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Haberleri 
Mınlake reisi Orhan beyin 

hUcumlere cevabı 

- 5 inci sayfamızda - -Yazısı 7 lnct sayfamızda-

15 inci Yıl • Sayı : 5206 CUMA , 8 Temmuz (7 inci ay) 1932 Sayısı 5 Kuruı 

Sanayi ve /(redi Bankası teşkili kanunu kabul edildi 
- - ~ ... • -.. - • .... • • -- • ... ' • ~. • • ' • • ''... ... • • '· t ! · .. ı 

Türk Tarihinde. inkılip 
Kongreden beklenen fayda, yalnız Milli 

hars sahasına milnhasır kalmıyacaktır 
Tarih kongresi mesaisine devam e 

di~. Kongrenin birkaç günlük nıe
saısınden elde edilen netice mühim -
dir. 

Gni Hazretlerinin himayesi al • 
tında teşekkül eden 1'ürk TaTih en 
cilmenl iki sene mütemadiyen ~ah -
§arak ortaya dört ciltlik mühim bir 
eser koydu. Bu eserler Türk milletı 
nin cihan tarihindeki mevkiini şimdi
ye kadar Türk çocuklarına Sğretildi 
ğinden başka olduğunu gösterdi. Bir 
halde ki, u yeni eserlerin milli ta
rih sahasında vukua getirdiği büyük 
tahavvülü :ancak (Türk tarihinde in
blAp) tablriıe ifade etmek mümkün 
olabflfrdf ... 

Bununla beraber ilmi sahada mev 
cut olan ıesuh bilgileri değiştirmek 
kolay deifJdir. Çünkü mevcut bilgi
leri değiştiren eserlerin ihtiva ettiği 
yeni hükümleri bütün Türk münev _ 
'ftrlerile litraber beynelmilel iliı:ı ale 
minde otorite olan mütehassıslara 
srrf mantık kunetile kabul ettirmek 
lhımgelirdi. Bu ise ortaya konan ye 
nl hükümlerin istinat ettiği ve i!rnJa
nn saUi.hiyettar zevat arasmd:ı acık 
ça mUnakaşa edilme~i ile kabildi. · 

l~e üç, dört gündenberi .Ankara
da çalışan Tarih kongresi bu mak • 
Batla fJmt münakaşalar yap1*ktadır. 

kat'i n sarih surette bir söz söyle -
memesi tereddütleri mucip olmuştu. 

Eğer Köprülü zade Fuat .3eyin 
haldknten kendi şahsi kanaati bu te
ze uygun değil. e buna hiçbir kimse 
bir şey diyemezdi. Şu kadar var ki, 
Tarih encümenj ile beraber 'l'ürk ef
kan umumiye.sinin muhterem mü -
derristen kendi noktai nazarı hak • 
kında açıkça izahat istemek hususun 
dalti hakkı da inkflr edilemezc1i. 

lşte bunun içindir ki, muallim A
f et hanımdan sonra Hn~an Cemi1 
bey kürsüye çıkarak Fuat beyi sara • 
hate davet etti. Fuat bey de tarih 
encümeni ile arasında hiç bir nokta 
üzerinde ihtilaf mevcut olmadığını i
fade etmekle ortada me\·cut olan şüp 

heleri ve tereddütleri tamamen izale 
etnıiş oldu. Kezalik köprülüzade Fu
at beyden sonra .,öz söyJiyen diğer 

müderrisler de ayni ~uretle tez \'C 

eserin kıymetini teyit etti. Şu veya bu 
şkilde yapılan tenkitler de enc~men 
azası tarafından bütün Türkiye .. ·a
rih mualJimleri muv~cehesindc birer 
birer çürütüldü. Bu suretle ortaya 
konan tezle eserlerin kıymetleri :ıak 

kında hiçbir kimsenin en küçiik şüp-
hcsi kalmamı i ı r. 

Fakat büyük bir memnuniyetle kay 
dedebiliriz ki, tarih kongresinin ,·er -
diği güzel netice hundan ibaret de 
değildir. 

Her birisi memleketin bir köşesin
de Türk gençliğine ideal rehberliği 
yapan yüzlerce muallim bir araya 
toplanarak hiribirlerile tanışmış, mu
ayyen mc,·zulnr üzednde yapılan mü 

Lozanda 
Projelere dudak bil
killmlye başlanmış ! 

fnglıfz" füiılt'i · HooYer pılnı etnfincıa 
konuşan : Mister Baldvln 

Lozan konteranm, çok na.zl.k bir ııathıı 
dadır. Vaziyet, her toplantı 10Dund& tnkJ
ta tehllkcs1nl göatermekte, Ani tefebbll.6lerte 
mllzakereler devam etmektodlr. 

lnglllz bqvekill :w.ter :Makdonald. eık 
sık te§ebbüalerde bulunmaktadır. 

Fakat, buna rağmen kAh .Almanlar, klh 
Frnnım:Iıı.r bulunan yeni projelere dudak 

bUkmckte, bunun üzerine ba§ka projele'I" a
ranmaktadır. 

Şimendifer inşaatı etrafında 

Asılsız bir haber 
Feshedilecek bir mukavele yoktur 

Nafia vekilinin "Vakıt" a be_yanatı 
Dünkü akşam refiklerimizden biri .. 

ıi, memleketimizde demirgolu inşaa • 
tUe meı g11l olan mühim bir ecnebi 
gurupUe mevcut olan mukavelenin 
bugünlerde feahedilmeai Uıtitmılin

den bahia blr Ankara telgrafı neı -
retmişti. Bu haber üzerinde derhal 
tahkikata ba§ladık ı•e Ankara nwlla -
birimizden sorduk. 

Muhabirimiz, nafıa velı.ilüe kon11~-
11Ulf ve haberin doğru olmadığını öğ~ 

I 
renmiş tir. Muhabirimizin telgrafı fU 

dur: 
Ankara, 7 (V AKIT) - Nafıa veki· 

' U Hilmi beyle görüştüm. Bana drdJ 
ki: 

- "Feshedilecek bir mukavele yok 
tur. İsveç grupunun mukavelesinin 
feshedi1eceği haberi de doğru değil -
dir. Ne lsveç grupunun ve ne de 
başka grupun mukavelesi feshedil -
miyecektir. Yalnız biliyorsunuz ki, 
vekllet gruplarla olan mukavelelerin 

-Nafia veklll Hllml 8. 
bugünün vaziyeti maliyesine uydur • 
mak için müzakere yapıyor. Jsyeç ve 

Alman gruplan bu cümledendir. Fa .. 
kat fesih yolunda bir hareket yok • 
tur. 

lnglllz ba§veklll raJıatsızlığma rağmen, ı==ı:ıı:::::::m::=========================~ 

dUn bir tekll!te daha bulunmU§tUr. Ancak Tarı·h kongresı·n·de İD@lz beyetinln, bu ~le daah ful& uğrqa· 
mıyacağt 11erl stırUIUyor. ÇUnkü ?düıter 

Mo.kdonald, ln@tere \•e domlnyonlan ara. - QQ 

smdakl Ot tava konferanımda ha.zır bulun - Prof eso·· r Sadrı· Maksudı· M mak Uzere yakında Kanadaya gtd~ektlr. Ve e 
Diğer taraftan Mister Baldvin, :tngllterc . 

kıralı d."ratmdan kabul edllml§, •r; dakika z t• konferans verdiler 
görtl§mUotUr. Bu mUIAkatm Mlater BaldTt- ay } 
nin avımı kamaraaında Hoovet plliır dötayı 
aile Sllll.hlarm tahdidi bahsinde lngitt.are 
noktaı nazarına dair verecegl izah&Ua •
IAkadar olduğu ııöylenllmektedlr. .Bu 1%& ,.. 
hat tevkaltıde mUhlm görQlUyor. Bu hlLS'JS· 
takı telgraflar, ikinci sayfadadır. 

Ankar.,7 <Vakıt)-Tarib kon· 
F'eıi bugOnde devam etmittir. 
Jğleden en•el Pr. Sadri Mak· 

Tarih kongresi top1anma7'an ev
ftl da.rUltunun edebiyat fakültesi 
Türle edebiyat tarfhf müderrisi Köp-
2'U1Ur.ade Mehmet Fuat beyin tarih 
encilmeni tarafından ortaya konmuş 
olam teze taraftar olmadığım söylf • 
yenler YardL Bu ftibar]a kongrede 
Fuıt Beyin mUtaleaları ve tenkitle
ri ehemmiyetle bekleniyordu. Bilha."

Fuat bey de birinci günü konnn 
kilmüeünden şimdiye kadr tnri!ti ~ıi
rer mütearife zannedilen hükiimfo -
rfn lala değişmez hakikatler olma • 
~nı kuvvetli dediJJerle söyledi. Fa-

nakaşalarn candan iştirak etmiştir. r--~-----------....., 
Bun ların arasında şimdiye kadar ef-

ıudi bey veM.Zayti birer koofe· 
ranı vermiılerdirReisicümhurHz. 
Başvekil ismet paıa Hz. kongreyi 
teırif buyurmuşlardır. Sadri Mak
ıudi bey konferanııoda beteri· 
yet tarihinin istikametini tayin 

nu:ı isbat edilmit ve tarihi mad· 
decilik naıariyesinin ilmi kıymeti 
aarsdmıt bulunduğunu ilave et
miştir. 

Sadri Maksudi B. halk ve fO
tuhatın da diğer amillere inzi-

at TOrk Tarih encümeni azasının 
ortara koyduğu yeni tez üzerinde 

karı umumfyeye meçhul kalmış olan 
birçok yeni i. tidatlar meydana çık -
mıştır. Fikri hareket noktai nnzann 
dan elde edilen hu neticenin ehem • 

Mehmet Asım 
[ Alttırafı 2 inci say famızda 1 

• • 
ıçın Milli iktısat 

Neıriyat ve pro
paganda heyeti 

bir program 
hazırlıyor 

Mim lktısat n Tasarruf Ce 1 • nı ye-
ti neşnyat propaganda heyeti dün 
ticaret ve sanayi odasında topJanrnı 
tır. Mim iktısat ve tasarruf gayete 1 

rinlo temini için neşriyat ve Propa . 
ganda sahasında yapılması lazırnge 

1 

len JMseleler hakkında görüşüirnüs. 
tur. :. 

E•ciiınen azası tasarruf ve nüIU 
llrtısat sahasında halkı tenl·Jr iç.in 
radyoda konferanslar verilmesine, 
ye!Ji mallara re,·aç temin edecek bir 
musaınere tertibine, mekteplerde ta • 
sarruf terbiyesinin tamimine, ucuz, 
sıhht giyinmek hususunda çareler te. 
ınfnf ne ve yerli mallar hakkında ge • 
rek tacirlerin, gerek müşterilerin 
~adde tayin eden şikayetlerinin tef. 
lrikfne karar ,·e:rmistlr. 

nu,. tonlenen heyet azaları 

Güzel San' atlar 
"Vakıt,, karilerinin bedii hislerini karşılamak ve mühim bir 

elmildiği doldurmak için, haftada bir ıayfasını mllnhasıran 11Gü
..ı S.n'atlar., a tabıis etmiye karar vermiıtir. 

Yarınki sayımızda ilk sayfayı bulacaksınız 

Akvam Gemi
~etine girmemiz 
" 

Davetname geldi 
Hariciye veklllrnlz 18 Tem· 

muz lçtlmaına l•tlrak edecek 

Ankara, 7 (\'.AKIT) - Türkl • 
yenin .Akvam Cemiyetine duhulü 
hakkındaki davetiye Akvam Cemi
yeti katibi umumtliği tarafından 
hariciye vekaletine bildirilmiştir. 

Cemiyeti akvamın daveti bilhas 
sa heyeti umumfyenin fevkalade 
içtimaına iştirak eden muhterem 
azanın Türkiye hakkında söyledi· 
ğl sözleri bura mahafilinde bilyilk 
bir memnunJyet ve hassasiyetle 
karşılanmıştır. Hariciye vekile .. 
tince bu nazik davete karşı hazı11o 
lanmış olan müspet cevabı hari
ciye Vekilimiz Tevfik RiiştU Bey 
cumartesi gilnil B. M. Meclisinin 
tasvibine an.edecek ve B. MiJlet 
Meclisinin muvafakati üzerine 
telgrafla Cemiyeti Akvam kAtibi 
umumiliğine i§'ar olu.nacaktır. 

Cemiyeti Almunın 18 temmuz
daki aktede«ii fçtimaa Jıarfciye 
vekilimiz de iştirak edecektir. Ken 
disine kimlerin refakat edece
ği henüz be1U değildir. 

Muhiddin 8. geliyor· 
Ankara, 7 (Yakıt) - btaabul 

yalisi Muhittin B. bu aktam Is· 
tanbula hareket etmiıtir. 

Edebiyat fekUlteslnln Anka• 
rera nakll 

Ankara, 7 (Vakıt) - Edebiyat 
fakDlteıinin Ankaraya nakli ıa· 
yiaları vardır, 

eden beıeriyetin inkişafında mil
eAir olan amillerden bahsetmiş 
ye Soıyoğlar tarafından bu hu
ıuıta ileri ıllrülen noktaları hu
Jlaa etmiıtir ve neticede taribi 
hadiıeleri bir tek amilin teıiriyJe 
izaha kalkıımaoın doğru olmadı
;ını blltnn içtimai ve tarhi hadi
selerin bir çok amilleria mabas. 
salası Ye en mühim amillerindeu 
fizik Ye coğrafi amilleri büyük 
mefktlreler icat Ye taklit, iktısa· 
dl amiller ıahaiyetler olduğunu 
ı3ylemiı ve bugün rabbani irade 
nazariyesının yanlıı olduğunun 
anlatıldığını izahtan sonra iktıı1a• 
dt milnasebetlerin yegine amil 
olduğuna dair nazariyenin de 
t"ok mahdut bir telikki olduiu-

mam suretile tesiri olduğunu ve 
müstekillen bir ceryan yaratan 
halka tesir eden şahsiyetlere bü
ylik ıahıiyet namı verildiğini ve 
büyük şahsiyetin teceuüm etmit 
bir mefkure milletin Yeya beşe· 
riyetin aynı zamanda bir rehberi 
olduğunu söyledikten sonra mad· 
di amillerin mefkurevi amiller 
tarafından mağlup edildiğini _ ve 
beşeriyet tarihinde mefkure içiU 
kurban olaalar adedinin maddt 
menfaat için ölenlerden faz.ta ol· 
duğunu ilive etmiştir. . Sadri 
Maksudl B. ırki amillerden hah· 
akderken ırkımızm vazib ve sa• 
rih bir vaziyet aldığını ve beıe
riyet içinde medeniyeti qeşredeo 
insanlarm orta asyadan neı'et 
eden bugünkü Türk ıı:kırı.ın· es• 
lafı olduğunu s8ylemiş ve büyük 

(l,fitfen sayfayı çel'irinlz) 

~ . ... ... ~ _..,..._. __ 
- - -

'I 

J. - Bulutlara bek, bpkı Avrupa haritası .. Yalnız Fransa role.. ! 
- Ne mes'ut Avrupa ı. · 
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Dahiliy~ Vekili · I ::;.:: 1 Tel ral Haberleri 1 ~~~~~arihind• 
Şarkta uzun bir __ _.. ___ ı_M_a_k-,d-o_n_a_l_d_h_a-st_a_la_n_d_z_, _P_a_p_e_n_m_e_-yu_s______ raaşmakatımizden mabaatı ' 

k miyetini n kıymetini bize zaınıı.• 

seyaha~yapaca L~zan konferansı neticesiz mi kalaca"-'· ter~=~lti~.imseler Türk mntetlni•; 
ŞUkrU Kaya Bey dUn akşam K zisf ve menşei hakkında ortafS "-

Yalovaya hareket etti H d h nan yeni Hmi tezi sırf memleket-

Evvelki akşam otomolıille Anka· er şewe rag""" men a a u .. mı•t var ' liğinde muayyen bir ideal Y~' 
radan şehrimize nelen dahiliye nkili J • gayretile vücude getiriJmjş b~ 
Şükrü J{aya bey geceyi To!<atlıyan olarak teUlkki ediyorlar. Bu ' 
otelinde gecirmiş \'e dün otelde ha - lnglllzler' işin milsbet' menfi bir an evvel bltlrllmesinl bir eserin milli hars noktasına~ 
zı ziyarctıer1 kabut ettikten sonra istiyorlar. Çünkü Ottova konferansı toplanmak üzeredir dasını kabul etmekte beraber~ 
Seyriscfainin saat on sekiz po tasile ilim aleminde me\"cut en son 
Yalovaya gitmiştir. Lozan, 7 (A. A.) - Hayns Ajan - Esasen bunun hemen tahakkuk ettiril· hemen bir içtima aktetmelerini iste - re nazaran bu tezin tarihi bir :..-

f-lıükrli Kaya bey Yalo\'ada on beş sından: Altı devlet murahhaslarının mlyecet;t ve hail hazirda !ngtll%1erln blllıas· miştir. Bu içtimaa 1\1. von J\ro~igk kat olduğu meselesinde o kadara; 
gün katlar kaldıktan sonra Ş<?lırimizc içtimaı esnasında 1\1. 1\lacdoilald, gö sa ottnwa konferansı ne me§gul bu!unduk· d d t d'I k • t" d Al etmiye 1 Uzum görmüyorlar. Filb~ • 

lan ftR•·ıcnmektedir. M. Baldvin'ln riyll8CU e a'·e <' ı ece. ve ıç ıma a nıan . d ki ~ 
g lec<'k '\"e reisicümhur hazretlerinin ·· ·· blA - "kt b't' 1 OU,J • '--I d" · k lm bırçok milletler \'ar ır turu rne a1,'1n mı annm tes ı l •lll- altmdakl lnglllz heyeti carFlllOO. gllnU Ot • yanın mtistaklK' te ıyatına aıt te . - Ue 
sehrimizi teşrifleri esnasında bir d ··ı k bil ·· d t .. ik 11 t . 1 kt G'"t"' .. ideal menfaatine tarihlerini lı ,.. • susun a mu e n en musaa a gos - tava'ya S'ltmek Uzere vapura binecektir. n usu er ayın o unaca ır. ~o uru U .,. 
müddt-t burada bulunacalr, rnüteaki· termeleri nıaksadile M. Heriot ile M. Buna binaen kabinenin İngiliz mü meblağın miktarının tesbiti hususu üst etmişlerdir. Bu suretle ınil ırJJ 
ben şark 'ilf•yetlerinde uzun bir tct Fon Papcn nezdinde yeniden bir mü mcssillerine talimat vermek jç[n faz- ba., murahhaslara yani M • .l\lacdo - rihlcrine beynelmilel ilim nlc ~ 
kik e)ahatine çıkacaktır. b kabul edilmiyen n edilmesine fıt racaattn ulunmuştur. la zamanı yoktur. Bundan dolayı Lau nald, M. Herriot, M. Von Papen, l\f, ·şttf 

Dahill . .)'e vel-ilı' refakatı'nd" nu" - ..... H rl t 1 d·ı k 1 k olmı"·an havali bir sekil nrnu ' "' .... c o• mzıı e ı eoo o an onvnn~ı - sanne konferansı müzakeratının, M. Yoshida, M. Grandi ve M. Hymansa " J • 

fus işleri umum müdürü Akif n da yontarm mct.nı Uzerlnde ltllrı! cdlldlkten &on· Macdonaldşn, mümkün olduğu ka<'ar bırakılmıştır. dir. 
tıiliye hususi kalem müdürü Ekrem rıı götUrU mlktarmm mUnııkqıı3Ulo. mu,·af'ıı· Eğer tarih encümeninin or! 

kat edoblleceıı-ı ccvabtru vennl§tlr. sür'atle londraya gelip kabine •ıtüza.. Hazarlanan proje k d ğ 1 1 b 1 .... beyler olduğu halde otomobille .An - 6 " oy u u eser ere u eser ere e~ 
Bu vesaik derin bir tetkike lhUya.ç ı;6s - kerelerine iştirak edebilmesi için. bir Berlin, 7 (A. A.) - Canti ajan - 1 1 ..t 

karadan hareket ederek Kızılcaha - . an tez sırf böyle bir maksat n :~ 
tcrmektedir. M. Hcrlot ancak bflvamta vey:ı ıııetıceye iktiran etmesi temenni olun- ısının bir ecnehi menbadan öğrendi • " 

mam, Gcttde yolu ile Boluya •'clmis bil ta AI d ,. pılmış olsaydı gene takdir olu1' .. ...a 
e • avası manya.nm talep etmckt.ıı 01 u,.,u maktadır. ğine göre Almanynnın Versaillcs mu bOr 

burada bir gece kaldıktan sonra erte siya.st §artlar hakkında hiçbir hUkmU ihUva Ui.zımgelirdi. Fakat bu surette 
si günU Diizce ve Hendek yolu ile tz- ctmlycn muahedeleri imza cdebilecekt.Lr. Mekdonald hasta,Papen Umltslz ahedenamesinin 8 inci :lnsmmın feshi bir tezi memleket münerrerlerin' .J 
mite gelmi§. lzınftte bir gece kal _ Celse bu §eralt aıtmda saat 22. 45 tc nı- Lozan, 7 (A. A.) - M. Fon Pa - hakkındaki talebine mukabil1 alncak· bul ettirmek için bugünkü gibi bÜ!j 
ımıştrr. Vekil bey çarşamba gUnü lı _ hayet bulmuş ve bu sabaha taılk cdllml~tır. pen, M. Herriot ile yaptığı iki saat - lr devletler yeni bir proje hazırla - bir tarih kongN!Si toplamıya r.tllll' 

mitten hareket etmiş Hereke ve Gcb Konferans akamete uğrryacak olur lik mülakat bittikten sonra Alman rnışlardır. Bu proje, şu formlilü ihti- görlilmezdi. .J 

zeden Pendife oradan da şhrimize sa. bu tamirat bedellerinin yekunu ü gazetecileri tarafmdan sorulan bir su va etmektedir: Binaenaleyh bu gün Ankat'll' 
gelmiştir. zerindeki ihtilaftan mütevellit olmı- ale şu cevabı vermiştir. "Müzakere1e- "Versailles muahcdenamesinin fa. büyük bir tarih k~ngresi toplan:ıs! 

SflkrU Kaya bey uğradığı yerler _ yacak, fakat Versay muahedesine re deYam i~in kalan ıpek az nkit siya mirata müteallik olan maddeleri fe - sa bunun yegane sebebi Türk t.1'(11' 

de mahaut hilkOmet erkanı ve halk· hUrmet gibi Fnınsanın bu bapta hiç si meseleler hakkında bir anlaşma hedilmiştir.,, ne ait veni tezin sırf bir ideal ,.,J 
la temasta bulunmu~ n seyahatin - bir tecavüz kabul etmiyeceği pren - teminine müsait olmıyacaktır.,. Parlamentoda harlct siyaset sı olm~masıdır. Bu tezin beyııel-J. 
'den bflfstl(ade baZT tetkikat yapmış - sipler üzerindeki esaslı noktai na • J\f. l\fac Donald fazla yorgunluk- Paris, 7 (A. A.) - 1\-L Marchan • lel ilim aleminde en lrnvvetli otoP 
tır. 7.ar farkından meydana gelmiş ola - tan dolayı gözlerinin vaziyetinden deau, meb'usan mecli!'i koridorlann _ sayılan bir takım ze,·atın en son )f 

Şflkril Kaya bey dün bir muhar- cakhr müşteki bulunmaktadır. l\L l\facdo • da hükumetin parlamento mesaisi hi· şiflerile teyit ve ispat edilmiş bol' 
rlrfmlze seyahati hakkında kısaca istikamet mUsalt gibi ise de nald, bütün sabah ayakta kalLrnıştır. tam bulmadan enel harici siyaset masıdır. Bu itibarla tarih kongretl 
§Unlan söylemiııtir: Londra, 7 (A. A.) - Öğleden son Ummit iledir cihanda .. hakkında müzakere icrasını kabul e - nin mesaisinden beklenen fayda f'. 

- Seyahatimde fe,·kalade hir '"azi ra Londraya gelen haberlerde bil • Londra, 7 (A. A.) - Bu sabah deceğini söylemiştir. nız milli hars sahasına münhasır ti 
yet yoktur. Biraz istirahat etmek j. dirildiği veçhile I.ausanne konf eran _ J,ondrnda yann Lozanda bir itilaf Binaenaleyh, bu meselenin, ayan mıyacaktır. Bu mesai ayni zamanl 
çin burayn gelmekliğim mu!·rnrrerdi. sı milzakeratınrn almış olduğu müsait hu ul bulacağı ümit edilmektedir. meclisine ithal edilmesi muhtemel - beynelmilel ilim sahasında da 1'. 
Bu sefer de otomobilJe seyahati ter istikamet, büyük bir memnuniyet u _ Böyle bir itilaf İngiliz başvekiline pa dir. Türk tezinin kıymet kazanmasına,, 
cih ettim. Geçtiğimiz yerlerde yol _ ynndmnıştır. zar günü payıtahtrna dönerek hemen Bir ziyafet met edecektir. 
lar heyeti umumiye itibarile iv:i ol _ Burada Lnusamıo konfcransmm ka:r.ıınaca.- Ottavaya gidecek İngiliz heyetinin Cenevre, 7 (A. A.) - M. Gibson, Mehmet Asull 
dufu frfn :ııeyahat ~ok müsait. serait A't muvaffakıyetin mUsmlro iması I~ln Wn - hareketin<len enel kabinenin icra ede dün a..kşam M. Kellogun Cenevreden 
içinde cereyan etti. "" Bhlngtondıı. d:ı nynt muvo.Uataycu kazan - ceğl miizakerelere iştirak etmek im - geçmesi münasebetile murahhas he _ 

ma.m )Azım geldiği inkAr edilmemektedir. 
Fakat Amcrlkn ile yapılacak mllznkereıc _ ktmını bahşedecektir. yetler reislerini yemeğe davet etmiş.. 

şahsiyetler kııımında Türk mille
tinin mukadderatına yeni ve 
mes'ut istikamet veren Gazi
nin ismi üzerinde hürmetle 
durmuştur. 

M. Zaytl'nln konferansı 
M. Zayti F erena projeksiyon

la konferansında Hint vesaikinin 
\'e ahfadının Hindistanı işgalin-
den bahs etmediklerini bilakis 
Tnrk kavimlerinden yalnız millt
tan bin sene sonra Mahmudu 
Ga.mevt ve ahfadının Hindiıtanı 
ita-alinden bahıetmediklerini bi· 
lAkis isllmiyet devrinde rol oy-
nıyan Türk unsurlarınnı zikrini 
bir tarafa bırakarak 1200 sene
denberi Hint halkı mukaddes 
yazılanmn ilk cildine çok defa 
TDrkiye kralı olarak Efraşiyapm 
zikredildiğini söylemi:;tir. 

f'r. bu mevzu üzerinde tarihi 
esaslara milstenit bazı malumat 
verslikten sonra Hindistanın en 
eı!ci 1'avimlerinden olan Selthun· 
lar Türklerin oturdukları bütlin 
yerleri ziyaret ettiğini ve gezdi
ji yerlerde fayanı hayret dere· 
ced~ etnografik ve antrepolojik 
ayıı~yetler mOıahede ettiğini söy
lemıı ve ılSzünil Hindistanda ıim· 
di bqlıyao yeni bir cereyana 
naklederek hindileri din nok
tai nazanndan değil ilk noktai 
D!Zanndan tetkika girmiı ve 
Tiirk ırlnnın tarihi faikiyetinin 
isbat edilmtı olduğunu bugün 
Hiııdistanda yapılan tetkikata 
nazaran TOrk ırkına mensup 
150 milyon inıan bulunduğunu 
illve etmittir. 

Pr. bu mDnasebetle mensubi· 
yetiyle mDftehir olduğu Macar· 
lann da Altay ırkından göçen 
Voıun Türklerinden olduğunu 
ve bu itibarla botun manasile 
hepiaaizin Türk camiasından bu· 
lunduğumuzu ıaylemiş ve tetkik 
seyyabatine müteallik resimler 
ıöıterorek her biri hakkında 

rln Avrupalılann tosvıye suretinden dahıı t- Bir içtima daha tir. 
yt btr tesviye suretine mUncer olmıyncnğı Lausanne, 'i (A. A.) - Konferans, Lausnnne'da kalmış olan M. Her-
mUtaıeaııınm s"rdlnc devam cdllmektedlr. ı rei i mütehassısların ve nazırl:ııın riot'ya l'tf. Massigli vekalet etmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Müzakeratı 
Dünkü içtimada sanayi ve kredi bankası teşkili 

hakkındaki kaııun kabul edildi 
iktisat vekili Mustafa Şeref ve bütçe encUmeol reisi Hasan 

Fehmi beyler izahat verdiler 
Ankara,7 (VAKIT)-8.M.Mec

liıi Bugün reis vekili R ef et Be
yin riyasetinde toplanmıştır. Su
ııgırlıkh Ibrahim oğlu Mustafa 
ile Hasan oğlu kara Abmedin 
ölilm cezalarına çarpılmaları hak
kındaki mazbata kabul edelmiş, 
Türkiye sanayi kredi bankası 
teıkili hakkındaki kanun layihası 
müzakere ve kabul edilmiıtir. 
Bu münasebetle ileri sürülen 
bazı mütalealara Bütçe encümeni 
reisi Hasan Fehmi ve iktısat 
vekili Mustafa Şeref Beyler ce
vap vermişlerdir. Hasan Fehmi 
Bey kanun Jayihuının yeni bir 
banka teşkilini istihdaf etmeyip 

izahat vermiıtir. 
Zeki Velldl beyin tezi 

Öğleden sonra darülfünun mü· 
derris muavinlerinden Zeki Ve
lidi Bey tarih devirlerinde Orta 
Asyada kuraklık olduiu hakkın· 
daki itirazına tekrar müdafaaya 
çalışmış ve bu münasebetle kum
lar altında kalmıı şehirler hak
kında bazı izahat Yermiş ise de 
müteakiben söz alan Türk tarihi 
tetkik cemiyeti aıaıından Reşit 
Galip, Sadri Ma~sudi, Şemsettin 
Beyler bu tezi müdafaa yolunda 
Zeki Velidi Beyin istinat etmek 
istediği müelliflerin tamamen 
buna muhalif kanaatta bulunduk
larını ispat ederek bu itirazı 
reddetmişlerdir. 
Mellhat Hanımın konferansı 
Balıkesir orta mektep tarih 

mualHmi Meiihat Hanım, Timur-

·-------
mevcut sanayi ve maadin ban-
kasını kendisinden beklenen va
zifeleri ifa edebilecek yeni bir 
şekle kalp ve ifrağ etmekte bu
lunduğunu söylemiş ve demiı
tir ki: 

"Sanayi ve maadin banka
sı kanunu mahsusla kendisi
ne verilen şekil ve şerait 
dairesinde vazifesini yapmış 
ve muvaffak olmuştur. Sana
yı ve maadin bankası bir 
sanayi merkezi mahiyetinde 
çalışmıt ve milli fabrikaları· 
mıun iılah ve tek~mOtüne 

müessir ve amil olmuı ve 
onlara buglin takdirimize cel-

lenk devri hakkında bir konfe
rans vermiştir. 

Konferans nihayetinde Cemi
yeti akvama davetimiz için ce· 
miyetin heyeti umumiyeıinde 

memleketimiz hakkında söylenen 
muhabbet teıahüratile dolu nu
tuklara dair Anadolu Ajansının 
vermiş olduğu haber okunmuş 
ve şiddetle alluşlanmııtır. 

Kongre murahbaslan yann 
Ankarada bulunan tarihi eser· 
leri gezecekler ve saat 17 de 
Türk tarihi tetkik cemiyeti tara
fından Gazi orman çiftliğinde 

verilece~ çay ziyafetinde hazır 
bulunacaklardır. 

Reisicümbur Hı., başvekil is
met Pş. Hz. kongre mOzakera· 
tına sonuna kadar takip buyur· 
muılardır • . 

beden bir hale getirmiştir. Ha· 
san Fehmi B. bankanın yeni 
teşkilinde de muvaffak olacağın
dan emin bulunduğunu kaydade
rek bankanın fabrikalar idaresi
nin son defa kabul edilen bir 
kanunla devlet sanayi ofisine 
tevdi edilmit olması dolayısile 
mOnbasıran sanayi erbabının en 
bllyllk ihtiyaçları olan kredileri 
teminle meşgul olacağını söyle
mit ve bankaya yeni ve istisnai 
muafiyetler verildiii hakkındaki 
iddiaları reddetmiştir. 

lkbsat vekili Mustafa Şeref 
bey ıaneyi ve kredi bankasının 
ifa edeceği vezaifi izah ederek 
bankanın diğer müesteıelere kar
tı rakip bir yaziyette bulunacağı 
hakkındaki mntaleaların yerinde 
olmadığını ipret etmiı ve demİf· 
tir ki: 

Banka mDnhasiren sanayi kre· 
diaiyle mqgul olacaktır. 

Bankanın İftiğal edeceği itler 
meyanında şunlar vardır; 

Sanayi itletme, kredileri aç
mak, sanayi gayn menkuller ü

zerine icabı halinde ciro mua· 
melesi için emlik bankasiyle bil-
itilaf ve müesses makineler lizea 
rine re'sen rehin muamelatı yap
mak, milli sanayiin mevaddı ip
tidaiye tedarikine tavassut et
mek, müesses veya tesis edile-
cek her türlü teşviki sanayi 
primlerine tavassut etmek, birfet 
11h&11nda Ye knçnk mikyastakl 

Ra~sez vapurunda 
Blı- infilak 

Mersin, 7 (A.A) - Limaoımı# 
da bulunmakta olan Mısır ball' 
dıralı Ramsez vapuru anbarınd' 
bu sabah bir iofilik olmuş, ••• 
purun çarbçıbaıısı parçalanır~ 
ölmüştür. 

ikinci ve Qçüncü çarbçılar r" 
ralanmışlardır. 

Adliye tabkikab neticesind" 
infilikın anbarın alt katında blr' 
lunan gazların İftialinden ileıl 
geldiği tesbit olunmuştur. / 

sanayi müesseıeleri arasında kr~ 
di ihtiyacını tanzim ve teıbP 
maksadiyle kanunu mahsusuo• 
tevfikan kurulacak mütekabil itİ' 
bar müesseselerine küçük ,r 
nayi kooperatiflerine ve oıl' 
vaddı iptidaiye tedarik koO' 
peratifleri ile imallt koO' 
peratiflerin ve kanunu ınıb• 
sus mucibince hükmü ıahıiyed 
haiz müşterek menfaath mev•~ 
dı ipiidaiye, malzeme, yedv 
levazım mağaza •e depolarıo' 
ve tamirhanelerine ikrazatta btr' 
lunmak, milli fabrikalar müfte
rileri arasında vukubulacak bel 
türlü akreditif ve itibar muaıııl' 
)Atına tavassut etmek ve bu if' 
Jere müteallik ve onlarla mn__o:.; 
sebattar olmak üzere her tlll'"" 
banka muameleıi ve komisya" 
culuk yapmak ezcümle mevadcilf 
iptidaiye üzerine avans verlll~ 
mevduat kabul eylemek, tedi 
ve tahsilata tavassut etmek. A 

Müteakiben Türkiye Fr•°J 
ticaret muahedesine bağlı (f 
cevtvelinde yazılı eıy adan ar!! 
om meıkür cetvelden ihracı 1~ 
karşılığı temin edilmek sureti.,-
htik fımcte selihiyet veren kaO di
layibası müzakere ve kabul e.,.ı
lerek Cumartesi günU topla fi' 
mak üzere içtimaa nihayet 
rilmiştir. 

111ııtDllllU11111111ıtllllllll11111ııtılllllllUJ11111111t1llllln11 
Telgraf haberlerlmlzl• 

kısmı 5 inci aart•mızcl8 
ıııı1111111uıııınıııu 11111ııııııııı1111111111nntııınaı.1uı 
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taıt ıı:::::::-- _..., ·-• Tü.ııat, lıııpeıı .. •m:ıaliain Nasıl çalııacak? mentolar konferansı 
ıc...,. it ......._ .. m. Bts koatenjaa huicl .... rtılderden 1933 -..ı ,..,.. bidayetin- T:-a Jirm1 sl>wneb Ce-
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... 1'eııhıi <leiildlr. Fakat odım yllldtı kamyon Dolmabahçe c:elıler ve lıaa ..ı::ılıll ...,. deeelderdlr. ~ ....... eeml:retıııe da aarayı llnbdeıa ceıerkeıa kahve- alacaklardır. Parllmeıatolor kııoıferounıa 
Yltlıd ....... , llJuetlne, an'annt ci Niy,aıiain otlu Mutafaya ça~ Yeni kanun 1933 ıeaHi ma• timdiye kadar f8lalt 11fıtffe ifti· 
,.,__.. lmiel siyasetine d.. k parak ajar ,18reUe raralumaıma yıaında tatbik eclileceti içio ko- nk ediyorduk. 
•t mı •lıwü atlmkı:n.:;.:, aebebe;ıet ~. Kamyoa operatif o umana kadar tqki-
- :;:s"*' d .. lethı 'btııı1ftf Oıı : ......,_ rpbldoa - bir- llbaa ikmal ile mequl olocalıbr. 

nd siJWtiM ...... deılıl>in .... ,....... iPD -.. All 
oe bile dönmiye --· ıoeell81 

Çfl 
•elDdlr. lama ı.-.cle .-..lata olan idi .~...ı t 

nkti: Oatnlr tift'le"-._ ta ..a .aa.. .__. .. , mb'wti: ...... ••. Hain " • ...,.. __. iki puar ~ AaUracla tıoplua-
A} .. .., ..,.ı.ı.ı_. -~il kiıP ,_. d ...... ler •e ODiar da cakbi. latadWcla b......_ -· 

•• Wr ......_ m -- • • Ufif 111rette yar8ıanmıılardır. nblui.ıar H akpa Aakar&Ja 
B) O.anı · Çocuklar •r•sınde m&teYeccila .. tebrimizdea bar.-

lan 1 aıyuetlala. mllMCH • ket edeceklerdir. 
iktisadi ft ..u ...S,.t imtlJu Bebellte Dereboyunda oturan 

iatfyea, memleketi Jan •latemllb ve andalcı Mehmet Falkın ottu 8 
•u.temıur. .. nıan At ~ J•~da 1ama11 •rkadıılanndan 
ecnebi -~ * .tıdq PallN tWfiadfla ıtder•k de-

_-.tlleiQ..!~U~ ita• 

Bir konferans ı 
Ailede çoeok 

Dün saat 17 de KaG!n blrU 
Yilbek muallim mektebi muatffmledmllll 
Ktıım Naml Bey tarafındın (ailede 
cuk} an,·ınh bir konfenns ~ 

Ktl'm Nemi BeJ evveli aileJI, 
çocoıu tarif ctmış ve aö&lcrine ta 
devam etmltdr . 

11G&rOyoruz ki bizde ç.OClll• 
aileler tarafından Ye aile)eı' 
yetiıtiriliyor. Halba ki aile,· 
y ııadıtımız cemi1etia biı 
Çocuk ancak kendi ce • 
yetiıtirilecek bir mıbl 
llzere ailelere cemiyetia bir 
dia11dır. Çocap biz ailefe 
kadar ra ptef fJ#k nihayet obl 
aileden ayralıcak ve keneli 
mi1etfae inltbak edecektir. 
çocuju mektebe veriyor•• 
mektep bıyıtile bir daha 
kadar olmıyoruz: Halba ld -··
cemi1etiD Yerdıji aile 
bunun terbiyealQde m•ldeple 
tikte çalqmakhiımıll 
eder. Onun için baıka 
kttlerde oldutu sfbl bWe 
mektebe yardım edici idle 
miyetleri teP,U etmlye ••lıi'Jll 
byır • ., 

Konfera•ta IODra 
Memduh .,., tanfıiMID 
turkı bir konser verilmlftir. IC 
fena• mGn..Mtile din Ka 
birllii la:ayli kalabahk o~ 
Birlikte bandaa aonra mantd 

er.aalerftl'llete 
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'- Adliye Haberleri 1 
Ertuğrul Muhsin-Ahmet Hidayet 
Beyler davasına devam ediliyor 

Evvelce Sultanahmet sulh bi
rinci ceza mahkemesinde sı-örül
mesine başlanan Darülbedayi re
jisörü Ertuğrul Muhsin - Cümhu
riyet gazetesi muharrirlerinden 
Ahmet Hidayet Beyler arasında
ki hakaret davasına dün asliye 
birinci ceza mahkemesinde de
vam olundu. Dan, eYVelce de 
yazdığımız gibi, Ahmet Hidayet 
Beyin Cümburiyet gazetesinde 
"lstanbul sokak ları,, filmini ten
kidi üzerine Ertuğrul Muhsin B. 
tarafından Ahmet Hidayet Beye 
ganderilen bir mektuptan doğ
muştu. 

ııs bin liralık 
Malfıl maaşlarının on senelik

lerinin birden tediyesi sırasında 
118 bin lira ihtilas etmekten 
suçlu Bakuköy malmüdürü Nail, 
sarraf Mehmet Beyler ve on iki 
arkadaşlarının mubakemeleriue 
diln Ajucezada devam olundu. 
Bakırköy ihtiyar heyeti şahit o
Jarak dinlendi. Bunlar, sahtekar
lığın farkında olmadıklarını söy
Jediler. Bilahare, vaktile defter
darlık tarafından malul maaşları-

Dilnkü celsede, Ertuğrul Muh
sin Bey, Cilmhuriyet gazetesinin 
iki kinunucvvel tarihli nusha~n
da çıkan ve Ahmet Hidayet im
zasını taşıyan yazıda tahkir edil
diğini söyledı. Makale mahke· 
mede okundu. Reis: 

- Bu makalenin neresinde 
hakaret vardır? 

D iye ıordu. Ertugrul Muhsin 
B. bazı şeyler söyledi. Bilahare 
Ertuğrul· Muhsin Beyin Ahmet 
Hidayet Beye glSnderdiği mektup 
okundu. Neticede iddia makamı 
evrakı mütaleaya aldı. Dava 12 
temmuza bırakıldı. 

Jhtflôs davası 
nın on seneliklerinin verilmemesi 
hakkındaki teblii okundu. Suç· 
lu malmüdürü Nail Bey, defter· 
darlığın bu tebligatından ıonra 
kendisinin, bu gibi maaıluın ve-
rilip verilmiyeceğini bir teskere 
iJe sorduğunu ve defterdarlığıo 
da •-rılmesi hususunda bir ikinci 
tebliğde bulunduğunu iddia etti. 
Mahkeme bu cihetin defterdar-
lıktan sorulmasına karar verdi. 
Muhakeme 27 temmuz çarıamba 
gününe bırakıldı. 

Trova harabelerinde 
Bulunan eser:er milattan üç 

sene evveline aittir 
bin 

Ticaret 
---Ve iktısat 

Hangi tütünler 
Sigorta ediliyor? 

Istanbul ticaret odası son gün
lerde bütün tütün tacirlerini ala
kadar eden mnhim bir mesele 
hakkında tahkikat ve tetkikat 
yapmıya başlamıştır. 

Bundan birkaç gün evvel bir 
tlltün taciri ticaret odasına mü
racaat ederek, tütünlerini sigor
ta ettirmek istediğini fakat hiç 
bir şirketin tütünlerini sigorta 
etmediğini ve kendisine de şu 
cevabı verdiklerini bildirmiştir. 

- Ban!<ada merhun olmıyan 

ve hususi depolarda bulunan tü
tfinleri sigorta edemeyiz. 

Bu ihbar üzerine derhal tet
kikat ve tahkikata başlıyan ti
caret oda$ı sigorta ıirketleri ile 
bütün tütün taci:-lerine mllracaat 
etmiştir. Şimdiye kadar toplanan 
malumata nazaran s ·gorla şirket
leri bankalarda merbun olan tü
tnn leri daha sıkı bir teikilat al
tınca addederek sigorta yapmak
tadır. Ticaret odası tahkikata 
devam etmektedir. 

izmlrde bahk konserve fabrikası 
Türk sermayedarlarından mü

rekkep bir grup lımirde balık 
konserve fabrikası tesis için te
ıebbüsata başlamıılardır. Veri
len ma!iimata nazaran müteşeb
bisler en asri n;akinelerle teıis 

edecekleri fabrikada bilhassa 
denizlerimizde külliyetli bulunan 

• 
bahklann konıervelerini yapa-

Çınakkalcde Tro\•a harabclnindc eski rarştmlmamıt yerlerde taharri· caklardır. 
eserler ara ştırması )apan Amerikada t k d b 1 ya yapma , ıonra a u unan Garbi Anadoluda tUtUn az Cincinati darülfün ununa mensup heyet hl 
I 1 L eserlerin tari erini tayine çalıt· Jstanbul Tı"caret oda•ına gelen az a sıcaıı:lar dolayısilc faaliyetini tatil D 

etmi~ ve şehrimize gelmi, rlr. maktı. ma'iimata nazaran bu ıene Gar-
ile~ et azasından profesör Plegen Şimdiye kadar yapbğımız tel- bi J\nadoluda tütt\n mahsulü 

haf!i)at hakkında şu izahan vt:rmiştir : kikat neticesinde ~u eserlerin geçen senekilere nispetle azdır. 
- Cincinati darllfünunu bir MiJadıisadan üç bin sene evve- Bilhassa Akhisar, Ödemit •e 

müddet evvel Tnrk hükti metine line ait olduğunu teabit ettik. Muğladaki tlitiln rekoltesi geçen 
mliracaat ederek Trova şehri Hatta bazı yerlerde Milittan 2-3 senelere nazaran yDzde elli nok-
harabelerinde hafriyat yapmak asır evvelinden Milittan sonra sandır. 
milsaadesini almak üzere teşeb- ikinci ve llzilncil asırlara kadar 
b t · devam eden Greco _ romaine Kilimler de hahlar gibi 

fis ere girişmişti. Bu mnsaade- muamele görebllirler mi? 
· ·ı · .. · D filin devrine ait eıerlere de teaadof nın ven mcsı uzerıne ar nun Halılarla, tiftiklerin ihracına 

hafriyatı yapacak heyeti intihap ettik Hafriyatımızda on iki met-
kontenjansız olarak herhangi 

etti. Bu Heyet on sekiz erkeoloğ re derinlikte tapraktan mamul maddenin ihracı hakkındaki ka-
ve mnhend. d Ut kk"ld" bir çok eşya bulduk. Bunlar yu-ıs en m eşe ı ır. rar ilzerine yeni bir mesele or· 
Aynca Iogiliz darillfilnunu na- karıda bahsettiğim dokuz muh- k Od d K" 

telif medeniyet devirlerine aittir. taya çı mıştır. • şu ur: ı-
mına Mr. Heurtley A!manya da- ı · ı · d h ı ı d Mamafih hafriyattan takip et- ım erın e a ı ar meyanın a 
rlUfnnunn namına da Mr. Deup- "h d"I" d"J · tiğimiz maksat meydana eser ı raç e ı ıp e ı memesı. 

OOBI çöllerinde I. 
Türkçeye çeviren ÖllER RIZA -23 - Yazan. &VEN HEDIN 

GOBI Ç()LLEIUNDl!l 45 ez;: 
Hasluodla arkadaşları hırsızın izini kolaylıkla bulamanut • 

lardı. Bunlar, birkaç kola ayrılmıtlar ve ertesi gün dönebilıni' • 
lerdi. Hırsızı bulanlar Mette ile Serat idiler. Bunları uzaktan gö• 
ren Mento kota kota &elmi~ ve bana haber vennitti: 

- Geliyorlar! 
- Y =.lnız mı? 
- Hayır. hırsızı da, develeri de getiriyorlar. 
Derhal kottum ve çadırımın kapısında bekledim. 
Seratla Mette develer üzerinde idiler. Hırsız boynundan bir 

iple bağlanmıf, yaya geliyordu. Hırsızın elleri, arkasından bağlı 
idi. Bu hal, siyaaetgiha götürülen bir adamın hali idi. Kafile, br 
nim çadırrma geldi. Obogon ayaklarıma kapanmııtı. Emrettim: 

- Bu adamı mutfak dairesine götürünüz ve onu dikkatli ne
zaret altında bulundurunuz ! 

Hırsızı götürerek levazım ıandıklarından birine bağladılar• 
Ve kaçmamasını lemin için ayaklarına pranga vurdular. 

Y enıek vakti mutfağa gittiğim zaman hırsızın bir top gibi 
oturduğunu gördüm. lpleril~ zincirlerinin çözülmesini, kendisine 
yemek ve su verilmesini emrettim. Cani birkaç sigara da rica et• 
tiğinden onlan da verdirdim. Mongollardan biri ona liirkaç yunı• 
ruk indirdiği zaman, buna da mini oldum. 

Hadiseyi profesör Hsu halledecekti. Develerimizi bulduk • 
tan sonra hırsızı cezalandırmıya lüzum yoktu. Fakat onu yolu• 
muz üzerinde serbest bırakmak da doğru olamazdı. Çünkü bd 
adamın Norin ve Yuan kollarından tekrar deve çalmıya teteb • 
büs etmesi çok muhtemeldi. Profesör Hıuya göre adalet icra er 
lunmalı idi. Onun için bu adamı cezasız bırakmamalıydı. Aksi 
takdirde hidiıe, bir ıuimisal tetkil ederdi. Bu adam, Mamu ya• 
hut Etsin - gol' da adalete teılim olunmalıydı. Obogonu birlikte .. 
götürmiye karar verdik. 

Serat ile Malle caniyi tam otuz ıaat takip ettiklerinden de
rin bir uykuya dalmıt1ardı. Bunlar uyandıktan sonra macerala• 
rını tatlı tatlı anlattılar. iki taraf arasında mühimce bir müsade
me vukubulmut cani onlara birkaç el silah atmıt, ve teslim ol • 
madığı takdirde vurulacağını anladıktan ıonra kendini ele ver-
mitti. Cani ıımııkı bağlanmıf ve ona bir damla su bile verilme
mitti. Geceleyin, cani iplerini kemirerek kaçmak istemif, fakat 
muhafızlarının uyanıklığı yzünden muvaffak olamamıftı. 

Monsollara göre çalman bir malın bir kimıe tarafından kul• 
lanılmamaaı icap ettiğinden Obongun çaldığı çuvallar açılarak 
rüzgara savrulmuttu. 

Mongollan, hizmetlerinden dolayı mükafatlandırmak icap 
ediyordu. Onun için Mette ile Serata elliıer dolar, Bato ile Mer 
toya yirmi beşer dolar verdim. 
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Periler adasından 
Karaşehire feld heyetimize da bildir. M ı k · b" k fi veya Abide çıkarmak değil bizim em e ehn ır ço tara arın-

H afriyata dlSrt ay kadar evv~l medeniyetimize takaddüm eden daki tacirleri alakadar eden bu Eylülün on ikinci günü öğle üzeri bir kum fırtınası esti. Rüzs&t 
başladık. Bizden bet sene evvel muhtelif medeniyetler hakkında mesele hakkında bir çok ticaret saniyede 19 metre süratinde idi. Ufukları ıarı kurtuni sis istili 
meıhur erkeoloji ilimi M. Sch. fada malumat elde etmiye ça- odaları ve bu meyanda lıtanbul etmitti. 35 inci karargahnnızda bir gün daha kalacakbk. Çünkil 
liman aynı maksatla Trova'da Jışmaktır. ticaret odasına da mlll'.acaatlar adamlarımız pek yorgundular. 
çahımıı fakat muayyen bazı Ş d k Hırsızı takip yüzünden geciktiği.miz için Larsonla aramız -

im i i halde elde ettiğimiz vaki olmuştur. lstanbul ticaret daki mesafe hayli açılmıtb. Onunla ancak Etsin • gölde buluıa-
noktalarda hafriyat yapmıştı. Bu neticeler çok iyi ve cesaret ve- odası iktısat vekaletine müracaat cağımız anlaıılıyordu. 
hafriyat neticesinde Trova'da vicidir. Bunun için gelecek Ni- ederek bu hususta malumat is- Eylülün 15 indf" hareket ettik. Etrafımız pek ıssız ve pe* 
muhtelif medeniyete ait eserler sanda tekrar Türkiyeye gelerek temiştir. Gelecek maliimatta çorak olmakla beraber manzara Aıyanın en muhteıem manzaı# 
bulunmuştu. Bizim maksadımız hafriyata devam etmek niyetin- kilimierin de balılar meyanında larındandı. Muhitin bütün gurur ve inadı hi11ediliyordu. Etraftll 
ev.-ell Sehlimann tarafından a- deyiz. d ıert ve dik gözleri sanki bizi istihkar ediyor ve korkunç, yıpra~ 
~~==========~---~~-~~-~~~~-- ih~çe~lm~ bil irildi~ b~ a~~~MQak~h~mn~~~d~~~~fymd~B~mu~ 

1 Hava ileminde ı ı Arzı Teşekkftr dirde lıtanbulda stok halinde tin satvet ve kudreti kartısında ancak hutu duyuyorduk. Fald' 
Avrupadan avdetle Harbiyede Belvil mevcut yüz binlerce liralık kilim- biz de onun kadar inatçıyız. Çünkü biz bu heybetli çölü yarroı-

B 11 11 k s f ı lerin derhal ihracına başl•nacak- ya ve onun gururunu yenmiye karar verdik. Biz onun dütnı~ uyu e er er l3a hçesinde icrayı san':ıtimiz mür.asebetile larıyız. Çöl, develerimizi mahvetmek istiyor. Ve doy.mak bilo:'ı: 
gl!rek Anadoludan gerekse memalik! Ec- tır. yen açlığının dehşetini bize göıtermek için adım batında b~ 

Tanarecl Gillemln ve Gos• 
selin lstanbula gellrorlar 
Bilkreş, 7 (A.A.)- Öğle vak

tı Bükreıe vasıl olan Fransız 
tayyarecileri Gillemin ile Gose
Jin, perıembe sabahı saat 8 de 
Lvov'a harakct etmiılerdir. 

Oraya ve Varşovaya gece va
ııl olacaklannı ümit etmektedir
ler. 

Bundan aonra tayyareciler, 
yqtan geçmek suretile lstanbula 
doğru yollarına devam edecek
lerdir. 
Heva mesafe rekoru kırılacak 

P.n.. 'I (A.A. )- Ha va itleri 
•mt, tayyareci Bassotrat ile 

L----'llUIAM....ı~,QUİ attı müstakim 

nehiyeden telgraf ve mektupla tebrik lılt· Bir çok mevad Mecarlstana hu• iskeletler ve kafatasları ile kartı kartıya getiriyor. Çöl, bütiil' 
f d b ı sust mUsaad • ile glrebllecek suyumuzu kurutmak ı"ıtı"yor. Fakat, bı"z bı"r ıu menLaından dilt/I un a u unın zevau muhteremeye ayn Macar hükiimeti, Macariıtana ~ 
.yn k b 1 · k" b 1 d ıı.. d su menbaına doğru emekliyoruz. mu a e eye ım 110 0 unma '"'" an ithal edilecek bir takım meYad -·• ... .-t. 

kk · h · 1 bl Geceleri, çadmmızda uzanarak, muhiti kaplıyan süıcW--=. 
teşe ür ve urmet erimizin i Ağına ga- hakkında bazı kararlar almıştır. karanlık ve yalnızlığı dinlediiimiz zaman, muhtaç olduiuOJ111 
zetenizle tavassut buyurulmasını rica ederiz k 1 k ld · fll' Bu kararlara nazaran urutulmuı lıer şeye ma i o uğumuz için, gerçı emniyet hi11ediyoruz, 

Kemani : Muganniye: k b · t" h" b" kıym t" l d "' h l ~.c. ve işlenmiı meyve, kuru üzüm l at u emnıye ın ıç ır e ı oma ıgını emen anıyor--
Sadi Deniz Kızı Eftalya ve kuru incir, Çam fıstıfı, ba- Çünkü bizim bütün varlığımız, develere, bizi bu memnu top,.lr-

ilzerinde dünya mesafe rekorunu dem, yün, pamuk, döşeme hali- lara getiren ve tqıyan çöl gemilerine bağlıdır. Onlann ııhbat; 
kırmak için yapılacak teşebbOae lan bundan ıonra Macaristana J selameti bizim için her teydir. Develer yıkılacak olursa bis bit 
hazırlanmaları hususunda meıuni· yıkılacağız ve deniz ortumda kazaya ujrayıp parçalanan 

.1 huıusi mDsaade ile ithal edile- gemi halkına benziyeceğiz. • _a 
yet ven mittir. cektir. f E ı··ı·· 16 .. .. d 1 . i l~ ah" b" ·~ 

Bu teşebbüs, eyini ayı iptida- Y u un ına gunun e esrarı, esatır, ayeten ı ar Sil 
sıoda ve Cenubi Amerika istika- Anadoluda ihracat vardı. Başka günlerde hiuolunmıyan bir ıey hi11ediyorduk: ~ 
metinde icra edilecektir. Muğla, 7 (A.A.)- Haziran ayı gene muazzam Gobi çölünün içinde bir adım daha ilerlenııt 

•arfında Ku"llu"k 0 ozburuo Dal nihayet •.•• hakiki bir vahaya varmıtbk. ... .. 
Devrlllem seyahati ra panlar • ' ı:: ' • ı · d.-t 

k 1 1 d Y ki saat içinde garbi ufuklarda birer kısa kara çizgi ior ::a 
Berfin, 7 (A.A ) - Amerikan yan is e e erin en unanistana Çizgiler yavq yavq ıenitlemit uzun, kalın ajaçlarla dolu ~. 

tayyarecileri Mettern ile Grtffin ve adalara 729 kara sığır, 225 ormanla karıılqmıftık. Biribirine pek yakın olan iki ormaJll 
dan saat 17,42 de Temı.felbol koyun, 165 kçi 676 tavuk ve bir geçit ayırıyor. Pekinden ayrıldığnnız günden beri böyle 
ta.ı arardbma · m ... · ~·...__ -25~lıı_ac._ı;ı,WJ.1llilll~---R~.K' özle · amıyacaiım geliyordu. Bu 



r Kadın v;-dofum hastalıklar;- ı 
i! Mütehassısı 1ı 

Doktor 

Hüseyin Natif 

Odanın tasarruf sandıGında 
Tıcaıet odaıu tasarruf sandığı 

ı, idare heyeti dün sabah içtima 
ederek sandık idare mürakipli· 
R'ine mntercim Hakkı beyle Ali 
Rıza beyi aeçmiılerdir. 

TOrbe, eıki Hillliahmer binam 
No. 10 TeJ. 22622 

Nukut -
Kuruş 

20 r. Fransız. 172. 
ı S er in :-62-
1 IJolar 212,-

20 li ret 217,-
20 f. Kr'ç ka 117,-

20 drahmi 30,-
20 r. fs\·I çrc 820.-

20 leva 28,-

Anadoluhisarında 

KUçUksu meelreslnde 
Orta oyunu Ali Bey ve ırkıdaşlan 

tarafından her cuma 3,5 dL 

Clnerete meni olmıran zabata 
memurler1nın karıtlerı terkla 

edlldl 

lzmir, 7 (Vakıt) - Karşıya• 
kada Bostanlı kuyu fırka ocak 

. · Kemal beyi tabanca kur• re ısı 
ıunu ile öldüren polis Yusuf po-

lis müdürü Feyzi beyin evine 
iderek kendiıine teslim o muş

fur. Cınayetin kar::ıkoldn sarhoş
luk ve aralarmdaki eski adavet. 
ten oJduğu anlaşılmııtır. 

Karakolda bulunduğu halde 
cinayete mumanat etmiyerek ka
çan bir komiserle, iki po is ve 
bir bekçinin kayıtlara terkin edil
miştir. Bunlar hakkında takibat 
yapılmaktadır. 

' 

Liman •irketi mUdUrU Hemdi 
bey Cdesada 

Moskon, 7 (A.A) - lstanbul 
liman şirketi müdürU Ahmet 
Hamdi B. Sovyet limanlarmı tet
kik etmek üzre Odcsayn gelmiş
tir. Hamdi B. beyanatında lstan• 
bul limanile Karadeoizdeki Sov· 
yet limanlara arasında mevcut 
rabıtanın ehemmiyetli bir surette 
inkişaf etmekte olduğunu ve O· 
desa limanı üzerinde müsait bir 
intiba hasıl ettij'ini söylemi~tir. 



ve icra ilinlan 1 Mahkeme -------lıtanbul d6rdüncll icra memur· 
luğwıdan: 

Ahmet Salim ve Filipos efendilerin 
Niyazi efendiden borç aldıktan 7~0 li· 
raya mukabil merbun Bakırköyünde Ce
vizlik mahallesinde hamam ıol:ağında 

4 ·6 numaralı maa dükııtn hane birinci 
ihalesi yapılmak üzere oruz gün müddet
le mevkii müıayedeye vız olunıı.rak 200 
Urada talibi uhdesinde olub. bu kerre 
yüzde 5 zam ile ve 15 cün müddetle 
ibalei katlye müzayedesine vız olunmuş
tur 

Hududu: Sığ tarafı Rasim Efendi 
ve Ayşe lhnım dükkAm, sol tarafı u
mumr ha.JA,arkası Mehmet Beyin haneleri, 
cephesi Hamım sokağı ile mahduttur. 

Mesıhısı 96 metre murabbaı arazi· 
den 43 buçuk metre murabbaı düUAn 
ve hane 13 buçuk metre murabbaı salaş 
ıbır mütebıklıl bahçedir. 

Evsah : Dükk!nın zemini çimento, 
kepenkleri ahşap, hane bir antre bir sofa 
üç oda bir merdiven altında MIA ve 
bahçede bir sar:ııç bir kapı bir salış 

ahır n Uç meyvadıı.r fidan mevcllt olup 
Jsmıll Efendiye mıhive 7. dükkAnda 
Avni .Efendi !5 Ura ile kiracıdır. 

Kıymeti mubammenesi : I ı 50 liradır. 
Talip olanlar kıymeti mubımmenesi· 

nin ) üzde on nispetinde pey ıı.kçelerini 

alaralc 929 - !5220 dosya numnrasiyle 
eS-7 932 tarihinde saat 14 ten 17 ye 
kadar lstanbul dördüncü icra memurlu
ğuna bizz:at veya bih'ek:tle müracaat ey· 
lemeleri Te fazla ma!Omaon dosyamızda 
olduğu ilin olunur. 

Yedinci icra memurluğundan : 
P rayı çevrilmesine karar verilen 

Cerrıı.hpıı~ad• kö'Dürcü Salih Zeki efendi 
diikkAnında 300 kiye kömür şehri halin 
l J el gtinU nçık arttırma ile ~ut 12 den 
bire kadar mahallinde ıatJ!acağınd•n hı· 

:m bulunacak memur ine müracıatları il An 
olurııır 

E ·ı•p Sulh Mahkemesi Ahkl
roı \,'lsıye l lakimliğiudcn : 

1 11 ,• f :ıhtıı. i\ lin:re ro:ıhallesinde 

l\oı a~ı Bcre'•ec sokağında 20 Numa· 

r 

Ba, 

'ınedc mot"ltşrrıfen s:ıkin iken 
_ Tarihlndf! hücceten vefat eden 
fodorl veledi Yani Efendinin 

\;ıri rıın ılfo tarihinden itiharen üç ay 
içi •c! l.anun! vesaike istinad eden sıfat· 

'a 1'11 mahkememize bildirmeleri ve mü
teveffa zimmetinde ~erelc esalecen \'C 

geı ebe ltcfalc:ten alacakları olan veya 
mer(uma borçları bulunan ve her hangi 
bir suretle bak talep eden veya mirası 

hakkındı malômatı olanlann kezalık ilı\n 
tarihinden itibaren bir ay zarfında mah
kemede açılan defteı i mahsusuna isimle 
rini kaydil tesbit ettirmeleri ve bu müd 
det zarfında alacıtklarını veya talep ettilc· 
Jeri her hangi bir hakkı kaydü tesbit 
ettirmeyen zevatın mirasçılua ne şahsan 

ve nede terekeye izıf eten muracaıt ede· 
meyecckleri mılOmlın olmak üzere key
fiyyet kanunu medeninin (534) 1561 ) 
(5621 ve (569) uncu maddelerine tnfi· 
kan iltn olunur. 

Eynp Sulb M. AH. Şahsiye 
Hakimliğinden : 

EYüpde Otakçılarda Fethi Çelebi 
mahallesinin Fethi Çelebi ceddeiinde 60 
Numaralı Hanede sakin iken berayı te· 
dıvl bulunduğu Bakırköy emrazı akliye 

ve asabiye hastahanesinde bu kere v:fat 
ettiği anlaşılan Hasan kızt Atike Servet 
hanımın vuiskrinin ilAn tarihinden itiba
ı en üç ay içinde kanunt vesalke istinad 
eden sıfatl::ırını mahL:rmeye bildirmeleri 
ve müteveffiye zimmetinde gerek esale
ten ve gerekse kefaleten alacakları olan 
veya merkumeye borçları bulunan ve 
her hangi bir suretle h:.k talep eden 
\'eya mirası hakkmd:ı mıhlmatı olanların 
kezalik: illin tarihinden itibarrn hir ay 
zarfında mahkemede aÇ1lan defteri mıh· 

susuna Jı:ıydü tesbit ettirmeleri Ye bu 
müddtt zarrında alıcaL:lannı veya talep 
ettikleri her h:ıngi bir hakkı kaydü tesbit 
ettirmeyen zevatın rniras~ıya şahsın \'e 
terekeye izafeten murıcaat edemeyecek· 
)eri malılmları olmak üzere keyfiyyet 
kanunu medeninin 534. 561, 562 ve 
569 uncu maidelerlne te\fik:ın ilAn O· 

lunur. 

lstanbul Asliye ikinci Hukuk llft
kimliğinden: 

Müddei Vasiliki Hanım: Bir bap 
h'.lnenln agabet binti karabetin uhde-
sinde iken vefatile Hafitleri vaı;;iliki 
ile ~ikogosa mlinasafaten intikali rn 
zımgelirkcn müddei aleyh Nikogos 
Ef. müddeiyenin verasetini ketmede • 
rek mecmu hanenin kendi namına 
muamelei intikaliyesini icra ettirmiş 
olduğundan müddeiyeye ait nısıf hi -
senin tenzili suretile kaydın tashihi 
t.alebile müddeialeyh Nikogas Ef. a
leyhine ikame ettiği davadan dolayı 
usulen müddei aleyhe gönderilen ar
zuhal sureti mumaileyhin mezkfır 
ıikametgahı üç seneden beri tcrkedlp 
bir semti meı;hule gittiği meşruha!ile 
hiltt tebliğ iade edilmesi üzerine sepke 
den talep üzerine Hukuk u sul mu -
hakemeleri kanununun 141 inci mad
desi mucibince mezkur arzuhal ~u -
retinin bir ay mi~ddetlc müddei a -
Jeyhe ilanen tebliğine tahkikat ha -
kimliğince karar verilmiş ve arzuhal 
nüshai saniyesi mahkeme divanhane
sine talik edilmiş olmağla müddeti 
mezkur zarfında cevap vermediği tak 
dirde gıyaben icrai muamele edile -
ceği maJQm olmak üzere ilan olunur. 
- - ·- --

lstanbul 7 inci icra Memurluğun. 
dan: 

.Tor j Konstanten Dimitriades e -
fendinin müteHffa Yorgi Nomiko ,.e 
müteveffiye Zinovya ile matmazel 
Fotini ve Aleksnndros ve 'Maryos E
fendiler zimmetlerindeki alacağın-
dan dolayı mahçuz olup Galatada 
Sultan Ileyaırt rnnh:ılle ·ind<> Krlıç 
Ali paşa caddesinde kain atik 77, 79, 
81 cedit 79. 81, 83 numaralı Nomiko 
hanı demekle maruf malQmelhudut 
hanın tamamı otuz giin müddetle 
mevkii müzayedeye vazedilmiştir. 

Zemin kat: 83 numara 'firyeste 
taşı mahzeni havi mağaza, 81 numa
ra kezalik Tiryeste taşı mahzen ve 
merdiven altı n hir ardiyeyi havi 
han methali. 79 numara Triyeste ta
şı bir halii ve bir depo ve çimento 
döşeli camekan aydınlıktı nınhalde 
lukum makinesi sabit biı· ka!';nak H 

bir konsoldan ibaret fabrika tesisa -
tr. 

Birinci kat: Orta yeri aydmlıklr, 
etrafı demir p:ırmakhkh ,·e sütunlu 
dört kısrmdan mürekkep koridor ve 
bir aralık ,.e üzerinde seldz oda bir 
haJa ,.e aralığında bir musluk ve bir 
merdiven altı ,·ardır. 

ikinci ve üçüncü katlar birinci 
katın aynidir. Yalnız ikinci katın bir 
odasının. üçüncü katın iki odasının ().. 
nüne müsadif koridor kısmen came
kanla kapatılmı,tır. Uçüncü kata 
kadar merdivenler, koridorlar Tiryes-, 
te taşı döşelidir. Dördüncü ~atın mer 
diveni ahşaptır. Dördüncü kata ait 

~~= ~ Boz Na var 
Yazan : 

Mm. Rube 

janski 

-- - 2-2 

Defterin ilk aayfaama bilyük ve 
muntazam bir yazı ile yazmağa 
bı~hyor: 

"Yarabbi bana acı! Bana tloğı-u yo 
lu göster. Görüyorsun ki, ne büyük• 
azap çekiyorum, kendimi teslim etle-! 
ceğim adam çok naziktir. Gözüme aö 
züJ.."tüğü kadar da garip renkli de . 
ğil. iyi 1"ılpU, cömert .• 

Allahım, bana cesaret ver. Bun -
dan sonra ıık tık kUiaege gideceğim. 
Uzurı oe büyük bir kadife örtü işliye· 
rek kiliseye lıediye edeceğim. Bana 
acı Alla/um ... 

Bu sırada kapıcı telefon etti 
Hügo Ştrıvs yukarı çıkıyordu. 
Natqa defteri kapayarak bir 
çekm'ye sakladı. . . • • • 

Dört saat sonra defteri gene 
açıyor ve yazıyor: 

"lı bozuldu. Zengin olmıgacağım, 

meşhur olmıyacağun, ne yapayım ka~ 
derim bu imiş ... 

ikinci bir şişe şampanya istedim. 
Onu da içtim. Kabahat bende oldu. 
Şen, hoppa, sevdalı olacağıma bu u -
ğursuz içkinin tesirile içimde ne var 
sa söyledim. (Kıral)a esrarımı a:nlat
tım ve Taganıi'nin resmini göster -
dün. 

Çok nazik davrandı. Bana: "Ken
dinizi zorlamayırnz evlddım!., dedi. 
Odcı etrafımda dönüyor: Sol "limle 
mi yazsam? Hayır. Yatmalıyım. Ah! 
Her halde çok yazık ettim. 

Ne güzel başlamıştı. Yemeği oda. 
ma getirtmiştim. Kendimi gayet se • 
vimli gösteriyordum. Bana aşık oldu· 
ğu belliydi. Şen durduğumu nörd·u: -
çe seviniyordu .. Kahrıeleri içtikten 
sonra büyük lambaları sönliür:lük. 
lskemlesi.ni bana yaklQ!jlırdı, başınun 
ağndlğını söyledim, kendisinden yat -
nıak için izin istedim. Mura lrareket
lerlml görse benl alkışlardı. o. souu-ı 

--r - Takvim ---,J Emniyet Sandığı Müdürlüğünde 
Cuma Cumartesi Mahımmin lkrız Merhunatın cins ve nev'ile mevki Horçtoıı1JI 

8 Temmuz 9 Temmuz k · t\ · ·ı ·smi ıymetı o. ve müştemı tn ı 
4 RebiUevvel 5 Rebi. evvel 
Gün doğuşu 4.36 4,37 6210 84 Eyüpte, Zalmahmutpaşa mahallesinde Halit Be1 
Gün batıoı ı 9,43 ı 9.43 Debbağhane caddesinde atik 67, 69 
Sabah n&nlAZl 3,12 3,10 ve cedit 67, 69, 67 numaralı dükkanı 
ögıe .. 12,l9 12,19 müştemil maa bahçe bir hanenin ta· 
lklndl • I 6,19 16,19 d f mamı ve eruuine cari nısa masura 
Ak§8Jll ,. 19,43 19,43 tatlı SU. 
Yataı • 21,44 21,43 
tın.sak .. 2.19 2.20 6180 830 Haydarpaşada mukaddema altuni za· Mediha fi 

MüzeyYeO 
Hanımlat• 

Yılm geçen 

GUnler' 

Yılın kalan 

Günleri 

} 183 

} 181 

184 

180 _________________ , ... 
HAVA --- Dün sıcaklık azami 25 :ı..sgarl 

15 derece olarak tesbit ~ilmiştir. B•ıgün rüz 
gAr poyrazdan mUtehavvll sUratıe ·~secek, ha 
va ekseriyetle açık olacaktır. 

__ RADYO __ 

-------------Bugün-' 
İSTANBUL -··· 18 den 19 a kadar gramo· 

fon, 19,30 dan 20,30 a kadar Bedia RlZ& ha· 
nımm i§tlra.kile saz, 20,30 dan 21 e kadar gTll 

motonla opera, 21 den 22 ye kadar İnci ve 
Bclkls hanımların l§Urakile saz, 22 den 22,40 
ıı kadar tango orkestrası. 

VİYANA (517,2 m.) - 12,80 konser, ı~ 
pllk, 17,30 konser, 21,l:S musiki, 22,80 mu· 
siki, 23 dllllS. 

BO'KROŞ (394.2 m.) - 13 pltı..1<, 13.(5 
haber, H plA.k, 18 dans, 19 h:ıber, 19,10 
dans, 20 mu.!liki, 20,20 plAk, 21 tiyatro, 22 
orkestra, 23 plô.k. 

ROMA (441,2 m) - 13.415 musiki, 16,SO 
konser, 21,45 musiki, 23,15 konser. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 kon -
ser, 13,05 ~igan musikisi, 18,20 konser, 21 ,S5 
konser. 

OSLO (1071,4 m.) - 19 pl!k, 21 orkes
tra, 23,15 kon.ser. 

MOSKOVA (1304 m) - 17,10 musiki, 
18,10 musikl, 18,30 haber, 19,30 haber. :!0,20 
mu'31k1, 23 fraI18IZca neşriyat. 

VARŞOV A (14ll m.) - 13,4~ pllk, 
16,10 plak, ıs koııııer, 19,20 musiki, 21 kon
ser, 23 dans. 

PARİS (1725 m.) - 7,415 jlmnıısti1< ",35 
jimnastik, 8,45 jimnaatik, 9 haber, '..3 kon!e 
rans, 13.30 pl!'ik, 21,30 li?onlk, 21,45 tiyat
ro, 22,15 haber, 22,30 konser. 

merdivenlerin sa.hnnhklan çini dö • 
şeli \'e dördüncü katın kezalik ko -
ridoru çini döşelidir. Birinci katta 
bir numarayı 'Jhtln eden kısımda .iç 
içe iki ocla olup beher kısım üzerine 
tesadüf eden daireler iç içe iki oda -
dır. 2.> numaradan 32 numaraya ka
dar koridor dahi dahil olmak üzere 
ikiye tefrik edilmiş olup arka kısmı 
zemini çini döşeli mozaik ~amaşır 
tekneli demir maJtız ocaklr mutfak -
tır. Odadan mutfağa kapı olduğu gi
bi mutfaktan hala aralığına da ay -
nca bir kapı vardır. Üst kat ortasın 
da kırmızı çini döşeli kısmen tarası
dır. Hanın üstü Marsilva kiremidi ve 
clört cam aydınlıkhdır: Müstecirlerin 
kunturato müddetleri hitam bulmuş -
tur. Bir odasında bila ücret hisse • 
darlardan Mihalaki ef. oturuyor. Ye
di odası boştur. 1, 2, 3, numaralar • 
da Şekerci Alekı:;andros ef. 19 lira, 
4, 5, 6 Lazaroviç ef. 25 lira, 7,8 Hara
Jam bos ef. 10 lira, 12, 13, Oskar ef. 
20 lira, 15, 16 Yorgiadi ef. 16 lira, 18 
numarada Pistof ef. 10 lira, 19 Çar -
kof ski ef. 6 lira. 22 - z.ı Parodi ef. 
18 lira, ve son katın mecmuunda oda 
başı ef. Haralambos ef. 20 lira, zemin 
katta 83 numaralı mağazada Sotiria .. 
di ef. 40 lira ve 79 numarada Değir
mencioğlu ef. 40 lira mahbemah ver -
mektedirler. Umum mesahası 2~2,5; 
han binası 233; aydmhk mahalli 49,:l 
metre terbiinde ve tam kargir olup 
kıymeti muhammenesi kırk üç bin 

1755 2292 

2220 2348 

684 3902 

600 4933 

507 5452 

076 5461 

de elyevm Hasanpaıa mahalleıinda 

Nişantaşı sokağmda atik 29 cedit 51 
numaralı maa bahçe bir hanenin ta· 
mamı. 

Boğaziçinde Anadolu hisarında atik 
otak tepe cedit aaka batı sokağında 
atik 20 cedit 4 numaralı maa bahçe 
bir hanenin tamamı. 
Kadık6yünde Osm:ınağa elyevm Ra
simpaıa mahallasinde atik Duz cedit 
karakol hane sokağmda alik 33 mü· 
kerrer cedit 80 numaralı bir bap ha
nenin tamamı. 
Eyilpsultanda Fethiçelebi mahallesin
de çayır caddesinde atik 29 cedit 13 
numaralı maa bahçe bir hanenin ta· 
mamı. 

Tophanede Sllbeylbey mahallesinde 
Topçular sokağında eski 499 yeni 481 
numarah bir hanenin tamamı. 
Kadıköyilnde mukaddema Oımanağa 
elyevm Hasanpaıa mahallesinde atik 
Kurbağlıdere cedit Kurbağhdere bi
rinci sokakta atik 6 mükerrer 6 cedit 
8, 8· 1 numaralı iki hanenin tamamı. 

Erenköyünde Sahrayı cedit mahalle· 
sinde istasyon caddesinde eski 30, 30, 
30-1 Ye yeni 30-2, 30-3 numarah maa 
bahçe üç dilkkinı müştemil bir ha· 
nenin tamamı. 

Rıfkı Be1 

Ayşe Şa 
te Han1lll 
Fehmi Sef 

Ahmet al' 

Fatma Sa 
ve Salih• 

Yegane H., 
Emine Ce 
ve Fat111a 

Nerime H. 

ismet H. 

185 5489 Zeyrekte Kasap timorhan mahallesin- Ümmeti tf, 
de Zeyrek caddesi pir Mebmetpqa 
sokaiında atik ve cedit 1 numarala 
maa bahçe bir hanenin tamamı. 

650 5527 Beşiktaıta Meırutiyet mahallesinde Hadiye ft 
Nişan sokağında atik 30 mükerrer 
cedit 55 numarah bir hanenin tamamı. 

47 6184 Beykozda Yahköy mahaUeainde gazi
yuuı sokağmda atik 27 cedit 35. 35-1 
numarala maa bahçe dükkanı müıte
mil bir hanenin tamamı. 

Mehmet Ct' 
mal Ef. il• 
Ayıe Ye fıt' 

ma H. lat 
Şakire H. 60 9692 Anadoluhisannda Göksu mahalleıinde 

Kandilli sokağında eski 7 mükerrer 
yeni 3, S, 7 numarab iki dükkloı 
mnıtemil bir hanenin tamamı. 

Yukarıda ikraz numaraları yaııh emlakin vadesi bitamınd• 
tbocuu ödenmemesi basebile 61 gün müddetle satıhğa çıkarıldıaınd-' 
alip olanların veya fazla tafıilat isteyenlerin sandık sallı anıit"' 
liğine müracaat eylemeleri !uzumu ilan olunur. (3179) _,,!. 

yüz eJli liradır. 
1'alip olanların ve daha ziyade 

malftmat almak istiyenlerin kıymeti 
muhammenesinin yüzde on nispetin -
de pey akçesini ve 926 - 3618 numa
rasını müstashiben dairemize müra -
caat eylemeleri ve ihalei ev,·eliyesi 
11 - 8 - 932 tarihine müsadlf pcr -
şembe günü saat 14 ten 18 e kadar 
icra kılınacağından müşterilerin biz -
zat veya biJvekale dairede hazır bu
l anmaları ilan olunur. 

irtihal 
Mabeyn müıiri esbakı merbO.

Ferit Pş. zade izzettin Beyin bl' 
fidesi Süade Hanım henüz geııf 
denilecek bir sinde iken, d
sabab Pangalbdaki hane1i11d' 
fücceten vefat etmiştir. Maçlı' 
kabristanına defnedilmittir. 

Pa ngaltt Dandorya apartmanı No. f 

nabUmekliğim için arka.sını dönmüş • birer birer sayıp döktüm. (Kıral) ın 
tü. Aynada beni görebUmeaini müm- bu kadar alicenap olduğunu zannet -
kün kılacak bir vaziyet aldım. Saçla - mezdim! O kendisini sevecek bir ka-

mülikaho neticesini Natapd~ 
sordu. Nataşa bu mülikabD 
netice verdiğini anlatınca Kr6~ 
şaşaladı. Genç kadın kat'iye 
dedi ki: 

rımı omuzlarıma dökerek en cazip dına layıktır. 
tavnmı talandım. Onu gözlüyordum. Ah! itti! itti! BUmem bana ne 
Sigarasını sık sık içiyordu. Ben te • yaptınız. Yalnu bu akşam ~unu an
lciş etmiyordum. Arkamda Anna Tav ladım ki sizi müthif surette seı·iyo -
benden aldığım göğsünün sol tarafın rum. Sizsiz mes'ut olanugacaömı. Ya 
da bir kedi işlenmiş gömlek vardı. nınıza avdet ediyorum. 
Lavanta süründüm. Belki beni aldatmışsınızdır. Şu 

Bütün /ıareketlerimi takip etnıi~ - halde siz benden çok kuvvetlisirıi:. 
tl. Yarnma geldi.. Ellerini güzümde Ben sizi aldatmaktan dcizim. 
gezdirdi, bu hal beni tikllindfrdi bir Şu dakikada yanımda olsanız da 
kadeh daha içmek istedim. Kendime · dizlerinize kapansam... Bu adam,ar 
kuvvet vermiye lüzum görüyordum. servet, ıeref bana ne? Siz yokken be
Vst iUte üç kadeh yuvarladım. O da nim kanım donuyor. Eğer iradem kurı 
içti. Sarlwş olmuşum. O anda birden l'etli olsaydı sizi ı'flktinde unutur -
bire Tagamiyi gördüm. Evet onu.. dum. Fakat iradem yok. Osman Rey 
Odanın içinde dimdik duruyordu .. 4ğ sokağına döndüğüm zaman piınıan o 
lıyarak yalvarıyordu: "Yapmayım: lacak mıyım? latanbula geldiğimdm 
bunu! Tagami sizi seviyor!., Sonra bir gün sonra sizinle konllflJCflk met:
kayboldu. Evet inanılmıyacak şey. O zu bulamıyacağımı biliyorum. ıUü
nu gördüm ve sesini işittim. O va • talebatınız beni ezecek eminim. Fa -
kit bağırdım. Ştravs ne olduğumu sor kat ne olur.a olsun Cl!Jdel ediyorum. 
du. Beni affetmesini söyledim. J.'n _ Doğrusu kendi kendimden nefret et
kat Jttiye ihanet edemiyeceğiml ar - mektegim. 
tık anlamıştım. 

Tuhaf değil ml1 içime hemen bir 
halülik 11eldL Kederimin ubeplerini 

iV 
Erteıi gOnO saat on bire doğ· 

ru Kr6ıer gelerek Ştran ile olan 

- Beni kabil olduğu kacll' 
çabuk Jstanbula gönderiniz. Si' 
nemada çahşmak istemiyo~ 

Kröger fazla ıırarın faide :,,. 
miyeceğini anladı. Ve bu k• ,ı 
gidip Ştravse bildirdi. Milyo• 
omuzlarını ıilkti: I' 

- Daha iyil Cehennemin dl' 
bine kadar yolu var.. Çabuk 
fediniz şu bellyı. ~ 

Kröger küfilrler saTUr~ 
Grandotele d6ndU. Film dl~ 
lesinde mühim bir komiıyoD .;,.. 
cakh. Onu lcaçmyordu. fi t/I 
patrona yeni baıtan güıel ,&
metres bulmak llzımdı. O ~ 
reı hem ecnebi, hem de ti' 
maya girmiye heYesli olmab"" 
Çünkn Viyanah kadınlara ,O 
olmazdı. ,.,,,.,,,,,, 
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Bir hanım aranıyor - Saraç- ti 13181) b. . f 1" h ı· e hıınebasında ~}alil lbrahi m eczanesi itti- daire encümenine müracaa arı. tam Br ı as a ın . "lind•"r. 'l'"' p;yonko•u Raz; k;şe- lstanbul Belediyesinden: icra edilmekte olan kanalizaıy~• 
Bir Amerl kan gazetesi bu vazlyetiıı 

sebeplerini sayıp döküyor 
Btr Amerikan gazetesinde şu satırları ortadan kaldmmı, her şey yolun

okuduk: 

Zamanımızın ve iktısadi buh
ranın en dikkate değer tesirle
rinden birisi de, büyük küçük, 
bir çok belediyelerin iflas ha
linde bulunuıudur. Amerikanm 
üç büytık şehri, uzun bir listenin 
baımda 2eimektedir. Her şehir, 
sarfiyahnın çokluğundan, varida
tının azhğından ve gittikçe de 
azalmakta olduğundan balıse t· 
mektedir. 

iflas halind• bulunan Amerika 
ıehirlerinin başında Şikago gelir. 
Jki senedenbcri, Şikago beledi
yesi, burçların. veremeyecek bir 
acz halindedir. Mektepler güç
lükle idame ettiriliyor, muallim
lerin aylıkları, bir kaç aydır veri
lemiyor. Arhk fakirJere yardım 
edebilmek için para veren kal
mamıştır v~ Şikagoda, yüzlerce 
şehir, açlıktan ölüme mahkumdur. 
Hatta Şikago belediye reisi Mis· 
ter "Cermak,, , para b~lamadığı 
takdirde, şehir zabıtasınm büyük 

bir kısmı ile etfaiye efradına 
yol vereceğini söylemiştir. Bu ka
rar tatbik edildiği takdirde, şeb· 
rin bir anarşi içine diişmesi pek 
tabiidir. 

Nevyork şehrinin işleri, Şika
kagonunki ltadar karışık olma
malda heraber, ondan pek de 
daha iyi değildir. Bundan bir 
müddet eneJ, belediye, masra
fım lemin ve borçJarmm f aizlc
rini •erebilmek için bir istikraz 
yapmak mecburiyetinde kalmıştı. 
Belediy .! reisi Valker, bankaları 
belediyeyi öldürmek niyetinde 
bulunduklarma dair ittiham ettiği 
:zaman, kend isine, bunun, bir İs · 
tikraz akdi için yegane çare o!· 
duğu söylenmişti. Zıra, Nevyork 
belediyesi, artık para sahip!erinin 
emniyetit i kaybetmişti. Fak at en 
manidar had ise, Fıladelfiyada 
geçen hadise olmuştu. Amerika
nın ehemmiyet itıbarile i;çüncü 
olan bu şehri, tıpkı Şikago gibi 
masraflarını ve bOi'çlannı ödeye

mem.ekt~dir. Belediye m5şavirleri 
•ergılerın yUkselti!rnesini teklif 
ettiler. Fak at mükelleflerin vazi
yeti kar~ııı.nda buna imkan gö· 
rülememıştır. 

Eu üç şehir belediyeninin hali 
Amerikada hiçte husu~i bir hal 
değildir. Öteki belediyeler de 
böyledir. Bunun sebebi nedir? 
Bu suale cevap pek nazik bir 
meselenin meydana çıkmasına se
bep olacaktır. Amerika büyük 
bir sür' at!e, ı•urban ist,, şehirci 
bir millet oluyor. Son tahriri 
nüfus, Amerikalıların yarıdan 
faz!asmm şehirlerde yaşadığ~nı 
teıbit etmittir. Köylüler bde 
şimdi, ş~birlerin refahına ~er
butturlar. Binaenaleyh, Amerıka
da şehir meselesi demek, milli 
bir mesele demektir. Bu itibarla: 

- Amerika şehirleri neden 
müteessir oluyorlar? 

Sualini sorabiliriz. Fakat bu
nun cevabi pek güçtür insan 
bunu ne kadar tetkik ederse o 
kadar muhtelif ve o kadar ka
rışık meselelerle karşılaşır. 

Bu hususta yapılan ittibamlar
dan en çok işidilen suiistimal Ye 
fena idaredir. Herkes : 

- Suiistimali ve idaresizliği 

da gider: 
Diyor ve bir çok misaller gös-

teriyor. _ k'' 
Euounla beraber, bu gun u 

güçlüklerin en mühim~i ~u değil
dir, Nevyork belediyesmın k~sur
ları, bundan on sene e•velkı ku· 
surların yanında hiç kalır. Bu 
noktadan bakarsak. bu gün bele
diye idareJeri daha iyi, . yani 
daha namuskar bir surette ıdare 
ediliyor demektir. 

Yalnız, Amerikamn en bilyü
şebri olan NeYyorkun belediye 
idaresin i kendine layık bir bele
diye değildir. Bunun sebepleri 
pek acılthr. Şehrin gayet keniş 
olan hudutları birinci b ir sebep 
teşkil ediyor. Bundan sonra, Nev
yorkta doğmuş yerli pek azdır, 
Nevyork halkını dünyanın ve 

Amerikanın dört bir köşesinden 
gelenler teşkil ederler. Muhtelif 
şahsiyetlerden müreklcep bu hal
kın müşterek ve tek bir ideal
leri yol.tur. Yüzlerce tanınmış 
Nevyorklular ise, uzak yerlerde 
bayat:armı kazanmak mecburiye
tinde oldukları için kendi şehir· 
lerinin başına geÇip idare ede
miyorlar: 

Amerika müstakil bir millet 
olduğu zaman, memlekette mü
him bir şehir yoktu. 1792 tahriri 
nüfus, Filadelfya'da 42,000 Nev· 
york'ta 33,000, Boston'da 18,000 
nüfus olduğunu gösteriyor. Ame-

rikada o zaman 8,000den fazla nü
fusu olan Baltimor ve Çarliston 
şehirleri vardı. 

Eski Amerikalılar bu vazıyeti 
iyi bu!uyordular ve meşhur bir 

Amer i kalı, Tomas Jeferson, bü
yük şebirleri, büyük paralara 
l;ehzeli) oıciu . Faka, kuk elli se
ne içinde Amerika'da ,ehirler, 
yerden rnantar gibi bitmiye baş
la clıhır. Nevj ork şehri 100,000 
nüfustan ya rn.1 mil) ona yükseldi. 
Fakat kin se aldıı ış el rn edi . Cüm-
huriyct n.ticssis:eri, gayet mun
tazam olarak kurdukları csasiar
da, belediyeJeri t:esaba dahil et
memişJudi. Binaenaleyh, şehir

ler, mahalli politikacıların elinde 
ka1dı. l:u politikacıların düsturu 
da ııgalip gelen talan eder,, idi. 
O zamanlar idare usuli sofra 
başında içki içer gibi bir şeydi. 
Her intihabatta, kazana, kendi
sinden evveki ıanıanlarda bulu
nan memurları ve adamJarı silip 
süpürüyor, kendi adamlarını iş 

başına geçiriyordu Bunlar da a1el
ekser cahil ve aç oldukları için 
memurlara hücum ediyorlardı. 
Binaenaleyh, Amerika şehirleri
nin ve belediyelerinin böyle yağ
ma cdilmi' olması şayam hayret 
değildir. 

Fakat yavaş yavaş düşünen 
ekaliyetler bu hale isyan ettiler, 
terakki, kendini hissettirmiye 
başl?.dı. 1900 senesinde faaliyet 
bCsbütün arttı ve eski düstur 
"iktısat ve namus,, oldu. Ve ya
vaş yavaş, belediye işinin husu
si bir iş değil, bir devlet işi ol
duğu anlatıtldı. 

Zira, nihayet belediye sade 
sıhhat işleri ile intizamdan me
sul değildi. Yolların yapılması, 
kanalizasyon inşa11 gibi.. Daha 
başka vazifeleri vardı. Fakat 

sinde istihdam edilmek üzere kefaletle ameliyatı dolayısile 9 temmuz 932 tarihinden itibaren Mercan a 
okur yazar bir hanıma ihtiyaç vardır. lsmetiye caddesinin bilcümle vesaiti nakliyeye k zpah l:.u lunacağı 
Her gün s:ıbahtın akşıma kadar müra-

caat edilebilir _:il:a:n_o::_l:u'.:n~u~~r·:__(~3~1~8~2~)------=====:::===::: 
iş anyor - Günün mu:ıyyen sa

atlerinde çalısmı 'ı üzere usuli.l müzaafa
ya nkı f bir ~uhısip iş aramaktadır. Kız
taşı karşı sında 7 numarııdıı l:'I. S. rumu
zile tahrr'ren müraca3 t edilmesi. 

iş ar1yor _ Her ne iş olursa ol
sun yapar ım, iş arı yorum. B11 kı rköy Os
maniye k:ırivesinde kahveci lsl\en der va · 
sıtasife berb~r Ali mahtumu l'\ecati. 

Para yahut her nevi e,ya
Hüı.. umet memuruna kefaletle y:ıhut ipo· 
tekle verilir. Saat g . 12 ara sınd:ı müra

caat. ls tıınb ul Bahçekapı dördüncü Vakı f 
b:ın asmaknt 29 l'nion Kol - T 

Taşra mUşterllerimlze -
!\adın rah :ıtsızlıldnrı genelik, doğıım. lo· 
hosal ı k hı fzıs,ıhhnsı çocu k düşiirmek, 
bebek beslemek bunla rın beherinin fiau 
postrı iicretil e beraber yi.ı z kuruştur, ra z
la gönderilmişse iade edilecektir. l s trınbul 
Union Kol - T 

Satıhk av köpe9i aranıyor
lyi cins bir yaşına kadar satın ı lrn~cık

tı r. r. alatada 1-ürd:çil e ıde kahveci Ö mer 
efendiye müracı:ıtfarı. - ------

lff ocaöı 
.. işs izlere iŞ \'C istı yenlere her sı nıf 

i şç i, ~rın'a c k llr ve memurlar \·erilir i n şaa t, 
fılır ik a , elektri k. su resi satı yap:ınl ar \ c 
s:ıir bilOmum iş, fen ,.e s:ın'a c sahipleri 
tanı~tırılır. 

A ı:ml~k şatılır, kiralanı r ve akarıı t 
idare olunur. 

,& iş oca/!,ın a ortak 3Jınır. 
Babıali caddesi Orhan Bey hnn tele-

fon 2:1495 

.!illi ~1111~ 
Dr..A.Eman uelidisi 
Zührevi hastahklar 

muayenebaneıi 
Sirkeci : Tr:ıbzon oteli yanında 

bunlar niçin şehir belediyesi ta
rafından hususi bir tirket kadar 
ucuz yapılamıyordu ? Bütün me· 
sele, siyasetin belediye işlerine 
karıımaması idi. işte bunu da 
;zeki kimseler çoklar. anlamış!ar-

dır. Son otuz senedir, belediyeciliği, 
iş husunda daha pratik .bir 
hale getirmeğe çalışıldı. Amerıka 
şehir!erinden Bufalo, Cürcinatti, 
Yeni orlean gibi belediyeler, işte 
bu tip üzerine ( iş belediyesi ola
rak çalışmaktadır. 

Büyük belediyeci Vilyam Beoet 
Munro daha yakınlarda, belediye ' ~ 
memurlarının mesaisinin hususı 

şirket meınurları mesaisinin an
cak yüzde altmış derecesinde ol
duğunu ispat etmişti. Bununla 
beraber, mükellefin bu gün ver

diği her dolar, eskiden olduğu~
dan daha iyi idare edilmektedır. 

Fakat bu kafi değildir. Na
muslu ve dirayetli bir sure.ne 
idare edilen bir çok şehirler, yıne 
parasızlık içindedirler. . . 

Buna mani olabilmek ıçın ~e 
lazımdır ? iyi idare edilen C1~
ciatti ve Milvauke gibi beJedı
yelerin sırları nedir? Basit : . 

Mütevazin ve munt~zam b.ır 
bütçe. Orada sadece bü!çe~ın 
her faslı lüzumlu, değil mı dıye 
tetkik edilr.ıekle kalmıyor, .h~ye· 
t . umumiyeye olan nisbetını de 
ı . t" 

aratarak muvazenedeki vazıye ı 
varidata nisbetle tesbit ediliyor. 
Bu Amerikan aile reislerine 

bo~çlanmamaları için gö.st.erile.n 
u aile bütçesi ,, plim gıbı bır 

şeydir. . 
Eu iki küçük şehir beledıye-

sininyaptığını ergeç büyük bele
diyi er de yapacaklardır. Zira buh· 
ran onları buna sevkedecektir. 

3. Ko. Sa. Al. Ko. dan 

Edremit'teki kıtaat ihtiyacı için 
1.360,000 kilo odun kapah zarf
la münakasaya konmuştur. iha
lesi 9- 7·932 cumarte1i günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartnameyi 
ve evsafmı görmek istiyenlerin 
her gün ve ihaleye i~tirak ede
ceklerin de vakti muayyeninde 
teklif ve teminat akçelerile birlik
te Edremit .satın alma komisyo· 
nuna müracaatları. (459' (2797) 

/!!- .... ~ 

Çorlu'daki kıt'at için . 10,600 
ve Tekirdağ için 13,000 kı lo sade 
yağı kapah nrf usulile münaka
saya konmuttur. ihalesi 10-7-9~2 
pazartesi günü saat 14 tedır. 
Şartnameyi görmek istiyenler de 
her gün ve münakasaya iştira.k 
edeceklerin de teminat ve teklaf 
ınet<tuplarile vakti muayyende 
Çorlu sabnalma komisyonun mü
racaatları. (451) (2744) 

• * • 
K. O. Ye birinci fırka ihtiyacı 

için ayn ayrı şartnamelerle el-
lişl'r bin kilo un alınacaktır. Pa
zarlığı 9-7 932 cumarlesi günü 
1430 ve 14·45 te yapılacaktır. 
Şartnamelerini almak istiyenlerin 
komisyona müracaatları tal iple
rinde vakti muayyende komisyo· 
numuza müracaatlan. (512) 

(3140 ı 
• • * 

K. O. için 2,000 kilo sade 
yağı ile Çatalca Müstahkem 
mevkii için 100 kilo çay ayrı 
ayrı şartnamelerle alınacaktır. 
Pazarlığı 9· 7-932 cumartesi gü
nü saat 14 te ve 14-15 te yapı
lacaktır. Taliplerin ıartnamelerini 
almak üzere her gün komisyona 
müracaatları ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de vaktinde komis· 
yonda bulunmaları. (513) (3141) 

• • 
1- Edremitteki kıtaah aske

riye için (:t90000) kilo lrnru ot 
kapalı zarf uauiü ile münakasa
ya konulmuştur. ihalesi 30 Tem
muz 932 tarihine müsadif cu · 
martesi günü yapılacaktır. 

il- TaJjpleri şartname ve ev
safı görmek ve almak üzere her 
gün ve münakasaya iştirak ede
ceklerin de ticaret odası tastik
namesi ve teminatı muvakkate· 
leri ile kapalı zarfla aynı günde 
ve saatte Edremit askeri SA. 
AL. KO. na müracaatlara ilin 
olunur. (515) (3154) 

t,. ... 

Çatalca Mst. Mv. fırın odunu 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
14-7-932 perşembe günü saat 
16 da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak isteyenlerin hergün ve 
pazarlığa ittirak edeceklerin de 
vakti muayyeniode komisyonu· 
muza müracaatlara. ((521) (3176) 

• • * 
Çatalca Mst. Mv. için 800 ki

lo üzüm pazarlıkla alınacaktır. 
ihalesi 11· 7-932 pazartesi günü 
saat l 6,30 da yapılacaktır. Şart
namesini almak istiyenlerin her 
gün ve pazarlığa iştirak edecek
lerin de vakti muayyeninde lco
misyonumuza müracaatları. (520) 

(3175} 
• • • 

Haydarpaşa hastanesi senelik 
francala ve yumurtası pazarlıkla 

alınacaktır. ihalesi 13· 7-932 Çar 
şamba günü aşa2'ıdaki saatlerde 
komisyonumuzda yapılacaktı.r. 
Şartnamesini almak isteyenlerıo 
her gün ve pazarlığa ittirak ede-
cekJerin de komisyonumuza mü· 
racaatları. (523) (3178) 

Saatleri 
FrancaJa 14,30 
Yumurta 1) 

• • • 
Çatalca Mst Mv için bin kilo 

taze ayşe kadın fasulyası alına· 
cakhr. Pazarlığı 11-7·932 pazar• 
tesi günü saat 16 da yapılacak· 
br. Şartnamesini görme~ i~ti~en· 
)erin hergün ve pazarlıga ıştır~k 
edecek:erin de vakti muayyenın
de komisyona mür:ıcaatları. (519) 

(3174) 
* • • 

Üsküdar ciheti kara nakliyah 
pazarhkla ihale ediJecektir. ihale 
tarihi 13-7-932 çarşamba günü 
saat 14 tür. Şaıtnamesini alm~k 
istiyenlerin her giin ve pazarhga 
iştirak ed~celderin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza mü· 
racaatJarı. (522) (3177) 

lir • 

K.O. lut'aları hayvanata nç ay· 
lak samana pazarlıkla alınacak· 
tır. ihalesi 11-7-932 T. pazarte-
si günü saat 17 de komisyonu
muzda yapılacaktır. Şartnam_e· 
sini almak isliyenlerin her gun 
ve pazarlığa iştir~k edecel(!e,in 
de vakti muayyenınde komısyo-
numuza müracaatları. ( 518) (3173) 

Istanbul Mıntakası 
Sanayi Müdür

lüğünden: 
1 - 931 mali senesi ihtiyacı 

için gümrük resminden muafiyeti 
tasdik edilen mevaddı jptidaiye
den mezkür senede işlenmeyip 
te 932 mali senesine devredilen 
mevaddı iptidaiyenin cinı Ye 
miktarları ile 932 mali senesi 
ihtiyacı için tal\!p olunan mevad
dı iptidaiyenin cins ve miktarla· 
rım gösterir ikişer nüsha bey.an· 
namenin 15 gün zarfmda lktısıt 
VekaJetine gönderilmesi. 

2 - 12863 numaralı ithalata 
tahdit kararnamesine merbut (B) 
Jislesinde yazılı olup sınai mü• 
eıısese1erin mevıddı iptidaiyesini 
teşkiJ eden mevaddıo gilmrülc 
resmi verilmek şartile tahdit ha· 
rici olarak ithaline müsaade ve
rilmek üzere iki nüsha talep 
beyannamesile birlikte iktisat 
vekaletine müracaat edilmesi ve· 
kaleti müşarünileyhadan tebliğ 
edildiğinden alakadar sınai mü· 
essese sahiplerinin yukarıda izah 
edildiği veçhile beyannamelerini 
tanzim ederek iktisat vekaleti 
celiles'ne göndermeleri ilan olu
nur. (3145) 

Matbaamıza " elen eserler: 

llcsinzli Sark 
l 

"Hesimli Şark, , numara I 9 Temmuz 
1932 nüshası döı t rcıı ~l i ıcüzel b:r ka· 
pak içinde Yc- ni mektı•pte bahçe işlrri 
(! lılzırrahm:ın R ıı şitl çocuklar h:ıl< kında 
bir honferans IK:\zım Nami) Ed~tlarıına 
(Faik ı\ lil genç şairler \ e halk edelılyah 
(Peyami Safa) Sumı:r \e rli ıiı'ı-rde <l ı n 
(Hikmet Turhan) vahşi n i n intikamı (Ali 
Rı za Sey fi) göl~e ( M Feridun) ile t!uh1 
bir çok kı ymetli ya ııl arı ihti\'a etmekle 
dir. Okuyucularım ıza tavsiye ederi"-
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rıHayriye Lisesinderu 
Bakalorya Ve Sınıf Dersleri 

İkn1al İmtihanlarına Hazırlık Kursları 
Kurslar erkek ve kız talebeye de mahsustur 

Büliin Türkiye Liıe ve Orta mektepler birinci ve ikinci devreler mezuniyet imtihanlarına 
giren talebenin muvaffak olmadığı gruplarla diğer mnıfJar talebesinin ikmale kaldığı dnsle

re hazırlık kursları açılmıştır. 

Hayriye Lisesinde açılan bu kurslar aşağıda isimleri yazılı memleketimizin kıymetli muallim-
lerinin teşkil ettiği talim heyeti tarafından idare edilecektir: 

R i ya. z iye : Hasan Fehmi ve Haydar Niyazi Beyler 

Fizik-Kimya : Ali Hikmet ve Hulusi . Beyler 

Ta.biye : Doktor Ziya Cemal Bey 

Türkçe Edebiyat: Ali Sedat Bey 

Felsefe-içtimaiyat: Hilmi Ziya Bey 

Tarih • Coğrafya. : Mükrimin Halil ve Necmettin Beyler 

- va ban c ı D i 1 : Nurullah Ata Ye Şahap Beyler 
Kurs 10 Temmuz Pazar günü başhyacaktır. Fazla tafsilit ve tedriı hakkında malumat almak 
istiycnler hergün Saraçhanebaşında Münür Paşa sokağında Hayriye Lisesi Müdürlüğüne 

ıınııı~ınınıın11ıooıınııı~ıı~ıı~ıımııınınınmın~~ıınınım~mınunı~llillllllllm m Ü r a caat etmeleri ınııı~ınııınımınıııuııınıınmını~mmııımıımıınııı~ınıııı~ınımmmm~nıının~ınııı 
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! Atina, Kahire, Rodos Seyahati 
~ Hareket tarihi 20 Temmuz. Bilet için istical ediniz. Iıtanbul Halkevinde Maarif Cemiyetine ve ~ 
'§ Beyoğlu'nda Iıtildil caddesinde ( Milli Türk Seyahat Şirketi - Paarapit Mehmet Hayri ve Şürckllı § 
f ıeyahat acentesine müracaat olunmalıdır. Telefon Beyoğlu: 451 (3150) ~ 
•1111ıııııııırı1111111ırııııııı111111 11ıııııııırıu1111111ırıııııı11111ııııııııııııııı1111ııı uıııııırııı111ııııııııııııııııı11ıııııııııııııııı1 111 111ııııııı rı1111ıııııııııııı11ııııtıtı111uııııııııııı1111mııııııııııı11ıııııııııııııııı111ıııııııııı11111ıııı11• 

J Devlet Demlryolları ilanlar. J DiKK·AT 
Ber ilAç müessir değildir. 10000 ton kömürün havıai fahmiyeden, Derince Haydarpaşa 

ve Mersin Limanlarına nakli müoakasası kapalı zarf usulile 
25· 7·32 tarihinde Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı
lacakhr. 

FaıJa tafsilat, beşer liraya Ankara ve Haydarpaıada idare 
veznelerinde satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3084) 

10000 ton Live maden kömürü kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

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

Fazla ma'umat, Ankara Ye H•ydarpaşada idre Yemesinde S 
Jiraya satılmakta olan şartnamelerde y~zılıdır. (3( 85) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 2 kalem Hamal 
arkalıfrı M:mgal kömürü gibi malzemenin pazarlığı 11·7-932 ta· 
rihiae müsadif pazartesi günü mağada icra kılınacağmdan talip· 
lerin yevmi mezkurda sut 9 dan 11,30 kadar isbati vücut ede
rek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat lis· 
tesi Mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap eden
ler için pazarlık günü nümunelcrinin beraber getirilmesi nümu
nesiz vaki olacak teklifahn kabul edilmeyeceği illn olunur. (3183) 

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

lacaktır. Üç ay devam edecektir. 
Özrenmek istiyenlerin 5ultanabmette mektep müdGrlüj'üne 

müracaatları. (3060) 

Pazarlıkla Satılık Ot 
Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Hazine mat:übunun temini tahsili için mahcuz bulunan tah

minen (300,000) üç yüz bin kilo kuru ot 1O·7. 932 tarihine mll
safüf paıar günü pazarlık suretile satılacaktır. Taliplerin şeraiti 
anlamak için her gün tahsil memurluğuna, müzayedeye iştirak 
içinde ihale günü pey akçelerile beraber Şamlar kariyesinde sa• 
tıı heyetine müracaatları. (3159) 

l '~t~!~.;Y~n~~ 
-hangi bir l·ahatsızlık sebebile zail 
dü şdüğünü gören. bu münasebet·' 
le kansız kalan. iıtihuız bulunan 
çocuklarına lııtif lezzetli ve mü
kemmel bir kuvvet ilacı olan 

e~liofeiTatos 
vermelidir . Her ecııaaede bulunur. 

GLANDOKRATiN 
Alelide bir iliç olmayıp 

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

Ademliktıdara 
Belgevşekliğlne 

karşı kat'i tesirli devadır. Er
kek, kadın farkı yoktur. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 200 
kuruştur. Umumi deposu lstan
bul ZAMAN ecza deposudur. 
Dr. Beylero: Tesirini hastalan ü
zeri nde tecrübe için bir kutu makbuz 

.. _. mukabilinde p;önderilir. --· 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilıltlanna karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
_-Sultan l\lahmut türbesi No. 189 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt Hastahklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lstnn
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıktan 
muayene ve teda\'İ eder. Telefon: İs· 
tanbul . (2.22.398) • 

..-VAKiT 
Adres: lstanbul Ankara caddesı 

Vakı t yurdu. 
Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone şartları: 
1 .i b 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru' 
Hariçte - F.00 1450 2700 

IAn tJartlarımız: 
- Resmi Hususi 

Sa un 1 O Kş. I 2,50 Kş. 
Santimı 20 • 25 

KUçUk llln !&rtfarımız : 
1 ~ ,, 4 l · IU Ue ı a lı 

30 50 b5 75 100 Kuruş 
/\ - Ahonelerimııin her üç ay lı -

lığı içın bir defa mecı.:anen dir 
B - 4 satın geçe n ildn l:ırın lazl ıı 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

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

fiastayı-Jtv-. yavaş ve 111ütlılf acılar içinde 
tildUren hastalıklar ıivriıintklerin hortum· 
ıarı vasıtaslle naldohmur. Her sene binlerce 
tı,inin ölUmUne sebebiyet veren baz.ı mUh· 
ilk sıtmaların sirayetine vasıta olanlar 
ıivrisineklenllr . Bunua için keııdinizl ve 
efradı ailenizi bunlardan koruyunuz '8 bu 
ılllhh katilleri imha ediniz. 

Sinek , ılwriıinek ve bilcümle hapratı 
ıOr'atle ve kat'I ıurette öldürmek için en 
emin vasıta bOtü• dllnyaca tanınmıt olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve ıiyah çizgili teneke 
Uzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

şayet: mühürlü t:en•k• üzerinde 

mevcut: deOll•• aldıOınız mal l"LIT deQlldlP• 

Umumi Deoosu: J, BERT ve SÜREKASI lstanbul ·Galata Voyvoda hu 

~-----=:::::::zı Deniz kızı ------.-.-ı 

EFTALYA hanımı 
ve kemani 

S A ,l)i Beyi 
Her hafta Cuma, Pıur. Pazanesi, Çarşamba ve perşembe ~ünleri 

Harbiyede B E L V O bahçesinde 

dinleyiniz 

ist. Evkaf Md. ilanları 
Mahalle ve mevkii Sokağı 

Beyoğlu Kuloilu Ağahamamı'nda 3-cn vakıfbanın 
tt " tt ,, 
tt " " ,, 

Beyoğlu Katipmustaf•çelebi Telgraf sokaiJnda 
2 - 4 No. Jı apartımanın 

No. ıı 
1 
l 
8 
3 

1 
Cinsi 

Daireli 
,, 

,, 

Beyoğlu Kitikmustafaçelebi. Abdullah 16 Hane 

" " " ,, 18 ,, 
Pangaltı Fransız mezarlıfı karıııında 115 ,, 
Üsküdar lbsaniye Çikekçi 4 • 6 ,, 
Ortaköy BfiyOkayazma 12 Hamam içU.. 

Mollafenari Veıirhını 3-cn katta 
Galata Yo!cuzade lskender 
Üsküdar Gerede Y enicami avluıu 
Çakmakçılar Tarakçılar 
Kaaımpaşa Seyitaliçelebi Mandra 

" " " 

de 5 oda 
13·19 Oda 

1 Garaj 
92 Mağaza 
35 DükkiO 

25-39 
29-45 " .. 

,, ,, Cami ittisalinde 41 
" Topane Sfiheylbey Topçular 1-3 
" Beşiktaş şeniikdede Çukurçeşme 19· 21 

Kabataş Omeravai Dolmabahçe 195-203 " 
Abırkapı Seyithasan mahallesinde Lebiderya'da Mafara ye 

yedekçilik. 
Balada muharrer emlik 4 Temmuz 932 tarihinden 3 Ağustos 93ı 

tarihine kadar müddetle bir ay zarfında birer sene müddetle 
pazarhkla kiraya verileceğinden talip olanların Çemberlitq'ta 
Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (3162) 

Deniz levazım satınajma homllYonundan: 
10500 k!lo kösele )Pazarlıkla münakaaası 13 te111111td 
5300 kilo vakete , 932 Çarıamba günü saat 14 t• 
2250 ayak Amerikan vidalaıı J 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cinı ve miktan yasıb 
malzemenin evvelce yapılan mlloakasaıanda verilen fiatla,. VekA'" 
Jeti celilece g•li g~rüldilğOoden dolayı pazarlıkla yeniden miloa'" 
kasalan yukarıda yazıla tarihte icra kılınacağından daha mutedil 
fiatlarla mezkur malzemeyi vermeye talip olanların mu•akkat 
teminatlarını latanbul Defterdarhğı muhasebesine yatırarak al•'" 
cakları makbuz ile birlikte yevmi milnakasada Kasımpqab 
Deniz leYazım aatınal-.ıa komiıy.oouoa müracaatları. (3146) 


