreyya Beyrlen inhilal e
den oda ikinci reisliği ile oda 
meclisi sanayi grubundan inhilal 
eden murahhaslığa iki zat se
çilecektir. 

Bundan maada yeni kararname 
ilzerine tanzim edilecek buğday 
beyannamleri görüşülecektir. Ve
rilen malumata göre buğday 

meselesi bir çok tacirleri alaka
dar ettiğinden bu husustaki mü
zakere heyecanla olacaktır. Ta-
cirler bu müzakerede bilhassa 
buğdayların çavdarlı meselesine 
temas edeceklerdir. 

Şimdiye kadar ticaret ve za
hire borsasında yapılan buğday 

muamelelerinde yüzde elliye ka
dar çavdar olan buğday mahsu· 
lüne bu_ğday muamelesi yapıl
makta idi. 
Buğday tacirleri bu mikdarın 

çok ziyade olduğunu ve çavda-
larm biç olmazsa yüzde il<i veya 
üçe indirilmesini istemektedirler. 

Netekim bundan bir müddet 
evvel zahire tacirleri Ticuet oda
sına müracaat ederek bu mese· 
lenin daha evvel halledilmesini 
talep etmişlerdi. 

Dün bu hususta görüştüğümüz 
bir zahire taciri dedi ki : 

- Buğdaylarımız iyidir. Kuv
vetlidir. Har içte en iyi fiah bu
luyor. Fakat yüzde elliye kadar 
muhtelif şekilde çavdarı bulun
ması yüzlinden satamıyoruz. Bu 
miktarın en az bir şekle indiril
mesi lazımdır. Mamafi kanun bu 
hususta bir had göstermiştir. 

Ve yüzde ona kadar çavdarı 
olan buğdaylar, çavdar parası 
verilerek satın alınmaktadır. 

Bundan fazla çavdarı oian buğ
daylar sa tacirler tarafından satın 
alınıp alınmaması serbesttir. Fa
kat dediğimiz gibi bu miktar 
hiç olmazsa yüzde ikiye veya 
üçe inerse hariçte buğdayları-

mızın itibarı da o nisbette ar
tar. 
KapablmasınA karar verilen 

Ticaret odalar1 
lktısat vekaleti lstanbul ticaret 
mıntakasında şu ticaret odaları· 
nı kapamıya karar vermiştir. 

Zafranbulu, Günik, Maalkara 
Kandere, Mudurnu Karamürsel, 
Keşan, Şarköy, Vize Çatalca 
Hendek, izine, MarmaraEreğlisi 
GeyYe. 

Karar ticaret oöalarına tebliğ 
edilmiştir. Bu ticaret odaları 
muamelelerini yakın kasabalarda· 
ki ticaret odalarına devredecek- · 
lerdir. 

Bu suretle Istanbul ticaret 
mıntakasında 928 senesinde 30 
ticaret odası mevcut iken yeni 
tasfiye üzerine bu mıktar 16 ya 
inmiştir. 

Buftday piyasası 

Dün ticaret ve zahire borsa
sında buiday üzerine çok hara
retli muamele olmamıştır. 

Fiat ta . buğdaylann çavdarlı 
nisbetine göre 6 kuruş ile 8 ku
ruş on para arasında tahalüf et· 
miştir. 

Dün şehrimize Anadolunun 
muhtelif taraflarından birçok za· 
bire gelmiştir. Onlar ıunlardır: 

30 vagon ve 1324 çuval bui
day, 1 vagon ve 95 çuval çav
dar, 172 çuval fasulye, 2 vagon 
213 çuval mısır, 20 çuval nohut, 
371 teneke beyaz ve 119 çuval 
kaşar, 10 balya da tiftik gel
miştir. 
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Rasgeldiğimiz bir pınarın yanında idim. Her gün yirmi, otUSf 

kırk kilometre gidiyorduk. Şimdiye kadar susuzluğa uğramadık. 
Seyahatimize devam ediyoruz. Kara - tologor, yani kara ka• 

faya vardığımız zaman Larsonla buluştuk. • 
15 ağustos günü benim için çok kıymetli bir yıl dönümü idi• 

Çünkü tam kırk iki sene evvel, ilk defa olarak Asya yolunu tut' 
muştum. Hala bu muazzam kıt'a beni cezbediyor. Kırk iki sene 
evvelki günümle bugün arasında kocaman bir ömür geçtiği halde 
o günü vuzuhla hatırlamaktayım. Babam selametim için dua e
derek benden ayrılmış, annem, bu endişeli ayrılıktan duyduğlı 
ıstırabı müşkülatla saklıyabilmişti. Nihayet ben, Baltık denizin• 
den Rusyaya ve oradan garbi Asyaya geçmiştim. 

Kırk iki sene sonra gene yolcuyum ve iç Mongolistanda ~e 
Asyamn kalpgahındaymı. lstepler üzerinde, kuru nehirler, ya ,,. 
taklar, çıplak dağlar üzerinde dolaşıyorum • 

16 Ağustos günü timali garpide Şandemiso yu gördük. Bu" 
rası iki kısımdan müteıekkil bir köydür. Bir kısmı esnaflara 
mahsustur. Ve burada dokuz yurt vardır. Bir kısmı da lima· 
lara ve manastıra aittir. Yurtlar tarafına ilerledik. Fakat bu• 
rada bir tek insanla bir kaç köpekten başka bir şey görmedik. 
Burada Norin ile yuan'm kollarına erzak bırakacaktık. 

Larsonun intihap ettiği yüksekçe bir yerde çadırlar şehri 
kuruldu. 

Paotuv dan itibaren 473,7 kilometro geçmiş bulunuyoruz. 
Etsingola varmak için 240 kilometre daha gideceğiz. Eu· 

rada sathıbahırdan 1700 metro yüksekteyiz. 
Ertesi gün Arkeolojis t Huang bize yetiıti, kendisi 13 nci 

konak sahasında yaptığı hafriyat neticesinde ekserisi ok başı 
olan 70 parça bakır, 170 parça demir, 20 parça kemik eşya 
sonra Han devrinin mebadisinden kalma sikkeler bulmuş ve 
Bergman ın da taş devrine ait baltalar, taştan yapma eiri 
biçaklar ve başka şeyler bulduğunu haber vermişti. 

Kervanımı burada yeniden tanzim ettim. Ve beş kola ayır
dım çünkü bu sayede daha mühim neticeler elde etmek müm• 
kündü. 

Burada sıhhahm bir az inhiraf etmiş, fakat doktor Hum• 
mel'in itinası sayesinde süratla düzelmiş ve manastırı ziyaret 
etmek istemiştim. Profesör Hasu ve arkadaşlarımla birlikte 
gittik, bizi manastırın reisine gütnrdOlcr. Uf k tüfelr, ihtiyar 
yuvarlak kafalı, ve kıriıık suratlı bir adamcağızdı. Küçücük 
bir odada oturuyor Ye etrafını tunçtan yapılma renkarenk 
ilahlar kaplamıt bulunuyordu. 

Selam verdik. Cevap vermedi· Yalnız bize ürkek ürkek 
baktı ve baımdaD-i defolup ı ıitmemizi ister gibi göründü. Bi.ı 

b•.C. h 

=42 =========== GOBt ('ÖLLERİ1''DE 

de ona biraz baktıktan sonra huzurundan çıkarak, asıl ma· 
bede girdik. Bizi gören Lama hemen buhurdanlığa ateş atti, 
sonra içeri girerek mabedin sağdan sonunda bir şiltenin üze• 
rine oturdu. Önünde kırmızı bir rahle üzerinde mukaddes ki· 
taplar duruyordu. Uma yüksek bir sesle okuduklarını teren• 
nüm ediyor, ve arasıra koğu kafasına benziyen bir değnekle 
davula vuruyor, yahut masanın üzerindeki bir çanı çalıyordu. 

Bütün bunlar, bizim mabede girişimizden dolayı iliblar 
gazebe gelmesin diye yapılıyordu. 

Mabedin h. vanı dört sütuna istinat etmekte idi. Sütunlann 
arasında büyük ve güzel (Tanka) lar yani bayrak gibi per· · 
deler asılı ve bunların üzerinde dini nakışlar bulunmakta idi. 
Dıvarların üst tarafı resimlerle süslenmişti. Dıvarların dipleri 
kitap rafları ile dolu ve bunların içinde mukaddes kitaplarla 
camlar içinde Buda heykelleri görünüyordu. Odanın ortasında 
Tibette olduğu gibi bir Sovurgu yükseliyordu. Mihrap masa• 
sının üzerinde tun elan kaplar ve buhurdanlıklar, onun önünde 
örülmüş b lr gölgelik bulunmakta idi. 

Mabedi dolaştık, burası tam tibeyt mabetleri gibi idi. 
Şande Miao dağlar arasında olduguodan manzarası çok gü· 
zeldir. Mabedin ayak ucunda bir vadi uzanıyor ve oradaki 
pınardan bir deve, bir kaç at ve bir merkep su içiyorlardı. 

Gurup renkf eri ile ıimal tarafındaki çelik renkli bulutlar 
manzaranın vekar ve heybetini arttırmakta idi. 

Yakın olan San nehri ketf için gönderdiğim heyet akıanı 
üstn döndü ve gece yarısına kadar bana izahat verdi. Heyet 
bir kaç günlük mesai neticesinde coğrafyai mali'ımahnı art· 
tırmıya muvaffak olmuştu. Heyet dolambaçlı yollardan geçe-

' rek nehir vadisine varmış, onu keşfetmiş, haritasını yapmlf 
ve geri dönmilftü. 

- -

Bir L ima mabedinin lcl 
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Muhtelit takam, nası! kurulmalı, 

fakremizi yazıyoruz 
Rı:sing takımı bir gün sonra 

üçüncü ve sonuncu maçını Gala
tasaray - Fener muhtelitile ya
pıyor. 

Bundan evvelki cu1çların ver-
diği neticelere göre, Cuma günü 
Kadıköyündeki sabada yapılacak 
bu son maçın çok fevkalade he
yecanlı olacağı muhakkaktır. 
Çünkü gerek Fenerbahçe'nin 
Fransızlarla berabere kalması 
gerek Galatasasayın bir sayı 
farkla mağ lup olması, kat'i ve 
tatmin edici neticeler halinde 
değildir. Misafirlerimiz, ikinci 
maçta bütün hararetli merakı-
mıza, rağmen ilk maçtan daha 
yilksek ve daha kudretli g5rün-
mediler. Gerçi muhacim hatları, 
Vababı istihlif eden Fransız o-
yuncusu dolayısiJe daha süratli 
ve daha alt~şli jdi. Fakat gene 
bir ~okları gördUler ki_ Vababın 
isteksiz oynamasına ragmen so
ğuk knnlıhğı ve itidali birinci 
maçta F ranoız muhacim hattının 
sevk ve idaresini daha ihenkli 
.-e daha teknik bir halde gös
termişti. 

Rasinrr tak,mımu, son kozunu 
opaması itibarile Cuma günkü 
maçta bütün gayretini ve bilgi· 
sini gfüıtermesi 13zım geliyor. 
Mi;a;ıfiı-ler bol bol dinleam;ş ola· 
ra'c ı:ıahaya çıkacaklardır. Hem 
bu !laha Taksicıde şikdyeHerini 
ınuc p o~an oert toprak da de· 
ği ld ır. fotedikleri gibi çimenli bir 
s3hadır. Bu itibarla sab::ının de
ğişmesi daha çolc Fr~nBı::lonn 
e:1ine olacaktır. Çünkü bizim 
t.1k ımlar daha fa:da Taksim sa
h mn alışmr7 lardır. Diğer ta· 
raftan Kadıköy sahasının Fran
sızlar lehine olan bir ciheti da· 
ha vardır: Genirılilr. SilrntJcri 
müthiş olan ve :cıklara va::;ıta
sile oymyan F;arısız takımı 
bu geniş 5 ıı hada daha çok ~er
bestii harekete malik olacak ve 
binıletice bizim müdafaa hatla-
rımız haylı müşkülata uirıyacak
lardır. 

d·~kütün bu noktaları nazarı 
1 ·ate ahraak, cuma maçına 

vermemiz lazımgelen ehemmiyet 
dcr~al ~nlaQılır. 

~Bıze oy!e geliyorki iyi oyna
dıgunız takdirde Fransızları ka
zanmamız imkan haricinde de· 
ğildir. _Ve Fransızlar karşısında 
bıraktıgımız iyi intibaı t • k . . amam 
Jaaıa ıçın bu maçı kazanmıya 
pıecburuz da .. Şu takdirde muh
telit takımı nasıl kurmalıyız ? 
Iıte üzerinde durulacak mesele. 

Znallı Avni, henüz oynıyamı
yacak bir halde olduğundan ka
lede Hüs11mettin duracaktır. Bu 
muhakkak defanse gelince, biz 
bu hattın T evlik - Yaçar şeklinde 
tesbitine tarafta11z. Mitat olma· 
dığına göre bu :,eldi zaruri de 
bu!uruz. Çünkü Tevfik sürat ve 
intikal sllrati itibarile Zıyaya fa
iktir. Maçı muhacimlerimizin ol
duğu kad;r müdafüerimizin sü· 
rati sayesinde kazanacağımızı 
düşünmeliyiz. 

Bundan sonra smı h:ıf hattına 
geliyor. Zanncdiyoruzki lV!uzaffer 
Nihat, Fikret hattına çok kimse 
itiraz: etmiyecektir. Bu hat en 
yakın tecrübe edildiği maçl~rda 
iyi neticeler vermiştir. Muhacim 
hattıDa gelince, bu kısmm üze· 
rinde eo çok münakaşa edilecek 
bir bat olduğu muhakkaktır. Biz
ce en iyi muhacim hattı: 

L. Mehmet, Alaeddin, Zeki, 
K. f aruki. Rebii hathdır. He
nüz hiçbir oyuncunun lnyıkı veç
hile !lağ açık mevkiinde yerini 
tutamadığı Mehmet Salim beyi 
tekrar eski mevkiinde oynatmak 
zaruridir. Ve bunun imkanı bu
lunmalıdır. Alieddin, bir kaç fe
na tecbrübeden sonra son maç-
ta mevkiioi tekrar doldurabile
ceğini gösterdi. Zeki beyin de 
henüz rakipsiz olduğuncı tekra-
ra hacet J•oktur. Sol iç mevkiine 
gelince bu mevki üzerinde bir 
hay!ı duru!abilir. K. Faruki - se-

bebi nedir bilmiyoruz - son maç
larda eski kabiliyetini göstere· 
mi yor. 

Bununla beraber kendisinin 
muhtelit takım maçlarında, Ga
latas::nay takımından daha çok 
muvaffafI olduğu da görülüyor. 
Kendisi Fikret, Nihat ve Rebii 
ile anlaşma itibarile mükemmel
dir. Şu halde Kemal Faruki bir
biri erile anla~mı.1 bir takımda 
mü!!emrnel bir oyuncudur, neti
ce::sine varabiliriz. Daha başka 
bir izahla, Kemal Farukinin oy· 
naması, yanındaki ve arkasmdaki 
oyuncuların vaziyetlerine tabidir. 
denilebilir. 

Bununla beraber, bu şekil mu
vaffak olamadığı takdirde cıoç 
esnasında Niy;ıziyi ve daha iyisi 
Cevadı hafa verNek Muırfferi 
bu mevkie çekmek münas;p ola
bilir. 

Eger bu takım, Cuma günlı:ü 
F enerbabçe gibi, çalımsız ve göıı
terişe kapılmayan bir maç verirse, 
zannediyoruz ki muvaffak ola
bileceğiz. 

A. Sırrı 

Tefrika X 
No.: 38 x Boz Navar ~ 

Yaza": 
Mm. Rube 

janski 

ı.<röger öğle yemeğini yedik
ten veya akşamları daireyi ka-

dıktan sonra gelir yanında bu-
pa b·J ti • · lunurdu. Tiyatro 1 e .e~ı, çı-
çekler, şekerlemeler getırır, ar
zularım sorar onunla beraber 
sütlü kahve içerek ıevezelik 
ederdi. 

Heriften hoşlanmıyordu. Fakat 
herif iyi Fransızca konuşuyor ve 
gitgide Nataşanın esrarına mah
rem oluyordu. 

Genç kadın ona, Ştravsın mel· 
resi olmadığını, fakat onun da· 
veti üzerine on sekiz ay bera· 
ber yaşadıiı bir Japonyalıdan 
ayrıldığını anlatmıştı. Bu ada· 
mın tekrar yanına gitmek hissi 
durmadan içini gemiriyordu. 

T agaminin resmını görünce 
Kröger ıaıırmış kalmııtı. Nataıa 

ona Taaami'den aldığı mektup
ları göGtermiıti. Bunları bir el 
çantasında ihtimamla saklardı. 
Mektuplarda Çortik'jo hostolan
dığı, ök8ürdüğü, köpeğe iyi bak
mak için odasıoa aldığı yazılı 
idi. Japoıiyah genç kadını "kal· 
binde kırmızı kan olmamakla 
ittibaın ediyordu. iki ayda dön; 
c~~ini ıöylemitti. Halbuki Viya
na ya gideli iki buçuk ay ol
muştu. 

Nataıa Japonyahların başka 
insanlara benzemediklerini Krö
ger' e anlahyordu. Onlar mağrur
durlar. 

Elemlerini hiç bir nkıt açıkca 
ıöylemezler. Tagami haynnları 
sevmediği halde köpeii odasın
da yatırıyordu. Şu halde Nata· 
ıanın gaybubetinden büyük bir 

lstaobul - Ankara 
muhtelltlerl 
lstanbul, 5 fA.A.) - 15 Temmuz-932 

cuma günü Kadıköyünde Fenerbahçe 
stadında Kongre Kupası nihd müsaba
kası Ankara- lstanbul muhrclitleri ara
sında icra olunacaktır. Ayni günde Bey
koz Vefa Kumkapı takımları mıntaka 
birin ciliklerin deki deı ecel erinin tayini 
için k:ırşı l:ışacaklardır. Bu münasebetle 
tevzii mühfat da icra kılınacaktır. Proğ

rım aşağıda gösterilm iştir. 

1- Sa.at 15 tc Vefakumkapı- Be)koz 
müsabakası 

2 - Saat 17 de tevzii mülcAfat 
.l\lınta k:ı futbol birincılik şildi lst:ı.n

bulspor kulübü 
Mın t:ık a C. H. Fırkası şildi: Istanbul

spor kulübü. 
Mıntıka futbol ikinci küme birincilik 

kupası Eyip idman yuvası 

.l\lıntaka futbol ikinci takımları birin· 
cilik kupası Sülcymaniye lculı.ibü. 

Mın tık a futbol ikinci takımları birin
cilik kupası: Kasımpaşı kulübü. 

Mıntak:ı Güreş birincilik kupası Vefa 
kumk apı kulübü 

Mük!fatlar spor kıyafctilc huır bulu
nacak takım 1-.aptanlarına verilecektir. 

3 - Sa:ıt 17 · 30 da Ankara • İstanbul 
muhtclitler maçı 

Jstanbul muhteliti kadrosu bilAbara 
tebl iğ edilecektir. 

Fransızlar şerefine balo 
Bu maçtan sonra iki fiulübü

müz, Fransızlar şerefine Suadiye 
plajmda mükellef bir ziya~et ve
rece~der bunu b6yiik bır balo 
ve eğlenceler takip edecektir. 

Vahap lzmlrde 
Rasing kulüple beraber ıehri• 

mizc gelen Vahap Beyin tekrar 
Fransaya dönmiyeceği ve mem• 
Jeketimizde halaC'ağı anlaşılmış-
tır. Eoasen bazı hissi zaruretler 
yüzünden Fransaya gittiğici an· 
latan Vahap Beyin Rasing takı· 
ınındaki vaziyetinin tabii olma· 
dığı görülüyordu. Vahap 8., dün 
Ege vapurile lzmtre gitt?ıİf ve 
giderken: . . 

- lzmire ailemi gör:ıuye gı
diyorum. Yalnız Türkiycde .ka· 
labileceğimi de söylüyebilirım ' 
demiştir. Vahop Beyin tekrar 
eski kulübünde yer alacağı tah
min ediliyor. 

Tenlsçllerlmlzin gallblyetl 
Geçenlerde, Bul2arların da

veti üzerine Sofyeya giden te
nisçilerimiz orada çok dikkat 
ve alakaya değer bir mavaffa· 
kiyet kazanmışlardır. iki glln 
zarfında 9 maç yapılmıo ve bü
tün maçlar Türk tenisçilerinin 
kazanmasile bitmiştir. Sedat, 
Şirin ve Suat Beyleri hararetle 

tebrik ederiz. 
hıkrlm blrlnclllklorl 

Yarın Istanbul ınınta kasının 

azap duyuyordu. Eğer yazdıkla
mun altındaki gizli mana araş
dmlırsa Çortığin değil kendis
nin hasta olduğu nnlaşdıyordu. 
Kalbinizde kırmızı kan yok 
sözleri ve baua açıymız çabuk 
avdet ediniz artık tahammül 
edemiyeceğim. Demekti. 

Kröger burnunu kaşıyot, kadı
nın ııözlerini dikkatle diniliyor. 
sinem 1dan cevap gelinciye kadar 
bir karar ittihaz _etmemc~ini tav
siye ediyordu. dıyordu lıı: 

_ Siı:in kllçük tecrilbeniz çok 
hoşa giUi Senemara'nı~ vazn Hh· 
nesi Osvald gelecek filmde mil-
him bir rol alabileceğinizi temin 
etti. Bu kadar çabuk yıldız ol
mak büyük talihe tevakkuf eder. 
Istidadınız var. Güzelsiniz. Maa
mafih bu seri munffakıyetini 
Hügo Ştravs' e medyun olduğu
nuzu unutmayınız. Sizinle alaka
dar olduğunu ve filme sermaye 
koyacağım biliyorlar. Yalnız ar
tık naz ve iıveyi buak1nız. Pat-

Londra Darülfünunu yeniden 
yapılmaktadır. Sebebi şimdiki 
Londra Darülfünununun kendine 
ait bir yurda malik olmayarak 
imparatorluk müessesesinde ay
rılan dairelerde çalışmasıdır. Bu 
dairelere Darülfün';lnun 12,000 
talebesi sığmıyordu. Rokfeller 
yardımı ile yeni Darülfünun için 

on dönümlük bir arsa alınmış ve 
resi mde görülen tarz kabul olun
muştur. 

Yeni bina, Darülfünunun kırk 
fak Ultes:nden başka talebenin 
diğer içtimai bütün faaliyetlerine 
kafi geleceidir. Yeni bina iki üç 
milyon isterline mal olacak ve 
yavaş yavaş inşa olunacaktır. 

Abdülkadir ke~ancı, 
karısı da rakkase ! 

Pcştcdcn Oeyli Eıi spres gazetesine şu 
malömııt veriliyor. 

"1925 te güzel kanlarından 
birini bir Macar iş adamına kap· 
tıraa Sultan Abdülhamit zade 
prens Abdül!,{adir, aynı adam ta
raftndan yeni bir tecavuza uğra
mış ve bu adam Abdül kadirin 
karılnrından birini daha kap· 
mışhr. 

Abdülkadir on sene evvel bu
raya gelmiş ve bir yığın altın ve 
mücevher getirmiıti. Abdülkadire 
refikası Hatice Mediha H. da 
refakat ediyordu. ikisi 1916 da 
evlenmişlerdi. 

Para kıymetini bilmiyen Ab
dülkadir. servetini şuna buna 
kaptırmıştı. 

Iskrim birincilikleri, Galatasaray 
lisesi konferans salonunda yapı
lacaktır. Müsabaka 'ara aaat 18 
de bışlanacaktır. 

Gulllemenet ve Cosselln'ln 
hava seferi 

Le Bourge, 5 (A.A) - Mira· 
ralay Guillemenet ile binbaşı 
Co11elin büyük keşif hareketle
ri.ile mahsus bir tayyareye bine
rek 34ocü tayyare alayıoın mer
kezi olan tayyare karargahından 
saat 4 te hareket etmişlerdir. 
Bunlar evvela Bükreşe gidecek· 
ler, sonra Avrupa etrafıoda bir 
devir yapacaklardır. 

Fransız sefaretinin ziyafeti 
Fransız takımı oyuncula rı ıe

refioe bu gfin Fransız sefaretin· 
de bir öğle ziyafeti verilecektir. 

ron her ziyaretinde ağladığınızı 
bana söyledi. 

Bunun pek · hoşa g idecek bir 
hareketi olmadığmı siz de bilir
s iniz. Böyle yapmakla onun sev
gisini fazlalaştırmıyorsunuz. Ken
dinizi bir3z topla ymız canım. 
Şimdi Senemara'ya sermaye ver
miye evvelki kadar haves gös
termiyor bana g itmeden e•vel 
dedi ki: "Canım şu küçük te iı
tediğini bilmiyor. Adeta benimle 
beraber olduğu zaman canı sıkı
lıyor. Ben onu zorla getirmedim 
ya! Eğer çok üzülüyorsa lstan-
bula dönsün ... ,, Siz de anlarsınız 
yal Böyle zengin bir adam araş
brmıya, yalvarmıya lüzum gör-
mez. Binlerce güzel icadın etra
fında mekik gibi dolatır. Ümit 
ederim ki bu res"mle bu mek
tupları oaa göstermediniz ..• 

Önünüzde parlak bir istikbal 
var. iyi dütününüz. Sinema yıl-
dızı olacaksımz. Bütün cihan 
perdede sizi takdir edecek, ga· 

Tam Abdülkadirin mali nıi
yeti berbat olduğu suada, macarla 
bir iş adamı, onun karısını ka
çırdı ve Abdülkadir ikinci karısı 
Meziyetle kaldı • 

Abdülkadir parasını kaptırdık· 
tan sonra Budapeştenin en mü• 
tevazı mahaUelerinden birinde 
ikamet ediyor ve bir barda ke· 
man çalıyordu. Çok geçmeden 
Abdülkadir bu işi de kaybetmiştir. 

Geçenlerde Abdülkadirin ka
rısını kaçıran macar zengini 
kendisine müracaat ederek af 
dilemek istemiş, neticede ikisi 
tekrar dost olmuşlardı. 

Çok geçmeden, Abdülkadirin 
karısı Meziyet, Macarı sevmiş 
ve Abdülkadirin ıab tiiya uku
bulan iş'arına göre ikisi birlikte 
kaçmışlardır. 

Macarlı zengin, Meziyet Ha
nımı, gece kJükler'nden birine 
götürmüş ve onu orada rekkase 
olarak k1.ydetmiştir. 

Klüp yaptığı ilanlarda Mezi
yet Hammdan şu tekilde bah
sediyor: 

"Devletlii necabetlü prenses 
Abdülkadir,, 

Gelenler , Gldenler 1 
Paris tıp fakültesi pröfesörle

rinden M. Lemaıtre yakmda şeh
rimize gelerek Haydarpaşa bp 
fakültes inde kanser hastahj"ı ve 
tedavisi hakkında bir konferans 
verecektir. 

zete!er resimluinizi basacak ve 
sizden bahsedecek. Bir buçuk 
milyonu olan sevimJi, güzel he
nüz geoç bir aşığınız olacak. 
Onu da nadiren göreceksiniz. 
Nasıl olur da bunları göz önüne 
getirmez, istikba'siz, parasız bir 
sıskaya gömil bağlarsınız ? Ah 
yavrum. f ğer kadın olsaydım, 
gözleriniz, tebessümünüz, yirmi 
yaşınız bende o!saydı bir an 
tereddüt etmez, parlak aşıklar 
bulurdum. Sözümü dinleyiniz, 
ben size dostluk ediyorum. Na
sihatimi kabul ediniz. istikbalde 
bana teşekkür edeceksiniz. 

Sinemaya girecek misiniz, gir· 
miyecek misiniz? Osvald son sö· 
zünüıü bekliyor. Onun hazır baş· 
ka bir yıldızı daha var. Bir film 
çevirmek büyük sermayeye mü
tcvakkiftir. Eğer Hügo Ştravs'ın 
iştiral<inden emin olmazsa öteki· 
ni a lacak ve siz bu nadir bulu· 
nur vesileyi kaybedeceksiniz. 

(Bitmedi). 
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Tarih 'kongresinin dünkü içtimaında-r -ç .... ~~~v~!e-mb-e .. ,, L~;~:~iz!~~~D 
l Ost taraf 1 inci sayfamızda 1 ı 

iti.kadı olduğunu Ye ~~flh isi~lcrini!1 
hemen de kamilen Turk kelımclerı
le ifade edildiğini göstererek Mısır 
medeniyetini vücuda getiren ak,·amın 
da Turani kavimler olduğunu izah 
eylemiştir • 

Ağa oğlu Ahmet Bey, konferansı· 
na başlarken ilk söz olarak tarih ese· 
rJnt vUcuda getirmiş olan heyete hUr· 
met ve sitayişlerini beyan etm~yi 'Ei.r 
'\'azife olarak tclfıkki ettiğinı so) -
lem iş ye demiştir ki: . 

"Ben bu tarihi 14 se.nedenberı ya
p lan y;ratıcı hamleler sflsilesinfn. ~1ir 
merhalesi telakki ediyorum. nı •er 
memaleler gibi bu merhale de ken· 
dJ ink 'şaf Ye t.calisin.i te~J~ .c~en 
t.olıunılar, heyetin takıp cU~Jf! f!k!rle 
tohu . :ır, hee tin t akip cttıgı fılu~le 
metotb-:ı ibaretti r. Fikir her 'l'ur· 
kün ~ı.ikran ve minnetini mucip olma-· 
sı 1!11.ım gelen m. hiycttedir. Ye ~'ürk 
milletinin umum beşeri~ct tarıhln
dc mikssir bir temeddün unsuru oldu
ğ• m~ i bata matuftur. Bundan 
< olayı iher '!'ürkün müteşekkür ve min 
net tar olm ı lazımdır. 

lctoda gelince; heyetin istinat et
tim ~ lar ilmin, müşahede ve 
tc~rüb .. in mnh ulü ve mahsullerin u
mumi münakaşaya ve tenkide nrzc
dilmc idir. nu metod dahi alınmış 
olan yolun inkişaf ' e tekamülünü te
min edecek bir usuldür. Buna karşı 
da hak ve hllh;katı s evenler hür
met :ır b ir vaziyet nlm:ıhdırl:ır. 

Ahmet l.ky, daha :pek yakın za
manlan kaclar Türk isminin istihfaf 
la karşılandığını hatırlatarak, bu 
haleti ruhiyeyi, milJette şuur ve 
benliğin Jnkişaf etmemiş olduğuna at
fctmis ve yeni eserin bu şuur ve 
benWin tcs~inc matuf bir ~şebbiis 
olduğunu ''e bu te ebbüsü takviye et
mek, genişletmek Ye muallimlerin 
ellerine tevdi edilmiş ol:ın Türk genç
liğine bu h"nliğln tohumlarını ilhal. 
ctm<'n · hepimiz için bir vazife oldu
ğunu söylemiş , .c müteakiben a ıl mel' 
zun geçerek. TUrk aile teşkilfitilc 
Türı. baba velı1yeti l'e ailede kadın er
kek \e cvliit arasındaki r.ıünasebetleri 
Asya 1:-kına mensup olan ak\•arn ara
sındaki nyni müesseselerle muka
yese ederek. nrada bü;> iik bir mü
şabehet olcluğunu kaydetmiştir. 

Dr. Aziz Şc\'ket Bey, Anadolu 
Till'klcri haltkıııda şahsen yaptığl ant 
rcpo]ojik tetkikleıin umumi neticele
rini anlatarak Jtafa ve heden noktai 
nazarından 'fürkün mütekamil bir 
beşeriyeti olduğunu ,.e Alp adamı ka
:ralderlnl gösterdiğini EÖylemiş, mer
kezi Anupalt Alp tipi bir kafa ile 
Aksaray 'e Ankara ltafriyatında bulu 
nan ikl kafayı mukycse ederek, 
Anknra civarında lalettayin getirt
miş olduğu bir aileyi salona aldı, Bağ 
JClm köyiindcn Apdullah ile karısı ve 
yavru undan mürekkep olan hu 1'iirk 
ailesinin Alp adamı denilen halis Bre. 
ki efal Türk adamı olduğunu izah tıt
ti. Doktor, çok alloşlanan konf P

ransını, Gazi Hazretlerini, Türk if. 

Y erJi mallar 
Sergisine hazırlık 
Bir asuıtosta Galat:ısaray li-

sesi s!:llonlarında ~çılması karar
Jaıtmlan yerli mallar sergiıi için 
yapıl:m hazırlıklara devam edil
mektedir. 

Sergiye inbisarla.- u;.rnm mü
dürlüğü de iştira~ edecek, ve 
müdürlük için ayrılan salonda 
yapıak halinde ve mamt!l tütün· 
lerle inhisar rakı, f3rap ve li
körleri, barut inhis:m mac:u)~tı 
hep bir arilda terhiı:- edilecektir. • • 

iptidai madde!eo- ~e kontenjan 

26 temmuzda hitar:ı bulacak 
muafiyet kanununun mevaddı ip
tidaiye faslı hakkında giımri!k 
idaresine yeni bir karar tebliğ 
edilmiıtir. 

Buna n<lzaran mevaddı ipti
daiye celbine mecbur ohm yer
li fabrikatörler gümrük resmini 
vererek kontenjan listesi hari
cinde istedikleri m t.ddeleri güm
rükten çekebileceklerdir. 

Ancak bu miktar f.ıbri!.atör
lerin senelik imal miktarını geç
miyetektir. 

Bu karar Istanbuldaki fabri
katörleri çok sevindirmiştir. Bil· 
bassa sanayi erbabı uzun mlld
dettenberi rica ettikleri huscsa· 
... kabwl edilmesinden dolayı 
Tekllete bir teşekkür telgrafı 
göndermiılerdir. 

mi ve Türk tefekkürü namına selam
lıyarak hitirdi. 

Öğleden sonra Reşf t Galip Bey, 

Mehmet Ali Beyin dünkü konferansın 
da Ano hafrJyntınrn antrepoloji ne
ticelerine teaUQk eden bazı nokta
ları tavzih etmiş ,.e bu münasebetle 
Ano hafriyatında çıkan kafa taeları 
hakk1ndn İtalyalı profesör Sergi ta. 
raf mdan ileri sürülen noktai nazarın 
yanlışlığını ve büyük kısmı çocuk 
lnra ait olan bu kemik bakayası Uze
rinde hafriyat heyetinin ve Zürih 
antrepoloji enstitüsünün tetkikatı il~ 
Han·osd dnr{i]fünunu antTepo!oJı 

2
6 R~t.'ru':::eı a 

7 R~t.T':::eı Parise gidiyor 
GUn dotu§u 4,34 4.34 Atina, 5 (A.A) - M. Venize-
GUn batıfı 19,44 19,44 loı Lozana uğrıyarak M. Miba-
Sabalı namıw 3,18 3,12 Jakopuloau gördükten sonra Bag· 
Oğle 12,18 12,18 k 
tklndi • 16,18 16,18 nolles de l'Oroe'a gidece tir. 

19 AA Bundan sonra Parise giderek bir Akoam '" 19,44 ,,..., 

Yatsı '" ~1,46 21,46 müddet kalacaktır. 
tmaak " 2,15 2,16 Elektrikten taaarruf için 
Yılm geçen l 181 182 

GUnlcr' f 
Yılm kalan } 183 184 

Gllnlerl 

profe örü Roland B. Diksonnn Ano ı•l-----------~--· 
knfa taslarının hemen müsavi nis- Ilı\ VA- Dün •ıcaklık azamt 25, as
betle Bı ekisefal Dolik~fa1 unsur- garl 16 derce:: olauk tespit edilmi~tir. 
Jn rındnn terekküp ettiğini söylemi~ Bugün rilıgAr poyr:ı.zdnn mutedil sür
YC demi~tir ld: aıle C!ecelc ha\'n ekseriyetle açık ol:ıcalıtır. 

"Bu netice diğer biltün flk medeni- ._ __ .....,_R_A_D_YOBugim' J yet sahalarında alınanlara m~tabık 1 

... 
Atina, 5 (A.A) - Hususi mu

habirlerden birinin verdiii bir 
habere göre, Yunan bükOmeti 
elektrik cereyanı sarfiyatını azalt
mak mokndiyle Temmuzun be
şinci gllnünll altmcı güne •Hlc-
decek geceden itibaren yoz aa
atini tatbika kararar vermiştir. 

mahiyetwdir. Anonun Brakısefal-
ler mahzeni olan Orta Asyanın en gar 
bi kö esinde bulunması, burada Bre· 
h;seraı unsurunun i1l zamanlardan 
itibaren ve daha u7..ak diğer sahalara 
nisbctle erken zamanlarda doliko
sefal tiplerle ihtllfıtmı göstermek
tedir. Yapacağ'ımız bütün tetkikler 
vesika tarı, delilleri ,.e taharri ma 1-
zemelerini kendi na1.adye Ye fara
ziyelerinin kalbinde i~lcyen müellifle
r in eserJerindcn değil, bilhassa Ano 
me.hnzlerden yapıtını olması ehem 
miyctlldir ''e her mesele hakkında bir 
müellifi daima ba)rn müelliflerle 
mürakabc ettikten, karşılaştırdıktan 
sonra hükme yaklaşmak lazımdır .. , 

Bundan sonra Bursa Kız muallim 
mektebi tarih muallimi Fakihe Edip 
il., Sümer medeniyeti ve Konya 
orta mektep tarih muallimi Ferit Rey, 
bugünkü Türk anayurdunun coğ. 
rafi şartları, tarihten en·elki zaman
da ananmlu. Türklerde gö~ebelik. 
oturaklık hayatı, eski milletler Ye 
medeniyetler araSTnda irtibat ve mü· 
na ebelerin ne suretle isbat edilebil
diği, Türk ırkına ait hazr haslet
ler, 1'üra akrnlan ,.e Siva listd 
tarih muallimi Ihsan Bey de, Ktiler 
hakkında konferanslar vermişlerdir. 

Kongre yann saat dokuzda topla
nacaktır. 

Yarınki program 
Ankara 5 (A. A.) - Tarih müder

ris ve munlUmleri içtimaımn 6 'l'cm
muT. 1932 çarşamba gününe ait çalış
ma proğramı şudur: 

1 - T. T. T. Cemiyeti azasından 
müderris Şemsettin Bey, tarafından 
İslam medeniyetinde Türklerin mev
kii mevzuu ürerinde konferans, 

2 - T. T. T. Cemiyeti azasından 
müderris Koprülü zade Fuat Bey ta
rafmdan. Türk edebiyatına umumi 
bir bakış mevzuu üzerinde konferans, 

3- Bu konferanslar hakkında Da
riilfünun miiderri terinden l..:mail 
llakkr, Halil Hamdullah ve Reşit 
Beyler tarafından mütalea beyanatı, 

4 - lçtimaa iştirak eden muallim
ler tarafından konferanslar. 

Kontenjan sırası 
bekliyen maller 
Gümrüğe gelen cıalbr Kon-

1 enjan aırasını beklern:ye mecbur 
cldu§u için uz':ln müddet güm
rü~~ depolarında lrnlıycrdu. 

inhisarlar ve!:aletinden gelen 
bir emre rr5re y01lnız hariç mem
leketlerden golcn mallarm depo
larda kala::asına müsaade edil
mesi ve dahili ticarete ait olao
b"ı:l süratle gümrükle:den çe
kilmesi bildirilmektPdir. 

Rıhllm şirketi müdUra 
cevep haz1r hyor 

Istanbul rıhbm ~irketinin rıh
tım olmıy:ın mı:ıtakalara nbtım 
reooi almasının doğru olmadığı 

iddi:?silc b:r tacirin devlet şur3· 
raoıoa mü::acaat ettiğini, ft:ranın 
şi:rkeHcn cev~p istediğini dUn 
yazmıştık. Bir haftadanberi A~
kara' c!a bulunmakta olan şirket 
mildürli M. Kanonj bu hueusta 
cevap hoznlamakla meı~uldur. 

Dlin rna!tımat almak üzere rıh
tım ~irlcetinin lstanbulda!d mer
kezine rnüracant ettik. Ali~:a
darlar M. Kananeşten yeni raa· 
lüı::ıat gelmediğini ve meselenin 
ne aafhada olduğunu bilmedik
lerini ıöylecli'n. 

TUtUn inhisaruun beynelmllel 
aergılerde muveffakıyetl 

Tütün inhisar idaresi Mayıı 
içinde Paris ve B•dapeşte tehir· 
leriode açılan beynelmilel ıer-

ISTANBUL-18 den 19a kadar grıama· 
fon. 19 30 dan i0,30 a kadar alaturka 
saz, 20.30 dan 21 e l;adar gramafonla 
oper:ı, 2 l den 22 ye Jcadar nl:ı.turlia saz. 
22 den 2~.30 a kıd:u orkrstrıı. 

VİY.A.."'lA (517,2 m) - 12,30 konter, 
13,40 plAk, lli pll.k, 16,ZO çocuklar için 
17,40 konscr, 18,SO şarkı, 20.35 mualkl, !?3 
Brahua, 23,25 dana. 

BÜKREŞ (394,2 m) - 13 plA.k, 13.4~ 

haber, u plAk, 18 kollJICr, 19 haber, l!l,10 
konser, 20 radyo, 20,20 plAk, 20,40 prkı, 

21 :nut koruıerl, 21,45 keman konseri, 2:?,15 
piyano konseri, 22,45 haber. 

ROMA (441,2 m) - 13,45 eekstet, ıs.so 
konser, 18.45 koıı~r, 21,45 konaer, 

BUOAPEŞTE (550,5 m.) - 10,15 p1Ak, 
13,05 Balalayka kon11erl, ıs salon orkc>1 -

Bu karar neticeıi olarak Tem
muzun beşinci günil gece yarı
sıodan itibaren saatler bir saat 
ileri alıoacaktar. 

DlktatörlUk ,aylaları 

Atina 4 - Yunaoiıtanda inti
hap mücadelesine hazırlık biltUn 
bsraretile devam etmekte, fırka
lar tiddetli propagandalar yap· 
maktadırlar. 

Baıvekil M. Venizelosun dik
tatörl~k ilin edeceği ş.lylaları 

bu arada i[e:ıe mevzuu babsol
m3ktad1r. Maamafi, bu şayiaları 
kendioine muhalif olcnlarıo çı
hardıfı anlatıılmaktadır. 

trası, 19,30 konser, 20,45 çlgan musikisi, • • 

23,115 haber. ıngıltere 
OSLO (1071,4 m) - 19 plA.k, 19,30 kon· 

ser. 20,30 konser, 21,so edebiyat, 23,15 p:Ak. Hover nJanı hakkında 
MOSKOVA - (1Ş04 m.) - 17,10 nıusi j' • .. ? 

ki, 17,80 haber, 18,10 musiki, 18,20 haber, ne dttşll.nüyor 
ıo,so haber, 20,20 musfkl, 22 tııveç ııasuıı Londra 4 (A.A) - Tahdidi 
ııe nc:rtynt, 23 transızca negriyat. teolibat ~e:saislne d!ir lngiliz 

VARŞOVA (1411 m) - 13,45 pl&.k, , • k 
H,35 plAk, ıe,10 ptl.!<, 17,05 plA.k, 18 hnftt ooktaı nazarı tavz1ben bu oo -
musUd, 10.20 ha.fi! musiki, 21 musiki, :?2 tai nazarın kara ve hs•ıa kuvvet-
plyano kon.sert, 23 dans, 23,50 dana. leri babsında Aoerika?ı teklifini 

Yann lıabul !Jeklini a!acağı bey:ın edil-
VlYANA - (517.2 m) - 12,30 kon· mektedir. M3mafib bu noktai 

ser - ı 3.40 plAk -15 pllk 1 o,2o l;on- nazar se.-dedilir~<en A:neri~<an 
~er-17,5.? konser - ~1 orkestr1 - ~3.15 d b 

teklifinin tatbiki znmanın a er Çıgan musikisi. 
BÜKRB:Ş <3842 m) - 14 pllk - memlekete bas olan ıeraitin be-

13,48 haba- 14 p!Ak -18 musıkl- 19 saba katılması ltaydi ibtirasiai 
uab~ - ı 9,15 konser- 20,20 plAk- 21 ileri ıllrüleceği de söy!enmekte
ıag:ınni - 21,20 konser -22,15 senfonik dir. Bcna mukabil ıon ıaman-
konscr- 22,4.'l haber. 1 d Lo d d T · 'kt ·mn 

ROMA (.Wt,2 m)-13,55 scksset- ar a n ra a onaı mı arı 
J 8,30 konser - ı 8 45 konser - 20,l ~ tenkiıi lehinde ileri &llrülm~t 
haber- 21,45 konser- 23konser. olan noktai naz~rlara tevfikan 

BUDAPEŞTE (550,4)- 10,15 kon- bahri huauaattski no!dai nanr 
ıer- 13,05 konser - 18 konser- l 9,l 5 ihti!Afları g63terilecektir. Söy!e
koneer - 19 50 plAk - 21,25 or!testr1 nildiğine eftre bu tebligat per• 
23 haber- 23,SO Çiı;an konseri. ıembe gllnö aynı zamanda Ce· 

OSLO (1061.4 mı - 18,30 pl.lk-
19,30 pllk -20.~o keman konseri-21,30 neYrede tahdidi tesli!ıat konfe-
Koro konseri - 23,15 dAns. ransında heyetlere verilecek iza· 

MOSKOVA-C1304 m)- !7,10 mu- hat ve Londrada Avam kama-
siki 17,SO haber- 18,10 musikl-l8•30 r~aında Yuku bulacak beyanatla 
hııbrr - 19,30 haber - 20,20 musiki -
21 Almanca neşriyat- 21 lngili.ıce neş- yapılacaktır. 
riyat ltalyan memorandomu 
VARŞOVA (1411 m) - 13,45 pl4k Cenevre, 5 (A.A) - Italya! 

14,85 p!Ak- 16,10 pllk - 18 konser- tabdi tesHhat konferansındakı 
19,20 dans- 21 musilti - 23 danı. heyetlere bir memora~dom tev· 

PAPIS (1725 m)- 7,45 jimn~stik - di etmiıtir. Bu memorandomda 
8,3Sjimnastik - 8,45 musiki - 9 ha- sivil tayyereciliğin beynelmilel
bcr - 17,45 opera-20,40 haber-2145 Ieıtirilmeıine dair olao Franıız 
plAk - 33,15 haber - 22,30 tiyatro tez'ı tenkit edilme~<tedir. 
ve musiki. 

Amerikada 
latlklll ~ıl dönUmU ,enlik· 
lerlnde 200 kl•I 81mU,tUr 
Nevyork ,5 (A.A)- Son daki

k~da CSğrenildiğine göre Ame· 
rikan istiklili ıen~iklerinde ölen
lerin mıkta:-ı 200'e baliğ olmuf
tur. Geçen sene bu r:ııktar 357 
idi. Otomobil kaı12lan 8!) kitinin 
kurban gitmesine sebebiyet ver
mittir, 50 kişi ölmüş~ür. Nihayet 
Kansas'da klin Vaşıngtonda zu
hur eden bir kasırga neticeıinde 
150 ev harap olmuf 10 kişi 61-
rnUıtllr. 

gilere iştirak etmişti. lnbisa~ ida
resinin mamulatı bu sergılerde 

gerek juri heyetleri, gerek ziya· 
retçiler tarafından fevklide be
ğcnilmif, inhisar idaresine bilyilk 
milklfat verilmiştir. 

inhisarlar umum mDdllrlüğü 
TOrkiye mamulihnın kazandığı 
bu munff akıyet üzerine bundan 
sonra ecnebi memleketlerinde ,eçı
Jan beynelmilel bütiln sergilerde 
inbiıarlar mamu'ibnın teıbir •· 
d.lmeaine karar verilmiştir. 

Yeni Parls sefiri 
Suat Bey, Heır~yo'ya ltlmatna• 

mealnln bir aaretlnl verdi 
P ariı, 5 (A.A) - M. Herriot, 

Türkiye sefiri Suat Beyi kab~I 
etmiştir. Suat Bey itimatnamesı
oin bir 11:.ırdioi M. Herriot'ya tev
di etmiştir. 

Alman kadınları ve 
Vatanın imarı 
Münıter, 5 (A.A) - Sabık ve

liabtin zevc~si prense• Cec le, 
5000 kadın huzurunda irat etmiş 
olduğu bir nutukta fark hudut
ları mlUemadiyen tehdide maruz 
ve garpteki büyük sanayii işsiz· 
liğe mahküm o'an vatanın ye· 
niden imarı için A!rnan kadınla· 
rının vatanperverliğine mOracaat 
etmiftir. 

SEYRISEF AIN 
Mcrte.tl idaresi Galatı köprUb~ı B 2623 

Şube A. Sirkeci Muhllrdar zade Han 22640 

Trabzon Postası 
(Karadeniz) 6 Temmuz Çar· 

~amba 18 de Galata rıhtı-
mından kalkar. (3037) 

Muğlada yaz 
Nasıl geçer? 

Hususr .t\luğla muhabirimiz yaıı~ 
Eıki idetlerin bakiyeleri bııi' 

MuğJamızda lJala devam etoıek
tedir. Muğlanm yaylası öyle yfik
sek ye sık ormanlı dağların ortl" 
sında geniş sabalar ve mıntakl" 
lardan ibaret deiil, bilakis Muti' 

d .. "' ovasının doğu taraflarına Uf 
kııcıında, düz bir ovadır • 

Çok sık kara ağaçlarm kapa.' 
dığı bu yayla Mu~la için cidd .. 
bir bayattır. Fakat sıhhate fıf 
dası itibarile fe•kalide olan b' 
yayla Muğlamn iktisadi ve ictl' 
mai sahalardaki inkitafında 1111" 
alesef bir engelidir. Muğla, buıa' 
hiç düşünmeden her yaz iki Oft 
hatta dört, beş ay yaylaya göçe' 
Ve başları bulutlara değen aflr 
larıo koyu gölgelerinde yaz rıı_e~ 
siminin sıcak günlerini i'eçırit• 
Bununla beraber karabağlar hl' 
yatının eski günleri artık rn-' 
o!muıtur denilebilir. 

Karabağlar 40·50 bin dönUlll" 
lük bir yerdir. B:r tarafı Yarlf 
sırtlarına, bir tarafı Hamur1dl 
dağı eteklerine dayanır. Hattı. 
buradan fuşhk yiyeceklerini W 
min ederler. Buramn karpuz, ki" 
vuou da meılıurdur. Kırkağaç k,. 
vunundan daha nefia kavuolat 
yeti~iı. Her nevi st:bze, meyff 
ve zahire yetiıir. Fakat halk bet 
ıcyden ziyade hava1mdan iıtifadf 
eder. Karabağların gecıleri pe~ 
lltiftir. Bilhassa Muğlanın gOt" 
bilz çocuklarına Karabağlarıt 
h3vaoı çok yarar. 

Yazın Mu ğlada yerlilerden çok 
az ldrnse kalır. Bunlarda sabah' 
ları ıebire gelirler ve alqa., 
b;ıilara dönerler. Bugün Muğli 
bu tenha ve sakin manzarayı gö,. 
teri yor. 

H. Cavit 

lakenderlyede veba var 
Hudut ve sahiller sıhhat umum aı• 

dürliigünden: · 

lskenderiyede l 1 - S Hazir .. 
932 zarfında veba hastahğınd., 
iki musap bir vefat görüldüiüO"' 
den lskcndr..ıriye muvaredabol 
tıbbi muayene ve fare itlifı ted" 
birleri konulmuştur. .-A 

-80 R SA 
5 Temmuz 1932 

Nukut (S3tışl 

l\uruş 

20 1. fraasız 172, 1 şilin Av. ıt6."' 
16."' ı Sıer"ln 755- ı pezeta 
SO"' 1 l>olıır !12,- I Mart 

ı zrılotl ! ....... 
20 liret 218,-

ı ı engo 31 ..... 
20 f. Belçika tıi,-

20 ley t5. .... 
20 drahmi 29,- 20 dinar :o. .... 
20 r. lsvl çrc 820,- ., 

ı çervoneç 
20 leva 28,- I Altın 929 ...... 

1 florin 85.- ı Mecidiye 40. ..... 

20 kuron Çel: 123,- ı Banknot 23.J. ..... 

Cek f la ti arı (kap. SL 16) 

Puls 12.03 Prağ ı5.9"1 ,, ..... 
ı.ondra 750. Vlyllila 

"' .. '19 Nc,1·ork 0.4725 Madrlt s.~ 
MllAno 9,24 6 Berlin ı. jJ 
Rrüksel 3,3991 Yorşovı ..... 

40ıto 
Atlna 73.0:'5 Peşte so:,,, .. Clnene 2,4275 Bfikrcş 

Sofya 66.8475 Ilelgrat ao.t•" 
Amstcrdam ı. ı i' 11 l\loskova 

Esham 
iş bankısı Q,20 ! Terkos 
Anadolu 17 ,.'55 I Çimento Ar. 
Reji 4.05 Unyon dey. 
sır hayrlye 14,50 Şark dcy. 

Tram,·ıv 44,7S 1 Halya 91" 
Umumi sigorta ı 1,2- Sark m. cez.1 1~ Bomontl 21.10 Telefon 

lsL dahlll !lS.25 1 
Şark d. yollan 3 
D. Muvahhlde 47,7S 
Gilmrükler 5,10 
Sıydl mabl S,75 
r a~dat. 4,50 
Askeriye 

Elektrik 
Tram\·ay 
Tünel 
Rıhtım 

Anadolu 1 
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1 
3. Ko. Sa. Al. Ko. dan j 

f 
·-··----.. -··p:·er; ....... ~"i"e·rn·i··rı·ci·e-· ............... _ .. l 
- ... -······· ... ················································································-·· 
Zührede hayat şartları 

keşfedildi 
Karnecinin Vaşington mileS!le· 

ıesi 0 Venüs· Zühre,, yıldmnda 
hayat izleri bulunduğunu keşfet
miştir. Keşfin esası hayatm en 
esaslı şartlarından olan Karbon 
Diopidem Zühre yıldıımda bu
luoduju anlatılm:loıdır. Bu keşif 
ıübrede bilfiil hayat izleri bu
lunduğunu isbat etmezse de ora· 
da da hayat şeraitinin bulundu
ğunu isbat etmiç oluyor. Keşfin 
diier bir ehemmiyeti, :::ühre ile 
arz araamda~d müşabehetleri tak
viye etmi~ olmasıdır. Otedenberi 
zübrenin arza benzediği söylenir 
ve bu iki seyyare "llıiz hemşi· 
reler,, oayılırdı. Yalnız zübre 
arıdan biraz daha küçüktür. 
Zühre, ağırlık itiberi!e arzın beş
te dördn kadardır. 

Keşfi yapan, Karneci müesse
sesi namına şu beyanati:a bulun
muştur: Bu keşfin ilim noktai na
zarından iki kıymeti vardır. 

Birinciıi, seyyarelerimizdeki gaz· 
lardan birinin orada bulunduğu 
tahakku!.t etmesi, ikincisi arzdaki 
hayat şereitinin zührede de bu
lunduğu anlaşılmasıdır.,, 

Müessese Spektros!wp kullana· 
rak milyonlarca mil mesafedeki 
yıldı:ıda karbon diyoksit bulun
duğunu teopit etmiştir. Zühre· 
den in'ikas P.den ziyalar 100 
pos kutrundaki teles'~op üzerin· 
de tcmerl üz etliriiıniş, zübreden 
ıcle:l ışık lrnrbon diyo1tsit tara· 
fınd:m mas olunmuş ve bu su· 
retle zührede bu gazın bulundu
ğu anlaşılmıştır. 

Benzin Mües®eselerinin Na
zarı Dikkatine: 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
15 santigrat derecei hararette kesafet derecesi O, 780 den 

aşağı olan benzinin beber kilosu 2029 numaralı kanun mucibince 
bir kuruş 80 santim dahili istihlak vergisine tabidir. 

Binaenaleyh benzin müe11eselerinin {müteferrik surette ben
zin satan ve benzin m:!essesesinden madut olrnıyan mağaza ve 
dilkkanlarda mevcut perakende benzinler için sahiplerinden be· 
yanname istenilmez. ) Depo ve ardiyelerinde ve belediyenin ıaz 
depolarında bulunan bu kabil benzinlerin miktarını, kaplarının 
neyi ve adedini ve bulunduiu · mahalli ve müessesenin isim ve 
adresini gösterir bir beyannamenin tanzimile mezkür kanunun 
neşredildiği 2-7-932 tarihinden ' itibaren 15 gün zarfmda mensup 
oldukları maliye şubeleri tahakkuk memurluklarına ve şube teş· 
kilih olmıyan kazalarda mal müdürlüklerine makbuz mukabilinde 
vermeleri ve müddeti zarfında beyanname vermedikleri takdirde 
vergilerinin bir misli zamla tahsil ve 1718 numaralı kan un hü
lttı'mlerinin tatbik olunacağı atallai:!arlarm ribzarı 8ik1<at \re ıttıla
lanna vazolunur. (3124) 

Mahkeme ve 

1stanbul dördüncü ıcra me· 
muriuğundan: 

l\lebmet aip beyin Bariı;ıkas efendı 
Y• o!an borcur:d:ın dolayı mahcuz bulu
nan Uskudarda Fıstıklı mahallesinin ntik 
Beylerbeyi cedit Küplüce so'rnğınd:ı atik 
48 cedit 12,12 numara ile ınur~!:hm 
arazi ve derununda tomruk suvu namile 
maruf suyun 288 sehim itib:ı;ivle ı ı Q 

seblmi 30 gün •. dd 1 "h 1 . • . •
1 

mu ete ı a eyı eyvelıve 
ı Anına lı.onmuştur. • 

Hududu· B' f · ır ur:ı ı muhtar bey vere· 
selcrl balh •rkas b S . 

&' ı azen amı bey vc-
reselerl b:ıit ve baz .. n J.l .. 1 R . . ~ -:ıusey n eşıt 

beyın arazisi \'C b'r tar:ıf ı~ü • N • 1 l SeVl'l i e· 
cip bey ııraılsl ve tarafı rabıt Çamlıca 
caddesiyle mahduttur: 

i\1esıh:sı: Bcrmucibı kayıt 39 dö· 
nümdür. 

MüştemilAtı toprak zemin üzerinde 
son derece harap enkaz bölmeleri ve 
üst kısımdn bir sofa üzerinde dort oda 
l>ir belı\ olup glyri kabili iskıındır. 

Mcsabası . 83 metre teı biindcdir. 
· Blbçcde 64 adet eşcarı ınüsmire 

nrdır derunundaki suyun müsteciri 
Hikmet beydir 

Kıymeti muhammenesi tcmamı 7200 
liradır t3lip olanlann kıymeti muhaın
mencslnln hisseye musip olan 3380 fi. 
ranın yüzde on nisbetinde pey akçesini 
müstahsiben ve 340· 6010 doıya numa
rasi yle saat 14 den 17 ~ e kadar bizzat 
veya bilvekAlc8 8 932 tarihinde müracaat 
edilmesi ,.e fazl:ı m:ılomat dosyasından 
ita edileceği lüzumu llAn olunur. (3803) 

lstanbul yedinci icra memur
luğundan: 

KAzım efcndıyc borçlu l::mail Hakkı 
beyin haciz olunan f?atıhtc hoca \'dz 
mahallesinde dede sokağında 5 N. kay· 
den arsa ve halen üzrrinde 4·13 numa· 
ralı bir bıp hanenin uç hisse itibaıllc 
bir hisse i tarihi ilAndan itibaren 15 gün 
müddetle ihalesinin kat'iyyesinin icrası 
~in müzayedeye vazedilmi$1 İr lhaltl 
t\\ elıyede yüz il raya talip 1uhur etmiş 
olup talip olınlan,n kıymeti mubammc· 
ne o •n 67t liranın yüzde onu nisbe· 

lcra ilanlan ı 
tindt: pey akçesi vermeleri \ e yüzde 5 
ıammetmclcı i lı\zımdır. lhalei katiyesi 

~4 9 9.32 t:ır hınde sa:ıt I 6 cU. dairede 
icru olun:ıcagı \'C bu ışe nit doıya nu· 

m:ırasının 338· l 75 olduğu ilA.n nlu· 
nur (3.102! 

Beyofrlu dördüncü ıulh hukuk 
mabkc mes ndcn: 

l\a!;ımpaş:ı küçük Pi) :ılidc Mümey· 
yiz sokağında 12 No. lu hanede mu 

tasarrırcn sakin ikC'n :ı ıl hııst:ılığındaıı 

dolayı U:ıkırköy cmr:ızı akliye hastane· 

sinde tedavi O•tında bulunan Meryem 
namı diğeri Mesude h:ınımın hacrına ..-c 
Aksımıyda Taşı..asapto. Kara Nuhut 'oka· 
ğında 20 No lu hanede sakin ı~eyzigAr 

har,ımın vasi tayinine 4 6 932 tarihinde 
karar verilmi~tlr. Keyfiyet ilAn olunur. 

lstanbul asliye 6 ıncı hukuk mahke· 
mesinJen: Naciye 1 I. tarafından K:ıdıköy 

yünde i\lühuıdar caddesi 66 No. da mu· 
kim Abdürr:ıhman Nafiz 13: aleyhine ika
me olunan boşanma darnsınd:ın müdde
aleyhln ikametgahı meçhul o!duğu mü· 
haşır tarafında \Clill'n şeıh \'e mahalle 
ilmühaberinden anlaşılmakla ilfınen vuku 
bulan du·et \'e tebligııt:ı rağmen gel· 
mediğinden tahkilm ~ıyabında de\'am 
ve ikmal olunup dosyesi CJahkemeye 
verilmiş ve mahkeme günü olaralc da 
17~ ı-:ylül 932 cumartesi saat 13,5 tayin 
cdılmış olduğund:ın yc\'mi mezkurda 
mahkemede hazır bulunmadığı taktirde 
bllcUmle vak:ıalan kabul ve ikr:ır etmiş 
ıddolunacaj!;ı malum olunmak üz~rc ika
meıgAhının meçhulin•tine bln:ıen kevfi· 
yet ildncn tehhğ ol~nur. • 

ZAYILER 

l:ayi m•kbuz 
1255 numaralı iıhıl~t beyannamesine 

ait 180416 numaralı mahsup makbuzu 

1.ayi olduğundan yenisini çıkır:ıcaj;ımdan 

eskisinin hükmii yoktur. (33001 

Komisyoncu faik 

As. M. Sa. Al. komlsyo· ı 
nu illnlar1 

Ton 
45 Harbiye mektebi 
60 Topçu ve Nakliye mektebi 

105 
Yukarıdaki mahallere hizala -

rınchlki mikdarlarrla bir şartname 
kapalı zarf suretile 105 ton arpa 
satın alınacaktır. Münakasası 18 
Temmuz 932 pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede Merke~ ku • 
mandanlığı satmalma komısyo -
nunda icra kıhnacaktır. Talip -
lerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve iş • 
tirak için de şartnamesi veçhile 
hazırlıyacaklan teklif mektupla -
rını ihale gününün muayyen 
vaktinde komisyon riyasetine 
vermeleri. (35) (2794) 

• • • 
idareleri Merkez Kumandan • 

lığma merbut müessesat ihtiyo:.cı 
için 20,000 kilo beyaz pejnİr 
kapalı zarf nuretile satın alına· 
cnktır. Münakasası 19 Temmuz 
932 salı günü saat 14,30 da 
T ophanedc Merkez Kumandan • 
lığı satın alma komisyonunda. icra 
kılınacnktır. Taliplerin şartna • 
mesiııi görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
~artnamesi veçhile hazırlryacak • 
ları teklif mektuplarını ihale gii • 
nünün muayyen vaktinde komis -
yon riyasetine vermeleri . 

(32) (2753) 

Kilo 
2400 Sade yağı 
1200 Gaz 
1200 Sabun 
800 Zeytin yağı 

4000 Nohut 
Harp Akademisi ihtiyacı ıçın 

yukarıda cinsleri yazıla erzaklar 
ayrı ayrı şartnamelerd~ aleni mü 
nakasa sure.tile satın alınacaktır. 

Münakaıaları 10· Temmuz·932 
Pazar günü saat 16ya kadar Top· 
hanede Merkez Kumandanlığı 
satıııalma komisyonunda icra kı· 
lınacal<tır. Taliplerin şartnameleri 
ni görmek için kömlsyona mura
caatları Ye iştirak için de mu· 
ayyen vaktinde komisyonda ha
z.ır bulunmaları. (22) (2683) 

• • • , 
9000 kilo Kuru f asulya 
2500 ,, Şeker 
6000 ,, Bul2ur 
3000 ,, Pirinç 
1200 ,, Kuru üzilm 
1600 ,, Kırmızı mercimek 
linrp akademisi ihtiyacı için 

yulrnr da cinsleri hizasında mik
tarları yazılı erzaklar ayrı ayrı 
şartnamelerde aleni münakasa 
suretile satın alınacaktır. Müna· 
kasaları 9 Temmuz 932 cumar
tesi günü saat 16 ya kadar Top· 
hanede Merkez kumandanlığı 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartname
lerini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
vaktinde komisyonda hazır bu· 
lunmaları, \2 J) (2682) ...... 

Kilo 
400 Bulgur, 

1500 Pirinç, 
1500 Kuru fasulya, 

750 Nohut, 
800 Şeker. 
Y eşilköy Hava Makinist mek

tebi için yukarda yazılı erzaklar 
aleni münakasa auretile satın ah· 
nacaktır . Miinakasası 20 Tem· 
muz 932 ç.arşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar Topha:ıede 
merkez kumandanlığı satm C\ ima 
komisyonunda icra kılınacaktır . 
Taliplerin ıartnameaini görmek 
için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de muayyen vakitte 
komisyonda hazır bulunmaları . 

(49) (2947) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Oahlll Hastahklar MUtehassısı 

Cu:nadnn maada her gün öğleden 
sonra saat (2.30 dan :ı e kadar lstnn· 
bulda Di\'anyolundn 118 numaralı hu 
susl kabine inde d:?hili hastalıkları 
moRyene ve tcda vi eder. 'feleJon: ls· 
tan bul. (2.22.398). 

~-----~~~~~~L 
Çatalca Müıtahk~m Mevki ıb- K. O. n 1 ınci fırkanın sene• · 

tiyacı için 800 kilo kuru üzüm Jik kuru otlarrnm 2 - 7 • 932 de 
pazarhkla alınacaktır. ihalesi 6- kapalı zarfla ihalesinin icra edi· 
7. 932 Çarfamba ıünU saat 17,45 Jtccği evvelce ilan edilmiş iıe d~ 
de komisyonumuzda yapılacak· görülen lüzuma mebni yevmı 
tır. Şartnamesini almak isteyen- iha1enin 9 - 7 • 932 Cumartesi 
lerin her gün ve pazarlığa işti- gün il saat ) 5 şine tehir edildi. 
rik edeceklerin de vakti mu ay· Tal plerin yevmi mez.kurda mu· 
yeninde komisyonumuza mura· ayyen saatten evel teklif mek· 
racaatlan. (505) 13095) tuplarile birlıkte komisyonumuıa 

müracaatları . (500) (3055) * * 
Çatalca Mst Mv için alınacak 

25 ton unun pazarlığı 6-7-932 
çarşamba günü saat 15 te komis· 
yonumuzda yapılacaktır. Şartna
mesini almak istiyenlerin her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komisyo· 
numuza müracaatları. (499) (3053) 

• • * 
lzmitteki kıt'alar için 317 ,900 

kilo un kupalı zarfla münakasaya 
konmuştur . İhalesi 20 - 7 - 932 
çarşamba günü saat on clört· 
tür. Taliplerin izmitte 23 üncü 
Fırka Alım Satım komisy:muna 
müracaatları. (489) (2933) · 

• • • 
Eskişchirdcki kıt' alarm bir se· 

nelik ihtiyacı olan 52 bin GOU 
kilo sığır eti kapalı zarfla müua· 
kasaya konmuıtur. ihalesi 16 -
7 - 932 Cumartesi günü saat 
1 O - 11 dedir . Şartnameyi gör
mek istiyenlerin her gün komisyo
numuza, taliplerin vakti muay
yeninde Eskişehir Dördüncü K. O. 
Alım Satım komisyonuna müra· 
caatları. (488) (2962) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevkiinin 

ihtiyacı için 410,000 kilo odun 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 9· 7-932 Cumar
t~si günG aaat 11 de komisyo
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartnamesini almak üzere hergün 
ve münakasaya iştirak edecek-
lerin de vakti muısyyende tem
nat ve teklif mektuplarile ko· 
misyonumuza müaracaatları. 

j (443) (2680) 
• • • 

K. O. ihtiyacı için 37,000 kilo 
sade yağ kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. ihalesi 13-7-932 
çarşamba gonn saat 11 de ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini almak (bere 
her iÜn ve milnakasaya iıtirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
teminat ve teklif mektuplarile 
birlikte i<omisyonumuza müra· 
caatları. (446) (2712) 

* • • 
Çatalca müstahkem mevki fı· 

rın odunu pazarlıkla alınacaktır. 
ihalesi 6· 7-932 Çarşamba günll 
saat 17 de komisyonumuzda ya-
pılacaktır. Taliplerin ıartname
sini almak üzere her gün ve pa-
zarlı&"a iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 
muracaatları. (497) (3024) 

.. . . 
Üsküdar ciheti kara nakliyatı 

pazarlıkla yapılacaktır. ihalesi 6-7. 
932 Çarşamba gilnü saat 16,30 
da komisyonumuzda yapılacak· 
tır. Şartnamesini almak Qzere 
her gün ve pazarlıia iştirak 
ede~eklerin de vakti muayyende 
komısyonumuza müracaatları. 

• • • 
(496) (3023) 

K. O. Merkez kıt'atının üç 
aylık samanı için kapah zarfla 
yapılan münakaS1ınnda talip çık
madığından pazarlığa konmuştur. 
ihalesi 6 • 7 - 932 Çarşamba gil· 
nü saat l 7,30 da komisyonumu:ı· 
da yapılacaktır. Taliplerin şart· 
namesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa i~tiralc edeceklerin 
de vakti muayyende komisyonu
za müracaatlan. (498) (3025) 

• • • 
Bergamadaki kıtaat için mü

nakasaya konulan l 35000 kilo 
una verilen fiıt gali göriilmüşlür. 
ihalesi 6-7·932 çarşamba günü 
saat l 1 dedir. Taliplerin Beı ga· 
mada SA. AL. komisyonuna mii 
racaatları. (508) (3136) 

• • • 
K. O. ve Çatalca Mst Mv için 

700 kilo sirke pP.zarhkla alına
caktır. ihalesi 9-Temmuz-932 
Cumartesı günü saat 16 da yapı· 
lacaktır. Şartnamesini almak 
isteyenlerin her gün ve pazarlıga 
iştirak edeceklerin de vakti mu-
ayycninde komisyonumuza mu
racaatları. (506) (3096) .. . . 

Bergamadaki kıtaat için aleni 
münakasaya konulan 1300 kilo 
zeytin yağına talip çıkmamıştır. 
ihalesi 9· 7-93l cumartesi günü 
''Jl,, re talik edilmiştir. Talıple· 
rin Bergamadaki satın alma ko· 
misyonuna müracaatlar1. (507) 

(3135) 

• • • 
Kolordu ve birinci fırka kıt'ab 

için yüı kilo kırmızı biber alına· 
caktır. Pazarlığı 9-7-932 cumar· 
lesi günü saat 16,30 da yapıla· 
caktır. Taliplerin muayyen nk
tinde komisyonda bulunmaları 
ve şartnamesini almak istiyenle· 
rin her gün komisyona müraca· 
atları. (509) (3137) 

• • • 
K. O. Ye birinci fırka ihtiyacı 

için ayrı ayrı şartnamelerle el· 
liş~r bin kilo un abnacaktır. Pa· 
zarlığı 9 7 932 cumarleıi günil 
14-30 ve 14-45 te yapılacaktır. 
Şartnamelerini almak istiyenlerio 
komisyona müracaatlara taliple• 
rinde vakti muayyende komisyo
numuza müracaatları. (512) 

(3140> 
• • • 

Ayd,n'daki kıt'at ihtiyacı için 
senelik •ıg1r etine verHea fiat 
gali görüldüğünden 14 - 7 - 932 
perıembe günü saat 14 te pa• 
zarhk icra edilecektir. Taliplerin 
şartnamesini görmek istiyenlerin 
komisyonumuza 795 lira temina· 
tı muvakkatelerile vakti muay• 
yende Aydındaki satmalma ko• 
misyonuna müracaatları. (511) 

(3139) 
• • • 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(100,000) metre boz renkte ka· 
putluk kumaş kapalı zarfla mü· 
nakaaaya konmuştur. ihalesi 28 
Temmuz 932 tarihine müsadif 
perıembe gOail aaat 15 te yapı· 
lacaktır. Taliplerin şartname ve 
numunesini görmek üzere her 
gün Ankara'da merkez satın al
ma komiıyonuna müracaatları 
ve münakasaya ittirak edecek-
lerin o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarını 
makbuz mukabilinde mezkur ko· 
misyon riyasetine tevdi eyleme· 
teri. (510)-(3138) 

• • • 
K. O. için 2,000 kilo sade 

yağı ile Çatalca Müstahkem 
mevkii için 100 kilo çay ayn 
ayrı ıartnamelerle alınacaktır. 

Pazarlığı 9-7-932 cumartesi gü· 
nü saat 14 te ve 14· 15 te yapı
lacaktır. Taliplerin şartnamelerini 
almak üzere her gi.in komisyona 
müracaatları ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de vaktinde komis· 
yonda bulunmaları. (513) (3141) 

Kadm ve cfoium hastalıkları 
Müteh<Jssısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski l-liliiliahmer binaaı 

No.10 Tel. 22622 
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Zafiyeti umumiye, iştiha-F f ti 
91.zlık ye kuvvetsizlik ha- os a ı 
litında büyük faide Ye 

tesiri i'Örüleo 

ı _________ [) __ e_v __ ıe __ t __ [) __ e_O"l ___ ır_y __ o_ı_ı_a_r_ı ___ u_a_n __ ı_a_r_ı ______ ~I 
1 (Ankara· Kayseri battı ü.zerinde Şefaatli civarında km. 244 

deki ocaktan çıkarılacak 4000 M3 Balast. 
2) Konya-Yenice hattı ilzerintle Hacıkm civarında km. 305 + 

900 ve km. 311 doki ocaktan çıkarılacak 7000 M3 balast ka
palı zarfla münakasaya konmuıtur. 

4000 M3 balaıtın münakaıası 20·temmuz-932 çarıamba gü· 
nü saat 15 de 

7000 M3balastın münakasası 15-ağustoı-932 pazartesi günü 
keza saat 15 de Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı· 
lacaktır. 

Tafsilat Ankara 'f'e Haydarpaıa veznelerinde her biri beşer 
liraya satılan fartnamelerde yazılıdır. (2990) 

1200 ç.ft cebire ve 194000 adet ergonun kapalı zarfla Ye 
takas kaydı ile mllnakasası 28 Temmuz 932 perşembe günü sa· 
at 15,30 .!.a Ankara'da idare binasında yapılacakbr. 

Fazla tafsiJat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beşer liraya 
satılan fartnamelerde münderiçtir. (2972J 

10000 ton kömürün havzai fahmiyeden, Derince Haydarpaşa 
ve ~ersin Limanlarma nakli münakasası kapalı zarf uıulile 
25· 7• 32 tarihinde Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı
lactıktır. 

Fazla tafsilat, beşer liraya Ankara ye Haydarpaıada idare 
veznelerinde satdmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3084) 

10000 ton Live maden kömürü kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

Münakasa 24· 7 -32 tarihinde Ankara da Umum müdürlük bina
sında yapıJacaktır. 

Fazla malumat, Ankara ve H~ydarpaşada idre yeznesinde 5 
liraya satılmakta olan şartnamelerde yc.zıhdır. (3C85) 

Hariciye Vekaleti Mübayaat ko
misyonundan: 

100 Ton kok kömürü VekAlet için 

50 ,, " " Misafirini Ecnebiye köşkü için 
2000 Kilo Mangal kömürll 

" " ,, " 
3)~0 k 1 d ~ ,, ırı.mıı o un ,, ,, ,, ,, 
Vekalet ve misafirini ecnebiye köşkü ıçın mlibayaa edilecek 

yukarda miktarları yazılı mahrukat 20 gün müddetle ve kapalı 
zarfla müna'kasaya konulmuştur. ihalesi 14 Temmuz 1932 per· 
şembe günü saat 16 da icra edilecektir. Teminatı muvakkatesi 
470 liradır. Şartname, Hariciye Vekaleti Levazım ve lstanbul'da 
Ankara caddesinde Hazinei Evrak Müdürlüğünden alınabilir. (2791) 

1 liraya yllzii. ile kuştllyü yastık 
lstanbulda Çakmakçılar. Sandalyacılardı KUŞTüYü FAS RiKASINOA 

kuştüyünün kilosu 100 kuruş, yüzü ile yorgan 12, şilte 10 liradır. Kuştüyüne 

mahsus kumaşlar bulunur. Toptan satışı tenzilılt vardır. 

Tel. 23027-Ankaradı satış mağazası: SALT FRANKO 

Avrupadan diplomalarla musaddak birinciJiği ve en büyük za· 
fer nışanım ibraz ettiği i'ibi Türk zekası, TUrk san'ah, Tllrlr 
seımayeıi ve Tü··k amelesiyle ihzar oJunmustur. 

le SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCEK 
ağaçlar çiçekler ve nebatat üzerindeki tırhlları, tavuklar ve 
kUmes kuşları ile sair hayvanat üzerindeki pireleri ve böcekleri 
ve bilumum haşaratı meYti ebedi ile katiyyen öldürülür ve bir 
daha dirilemezler. Aksini ispat edene 5000 Lira 
ta.zminat verilir. Devlet demiryol!arı, Şark demiryolları, Seyris~ 
fain, HilaJiahmer, Gülbane, Cerrahpafa, Haseki hastaneleri ve: 
sair büyük hastanelerle Sıhhat yurtl:!rı, Yatı mektepleri, büyük 
oteller, büyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kum· 
fPJU.. we bilumum müessesatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal etmektedir. ismine Ye markasına dikkat ediniı. Hasan 
Ecza Deposu. 

ark Malt Hulisası Kullanınız. 

Her eczanede 

sablır. 

'il K ~~~~z~r~;ıa~l
1 

iş ocağı 

.A. işsizlere iş ve istiyenlere her sınıf 
işçi, sın'atkAr ve memurlar verilir. inşaat, 
fabrika, elektrik, su tcsisın yapanlar ve 
sair bilılmum iş, fen ve san'at sahipleri 
tanıştırılır. 

.A. E.ml~k sarılır, kiralanır ve akarat 
idare olunur. 

.A. iş ocağına ortak alınır. 

Babıali caddesi Orhan Bey han tele
fon 23495 

iş arıyor - Günün muayyen sa· 
ıtlerinde çalrşmıt.'i üzere usulü müzıafa
ya vakıf bir muhasip iş aramaktadır. Kız· 

taşı karşısında 7 numarada rı. S. rumu
zilc tabrr:ren mürac:ıat edilmesi. 

iş arıyor - Her ne iş oluru ol
sun yaparım, iş anyorum. B:ılorköy Üs· 
maniye kariyesinde kahveci lsl\cndcr va
sıtasile berber Ali mahtumu Necati. 

Dr. A. Emanueidisi 
Zührevi hastalıklar 

muayenehanesi 
Sirkeci : Trabzon oteli yanmda 

l,Sıhbi yemekler· Buzlu içkile:'\I 
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Pertev çocuk podrası 
Aym zamanda ayak terlerine 
karşı pek mükemmel bir ilaçtır. 

VAr<mı 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 40. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Aii'One şartlar1: 
1 J tı l 'Z Aylık 

O ııhil de ı 50 400 7 50 l 400 Kuruş 
f lariçte - 800 14.50 2700 

Uin şartlar1mız: 
- Resmi Hususı 
Satın 10 Kş 12,50 Kş. 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk llAn şartlarımız: 
1 ~ .> <t J -10 Ueiah , 
30 50 o5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimızin her üç aylı· 

lı;tı için bir deta meccanendir 
t~ - 4 satırı geçen ilanl:ınn fazla 
satırı için 5 kuruş zammOlunur, 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Aslın. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

başağrılarında derhal 1 - 2 

Aspirin tableti alınız . Ağrı I ar 

sür'atle ve muhakkak zail olur. 

TAKLİTLERDEN SAKIN\NIZ ! 

Sinir 
bozukluk-

Satılık Arsa 
Eminönü Malmüdürlüğünden : 
Cağaloğlunda mülga Nafia nezareti elyevm ıstanbul Maarif 

Müdüriyeti binasile Tayyare cemiyeti binası arasındaki vasi arsa 
bedeli sekiz sene ve sekiz müsavi ta\{sitte ödenmek şartile 58326 
lira 65 kuruş bedelle va kapalı zarf usulile satılacaktır. ihalesi 
14· Temmuz 932 perşembe ~ünü saat on dörtte yapılacağından 
taliplerin yevmü mezkure kadar işbu bedelin yüzde yedi buçuiu 
nisbetinde teminat mektuplarile teklifnamelerlni Eminönü Malmü
dUrlüğüne tevdileri. (2717) 

Istanbul mıntakası sanayi 
müdürlüğünden: 

1 - 931 mali senesi ihtiyacı için gümrük resminden muafiyeti 
tasdik edilen mevaddı iptidaiyeden mezkur sene zarfında itlen
meyüp de 932 mali ıenesine devredilen mevaddı iptidaiyenin cins 
ve miktarlarını gösteriri ikişer nüıha beyannamenin 15 gOn zar· 
fında iktısat vekiletine gönderilmesi. 

2 - 12863 numa:-alı ithalatı tahdıd kararnamesine merbut (B) 
listesinde yazılı olup smai müesseselerin mevaddi iptidaiyesini 
teşkil eden mevaddm gümrük resmi verilmek fartiJe tahdid ha
rici olarak ithaline müsaade verilmek üzere 2 nüsha talep be-
yannamesile birlikte lkbsat vekaletine müracaat edilmesi Tekaleti 
müşarülileyhadan tebliğ edildiğinden ali.kadar sınai müessese 
sahiplerinin yukarıda izah edildiği veçhile beyannamelerini tao%İm 
ederek lktısat vekaleti celilesine göndermeleri illn olunur. (3122) 

f ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
Sarıyer Belediye Müdiriyetinden: lstinyede deniz etfaiye gurubu 

arkasındaki belediye mali bostan müzayede suretile kiraya verile· 
ceğinden taliplerin 7-7-932 Perıembe güoil saat on dörtte Belediye 
encümenine müracaatları, ( 2778 ) 

Beşiktaş belediyesinden: Beşiktaş Kılıçali mahallesinin Asariye 
caddeıile Daire önünün 400 metre murabba parke ile ve yine 
Asariye caddesinin 1050 metre murabbaı tutan adi kaldırımında 
adiyen tamiri İcra ettirileceğinden yalnız imaliyesine talip olan• 
Jarın 19· 7.932 salı günü saat 15 te Daire encümenine müracaat• 
ları ilan o!uour. (3143) 

Baro riyasetinden: 
30 t:i-932 tııihli heyeti umumiye içtimaının devamı 7 temmuz 932 tarihin• 

müsıdif perşembe gününe talik edilmiş olduğundan yevmi mezkılrda saat 15.SO 
da rüf<'~anın baroyu teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
l - 93 l senesine ait hesabaıın tetkik ve kabulü. 
2- IJcsap müfettişlerinin intihabı. 
3- 1 Temmuz 932 tarihinde müddetleri hitam bulan iki aza yertne yeni· 

ltrinin intihabı 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 6 ıncı keşide 

11 Temmuz 1932 dedir 

Rüyü~ i~ronıiye ~00,000 liro~ır 
Ayrıca : 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 Lir!!lık ikramiyeler ye 

100,000 Liralık bir mükafat. 
............... ! ........... .. 


