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Ankara Treni Yol dan ıktı ! 
-

- - • • 1 <# ·~ •• ·-- J I' 

Tarih Kongresi Müthiş 
Bir kaza 

Ankara'da Türk tarihi tetkikatını 
ınevzuu bahseden kongre bir haf
tadanberi hararetle devam ediyor. 

Kongreye temel teşkil eden dava
nın esası malumdur. Bu büyük tez ana 
yurdunda, Orta Asya'da medeniyet 
kura'lt ve rnedent yaşayan Türk'ün 
şarka, şimale, cenuba, garba yayı
]~ra~, Avrupa'nın en uçlarına, Af
rika nın ortalarına kadar girerek o
n.lan terndin etmiş olması, ve bu~ 
gün de uzak ataJannm bu medeniJet 
merkezini Kiiçük Asya denilen Ana
dolu'ya nakletmiş bulunmaları dava
sıdır. 

Bu :rüksek dava, her Türk'ü heye
cana getirecek asil bir davadır. Bu 
hissi cephesi kadar ilmi kıymeti de 
1iikSek olan bu uzi, kongreye ilk de
fa tebliğ eden muallim Af et Hanım 
olda. Bir gün sabahtan akşama 
kadar süren müdellel izahlarile bu 
tezi cenJşleteın Dr. Reşit Galip Beyin 
konf eranaından sonra kongreye işti
rak edenler birer birer bu mevzu et,.. 
rafmdaki tetkiklerini tebliğe başladı
Ja.r. 

Bu büyük terkip tarihi tenvir eden 
her ilmt faaliyet ile izahı ve l<>bati l\a
bildlr. Netekim öyle oldu. Evve-
14 Antropoloğ Dr. Şevket Aziz Bey, 
sonra fiJQloğlannuz, hukukçularımız, 
tarJhçilerirniz davayı muhtelif cephe
lerden mütalea ederek terkibi t Jt-

ml mütalealarla teyit ettiler• 
Bir defa anlaşildı ki, Türk ırkı bu

gün Alp'h denilen ve Avrupa me
deniyetinin bayrağını taşıyan ırktır. 
Ye bu Alp'h ırk, muhtelif sebeplerle 
Orta Asya'dan muhtelif devirlerde ve 
muhte1if asırlarda göç ederek dün
yanın her tarafına yayılmışlardır. 

Ve gene anl~ıldı ki, bu ırk berabe
rinde öz medeniyetinin mah~lü olan 
dilini, dinini, adetlerini, hukuki mü
esse~Jerini, san'atini her ta rafa 
yaymış ve tarihin ba~ka başka adlal'l
la kaydettiği medeniyetlere temel 
yapmıştır. 

Ağa oğlu Ahmet Bey, aile hukuku 
mukayeselerinde bunu bariz bir şekil
de gösterdi. Yusuf Ziya Bey, dini 
itikatlarda Mısır'ın, Atina'nın bu 
dini nüfozJard~n ne kadar müteessir 
olduğunu gös~rdi. Iran, Hint, Çin 
medeniyetlerinde ise, bu Türk dinin 
tesirleri pek aşil\ardır. 

Af et Hanımın, Turani ve Arf, tas
nifini red ve cerheden konferansı, bu 
noktadaki tereddütleri izale edecek 
mahiyettedir. Kıymetli deliller ve 
derin muhakemelere. dayanarak ,·eri
len izahattan sonra Ari ,.e Turani di
ye bir tasnife, asla mahal yoktur. 
Ari ve Turani tarihin derinliklerinde 

N. A. 
[ Alırarafı 2 inci sayfamızda 

Ankara treni Polat
lıda yoldan çıktı 

19 yaralı var 
Ankara, 8 (V akıt) - Bugün 

Polatlı ile Beylik köprü istas· 
yonları arasında müthiş bir 
tren kazası olmuıtur. 

Lozanda Nihayet Anlaştılar ! 

Saat 12,S ta Ankara'dan 
Kalkan tren Beylik k6prn 
ıstasyonuna 200 metre ıne
safede olan inişten istasyona 
doğru ilerilerken yoldan çık
mıştır. Önde bulunan yolcu 
vagonları denilmif, arkada 
bulunan yük vagonları da yol· 
cu vagonlannm üstüne binmiı
tir. Bu feci kaza haber alın
dığı gibi kaza mahalline An
karadan bir imdat treni gön
derilmiş ve bir müddet sonra 
da başta Nafia vekili Hilmi 
Bey olduğu halde bir heyet 
de hususi bir trenle kaza ma· 
halline gitmiştir. ilk gelen ma
lumata göre 19 yaralı vardır. 
Eakat vazıyet hakkında kat'i 
maUimat benllz ıelmemiıtir. 

Alınanya 3 nıilyar altın 
mark verecek 

Yol kapalıdır. 

Troçki 
Siyasi şartlarını 

Lomn, 8 (A. A.) - İngiliz, Alman 
ve Fransız nazırları arasında saa1 
9~45 ~ _başlryan içtima saat l:l,45 b 
b~tmıştir • Tamirat borçlannrn ba
kiyesi için hiç bir siyasi şart mevzuu 
:~solmakaızm. üç milyar altrn Mark .. 
.;. 1~a;tu bir mebliğ tayini hakkında 
1 1 asıl olınuştur. 

k 
Almanya beynelmilel ~diyat ban

asına tevdi edilecek ve piyasada mev 
cnt fmklnlara göre üç senelik bfr mo· 
ratoryomdan sonra tedavül mevkilne 
çıkanla~ak bonolaı-la tediye oluna
cak bu üç mliyar altrn Marklık götii
rü miktardan aYn olarak D . a1Ves 
ve Young fstifcrazlanna ait faiz tak
sitlerini de ödiyecektır. 

Fransız ve İngiliz rnahafill bu itf.. 
IA.fın akdinden memnun olduklarını 
beyan etmektedir· M. Fon I'apeu 
M. Berriot'yu tebrik etınlştir. 

Mükalemelere saat 16 da tekrar 
ba§lanacaktır. ltilAfın yann Babab 
hnza edileceği zannolunmaktadır. 

Londra, 8 (A. .A.) - M. Thoına8 
Loun'da bir itilaf husule geldiğini 
Avaın Kamara.c;mda haber verntiştir. 

Muhale! et frrkası Lideri 1\1. J~ans
bury bu itilafın husuJünden memnun 
kaldığmı beyan ettikten sonra şu söz
leri i1Ave etmiştir: 

''Ne mahiyette olursa olsun bu iti
l!fm Fransız ve Alman milletleri a
rasında ha.kiki ve devamlı yeni bfr 
dostluk devrine başlangıç olacağını ü
mit ediyoruz.,. 

Almanra ••r••f ••rtlar1nı 
geri ehyor 

Lozan, 8 (A. A.) - Alman heyeti 
morahhasas1 mahafili, başYekil M. 
Fon Papen'in bilihare Ccnevrede ,.e 
yahut diplomasi tarik ile mütalebatı· 
nın serdi hakkını mu haf aza etmek 
şartile siyasi şartlannı geri almıya 
karar vermf§ olduğunu beyan etmiş
tir. 

lhtilitlann mukaddimeleri hak -

d_a 2'..~ri alıvor lnglltere yıkılmıya 
Mahkumdur, diyor 

M. Troçkinin Rus ihtillline 
dair yaı:dığı eser lngiltere Ye 

Amerikada inti 
ıaretmiıtir. Eser, 
ihtillhn tarihini 
anlabyoraa da 

Troçki birçok me
sai! hakkında da 
bu münasebetle 

fikrini s6ylemek· 
tedir. Troçkiye 
glSre Rusyada 

Alman Batnklll Fon Papen 
kmdaki Fransız - İngiliz mütabakatı kapitalizmin in- M. Troçkl 
tahakkuk etmiştir. Bu baptaki me- bidamına kart• durmıya imkin 
tin bu sabah M. Fon Papen'e tevdi o - yoktu. Bn inhidam belki gecike· 
lunacaktır. bilirdi. Belki de baıka bir ıekil 

Pam, 8 (A. A.) - BaV<lll ajansın- alabilirdi, fakat onun vukuundan 
dan: d b. 

Temps gazetesi yazıyor: Lozan şüphe edilemez i. Asıl mil ım 
konferansı bütün tahminlerin hilafı _ nokta, Troçkinin Rusyada kıpi
na olarak intizar edilen neticelere va. talizcı inhidamuu. bütün dünya
sıl olmazsa, bu hususta.ki mesuliyet da kapitalizmin inhidamına mu
ne M. Herriot'ya, ne 1\-1 Makdonald'a kaddeme saymasıdır. Ona göre 
tevdh etmiyecek, fakat hiç şüphe - inhidama mabkfim memleketlerin 
siz Berlinin nasyonalist mahaf ilinin 
cebir ve ibramile tamirat meselesinin biri de lngilteredir. ÇünkU lngil
sureti tesviyesi arasına ~fya.ı.;i mesail tere halihazırda eski mümtaz 
karıştırmakla vahim bir hata irtikap vaziyetinin temio ettiii en son 
:~:i:kt~u.lunan l\.f, Fon Papen'e ait menbaları harcamaktadır. lngil-

DIOer tamirat komitesinde terede mubafa.ıaklrlık elastiki· 
Lozan, 8 (A. A.) - Hususi mfil:!- yetini kaybediyor. lngHterenin 

1emat neticesinde Alman tamiratının Hindistan• bütOn alabileceği 
gayri olan tamirat komitesi bu akşam tedbir, Çar ikinci Nikolanın ih
M. l\fouchanoff .. Bulgaristan,., l\fiha-
1 k 1 Y t illla kartı gelmek irin aldığı a opou os, unanlstan". 1\facaris- 7 

tan", Titulesco", Romanyo", Osu- tedbirlerden ibarettir. 
ki", Çekoslovakya" n Fotich", Yu- 0 fngilterenin ibtiJll zelzelcsine 
goslavya" taraflanndan imza edilecek uğrama" üzre olduğunu görmemek 
protokol metninde mutabık kalmıştır. . . - · B l 

Jl,fezkA t k 1 ··t k'be .1 • ırıo lrnr olmak gerektır. u ze -
ı• ur pro o o ;mu ea ı n nı ıaı T 

heyeti umumiyenio nazarı tasvibine zele lngilterenin dünyaya tehik-
arzedilecektir, kümllne nihayet terccekUr, 

Muhtelit takım mağlôp ! 
Fransızlar: 4 - Muhtelit: 2 

Dünkü maçta da manzara başkaydı: 
Müdafaa hatlarımız muvaffak olamadı 

Fransızlar we muhtelit takım objektifler karttısınd• 
madığı, Fikretin oynamak iıt~ 
mcdiği veya takıma alınmadığı 
kulaktan blağa akıp gidiyordu. 

Maça hakem, federasyon re· 
isi Hamdi Emin beyin idareıin
de baılandı. ilk fırsatı leblebi, 
ikincisini bizzat Zeki kaçırdı. iki 
tarafın da yeni sahada yadırga· 
Jadıltları belJi oluyordu. Fakat 
bu yadırgama Franıızlar leb}ne 
gittikçe silindi ve on dakika için· 
de Franıız takımı mükemmel 
bir maç yapmaya başladı. Hafta
n ateş gibi işliyor, topu durdur
madan ablan paatar ölçülmüt 
gibi aantimi santimine yerini l>u· 
luyordu. Takıime oaıaran geoit 

Maçtan gtfrDnu,rar olan Fener stadında, Fransız a· 
Paris şampiyonu Raıing takı · çıklannın sen derecede aleyhi· 

mı dOn de üçüncü maçını Gala-
tasaray· Fenerbahçe muhtelitile miıe olan yamın bıılarile bütün 

kabiliyetlerini gösterecekleri ilk 
yaptı ve maçı, diğerlerine nispet- dakikalarda anlaşılmıştı, BiZl,m 
le daha kuvvetli bir netice ile ka-
zandı. ikiye karşı dörtle. takıma gelince Lütfi de aksama• 

sına rağmen muhacim hattı ça• 
Muhtelit, nedenıe istenildiği Jışıyordu. Ze1'i iyi idare ediyor• 

gibi kurulamamııtı ve daha sa-
haya çıkarken netice hakliında dufakat haf ve müdafaıhao bü· 
itimat hissi uyandırmıyordu. Mü-
dafaada da, hücum hattında da u- yük bir huzursuzluk ve emniyet· 

ıizlik gösteren bir manzarası 
mumi ahengi bozacak boşluklar 

vardı. Katiyen adam tutamıyor• 
ve eksiklikler vardı. Takımın al· duk. iki taraf kalesinin de bau 
dığı şekil şuydu. 

Hüsamettin tehlikeli patırdılar atlatmasına 
Yaşar Ce\'at rağmen ilk 30 dakikayı müte-
Reşat Nihat l\1uzıff er vazin bitirdik denilebilir. Y almz 

Rebit Lütfi %eki Al~ M.Salim 30 uncu dakikada bir korner• 
Kemal Faruki gelmemişti. Leb- den güzel bir gol çıkaran misa• 

lebinin, formunda olmadığını firlerimiz bu andan itibaren ağır 
söylediği fakPt israra dayana- (Li.ttf en Bayfayı çet'iriniz) 

Maçtan aonra diln gece bir kahvede ••• 

- SözUme f nan •• Blxlm memlekette yahşi fotbulculer 
vardı gardaşım. Her oruncu Adem ba,ına otoz Gul atmadan 
sahadan çıkmazdı ı 
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basmıya başladılar. Sol açıkla- ı Dahili 1 T 1 1 Baberlerl . 1 Tarih konaresi rının yıldırıma benxiyen bir iniş ve e ıra o 
l~ş makalemizden mabaat .~ ..... 

ve şütünn güç kurtardık. Kaleıe Harlct bir ırkta kaynaşıyor .. Bu ırk ta '}ur,... 

Ulvi geçmişti. 35 inci dakikada --------··---------------------------""-
Rebiinin aynı şekilde akışını 1 ahdidi fes/ihaf konferansında Jngzliz fezi tü\{öprülü zade Fuat Bey, nıalılll 
Fransızlar elle tutmak istediler. vesikalara istinat ederek VIII inci .-
Bir penaltı ve bu ceza sayesin- H t kt•f • • •• ) _.~ t k sırdan itibaren Türk edcbiyıttıJ1tl 
de de tesadüfi denilecek bir sa- oover e 1 ını, muza.K.era a anca bir tarihini yaptı. Bu edebiya'1n.~• 

kadar derin ,.e orijinal olduğunu gö!" 
yı kazandık. Ceza vuruşunu kim- b • • 1 k k b 1 d • 1 ' terdi. Şemsettin Beyin konf eı:a~tiı 
se üzerine almak istemiyordu. ır zemın o ara a u e ıyor ar. ise, büsbütün ayn bir ehemnU)e 
Nihayet Nihat bu işi üzerine al- haizdir. 
dı. Vuruş ivi degw ildi. Bun~ ra~- Dini gökten yere indiren, n dlıdt ,, Cenevre, 8 (A. A.) - Avam Kama- sip itibarile Amerika tekliflerini namına bayanatta bulunnuya salahi- 0 
men topu, köşeye atıldığı için rnsmda M. Baldwin tarafından Hoo- ·methetmiş fakat bunların hususi ah· yettar mümessil dün Avam l{:ımara- bir ilham eseri olarak Adfım oğlıın~r 
Framız kalecisi tutamadı. Üç ver teklifatr hakkında ve izah olunan vali hesaba. katmamakta olduklarını sında M. Baldwin'in tahdidi tesli- mahsülü olduğunu izah ede!t profeS r-
d f d b k d k B. · · hat hakkındakı' teklı'fı·nı· mevzuu bah- isliim dininde Türk'ün rolünü göstc ört ıraat a a açır ı . ırıncı lngiliz tezi Ccnevredeki bütün h '?yeti söylemiştir. 11,. 

C d W. H t k sederek Japonva'nın bu··.>·u··k harrı di ve kongreye peygamberlerin dev e b 'tt' murahhasalara tebligv edilmiştir. l\1. arton e ıart. oover e • .; .. 
r ı ı. · ' ~ .. rl çehresini, dinlerin içtimai kll) 

iki · d '-xt·· b ı d k İngiliz hükOmeti, Hoover tezine Jifatının hususi silah imalatı hakkm- gemilerile kravazörlerin tonilato mik-
ncı evreye Ku u aşa ı • nagvını aparık gösterdi. 

muariz değildir, fakat bu tezde da derin bir sükQtu ihtiva elmesine tarlarının azaltılmasına taraftar ~ h 
Buna ragw men sıkı bir hamlemiz v 1 h. d b 1 d v .. 1 oldug·unu, fakat bu··yu··k saffı Jıarp ae Henüz bifmiyen ve her gün da ;ı bilhassa müşterek gaye olan teslihatın ragmen e ın e u un ugunu soy e-. • r. 

111 esnasında Leblebiden Zekiye ge· 1 • • mı'lerı· hakkında tAklı·f edı·ıcn rakkam- artan bir hararet n ali'tka ile de,·a tenzilini intaç edebilecek münakaşata miş ve bu mese enin bir netıceye ısa· "' -
1 
~ 

len top' Zekl.nı·n nefı's bı'r şu'"tu·· · ı · b 1 d v b 1 eden kongrenin su kısa bir hafta! esas teşkil eyliyebilecek bir zemin gi- 1i hususunda israr eylemıştir. ara muarız u un ugunu, un< nn .. ır 
bilançosu, kongrede ne esaslı b. ile beş on ayak arasından Fran· bi ~hlkki eylemekte ve böyle bir ma- Kabul edenler başka Japonya'nın kravazörler hak- bıt 
meselenin n derin ,.c alaka ''erici 

aız kalesine ikinci defa girdi. hiyet görmektedir. Cenevre, 8 (A. A.) - Tahdidi tes- kında teklif edilen rakkamlar ilusu- inkişaf ibraz ettiğini göstermiye kP.fi· 
Müdafaada kuvvetli olsaydık ma- M. Baldwln, lngilterenin hava ve Jihat konferansına iştirak eden 1\iek- sunda düşünmek için kendisine vakit d. 
çı belki iyi bir netice ile bitiro- bahriye kuvvetlerinde şimdiye kadar sika, Çin, lsveç, Estonya, Isnçre, bırakılmasını istediğini söylemiştir. ır Genç bir profesörün heyecan ft 

Yapmı"' olduğu tenzı·ıa· ta ı·şaret e"·1e · Bahriye nezaretinin bu mümessili U" 
bilirdik. Fakat Lütfinin vuruş ~ .; Arjentin ve Romanya muralıhnsları samimiyetle: "Büyük irade ve büy .. 

mlş ve imparatorluk araziei arasında Hoover teklı'flen·ne esas ı·tı'baı·ı'le ı·ştı·. beyanatına şu suretle devam etmiştir: d d' h"t tt•ğ· B .... k ('asi-yapamamasından, Nihadm topa a am,, ıye ı ap e ı ı uyu 1 

mevcut münasebetlerin temini sade • rak ve bu teklifl.erı· kabul ettikleı·ı'nı' "Japon bahriyesi tayyare gemile- 11 1 Tü k t ri--
yetiıememesinden, Ulvinin kale· d d k' h t 1 ri k d • · h · 1 · · k .. ··ıt··ı · t k nin irşatlar e ça ışan r 8 

ın a 1 usus zaruret e ay et ~ bildirmişlerdir • nnın acım ennın uçu u mesı e · hi tetkik cemiyetinin hazırlamış ol ... 
den çıkmakta istical edişi yüzün· miştir. M. Boncour küçük itilaf hükumet- lifini tas,·ip etmektedir. Hatla iay- duğu terkip, görülüyor ki, hu vadi· 
den, hiç beklemediğicıiz bir sı- Prensip ltlbarlle evet... Jeri ve Leh murahhasları ve 1\1'. Poli· yare gemilerinin tamamen ortadan deki mesai arttıkça inkişaf edecek ye 
rada Fransızlar bir sayı daha Cenevre, 8 (A. A.) :-Ter~i tes1ihat tis ile görüsmiistür. kaldırılmasını bile muvafık görmekte- kun-et bulacaktır. Şimdiye Jcadar 
kazandılar. Bu sayı oyunumuz konferansının umumı komısyonunda ) ~ dir. Ancak Japon bahriyesi tnhtel· şarktan gelmiş olsun, garptan gelınif 

Hoover teklifatına ait münakaşalar Japonya bUyUk zırhlılar kaydlnl bahirlerin ilgası ve torpido muhriJ>"' 
1 11 llzerine çok kötü bir tesir yaptı. k b 1 t 1 olsun, nereden gelmiş olursa o su 

T h ,_ ld F başlamıştır. a u o m yor ]erinin istiap hacimlerinin a7.nltılma- yanlış ve garazkar tesil'ler aıtındll 
opu u•aya ua ırmıya, ran· Kanada murahhası ?ti. Dupre, pren Tokyo, 8 (A. A.) - Bahriye nazırı sı teklifine muhaliftir.,, kendimizi, kendi hakiki benliğimisl 

SIZ mubacimlerini tulamamıya ve kabiliyetimizi kül altında örte• 

baıladık. Fransızlar çok geçme- Denı·z altında bı·r facı·a perdelerden biri daha kalkmış oldd• 
den hemen iki metre mesafeden Köleliğe razı olmıyan, alnı açık ve 
üçilncü, ve sola nazire yapan sağ yüksek gezmeyi bilen, öz vatnnınd• 

açıkları vasıtaıile de dördüncü Bir 14""ransız tahtelbahiri battı, içinde bulunan elli hür ve her tiirlü hurnfelerden A· 
sayılarını kazandılar. Henüz ma- h zade kalınca, en yüksek imar v• 

kişinin kurtulma:arl j timali pek azdır ibda kabiliyetlerini gösteren, Anndo-çın neticesine 25 dakika vardı lunun kısır ve inatçı göbeğinde didl· 
Ye Fransızlar 15 dakika içinde Cberbourg, 8 (A.A) - Pro· tan 49 kişi Ye ayrıca birkaç mü- hee tabtelbahrinin süvarisi, ~e- ne didine büyük bir ceht ile tekrat 
üç sayı kazanmışlardı. Dünkü metbe Fransız tabtelbahiri henUz hendis ve amele batmışlardır. minin tabii bir ıeyr ile gittiii bir medeniyet halket.miye uğraşan A· 
mlldafaamızla Fransız muhacim- anlatılamıyan bir sebeplen do· Bir tahtelbahir avcısı Avizo ile bir sırada birdenbire ve birkaç zirnluir ve çoşkun Türk'ün, destanları 
leri arasındaki nisbete bundan layı Levi burnunun 1 mil şima- 4 romorkör, 3 tahtelbahir, 3 de- saniye içinde battığıoı söylemek- yüreklerimizi gururla kabartan bliylik 
beliğ bir mikyas bulunamaz un- linde 75 metre derinlikte bat- niz tayyaresi tahtelbahrin battığı te, izah edilemiyen felaketin ve derin atalarımızın hayrülhalef• 
nedivoroz. Kendimizi tekrar top- mışhr. yeri araıtırmaktadırJar. Rostro, 1 b leri olduğunu bir daha anladık .. 

1 Kat~, gemi deniz üstünde A . ı· ·ı . d Ş b d yan ış ir manevradan ileri gel- N. A. 
lacığ.m /. zaman iş işten geçmiş- rtıg ıc gemı erı e er urg an mesi ihtimalini iferiye sürmekte-
t·ı. M " yııi neticelerı' muhaf .. za ilerlediği bir ıırada olmuı, gemi yola çıkmışlardır. d' D 1 k ki d 1 l: .. ır.. a ma apa arı a ış esna-
ederck bitti. birdenbire batmıya başlamııtır. Nerde battı ? d , b 

1 ·4 .y. :,. Bu sırada gUYertede bulunan Cherbourg, 8 ( A.A ) - Pro- sın a stlr atle kapatılmış u un· 
il · ·ı b" 1 d 15 k. · h t ht lb b · · b tt" w · duğu takdirde tabtelbahrin kur-Dlinkü maça göre bu netice ı· varı ı e za ıt er en ışı met ee a e a rının a ıgı yer 

- h l 1 d 1 l 1 d · d" h lb h b w J b } k tarılması ümit edilmektedir. Fa-gayri t~bi değildir. Bu itibarla aaı o en a ga ara enıze uş- ta te a re ıg ı u unan ve aza 
faz bir şey yazrnak istemiyo- müşler bunlardan süvaride dahil eınaıında gemiden ayrılan tele- kat tahlis ameliyatı cereyanların 
ruz. eknik, hız Ye pitkin bir olduğu halde yedisi kurtulmuş- fon şamandırası sayesinde tayin şiddetinden ve denir.in kaza ma· 

tur d'l · t' hallinde fazla derin olmasından 11 n .. r~ı.sında yavaılığımızın, ve · e ı mış ır. 
temposuz; ir oyunumuzun bir Gemi ile beraber müretteb:ıt- Şerburg, 8 (A.A) - Promct- dolayı müşkül görünmektedir. 

kcrre d;;ıha cezasını çekmiş ol
duk. 

D5rdUncü maç 
Dünkü sayımızdn işaret etti~i

miz gıbi, Fransızların vapur bek
leme mecburiyetinden bilistifade 
teklif ettikleri dördüncü maç, 
dün akşam kati surette karar
laştırılmıtbr. 

Bu maç dünkü maçın revanşı 
olacaK, yarın ve ağlep ihtimal 
Taksim sradında yapılacaktır. 

DUn geceki ziyafet 
D ün gece Suad.ye plajında 

Galatasaray ve Fener kulupleri ta· 

rafından Fransızlar şerefine bir 
ziyafet '\fe balo verilmiştir. 

Ziya{ ette tarafeyn reisleri bi-
rer nutuk söylüyerek alkışlan
mışlır, bundan sonra CeYdet 
Kerim B. bir hitabe söylemiştir. 
Kerim bey ezcümle demiştir ki: 

- Spor bir denizdir. Sporcu
lar da bunun katreleridir ve de
nizler katrelerı birleştirir. Siz bu 
birleşmede iki milletin kalbini 
birbirine birleştiriyorsunuz. Sizler 
memleketin iftihar edeceği eski 
kulüpsllnüz. Size daha fazla yar
dım edeceğiz. 

Cevdet Kerim Beyin hitabesi 
çok alkışlanmıştır. 

Gece çok samimi ve cglen
celi geçmiştir. 

Yeni bir disk rekoru 
Dün Fener stadında Veysi yeni 

bir Türkiye disk rekoru yapmı· 
ya muvaffak olmuştur. Yeni re
kor 39,89, 1-2 dir. Bundan mada 
atletler arasında 300 x 200 bay
rak yarıtı yapı1mıştır. Bunun da 
rekoru 1,37,9-10 dur. Büyük maç-

Cemal Hüsnü Bey Hoover 
noktai nazarımızı 

teklifi hakkındaki 
izah etti 

Cenevre, 8 (A. A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Terki teslfhat umumi komisyonu 

Millet Meclisindeki nutkunda izah et
tiği gibi, Kelloğ misakından mül
hem olduğunu teslihattan tasarruf u
sulünün Türkiye tarafından harp 
bütçesinde iki senede 30 milyon lira 
tenzil edilmek suretile esasen tatbik 
edildiğini, milli müdafaa vekilinb 

teslihat sahuında esaslı bir adım te
lakki ettiğini ve bu teklifin derhal 
müzakeresine taraftar olduğunu ve 
bu teklif Sovyetlerin teklifile mez
cedilirse, muvafık olacağını, maa
mafih, en ileri terki teslihat teklifi
ni kabul edeceğini mükerreren :;öyle· 

keza. Bilyük Millet Meclisindeki bazı miş olan Türkiye heyetinin kendi te
zannı izah etmiştir· Cemal Hüsnü parçaları zikrederek izah etmiştir. zine yakm olan Sovyet, Ttalyan 
Bey, heyetimizin bu teklifi muhabet- Murahhasımız bazı silahların tama- ve Amerikan tekliflerini gerek mUşte
le karşıladığını ve Hoover beyanname men ilgası hakkındaki Hoover tek1ifj.. reken, gerek münferiden müzakereye 
sindeki prensiplerin esa~ itibarile nin Türk tezinde evve1denberi mev- amade olduğunu beyan etmiştir. Bu 
Türk noktai nazaıına mutabık olduğu cut olduğunu söylemiş ve jstih- beyanat, konferans mühitinde, hiJ
nu söylemi~ ve Tiirkiye hnl'ici si· kamlar ve mü..,temlik kuvvetleri hak- hassa Amerika heyeti murahhas.ısı 
yasetinin Tevfik Rüştii Beyin Düyük kında bazı irtiraıi ka.>itler dermeyan nezdinde iyi intibalar tevlit etmiştir. 

ettikten sonra Türk heyeti murah ---------------

Amerika teklifinin müzakeresiıie baş
fadı. Söz alan murahhasımız Cemnl 
Hüsnü Bey, Amerika teklifatı hak
kında Türk heyetinin noktai na-

Am erİkada yeni hasasmın Amerika teklifini terki Çinler Sovyetlerle 
R · · Parlste bir Türk gen- 1 k · · l eıs namzetı cinin muvaffakıyetl an aşma ıstıyor ar 

İndi Anapolis, 8 (A. A.) - içki a- Uzun zamandanberi Fransada Tokyo, 8 (~ A.) - Çin hükOmeti 
Jeyhtan milli fırkası mürccssiller tahsilde bulu- karşılıklı bir ademi tecavüz misakı ak-
mecli~i azasından M. Upshaw'yi ;\nıe- nan Türk genç- ti hakkında müzakereye girişmemek i-
rika riyaseti cümhur intihab;.ltmda terinden Hamdi çin Sovyetler birliği hükQmeti ile ~i-
kendi fırkasının nnmzetliğine ~eçil .. 
miştir. Hak verdi Bey 

Ayandan Mister Porach, içki aleyh- Sorbon darül· 
tarı fırkaların bu hapta daha ehem- fünunu felsefe 
miyetli kararlarına fotizaren mez.kar kısmını büyük 
namzetliği kabulden imtina eylemiş- bir muvaffakıyet 

tir· le bitirmiş, biplo

yasi münasebatı yeniden başlamak tek 
lifinde bulunmuştur. 

Moskova'daki Japon sefirini bu tek 
liften haberdar eden 1\1. Karahan Sov-
yetlerin bir misak akdi teklifi mev .. 
zuu bahsolsun olmasın Çin ile tabii 
ve muntazam münasebetlerin yeniden 
tesisini derpişe hazır olduklarını da 
söylemiştir. 

Tokyo'daki resmi mahafil bu tek-

tan evvel federe olmıyan bazı 
kulüplerin muhtelitile Fener A. B. 
muhtelit karşılaşmış ve netice 
sıfıra karşı iki sayı ile Fenerli
ler tarafıodan kazanılmıştır. 

maaıoı almıştır. 

Hamdi Hakver
di Bey Adana
nın yetiştirdiği 
kıymetli genç· Hamdi e. lifin Mançuri meselesinin halli için 
Jerdendir. Kendisini tebrik eder- Japonya üzerinde bir tazyik yapmak 

Sesli flllm 
Dünkü maç sesli olarak filme 

de ahnmııtır. 

ken aynı zamanda memleketi
miz hesabına büyllk bir gurur 
duymaktayız. 

maksadile Çin taraf rndan tertip e
dilmiş bir manena olduğu mlltalea
sındadır. 

Paris elçimiz 
itimat namesini 
Takdim etti 
Paris, 8 (A. A.) - Reisicümhur J\f· 

Leöbrün dün yeni, Türkiye büyük .el" 
çisi Suat Beyi kabul etmiştir. Suai 
Bey, itimatnamesini takdim ey1enıit 
tir. Teşrifat müdürü umumisi l\f. 
de Fougiere sefarete giderek Suaı 
Beyi almış ve Eliza saraymıı. )(a• 
dar kendisine refakat etmiştir. ors· 
da bir muhafız bölüğü tarafınd:ın ra
simci tazim ifa olunmuştur. Reısl
cümhurun yn.nında adliye nazm il' 
sivil ve askeri maiyet erkanı bulunll" 
yordu. Sefir, irat ettiği nutuktl 
Reisicümhur M. Löbrün tarafındııJl 
kabul edilen ilk sefir olmakla bahti
yar olduğunu söylemiş H~ 'l'üriJrea 
nin iki memleket arasındaki dostııı1' 
münasebatını daha zivade •.ahkiJll 
ve Türkiye ile Fransanın ta~
men anlaşılan menf aatledne tekabiil 
eden ahanktar mün.:ısebatın inkişsfl 
arzusunu bildirmiştir. 
~t Löbrün cevabında; bilhassa de" 

miştir ki: "İki memleketi raptedeJI 
dostluk ve saygı hisleri ve Zatıalileri
nin şahsi Jiyakatiniz \'azif enizin ıııO
vaffakiyetle başarılacağının bir bıJP 
hamdır. Fransız - Türk dostıuld 
asrrlann mirasıdır. Duna şırrıdl 
prensiplerin ayni oluşu, teşekkütıerfll 
benzeyişi, terakki ve sulh ideıtlf.. 
nin müşterek olması inzimam etınei'• 
tedir .,, 

Parlste bir casusluk 
meselesi 

Paris 8 (A.A) - istintak h•"' 
kimi, Lehli talebeden Feribel 
Strom ile Romanyalı resıadl 
Meilcri istiçvap etmiştir. 
Bunların her ikisi de FantoıJJ•' 
İfinden dolayı maznun buluoııı•" 
tadırlar. 

iJ• Strom, dinleme merkezler 
11 tayyare motörlerinin planlarıo• 

kendi evinde bulunması sebeple' 
rini şayanı memnuniyet bir tarı• 
da izah edememittir. 

1 Kendi aralarında ve FanloıJJ•, 
ile muvacehe edilen mazo ual• 
yelcdiğerlerioi tanımamakta ol• 
dulduuu beyan etmiflerdir. 
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gözünüzle görünüz A •ı 1- d k 
Ankara - Burada toplanan Ilüyak Manevı sermaye 1 e ça ışan o -

mim Türk tarih kongresinin içtima- · 

Jarmın tebarüz ettirdiği hakikatler, torların ı·radı azdır ! karanlıklar içerisinde, eski itiyatla-
rın 'ftrmlş olduğu hazin düşünceler 
ile dimağlannı dulduranlan ihtimal 
memnun etmemiştir. 

Hayatın seyrini durdurmanın ma
hal olduğunu bllrniye şiddetle ihtiyaç 
,·ardır· Her Yeni tahavvül ün te
kemmülü 1 fnde ettiğini kabul eyl~mek 

Doktorlar, kendilerinden kazanç vergisinden başka, buhran ver
gisi de keslllJ_!emesini istiyorlar. MecHse müracaat edecekler 

Beynelmilel doktorlar ittihadına girilecek 
lazımdır· Bundan manen ve madde· B · · 
ten müteessir olanlar bulunabilir. lstanbul etıbba odası umumi undan sonra buhran vergısı 
l\fu,·affak olrnak h heyctı' dün o··g· leden evvel Halk- meselesi de görüşülmüş ve dok-• ayatrn icaplarına 
göre hareket eyJernekle .. k'' d" evinde top:anmı•lardır. lorlar bu hususta ıu fikri müda-K . mum un ur. 7 

ongrenın seyrinden memnun ol • Toplantıda Tevfik Salim paşa faa etmişlerdir: 
mı):anlara şunu tavsiye eylemek çok odanın faaliyeti hakkında umumi M · ·1 l 
yerınde ".f' rnakul bir hareket olur: - anevı sermaye ı e ça ışan 

Ef~nd ı heyete izahat vermiş ve bu ara- doktorların iradı azdır. Bu mik· • •. . ı eri rnilletin i.: yabancıla -
rın gozıle deg·iJ k d' ...... 1 .. da doktorlarm kazanç vergısı tar üzerinden kazanç, buhran .. , en ı goı.unuz ego· T 
run.. ~unla okuyun, onunfa tetkik meselesine temas etmiştir. ev· ve ıaire kesilmesi ıuretile dok-
ve. ~'lhlıl edin. Milli duyeularmızın. fik Salim paşanın verdiği izahata lortara birşey kalmamaktadır. 
mı~h emeUerinizin hakikatlere istinat göre, kazanç vergisi meselesi he- Buhran vergisinin de muafiyeti 
edışlnln verdiği taze n ciddi iman - nüz halledilemedigw inden do';tor-
Ja Tiirk genc.li&-in·ın huzuruna rıı,·ın.. lazımdır. Bu hus:.ısta da Millet .,. '\ lar bu sene eskisi gibi kazanç ver· 
. .Milli Türk tarih kongresinin ilk Meclisine müracaat edilecektir. 
ı t ı gilerini tediye ed(ceklerdir. An-
ç ıma a.nnrn mihverini teşkil eden Dünkü içtimada ticaret oda-
noktaı d cak Etıbba odaıı tekrar hüku· 

. ar an bazılarını şu surette ld· sının hastane sahiplerini ticaret 
hıs ~Ylemek rnümkUndür: mele müracaat ederek yeni kabi-

~ - Beşeriyette esaslı olarak iki ne açan doktorların üç sene müd- odasına kaydetmesi ve kendile-
barız rrk teşekkül etmiştir: BiTaldse- detle ve hastane sahibi olan dok- rinden ceza ile birlikte kaydiye 
fa], Do?lkosefal, bu iki tipin ka- torlarla ebelerin mutlak olarak almak istemesi de görüşülmüştür. 
rı. rna.~rndan orta tipler rneydana g~J- verglden muaf tutulmalarını isti- Dok lorlar bu ihtilafı ancak mah-
nuştir · yecektir. kemcnin halledebileceğini söyle· 
.. Dirakisefallar, orta Asyada kültür-=---------....--------
ıtiba~le çok ileri gitmişler, Neolitik Su keslldl, mişlerdir. 
devrı rnad • t• Içtimaın rnnlarma dog· ru dok-" enıye ıni, diğer yerlerdeki- D ld f 
n~ nazaran daha evvel idrak et- ava açı ı. torlardan bir kısmı etıbba oda-
nıı.c:Ic Gureba hcstahıınesinin yanın- d · d -' '·t ı k 

;j r, rnaden devrine geçmi<=ler, sının ai atıni e uOıi or arın a-
.!.lraa~i öğrenmişler, hayvanlaı~ eh· daki bostan Evkafa· aittir. Ve zançlarına göre tayinini istemi~-
lileştirmişlerdir. Diğer kıt'alarda ise Evkaf tarafından kiraya verilmek- terdir. 
bu t~mül henüz Yoktur. t d' 

D 1 k f e ır. Bu tek i'lerin idare heyetince 0 1 
Ost! allar Afrikada, Asyanın Belediye tarafından bu bo!l~a-

cenu.bunda ve Anupada '-'erleşm:~- tetkiki ltararlaşmış ve toplantıya 
ı d " na akmakta olan su birdenbir~ er ır • • nihayet verilmiştir . 

., T" k kesilmiştir. Boatam kira ile tutan 
- - ur ün ana yurdu, orta Asya Reklam uok t 

Yaylasıdır. Ramiz Bey de Evkaf aleyhine • 
Bu Y11rdun bclkemiği Altaylar, Pa- 3 bin lira zarar ve ziyan davası DoktorJano le\•hnlarında bulu-

srr mıntaka."lıdır. 1'Urkler bu şebeke- açmı~tar. nan reklam mahiyetindeki ibare-
de en az milattan 9000 yıl evvel Ramiz Bey, boılanı suyu ile bir !erin kaldırılması hususunda dok· 
kUJtUr sahibi bir ırk olarak görtinii- likte tuttuiunu ve su kesildiğin- torlara verı"len mühlet on bet yor1ar. 

den dolayı kendisinin pek çok u b" k · 3 - Orta Asyanın Otokton ahaıı· . .,ı· g n sonra ıtece tır. " ziyan ettiğini ileri siirmcktedir. y l 
tek bir ırk manzumesi halinde tesek- eni fev:ıatarda, doktor arın 
kül etmiştir. :. ltalyadan seyyahlar isimlerile ıh "sasları sadece yaıı-

Çünkü, başka kandan ve tipten hiç lwcaklar. 
bir nevt halkın gelip karışmasına, geliyor Levhalarında rcklar.ı m::ıhiye-
~rtlan hududundaki tabii manfalar ünümüzdeki ay içinde şehri- tinde ibare ilnve edenlerden ceza 
Ytil zUnden on binlerce ),1, imkan ha~ıl mı'ze kalabalık b ·ır ltalyan sey- 1 k 
o amamrştır .. a ınaca tır. 

Tıp tarihi kongresine 
Beynelmilel tıp tarihi kongresi 

bu ıene eylülde Bfikreşte topla
nacaktır. Kongreye iştirak ede
cek olan memleketlerin murah
haslara Bükrefe giderken lıtan
bula da uğrıyarak ıehrimizi ge
zeceklerdir. 

Doktorlar tarafmdan kendileri
ne bir ziyafet verilecektir. 

Bina almak için 

Etıbbaaodası bina almak için 
müracaatta bulunmuıtur. Fakat 
şahsiyeti bükmiyesi olmadığından 
muamele ifa edilememiştir. 

Etıbba odu Devlet şOrasına 
müracaat ederek şahsiyeti bük
miyelerinin tanınmasını istemiş
lerdir. 

Terkos suyu 
Eylülde bollaşacak 
Şehre gelen au mikdarıom ço

ğa\hlmasa için Terkos şirketi ta
rafından yaptırılmakta olan tesi· 
sat Ağus~os içinde tamamlanmış 
olacaktır. 

Tcrkos gölıle terşib havuzla
rını biribirine bağhyan boruların 
yerine daha büyük kuturda bo· 
rular lrnymaktan ibaret olan ye· 
ni tu1sat bittikten sonra şehre 
günde gelen ıu mikdarı dört 
bin metre mükibı kadar çoğoı
lacaktır. 

Diier taraftan Terkos suyu
nun otomatik bir şekilde takimi 
jç;_ı Kiğıthane'de yapılmakta o
lan javelizasyoo tesisatınm inta
sı da bitmek ilzeredir. Bu tesi
salm on beş iÜn sonra açılma 
mer.ııs"mi yapıltcalctır. 

Bunla yab kafileıi gelecektir. o 1 il 1 rtt"h d • ·ı k Be r urnumiyetıc Birakisefaldir .... eyno m o • • a o gırı ece 11· 1 ] lübll 
yaz tenlidir.. . . Lega Navale ltalyan cemiyeti Türk doktorları beynelmilel Mua ım er {0 
4 - TUrk c . tarafından tertip edilen bu ıeya- Kız ve erkek muallim mektebi 

Jan kabilelerinarn,ı·aesr\'anr te~klil ~tr~iş O· hata ltalyanm bir çok tanınmış doktorlar ittihadına girmiye ka· 
• reıs ennın B h bb mezunları, kendi aralarında bir yahut kabilelerin z; ' "' simalara iştirak edecek, seyyah- rar vermiştir. u ususta eh a 

dnkları yerleri .. ~an z~".1nn, otur- 1 l d h k muhadenet cemiyetine salcihiyet muallimler kulübü teşldl etmek n Jsımlerını alarak Jar, ta ya an are etten son- bb b l 
orta Asyadan bir çok ırki k' - • ra Atina ve Pireyi ziyart-t ederek verildiö-inden cemiyet teşebbü·· için bazı teşe üsalta u unmuı-f t k ann cı tıgr- • 

nrtt arze me · hakikatle taban tabana ~b;u;r;a;y;•.;g;el;t:;c;e;k;le;r;d;ır;. ;;;;;;_.;_;s;at;t;a;b;u;lu;n;a;c;a;k;;t;ır;. ~~~-~-;;Ja;r;d~ır=·~--~;;;;;;;;;;;;;;, zı ır. 

kı OrtalAsyadTa .. ykaşarnış \'e orada çı- ı Memleket Haberi . rl l u yayı mış 
1 
ur :ıiiınrelcıine urnu-

ınt bir ünvan o arak Turani, \'eya llir 

oral - Altay ka,·mleri demek te tn- 1--------------------------~~::ımııı::::--::ı:-:--:-:::-:-----
rnamfle yanhştır. k o··ıdu··ru··ıdu·· '· Bu tabirler, yabancıların, eski Pusu uruldu ve 
cehilleri nya t:ıassuplan eseri olar:ık 
80nrndan uydurmadır. 

5 - Milattan binlerce yıl eneı nr
ta Asyada vukua gelen büyük tahU 
değişiklik, Türk göçlerinin muhte. 
lif istikamette gitmelerine sebep ol. 
ınnştur. 

Çine, Hinde ka,•mler kapısı yolu 
ite Avrupaya' ,.e Hinztkoş, Iran 
yaylası üzerinden Anadoluya, Eğe 
mıntakalarrna, l'tfezopotamyay::, S:ıri
yeye, Mısıra ve şimali Afriknyn git
mişler, oranın henü7. iptidai bir hal
de yaşryan seknesini, rehberlikleri 
sayesinde tekemmüle sevketmişler, 
ühtlerfne düşen mürebbilik vazifesini 
bihakkın ifa eylemişlerdir. 

Meydana çıkanlan eserler bunun 
pek ıbbiz bir surette delilini teşkiJ et
ınektedir. 

Yazımı bitirmeden evnl şu nokta.· 
YI biJhassa zikre lüzüm görüyorum: 

Türk tarihini yazanlar, garbin en 
Yeni eserlerine istinat etmişler, arke
oloji, antrepolojf ile meşgul olan ba-
7.ı Azfmkarların iddialarını haki
kat! gören ve bunu söylemeyi' insanf 
lılr 'lllılfe Mlea mUtehusıslann fi
kirlerfle cerh ve reddetmi§lerdir. 

Dl.fer bir yazımda, konrrenin te
barüz et ·recefi noktalan kaydedece-

Kalecik 8 - Merkeze merbut 
Çukur köyü kır bekciıi Ömer 
pusuya düıürülerek öldürülmüş
tür. Yapılan tahkikatta kır bek
cisi Ömu'le Halil ve Ali aralarında 
uzun zamandan beri bir geçimsizlik 
varmış. Ömer bir gün tarlaya 
giderken Halil ve Ali derhal Ö
merin karşısma çıkmışlar ve ken
disini öldllrerek oradan kaçmış
lardır. Akıam Ömer eve gelme
yince karısı merak etmiş ve der
hal merkeze haber verilmiştir. 

Ceza bakimi Ihsan Can bey 
bu haber üzerine Jandarmaları 
alarak tahkikata çıkmıı ve ka
tılleri meydana çıkararak yaka
lamııtır. Bunlar cürümlerini iti
raf etmişlerdir. 

Karşıyakada bir 
cinayet 

lzmir, 8 - Karııyakada Bos· 
tanlı karakol mlirettebatından 
polis memuru )"usııf efendi, Tica
reti bahriye mlldürlDjtl milmey-

yizlerinden ve Halk Farkaıı reisi 
Kemal beyi tabanca ile öldürmüş

tür. 
Cinayetin sebebi şu der: Yusuf 

efendinin bir gün polis elbisesi 
ile rakı içtiğini Kemal bey gör
müş ve bunu da komisere söyJe
mittir. Yusut efendi bundan kız
mış ve cinayeti yapmıştır. 

Kanuni takibata başlanmıştır. 

Kaçak rakı 
Içtlklerl için 

Malatya, 8 - Nahiye müdüd 
Zeki B le tahsildar Hakkı Ef .nin 
kaçak rakı içtikleri hakkında ev
velce ihtisas mahkemesine bir 
ihbar vaki olmuflu. 

ihtisas mahkemesi, huzuruna 
çıkarılan Nabiye mlidürü Zeki 
Beyin kaçak rakı içtiği sabit gö
rülmüş ve kendisine 15 ay hapis 
cezası verilmiştir. 

Tahsildar da 3 ay hapsa mah
L üm olmuıhır. 

Karısını öldUrenln 
Nafile namazı! 
Eskişehir - Polatlı civarında

ki bir köyde feci bir cinayet 
olmuş, Hasan ağa adlı bir köyJü 
zevcesini öldürmüştür. 

Vak'a şöyle cereyan etmittir: 
Hasan ağa ile zevcesi arasın· 

da bir mliddettenberi geçimsiz
lik vardır. Hemen her gün ara· 
larında kavga etmekte, kavgalar 
hazan etrafın müdahalesini mu-
cip olacak derecede şiddetlen
mektedir. 

Üç ay kadar evvel kadm 
mabkemey.: müracaat ederek 
kocasından ayrılmak istediğini 
bildirmiş, bu hareket Hasan ağa· 
yı çok hiddetlendirmiştir. Nihayet 
Hasan ağa bir hiddet anında 
zevcesini 6ldfirmüş, cinayetten 
sonra doiruca köy camiine git· 
miş, abdest taıelenıiş Te saba-
ha kadar nafile namuı kılmıştır. 
Jandarm~lar katili camide tevkif 
etmiılerdir. 

Ecnebi-----
Göz ile 

lktısat siyasetimiz 
veOsmanlı bankası 

''Nirist,, gazetesi Osmanlı 
bankası mediıi idaresinin ıir 
Herbert Lorens riyaseti altında 
toplanarak bankanın alAkadar 
olduğu ynk:n şark memleketlerin 
deki vaziyeti tetkik eitiğini ha
ber vermektedir. Sir Lorenı 
bütün ya\\ın memleketlerinin u• 
mumi buhrandan muztarip oldu· 
ğunu, Türkiyenin fiyatların düş· 
mesinden dolayı, Mısırın pamuk 
fiyatlarmm alçalması yüzünden, 
Iranın gümüş fiyatınm ~okut .~t
mesinden muzlarip oldugunu soy-
lemi' fak at ati hakkında bir ke
hanette bu'.unm makla beraber 
fiyat:arm bir düze!ır düzelmez 
vakın şark memleketlerinin buh· 
randan sliratle kurtulacağını an• 
latmışlır. Osmanlı bankası buh· 
rana ragmen muhteviyatına de• 
ğer neticeler elde ettiğine kam. 
dir-

Sir Lorens Türkiye bilküme-
tinin buhran kaı şısındaki siyase• 
tinden bahsederken ~u sözleri 
söylem "ştir: 

Türkiye hükümeli parasını kıy• 
metten döşürmek gibi tehlikele• 

re uğramakdansı itbal~h t.ahd!t 
siyasetini takip etti. Hıç bır bı· 
taraf şnbit, bu siyasetten şikayet 
edemez. Fakat l:u siyasetin icabı 
olarak b:ınlrncılık faaliyeti biraz 
tevakl:ufo uğramıştır . 

Türl<iycdeld merkezimizin ve 
şubelcr:mizin umumi masrafını 
nzaltmağn mecbur olduk. 

Yakın sahiller 
Belediye vapur 
işletmeli Jmtlyazı 
istedi 

B r kaç gün evvel Ankaraya 
gitmiş o'.an lstanbul valisi Mu· 
bittin bey dün sabah şehrimize 

dönmüştür. 
Muhittin bey Ankarada befe .. 

diyeye alt işlerle meşgul olmuş 
ve haber verildiğine glire civar 
sahiller vapur imtiyazının befe• 
diyeye devrini istemi~tir. 

Belediye, deniz posta nakliya
tı kanunu çıktıktan sonra seyri
sefainin elınd .... ki c·nr sahiller 
\'apur!arının kanunun şumuli ha
ricinde kalncağını nazarı dikkata 
at.mık bu imtiyazı istemekte ve 
mütecavir sahiller nakliyatının 
belediyeye intikali. tchrin nakli
yat mes'elesinin bir elden idare· 
si itibarile lüıurulu olduğunu ile· 
ri sürmektedır. 

Müzelerde faaliyet 
Müıeler müdürlüğü, müzenin 

eski eserler şubesinde yeniden 
dört salon açmağa karar Yer• 
nıiştir. Bu salonlardan ikiıine' 
Mısırlılara, diğer ikisine de Hi
marit ve Partlara ait eserler ko· 
nulacaktır. Yeni salonların tanzi• 
mine maarif vekfıleti tarafından 
tabs:sat verildikten sonra başla• 
nılacaktır. 

Dığer taraftan Askeri mllze 
idaresi, Abdülhamit devrine ait 
mankenler yaptırmıya ba1lamı1t 
şimdiye kadar 20~ manken ya· 
pılmııtır. Bundan başka meşru· 
tiyet ve Cümhuriyet devirlerine 
ait mankenler de yaptırılacaktır. 

Heybelide elektrik 
Heybeli adada elektrik tesisaı 

h ioşaabm~ de•am edilmektedir. 
inşaatın bu ay içinde bitirileceği 
ve ağustosla açılma merasimioia 
yapılacajı anlaplmaktadır. 
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Sarhoşluk, hırsızlık, kav .. 
atmak ga, .. 

soz 
Esrar ve eroin -- tsir teneke süt ! - ayır

mak isterken - Karı, koca davacı! 
Dün gece yarısı Ağacamisinin 

arkasmdaki sokak içerisinde bir 
adamm bitap bir vazıyette yat
hğı görülmüştür. Etraftan gelip 
geçenlerin feryadı üzerine der
hal tahkikata başlanmış ve bu 
adamm fevkalade sarhoş olduğu 
görülmüş, esrar ve eroin kokla
dığmdan bu vazıyete düştüğü 
neticesine varılmıştır. 

Dün sabaha kadar yapılan bü
tün tıbbi tedabire rağmen ken-
disine gelemiyen bu adam, Tah· 
takalede oturan Arif Efendidir. 
Hakkında kanuni muameleye 
baılanmıştır. 

Bir teneke sUt çalan 
Dün gece sabaha karşı Gala

tada Kireçkapıda sırtında 20 
okkalık bir süt tenekesi bulunan 
bir adamın yürüdüğü görülmüş
tür. 

Şüphe üzerine derhal çevrilen 
bu adamın, Tosyalı Ahmet oğlu 
Süleyman olduğu ve sütü de 
Taksimde bir sütçünün arabasın
dan çaldığı itirafı üzerine anla-
ıılmışhr. Tahkikata başlanmıştır. 

Kahvede kavga 
Beyoğlunda Venedik sokağm

da Iranla Alinin kahvesinde, F e
riköyünde mukim Avni oğlu Nu-
ri kahveci Ali ile kavgaya baş
lamıştır. Bir aralık kavga kızış
mış ve Bülbül dere caddesinde 
oturan Mehmet de bünları ayır· 
mak ıçin araya girmiştir. 

Bu esnada a vga şiddetlen· 
miştır: Nihay:et 1\iJehmet, polise 
müracaat ederek Nurinin kafa
sını yardığını iddia etmiş ve h€p· 
ıi yakalanarak tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Do§ru mu? 
Cıbalide Fener caddesinde 

251 numarada oturan Anderya 
Ef. , ailesi Madam Marya ile 
Fener caddesinden geçerken, 
Nebati yağ fabrikasında amele 
lbrahim oğlu Yaşar tarafından 
karısme söz atıldığım ve kendi· 
sinin de döğüldüğünü iddia et
miştir. 
Pllkalan örtUlmUş otomobil 

Dün gece sabaha karşı Pan• 

Üsküdarlıların 
Bir şikayeti 

Üsküdar ahalisi, Köprü-Üskü
dar vapur ücretlerinin pek fazla 
olduğundan şikayet etmişler, bu· 
nun üzerine tarife komisyonu 
tetkikata başlamıştır. 

Komisyon Üsküdar halkını 
haklı bulmaktadır. 

inhisar lkramlyelerl 
Malulgazüer Cemiyeti Umumi JJlcr

kezinden: 
1 - İnhisar ikramiyeleri hakkında 

pazar günü l\laliye ,·ekftletinden Zi -
raat Bankasına ve pazartesi günü 
Bankadan şubelere tevziat için tebli -
gat yapıldığını Ankara'daki Murahha
sımrz telefonla bildirmiştir; 

2 - Merkezi umumi, teniatm sür'· 
atle icrası için tc~ebbüsatta buluna -
caktır; 

3 - 10 seneliklerini alan arkadaş • 
Jarımız bu seneye mahsuu olmak U • 
zere Ağustos'ta inhisar ikramiyeleri -
ni alacaklardır. 

Şimdiden askerlik şubelerine mü -
racaatıa isimlerini kaydettirmeleri 
lfızımdır; 

4 - 10 seneliklerini alan arkada;; -
Janmızdan 931 ve 930 senelerinde tev • 
zi edilen inhisar ikramiyelerini alma . 
yanlar Cemiyet kıitibi umumiliğine 
müracaatla isimlerini kaydettirmeli . 
dir1er. Kendilerine bu müterakim 
hakları dahi verilecektir. 

galtıdan plakaları bezle örtül
müş bir otomobil geçmiştir. Bu
nu gören polis derhal otoo:.obili 
çevirmiştir. Yapılan tahkikatta 
şoförün Kurtuluşta Bolşevik Hüs· 
nü olduğu ve seyrisefer vesika
sının da eksik bulunduğu anla
şılmıştır. Hüsnü hakkında kanu
ni muameleye başlanmıştır. 

Komşudan ş.kAyet 

Pangalhda meşrutiyet mahal
lesinde söğütlü sokağında otu
ran mütekait Şevki efendi, dün 
polise müracaat ederek komşusu 
Naciye hanım tarafından döğül
düğünü idda etmiştir. 

Bıçakla yaralamış 

Dün sabah Bakır1'öy c:varın

daki Halkalı köyünde 18 yaşın· 
da Musa oğlu Ahmet, 55 yaş
larındaki Akif ağayı bir kaç ye
rinden bıçakla tehlikeli surette 
yaralamıştır. 

Akif ağa dün sabah Cerrah· 
paşa hastahanesine nakledilmiş
tir. Ahmet de tevkif edilmiştir. 

AyazaQada bir hidise 
Ayazağa köyünde dün bir ya· 

ralama hadisesi · olmuştur. LUfi 
isminde bir zat, kansı ile bir· 
tikte Ayazağaya gezmiye gitmiş
tir. Orada Eşref isminde bir şa
hıs karısına söz atmış bundan 
son derece müteessir olan Liitfi 
Efendi eline geçirdiği bir balta 
ile Eşrefi üç yerinden yaralamış
hr'. Lütfi Efendi hakk1nda ka
rı uni takibat yapmıya başlan
nıştır. 

Çarpışınca ... 
Dün Yüksekkaldmmda garip 

"r vak'a olmuştur. 
Sar' oş olarak Beyoğluodan 

dönen Rıfkı, Yüksekkaldmmdan 
inerken karşısına çıkan Servet, 
Lazaro isminde iki kişi ile çar
pışmıştır. Onlar da sarhoş o'du
ğundan üç sarhoş, bu çarpışma
dan müteess:r olmuşlar ve kav
gaya başlamışlardır. Brr aralık 
kavga kızışmış ve iki arkadaş 
Rıfkıyı bıçaklıyarak kaçmışlardır. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Şehirlerimiz 
Arasında 

OtobUs seferleri yapılması için 
teklifte bulunan M. Sekretef, 

Ankaradan döndU 

Bir otomobil fabrikası hesabı
na bazı teşebbüslerde bulunmak 
üzere Ankaraya giden çarhk 
Rusya ordusu kara nakliyatı şe· 
fi ceneral Piyer Sekretef, şehri
mize gelmiştir. Sabık ceneral 
Sekretef, Ankaradaki faaliyeti 
hakkında şu izahatı vermiştir : 

" - Bir otomobil lııbrık:ısının mü
fettişi sıfatile seyahat ediyorum. 

Ank:ıraya, lzmlr, Adana. Ankara ve 
d.ğer Türkiye şehirleri arasında otobüs 
seferleri ihdası \'e askeri kamyonlarda 
gazojenin habulü için bazı teklitleıde 
bulunmıy:ı gitmiştim. 

Fransız ordusunda bugün gazojenle 
yani kömürle lşliyen 25J h:ımyon vardır. 

Türkiye de Fransa gibi petrol istihsal 
edilmiyen bir memleket olduğundan 

mcmle ı< et dahilinde her zaman tedariki 
kabil mah;ukatı kull:ınmak l:\zımdır. Bu· 
nun için Odun kömürü en muvafık 
mahrukattır. 

Üç buçuk tonluk gazojenle mütehar· 
rik bir kamyon beş kilometre için ancak 
40 kilo odun kömürü yakar ve bu su· 
retle benzine nazaran yüzde 70 tasarruf 
temin edilir. 

1 ler kamyonun gazojen le işletilmesi 

kabildir. Bunun jçin de arabaya hususi 

Yunan güzeli 
Aynaroza girmlye na
sıl muvaffak olmuş? 

Kraliçeye aşık otan bir papasın 
gösterdi§! marifetlere bakın 

Yunan güzellik kraliçesi Mat
mazel O;p!arakunun Aynaroza 
giderek bir hafta orada kaldığı 
yazılmıştı. 

Bu güzellik kıraliçesinin dişi 
mahtii~ namına hiçbir insan ve 
hayvanın giremediği Aynaroza 
nasıl girdiğini iki gündenberi 
Yunan gazeteleri ballandıra bal-
landıra yazıyorlar. 

Yazılanlara göre 4 haziran ta
rihinde Yunan dahiliye vekaletin· 
den Aynaroz kaymakamlığına 

gönder:len bir tel~rafta Fransız 
muharrirlerinden Paul Morand 
ile zevcesinin ve Yunan güzellik 
kraliçesi Mel. Diplarakonun Ay· 
naı oza gideceği kendilerine ko· 
layh!c gösterilmesi bildiriliyordı. 

Fılhakika o gün!erde bu üç 
m=s:ıfiri g5Hiren yat Ayoarozun 
karşısında demirJemıştir. 

Ertesı sabah matmazel Oipla
raku ıle mu:1arririn zevcesi yat 
ta soyunarak denize girmişlerdir. 
Aynarozda bulunan keşişler göz
lerinin önünde bu günahı(!) iş!i-
yen kadınları görmek için elle
rinde dürbinler saatlarca denize 
bakmışlardır. Bu esnada keş· şle
re hizmet eden Nıkandrosisminde 
genç bir çomez de elinde dürbin 
denızde yüzen güzellik kıraliçe
sini seyretmiştir. 

Fakat iş sadece seyirle kal
mamış ve Nikandros güzellik 
kıraliçesine aşık olmuştur. o ak
şam ortalık karardıktan sonra 
cüppe sırtında bir sandala atlı· 
yarak gemiye giden bu genç, 
güzellik kıraliçesi ile görüşmüştür. 

MJ. Diplaraku birdenbire bu 
- gençten istifadeyi düşünmüş ve 
Aynarozun ıçmı göstermesini 
teklif etti. Bu teklifı kabul eden 
genç, Matmazele bir bahriyeli 
elbisesi giydirmiş sandalına ala~ 
rak Aynaroza götürmüştür. 

Bir gün sabahtan akşama ka
dar Ayn:ırozun görülec~k yerle
rini gören güzellik krali; .. .,;, ak-
şam gene bu gencin sa.ı ' lhna 
binerek yatına gelmiştir. 

Bir dişi hayvanın bile girmes"· 
ne müsaede edilmiyen bir bina· 
ya bir kadını hem de güzetlik 
kıraliçesini sokmıya teşebbüs et
menin bir delilik olduğunu söy
lemiye lüzum yo <tur. Bu deliliği 
yapan genç Nikan~ros güzellık 
kralıçesini gördükten sonra ha
kikaten delirmiştir. Bundan son· 
ra hemen arkasından cübbesini 
atmış ve sakalını kazıtarak ma· 
şukasını bulmak için Atinaya 
lrnşup gelmiştir MI. Diplarku 
Par;ste tayyarecilik tecrübeleri 
yaparken, aşıkı da şimdi Atinad.ı 
gazete gazete dolaşarak maşu
kasının adresini sormakta ımış. 

1 () L Ü M ] 
Gazetemiz başmürettip mua· 

vini Sabri Efendinin refikası 
Bedia Hamm Hasekinisa has· 
tanesinde vaz'ı haml esnasında 
yapılan bir ameliyet neticesi dün 
sabah vefat etm:f, cenazesi Edir- 1 

nekapı kabristanına defnedilmiş- ı 
tir. Cenabıhaktan merhumeye 
mağferet diler, arkadaştmıza ta-
ziyet beyan ederiz. J 

üç aletin konulması l:l zıımlır.,. 

M. Sekretef F ransadaki beyaz 
Ruslar hakkında da ma:uroat 
vererek Fransada bu!unan beyaz 
Rusların jeneral M"llerın riyase
tinde on bin kişi kadar oldukları
m, bunların yüzde onunun F ran
sız tabiiyetine geçtik erini söy
miştir. 

ı 
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suz çölün içinde canlı, koca ağaçlar görmek, bir rüya veya 
hulyadan başka ne olabilir? Buna inanmak mümkün ınü? 
müthiş çö!ü geçiyorken önüme bir deniz canavarı dikilseydi 
cak bu kadar hayret ederdim. 

Soldaki orman elli, sağdaki yüz elli kadar ağaçtan ınül~ 
kil4i. Büyükçe ormamn garp tarafındaki serin gölgeler al ~" 
çadırlarımızı kurduk. Çadırlar, bir daire teşkil ediyordu. OM 
daki boşlukta ateş yanacaktı. 

Biz sanki Phoeny' deki peri adasına varmıştık. Geçireceği 
istirahat zamanının kısalığı, süratle geçen saatlerden azanıi 
recede istifade etmemh:i icap ediyordu. Bura11 hafızamızda 
rin bir iz bırakmıştı. ~ 

"Olen T oroi,, yani "Çok kavaklı,, adım ta§ıyan bu vah•• ,fi, 
denizi içinde bir ada gibiydi. Fakat kavakların hepsi ihtiy• 
içlerinden birçokları zümrüt taçlarını kaybetmişlerdi. Kasır~ 
lar, ağaç göğdelerinden birkaçını yere devirmiş. Bunlar nı-_..., 
lup kahramanlar gibi yere ~erilmişti. İnsan bu muazzam ağa.~ 
arasında dolaşıyorken kendini gotik bir mabedin kemerler• 
sütunları arasında sanıyor. 

Çöl gemilerinin bizi götürdüğü bu cennet içinde bizi se~1 
lik ve soğuk su bekliyordu. Burada birkaç gün kalmayı düşii' 
düm ve bu cennetin zevkini çıkarmayı istedim. 

Develer derin bir iştiha ile yayılmıştı . Bu gibi uzun se~ 
hatlerde insanı en çok mes'ut eden manzaralardan biri, de'10"! 
ı-in bu halidir • 

Güneş, garp denizinden ba~h . Ortalık karardığı za~ 
çadırlarımıza sığındık . 

Eyluli.in on yedincı günü yolumuza devam ettik . Şara '
Lulung' da bir "11,, yani çadır köyü gördük. Bir pınarın . 
rafına duvar çekilmiş ve bu suretle bir hamam vücuda gell _, 
mişti. Aatlar, diğer bir pınardan su içerek serinleyurlr 
dr • Biz de bu pınarın etrafında konakladık • 

Eylulün 21 inci günü ''Sarı llgin Ağaçlar,, pınarının etra~~ 
42 inci konağımıza varmr~ olduk • Ertesi gün ancak iki 
üzeri yola çıktık • Kervanımız, bir matem alayı gibi gidiyi 
du. Karşımıza bir kervan çıktı. Mutat sualleri sorduk: 

- Ni tsung nali lai? Yani, nereden geJiyorsunuz? 
- Ni vaag nali~u? Yani, nereye gidiyorsunuz? ~ 
Yüz deve ve otuz adamdan müteşekkildi. Bunlar Gu'i 

den geliyorlardı . Karargahımıza yakın bir yerde, yi 
murabbaa metre genişliginde, on santim derinliğinde bir ...l 
vardı . Adı, Şavugin olan bu gölün yanında bir çobanla kJJJ 
}aştık ve ondan bir koyun ile bir geçi satın aldık • 

Eylulün 26 ıncı güni.i Şarhuli pmnnna vardıktan !iO 

Kara Kutu'ya pek yakın olduğumuzu anladık . Burası mila 
13 üncü asrında inşa olunmuş, (1909) da Profesör Koılov. 
r.af ından keşf edilıu.Wi . . .. .:SM\Ün kafile erkanı bu şehri gör 
merak ediyor ve birer birer ona doğru gidiyorlardı • Yalnız fi 
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lon ile ikimiz geride kaldık ve ertesi sabah onların . 
ni takip ettik . 

Hava çok soğuk, etraf yeknaıaktı. llerledik.. Gide gi 
harap, fakat muhteşem ve güzel şehrin cenup ve garp duv~ 
rım, sıra sıra kulelerile ve cenubu garbideki camii de :il 
d.ü~ . Arkada~la__rım.ızm ekserisi, şehrin içini dolaşıyor, reİ4 
çızıyor veya fotograt alıyorlardı . Ben de bir duvara çı-&i 
rak, bir kaç resim yaptım • Şehrin yalnız şark ve garp t 
raflarında kapılar var . ~ 

Şehrin cenup taı·ah 425, garp tarafı 357, ıimal tarafı A 
şark tarafı 405 metre idi . Şehrin içinde mebani ile 
lerin harabeleri duruyordu • 

Şehri tarif etmek, arkeolojistlere ait bir iştir • 
Kara Kutu hakkında eıer yazan Kolov'da, Laugalon Var:ı. 

le bunu yapmış bulunuyor . Kara Kutu hiç şüphesiz, Marko l\j 
nun Etzina diye andığı şehirdir • Çinliler de ona, A - tsi -~ 
Mongollar Etsin - göl diyorlardı • Gerçe, buraya bugiı1,_;.ı 
ra Kutu deniliyorsa da, ona Batu • Y auyün - Hutu, yani ''~ 
raman kumandanın şehri,, de deniliyor . Profesör Hsu'nuJI 

Şehrin .mazisi hakkında, kendine mahsus telkileri var • ı,A 
Ben, bilahare ondan bahsedeceğim . Benim eski Lu .. 

şehrim, Kara Kuır·dan, bin sene fazla eskidir. .,,1: 
Marko folo, Kara Kutu'yu gördüğü zaman, Lu - Laılı 

ıenedenbeı-i çöl içinde uyukluyordu • 
Kara Kutu' da iki buçuk saat kadar kaldım • l 
Eski dostum Koslov, onun, avlandığı sahalara ağ atJl1~ 

ğıma emin ol~bilir. Arkadaşımız Huaug bile burada J.. 
mak istemedi . Aıkadaşların hepsi de bakir sahalar bulJJ!;&r 
tercih ediyordu • Onun için hepimiz de Etsin göl' e varına1' 1 

yoruz. .,A 
Öğleden sonra kafilemiz hareket etti. 48 inci konai"~ 

olmuş. ormanların sahası olan bir ova idi . Lopnor'u ,,e ~ 
lan'ı ihata eden çöl de böyledir . Yalnız orada ağaçlarııı "
leri hala yerdedir. Halbuki Kara kutu'nun garbındaki ot~ 
düşmüş köksu2 ağaçlardan müteşekkildir. Bütün ova, 1 
lı bir müsademeden sonraki bir harp sahnesi gibidir • S&ıl'~ 
düşenlerin hepsi karmakarııık bir halde yatıyor • Anla~ 
miladın on üçüncü asrında bu orman henüz yaşıyordu • f 
sonradan susuzluk onu mahvetmittir • ~ 

Kara Kutu' dan uzak olmıyan bir yerde, bir harabeye ..,, 
geldik . ihtimal ki burası ileri müdafaa için yapılJ1J1f 
bina idi • . ,1. 

Humme! ılc Haslundun ika.met ettiği bir çadırın kenarl '/ 
dan san hır akrep çıktı . Bu çeşit akrebi ilk def
rüyorduk . Onu da kolleksiyonumuza kaitık . 

Doktor Hoa'mn oçurduğu üç balou, 12900, 12700, 
metre yükseldiler • 
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G Ü z e 1 S a n' a t 1 a r . ... . .. 

Musahabe -siz ve ben!--ı Hikaye 

·Büyükler ve Küçükle!9! Korkuyorum, 

Sizden, 

Ben 

EUf'rl arkasına baA'fc 

Zavallı, 

IJlr mahküm gibi korkuyonım! 

Güzel ıan'atlar ••..• Bunların 
ifade bulduğu her ıahada bil _ 
haaaa edebiyat ıahaıında bir bü _ 
yükler, küçükler meıeleıi göze 
çarpıyor : Bu, vaktile bir eıki -
ler, yemler meıeleıi olarak iki 
tarafın birbirile didiımeıi halin _ 
de, Güze~ aan'atlarm çirkin ta· 
rafını tetkıl ederd ·ı B d"d' . . . • u 1 lf • 
ınenın tarzı ıtıbarile 

Hayli zaman va;• ki eıkiler 
• •air yukarı ''b" ' ' .. ;. .. .. .. ıze, artık ıon so -
zumuzu ıoyled'k r • • d 
k d ·1 . 1 .,, vazıyetın e. 

en ı erıne I ıene erce emekten 
ıonra. t~min ettikleri töhret çer -
çeveıı ıçeriıinde b" .. ..,_~ n . , ır muze ıun.u • 

d!lnad.d~ekılrniı bulunuyorlar. Şim • 
1 1 IJtne y '} J 'I H 1 enı ere, yenı er ......... 

le ayır, ~aha doğru bir görüt -
ı ea~ımekte olan yenilerle 

yepyenıler araaında gitgide şid -
~etlener~~· yeni bir intikal !laf -
h ~r-reçırıyor • Bu vaziyet, bir 
rld~r, küçükler meıelesi ola • h tanf edilirse, daha yerinde 

Cl!lre~~.~dilmit olur; çünkü, şim. 
t:l 1 ucum, muayyen düşünüş, 
.UYUt, bunlara ifade veri! cephe • 
ıınde . d "K' 1 'd n zıya e, ım er tarafın -
an?,, cephesinden yapıliyor. 

f Daha açık söyleyişle, bir tara • 
~İ>~ek tabii olan ve muhakkak "k •enini takip edecek olan 
bu enı~elleımiye doğru taze 
anılelerı, öbür tarafın canını 

:U~or. Onlar da "Eğer yeni ye -
dah ır ~eyler yapılmak lazımsa, 
I . a hız v~ız, aiz durun, ııra bek 
eyın • Bız b' ''b d r d , ır tecru e e e -
ım e, aonra · · l yor) • • · •• ,, vazıyetı a ı • 
h ar• Gerçe enditelerini ıa • 

ka atla mrrddanmıyan, batka bq 
a noktalar üzerinde kalem oy • 

)natacak kadar kurnaz davranan • 
ar var • Amma bütün dı'kka • . . . , 
t~nızı .temayülleri üzerinde tek
aıf . edı~ce, bunlarda da ayni 
~nd~ı~eyı farkederainiz . Bu, böy -
e ır. 

Ve aonra, en genç nesil araıın • 

da da bu vaziyete lüzümundan 
fazla ehemmiyet verenler, adeta 
sinirlenenler görüyorum • "Hayır, 
biz yapacağız . Siz artık yapa · 
cağınızı yaptınız . Sıra falan Lek • 
lemeyiz !,, diye bu iğbirar teza • 
hürlerile lüzumundan fazla me~ • 
gul olanlar • 

Muhakkak, ki, lüzumundan 
fazla! 

lki taraf için de böyle denile -
1 bilir: Muhakkak, ki, lüzumun -

dan fazla! 
Endite ve asabiyet! 
Fakat niçin? ..•••. 
Eğer eskimekte olan yeniler, I 

yarın, öbür gün bütün eskiler i~in 
mukadder olan müze sükUnuna 
çekilme anında, kendilerini çer • 
çeveliyecek olan qöhreti, az bu • 
luyorlarsa, edindikleri kıymet de • 
recesini yükseltecek §eyler yap • 
maları için, yepyenilerin bir şey 
ler yapmaları engel olamaz. Ya -
pabiliyorlarsa, onlar da yapsın -
lar ! 

En genç nesil de, onların bu 
tohaf endi~eden gelen hareketle • 
rile fazla alakadar olmanın, bo -
şuna olduğunu soğukkanlılıkla 
kavramıya ve bunları öyle kartı • 
lamıya alıtsın • Bot lakırdıya tu • 
tularak, hedefine varmakta gecik • 
meain . Sağlam bir esastan kuv • 
vet alan hangi hamle durdurula • 
bilmiştir? Genç nesil arasında 
tereddüde uğrıyanlar varsa, on • 
lara söyliyeceğim, fu tek gelime • 
dir: Hayret! 

Büyükler, küçükler meselesi ..... 
Evet, öyle büyükler, ki, to • 
haf bir zaaf tesiri altında, kü • 
çüklük gösteriyorlar . 

' Varım ğ6sterainler . Buna kü • 
çüklerin 111t1'k'abeleai soğukkanlı 
bir alikaaızlıkla müaa.meha şek • 
Hnde bir büyüklük olaun . 

Zarar edecek, her halde en 
eenç neıil değildir! 

Mehmet Selim 

Ralbukl zerre kadar, 

Farknıuz yok blrblrlmhdnn 

Beden, ayni beden, 

Ya&, ayni ya, 

Eser, ayni eaer 1 

Bununla ""'rabfor, 
• Sapsarı, kapkam, 

HIQ bir manzara, 

Sizin kadar korkunQ değUdlr • 

Ne d erisi eoyolmut bir ~. 

Nf'!, kıpkızıl blr D('hlr, 

Ne parçalanmq blr ölü ••• 

ÇUnkU gözlerlnh:dt>, 

Aca)1p bir ışık var, 

l"aknt içinizde katar katar 

Zulmet gömllHH 

<1ymuyor, gözlerlPl:de ltlnlE, 

içiniz kurum/ 

............. 
Ve •• Korkuyorıun. 

Sb:d~n. 

Bı:-n, 

Elleri arkasına bağlı, 

Bir malıküm g'lbl korkuyorunı ! 

A. Sım 

HABERLER 
11 W. A. Mozart'ın "saraydan 

kaçmlış,,iıimlioperasımn ilk tem
sil edilişindenberi, aradan tam 
150 sene geçmek üzerdir. Bu 
opera, 1782 senesi Temmuzunun 

on ikinci gecesi Viyanada ilk 
defa temsil olunmuıtur. 

Bu yıl dönllmü vesilesile, bn
yük bestekarın eseri, Avrupanın 
muhtelif yerlerinde temsil edile
cektir. 

Opera, yaşıyor! 
* Bruno Frank. "Ceneral ve 

para,, iıimli bir komedi yazmıı-
hr. Önümüzdeki kış, Berlinde 
ilk defa oynanacaktır. ,, ··ı k o ece ,, 

Sesli ve .;: l·· • 
diyenler, aldandılar l * Melchior Lengyelin "Rek· 

kase,, ismindeki meıhur kome· 
disi, yakanda operet şeklinde 

d ...,.z u ıınemanm icadm-an ıonra 0 • 
yatr ·ı he pera ve operet, - Ti-
) 'k 

0 k e raber - kat'i bir teh
du ~ Ha;f k•ında ~aldı; •anılıyor-

' opera ıle alakadar ol· 
mıyacak, ~ı>ereti ihmal edebile-
cek, hele tıyatronu . 

k k n ıemtıne uğ-
ramıyaca anaati h- h 

·ı k .. ......en emen 
umunıı etme uzere idi . İlk za· 
manlarda ..... . 

Fakat, aradan çok Beçnıed· B 
endiıenin yerinde olmadıg" ı 1 

• l u 
ld B. "'dd an ... 

•ı ı . ır mu et evvel lata b 
la gelen ve yalnız bir konae·r v ne u-
T . R b·ı ren ıtta uffonun ı e, operanın ··ı. 
ınek üzere olduğu teklindeki ın~· 
1-h U• 
a ~z~ına rağmen, . opera Yen· 

\?a.zıyet kartıaında bır ıaraınbya 
uğradıktan ıonra, tehlikeyi atlat
tı, rene eski satvetini muhafaza 
etti. 
. !Ji.likiı, bu vaziyet, yüksek mu

ııkının, harukulide sesin daha Ja
mil tanınmaıına veıile vererek. 
umumi alikayı bu zevkin va11ta· 
arz tadılmasına çekti • 

• Operet ve tiyatro için de böyle 
oldu . Hatta, ıeıli ve sözlü si· 
nema, eaaalı tutunmak için bun· 
1ardan izam[ ıurette istif ad eye 
let~bbüı etti • • Sahne üstünde 
aan at kudretini muhitine gösteren 
ıan'atkar, bunu ıtudyoda bütün 
dünyaya tanıttı • 

Bu ıan'atkirlardan biri Jan 
K' 'd ' ıepura ır • Bu kudretli ıan'at· 
kar, timdi ıtudyo ile sahne a· 
r~s~~d~ paylatılamıyor. Ve ne 
bı~ısın! terkediyor, ne diğerini. 
Ka~ ~ır t~raf a, kih diğer tarafa 
aesını YWıJ•. 

Şimdi Berlinde bir taraftan bu 
san'atkirı ıtudyodan tamamile 

1 Viyanada 1abneye konulacaktır. 

Beste, timdiki halde ismi ifıa 
edilmiyen maruf bir Macar bes· 

tekirı tarafından hazır! anmakta
dır. 

"' Son zamanlarda bir çok 
' tanınmıı ecnebi tiyatro mubar· 

rirlerinin vücuda getirdikleri e-

Jen Klepure 

Lushanye 
çekerek sahneye haaretme1i ve biri 
taraftan da tamamile ıtudyoda 
alıkoymak için ujrqıp dw-uyor· 

ıerlerde bat rolü bilbaasa kadın 
artistin yapmaıı hususundaki te
mayllllerine dikkat edilmiıtir. Bu 

muharrirler, yazdıkları eserlerde 
Yak'ayı o 9ekilde esaalandırmak
tadırlar, ki kadın, eserin en kuv· 
vetli 9abıiyetiai teşkil etmekte, 
erkek mevzuda çok sönük kal· 
maktadır. 

Meseli Melcbior'ın "Ahenk,, , 
Melcbior Lengyel'in "Serçe,,, 
Lili Hatvany'ni "Şerefıiz Ledi,,, 
O'Neill'ın ° keder,, CJaudel'm 

· B'lli ' " le "iıkarpın,, ı nger ın mem -
ketin takdiri,, Pagnol'ın"Fano,, ,, 
isimli en y~ni tiyatro eserlerinde 
en kuTYetli ıahıiyet birer kadın 
dır. 

lar. . 
Sesinin güzelliği ile büyük hır 

alaka uyandıran bir opera mugan
nisi de, gene böyle iki cepheli 
davetlerle karıılaşmaktadıı-: Hint 
li Prenses . Luslanya, ıarktan gar· 
ba gelen bu güzel ıesli kadını, 

ıarp, artık buakmak iıtemiyor • 

Sükiit ve Teessür! 
•••• Tek ve ufak bir ampulün ay • 

dınlatmıya çalı~tığı geniş bir EOfa. 

En nihayetteki odalardan birinin ka • 

lakırdı anlatmış bir insan tn\·ri1e. 
şöyle dedi: 

- l => te hiilü keyfiyet böyle .. Hay-

pısı önünde iki insan karaltısı oturu • dar Efendi •• 
yordu. Bunlardan biri, SLc;ka \ 'Ü • Yaşlı adam, gülüm. iyerck ba:. ın• 

cudu ha\•i dökük, eski ye bol elbise • salladı. Teker, teker parmaklarını 

leri altından kaçan yaşlı bir adamdı. çıtlattı ••• 
Misafiri olduğu anla:.:ılan ihtiyar - Bir aralık konu:. tular: 
la, yuvarlak saç mangalı, karşılıklı, - Han?" Söylerneği unuttum sana.. 
aralanna almışlardı. 1\lavi bir alev Haydar Efendi.. Kamili yolladık •• • 
çrkan yan yanmış ateşin üzerinde, 
kalın damarlı, karakuru dört el kr -

zarıyordu. İkisi de düşünceliydi. 
Yaşlı adam, yorgunluktan ve uyku -

suzluktan mahmurlaşan donuk göz -
lerini, ceketinin ince bileklerinden 

t.'l :.an yenlerine dikmişti. 
• 

Misafir, parmaklarının arasına sı • 
kıştırdığı cigarasının kıvnlarak uzn. 

yan külüne bakıyordu ••• 
ikisi de susuyordu. Susacaklardı. 

~rçe, birbirlerine uzun uzun an • 

]atacakları bir çok şeyleri rnrdr: 

ince bacakları kaykılmı~. şiş ka • 

rınlı bir mangalrn sönük kn·ılcımlan 
karşısında titreşen karılarını, çocuk • 

Jarını söyleşebilirlerdi. 

Bu aybaşı, aç gözlü, insaf!"t7. C\' 

sahibine verebilmek ümidi kalmıyan 
kira bedelinin bahsini edebilirlerdi. 

- ...... ,,,, 
- li(tmil bizim, sizlere ömür •• 
- ....... , .. 
- ..... ,,,,, 
Yaşlı adam, sıska a\·urtlarının 

uzayan traşını kaşırken söyleniyordu: 

- Ne diyorsun, yahu? .. Allah, Al· 

lah ••. Bir türlü inanacağım gelmi • 
yor... Dir türlü inanacağım gel mi • 

yor .•• Kfımil öldü ha!,,, füimil? .. Tii • 
zim Kfımil? I .. Hımmmm ••• 

- Ynaa. .• Ko.: koc:n adam bir haf• 

tanın içinde gürledi, gidiverdi •• Gür· 
ledi, gidiverdi, Haydar Efendi .•• • 

Grip mi diyorlar, ne diyorlar. ciğer 

}erini sarsmış... Bakt.mımamış ta 
za,·allı... Neyle baktıracak :o?? .. 

Doktor, para ister... tıaç. para is • 

ter ••• Gitti dağlar g ibi adam, \'esı:;e • -
Bakkalın, fırıncının, alabildiğine lilm '''' 

kabaran hesaplarını anlntiıbilirJerdi .• " Yaşlı adam, misafirini dinledi, 

Fakat Dunlan anlııtmıya ne lü • 
zum var? Onlar, birbirlerinin söy -

]emek istediğini, konuşmadan da an • 
lamıyorlar mıydı? 

Hem •• Sükut, Bu iki adamın hal • 

]erini birbirine anlatan en beliğ· bir 
ifade t.'\rzrydı. Netekim, sönen ci -

dinledi. Sonra gözlerinden akan bir 
kaç damla yaşı avuçlarına içirdi. 

Islanan ellerini, marsık kokan man • 

galın ate:. ine uzattı ... 

Ve, sustu ••• 
Sustu. 
Duyduğu teessürü, bundan dalrn nn 

garasmı yenilemek için tütün tabaka. ku,·vetli nnlatııcaktı? 
sını çıkaran misafir, santlerdenberl Reıat Enis 

Heykeltraşlık 

GUzel san'atlerln her saha· 
sında yeni, yeni şekiller gö· 
rUIUyor. Yeni yeni ~eklller, 
yeni yeni ifade tarzlar1. Hey· 
keltra,hk sahasında da bu 
ifade tarzının muhtelif nUmu· 
neferi var. 

ı,te bir mukayese imkAnı· 
nı verecek iki herkel .. 

Rus Edebiyatı 

Bir ziyaret 
Açık pencerenin önünde oturuycr

dum. Biı Mayıı:ı sabahı, erkrn, ~ok 

erkendi. 
Ufuk, henüz kızarmamı~tı; biraz 

solgunlaşmış n karanlık, ıltk gece, 
serin leşmişti • 

Sis, henüz dağılmamıştı, havada 
hiç kıpırdanış yoktu; her şey, ayni 
renkte idi. Jler tarafta derin bir sü
kQn \·ardr •• • . Fakat, tabiat, nerede 
ise uyanacağını hissettiriyordu. Ha
vadan, etrafa rütübetli bir koku. :ra· 
yrlıyordu. 

Ansızın, açrk pencereden hafif bir 
uçuşla odama büyükçe bir kuş girdi. 

lrkildim, baktım.... Bu bir kuş 
değildi. Bu kanatlı bir kadındı. Dal
ga dalga olan bir tüle bürünmüştü. 
Sedef gibi pnrlıyan bir kadın ..••• 
Yuvarlak başında darma dağınık 

saçları arasında çiçeklerden örül
müş bir çelenk vardı. Güzel, beyzt 
alnı üstünde de iki tavu~ tüyü ••••. 

Odada bir kaç defa üçtü. Yüzünde 
gülümseme izleri helirdf. Büyük, sf .. 
yah, parlak gözlerinde de bir gülüm
se)i in aksi seçiliyordu • 

Elinde Ru lann "Hükumdar {ısa
sı_.. dedikleri uzun saplı bir step çiçe
ğı tutuyordu ....• Hakikaten, bu tıp. 
kı da hl r itsayn benzer. 

Üzerimden hızla uçarken, hu çiçek
le başıma dokundu. Ellerimi ona 
doğru uzattım. 1',nknt, o. t>encere. 
den uçup gitmi ti bile. 

. Rahçede, leyl!'ıklar arasında ona 
hır kumru karşıladı \'e nihayet görün 
meı olduğu )'erde, süt beyaz giik 
ya\•aş yavaş kızarmıya başladı. 

Den, seni tanıdım, tehayyül ilfıhesi! 
8 c:1· h~n~ te adüf en geldin . Gen~ 
şaırlen zıyaret ettiğin sırada, bana da 
uğradın. 

Ey şiir, gençlik, kadın ,.e kız gü
zelliği? Siz, hayatımı ancak kısa 
bir müddet aydınlatıyorı;;unuz •••• 
Ancak sabahın ilk saatlerinde w ba
har me\'siminde ! 

lvan Turaeniyef 
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nedir? 
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Ruhiyat. bahisleri 

Telepati 
~------------------~ 

İnsan fakat tahteş-

B"r si irbazbğın hikayesilLMlf 11l!'\j;JA;J1 

Dualar okundu, fakat keçi Mersin Halkevinl aç-
. . d. f mıya hazırlanıyor 
ınsan şekline gırme 1 . Mersin Husust muhabirimizden : 

Hartz dağlarında garip bir ayin .. 
Mersin Halkevinin açılması için 

hararetli bir surette istihzarat 
devam etmektedir. Halkevi için 
idarei buıuaiye ve belediye büt
çelerine tabaisat konmuştur. 

ölüyor, 
şuuru yaşıyor mu .. 

Evvelcede yazmııtık: Oouncu 
asırda Almanyad yapılan bir ta
kım sihirbazlıklara nazaran, Hartz 
dağlarıoın en yüks ek tepesi olan 

Broken de, ayın onbeşinci geceleri , 
si hirbaz, sOpürge saplarına ve 
küplere binerek gelirler, gece 
yarısı orada buluşu ar, bir takım 
merasim yapıldıktan sonra, bakir 
bir teke, fevka lade güzel bir de
likanlı şekline ifrağ edilirmiş. 

Alman şairi Götenin F aust ese
rinde mezkur olan bu hırafe, 

Londra psikoloji müderrislerin
den darülfünün profesörü mister 
Price tarafından tetkik edilmek 
istenmiş, ve bir takım tecrübelere 
girişilmiştir. 

Haziranın 28 joci gün, lngilte· 
reden bu hadisede hazır bulun-
mak ü;;ere hususi bir surette gel
miş bir kalabalık, Broken tepe
sinde tam gece yarısı buluşmu,
lardır. içlerinde fraklı centilmen
ler ve balo tuvaletli lediler bulu-
nan seyirciler, profesörün yere 
çift bir daire çizerek, ortasına, 
zirvesi Mayans şehrine mütevec
cih bir müse!es yaptığını merak
la seyrediyorlardı. Müsellesin 
ortasına dikilmiş bit kazığa, ba
kir Ye bembeyaz bir teke, ipek 
bir iple bağlattr. Sonra, :ıırafeye 
nazaran kalbi ve kendisi bakire 
bir genç kız -ki BreGl<ıv şehrin

de oturan matmazel Bo!mer bu 
vazife ile mükel!efti-T ekenin üze
rine kırmızı qarap döktü, ıonra 
alnını, bal, yarasa kanı, is ve çi-

. çek tozundan mürekkep bir ma
cun ile ııvadı . 

Tam gece yarııı olunc11, hay
Yanın üzeri beyaz bir örtO ile 
örtüldü, ve Üzerlerine öd ağacı 
ablmıı olan bir sürü kuru dallar 
yakıldı, ve, hazırun Latince du
alar okumıya başladılar. 

Profesör, or.aa kadar saydıktan 
sonra örtUyil çekti, fakat, teke, 
beklenildiği gibi güzel bir Al
man delikanlııına tahavvül et
memittil 

MaDf denizini bir sihirbazlık 
hadiıui Ye harikiillde birşey 
görmek için zahmet etmit olan 
Ledi ve ceotlimcnler inkisoıri ha
yale uğramışlardı. Birçok kimse
ler, esa1en böyle batıl ıtikat!arı
na ıoanmadı larını, mamafib, bir 
tecrnbe için gelmiş olduklarını 

E 
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Bundan sonra artık ap-
tallık etmiyecekti. Yeni bulaca
ğı kadından her hesap başına 
yüzde yirmi beı istiyecekti. 
Nata~ay ı görerek ~. traYS'ın gü· 

cenmc'DİŞ olduğunu ve arzusunu 
kabul ettiğini bildirdi. 

Birkaç gün sonra tekrar Haliç 
kenamıd8 bulunmak ümidi kadı
nı tamamen değiştirmişti. Gülü· 
yor, zıplıyor, Krögeri sarılıp öpü
yor, kendisine vermiş olduğu 
zahmetlerden dol~ vı özür dili
yordu. Akıllı davranarak nasi
hat1erini dinlemeli idi. Fakat ne 
yapsın, aklı biraz kıttı . Vekili 
umur bu söz!er üzerine homur· 
dandı : 

- Biraz değil, çok deseniza ! 
Bir Japonyalı sevilir mi? Bu ne 

ileri sürerek orada bulunuılarını 
mazur göstermiye çalıştılar ve : 

- Hiç dünyada böyle şey 

olur mu? 
Diyerek gülüştüler. Fakat ha· 

zırundan bir kısmı da tam gece 
yarısı olduğu esn:ıda ayın önüne 
bir bulut geldiği için mucizenin 
olmadığoı söyliyordu: 

- Tecrübe, diyorlardı, sade
ce bu sebebten muvaffak olma-
mıştır. 

Profesür Pric, tamamen kani 
olmak için bu tecrübeyi tekrar 
lıyacaktır. 

Bir Profesörin bu aaırda, böy
le şeylerle uğraşmasına hay ret 
etmezmiıiniz? ! 

Rusyada ekin 
Tayyarlerden bUyttk 
istifadeler ediliyor 

Londra gazetelerinin Mo;ko
vadao aldığı malumata göre tay
yareler ve kabili sevk balonlarla 
ekin ekmek için tecrübeler ya
pılmaktadır. SoYyet ittibadrnm 
muhtelif sahalarıoda, bilhassa 
şimal Kafl:asyaoın pirinç tarlala-

Eski Türkocağı binası olup 
fırkaya intikal eden ve fırka 
merkezi olarak kullanılan bina 
HalkeYi ittihaz edilecektir. Fır· 
ka kendisine ait diğer bir bina• 
ya nakledilmiıtir. Halkevi bina 
ve salonları yenibaştan tamir ve 
tevsi edilmektedir. 

Dün fırka binasında vali Salim 
beyin riyasetinde fırka Yiliyet Ye 
kaza heyetleri, şehrimizde bu
lunan bilumum mektep müdür 
ve muallimlerinin de iştirakile 

bir içtima aktetmişler, ve Halke
vi teıkilah üzerinde görüşmilt· 
!erdir. Bu içtimada Halkevioin 
bütün şubelerinin açılması karar• 
laştırılmıı ve derhal faaliyete ge
çilerek ber ıubeye aza kaydedil· 
mek üzere birer defter açılmııtır. 
ilk gün zarfında aza adedi yüzü 
geçmiıtir. Bütün Mersin halkı; 
bilhassa gençler ve sporcular 
kayt için tehalük göstermektedir. 

Halkevi Merkezden verilecek 
emirle açılacağı için hangi gün 
açılacağı belli değildir. 

L O. 

lngilterenin ruhi tetkikler ce
miyeti bu ay sonunda ellinci yıl 
dönilmünii tes'it edecektir. 

Cemiyet, ruhi meseleleri ilmi 
usul dairesinde tetkik için tesis 
olunmuştu. logilterenin bir çok 
rubiyatçıları vakitlerini ve aaile
rini bu ceminte vakfettikleri 
için yapılan tetkikler bir baylı 
ilerlemiş ve ruhi tetkikler kütüp
hanesi zengileşmiştir. 

Elli senelik tetkikatın semere
si ne oldu ? Acaba cemiyet ru
hun bakasını ve ebediyetini is
bat eden delail buldu mu ? Ya
but varlık muammasının halline 
doiru gidildi mi ? 

Ellinci yıl dönümünü tes'it e• 
den ruhi tetkikler cemiyetinin 
kartılaıtıiı sualler bunlardır. 

Fakat ilmin her büyilk keıfi, 
uzun seneler devam eden mülA
haza ve tecrllbelerin semeresi
dir. Ooun için ruhiyat cemiyeti 
her şeyden eYvel bu fekilde ça· 
lıımış, ilmi düsturlar haricinde 
hiç bir harekette bulunmamış. 
daima vak'alar ve hakikatler 
üzerinde yürumüştür. 

rında yapılan tecrübeler, tayyare J k 
ve balon ile ekinlerin <laha sür- •r .... -- a vim ---,. 

Cemiyetin timdiye kadar vu
ku bulan neşriyatı da bunu isbat 
ediyor. 

atle ekildiği, bir hektar mesaha- Cu marteal Pazar 
ıında arazıoan bir dakikada ik- 9 Temmuz 10 Temmuz 

Ruhiyat cemiyeti, Telepati ba
diaesinl teabit etmit bulunuyor. 
Telepati, baaelerm yardımı ol
maksııın kafalar arasında ittisal 
bulunmaaıdır. 

5 ReblUevvel 6 Rebi. evvel 
mal olunduğu görülmüştür. Bu oUn dotufu 4 3! 4,37 
ı;ekilde ekilen yerlerin mabsuln ann batıfı 19,43 19,43 
de artmııtır. Bu sene ayni şekil- Sabah namazı 3,12 3,10 
de ekilecek arazı 7000 haklar ögıe 12,10 12,19 

Cemiyetin en meşhur erklnm
dan Frederin Uyerı şuur altında 
tahteHUUr alemi bulunduğunu, 
bu tahteşşuur daima faal oldu
iunu, fikir ve heyecan verdiğini 
ve bu yllıden ara 11ra kendimizi 
normal ve mutat şekillerden baş
ka bu şekillerde ifade ettiğimizi 
anlatmııta. Ona g6re varbğım1z· 
daki bu tahtetşuur llem, maddi 
varlığımızdan mOstekildir. O· 
nun ıçın insan ölsede onun 
tabte11uuru yapr, Telepati bu 

kadardır. l ldndJ • 16 ı 9 16,19 

C k R A~am '" 19.43 19,4"- ' enubi şar i usya ve orta 
Asyada tayyara ile araziyi ek· Yatsı '" 21,43 21 ,42 

mek büyük bir ehemmiyeti haiz· :kgeçen } 
2

·
20 2

•
21 

dir. Bu haYali kuraklığa maruz- GUnler' 
184 185 

dur. Yılm kalan l 
180 Tayyare ile ekin ekmen:n ye- GUnlen J 179 ı 

gine kusuru tohumların müsavi ._ _____________ .. 

derececle tevzi edılmemesidir. 

Bir murabba metreye bazan 
dört tane tohum dilşdliğ halde 
gene bir murabb :1 metreye 198 
t ane düşm6ttür. 

Bu kusurun telAfisine çalışıla
caktır. Bu hususta tayyarelerden 
fazla kabili sevk balonlardan is
tifade olunaktır. 

1933 senesi baharına kadar 
teşkil olunacak tayyare filoları bü
tün Rusya tarlalarıni ekmeğe baş
layacak tır. Tayyareler Rusyanın 

cenubundan başlayarak şimale 
doğru hareket edecek ve yolun-

kafa bu? liem de beş parasız 
herifin biri. Bir Hügo Ştravs ka· 
çmlır mı hiç? Yavrum Siz daha 
delilikler yapacak yaşdasıoız. 
F c:ı kat sözüm kulağınızda küpe 
kalsın, sonra pişman olacaksınız. 
Büyük bir muvaffakıyetin tam 
elde edileceii ıırada herşeyi 
mahvetmek ancak bir delinin 
karidir. Ah Rus kızı ah! Tevek
keli demezler, Ruslar fellketten 
zevk alırlar diye .• 

Kadın cevap verdi: 

Hayır Krögerciğim. Bilikis ~a
adetten zevk alırım. Siz ö:nrn
nüzde hiç sevmediniz mi? 

- Elbet sevdim. Fakat ahmak
lık etmedim. Saçma hareket· 
lerden sakındım. Eğer Ştravs 
kadar zengin bir kadın beni is-

HA VA - Dün sıcaklık azamt 27, 
ısgaıt 16 derece idi. Buıün havı açık 

olacak ve rü7.glr poyrazdan esecektir. 

RADYO I 
------ Bugün -

ISTANBUL - 18 den 19 a kadar 
gramofon - 19,30 dan 20,SO ·a kadar 
Ifa fız Ahmet Beyin iştirakile saz: -
20,30 dan 2 I e kadar graaıofonla ope
ra - 21 den 22 ye kadar Hafız Ah
met Beyin i ş cirakile saz - 22 den 22,40 
a kadar orkestra. 

daki araziyi ekecektir. Gelecek 
baharda ekilecek arazi bir mil-
yon hektarı geçecektir. 

bayatta bir ifade tarza olduğuna 
göre onun bu varlık aleminde 
de ifade tarzı olmuı m6mkün
dür. 

Ruhiyat cemiyeti öllllerle diri
ler arasında muhabere vuku bu
labileceğini benilz teyit etmiyor
sa da cemiyetin erklnından bir 
çokları muhaberenin imkinını 
kabul etmektedirler. Cemiyin 

temiş o!sa b~nim gibi alulJı bir beutlm etmekten Ye içinden ona 
kadın olan zevcem bana milsa- acımaktan, kendini alamadı. Zen· 
ade eder, hem de boşanır ve bu gin bir adamın himayesi olmak-
haraketimi o da çocuklarım da t as- sızın sinemada bir iı bulacağını ve 
vip edetler. En sonra onlarla Krögerin ıerefi uğruna çalıştığı-
gizli ıizli görüşürdüm. Siz de Ja- oı iddia etmek için insanın 
ponunuzla öyle hareket edebilir- çok safdil olması · lAzımdı. 
diniz. Bunu Ştravs'a çaktırmadan Adam ıende! Madem ki 
temin ederim. Ah ! yarabbi sen öylede böylede gidiyordu ıon 
saadet yolunu akıl sahiplerine bir centilmenlik yapmak ve na· 
açmazsınki.. file yere kadım yese dfttürme-

Nataşa herifin çiçek bozuğu mek daha iyi idi. 
ıuratındaki yesi g8r0nce ona a· Viyanada kaldığı son ıüoler 
cıdı ve teselli etti: Prateri Kobençeli, Grioçiogi gez-

- Beni okadar düşünmeyiniz mesini söyledi. Kimbilir belki 
doıtum, yakıoda gene sinema bir daha buralara gel~meıdi. Ba-
yildızı olduğumu göreceksiniz. Ta- barda Viyana ciYaarı çok ıüzel 
gami'ye rica edeceğim Pariı ve· olur. Bundan istifade etıin. ICa-
ya Viyana sefaretıerinden dın bu harekete karşı minnettar 
biri de ilk boşalacak memuriyeti kaldı. Onun s&zlerini dinliyece-
istesin. Perde üzerinde ıüzel ğine söz verdi ve hem de koo-
durduğuma ıöre mutlaka kendi- so!osbaneye gitmesi için delale-
me bir iş bulurum. Teşebbüsle- tini istedi. Kröger bu kadar te-
riniz boşuna gitmemit olur! laşı gülOnç buluyordu. Fakat iş-

Kröier hiddetine rajmen te- ler Nataıanın zannettiii gibi sıit· 

elinde bu vadide vuku 
tetkiklerden müteşekkil 
yığın eYrak ve vesaik ~ar . 
Bunların kısmı azamı benDı 
tişar etmemiştir. 

Bunlar intiıar ettiği takd' 
cemiyetin tetkikatını bibık 
ilerlettiği görülecektir. 

Asıl cemiyetin bugünkü 
ve cemiyetin başında buluD 
ilim adamları, ayın sonunda 
pılacak merasimde elli aeD 
melliyi bülasa edecek ve bu 
rım asırlık mesainin verdiği 
mereyi biltüa dünyaya giSstert. 
ceklerdir. 

Yunanistan'da 
intihabat ne netıce 
Verecek? 

" Nirist = Yakın şark,, gaı' 
tesi Yunanistan ahvaline ta.,,,, 
ettiği bir baş ma!<alede Yu~ 
nistanm son s::kiz senede geçit 
diği maceraları anlattıktan ıoad 
~nümilzdeki umumi intibabatt-' 
şu şekildi! bahsediyor : 

"Ôoiimüzdeki intihabat, ~ırJ 
Jık - Cumhuriyet meselesi oıl 
rinde dönecektir. Yunanist'
haikı mühim bir sarsıntıya uğrt 
mak istemediğinden kıraliyet, 
lerin kaybedecekleri zannolunuı' 
sa da Cümhuriyetçilerin de tar; 
tarlarını pek çoğaltmadıkları ıt'
laşılıyor. Yunan ordusu COmbd' 
riyet lehindedir. Onun iç_in X{ 
nanistaoın tekrar kıraliyete • 
deti muhtemel değildir. Çlin 
böyle bir tebeddül Yunanista 
mali ve iktısadi müşkilatına d 
man teşkil etmez. Dahili mil 
deleler ise memleketi bOsbüt 
buhran bataklıklarına atar. On 
için M. Venizelosua ef kirı a 
meyi kazanması belden r ... 

Sahte Yaver Tıbbıadltde 
Kendisine yaver süsiinü ver 

rek Üsküdar müddei umumili 
ne bir İf için mUracııat et 
esnada tukif olunan kundur 
Osmanıo TıbbıadJice muayen 
ne lüzum görülmüş, Osman dl 

ayene altına a lmmııtı r. 

Adliye veklU ...:. 
Adliye vekili Yusuf Kemal~ 

Ankaradan ıebrimize gelmi-: 
Yusuf Kemal bey şehrimizde 
bef g~o kadar kalacaktır. ; 

medi. ~ 
Katip eneli vize verdi İ 

Maaleıef kati emir aldığını, b 
yaz Rusların hiç b ir suretle 1~ 
kiyeye g;remiyeceğini ıöyl~~ 
Türkiye ile S ovyet Şuralar ı ı' 
badı araaında yeni imzal•~,t
bir mukavele bunu icap etli.~ 
yordu Nata,anın renıi atfJ. 1 

senedenberi Istanbulda oturdd" 
ğunu iılerinio, dostlarınıo, ~ 
ninesinin hep lstanbulda l:ul ~ 
doğunu söyledi. Viyanaya ~ 
sinemanın daveti üzerine F · 
mitti. ~ 

Kltip naz.kine mazeret b~! cfitı 
etti. Kabahat onda de~ılb' 
hilkumetin emri kati idi, kit•P ;Jj 

emre itaate mecburdu. Eğer N• "' 
arzu ederse süt annesini yao• 
getirt bilirdi. 14 

Nataıa ağlıyarak A~ılunıo :
nına döneceğini itirafa ıneC 
kaldı Tlirk hükumeti bun• 
mani olmak istemezdi ya .•• 

(Bit 
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• Merkezi ldarcsJ Galata kbprübaşı B 2623 At K h R d s h t 

Alüze i<.laresinıu Şube A. Slrkecl Mühürdar zade Hıın 22640 ı ına, a ıre, o os eya a ı 
u b · "' lzmlr • Pire • lskenderiye = H k h "'O T B ı f C ~ na erı lJar mı • ~ are et tari i J. emmuz. i et için istical ediniz. l•tanbul Halkevinde Maari emiyetine ve a 
Bir karimiz yazıyor: postası ~ Beyoğlu'nda lıtiklal caddesinde (Milli Türk Seyahat Şirketi - Pasrapit Mehmet Hayri ve Şürekl11 ~ 
Taksimde eski Talimhane meyda • (lzmir) 12 Temmuz Salı 11 

de ~ seyahat acentesine müracaat olunmaldır. Telefon Beyogw :u: 451 (3150) !&-~ 
F' · Galata rıhtımından kalkar. ri 

nmın ıyat garaJı karşısına t~sadiif • ı11ıııııııııı111111ıııııııııı11ıı11111ıı111111111111111ııııt1ıııııı11111111ııı111ıııı1111ııı 1111ıııııııııı11111ııııııııı111ııııııııııııııııı1111ııııııı ııııııı1111ııııııııuııılllllllll111tmıııııııııı11ıııııııt1lllllll111111ıııııııııııı1::ııııu:ıuıııı111ıır&:ll 
eden köşesinde yapılan hafriyatta lzmlr Ekspres postalar1nda: ı ı o 
pek eski zamanlara aı"t hamam, su 1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. p 1 ki s t ı k t 

lstanbul- lzmir ücret eri azar l a a 1 ı 
yol: veı ı;~re ~~~abelerinin çıktığ1nı Kr. K. O. ve Çatalca Mst Mv için 
ve 00 ar a a a adar olunmadığını 700 kilo sirke p3zarlıkla alına· Bakırköy Malmüdürlüiünden: 

li k ·· 1 inci kamua 1500 h ge P geçer en gorüyorum; acaba bu caktır. ihalesi 9·Temmuı·932 Hazine matlubunun temini tahsili ıçıo mahcuı bulunan ta • 
harabelerden Müze idaresinin malQ. 2 inci " 

1~: Cumartesi günü saat 16 da yapı- minen (300,000) üç yüz bin kilo kuru ot 10·7-932 tarihine mü· 
m~:'e;.8~ mıdır, IUtren nazarı dikkati 3 üncü " lacaktır. Şartnamesini almak sadif pazar günü pazarlık suretile sahlacaktır. Taliplerin şeraiti 
ce nız · Güverte 3oo (3166) isteyenlerin her gün ve paıarlıga anlamak için her gün tahsil memurluğuna, müzayedeye iştirak 

ı;a ip aran z ljor Kirahk DUkkAn iştirak edeceklerin de vakti mu- içinde ihale günü pey akçeleri le beraber Şamlar kariyeıinde sa· 
V~iUr ·· K · k ı · d 8 ayyeninde komisyonumuza mu- tıı h~yetine müracaattan. (3159) 

cu olordu karargahında yrı. Büyükada is e eıın e nu· racaatları. (506) (3096) 
zıcı Mettin oğlu lbralıim Elendi yazı- maralı dükkan müzayede iJe 
IJQr: 935 senesi Mayıs nihayetine 

Uluburlu ka kadar kiralanacakhr. ihale h 
11 

• zasının l\fuhtesip ma . 
a esınden Hüseyin oğlu Hüse:>in 21. 7 - 932 Teminat % 1 O. 

"314 tevellütlü., emsali ile asker ol . l::Jl !O) 
muşta. Şimd· k ·············································m:.-.. ·-
blr haber alam~~;k. ~::.:::~:;:::: ~~-~~·~ap 
::~:~r::~i~:b:~r::r::;::.~ı;; l l\'f'MU®tlOO rı 

E"'cnebi mekteplerde il KARADENiZ POSTASI ~i 

T aletı'! .ücrı•tleri !!ERZURUM!! 
Bir .karımız yazıyor: - Ders senesi :: :: 

bitt• •• p . .. 
~. Su hususlar hakkaında Maa- 51 11 vaTpuru azartesı H 

lif ıdaresfnin alakadar olmasını rica :ı emmur: :: 
~derinı: İı günll akıamı Sirkeci' den hare· ji 

Şehrimizde ecnebi mektepleri ida- :5 ketle (Zoagulda~, lnebolu, H 
releri, ırkdaşlan olan t 1 be . 1. . lı· Samsun, Ordu, Gıresun, Trab· :: 

a e H~ ılen- • S R' ) . ı= ne her sene m kt :: zon, Drmene ve ıze ye gı· : 
bfl..tu. . • e ep parasından :: decekir. ii 

..,.._ tenzılat yapıy h u· b :: •• 
P or, a a azan :: Fazla t afsillt İçin Sirkeci =: 
arasız kabul ediyorlar F k t T .. k :: !: 

çocukla . · a a ur !! Yelkenci Hanındaki acentah· !i 
ı rf 

nnagelınce; bunlann ücret-ii - ·· t Tel· 21515 H 
e nden me.kt b" . . :· gına muracaa . . :: 
d 

e ın muayyen tarı resı bu :! .......................................................... . Q d. • .......................................................... . 

~ca~e hiç tenzilat yapmıyorlar. Kadıkijıı lhfriliahmerini11 
a bu me'·fe 1 d .. t .ı 

-ır \• P er en, ucre ta- ~'.. /" ... .. .. 
.ıı eleri ile ecnc' . T"" k 1 • .,11nnet t lff/lln il 
ı 1 \e ur ta ebedn • 

a ına.n ücrtıerin li tesi geti ir t tk"k Kadıköy Hilılliahmer s'ünnet düğü. 
edilerek, bu h . _ · .. ~. ıp c 1 n ii 11 Ağustos perşembe günü Mısırlı 

n lığın onune geı;He- oğlu bahçesinde yapılacaktır. Eski 
mez mi? 

Sisler e ektrikle 
dağıtılacak 

':- mnn ilimlerinden profesör 
Wı~and bir müddettenberi Ham
burgta sisi eltktrikle d w t k • . agı ma 
ıçın tecrübeler yapıyordu. Lond-
ra gazetelerinin verdiii ma[üma· 

tak' gt&lre bu tecrübeler muvaffa. 
ıye e b't · 

aarfiyat j~ mış ~~ profeıör cilz'j 
kin e bu ışı başarmak im· 

t . ını elde etttiğini ilin etmiı· 
ır. 

Hambura d ·ır 
1 •• .. • arü ünunu metoro· 
.OJI muesseıesi f' 

1 Viaand'ın tet'-"kfle ı. o an doktor 
6 "' erıne .. k 

ru sisleri teşkit ede gore u-
• v n su zerreleri-

nın yagmur şekJinde w 
b b. b Yagmama-

aının ıe e ı unlaran elektrikle 
meıbu olmalarından ileri 

1
. 

B 
_ . ge ıyor. 

u esaı uzre tecrubeJerin b e aş· 
lıyan profesör, elektrikle ı'al . • erın 
~esafetini asgarı 85 e indirmiye 
muvaffak olmuştur. 

Profesörün tecrübeleri libora
tuvarda yapılmıştı. Şimdi de bun
lar daha geniı mikyasta tecrübe 
edilecek ve muhtelif kesafetler
deki aiıleri dağıtmanın kaça mal 
olacağı aolaıılacaktır. 

YAZ GELDi! 

lpeklilerinizi kurtarınız???? 
sQ • DO • AONO PERTEV 
~~~ lüzumu olan ,.e arzu edilen 

•• l I llft •eser, vücude hiç bir 
mazarrat ~ermez Sıhh:ıt vekAlctinln mü
aq.dal J'H Jyesfnl haJzdlr. 

senelere faik l>ir eğlence proğrarnı h:J· 
zırlıınmııtır. Sünnet olacakların 
kaydi her sUn Hileden sonra kaza şu
be merkezinde yapılmaktadır. 

'm mı m ım m ~ m 1111~111~ 

r~; V /\KIT m lı 

~~~~~üz~~'~'?, }arılıi 
Bir hanım aranıyor - Saraç· 

h~ncbaşında 1 lnlil lbrahim eczanesi itti· 
salinde Tsyya· c piyankosu Razi kişe· 

~inde İhtihdoın edilmek üzere ~efaletlc 

oı..ur ynzar b r hanım3 ihth3Ç vırdır. 
l lrr gOn sabahtan ık~ıma kadar müra· 
caıt edı!ebll r. 

I• auyor - Güniln muanen !a· 
::tlcrinde çalışmıtk fücrc usulü müıa:ıfa· 

ya vakıf bir muhasip iş arımıktadır. Kız· 
tışı karşısındı 7 numarada ti. S rumu· 
zile tahrr ren müracaat edılmesi. 

•• arayor - Her ne iş oluru ol· 
sun yaparım, iş arıyorum. Balı:ırköy Os
maniye kariycsinde kah\·ecl Js1'ender va
sıtasile berber Ali mahıumu l~ccaıi. 

Para yahut her nevi eşya
( lükumet memuruna kefaletle yahut ipo· 
tekle verilir. Saat 9 • l 2 :ıruında müra· 
ca:ıt. Jmnbul BahçeL:apı dördüncü Vakıf 
han asmnkat 29 Union Kol • T 

Taşra mUşterilerlmlze -
K:ıdın rahatsızlıkları gebelik, doğum. lo· 
hos:ılık hıfzıssıhhası çocuk düşürmek, 
bebek beslemek bunların beherinin fiatı 
posta ücretile beraber yUz kuruştur, faz. 
la gönderilmişse iade edilecektir. lstanbul 
Ünion Kol _ T 

. ~•blık av köpell aranıyor
lyı cıns bir yaşına kadnr satın alınacak
tır. Gılaıada 1.ürekçileıde kah\'eci Ömer 
efendiye mürıcutlan. 

., ocaaı 
A işsizlere iş '>c isthenlere her sınıf 

işçi,_ san'atkdr .ve memurl~r verilir. inşaat, 
fa~rık~, clektnk. su tesisın yapanlar ve 
saır bılQmum iş, fen ve san'at sahipleri 
tanıştırıbr. 

A Em!Ak satılır, kiralanır ve akarat 
idare olunur. 

A iş ocaftına ortalc alınır. 
lfabıali caddesi Orhan Uey han tele-

fon 23495. 
1 :ı,ı ı ı P•ıl ! 1'11''11 " 1111: 111 

:, 1 ~ 1 
1 

11 111 ıı 111 il' ı~ııı.: llllı ,,ı ı::'ı 
, ı :,ı ı ,:ı,· ı[ 'ı' ır• ·IJ1ı1J lı ı ıqjtıı 

• • • 
Tire' delıti kıt' at ihtiyacı ıçın 

44,500 kilo sığır eti 11 Tem
muz 932 pazarteai gllnü kapalı 
zarfla Tire'de askeri satın alma 
komiıyonunda ıaat 15 te ihale 
edılmek üzere münakasadadır. 
Şartnameltr lstanbul'da 111 ko
lordu ve İzmir müstahkem mev· 
ki Ôdemiş'te dağ top tabutuoda 
ve Tire'de askeri satın alma 
komisyonundad1r. Taliplerin vak-
ti muayyende teminat ve teklif 
mektuplarile Tire,de askeri satın 
alma komiıyonuna müracaatları. 

(452) (2745) 
• • • 

K. O. ve birinci fırka ihtiyacı 
için 15,000 kilo nohut aleni mü· 
nakaaa ile alınacaktır. ihalesi 
9-7-932 cumartesi günü saat 
1 t-30 da komisyonumuzda yapı
lacaktır. Taliplerin ıartnameaini 
almak üzere htr gün ve müna-
kasasına iştirak edeceklerin de 
vakti muıyyeade komisyc.ır.umu

:ıa müracaatları. (453) (2746) 
~ ı;. :ıt-

Kırklareliodeki kıt'at ihtiyacı 

için 772,500 kilo kuru ot ve 63000 
kilo sığır eti .kapalı zarfla mÜLa
kasaya konmu9tur. Otun ihaleıi 
30-7- 932 Pazar günü saat 15 de 
Sığır etinin ihalesi 31· 7-932 Pa· 
zartesi günü saat 15 dedir. Ta
liplerin vakti muayyeninde teklif 
ve teminat mektuplarile birlikte 
Kırklareli Satın alma komisyonu· 
na muracaatları. (486) (3016) 

• • • 
Merkez kıtaatı ıle 1 fırka ve 

Çatalca müstahkem mevkii için 
(700) kilo sarmısak alınacaktır. 
Pazarlığı 11-7-932 pazartesi gll· 
nll saat 14,30 da icra edilecek
tir. Pazarlığa iıtirak edeceklerin 
izahat almak üzere hergün ko· 
misyona müracaatları. Ve paz:ar· 
lık günü vakti muayyeninde meY
cut olmaları ve miktarı kifi nü
munelikte beraber getirmeleri. 

(514) (3153) 

• • • 
Kolordu ve birinci fırka kıt'atı 

için yüz kilo kırmı:ıı biber alana
caktır. Pa:ı:arhğı 9-7-932 cumar· 
tesi günü saat l 6,30 da ya ?ıla· 
caktır. Taliplerin muayyen Yak· 
tinde komisyonda bu'unmaJarı 
ve şartnamesini n.lmak istiyenle· 
rin her gün komısyona müraca
atları. (509) (3137) 

• • • 
K. O. ve 1 inci fırkanın kapa· 

Jı zarfla münakasası yapılan seb
zelerine talip çıkmadığından pa
zarhğa bonmuşt••r. ihalesi 11· 7-
932 pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. ŞarlnameRin~ almak 
istiyenlerin her gün ve pazarlığa 
iştirak edecclderin de vakti mu
ayyeoinde komisyonumuza miira· 
caatlan. (516) (3155) 

.. . . 
K. O. için 360, l. inci fırka 

içiu 350, Çatalca Müstahkem 
için 50 ton un almaca~tır. Pa
zarlıgı 11·7-932 pazartesi günü 
saat aşağıda yazılı saatlerde ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Şart· 
aamesiai görcıek isteyenlerin her 

Devlet Demlryolları ilanları 

1 (Ankara· Kayseri hattı üzerinde Şefaatli civarında km. 244 
deki ocaktan çıkarılacak 4000 M3 Balast. 

2) Konya-Yenice hattı üzerinde Hacılurı civarında km. 305 + 
90() ve km. 311 deki ocaktan çıkarılacak 7000 M3 balast ka• 
palı zarfla münakasaya konmu,tur. 

4000 M3 balaatın münakaaası 20-temmuz·932 rarıamba gü· 
nü saat 15 de 

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

Tafıilit Ankara ve Haydarpafa veznelerinde her biri beşer 
liraya sahlan ıartnamelerde yazılıdır. (2990) 

1200 çift cebire ve 194000 adet ergonun kapah zarfla ve 
takas kaydı ile mOnakasası 28 Temmuz 932 perşembe günü sa· 
at 15,30 da Ankara'da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilAt Ankara ve Haydarpa9a veznelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde münderiçtir. (29721 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar mUddeti 12 Temmuz932 

tarihinde munkaıi olacağı cihetle yeniden isticarma talip olanla· 
rın heyeti teftişiye riyaaeetine müracaatları. 

gün ve pazarlığa iıtirak edecek

ı~rin de vakıl muayyeninde ko· 

misyonumuza muracaatları. 
\517) (3156) 

K. O. nun unu 
J. fırkanın ,. 
Çatalca ., 

• • • 

Saat 
ıs, ıs 
ıs, .30 
15,45 

K. O. ye birinci fırka ihtiyacı 
için ayrı ayrı fartnamelerle el
lişer bin kilo un alınacaktır. Pa
zarlığı 9. 7. 932 cumarleıi günü 
14·30 ve 14-45 te yapılacaktır. 
Şartnamelerini almak istiyenlerin 
komiıyona müracaatları taliple
rinde vakti muayyende komisyo· 
numuıa müracaatları. (512) 

(3140) 

• • • 
K. O. için 2,000 kilo sade 

yağı ile Çatalca Müstahkem 
mevkii için 100 kilo çay ayrı 
ayrı şartnamelerle alıoacaktır. 

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

• • 
Çatalca Mst. Mv. için 800 ki

lo üzüm pazarlıkla almacaktır. 

ihalesi 11-7-932 pazartesi günll 
saat 16,30 da yapılacaktır. Şart· 
namesini almak istiyenlerin her 
gün ve pazarlığa iştirak edecek· 
lerin de vakti muayyenindc ko
misyonumuza müracaatları. (520) 

(3175) 
• • • 

K.O. lut'aları hayvanatı nç ay· 
Jık samanı pazarlıkla alınacak
tır. ihalesi 11-7·932 T. pazarte-
si günü saat 17 de komisyonu
muzda yapılacaktır. Şartname
sini almak istiyenlerin her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komiıyo
ııumuza milracaatları. tS 18J (3173) 

• • • 
Çatalca Mst Mv için bin kilo 

taze •ne kadtn faaulyası alına· 

Çeki 

As. M. Sa. Al. komisyo· 
nu llinlar1 

000 Harbiye mektebi 
1600 SOvari mektebi 
300 Topçu ve Nakliye mektebi 

2150 Fen tatbikat mektebi -4050 
Yukardaki mahallere bizaların• 

daki miktarlarda 4050 çeki o
dun bir ıartnamede kapalı urf 
suretile satın alınacaktır. Müna· 
kasası 14 Temmuz 932 per9em· 
be günU saat 14,30 da Tophane
de Merkez Kumnndanlıiı saba 
alma komisyonunda icra kılına• 
caktır. Taliplerin şartoameıini 
görmek için komisyona milraca• 
atları ve İflİrak için de ıartna• 
mesi veçhiJe hanrhyacakları tek· 
teklif mektuplarını ihale gününil 
muayyen vaktındc komisyon ri· 
yasetiae vermeleri. (17) (2613) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt Hastahklar MUtehassıaı 

Cumndnn maada her gün öğleden 

sonnı saat (2.30 d:ın :> e kadar f stnn
bulda IJiv:ınyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ve teda,·i eder. Telefon: Is· 
tan bul. (2.22.39S) • 

caktır. Pazarlığı 11-7·932 pazar· 
teai günll saat l 6 cin yapılacak
tır. Şartnamesini görmek istİ)cn· 
lerin hergün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de vnkti muayyenin
de komisyona müracaatları. (519) 

(3174) 
• • • ı 

1485 No.lı kanuna tevfikan 
her sene olduğu gibi bu sene de 
maluller şehit. yetim.lerioe dağı· 
tılacak olan ıkramıyr. mikdan 
teıbit ediımit keyfiyet bilumum 
Kol~rdu kuma~danlıklarıylı As· 
kerhk şubelerıne bildirilmekle 
beraber ıcap eden tahakkuk 
cet ve ileri de Maliye Vekaletine 
tevdi edilmiştir. Binaeoaleyh es· 
babı istihkakın tayin cdıleıı 
müddet zarfında mensup olduk· 
lan Askerlik şubelerine mura• 
caatla 1932 senesine ait ikrami• 
yelerini almaları Jüzumu ilan o• 
luuur. (487) (2961) 
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Çocuklara 

HAYAT 
mahsus 

4dS 

KiTABi 
bayat-kam 

isi. Yedinci icra memurluğundan: 
Ucyoğlunda Kırlangıç sokağında 3 

numaralı hanede mukim iken halen 
ikametgahı meçhul olan Madam Ifo. 
mil}a Maclam Eli avetin zimmetiniz
de matlubu olduğu iddia olunan üç 
bin beş yüz liranın maa mesarif tah
sili tediyesini natık tarafınıza gönde
rilen ödeme emri zahnna mühaşiri 
tarafından verilen meşruhatta mezkur 
mahar de olmadığınız Ye el}'cvm ika
metgahınızın meçhul olduğu gösteril
mesine binaen ilanen tebliğ·at ifa ına 
!karar Yerilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ny znr
f ında 932- 1628 dosya numarasile 
daireye müracaatla itiraz dernıe~·an 
cylemeniz ve anı takip eden sekiz 
giin i~inde borcu eda yeya borca yete-
cek mal l'C saire göstermediğiniz tak
dirde giyaben hakkınızda muamelei 
icra iye} e devam olunacağı mezkur 
ödeme emrinin tebliği makamın:ı ka
ir:ı olmak üzere ilan olunur . 

'ı Sıhhi yemekler· Buzlu içkiler 

FRiOECO 

l_SA.TijE ~ 
r VA~IT 

Adres: lstanbul Ankar3 caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon : \'azı işleri 2 4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 40. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone şartlar1: 
1 J o I ~ Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - H>O 1450 2700 

lan $Brllar1mız: - l<esmı 1 lususı 
Saurı 1 O Kş 12,50 h'.ş. 
Santimı 20 _ 25 

KUçUk llAn şartlar1mız: 
ı ~ " 4 ı - ıo IJelalı 
30 50 tı5 7 5 100 Kuruş 
A - Ahonelerimızin her üç avlı· 

lığı içın bir defa mcccanendir 
B - 4 saun geçen ilAnl:ırın fazla 
saurı için 5 kuruş znmmOlunur, 

VAKiT MATBAASI 

Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

aeşriyaı müdürü A. Sırrı 

arası 

lstanbul Mıntakası Sanayi Müdürlüğünden: 
1 - 931 mali senesi ihtiyacı namenin 15 gün zarfında iktisat beyannames'le birlikte iktisat 

için gümrük resminden muafiyeti Vekaletine 2önderilmesi. vekaletine müracaat edilmesi ve-
tasdik edilen mevaddı iptidaiye· 2 - 12863 numaralı ithalatı kaleti müşarünileybadan tebliğ 
den mezkur senede işlenmeyip tahdit kararnamesine merbut (B) d Jd. · d lak d · " 
te 932 malı. ıenesı·ne devredı·ıen ı· t . d l • . .. e i ığıo en a a ar sıoaı mu-ıs esın e yazı ı o .up sınaı mu-

essese sahiplerinin yukarıda izah 
mevaddı iptidaiyenin cins Ye esseselerin mevaddı iptidaiyes:ni 
miktarları ile 932 mali senesi teşkil eden mevaddın gümrük edildiği veçhile beyannamelerini 
ihtiyacı için tal\'?p o'unan mevad- resmi verilmek şartile tahdit ha- tanzim ed~rek iktisat vekaleti 
dı iptidaiyenin cins ve miktarla- rici olarak ithaline müsaade ve- celiles'ne göndermeleri ilia olu-
rım ~österir ikişer nüsha beyan- rilmek üzere iki niisha talep nur. (3145) 

lflatbaamııa gelen eserler: 

'-Fikirler,, nıf!ClllU(lSI 
lzmirde neşrolunan "Fıki.rler.. mec

muasının sekaen üçüncü sayısı. l\lu-:tara 

Rahmi, Necati Kemal. Cemil Sina, irfan, 
Ferit Oğuz. Neşet, ismet Aytekin, Or· 
han Rahmi, I lalit l lilmi. Mehmet Bev-

lerin muhtelif mevzulara ait istlfadell 
yaıılarıle çıkmışur. 

Bu kıymetli kültür mecmuasını tav
siye ederiz 

. . ' . : . .. _. , .. .· . .. . . ' . ~ . . . . ', ·~.. . . . 

!pekiş 
Niçin 
Nefistir? 

1-Fabrikası en nsri ,,e
snitle nu'ir.·ehlıez oldufju, 

2 - A mrlesine en .tıiiksek 
ücreti ver<li(ji, 

3 - ~levaddı ı]>tidaiyes 

iruı en yiiksek bedelleri te· 
dı)ıe elli.<it~ 

4 - Fabrikasnu Tiirk lı't 

ec11ebi miilcluıssıslaruı idrı .. 
re ve nezareti a(taulu ça
llştırdıfjt içir 

lpeklş kumaşları ku
sursuz ve nefistir 

!pekiş 
Niçin 
lJcuzdur'? 

/-Tesisat itifJnr;[e dün· 
1Janın en biiyük beş on/ ab
rikasındnn biri oldl4!Jl4 ve 
biiyiik nıikyasta nıal çıkar

dıfjl, 

2 -lpefji toptan aldıfjı, 
3 - Boyayı toptan geıir

iiği. 

4 - Teknik teşkil<itt çok 
kuvvetli olduğtl içnı, 

Mam414tını fevko1A
de uc-uza mal eder 


