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Mütehassıs Meselesi 
Dün darülfünunumuzun ıslahı 

hakkında Jsviçreli Profesör Malş 
tarafından hükümete verilen ra
Pordan babsederken bundan 
alh yedi ıene evvel Con Dövi 
İıtniAde Amerikalı bir terbiye 
lbütehassısının memleketimizde 
Yaptığı tetkikatı ve bu tetkikat 
neticesinde Maarif vekaletine 
•erdiği raporları hatırladık. Her 
kes biliyor ki o vakit de gine 
Amerikalı terbiye Aliminin ra· 
Porlarından uzun uzadıya gaze
telerde bahsolunmuştu. Bu ra
Porlarm içinde maarif hayatımız 
için istifade olunacak pek kıy
lbetli tavıiyeler bulunduğu söy
lenip durmuştu. Fakat aradan 
bir iki ıene geçince bu rapor-
ların tatbiki şöyle dursun, mev
cudiyeti bile unutuldu. ihtimal ki 
bugün bu raporları aramak 
llzım gelse vekalet dosyaları 
arasında kolayca bulmak bile 
bıilmkün olamaz. 

Amerikalı alim tarafından ve-

kalete verildiği zaman kıymetin· 

den takdirlerle bahsedilen bu 
raporlar neden dolayı bir müd
det sonra unutulup gitti? Bunlar 
hakikaten bizim memleketimiz
de kabili tatbik olmıyan bir 
takım parlak prensiplerden mi 
ibaretti ? Yoksa bu raporların 

ihmal edilmesine bir takım ha
kiki ve zaruri sebepler mi vardı? 
Eğer böyle değilse Con Dövinin 
raporl:ırından niçin tatbikat sa
hasında bir daha hiç bahsedil
medi? 

Medeni ve ilmi tarakkiyat 
yolunda ilerleyebilmek için tek 
bir çare yardır. Bu çare de daha 
evvel ilerlemiş olan memleketle
rin mütehassıslarından istifade 
etmektir. Fakat celbe dilen mü
tahassısların verdikleri raporların 
her kelimesi ayrı ayrı alakadar 
lar tarafından dikkat ve itina 

Mehmet Asım 
<Alt tarafı 2 inci SD}fııd:ı ) 

meselesi 
Fiatlara zam 

fırıncılar 
yapılmadığı için bazı 

ekmek çıkarmadılar 

EnftkJ gün akpma doğru 3ehrlmlzdo 
hır ekmek meseJCfll tıkım~ ve vaz.lyet dUn 
de gecıtı yarısına kndar devam etmiştir. 
kıp makul bir eebbl olmıyan bu vaziyet, 
ll'atıh, Aksaray, Beyoğlu, Kaaımpaşııdaki 
1Irnıiardan çoğunun ekmek çıkarmamalı\ .. • 
rtndan tıkmr,tır. 

Halk semt ııcmt ellerinde para ekmek a
!'aını§lar, bulablldlklerl Iırınlıırdan ancak 
btrc.r ekmek alııbllml~lcrdlr. 

Balkın bir kısmı 1ııe pek zorlokla ek .. 
JıJeıı: bulııbllm~lcr, Bazı yerlerde fırmlann 
<ırıu lzdlbıımh bir ~kil aİ<lıArndıın, tntlza • 
bıın bozulmnmıısını temin için zabıta ter
tlba ı almr,tn. 

Aldığmuz m31umııta nazaran frrmlarm 
tlunek ~amıamıuımın sebebi lırmcılarm 
elcınek fintlarma zam yapdmaaı huStISUn -
' \"Ulrobulan mllrnc:ı.atlarmm reddedilme • 
&ldJr. .l\lalüm olduğu Uzcre, h('ledJye çar • 
llaıtıba g1lnlerl norhı dcğtştlrmcktcdlr. Fı -
;:ıcılar geçen J>CJ'IC.!Dbe b ldiyeye gelerek 

fday flatlarmın arttığını, narh Uzcrlne 
~ek tıkarırlaraa zarar edeceklerini, 

tar§nnıba gilnUndcn C\."Vl'I n3rhm dcğiştirll
ltıe.."ını lstcmı,ıerdlr. BeledJye narhın nt -
taıncn haftada bir tayin edlldlğlnJ söyllye
~ek bu mllra('aati kabul etmemiştir. Bunun 
~rlno fınnCJlar da cuma g1inU ekmek ~ı -

~ınauu~lardır. DUn belediye mllfettlşle - ıacalcsınız. 
1ıa '•rınıan doıa,arak ekmek Ç•karımyanlar Buğday stoJru 

Dlfer taraftan buğday flatlan hava va
ziyeti doJayıslle dilşmlye başlamıştır. Bo ı
tlbarla nerh vaziyetinde esa~h bir değlşlkll 
ğe !Uzum olma.sa. g-erektir. Buğday vazlye -
tlne dair haberlmlzl UçUncU ııay1ıımızda bu-

atı kkmda zabıt varakaaı tutmuşlardır. Bu .--- ~ ---. 

' ~tıe muhtelif IM'mtforde 16 fırın hakkın- Ankara, 11 (V akıt) _ Hükü-
lll 2'.abıt tutulmuştur. Müfettişler ve me -
.,:lar dün fmnlan dolııDBrak tenblhstta metin bir buğday Stoku yapa
....._~nınuıılar, ekmek çık:ırma:tlarsa fırınla • cağı anlaşılmaktadır. 
·"'Ull kapatılacağını blldJrmlşlordJr. 

Muhtelit .. ,,""'"111'' 

'""" .. ,, .. Encümeni 
ı Beş meb'ustan ~ 
~ Milrekkep bir ~ 
i_ Encümen ayırdı ~ 
§ Dün Büyük Millet meclisi, Hasan ~ 
~ Bey (Trabzon) un zamanı vekAletine g 
§ ııit icraatından dolayı Ankara müstan- ~ 
§ tikliği kararnamesi etrafında müzake- ~ 
~ rede bulunmuş, bu hususta dahilr nı- ~ 
~ zamnamenin sakit bulunduğu netice· g 
~ sine vanlmıştır. Bunun üzerine keyfi- ~ 
~ yetin tetkiki aşağıki telgrafımızdan an- g 
~ lo~ılacağı üzere bir encümene havale ~ 
g edilmiştir. ff 
§ Meclisin Hasan Bey meselesine ~ 
g ait dünkil müz:ıkereleri ikinci sayfa- ff 
§ mızdadır. ~ 
~ Ankara, 11 (Vakıt) - Muhtelit ~ 
~ encümen Meclisteki karar üzerine ~ 
F toplandı. Eski bir vekil hakkında ~ 
~ Adliyeden gelen ademi sa!Ahiyet ka- ~ 
~ rarı üzerine l\lcclistc tahkikatın nasıl ~ 
~ bıışlıy:ıcağını tetkik etmek için Halil ~ 
~ Bey ({zmir), Ccltl Nuri Bey (Çanak- ~ 

~ kale), SalAhattin Bey (Kocaeli), Tevfik: § 
~ Fikret Bey (Konya), Sait Azmi Bey ~ 
~ (Kayseri) den mürekkep bir ihzari g 
if encilmen ayırdı . ~ 

l..u1ıııııı111111ııııııı11uııııııııuıııııııı111111ııııııııuuııııııı1111111111.j 

Yağmur 
Çok faydalı neti

celer verdi 
Şehir dUn yazdan ziyade 
kı' manzarası gösteriyordu 

Şehrimizde, evvelki gün birdenbi -
re başlıyan serinlik dün de devam et 
miş, hava akşama kadar kapalı ve 
bulutlu geçmekle beraber, yağmur 
yağmamıştır. 

Mayıs ayı içinde memleketimize 
pek az miktarda yağmur yağdığı için 

1 Alt tarafı 2 inci sayfamızda 1 
11

Tayyare piyangosu 
DUn çekilen tayyare piyan

gosu numaraları 6 ıncı 
sayfamızdad1r 

Toplu Istanbol 
lstanbul, bir coğrafya kitabıdır: 

Dağ, deniz, boğaz, burun, körfez, sa 

Gobi Çöllerinde 1 • 
Maceralarla dolu bir şaheser 

Bugllnden 

itibaren 

Neşrine ~ 

başlıyoruz 

Meıhur lıveç
li seyyah Sven 
Hedin Tfirküıf 
vaktile dünya· 
ya medeniyet 
dağıttığı yer
lerde, Gobi çö
lünde senelerce 
süren bir sey· 
yahat yapmıı 
ve tarihin bir 
çok gizli nok· 
tatarım tenvir 
ve tesbit et
miye muvaffak 
olmuştur. 

Seyyah ile ar-

Çölde b~r kum fırtınası başıarken 
-= 

kadaşları çol- ..... Heyet seyahate baş•arken ~ Erzak 
!erde dehşetli sandıklara dolduruluyor 
maceralar geçirmişler ve neticede meydana__çıkan «:ser, karikull
deliği ile bütün medeniyet aleminin hayret ve takdirini kazan
mıştır. 

Bu güzel eseri, Ömer Rıza Bey V AKIT karileri için 
Türkçeye çevirmiştir. Bugünden itibaren karilerimize takdim 
etmiye haşlıyoruz. Sahife halinde verdiğimiz için arzu edenler 
bunu kesip bir deftere yapıştırmak suretile bir kitap şekline 
koyabilirler. · 

·Bugün 4 üncü sayİamızda 

M. V enizelosun niyeti 

Yunan kanunu esasisinin 
tadili ve muhalifler .! 

l\1 uhalil cümhuriyetçi . 11rkaların kraliyetçilerle 
müşterek mücadeleye girişmeleri, muhtemeldir 

lıil, engin, göl, nehir, ada, hatta za • Atina, 11 (Hususi muhabirimiz - viye etmiye matuftur. Salfıhiyettar 

man zaman tutuşan ormanları Ue den) - l\L Venizelos, Yunan kanunu menhalardan tereşşüh eden mahima 
yanar dağ da a'ahil olduğu halde, esasisini, Alman kanunu esasisine gö ta göre, Yunan kanunu esasisi üç 
tabiat manzaralarından hatırınıza ne re tadil ettirmek niyetinde olduğu nokta üzerinde tadil edilecektir. 
gelirse şehrimizde bulabilirsiniz. kuvvetle söylenmektedir. Bu tadil:l 1 - Nazırların kanunu esasi mu -

Gülen baharı, ağlıyan hazanı, su • tın hedef n gayesi, reisicümhurun ,.c cibince iş başına geçtikleri zaman 
lar üstünde buz kütleleri yüzdüren hükumetin nüfuz ve salahiyetini tak (Lütfen sayfayı çeı·iriniz) 

~~~~~~~~~~==E====.===F=,======ı==,=~===k======d==~ 
olan yazile, lstanbulda, iklim değiş- mır aysa n ara a 

~==::::::::;=========;:::==.:- melerinin de her nev'inl görmek müm 

- Bu •ene gene intihar edecek misin ; 
- Haıur ... Artık aazeteler intihar haberlerlnl yaztruyorlarl. 

kündür. 
Bunun içindir ki, şehrimize, dün

ya cenneti diyorlar. 
Fakat, bu cenneti gelip görmiyc 

kimsenin heves ettiği yok .. 
Niçin? 
Çünkü, seyyah denen keyif ehli 

malılflk, naklini pek kıskanmaz ama, 
vaktini pek kıskamr. Az zamanda 
çok yaşamak ister.. Bizim dünya cen 
netindeyse, insan, özlediğini bir anda 
değil, bir günde yapabilir. 

Oteli Tarabyada, plajı Fltlryada, 
bahçesi Taksimde, Barı Ter;abaşmda 
olan bir şehirde seyyah nasıl eğlen
sin? 

Toplu lstanbul.. Bu şimdilik bir 
hayal .. Fakat hiç olmazsa toplu bir 
köşe: Oteli, lokantası, ban, bahresi, 
k1U1t8alı Ue bir köşe.. Yani, ban alay 
lı şehir ulemasının istemediği şey: 
Beledi11e plajı/. 

Yusuf Ziya 

Çarşamba akşamı Rusyadan şeh -
rimize gelen Hicaz ve Necit kıralı Ib 
nissuut Hz. nin oğlu Emir Feysal Hz. 
ve maiyetleri dün akşam Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 

Emir Hz. dün akşama kadar Pe
rapalas otelinde istirahat etmişler, 

saat on yediye doğru maiyetlerinde
ki zevat ve hariciye vekaleti erkanın
dan Refik Amir beyle birlikte otomo 
bille Dolmabahçe sarayına gitmişler
dir. Emir Hz. buradan Yeni Sayyat 
motörü ile Haydarpaşaya geçmişler
dir. 

Misafir emir istasyonda askeri me 
rasimle karşılanmış, İstanbul valisi 
ve diğer bazı zevat tarafından teşyi 

olunmuştur. 

Faysal Hazretleri Ankarada li~ 
gün kadar kaldıktan sonra şehrimiz. 
den geçerek Batum yolu ile Tahrana 
~idecektfr, 

Emir Faysal Hz. 
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Piyango 
Çekiliyor 
On ikinci tertip tayyare piyan

go111Dun betinci keıidesine dOn 
baılanmııtır. DDn 8oO numara 
çelrilmiı olmaıına ragmen bu 
keıidenin en b6!'ilk ikramiyesi 
olan SoOOO lira çıkmamış, bu 
güne kalmııtır. Dün bfiyük ola· 
rak 15000 Hra 39504 numaraya, 
10000 lira 27795 numaraya, SCOO 
lira 45616 Ye 11036 numaralara 
çıkmııtır. Bu numaralar munta
zam liste halinde altınci sayfa
mızdadır. 

Suikastı tesit 
suikastı 

için 

Roma, 11 ( A.A ) - Hususi 
mahkeme, Milioonun Diana ti
yatrosu suikastinin 1 O uncu yıl 
dar llmünii tesit etmek iizere 
Şark ekspres katarım Gallarate 
l.Cıvarında Şeytan k6prDsii ilze-

inde atmayı kararlaştırlmış 
bu unno 5 tethiıçinin muhake-
meletini, gelecek pazartesi stünii 
icra edecr'·tir. 

Yugoslavyanın yeni 
Ankara sefiri 

Belrrat, 11 (A.A) - Hariciye 
Nezareti mOdOrlerinden doktor 
JankpYiç, Yougoılavya'aın An
kara Sefaretine tayin olunmuı
tur. 

Suriye CDmhur 
Reisi seçildi 
Şam, 11 (A.A) - Suriye par

limeatoıu , Reiıiclimhurluğa 
sabık maliye nazan Mehmet Ali 
Abit Bev intihap etmiştir. 

Konyada piyango 
Kon1a, 11 (A.A) - Konya 

Gençler birliiinin tertip etliği 
etJa piyangosu çekilmiye ba1-
laam1tbr. 65494 numara Ford 
teaeıznh otomobilini kazanmıştır. 

Ketide devam etmektedir. 

.enaiye mecbur bulundukları yemin 
tecezzi kabul etmez bir kül teşkil e • 
decektir. Bu tadile göre, nazırlar, ye 
mfn suretini tadil ve yahut bazı ak
samını hazf edemiyeceklerdir. 

2 - Kanuna eeuiııin matbuat 
htlrriyeti hakkindakl maddesi tadil 
ectneeek, h&ktmet, icabında g82'A!tele
rl idareten kapatabilecektir. 

3 - Relslcümhurun salahiyeti tev 
al olunacak, relslcümhur, fevkalade 
ahTalde hüldhnetin teklif ve mesuli
yetl tahtında kararnameler ısdar e -
debileeekttr. 

Muhalefet fırkal;rı, M. Venlzelo
np kanana eauide icra etmek niye
tinde bulunduğu tadillta şiddetle ma 
llalelet etmlye karar vermi§lerdir. 
Muhalif meb'119Jar, bu tadilatın aley 
Jdıicle propapada maksadı ile •ili -
re\Ierde seyahate ç•acaklardır. 

Knallyetçl muhalif gazetelerin 1 d 
cUunıa g8re, M. Venizelos, Lozan ta
mirat konferansından sonra, dikta -
törllk flhı ~in askeri mahafil tara
fmclım tazyik edflfyormu1o Muhale -
f et fırkalannın takmdrklan hareket 
tamu bakılırsa, eylülde ie:ruı dü -
tln8len meb'us intihabatı mücadele-
81 Pli tfddetll olacaktır. Kanunu e -
&MI f&dDAtı meselesinde muhalif cUm 
hari7etçl fırblamı kıra1iyetçiler1e 
mflşterek hareket etmeleri kuvvetle 
muhtemeldir. 

Fransız b•••eklllnln vadı 
Atlu, 11 (Apo) - Paristen Yu -

nan ..-teıertne verilen ma14mata 
8ire, Yananistanın Paris sefiri Mös-
1' PoYtls, hafyekll Mösyl Heryo ile 
atrltalf, ve Fransadan Yunanistan 
lçha mali mtzaheret rica etmiştir. 
ıa.,I Beryo, möeya Polftiae ba hu
Rl&a ellnclen pldftl kadar yardım 
edM!lıllnl Te tahd dostu olan möayö 
V...iRlaR, Lozan Te ya Parlste gör 
meyi lmff ettlthal elylendftlr. 

Venlzeloa•• lat.nbul aer•hat1 
Atfa, 11 (R-.1 muhabirimiz -

elen) - M. Vealzeloa, lamet Paşanın 
daveti üzerine temmuz sonlanna doğ 
ra tatanbala ziyaret edeeelhd ve o
ndan bf~ cin ka1- tclD Yalo-
.,_ sideceilal söyle.....,. 

f ::;~: f Telgral Haberleri 
Dünkü Büyük Millet meclisinde 

Hasan B~yin vekaleti zamanına ait icraah hakkında muh· 
telit encümenin mazbatası müzakere edilerek usulü hak· 
kında karar vermek üzere bir encümen teşkil edildi 

Ankara, 11 (V AKIT) - B. M. Mec 
Jfsi Kazım paşanm riyasetinde top -
landı. Celsenin açılmasını müteakip 
Hasan bey (Tırabzan) lıaldundaki 
muhtelit encümen mazbatası okun • 
du. 

Bunda encümen, Ankara milBtan -
tikli i kararnamesinde Hasan beyin 
vekaleti zamanına ait icraatmdan do 
layı tahkikat icrasınm meclisi aliye 
ait olduğunu ifade etmekte, teşrii 
masuniyetin ref'i meselesine temas o 
Junmadığını ~ bu vaziyet karşısın -
da muhtelit encümenin vazifeleri 
cümlesinden olan teşrii masuniyetin 
kaldınlması meselesile iştigale im -
kan görülmediğini, meclis tahkikatı 
için de heyeti umumiyece bir karar 
ittihazı dahili nizamname sarahati 
iktızaaından bulunduğu bildirilmekte 
idi. 

Bunun üzerine reis Khtm paşa 
hazretleri dahili nizamnameden hah 

Gandi ve 
Taraftarlan 
Andaman adalarına 

naklediliyor 
Bombay, 11 (A.A) Armada 

vapuru yakında Gandbi'oin ta
raftarlarından bir takım siyasi 
tabrikitçılarla müfrit ibtililcıları 
ve bizzat Gandbi'yi hamil oldu-
ğa halde bengale kGrfezi takım 
adalarandan oln Andaman ada
larına haraket edecektir. Bu 
tedbir, mevkuflarla ağız ağıza 
dolu olan hapishaneleri boşalt
mak maksadile ittihaz etmiştir. 

Hind"stan'da yalnız kadmlarla 
az tehlikeli olan erkekler l>ıra
kdacaklardır. 

içtimai boykota) 
l:ombay, 11 [A.A] - Vaziyet 

sakindir. Konıre, lngiliz ticaret 
mfteıseıeleri ile mühim ticari 
mCiamelitta bulunan ileri gelen 
iş adamları aleyhinde içtimai 
hovkotaj İcrasını emretmiştir. 

Hektaşt Ayini 
lzmlrde on Uç kı,ı cUrmU 
me,hut halinde ~akalandller 

bımir, 11 (VAKiT) - Bozkayada 
dokuz erkek, dört kadın Sivaslı Ha -
san babanın evinde bektaşl Ayini ya
parak Necmi babanın nefesini okm -
ken cü.rmümeşhut halinde yakalandı 
lar. 

Kadınlann ikisi gen~tir. San'at -
Jar mektebinden 18 yqmda Setim, 
Yunan konsolosluğu kavası Tayyip, 
Jzmfrde imam hanı mlhıtedrl Ethem 
bunlar arasındadır. 

Diferleri Foça, Cama ovası., lzmlr 
ahalisindendir. Adliyece tevkif edil -
mlşlerdir. 

settikten sonra dahili nizamnamede 
mevzuu bahis meseleye dair bir sa • 
rahat bulunmadığını işaret ederek 
bu hususta heyeti umumfyenfn ayn
ca bir karar vermesi llzım geldiğini 
söylemiştir. 

Müteakiben te~ilitr esasiye encü
meni reisi Nadi bey, encümenin bu 
hususta karar-4ttihazında kendisini 
salihlyettar görmediği için keyfiyeti 
heyeti umumlyeye arzetmek mecbu -
riyetinde kaldıtmı ilave etmiştir. 

Bunu müteakip SalAhattin bey 
(Kocaeli) ve Recep bey Kütahya söz 
almışlardır. 

Recep bey demiştir ki: 
- Hasan Bey dotrudan doğruya 

tahkikata geçilmesini fstfyor. H:ılbu
ki nizamnamemizin ruhu yerine ge -
tirilmeden böyle bir şey yapılması 
doğru değildir. 

Bunun iizerine dahnt nizamname
nin sakit kaldığı bu cihetler hakkın
da bir hü.kUm vaz'ı fçfn meselenln en 

Yağmur 
Çok faydalı 

cümene tevdiine dair takrir okuna -
rak kabul edilmiştir. (Bu hususa ait 
olan telgraf birinci sayfamızdadır.) 

l\lüteakiben Türkiye ile lsveç ve 
Iran arasmda mün'akit uzlaşma ve 
adli muahedelerin tasdikleri hakkın
daki Jayihanrn birinci müzakeresi ya 1 
pılmıştrr. 

Bundan sonra askeri fabrikalara 
(50) bin liralık mütedavil sermaye 
itaıı için verilen kanun kabul edilmiş 
ttr. 

Buna göre askeri fabrikalar, veza 
ifi esasiyesinden maada hükumet da 
lrelerinin ray ve telgraf direkleri ve 
buna mümasil siparişlerini temin e
debilecektir. 

Badehu tapu harçları, barem ka
nununa merbut cetvelde bazı tadilat 
icrası hakkındaki kanun layihaları ka 
bul edildikten sonra pazartesi günü 
toplanılmak üzere içtimaa nihayet ve 
rilmiştir. 

Amerikanın 
Altınları 

Neticeler verdi. Devamlı surette 
[Ust tarafı 1 inci sayfada! h 

baş gösteren kuraklık tehlikesi evvel erice akıyor 
ki gün yağan ve bütün gece fasılasız Vashington, 11 (A.A) - Se-
surette devam eden yağmurlardan lahiyettar mahafil, Nev - York 
sonra ortadan kalkmıştır. Yağmur bankerlerinin cemahiri mfittehi
Trakya ve Anadolunan ekseri yerle- de de bulunan ve mıldarları 100 
rinde de yafmıt ve son kuraldıitan ili ?00 milyon dolar arasında 
sonra tehlikeye dtlpatif olan bir Cok tebalOf eden altınlarım çekme
havalide mezruatı canlandırarak ki ıini F ransadan talep etmiş bu-
l ~ bir H'ftaee ·~tt~~-~~:mırllhrrmrir"'~ı Ularah :~caa ..,. 

türHazlranm ilk haftası içinde 38 san dilen lıaberin Y~•tiıt btdttftına 
tigrada kadar çıkan sıcaklık derece- inanmaktadır. Cemahiri MDttahi
st yafmurdan sonra birdenbire düşe- de 8 Haziran tarihinde nihayet 
rek dUn şehre bir kış ma117.aruı ver- bulan tene zarfında 824 mil yon 
miş, birkaç ıtın tvvel ceket.siz dola - altın dolar kaybetmiı balun
şanlan pardlsUlerinf, hatta paltola- maktad1r. 
nnı sakladıtdan yerlerdH bulup Amerlk• relalcUmhurıuıu 
gfymfye mecbur etnd~ir. Cbikaga, 11 (A.A) - Herald 

Kandilli rasathanesinden verflen Tricune, yakanda icra edilecek 
maliimata ılre boctiD rih'clr poyraz riyaıeti cGmbur intihabatı dola
dan orta kuvvette esecek, han, yan yaaile M. Hoover ile M. Coolid
bulutla, yan açık r~ktfr. Dtln sı· ge'nia Amerika reisi cumburlu
cakl* en fazla 15, en az H dere - &una ve reisi cOmhur muavinli· 
ceydL Dün sahalt •aat yediye kadar e l b d b" · "b 
yağan yağmurun irtifaı 50 milimetre gine intihabı e in e ır ıotı ap 

mOcaeele programı teresınm et· 
dir. mekte olduiunu yazmaktadır. 

Yeşilköy askeri rasat merkezi de 
havanın ba rtln yan kapalı pçecett. K k d 1 
nl bildirmektedir. Ba merke7.e ılre arı OCB 8 V8 arı 
dinkti sıcakbk, en fazla 17, en az 11 
dereceydL 

Kandilli rasaUıanesiniİı yafan yağ 
marun miktannı 50 milimetre olarak 
tesbft etmet1lne nıubbil Jstanbul zl -
raat odası da ~ - 28 mfllmetre ola
rak tesblt etmiştir. Oda, bu yafma -
ııın ziraate çok faydalı olacağı ka -
naatlıtdeclir. 

F1rbnanın yaptıkları 

Koc•nın bulundutu .. hini• 
glSrDlecek 

Ankara, 11 (V AKIT) - Devlet 
t4rumca verilen karara g8re kan ko 
ca bopnma davalan kocanın bulun -
dufd şeldrlerde söriilecektir. 

Asım Re,anın harekeU 
Ankara, 11 (V AKIT) - Asım pa

ta buaün hareket etti. 
Evvelki akfam saat 20 de çıkan ============ 

fırtına, dün de yazdıfmuz gibi, şeb- tır. 
rln bazı yUl<sek yerlerindeki kiremit Garb1Trakyada ve Yunanlstanda 
lerl uçurmuı, tahta perdeleri yık - Gelen haberlerden an la,.ldığına 

Saracoııu ŞUkrU Bey mış, ufak, tefek bazı tahribat yap - göre yağmur ve fırtına Yunanistan -
Ankara, 11 (V AKIT) _ Sara • mqtır. ela daha tkldetle tesirini söatermit 

coğla ŞUkrU bey hafta içinde gelecek Bir ev çlSktU .,. prbl Tnkyada bazı köylerin mah 
tir. Çocafu rahatsızdır. Ailesi hare .. Fırtına ve yağmur yüzünden bir nlAtım tahrip etmlttfr. 
ket etmittir. kaza da ohaUf, Kangümrükte Der - Ka•alada deniz, seyyahlarla dolu 

f allh Rıfkı Be,ln cevabı vfş Ali mahallesinin Osmaniye soka- iki kayıfı apklara götürmflt. sandal 
Ankan, 11 (Telefon) - Haki- tında sandalcı Mustafaya ait mn ça alrda bulunanlardan yalnn: iki kiti 

miyeti Milliye gazetesinde bqmuhar tısı birdenbire çökmtişttir. Bu esnada Tap adasınm pyn meskGn sahil -
rir Falih Rıfkı bey (Temps) gu.ete- çatı arasında yatmakta olan HaliJ ]erinde bulunabllmlttlr. Diğerlerinin 
sine şayanı dikkat bir cevap vermek efendi kızı Hafize hanım, baflndan ne olduklan m•uldflr. 
tedir. yaralanmı" tedavi için Haseki kadın Ankar•d• hararet 20 derece 
TUrklere hasredilen un'atlar hastanesine ka'klırıknıştır. dl•tu 

Ankara, 11 (Telef on) - Tilrklere Bora denizde de tesirini gietermiş Ankara, 11 (V AKIT) - Bu gUn 
hasredilen san'atlar hakkında kana • tir. Maamafih liman idaresine dün hararet 3' ten 14 e dtlşmllftUr. Hava 
nun ikinci müzakeresinde verilen akpm seç vakte kadar hi~ bir kaza çok aolaktur. Biraz yağmur yağmıt-
mlthletin bir seneye Çlkanlmuı hak haberi bildirilmemiştir. tır. 
1 mda bir teklif yapılacaktır. J Kaata111onuda aeller lz111lrde ferlzll yaımurlar 
a.,vekll Zlr11at enstttDaDnde Kastamonuda evvelki giin öf leden haılr, 11 (V AKIT) - Kasabadan 

Ankara, 11 (Telefon) - Bafvekll aonra tiddetli yağmurlar yafmlf, te- Afyona kadar olan sahada mebzul 
bugün araaı enstittlstin8 zJyaret e - birde .eller h4sı1 olm11f, ııeJırin 1~- J'8imurlar yatmaktadır. Baiday sa
derek 4 saat kaimi§ Te tetümtta ba- den geçen dere tapaştır. tıcılan yüksek fiat istediklerinden 
luamuştur. Yarın ıectiklerine devam Yağmur mahsulat için faydalı Te borsada alıcılar tereddtlt ipnde az 
ldeoekUr. eok ,..,,. .-., taluihat ppmam11 ....,.. .. bal•dalar. 

Mütehassıs 
Meselesi 

r Baş makalemizden mabıltl 
He tetkik, takip Ye tatbik ol~ 
maısa bu istifade temİll eclihaif 
olabilir mi? 

Aranacak olursa kimbWr ti• 
diye kadar kaç tane Con oati 
gibi beynelmilel kıymet ve mr 
ziyet sahibi mütahauıa mubtelilif:f 
idare ıubelerimizin, mubte 
milli işlerimizin tanzimi mak1&• 
dile raporlar vermiş, bunlanD 
hepsi de verildikleri yerlerde 
unutulup gjtmiştir 1 

Diğer taraftan birer k8fed• 
unutulan yalnız ecnebi mOtah ... 
sısları tarafından verilmif rapor
lar da değildir. Doirudan doi
ruya AvrupanlD muhtelif melll"' 
Jeketlerine muayyen itler hak
kında tetkikat için gitmiı olıD 
idare Amirlerinin, yahut ilmi ve 
fenni heyetlerin raporlan da 
çok dafa ayni akibete uğramak• 
tadır ve kimbilir bu suretle 
daima ihmal edilmiye mahk6• 
raporlar için ıimdiye kadar 
devlet hazinesinden ne bllylk 
fedaklrhkJar yapılmııtır 1 

Bazen bir mutabuaı11n bir 
kaç cllmle ile ifade. ettiği bir 
fikir bir memleketin muhtaç ol
duğu bir tarakkiyi tahakkuk 
ettirebilmek için yegine illçtar. 
Bütün mesele bu fikri benimae
mek, ruhuna nüfuz etmek, onu 
filiyata kalbetmektedir. 

Bir basta farzediniz ki tedavi 
olmak için bOyOk fedaklrltk 
yapıyor. Avrupadan mDtabauıı 
bir bekim getiriyor. Yahut kea• 
disi kalkıyor, uzun bit seyahat 
yapıyor. Hekimin ayağına kadar 
gidiyor. Muayene oluyor. Hekilll"' 
den reçetesini alıyor. Tavsiyele-
rini defterine not ediyor. Hatta 
ecet~i eczaneve vererek yap· 

tuıyor. Fakat neticede ilicı al· 
mıyor. Hekimin kendisine not 
ettirdiği aıhhi tavıiyeler de def• 
terinde kahyor. Böyle bir bast• 
iyilefmezse kabahat hekimd.e 
midir ? Yoksa hastanın kendı• 
sinde midir ? 

Iıte ıimdiye kadar ecnebi 
mDtaba1sıslarına kartı vaziyeti• 
miz bu hastanın haline çok ben· 
ziyor. Şüphesiz ki doktorlanll 
bastalanna tavsiye ettikleri illO
Jar her vakit tatla detildir. Hat• 
ta en iyi iliçlar çok dafa acı 
şeylerdir. Fakat hakikaten ha•· 
tanın iyi olması iatenilir1e ille10 
acılığına, tatlılığına bakılmayarak 
tavsiye edilen sıhhi tedbirler~ 
mütkülihna tahammül edilero-
mutavaat etmekten baıka bit 
yol var mıdır ? 

Demek istiyoruz ki madem Jd 
Avrupadan, yahut AmerikadaO 
herhangi bir iş için mlltaharld 
getirmek, tetk~kat. yaptır~~" 
arzu edil~n netıceyı alma~ ı~ 
kAfi gelmıyor. Şu halde biç ur 
mazsa bundan sonram için ~!; 
tabassıs celbi ve iıtihdamı .!!~ 
başlı baıına bir meıele te1AP9 
ederek, bu buıusta iatifade tr 
mini neye mutavakkıf İM, fİll" 
diye kadar yapılan tecrilbeteıe 
göre istifadeye mbi olan P~~ 
ne ise blltDn banlan DU&l'I ~-

kate alarak yeni Ye ama.ı bit 
usul tutmak llzımclır. 

Mehmet A81• 

Ekmek llatıarı ft 
Ankara, 11 (V AKŞT) - ::::;., 

atlan bu hafta zarfında 8 ' 
11 buçuk kuruşa çıkmıtbr. _.,,,, 

• 
Prof esUr Malt ,,, 

Ankara, 11 (Telefon) - ~ ~ 
Malş tarafından verilen rapo , 
rülf ünunun muhtariyetine ı..-.. " 
meditf anlqılıyor. SöyleallllD',.- ı 
re prof.Ur, raporunda dalla rd fi 
debfyat fakillte&lae ıew • ~ • 
müderris v~ talebenin çaJJflB• 
lannın bqlla bir tekle ifdlil' 
Uf .-.ıemr 
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1 Gtialn er eri .. J 
Amerikada sabık Muhtelit 
lViuhariplerin le hakem 

mübade
kararları 

Hareketi Muhtelit mübadele komisyonu 
umumi heyeti dün sabah top
lanmıştır. A:mcrikada gayet mühim hadiseler 

ı·ulııGJ>ulmaktadır. Sabık muharip -
ler faaliyete geçmişlerdir. 1929 sene
sinde başlıyan iktısadi buhranla git
tikçe artan Ye on milyona vardıkları 
an~ılan işsizler, son üç seneyi sabır 
Ve tevekkül içinde r,cçirmişlcr, bele -
<liyeJerle devletin Ye bazı fertlerin 
Yardmılarile geçinmi.>e uğraşıyorlar
dı. 

F~kat buhranm devamı ..-e yardım 
ıncnlıalarının yava y:ıv!ıŞ kul'ıınıası 

Yeni bir ..-aziyet ihdas ediyordu. 
Amerika hükumeti, bu ''aziyet kar 

Şısında, yfı~i mik)nsta yardım ted -
birleri düşünüyor ,·e bunları kongre 
Ye !:abul ettirmek için hnZlrlıyorken 
sabı1< muharipler. Amerikanın her 
tardrnclnn Vaşingtonun üzerine yü
tiimtye ve yapacakları nümuyi~le da
\'a"'rmı orada hal v~ facıletmiye ka
rar nrdiler. 
•Sabık askerlerin dileği. kongre -

nin, askerlere ,·erilen mükafat bono 
larınm tediyesini icap ettiren bir ka
:nun kabul etmesidir. Kor.ı!rc böyle 
bir kanun kabul ettil;ıi takdirde sa • 
hı~< nskerlere i1<i mUy:ır, iki yiiz eJli 
tnflyon dolar tcdiye.:1 icap etmekte -
aır. Bu az.im mebHl.ğın tediyesi, ay -
larca dcımm eden şiddetli münakn~a 
lardnn sonra iyi kötü tevzin olunan 
Amerikn bütçesini tamamilc altüst 
eder. 

Fakat sabık askerler akın akın ha 
reket ederek ,·n~ington şehrine gel -
ıniş bulunuyorlar. Rasgeldikleri her 
Yere sığınan Ye cUz'i gıdalarla besle
nen sabık askerler, ar.kadaşlarının in 
ıımamı ile bilvük bir sayı teşkil et -
tikten sonra beyaz sarayın önünde 
bUyük bir nümayiş yapacnkJar \'C is
tedikleri kanunu kabul ettirml'den 
Vaşingtondan çrkmryacaklardır. 

:vaşing-tondaki merkezi hükilrnet, 
\iJayct hükumetlerinin bu akınlara 
müsaade etmemeleri için emirler 
\'ermiş olmasına rağmen hükumetler 
bunlara mani olamamış Ye hu suretle 
Amerika hükumeti hayli tehlikeli hir 
hadiseyle karşılaşmıştır. 

Amerika hiikumeti Yaşir.gtonda 
·''Ukubulacak bir takım iğtişaşlann 
hluhtelif yerlerde de iğtişaşlar rn • 
kuuna sebebiyet vermesinden endişe 
etmektedir. Kongrenin önünde, sabık 
hluhnriplere yardım iç;n muhtelif 
layihalar bulunuyor. Bütün bu Jıivi
halann hedefi, Yilayet hükQmetleri~c 
ikrazatt:ı bulunRrak ynrdrmı clevam 
ettirmek ,.e nafıa işlerine ilaveler ya 
:Parnk işsizliğe mUmkün mertebe knr 
~ gelmektir. Reisicümhur Hoo,•er iş 
sızJere yardım esasına evvelce muha. 
li~ olduğu halde hu fikrinden vazgeç 
hlış bulunuyor. Fakat Amerika frr -
kalarr ara.c;ındald rekabet dolayısiyle 
Serf kararlar "·erileınemcktedir. 

Fırkalar arasındaki ihtilaf dc~·am 
ediyorken s:ıbık muharipler harekete 
geçmiş ve karar istcmiye başlamış _ 
lardır. 

Amerikanın bu mühim vartayı na 
&ıl atlatacağını bütiin dünya hararet 
le f.akfp ediyor. 

istinaf mahkemeleri 
istinaf mahkemeleri teşkiline 

dair mü hduları alınmak üzre 
h&kimler l'e baro azaları arasın
da Adliye vekaletince bir anket 
Yapılacağı ya~ılmıştı. Anket 
~Uddeiumumilik vasıtasile yapı
•cak ve bAkimlerden ayrı ayrı 
llıtitalecıları sorulacaktır. 

Belediye yıllığı 
Belediyenin neıredeceği yıllığın 

'Ylırdanberi devam eden basıl
llıa • • b ışı u ay sonuna doğru bi-
:'ccktfr. 25 formadan ibaret o· 
•nk yıllıktan 200 tane basıla
ca tar. 

Oskudar kaymakamı takdir· 
. name iıldı 

a Üsküdar kaymakamı izzettin 
ı) &österdiii hizmetten dolayı 
d.•htliye vekaleti tarafından tak· 
•rııameyle taltif edilmiştir. 

içtimada, ihtilafların halli hu
susunda mt!vcut iki bitaraf ha
kemin reyi muteber tutulacağı 

hakkındaki kararın her iki hü
kumet meclislerince tastik edil· 
diği Türk ve Yunan murahhas 
heyetleri tarafından umumi he
yete bildirilmiş ve evve'.ce hari
ciye vekaleti müsteşarı t'foman 
Beyle Yunan scfıri M. Polihron
yadis arasında teati edilen mel<.· 
tuplar bu suretle kanun mahiye
tini iktisap ettiği için hakem lta
rarJarmın yalnız iki hakem tara
fından imzalanması kabul ediJ
mi~tir. 

Meselenin haUine taliken bir 
kaç aydanbeu bildirilemiyen ha
kem kararları bugünlerde bita· 
raflar tarafından her iki murah
has heyetine tebliğ edilecektir. 

Poliste: 

Bir mavunacı denize 
dilşllp boğuldu 

Haydarpaşaya kum taşıyan 

Tahmil tabliye şirketine ait bir 
mavuna kaptanı dün Haydarpa
şa poFsine müracaat etmiş ve 
bir tayfanın n.uvazenesini kay
bederek denize ciüşdüğünü ve 
boğulduğunu haber vermiştir. 

zabıta hadiseyi şilpheli görmüş 

ve müddeiumumiliğe bildir~iştir. 
Derhal tahkikata girişen Üskü-
dar müddeiumumisi Burhanettin 
bey, hadisenin bir kaza oldugu· 
nu tesbit etmiştir. Boiulan adam 
Melimmet isminde bir tayfadır. 
Yelkenli mavuna Sarayburnu 
önlerine geldiği sırada ani su
rette istikametini tebdil eden 
ruzgir yelkeni ters dündürmüş 
ve yelkenin çarpışma maruz ka
lan tayfa Mehmet muvazenesini 
kaybederek denize yuvarlanmı1-
tır, akmtının pek şiddetli o!uşu 
zavallı tayfanın kurtarılmasına 
imkan vermemiştir. 

Sllfth atan sarhoş 
Dün gece yarısı Akıarayda 

oturan Tevfik efendi aarbuş ola
rak yolda ilc:i el silah attığından 
yakalanmııtır. 

Kav§a ederken çantasını 
ahp kaçmış 

Dün Karagümrükte karabaş 
mahallesinde oturan terzi Mus-
fa efendinin kızı Sabahat hanım 
ile aynı mahallede oturan Ihsan 
hamm kavğaya başlamışlardır. 

Bu fısattan istifade eden Atıf 
hanım, Ihsan hanımın elindeki 
çantasını kaparak kaçmıştır. 

Fazlı Hey 
Birinci umum müfettişlik baş 

hukuk müşavirliğine tayin edilen 
eski Vali muavini Fazlı Bey ya-
rın yeni vazifesine başlamak 
üzere şehrimizden ayrılacaktır. 
Vali Muhittin Hey bu gün Sua-
diyede Fazli Beyin şerefine bir 
ziyafet verecektir. 

F azli Beye yeni vazifesindede 
rouyaffak olmasını ve iyi bir 
yolculuk temenni ederiz. 

Adil Beyin tetklkab 
Şehrimizde bulan gümrük ve 

inhisarlar vekaleti müsteşarı 
Adil Bey dün gümrük ve tütün 
inhisarı idarelerile borsayı ve 
defterdarlığı ziyaret etmiş, tet
kikatta bulunmuştur. Adil Bey 
dün kendisile görüıen bir mu
harririmiıe Istanbula evini taşı
mak için geldiğini, bu fırsattan 
istifade ederek alakadar dairele
ri teftiş ettiğini söylemiştir. Adil 
Bey bu gün Ankaraya dönecektir. 

B ay 
--.... --

Fi atları düşmiye 
baş adı 

Ild gündenberi yağmur yağ
ması buğday piynsası üzerinde 
müthiş tesir göstermiştir. Per-
şembe giinü 9 buçuk kuruşa sa
tılan buğday ekstra mal bugün 
8 kuruş on parnya iyi alıcı bile 
bulamamış ır. Esasen dün ve bu
gün Istanbula 71 vagon buğday 
ve 5 vagon da orp<ı gelmiştir. 
Bug~n a!ai<adar tacirlere Ana· 

do'.unnn muhtelif taraflarından 
gelen telgraflara göre iki iÜn· 
denberi AnadoJunun her tarafı
na çok faydalı yağmurlar yağ· 
maktadır. . 

Bilhassa Trnkyada Edirne, 
Lüleburgaza 29, Anadoluda An-
karaya ve Eskişehre ve Konya
ya 2 milimetreden fazla yağan 
yağmurlar l<öylüyü çok sevindir· 
miştir. lki haftadanberi kurak
lık tehlikesi karşısında kalan 
köylüler bu suretle ellerindeki 
malları da satmağa başlamış· 
Jardır. 

Bu suretle buğday fiati dün 
lstanbul piyasnsmda derhal ttısir 
göstermiş ve 28 çavdarlı buğ
daylar 7 kuruşa 'l - 3 çavdarlı 
ekstra buğdaylar 8 kuruş on 
paraya düşmüştür. 
Buğday fiatinin dütmesindeld 

ikinci sebep tc hükümctin buğ-
dayı koruma hakkında vermiş 
olduğu bazı kararlardır. 

Aldığımız mnlümata göre per· 
şembe günkü heyeti vckilede 
buğday meselesi müzakere edil· 
miştir. Bilhassa buğday iliraca
tının men'i hakkında bir karar 
verileceği piyas:ıda şayi olunca 
tacirler ellerindeki s!ok maHarı 
satmıya başlamışlardır. 

Alakadarlar l:.u suretle buğ
day meselesinin bertaraf edilmiş 
olduğunu iddia etmeldedirler. 

Bulgar 
meslekdaşlarımız 
Bulgar gazetecilerinden bir 

heyetin yarın Bulgar bandralı 
Çar F erdinant vapurile şehri

mize gelmeleri beklenilmektedir. 

Yeni ölçü er için 
hazırlıklar 

26-3-931 tarihli kanun muce
bince 1933 senesinin ilk günün
den itibaren Tiirkiyedeki bütün 
ölçü mikyasının metre •e kHo 
esasına uyacağım yazmıştık. 

ilk zamanlarda bunun birçok 
karıııldıklara sebep o1acağı 
tahmin edilmektedir. Bu 
itibarla ticaret odarı, kanunda 
tüccarlara ait maddeleri şimdi· 
den tesbit ederek tacirlerin na
zan dikkatini cclbetme c için 
faaliyete başlamıştır. 

Yeni ltanuna göre bilhassa 
tacirler, ticaretin berhıırıgi saha
sında olursa olsun muhakkak 
surette yeni ölçii üzerine mua· 
mele yapacaklardır. Bu suretle 
muamele yapmıyan!ara 10 lira
dan 100 liraya kadar caza ve
rilecektir. 

Aldığımız malümata göre yeni 
ölçü mikyası tatbike başlandık
tan sonra bazı esnafın halkın 
gatletinden istifade ederek ok-
kası mesela 40 kuruştan olan · 
bir maddeyi kilosunu 40 kuruşa 
satmaması i~·in tedbirler alma 
caktır. 

Rusların 
hediyeleri 
Evvelki akşam Leningrat va

purile limanımıza getirilen Sowyet 
hükumetinin hediyeleri dün kıs· 
men vapurdan çıkarılmıştır. Bir 
kısmın da bugün çıkarılacaktır. 

Gelen hediyeler evvelce de yaz 
dığımız gibi bir büyük l\amyon, 
on traktör ve mUteaddit pulluk 
ve ziraat maldn2leridir. 

Makinelerin montajı için feh
rimize gelen Sovyet mütehassıs· 
ları dfin mibmandarlıklarına ta· 
yin edilen Selim Beyle birlikte 
şehri gezmişlerdir. Müteba11ıslar 
2iraat makinelerile birlikte An· 
karaya gideceklerdir. 

Uc ayhklar verilmiye başlandı 
Eytam, cramil ve mütekaitle· 

rin üç aylık maaşlarının verilme· 
ıine dün sabahtan itibaren her 
taratta başlamlmıştır. Tevziat bu 
defa büyük bir intizam dahilinde 
yapılmaktadır. 

Çok güzel bir eser 
Maltepe Askeri lisesi, son sınıf hatırası 

Klişesini koyduğumuz r~sim Maltepe Askeri 1iaeıi son sınıf 
talebesinin Devlet matbaasında bastırdıkları hatıra mecmuasının 
bir sayfasıdır. Bu mecmua o kadar emekle hazırlanmış ve basıl
mıştır ki insan her sayfasında en güzel bir Avrupa mecmuasının 
zel'kını ve inceliğini bulur. 

Askeri lisenin son sınıf talebeleri bir senelik maaşlarını bu 
hatıra mecmuasının mükemmel bir şekilde çıkabilmesine terket
mişlcrdir. 

Hakikati söylemek lazım gelirse Devlet matbaası bu mecmu· 
anın, bahusus renlcli resimlerinin tnb'ında büyük bir muvaffaki· 
yet göstermiştir. Pek mahdut miktarda basılan bu gUıel mec
mua ancak '!luallimlerle son sınıf talebelerinde meYcuttur. 

- V AKIT 12 Haziran 1932 -

1'icaret 
v~ iktısat 

Benzin işinde 
lhtika~ var! 

Benzin fintlan hiç bir sebep 
yokken )'avaş yavaı yükselmekte 
devam etmektedir. iKİ gün evvel 
üç 1.uruş yü~selen fiata dün yedi 
kuruş daha zam edilmiştir. 

Dün tetkikat yapım muharriri• 
ruize bir n;5kadar "büyük şirket· 
Jerin fiatlar a zam ettiklerinden 
fiatm yükseldiğini,, söylemiştir. 

Yarı loptan muamele yapın 

bir benzin taciri de "kooteojan 
listesinde ihtiyactnn az benzin 
mevcut o'duğu için Hatların yük
se!diğıni,, anlatmıştır. 

Bizim anladığımıza göre ben· 
zin fiatlarındaki yükselmenin mUs· 
bet h:ç bir sebebi yoktur. Ta· 
cirlerin ihtikAr yaptıkları zanno· 
lunmaktadır. 

Bu vaziyet Ticaret müdüriye
tinin de nazarı dikkatini celbet
tiği için tetkikata başlamıştır. 
Ve Ticaret odasından son haf
talardaki benzin fıatlannı iste
miştir. 

Aynı zamanda bir çok benzin 
tacirleri arasında da tahkikat 
yapmıştır. Tacirler benzin fiatla• 
rımn Avrupadaki piyasaya tabi 
olduğunu söylediklerinden, Tica
ret müdüriyeti, odadan bilhassa 
bu hususta malümat istemektedir. 

lzmir lhracah 
Gelen malumata nazaran iz. 

mirin mayıs ayındaki ihracatı 
diğer aylara niobetle oldukça 
iyidir. hmir mayıola 17 bin kilo 
tütlin, 243 bin kilo üzüm, 7 bin 
kilo palamut ve incir ihraç et• 

mittir. 
Bilhassa incir mahsulltı bu 

sene ı Amilcn satılmıştır. Stok 
olarak fzmirde ancak 3500 kilo 
incir kalmış~ır. 

Ticaret ve :Janayl banka•ından 
alaca§• olanlar 

Ticaret ve sanayi bankasından 
alacağı olanların Millet mecliıine, 
Adliye vekaletine ve Ticaret mil· 
dürlüğüne mUracaat ettikleri ya• 
zılmışh. 

Dün bankadan alacağı olan
lardan bir irup tekrar Ticaret 
Odasına müracaat ederek para• 
!arının bankndan alınması için 
delalette bulunulmasını istemiı
lcrdir: 

Ticaret müdüriyeti müracaat 
eden bu zevata aynen şu cevabı 
vermiştir: 

- Banka tasfiyededir. Tasfiyeden 
.rnnra her kes kanunun emrettiği şekilde 
ıı'ııc:ıl.l:ınnı :ıl:ıbilırlcr Şimdiki halde bir 
nıuamele ,·apmnk bizce imk4n dahilinde 
değildir .\1ıam:ılıh 'ekAlete müracaat 
ederseniz rcrilecek emre göre muımele 

yaparız 

Gulgaristanda ziraat iti 
lstanbul Ticaret odası&Ja gelen 

malfımata nazaran komşumuz 
Bulgaristanın son aylarda ticari 
ve zirai va2iyet ço ·~ iyidir. 

Bilhassa hayvan miktarı glln• 
den güne çoğalmaktadır. Bu 
seneki mahsulat ta geçen sene· 
kilere nisbeten yüzde elli niıbe
tinde fazladır. Son senelerde 
ter~kki etmiş olan ipekçilik bu 
sene mühim bir varidat menbaı 
olacaktır. Maamafih Kızanlık 

civarında çekirgeler, Pelevne 
mıntalrnsında muzır böcelder kış• 
lık zeri}1atı kamilen tahrip et· 
miştir. 

Çilek 40 kurut;a fnladtl 
iki gün evvel çileğin okka11 

toptsn 25 kuruşken dün birden 
bire 40 kuruşa çıkmıştır. Buna 
da yağan yağmurun ç.lek tarla• 
larını harap etmesi sebep ol• 
muştur. 
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Fikirler ve görüşler 

Her Ludvig'in Stalin 
yoldaşla bir mülikatı 

Amerikan olan şeye karşı hususi bir 
hürmetimiz yoktur. Fakat .. ec 

-2-
Ludvig - Bana öyle geliyor ki, 

Sovyet ittihadı halkından büyük bir 
kısmı, Sovyet iktidarına karşc bir 
ikorku, bir çekingenlik hissi besliyor -
Jar ve Sovyrt iktidarının istikra -
n muayyen bir dereceye kadar bu kor 
ku h.is.5i üzerine dayanmaktadır. 

İktidarın sağlamlaşması menfaa -
tine olarak, korku telkin etmek 
lüzumunun, bizzat sizin üzerinizde ne 
gibi haleti ruhiye doğurduğunu 

öğrenmek isterim. Zira, şüpl1esiz, 

dostlarınız ve arkadaşlarınızla siz, 
halka karşı istimal edilen korku u -
sullerinden başka usuller kullanıyor -
sun uz. 

Stalin - Aldanıyorsunuz. Hoş bu 
aldanmada pek te yalnız değilsiniz. 

Bir çok kimseler sizin gibi düşünüyor 
ve aldanıyorlar. 

On dört sene iktidarı elde tutma -
nm ve milyonlarca insanın Iakabını 

kazanmanın bir tethiş ve korku u -
sullle kabil olacaf;'Tnr kitiyen z:ınne -
diyor musunuz? Hayır, bu kabil de -
ğildir. Dünyada korkutmak U"1Uliin . 
de emsalsiz olan Çar hükumeti idi. 
Bu hususta da uzun ve büyük bir tec -
rtibesi Yardı. Avrupa Borjurnsı ve 
bilhassa Fransa Borjuvası Çarizme 
her türlü vasıtalarla halkı tethiş ve 
ihafe usullerini öğretti. Bu tecrü -
be ve Avrupa Dorjuyazi_!::inin yardı -
mına rağmen tethiş ve ihaf e politika -
sı, Çarlzmi inkiraza götürmüştü. 

Ludvig - Fakat Romanof'lar üç 
yüz sene hüküm sürdüler. 

Stalin - Fakat bu müddet içinde 
kaç ihtilal oldu. Stenka Raziu, Emil -
yan Pugaçov ihtilalleri, Dekabrut -
er ihtilali, 1905, 1917 Şubat ve 
Teşrinievvel ihtilalleri. Şunu da. s::ıy -
mıyorum ki, bugünkü mmeleketin si -
yast ve harst şeraiti cezri bir ~u -
rette o zamankinden çok farklıdır. O 
zamanlar harssızlık, cehalet, ltal -
km itaat ve siyasi kabiliyet ve 
kuvvetsizliği, iş başında olanların u -
zunca müddet orada kalmasına yar -
dnn ediyorlardı. 

Sovyet ittihadı halkı, amele ve köy -
lfu;ü ise, zannettiğinizden daha az 
muti, daha az korkak, daha az \13 -

ludur. Avrupada bir çok kim.-.eler, 
Sovyet halkının muti ve tembel kim -
seler olduğunu zannediyorlar. Bu es -
ki ve tamamen yanlış bir zihni -
yettir. 

Bu zthniyet, Rus büyük arazi sahip 
lerinin, ParJs halkından çnldıklnn 
paralan yemeğe, tembel tembel vakit 
geçJrmiye, geldikleri zamandan kal -
mJŞtrr. Bunlar şüphesiz lüzumsuz, 
iradesiz kimselerdi. 

Bunun için bütün Rus'ların İ!miİ 
tembele çıkmıştı. 

Fa.kat bu neticeye, daima hayatını 
kendi say ile kazanmış ve elan kaz:ın -
makta olan Rus işçi ve köylü ü -
ne aft değildir. 

Kısa bir zamanda üç ihtilal yapıp 
Çarlığı ve bir ihtilali devirmiş olan ve 
bugün de muvaffak bir mesai tarzı 
ile sosyalizmi bina etmekte olan 
Rus ~şçi ve köylüsüne tembel ve muti 
demek bir haylı gariptir. 

Bana demin biz de, işler hakkında 
bir tek adamın karar sahibi olup ol -

rikalıların bütün sahada, sanayi veya 
teknikte, edebiyatta, olsun, hakiki bir 
"müessiriyet,, sahibi oluşlarına hay -
ranız. Amerikanın kuvvetli bir su -
rette teşekkül ve tekamül etmiş ka -
pitalist bir memleket olmasına rağ -
men, orada, sanayi ahlakı, istih -
salat adetleri demokratik bir şey 
muhafaza etmektedir. Halbuki bunu 
kendilerinde patron ve derebeyi 
aristokrat hi!'leri kalmış olan Avrupa 
kapitalistleri için söyliyeme};z. 

Ludvig - Ne kadar haklı olduğu -
nuzun farkında değilsiniz. 

Stalin - Kimbilir? belki de far -
kındayım. Derebeylik içtimai olarak 
Avrupadan, çoktanberi kaldırılmış 

olmakla beraber, adetler de ve hayat 
ta onun miihim eserlerini h!U:l gör -
mekteyiz. Derebeylik muhiti, bir çok 
teknik mütehassısları, alimler, mu -
harrirJer yetiştirmekte devam ediyor 
ve bunlar sanayi, ilim ve edebiyata 
derebeylik adetlerini aşılıyorlar. De -
rebeylik ananeleri tamamen kal -
dırılmış değildir. 

Dunu serbest müstemlekeciler mem
leketi olan, aristokrati ,.e mal sa
hibi olmıyan Amerika için söyliyeme
yiz. Amerikalıların istihsaldeki kuv
veti ve nisbeten adetlerinin sadeliği 
buradan doğmuştur. Amerikada ya
şamış olan amele iktısatçılanmız der
hal bunun farkma varmışlardır, ve 
hayretle anlatmışlardır ki, Amerika
da istihsalat içinde, bir mühendisi bir 
ameleden f arketmek güçtür. 

Ve pek tabii bu da hoşlarına. git -
miştir. Halbuki Avrupada bu, tama -
mile başka.dır. 

Rusya ile Polonya 
ve Almanya 

Ludvig - Bu son günlerde bazı si -
yasi Alman şahsiyetleri, Almanlar i -
se, Rus'lar arasındaki ananevi dostluk 
siyasetinin geri bir plana atıla -
cağından endişe izhar ettiler. Bu en -
dişeler, Polonya'lılarla müzakereye 
girmenizle başlamı~tır. Eğer bu mü -
zakere neticesinde Rusya, Polonya -
nm hali hazır hudutlarını katiyen ta -
nıyacak olursa Sovyet Rusya'yı hala 
Versay sistemi aleyhine mücadele e -
diyor telakki eden ve bu sistemi ta -
nrmıyacağmı zanneden Alman milleti 
için, bu, büyük bir inkisar olacaktır. 

Stalin - Bana kalırsa, bu endişe -
ler yerinde değildir. Biz daima, her 
hangi bir devletle ademi tecavüz 
misakı aktetmiye hazrr olduğumuzu 

söyledik. Ve bu vadide bir çok 
devletlerle bir çok misaklar yaptık. 
Polonya ile de böyle bir misak yap -
mıya hazır olduğumuzu açıkça ilan et 
tik. Eğer Polonya ile bir ademi 
tecavüz misakı yapmıya amade oldu • 
ğumuzu beyan ettikse, bu, sadece, 
bir söz söylemiş olmak için değil, fa -
kat hakikaten bir misak imzalamak 
içindi. isterseniz, bizim için, hususi 
bir tarz kullanan siyasetçi diyebilir -
siniz. Hali hazırda, bugün vadet -
dikleri şeyleri yarın unutup, hatta 
yüzleri kızarmadan tekzip eden siya • 
siler var. Biz, böyle hareket edeme -
yiz. 

(Sonu yann) 

madığmı sormuştunuz. Bugün hi~ Ank d I t b I 
bir şerait altında işçilerimiz bir tek ara an s a o u a 
k.Jşfnfn iktidarını kabul etmezler. niz otomobille 
de eı:ı kuvvetli otorite ve iktıdar sahip 
lerf, işçi kütlesinin itimadını kaybe -
der etmez, onunla teması keser kes -
mcz erirler. 

Rusya ve Amerika 
Ludvig - Sovyet, Asyada, Amt-ri -

kaya karşı hususi bir hürmet, hatt'.'L 
Amerikaya yani Dolar memleketinel 
dünyanın en kapitalist memleketine 
karşı adeta tes'it görüyorum. Bu his' 
işçi smrfmızda da var mı ve aleh1 -
mum Amerikalılara değil de sadece 
pulluk ve otomobillere mi ait? Bunu 
nasıl izah edersiniz? 

Stalin - Mübalağa 
Amerikan olan şeye 

bir hürmetimiz yoktur. 

ediyorsunuz. 
karşı hususi 
Fakat Ame. 

ltalya sefareti müsteşarı M. 
Koch ve sefaretin ticaret ate§e· 
si M. Arriva Benne Ankaradan 
şehrimize kadar otomobille gel-
mişler, hususi otomobillerile 
yaptıkları bu seyahat 18 saat 
stırmüştür. 

Müstefar seyahati üzerinde 
dütündüklerini söylemif, köylü
leri çolc çalışkan, manzaraların 

pek latif olduğunu, eğer yollar 
daha asri bir ıekle kalbo!unursa 
bu havalinin bir çok seyyah 
celbetmesi mümkün olduğnnu 
anlatmıthr. 

Adliyede: 

Esrarb:eşler hapse 
Mahktl.m edildiler 

Geçen marbn dokuzunda sa
bıkalı Petronun evinde başta 
Petro olduğu halde Bahaettin, 
Burhan, Kemal, Ligor, Mustafa, 
Avni, Ahmet isimler;ni taşıyan 
sekiz esrarkeş, esrar içerlerken 
cürmü meşhut halinde yakalan· 
mişlardı. Sekiz maznunun ağır 
cezada görülen muhakemeleri 
dün bitirilmiş Ye esrarkeşler mah
kum edilmişlerdir. 

Verilen karara göre, gene es· 
rar işinden 2 ay l S gün kadar 
bir mahkumiyeti olan Petro 7 
ay hapis yatacak, 105 lira para 
cezası verecektir. Babaettinin 
mücrimiyeti 6 ay ıürecek ve 
kendisinden 100 lira para cezası 
alınacaktır. 

Yaşı çok küçük olan Burhana 
bir ay, on sekiz yaşlarıni doldur
mıyan Kemal, Ahmet ve Ligora 
birer ay 20 şer gün, Mustafa ve 
Avniye ikişer ay hapis cezası 
verilmiştir. 

Asayişi ihlAI eden iki kişi 
mahkOm edildl 

Yem it iskelesi ve tütün güm
rüğü civarında, tabanca tehdidile 
esnafı haraca keıdiğinden dolayı 
müddeiumumiliğe Hüseyin ve 
Haydar isminde iki şah11 hak
kında 150 imzalı bir mazbata 
verilmiş ve tahkikat yapan adli
ye Hüseyin ve Havdarın muha
kemesine lüzum görmüştü. 

Bu iki şahsın ağır cezada g~
rülen daYaları dün bitirilmiş ve 
asayişi ihlal maddesinden 6 şar 
ay müddetle hapislerine lrnrar 
verilmiştir. 

iki çUrUk yumurta için 
bir ölUm 

Bir müddett evvel, Edirneka· 
pıda bir hiç yüzünden yumruk
la bir gencin ölümüne sebebi
yet verenlerin mııhalcemc:!ltn• 

Ağırcezıda başlanılmıştır. Ölen 
Osman isminde bir gençtir. 
Maznunlardan biri yumurtacı kör 
Ömer, diğeri Hamdi ismini taşı
maktadırlar. Muhakeme safaha
tına göre hadise şu §ekilde ce
reyan etmiştir : 

Osman, kör Ömerden iki yu
murta satın almıştır. Fak at eYde 
yumurtalar bozuk çıkmış ve Os
man bunları geri vermek için 
~ör Ömerin yanına dönmüştür. 
Ömer yumurtaları değiştirmiye· 
ceğini söylemiş, alıcı ile satıcı 
arasında münakaşa batlamıştır, 
pek az sonra ağız kavgas1 küfre 
çevrilmiş ve iş yumruğa binmiş

tir. O sırada oradan geçmekte 
olan kör Ömerin arkadaşı H11m
di de bir aralık kavgaya karış
mıştır. kör Ömerle Hamdi, el 
birliğile Osmanı yumruklamışlar 
ve baygın bir halde yere yuvar
lamışlardır. Kanlar içinde ecza· 
haneye kaldırılan zavallı genç 
ölmüştnr. Cesedi muayene eden 
doktorun raporuna göre Osman
da (Timos) hastalığı vardır. Fa-
kat dövmek fili ölüm üzerinde 
müessir olmuştur. 

Muhakemenin ilk celsesinde 
ıahitler dinlenilmiştir. Önümüz
deki ikinci celsede ise müdafaa 
şahitleri dinlenilecektir. 

Gelenler, gidenler ' 

Kibrit şirketi direktörü M. 
Hof man yarın Ankaradan şehri
mize gelcceldir. 

Kadıköy Süreyya Tiyatrosunda 
ı:.RTU6RUL ,ADETTlN •• ARKADAŞLAR• 

Çarş3mba 

~kşamı sa3t 22 ~iijjij~~'1 
de görlilmcmiş 

muazz3m bir 

pı ogramla (Ertuğ

rul S3dcttinin g31a 

su varesiJ. Yerler 
fimdiden satılmaktadır. 

Bi ç ·· ııerlnde ı. 
OMER RIZA Yazan: SVEN HEDIM 

A ç iŞ 
Çin galeyan içinde ... Koca memleket intikal devrinin buhran· 

larını geçil'İyor. Hankoul, Şangay, Nankin' de gürültüler ve 
arbedeler eksik değil. Pekin' de, İsveç sefarethanesindeki O" 

damdan türlü türlü kavğalara şahit oluyor, Çin kumandanları 
arasındaki döğüşmelerin vücuda getirdiği buhranları takip edi-
yorum. • 

Nihayet Pekin' de son günümüzü geçiriyoruz. Benimle be
raber gidecek heyetin bütün azasından yanımda yalnız doktor 
Hummel kalmıştı • Her şeyimiz hazırdı. Herkesle veda
laşmıştık. Mongolistan'ın meşhur kaşifi Roy Çapman Andreuv• 
ile bir saat kadar görüşerek, ondan çok büyük istifa• 
deler temin r.ttim. Kendisi, 65 devesini de bize sattı. İsveÇ 
sefareti, Çin hükumeti nezdinde teşebbüslerde bulunarak bizi 
her tüı-lü kolaylıktan müstefit etti. 

Hareket saatimiz yaklaşıyor,. 9 Mayıs sabahı, eşyamı:ı 
Vagonli otelinin karşısında yığılı idi. Bu eşya da, gümüş para 
ile dolu sandıklarrmızın üzerine konacaktı. Fakat paro tarı 
getirecek araba gecikmişti. Tren 11,50 de hareket ediyordu· 
Den1ek ki üç çeyrek saatimiz kalmıştı. 

Para sandıkları gelmiş ve trene yerleştirilmişti. Son yarıl11 
saati teftı.~ ve heyecan içinde geçirdik. Bütün arkadaşlarımız 
trene atladılar. 

Tren hareket etti. Asya'nın sonu gelmez içlerine gidiyor
duk. Yavaş yavaş Pekin görünmez oldu. Yol boyunca köyler, 
kulfıbeler, kurşuni duvarlar, yeşillenmiye başlıyan tarlalar, 
ormanlar uzanıyordu. Nankouv geçidinde, insanı dağ silsile· 
lerine götüren tabii bir kapı açılmaktadır. Sağdan giden yol, 
İm arator Yuıudo'nun bes asırdanberi vattı2ı Min'l me7ıu""" 
çıkıyor. ' 

= 2 GOBl ÇÖLLF.RfNDE ,,. 

Birdenbire bir toprak fırtınası kopmuş, eski Çin seddi gÖ" 
rünmez olmuş, ve vagon içindeki her şey sarı renkli toza bO"' 
yanmıştı. 

Heyetimizin tabibi Hummel benim yanımda idi. Komşu
larımız, üç fısariatika mütehassısı idiler. Bunlar tarihten evvelki 
devrelere ait antikaları al"lyacaklardı. 

Çin Darülfünunu müderrislerinden Profesör Hsu • Ping • 
Cang, iki arkada~ı ile görüşüyor, onun maiyetindeki ta'" 
lehe, yiyeceklerini hazırlıyorlardı. Genç fotoğrafçımız Kini 
trenin penceresinden Çin seddinin resmini almıya uğraşıyordu· 
Daha ileride tabakatiarz mütehassısı Profesör Li beş talebesi ile 
birlikte oluruyorclu. Kendisi, hem talebesine, hem biıe 
Nankouv vadisinin arzi teşekkülünü izah ediyordu. Profesör 
Hsu ile Profesör Li, bizim çok sevdiğimiz ve daima aoframııa 
aldığımız iki Çin'li alimdirler. 

Ben buralarını iyi tanıyorum. Yarın Sui Yuan vilayetiniıı 
merkezine varacağız ve oradan bizim jeolijistimiz doktot 
Erik Norin'i alacağız, sonra tekrar yolumuza devam edeceği:ı· 
Ova, ıssız ıssız uzanıyor. Sarı nehir ikiye kıvrılmıştı. Çiçek
leri açılmış bahçeler, kurşuni köylere biraz renk veriyor. Şinı2'1 
tarafında göz boyunca tepeler uzanmakta. Çin'li arkadaşları· 
mızın kimi uyuyor, kimi siğara içiyor, kimi mütemadiyeıı 
çay demliyor, ve arkadaşlarına sunuyor. Biz, iki İsveç'li, mcÇ'" 
hul atimizi ve planları.mızı konuşuyoruz. 

Günt!Ş battı. Uzaktan Paotov yaklaşmakta idi. Saat 
7,30 da tren durdu. Heyetimize mensup sekiz Alman bizi bek
liyorlardı. Bizim e1·kam harbiye reisimiz sayılacak binb~'" 
şı Hempel, hava rasatları ile meşgul olacak doktor Hod, telsıj 
cihazi ile beraber, onların aralarında idi. Asarıatika müt~· 
hassısımız Folk Bergm3.n; bir Alman kadmile evlendiği içıO 
almancayı mükemmel konuşan tercüman Lsu de orada. .., 

Paotov'a vardık ve indik. Orta Asya yolunda kuracagı
mız karargahların birincisine sahne olacak yere doğru yü~üdiikj 
Herkesin oturacağı yer hazrıdı. Yüzlerce sandık erzak, bır daİc, 
teşkil ediyord~. Bunları, .. çöl!er~e . deve sırtmd.~ -~aş~ ·r! 
h er gün develerın sırtına yukleyıp ındırmek ne muşkul ıştı 
Burada, adamlarımız, müdürlerimiz, develerimiz için Y~r 
Ier ayrılmı~tı . Doktor Haud, rasada ait bütün alat ve edevatı ~ 
mükemmel bir rasathane kurmuştu. • 

Ben, burasını teftiş ediyorken, öküz arabaları gümüt P~ e 
ile doiu sandıklarımızı getiriyordu. Saat ona doğru ye111d 
çağrıldık. . ·o 

Fakat heyetimiz henüz tamamlanmamıştı. Heyetİ1111~~ 
sinematoğrafçısı Alman Liebernz, Danimarka'lı Haslund 66 
nüz bize iltihak etmemişlerdi. Bunlar, benim satın aldığıtnb'Sİ 
deveyi alal·ak geleceklerdi. Yemekte bir nutuk irat ederek_. ;et 
bekliyen vazifeleri ~nlattım. Çin, dahili harpler ve teş~vVUj t 
içinde yüzdüğü ve Çin'deki bütün Avrupalılar sahıl_e 0 i• 
ru gittikleri halde, biz Çin'in en uzak vilayetlerinden birıne f1'i 
diyorduk. Pekin' deki dostlarımız, bizim Çin alimlerile tetr 



~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~~~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'""""""'~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""........,~---!!!'!!'!"!"""!'!'!!!!!'!!"!'!"!'"""Jllllll!!!"'!'""'!-........ ~ 5 - VAKiT 12 Haziran 1932 ~ 

Kolet, giizellik müessesesi açtı ............................................. 

Benim, güzelliğe pek 
istidadım vardır! 

Sual: "Kolet, sen zeka da satıyor musun ?,, 
Cevap .· " Hayır. sade sıhhi şeyler ! ,, 

Fransanın en büyük muharrirle • 
riııden ve dünya kadırıl.arının en J...-uv 
Vctli muharriri Kolet bir güzellik 
1'1ıüessesesi açmıştır. "Vü,, gazetesi 
11ı11harrirlerinden Simon Ratel bu 
11ıücsscseyi ziyaretini şöyle anlatı • 
llor: 

Paris için bundan daha iyi bir ha
dise olamazdı. 

- Madam. resmiküşat günü fotoğ 
rafınızı alabilir miyim? 

- Tabii! Erkenden, ıneselii dDkuz 
buçuğa doğru geliniz. O saatte kim
se olmaz, istediğinizi, hem de rahat 
rahat yaparsınız. 

9,.'JO. İşte Kolet. Düz renkte bir ta
}·ör, beyaz bir yelek, siyah, lsırmızı 
Ve beyaz hir fulfır. Beyaz mantar ren 
gindeki di.İkkanın raflarına, fulan 
renginde kutular dizili. 

- Madam giizellikten bahsedelim. 
- Peki. Benim buna pek istida -

dım ''ardır. Hayatımda daima güzel
lik rnüst:;hzaratı yaptım. Sekiz yaşın 
dayken, annem bana "cerat,, yaptırır
dı. Bunun ne oldu.Yunu bilmiyor mu
sunuz? Anlatayım. Eski bir iskam -
bit k:lğıdı alır, kenarlarını. bir kutu 
Şekline koyacak tarzda Juvırırsınız, 
içine balmumu, gülsuyu, ,.e henjuan 
koyar, bir muma tutarak, i.;;kambili 
Yakmadan eritirsiniz. Ne güzel ko -
kar .. Ya ayva suyu .. İşte size içinde 
birkaç haşka madde bulunan ayva su 
YU .. Koklayınrz.. 

Bu suyun ismini, Kolet ''l\lelek de 
ri i,, koymuş. "Melek deri i., ayn 

Bir gazeteci geliyor, Koletten bir 
imza istiyoı:~ 

Mm. Kolet · 

- uooo, fazla oldunuz. Burada 
ben edebiyat yapmıyorum... Fakat 
neyse, bu seferlik bir şey yazayım. 

Ye şunları yazıyor: 
"S. Efendiye. Namuslu bir esnafın 

it atı rası.,, 
Bir gazeteci madam daha geliyor. 

Fakat hayır, lıu bir mü teridir. 
- Kolet, sen zeka da satıyor mu-

sun? 
- Hayır canım. Ben sade ~thhi 

şeyler satarım. A •. Sen misin, kızım .. 
Bonjur ... Gel senin de resmini alacak 
lar!. 

Ye Koletle kızının resmi alını -
ile gül suyu kokuyor. Bu aralık biri- yor. 
si: 

- Kımıldamayrnn, dedi, böyle şi 
şeyle daha iyi .. 

- A, dedi Kolet, bir fotoğrafçı 
d:ıJ:ıa, ama bu deminki değil. Bonjur .. 
Giriniz, giriniz.. 

Bir fotoğrafçı, iki fotoğrafçı, üç 
fotoğrafçı oldular. Resimler alındı. 

- Bonjur, madam ... 
Ru da kim. Dir müşteri mi? Açık 

lttayi bir manto. beyaz bir şaplrn .. 
Gayet zengin kimselere mahsus nev
inden .. Hayır. Bu gelen kadın İstok 
holm gazetelerinden birisi?tin muha
biri. Arkasından bir kadın daha. O 
da şık. Bu da Pari - Suar gazetesi
nin muharriri. Kolet: 

- Otuz ~ senedenheri, böyle bir 
ntUessese açmıya niyetim vardr. Esa
sen kendime ve dostlarıma bir çok 
güzellik mlistahzaratı hazırladım. 
Simdiyse, herke e yapacağım .. 

İ tokholmlü gazeteci madam fza -
hat istiyor. Kolet: 

- :Mühim şeyler değil, diye anla
tıyor, burnun parlaması için bir pas
ta .. Erkekler de kullanabiJir .. Son
:ta bir çok kremler .. Bunlardan yüze 
flÜtülüp üstüne biraz pudra geçtiniz 
illi, bir genç kızdan farkınız kalmaz. ..... 

~~----------------~~ 
Bir milyon liralık 

varissiz emlAk 
lstanbul defterdarlığı mühim 

bir miras işile meşgul olmıya 
başlamı§hr. Söylendiğine iÖre 
Abdülbamidin zevcelerinden 
Fatma Han~m 928 senesınde 
varissiz olarak vefat etmiş ve 
geride bir milyon lira değerin· 

de omluk bırakmııtır. Tabiatile 
medeni kanun mucibince bu 
servetin hazineye intikali lazam
gelmeutedir. 

Verilen malum~ta göre bir 
zat, son günlerde hukuk mah· 
kemesine müracaat ederek sa
bık sultan!ardan bir hanım ta
rafından kendisine altmış bir 
bin altm liralık bir alacak se
nedi havale edildiğini iddia et
miş ve mirasm tasfiyesini iste
miştir. 

Defterdarlık da, bu hususta 
ihtiyati tedbir alınması için ayni 
mahkemeve miiracaat etıni~tir . 

ıa 

Tefrika X 
No.: 17 x Boz N " r 

-~Yazan; 
Mm. Rube· 

jans ki 

Ne güzel, ne terbiyeli kadın
lardı 1 

Hele en güzelleri olan Hisaka .• 
Ontı "Yeni pirinç,, bayramında 
l(anonsimadan 'Izokiye gelirken 
~ol üzerinde görmüştü. Geniş 
'Pek keınP.rli krizantemlerle be
~:~rnişti. Sevişmeleri ruhlar şen· 
ıgıne kadar sürmüştü. O sırada 

A.\>rupaya hareket etti. Bütün 
~ece balık biçiminde kağıt fe
llerlerle süslü bir sandalla gez
lllişlerdi • Yanlarında meşhur 
''I<. 'Yza,, Kitara, mandolin çal-
ltııştı. Prenses Norikonun bin se· 
~elik bir şarkisinı söylemişti: 
l\ 3Yatıın, seni mnhvolınıya cc;kedeceğim, 
Şkıını canlı muhafaza cüce sin, 

Artık benim kudr,..:im kalmadı .. 

Birbirlerin kederli g"zlerle bak
ltıııtardı. Sonra tenlik bitince, 

son fişekler atılınca vedalaşmış· 

lardı. O şimdi muhterem şef Dö
gar Y akinesle evlenmiıti. Şimdi 

kendisinin bir canfes kemeri var
dı. Bir gUn babası kolağmı çek
miştide o gün kız kardeşleri bu
nu görmemek için saklanmışlardı . 
Bir Samoray oğlu kadınların ya· 
nında cezalandırır· amazdı ya ... 

O ailesinin yanında her şeydi. 
F afat her şeyden evvel vatanın 
şerefini korumıya mecbur oldu
ğunu, imparatorun emrettiği yer· 
de verilen hizmeti yapmakla 
mül; ellef bulunduğunu bilirdi. 
Onun kanında şövalyelerin ıaf 
kanı vardı. Büyük Hideyaşi'nin 
zamanındaki kahraman Samuray 
lar, şereflerine en küçük leke 
gelince haragiri ile ölmeyi tercih 
etmezler mi idi ? 

--Takvim Bütün servetini kaybeden san'atkar 
Pazar Pazartesi 

12 Haziran 13 Haziran 
7 Sefer 8 Sefer 

GUn doğu§u 4,28 4,28 
GUn batışı 19,41 19,41 
Sabah namazı 3,42 3,40 

an Ku elik 
kemanı ı satt • öğle .. 12,( 4 12,14 

İkindi .. 
Akşam .. 
Yatsı 

.. 
İmsak • 

16.14 
19.41 
21,44 

2,08 

16,15 
19,41 
21,44 
2,08 

Bu keman, harukulade bir ken1andıc.20 sene 
evvel 10,000 sterlin verecek ele geçit nıişti ... 

Yılm geçen 
} 161 162 

Günler' 

Yılm kalan 
} 203 202 

GUnleri 

L. ~ 
HA VA - Bugtln hava yarı bulutlu, y:ın 

açık gl'Çooek, l'iiP.gAr PoyraT.dan mUtedil 
kuvvette esecektir. Dünkü sıcaklık en fazll\ 
ı5, en az 1' derece tdl. 

,...--RA D Y 0--
ij._ _____ Bugün J 

tSTA1''BUL - ı8 den ı9 a kadar tra • 
mofon, 19,SO dan 20,SO a kadar BedayU mu 
alld heyeti, 20,SO dan 21 e kadar gramofon 
ıa opera, 21 den 22 ye kadar Tanburl Re -
flk bey ve arkndaşlan tarafından 8117., 2'.? 
den 22,SO a kadar tango. 

\'"!YANA (1517,2 m.J - 11 koro - ız 
M'nfonlk kon!lt'r - lS,85 lconl'M'r - 1!,ISO Vi
yana musikisi - 13,50 Haydu'da parça1Rr 
- 17,10 oda muslkf<ıl - 18,SO konser -
2S,l 5 mu iki. 

BüKREŞ (S9t,2 m.J - 11,SO dlnl muı1t
kl - 12 konser - ıs plAk - H plAk - 18 
kon er - 19koıt!ll'r - 21,40 plt\k - 21 ope
ret. 

ROllA (441.2 m.) - 11 kllisede Ayin -
JS.SO konS('r - 18 kon~r ve şarla - 21,0.5 

Jan Kubellk 

pltLk - 21,45 operet. Dü h m siki 
BUDAPEŞTE (550,5 ın.) - ıı klll!lt"ıle nyanın en meş ur u 

Ayin - ı:s pl!k - 16,'15 konser - 18,10 ırnn- san'atkarlarından Jan Kubelilc, bir 
11er - 20 operet - 21,50 piyango konıserl - kaç gün eYvel en çok sevdiği 
22,80 dans. l 

osı.o (1011,4 m.J - ıı,'.?o ç.an - ıı,so kemnnını satmıya mecbur o -
kilisede Ayin - 18 ıarıa - ı8,80 tiyatro - muştur. Sebep, san'atkirın spe-
21 musiki - 22,10 orkestre - 22,20 'l\rkı .. A .. .. d b" .. 
_ 2s,15 "A"kt Non·eç damılnn _ 2s,.ıo damı. kulasyon yuzun en utun serve-

MOSKOVA (1801 m.J - 9,SO dan 22,5:; e tini kaybetmesidir. 
kadar n('Şrl~ııt. Kubelik yirı:ıi sene evvel bu 

VARljOVA (lUl m.) - 11 Luberg'dı>n ' 
- ıs,15 muslkl - 14,10 konM!r - 11,o:s kema:u 10,000 isterline satın al-
pl:lk - 17.sıs plAk - ı8,10 koro - 18,H> mışb. Daha evvel bir asır kadar 
dans - 21 kon!ll'r - 21,ISIS edebi milsııh.noo b k h 'k 
_ 2s dans _ 23.50 d""a . kullanılmıyan u eman, arı u· 

KÖN1GV0STF.R 11.\\.'ZEN (16SIS m.) - Jade bir kıymeti haizdi. 
., jimnastik - 7,80 konser - 12.so Lelp7.lı; - Kubelik geçen otuz iki sene 
den nakll - lS,10 Berlin - ııs,so kom~er -
18,40 konser - 21 halk orlı:eatrl'sl - 23,SO içinde 750,000 istcrtin kazanma· 
dan,· · ğa muvaffak olmuştu. 

PARtS (1723 m.) - 8,415 plAk - 9,BO y· d .. 
Jlmn:ısttk _ ıs,20 dini kon~r _ H pJAlc _ Geçen baharda ıyana e us-
15 konser - 18,45 konser - 19,t.'i kon9er tadın mali vazıyeti tetkik olun· 
- 2ı,so konser - 22,SO danıı. haYalan. muş, kendisile karJSIDJn 30,000 

Yann isterlin borçlu bulundukları ve 
\'tYANA (617,2 m.) - 12,so kon r - servetlerinin 23,000 isterlinden 

ıs,to plAk - ııs plAk - 17,415 orkestre il~ 
''BohPn,, - 19 tarlht earkı!ar - 20,s15 Fi - ibaret oldt!ğu anlaşılmış, bunun 
larmorlk konser - 22,M konser. üzerine kendisine ait bir çok 

BÜKREŞ (894,2 m.J - ıs plAk - 11 d l 
plAk - 18 ork('ııtre - 19 orkestre - 20,41> eşya müsadere e i mişti. 
plAk - 21,so tiyatro - 22,1ıs lbydu'dcn Bir bahçıvanın oğlu olan Ku-
pnrçalar • belik yirmi yaşına vardığı sıra· 

R01'1A (441,2 m.J - ıs plAk - 18,SO 
konııer - 21 ptAk - 22 konser - 2s mocJ:ı da keman çalmaktaki harikula-
- 2s,10 kons<'r - 2s,ısıs haber. de maharetiyle Avrupa şehirleri· 

BUDAPEŞTE (550,5 m.J - 10,ııs kon - h d 
llt'r - 1s.o:s konser - ı8,SO Macar havalan ni hayran bırakmış, er yer e 
- 19,ı5 orkcstre konAerl - 21 Org orkC$t - h~rmet ve muhabbetle karşılan
resı - 2s,so kon8t"r - :u dana. mış, Amerika ve Avrupanın her 

OSLO (lOil,4 m.J - 21 konser - :?2,10 
siyaset Mcml - 2s,1ıs Koro lconserı. köşesinde tebcil edilmişti. 

MOSKOVA (lSM m.J - 9,80 dan 22,55 e Kubelik, Londrada keman 
kadar n~rlyat. 

VARŞOVA (ı.tll m .) - 13,!IS plAlc - :==:=:=:=:=:=:=:==============! 
16,10 plAk - 16,tO plA.k - ıs kon<ıer - konser - 17,SO konser - 21 Lclp7Jg'drn 
ı9,20 dans - 20,35 haber - 21 operet - nakil - 22,10 konser - 22,SO d:ıns. 
28,50 dans. PARIS (172;) m.) - 7,45 jlmnatıtllc -

KÖNlGVV'STER HAVZEN (16S5 m.) -ı 8,15 pl~k - lS,SO pl!ik - 20 alnenın milim -
'I Jimnastik - 7,SO konser - l!S Berlln'den habesl - 21 konser -21,10 Krorfü!rr. 

Ecdadının bu hcıtırası ıle vec
de geldi. Doğruldu. Baıı dikildi, 
bakışı görünmez bir düşmanı 
tehdit etti. Artık Istanbulda de· 
ğil, orada idi. Odaya girdi. 

Nataşa hayretle onu ta ıdp etti. 
Jaı;onyalı sairifilmenam gibi yü
rüyordu. Mikadonun resmi altın· 
da asılı duran iki kılıcı aldı. Bun
lar beyaz birer kın içinde idiler. 
Japonyalı bir gün bunlardan aı· 
la ayrılamıyacağını söylemişti. 

Eli ile saçlarını düzeltti. Yüzün
de müthiş bir bal verdi. iki kılıcı 
başı hizasına kaldırdı, Ağır adım
larla yürümiye baıladı. Ayakları 

bir az dış.uıya doğru idi. Kal
çalarını aldı. 

Nataşa korkmıya başladı. Aca· 
ba deli mi olmuştu? Tagami kın
ları çıkardı. Kılınçların ince ve 
keskin yüzlerini sallamıya baş

ladı. Adımlarım gittilcçe sıklaş· 

tırdı. Harikulade sıçırayışlar ya
pıyor, ve hatta sayhalar çıka-

rıyor, anlaşılmaz sözler söy,uyor, 
sonra nefes nefese duruyor, diz 
çöküyor, Kirez rengi kimonosu 
yerlere seriliyor. Diz üstü olduğu 
halde dikildi. Fevkalbeşer bir 
uzun hırıltı çıkararak kılıcı kar
nına saplayormuş gibi bir hare· 
ket yaptı. Ayni zamanda acı, 
kesik bir sayha halinde durma
dan tekrarlıyordu: 

Haragiri ! Giri ! Giri !,, 
Bu dafa Nataşa dayanamadı. 

Bu hareketler sinirine dokun· 
muştu. Kahkahalarla gülerek 
yataia atıldı, vücudu kahkahalar 
içinde sarsılıyor, kıvranıyordu. 

Omründe bu kadar tuhaf bir 
manzara görmemiştı l 

Gölüyordu. Gölüyordu .. 
Tagami meyus bir tavurla ona 

baktı. Bu kahkahalar yarı sarhoş
luğunu gidermişti. Nataşa kah
kahalar atıyor. Göz yaşları ara
sında tekrar ediyordu: 

- Ah itti! Bravo! Bir daha! 
Bır daha! 

.(Bitmedi) 

çaldığa zaman lrnllandığı yayın 

ucunda bir pırlanta bulunduğu 
görülmüştü. 

Kubelik'in parmakları 40,000 
isterline sigortalıdır. Kendisi 
nereye gitıe, büyük bir maiyet
le hareket eder, acele etmesi 
icap ettiği zaman hususi bir 
tren kiralardı. Prens Hohenlo· 
henin şatosunu 160,000 iıterline 
satın alan san'atkar, daha ıon
raları bu şatoyu satmış ve onun 
yerine 200,000 isterline bir ma
car asilzadesinin şatosunu al
mıştı. 

Kendisine kemanı için bir a• 
ralık 50,000 isterlin verildiği 
halde onu satmamıştı. Fakat 
ahvalin değişmesi üzerine üstat 
borçlarını ödemek için aziz ke
manmı 10,000 liraya satmıya 

mecbur olmuştur. 

Sulh için 
Çalışan kadınlar 

Beynelmilel sullı ııc lıürriyct ka • 
dınlar birliği azasından beş Amerika· 
lı hanımdan müteşckl:il bir lıeyet Av 
rupadan şehrimize gelmiştir. 

Gelen muralılıasların isimleri lfliss 
Ellen /Jrintor, lUiss Rutlı Mcllon, 
!tfiss Oliııia Fay, iJliss Mary Kutclıin 
dir. Heyete riyaset eden Mm. lt1il
dred Scott Almstced diin bir mulıar• 
ririmize şunları söylemiştir: 

- Birliğimiz Amerikalı kadınla -
rın teşebbüsile vücude getirilmi tir 
ve merkezi Cenenededir. Beynelmi
lel birliğimizin reisi olan Miss Jane 
Adams bu seneki Nobel mükfıfatını 
kazanmıştır •• 

Ilirlilin gayesi, sulh lehinde ve 
harp aleyhinde propaganda yapmak, 
bir af et olan harbin izalesine ~alış • 
maktır. Birliğimizin muhtelif memle
ketlerde ~ubeleri vardır. 

Reisi bulunduğum heyetle birlikte 
silahların tahdidi konferansı müza .. 
kerelerini takip için Cenevrcye git .. 
miştik. Orada konferansta bulunan 
muhtelif memleketlere mensup mu 
rahhaslarla görüştük. Konferans -
tan sonra iştirak eden memleketleri 
ziyaret ederek tetkikatta bulunuyo .. 
ruz. 

Ccnevreden evvela Grenobl şehri • 
ne giderek üç senede bir toplanan 
birliğimiz kongrsinin bu seferki içti
maına i~tirak ettik. Oradan ltalyaya 
ve Yunanistana gittik. Buradan 'Rus 
yaya gideceğiz ve Finlandiya ile Al· 
manyayı da ziyaret ettikten sonra A· 
merilmya döneceğiz. 

ltalyadan Yur.anistana Pilsna va
puruyla gitmiştik. Türkiye başvekili 
lı;;met paşa hazretleri de aynı vapur· 
la seyahat ediyorlardı. Bu, bizim için 
~ok büyük bir tali eseriydi. Başvekil 
hazretleriyle yolda görüştük. Bi1,e, 

Türkiyenin azami derecede su1hçU ol 
duğunu w. ~ulh fikrini tamime çalış
tığını öylediler. Tüflkiyenin sulh si· 
yaseti hakkında en salahiyetli ağız • 
dan verilen bu işaret tabii bizi çok 
memnun hıraktı. 

iktisatçılar cemiyetinde 
toplanma 

Tllrk Iktısatçıları cemiyeti o
nuncu içtimamı bugün saat 16 
da ticaret odasıesaloaunda ya
pacaktır. 

içtimada Ali ticaret mektebi 
muallimlerinden Suphi Nuri B. 
"Devletçilik ve Kooperatifler ,. 
den, müderris muavini doktor 
Muhlis Etem B. ''Berlin Cihan 
iktısadiyatı konferansı ,, ndan 
bahsedecektir. 

Mu§lada piyasa 
Muğla, 1 l (A.A) - Şehir pi

yasası şudur: Yeni arpa 40, buğ· 
day 89, akdarı 60, mısırdan 60 
çavdar 80, yuld 40, sadeyaiı 
9J, zeytinyağı 45 kuruştur. 
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Dünkü Keşidede kazanan Nun1aralar 
Beyazıtta Okcu aır başında Yeni ikbal kişesi sahibi Bahri Be"" listemizdeki 

ıı12 uına.ır al arın ıikırttrnive ve nıükatatlarını tediye eder 

1rürk C No. Türk Türk Türk No. Tür No. ITürk ürk N ITiürk !Türk ! 'l .. k 1 Türk ıl 
Jirast No. lr No. 

lirası lirası lirası 
No. 

lirası o. r No. ır ı No. r ur 1 No. 
lirası 

No .. 
1 

ırası ırası ırası ırası lırası -- -- ----
100 40 181 4( 60 l 20381 40 5211 40 492 40 758 40' 763 40 /62 6C 410 40j 504 15000 4891 60 812 

8571 
40 

207 40 264 4( 60 l l 81 60 6 11 40 528 40, 8001 40 782 40 805 40 454 40 584 
230 150 366 40 221 40 158 40 684 60 645 40 803 40 79yoooo' a29j 3000 460 40 601 
298 60 402 ısa 241 40 199 60 906 60 801 150 835 401 849 60 880 60 500 40 644 
344 40 428 15C 345 40 3151 40 967 1500 807 40 902 40 893 40 3 l 0981 40 694 60 757 
457 60 493 4C 356 60 374 40 978 40 853 40 984 40 280181 150 249 5C 806 40 954 

5051 40 4585 60· 375 40 461 1 40 16016 40 886 401240261 40 681 40 351 15 835 60 40048 
558 40 705 4C 491 ôO 517 40~ 40 40 932 40

1 
2551 

40 1731 40 363 60 880 40 67 
584 40 779 4C ~07 150!20016! 1 

192! 1soj 40 738 60 74 40'1 269 60 3000 389 150 901 82 
648 40 795 4C 510 40 742 60 lOO 40 118 60 287 40 233 15001 395 60 :6121 60 95 
665 40 850 4( 555 401 793 40

1 
371 150 

1 

434 60 189 401 60 141 60,1 2591 2541 60 136 
692 40 933 40 558 40 841 1 40 160 40 4481 40 445 40 3221 40 469 40 224 150 192 
697 40 950 4C 642 40130~1 150 ~38 40 493 4011 5141 40 374 60 715 4C 489 60 202 

öo' L 5<' 711 401 41 ıl 401 916 817 97 11 85 40 349 40 516, 40 540 60 60 526 60 205 
1157 60 5056 4C 85u 40 196 40 446 40 6381 40 54\ 60 4191 40 949 40 576 150' 23'3 
226 60 164 6C 1 900 40 325 40 614 40 652 401 5591 601 508 40 965 6C 663 40 284 
262 40 183 60 ()61 601 4'37 ~oı 757 60 748 401 u 1 o

1 
40 5341 40 982 40 676 60 3()41 

337 40 323 4C C) 91 40 504 40 758 ~o 60 909 40' 6821 4C 709 1000 sos! 40,32093 4501 9oss 
1 

60
1 370 40 396 6C 40 530 40 894 40 944 4025056 8561 60, 14 o 40 724 60 4 76 

401 412 1000 429 6(' 1 201 40 575 40 943 4021013 40ı 67 901 60 164 6C 8 78, 40 486 
574 6_0 451 60 21 1 150 588 40 CJ'.24 40 163 40 233 1501 Q l l j 40 
710 60 (ı5'> 60 "60 60 696 40 170381 401 1961 601 29ô 601 998 40 
739 40 751 40 284 100(' 721 40 78 40 204 40

1 30 1 60'1291921 -10 
8.20 766 40 JI') 40 740 60 97 401 207 40 406 40

1 
193! 40 

853 6008 60 568 40 763 40 142 40 209 40 45'2 40 339 rn 
964 103 40 580 40 004 40 144 40 224 40 472 40 358\ 40 
971 40 259 40 838 40 944 40 330 601 300, 601 558 40' 468· 40 

2064 401 261 60 934 l50 9801 40 3431 401 5371 40 738 40, 4801 60 
101 40 290 40 940: 40 981 40 437 60 661 40 761 60 524 1000 
277 40 3 ı '21 40 l o 83 40 140571 40 504 40'1 735, 40 826 40 529 40 
288 40 314 60 2101 40 l 19 60 585 40 738! 60 854 40 583 40 

2313 60 3S ıl 60 291 60 160 öO 645 40 743 60 f.87 150 l9ô31 40 
355 60 1 434 40 330 40 173 60 7411 6ol 753 40

11 
973 40 663 40

1 

517 40 605 6Q 341 1 40 201 40 883 40 820 40
11
2605 1 40 71Q 150 

592 40 621 40 408
1 

40 225 60 920 60 920 60 184 60 72~ 150 
611 40 818 60 456 40 270 60 ISOl5 601 976' 60,j l39 40 759 60 

1 
4:' 

1 
615 40 884 582 40 282 40 91 40 980, 60 311 40 793 40 
650 40 951 40 649 40 304 40 103 601 9CJ2 15011 366 150 826 60 
702 ôO Q76 60 705 40 399 40 130) 1000 22236 401 412 60 1 979 60 
821 HJ 7076 40 7321 40 438 40 241 40 360 60 632 40 995 
sso lı 60 785 60 636 60 3071 60 383 40, 649 40, 30037 
<) s 1 • \J l l 8 40 846 40 759 60 3491 40 558 40 697 

781 
401 143 

Q02 40 167j 40 110621 
40 785 40 4 77 401 653 40 27057 1500 185 40 1 

30'21 40 302 40 
58 40 318 150 
78 40 400 150 

169 40 470 40 
173 40 518 40 
187 60 532 60 

3ôöl 40 579 40 
46 () t)~ 594 1000 
652 40 607 60 
731 40 628 40 
800 40 S36 40 
95i 40 8121 40 

4073 401 13Ql 60 
~ 132 40! 143 40 

l 
Kilo 

30,COO Piyade atış mektebi 
2,000 Kuleli Lisesi 
9,500 As. Baytar Mp. 

4i.soo ot 
Kıl o 

17,280 Topçu atış. 
2,000 Maltepe Ls. 
2,000 Gülbane hastahanesi 

6,000 Hahcıoğlu ihtiyat Z.Mp. 
600 Gedikli K. Z. Mp. 

22,000 Ölçme taburu. 
1,600 Asker konağı. 

51,480 Saman 
Kilo 

26,GOO Topçu atış mektebi. 
2,600 Maltepe L'ıesi. 
4,667 Gülhane hastahanesi. 
3,000 Halıcıoğlu Ih. Z. Mp. 
1,332 Gedikli K. Z. Mp. 

30,664 Ölçme taburu. 
1,644 Asker konağı. 

69,904 Ot 
Yukarıdaki mahallere hizala-

.mdaki mikdarlarda ot saman üç 
şartnamede talipleri uhdelerinde
dir. Münakasaları 15 Haziran 932 
Çarşamba günü saat 16 ya ka
dar Topbane'de MerM.ez Kuman
danlığı Satmalma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Daha ucuza ta-
lip olanların şartnamelerini gör
mek için komisyona müracaat
ları. Ve iştirak içinde muayyen 
vakıtta komisyonda hazır bulun
malara. (12) \2575) 

149 40 835 40 480 40 675 40 7'8 150 240 40 
247 60 952 1000 ()Q4 40 730 60 1731 40 29 ıı 40 
2()3 40 15010 40) 82 1 40 808 40· 208 40 292 40 

so9I 2871 60 61 60 40 872 401 2601 40 322 40. 
292 80 40 8961 150 893 60 301 150 327 60 
'308 a~ 4C 9621 60123 174 40 340 401 371 60 . => 
380 120 3000 19008 60 34 7 40· 360 40 395 40 
405 166 60 . 361 5000 403 40 367 40 467 4d 

1 

412 1681 40 41 60·1 411 401: 373 40 484 40 
526 243 4l 140 .ıo ı 557 

401! 526 60 562 40 
7 l 5~ 150 2891 ô( 202 40 625 40 600 401 574 40 
845 40 325 4C 217 40ıl 650 40, 631 401 643 60 
860 150 3691 4( 2361 401 6851 40 685 401 654 60 
888, 40 427 4Glı 473 40., 7371 1500:! 701 40. 742 40 

As. mk. Sa. Al. komiayonu ilanları 

Kı l o 
750 Patates 
600 Taze kabak 
100 Salça 
500 Taze fasulye 
750 Patlıcan 
250 Bamya 
200 Dolmahk biber 

1500 Domates 
750 Ispanak 
750 Sovan 
Yeıilköy Hava Makinist mek· 

tehi ihtiyacı için yukarda cıns 
ve miktarı yazılı on kalem sebze 
talibi uhtesindedir. MUnakasesı 
16·Haziran-932 perşembe günü 
saat 16 ya kadar Tophanede mer
kez kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacaktır. 
Daha ucuza talip olanların şart-
namesini görmek için kcmisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vakitte komisyonda ha
zır bulunmaları. (8) (2574) 

• • • 
Yeşifüöyde Hava Makinis mek

tebi ihtiyacı için 23000 kilo ek
mek aleni münakasa auretile sa-
tın alınacaktır. Münakasaıı 27 
Haziran 932 pazartesi günü saat 
16 ya kadar Merkez Kumandan• 
lığı satın alma komisyonunda 
icra kılmaca ktır. T sliplerin şart
namesini görmek için komisyona 
müracaatları Te iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (1) (2459) 

PiyadeAtış mektebine ait Askert mektep 
terle hastane

lere ait 
Cinsi Miktarı Miktarı 

Semiz otu 15,000 
Taze bakla 2000 10,000 
Taze kabak 2000 25,000 
Kırmızı domateı 500 10,000 
Taze fasulya 1000 20,000 
Pathcan 2000 20,000 
Bamya 1000 5,000 
Dolmalık biber 3,000 
Enginar 1000 15,000 
Bezelye 500 5,000 
Dereotu 3,000 
Li:non 3000 30,000 
Kuru aarmısak 400 
Kıvırcık salata 3,000 
Havuç 2,000 
Hıyar 15,000 
Ispanak 1000 S,OôO 
Kuru soğan 2000 30,000 
Patates 2000 20,000 
Salça 200 1 ,000 

Yukarda cinsleri hizasındaki 
miktarda yaıılı sebzeler piyade 
Atış mektebi için aleni münaka
sa ve Aıkeri mekteplerle has· 
taneler için kapalı zarf suretite 
iki şartnamede satın alınacaktır. 
Münakasaları 18 Haziran 932 
cumartesi günü kapalı zarf 14,30 
da aleni münakasa saat 16 ya 

kadar Tophanede Merkez Ku
mandanlığı satın alma komisyo-
nunda icra kılınacaktır. Taliple
rıo ıartnamelerini görmek ıçın 

206 40, 8071 ôO 534 

2551 1500 932 40 589 
274 60 3725 71 40 799 
350 60 3431 40 817 
355 40 355 60 1 8261 
387 150 3691 4~ 903 
503 40 387 40 911 
632 40 406 40, 925 
735 001 412i 60 4103(> 
789 40 4271 40 44 
942 60 481 40 51 

3307 1 40 492 40 l 6 t 
131 40 612 40 1691 134 40: 756 60 190 
158 60 773

1 
150 235 

195 40 822 401 44ô 
9951 248 60 40 486 

654 40 380521 40 530 
684 401 83 40 582 
795 40 34 ı l 40 587 
83t 60 4211 401 649 
893 60 528 60 698 
929 40 558 40~ 709 

34 t 78j 60 599 60 710 
350 40 685 60 910 
353 150 717 6042041 

401 552 7271 40 46 
69'2 60 854 401 144 n 
751 401 8<..'2 40 18 l 
756 60 997 40 194 
823 403Q061 40 205 

3507Q 40 12 I 150 '3 54 
188 40 145 40 260 
2t5 40 274 275 
229 40 290 291 
265 40 3961 292 
339 60,, 443 469, 

1 
komisyona müracaatları ve işti· 
rak için de şartnamesi veçhile 
bazırlıyacakları teklif mektupla
rını ihale gllnünün muayyen va~ 
tinde komisyon riyasetine verm ! 
leri. (284) (2154) 

• * • 
Kilo 

10,000 Askeri Baytar Mp. 
20,000 Piyade atış mektebi 

2,000 Kuleli lisesi 
3ı,uuo 
Yukardaki mahallere hizala

rındaki miktarlarda saman b;r 
şartnamede aleni münakasa su· 
retile satın alınacaktır. Münaka
sası 15 Haziran 932 çarşamda 
günü saat 16 ya kadar Tophane
de merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonunda icra kılına

caktır. Taliplerin şartnamesini 

görmek için komisyona müraca
atları ve iştirak için de muayyen 
vakitte komisyonda hazır bulun· 
maları. (9) (2573) 

* * * 
Harbiye mektebi süvari bölü

ğüne ait 9 baş hayvan müzaye· 
de suretiyle satılacaktır. Müza
yedesi 15 Haziran 932 çarşamba 
günü saat 10 da Fatih'te At pa
zarmda icra kılınacaktır. Talip
lerin mezkür gün ve saatte at 
pazarında hazır bulunm:ıJarı. 

(4) (2543) 

40 504 60 60 
40 5S5 1501 961 40 
40 75(\ 40 990 401 
40 918 40 224 40i 
40 968 40 274 40 
60 Q78 40 2S9 40 
40 999 40 290 40 
60 130081 40 3091 60 

ı 5o 2s
1 

60 312 40 
40 541 60 350 60 
40 65 60 412 150 
401 146 40 673 40 
40 216 40 

• 
891 40 

60 249 40 CJ97 40 
40 2601 60 47005 40 
40 'i06 40 661 60 
60 3501 4' 081 60 
40 421 40 75 401 
40 40 40! 4791 1021 
40! 489 40 205 40

1 

60 794 60 299 1000 
40 8601 40 462 40 
40 876 40 499 40 
40 902• 150 674 40 
40 Q2l 40 714 150 
40 924 40 745 40 
60 CJ42 40 783 1000 
40 950 40 93S 601 

40 44057 40 9CJO ôO 
40 151 6048015 40 
60 166 40 1 ô 

601 40 182 40 40 40 
150 228 40 78 1000 
40 354 60 248 60 
40 379 40 309 40 
40 460, 40 313 150 
40 463 150 362 150 

60~ 476 60 396 150 j 
60 483 40 530 40 
40 507 40 606 :d 40 543 40 665 
60 558 40 679 60 
401 606 150 700 40 
40 759 40 829 40 

150 
1 

875 40 886 150 
40 CJ 1 1 40 Q08 60 
60 919 40 9 19 60 
60 1 948 40 932 40 
40 974 40 980 40 
6045 122 4019 162 40 
60 443 öo' 250 40 

150 457 40 2ôU 60 
40 500 60 347 40 

150 527 40 357 40 
40 616 5000 609 60 
40 704 40 646 4o'' ıl 
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Almanyada imparatorluk tahtı etrafında 

Kayserleoğlu arasında 
rekabet mi var ? 

Bir Fransız gazetesi, sabıkKayserln bir telgrafını endişe 
ile tefsir ediyor, saltanat arzusunun bir dellll sayıyor. 
Diler taraftan, Hitler'ln kazanaçallı korkuslle,yahudller, 

Berlinden Bavyerava ka ı orlar 1 

Rejim teb6ddUIU bahsı 
Pariı, 11 (A.A) - Sabık Kay

aer tarafından bazı harp gemi
leri mürettebatına hitaben gön· 
derilen telgrafı tekrar mevzuu 
habıeden "Le Malin,. gazetesi, 
bu telgrafın, Kayserin Almanya 
iınperatoru olmak itibarile haiz 
olduğu hukuku talep etmek 
ınanasını tazammun ettiğini ya
zıyor. 

Halbuki Kayserin Felemenkte 
ikamet edebilmesi için bu hu
kuktan feragatı yegane şart ola
rak ileri sürülmüşCü. 

Binaenaleyh, Kayserin hattı 

hareketinde vukua gelen bu te
beddül muvacehesinde Felemenk 
hnkumetinin nasıl bir vaziyet 
alacadı sual mevzuu görül:nek
tedir. 

"Le Matin,, gazetesi, saltanat
tan feragatm münhasıran Kayse
re ait olduğunu ve Hobenzolla
rın hanedanına hiçbir şümulü 
bulunmadığını hatırlatmaktadır. 

Bu itibarla Almanyoda vukua 
gelecek bir rejim tebeddülünun 
kendi kendine veliahtm lehinde 
tebarüz etmesi pek mümkündür. 

Bu suretla sabık Kayserin tel
gr; fı, Teliabtıo namzetliği aley-
hinde sarih bir protestoya mu
adil bulunmaktadır. 

Prusya diyetl ırlln feshi 
Berlin, 11 (A.A) - Prusya di

yeti, reisi bulunan Nazi'lerden 
ltt. KerrJ, ciyetin ı 6 Haziranda içti
ınaa davetini talep edeceğini mat
buaet mümessillerine beyan etmiş 
olduğundan diyet o tarihte top
lanacaktır. 

M. Kerrl, Prusya kabinesi baş
vekalet vekili M. Herstieffer'e 
bir mektup göndererek M. Von 
Papen'in diyetin içtimna daveti 
hakkında kendisi nezdinde doğ-

. tudan doğru~·a vu~u bulan ta
V&ssutu aleyhinde Prusya kabine· 
•inin serdetmiş olduğu metaleba
ta cevap vermi~tir. 

M. Kerrl, diyetin içtimoa da
veti keyfiyetinin müstafi kabine
Ye kntiyen alakadar etmiyen 
lernamile teşrii bir mese.e o~du
iunu beyan etmcktedır. 

M. Kerrl, ayni zamanda M. 
liirstiefier'den Prusya başvelcili 
M. Braun'un yeni adresini bil
dirmesini talep etmektedir, zira 
Oçler komilrn'.nin yegane mc~ru 
tnümessili olm:ık sıfatile bu ko· 
llıiteyi içtimaa davet etme'< ta
•avvurundadır. 

Eu komite, malum olduğu veç
hile, Alman başYekili ile Prusya 
hükumeti başvekilinden ve Prus
}'a diyet reisinden müre!ckep 
olup teşrii devresi hitam bu!ma-
d1 an evvel diyeti feshetmek sa-
Ahiyetini haizdir. 
~•hudiler, Be~llnden kaçıyor 

"Deyli ekspres,, in Bertin mu
habiri tarafından verilen malfı
llıata göre Berlindeki Yahu diler 
lclccek intihabatta Yahudi düş
ltıanlığı ile maruf olan Hitler 
~rubunun kazanmasından kor
l ltak Berlinden muhncerete baş
•ınışlardır. 

Muhacirler, daha fazla Bavye
İ' ınerkeıi olan Münibe gidiyor. 
ar, bunlara göre Katoliklerin 
h?~ kuvvetli olduğu Bavyera mu
tdıtı, onları tecavüzden sıyanet 

ecektir. 
h Yahudiler, Almanyanm mali 
•Yatında ve sanayi aleminde 

~libinı rol uyoamaktadırlar. Şim-

diye kadar bunların Almanyada
ki en kuvvetli merkezleri Berlindi. 

"Deyli ekispres,, baımubarririnin 
anlatışına nazaran Bavyeraya mu
haceret eden Yahudilerin bu ül
keyi Almanyadan ayırmayı istih
daf eden harekete mlizaberet 
etmeleri çok muhtemeldir. 

Fon papenln beyanat. 
Berlin 11 ( A.A ) - Bu scün 

açılan Alman ziraat meclisinin 
heyeti umumiye celsesinde M. 
Von papen harpten sonraki dev
rin en lrnt'i anlarından birinde 
re:sicümhurun kendisini yeni bir 
takım vazifeleri ifaya davet etmiş 
olduğunu tasrih etmek istemiş 
ve şöyle demiştir: 

Şu ciheti ehemmiyetle knydetmek 
isteı im ki, yeni hükQmctin teşekkülü ile 
öıeden berı yapılmakta olnn parlamıınter 
kabine ıedbirlleri arasındaki blç bir güna 
munısebet yoktur. Devletin hattı hare· 
kctine ) eni bir istikamet Hrmck me,·zuu 
bahistir. Bittabi kanunu esasi çerçevesi 
içinde Alm:ın milletinin mııddf ve ma· 
ne,•r vaziyeti, hükQmet ld:ıresini fırkalar 

diktatörlüğünün te~kil etmekte olduğu 
zincirlerden kurtarmayı amirdir. Yenı 

hUl,\lmet her s:ıhadıı ümitsiz bir şekilde 

olan umumi bir vaziyet karşısınd:ı bu·· 
lunmı:!:tadır. 

tiusust ikusadlyat vahamet \'e fecaati 
henüz anlaşılamıyacıık bir nisbet dahilin· 
de mııh\·olmuştur. l lükOmetin vazifesi 
yeni bir ml11t iı ade vücuda getirmektir. 

Yeni Rayişııg manevi bir salAh ~i)'a· 
setini tııhakı,uk sahasına isal etmek ve 
iktısndi) atı d ın1, mili! ve içtimai bir 
ese a istinaden yeniden tensik için açLk· 
ça hükömeti tııkviye eden bir ekseriyete 
muhtaçtır. 

Almanya ve Lozan 
Berlin 11 (A.A) - "Deutsche 

Allgemeine zeitung,, Almanyanın 
lausanne konferansında alacağı 
vaziyetiq sabık başvekil Brüning 
tarafından " arlık tediyat 
yapamayız ,, sözlcrile pek güıel 
bir surette ifham edilmiş bu!un
duğunu yazıyor. 

Su gazete şöyle diyor: 
uHattı hareketimiz hiç bir fÜp

beyc m:ıtıal bırakmamalıdır. in· 
gi.terenin Londra protokoluna 
hayat vermeyi istihdaf eden Her
riot planına muvofakat etmesinin 
gayri mUmküo o!du~u ltanaatin
dayiı ,, 

Hiller namıno sıara ~ 
Gratz, 1 l(A.A) - lderya Nazi 

fırlrnsı, Hitter:n tnsv:rini h.ımil 

olan ve ezer inde "Schiltinghit
Jer,, ismi yazılan bulunan ma
dalya şeklinde bir parnyı müte
madiyen teda•ül mevkiine çıkar
maktadır. Madalyanın arka tara
fından kamah bir salip bulun
maktadır. 
Aynı zamanda "Alman milleti 

reisi Adolf Hitler,, yazısına ta-
şıyan bu para, Isteryadaki Nazi 
lıarekitının maddi ihtiyaçlarını 

temin maksadile ortaya çıkarıl
mıştır. 

Hitlercilerle komUnlstler 
Francfort Sur Oder, 11 (A.A)-

150 kadar Nazi, gürültülü bir 
nümaai~ yapmı,lar ve komiinist
lerle ateş teati etmişlerdir. Za
bıta müdahaleye mecbur kalmış
tır. Nazi'ler, bundan sonra sen
dikalar yurduna gitmişler ve bi
nanın camlarmı kırmışlardır. 

Kadın ve c!oium hastalıkla;~ .

1 

Mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilfıliahmer bir.!iıa ' ! 

No. Tel. 226 2120 1 

lzmir - Pire- lıkenderiyePos
taaı (lzmir) 14 haziran salı 11 
de Galata rıhhmından kalkar. 

lzmir Ekspres postalarında 

lstanbul - lzmir ücretleri 

1. nci kamara 
2. nci 
3.ncü " ,, 

Kr. 
1500 
100~ 
800 

•••• Dr. Ihsan Sami miii;;m-n 

' 

öı,süır .. k Şuır bu 
Oksüriik ve nefes darlığı için 
pek tesirli ilfıçhr. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 
•• Her eczanede bulunur.im-~ 

B O. Tapu Başmcmurluğundıın : A· 
gahi ve F:ftim ve sııir~nin Has öy şu· 
b('sfne olan borçlarından dolayı bilmü· 
z:ı.ycde müşcerlsinc ihnlel lm'lyesi icra 

kılın:ın 1 lasköyde Abdüsscl~m caddesin
de ııtik 36 ve Bndcmlik cııddcsinde arik 
2 l\o lu iki kıt'n arsının tas:ırruf k:ıy-

dın:t tt·s:ıdüf edilemtdiğinden ~en<'tsiz 

tasıırrufııto ki)'! :n mu:ımclcl tescıliyenin 
icrası için ıahkikaa mahalliye ıcr:ı kılına· 

cağınuan mahalli mezk\lılar hak\.:ındı 

t:ısıırru[ iddeasındn hulunıınlar me,·cut 

olduğu taktirde tarihi ildnd:ın itibaren 20 
gün znrfında vcsııikl tasırrufiyclcrilc T:ı· 

pu l\JiJdüriyetinde Beyoğlu tnpu Bnşme· 
muriyerine 932-107:' muamele No sile 
nıUracaıııları llln olunur 

DAVETLER 

Beyoğlu askcrlık şubesinden'. Bey· 
oğlu askerlik şubesi mıntak:ısı dahilinde 
bulun:ın l ıı i göz, iki kol, iki bacaktan 
mahrum birinci dereceden mılOI znbit 
ve efradın hemt•n şubeye müracantları 

ehemmiyetle ilan olunur. 

Emniyet Sandığı 
MCıdürlüğünden: 

Tashih 
10 Haziran 932 tarihli Nusha

mzda intişar eden kat'i l<arar 
ilanımiz meyanında iki muame· 
leye ait heıap numarasile müza
yede bedeli sehven gösterilme
miş olduğundan bunlardan Sami 
Ef. ye ait Bostancıda Cesrider
bent mevkiinde Yeni köy soka
ğında eski 29 ve yeni 41 nu·· 
maralı emlakin hesap numarası 

9122 ve müzayede bedeli 100 
lira ve Emine, Ayşe H. lara ait 
Sultanselimde Çırağıhamza ma
hallesinde Sakı:z:ağacı sokağında 
eski 20 Mü. ve yeni 68 numa
ralı emlakin hesap numarası 3257 
ve müz2yede bedeli 125 lira 
oldudu tasbibao ilan olunur. 
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Devlet Demlryolları ilanlan ( 

Görülen lüzuma mebni, 2 adet lokomotif ile 15 adet muifhtle 
yük vagonu H.P. dan Filyosa nakledilecektir~ 

işbu nakliyatı icraya müsait vapurları olan şirketlerle pazarlık 
yapılacaktır 

Pazarlık, 18-V1·932 tarihine musadif cumartesi günü saat 10 da 
Haydarpaşa mağazasında vuku bulacaktır. Talip olanlarm şeraiti 

anlamak üzere mağaza müdürlüğüne her gün müracaat edebilecekleri 
ve pazarlık gününde de pazarhğa işlirakleri ilan olunur. (2495) 

Ankara Vilayetinden: 
Birinci madde: Bedeli keşfi (35400) liradan ibaret olan ( An· 

kara - Yenitehir ) deki ( Vilayetler evi tesviyei türabiyesine ait ) 
inşaat mukavelename taribinden itibaren (60) giin zarfında ikmal 
edilmek üzere ve kapalı :zarf usulile 30· 5-932 tarihinden 20· 6-932 
tarihine kadar 22 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

ikinci madde: Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı malılerini 
ispat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak 
isti yenlerin: 

A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (2655) lira Vila· 
yet ldarei Hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair 
makbuz senedine veya milli bankalardan birinin teminnt mektu· 
bunu yahut milli t>ıbam mukabili Muhasebei Hususiyeden alına· 
cak ilmlihaberi ibraz e"tmeleri lazımdır. 

B - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı malile• 
rioe ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Yetlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihale· 
den en az sekiz gün evvel Vılnyet Başmühendisliğine göstere· 
rek miin:ıl:asaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fen
niye vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikanın zirine şerh 
verdirmeleri iktiza eder. Münakasaya iştirak için talipler fenni 
mes'uliyeti deruhte ve inşaat. nihayetine kadar idare edecek eh· 
Jiyeti fenniyeyi haiz bir mübendis göstereceklerdir. 

Eu şeraiti tamamen haiz olmıyanların münakasaya iştirakleri 
şayanı kabul olmıyacağından teklif zarfları açılmıyarak kendile
rine iade edilecektir. 

Üçüncü madde: Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mabsusa
sına tevfikan icra edilecektir. 

Dördüncü madde: Talipler 661 numaralı münakasa ve ihale 
kanununun 10 uncu maddesi mucibince izah edecekleri kapalı 
zarfı 20-6-932 tarih ve pazarl<:si günü saat 15 e kadar Vilayet 
Daimi Enciimeni Re'sliğine makl;uz mukabilinde tevdi edecek· 
!erdir. 

Beşinci madde: Münakasa 20·6-932 tarih pazartesi günil An· 
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Altınca madde: Evrakı keşfıye ve projeyi görmek veya daha 
ziyade malümat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Na
fia Başmilhendisliğioe veya Encümeni Daimi kalemine müracaat
ları ilA.n olunur. 

1 O Jira Vilayet ldarei Hususiyesine yatırılarak projeler Ye e•
rakı Başmühendislikten alınabilir. (2430) 

Mahkeme ve icra ilanları f _, __ ____,, __ _ 
lstanbul beşinci ıcra memur

luğundan: 
lstaııbul 4 üncü icrn memur · 

luğundan: 
< >lumbiy:ının bo cundan dolayı mııh· 

cuz Kasım paşada 'nhaf Mu•lııhııtcin m:ı· 
halles~ndc Çeşme sokıığrnd ı sekiz nu· 
maralı bostanın otuı: nltı hisse itibariyle 
üç hi sesi ve ihaleyi e\·veliye i icr:ı O· 

lunmık üzere otuz p;iın müddetle ınc\ kiı 
müzayede) e vıız cdılmiştir. 

l\ lczkQr bostan terbian on dön dö 
niim olup Yu,·anai;i ve Keserciyan efen· 
dılcre ait r:ırl:ı ve bar uıhane deresiyle 
mahtuttt.r. 

l11:rununda bir oda bir ahır bir bos 
ıon kuyusu yirmi l\adıır eşç:ın müsmlre 
me\CUttur. 

Derununda hissedar l lüs.ıü ap;a sa· 
kindir. 

.J\ıymcti muhammencsi bin liradır. 

Talip olanların l.:ıymeti muhamıne

neden hisseye musip mıktarın yüzde 
onu nlsbctinde pey akçesiyle 840 • 838 
dosya numaraslyle müracaat etmeleri ve 
1G·7· 932 tnrihlnde ihaleyi e\ ,·cliyesi 
icra olun:ıcaı;ı ,.e fazla m:ılQmnt isteyen· 
!erin evr:ıkındıın l:\zım gelen ııınlQmatı 
alnb!lccckleıi ilı\.n olunur. 13 ı 16) 

lst. Asliye 3 üncü hukuk mab. 
kemcs:nden: 

(!adiye n:ımı diğer Adiye hanım tıı· 

rafından Bııyezitte imaret sokağı nda 15 
~o lu hıınede mu~ım !\Amil efendi u 
lcyhine evlilik birliğin! terk eyledığinden 
bıhsile birliğe dt>nmesl lüzumunun lhıarı 

h3kkında :ıçdı~ı dava arıuhalinl bir su· 
reti berayi tebliğ mumaile) h l\ıimil den· 
diye ~önderilmiş isede mahalli mezkOr 
dan çıiidı~ı \'e ikamcı~A!ıı meçhul hu 
lunduğu şcıhile bilıltebliğ iade edilmiş 

olduğundan 11. usulu ınııhııkcıneleri ka 
nunun 141 \'e 144 llncu maddeleri mu· 
ciblnce mumailc) hin I 5 gün zarrında 

d:ıv:ıyu ~:ırşı ce\'11.P ''ermesı \'e 183 üncü 
madde mucibince de 28·6 9a2 Sıılı günü 
sn:ıt 14 de tnhkiknt hakim'i~i ne/.dinde 
h:ızır bulunm:ısı liizumunun i'ı\nen tehli 
ğiııe l ıırır 'erılmiş olduğu Jlfın olunur 

Bir deyindcn dola~ ı h:ıciz cdilüp sa
tılması mukarrer bulunan ev eşyasının 

J 5 G 932 tarihinde musııdif ç:ırşıınb:ı gü· 
nü ant 10 dan itibııren sakız ağacında 

:-.3 numaralı h:ıne onünde birinci müza· 
yede i icr.ı olunacıığındnn isterenler ) u· 
karıdıı' yazılı gün \"e sııatdc mahallinde 
hazır bulunmalııı ilAn olunur. (3114) 

Beşiktaş icra dairesinden : 
!\Jehmct :\li beyin PııngalııncLı bile• 

:ı:ikci ~ol.:ağındı şenlik oıt-lu \'orgi apnr· 
tumanının 4 i'\o da mukime Nebahat 
hanım zimmetinde a1ııcığımın tahsil işi 
!çin ~önderilen odcme emri üzerine 
borçlunun iknmecgılhının meçhuliyed 
ınubaşırı \'e mahallesi muhtan tıırafındnn 
şeıh verilere!< bil~ tebliğ iade kılınmıf 

ve mucibi uılep bir ay mUddeıle ilı\nen 
teblıp;at icrasına karar verilmiş olduğun· 

dan icbliğ mak:ımına kılm olmak üzere 
ilAn olunur 

Zongul_dak 
Belediyesinden: 

Zonguldak 'ta yapılacak beton 
arme ı ske!e Haziranın yirminci 
giinünden itibaren yirmi bir gün 
müddetle münakasaya vazolun
muştur. Münakasa Tem muz ayı
nın on birinci pazartesi günü 
saat onbeşte Zonguldak Belediye 
Encümeni hurnrunda kapalı zarf 
usulile icra l'ı!anacaktır. Müna
kasaya dahil olacakların işbu 

münakasaya ait evrakı lstanbul 
Vilayeti Be!cdiyc Reisliği Fen 
Müdürlüğiinclen ve Zoal'uldak 
Belediye Rıyasetinden bedeli n111-

kabilinde alabilecekleri ilan edi· 
lir. (24~8) 
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A:::i:re Fosfatlı Şark .. _ . ' 
- . . 

• • 
·ıPEKIŞ muvakkat satış mağazasının 

• • 
en veciz tarifi sadece IPEKIŞ tir! -

Cevapları altıncı 

Noter Galip BingUIB. 
Tetkik ve kur'a ile 
Birinciyi tefrik etti 

3000 den fazla cevap arasında 
ekseriyet bu noktada ittifak etti 

En güzel cevaplar şu fikri ihtiva ediyor: 
(lpekit) lngiliz Kız mektebi

nin altındadır, (lpekit) Turku
vaz'm karşısındadır, (lpekiş) Tü
nel ile Galatasaray arasındadır, 
(lpekiş) şuradadır, (lpekiş) bu
radadır ..• ilah diyorsunuz. 

Hayır efendim, bayır ... (lpekiş) 
Ingiliz Kız mektebinin altında 
değil, Iogiliz Kız mektebi (ipek
iş) in üstündedir, (!pekiş) Tur
kuvaz'ın karşısında değil, Tur
kuvaz (!pekiş) in karşısındadır, 
(lpekiş) Tünel ile Galataray ara
sında değil, Tünel ve Galatasa
ray (lpekiş) in bulunduğu yerin 
iki tarafıoda mevki almışlardır. 

( lpekiş ) yalnız kadınların de
ğil, kadm, erkek, küçük, büyük 
herkesin kalbinde ve kafasında 
yer almıştır. ( lpekiş) in muvak
kat satış mağazasının yeri, baş

ka bir yere nazaran değil, her 
hangi bir mahal ( lpekiş ) in bu
lunduğu yere göre tarif edilebi
lir. O kadar ki daha şamil bir 
tarif ile şöyle bile denilebiJir: Be
yoğlu istiklal caddesi, (lpekiş) in 
önünden geçen caddedir. 

Rınaenaleyh (İpek iş) muvak
kat sat1s nıa.i!azas1111n eıı ve-

~ o 

ciz tarıfi sadece: İPEKİŞ tir. 

kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

kuvvetlendirir 

BU GECE VARiSi 
~ DÜŞ ANiNi 

ÖLDÜRÜNÜZ! 

Tahta kuruları kanımızı içerler. Gündüzün 
pis kertlklerde saklı kalan bu haşarat gece· 
leyin sessizce çıkarak uykunuzu bozmağa ve 
kanınızı lçmeğe gelirler. Çok defalar gündü· 
zUn gizlendikleri klrli mahallerden hastalık 
tohumları taşırlar. Kendinizi bu kan emen 
murdar haşarattan koruyunuz t 

Bizzat beğeneceği en güzel Ku- . 
maştan bir elbiselik kazanan hanım! 
[AYŞE LEYLA Hanım. 

Osmanlı sokak No. 59 - Taksim - Beyoğlu) il\ 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşarah 
sür'atle ve kat'i surette öldürmek için en 
emin vasıta, bUtun dünyaca tanınmış olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

şayet mühürlü teneke üzerinde bu resim 

mevcut deQllse aldıQınız mal FLiT de§lldlr. 

ıstanbul Belediyesi ilanları \ 

Belediyeye menıup tekaüt, yetim ve dullann 932-933 sene1i
ne ait cüzdanlarınıo tevziile Haziran 932 ili Ağustos 932 maa§ları. 

1 - Belediyeye menıup tekaüt, yetim ve dulların Haziran 
932 ill Ağustas 932 maaşları 13 Haziran 932 pazartesi günün
den itibaren tediyata başlanacaktır. 

2 - Esbabı maaşın yedindeki eski cüzdaolarile ait oldukları 
belediye şubelerine müracaatla 932-933 yeni cüzdanlarını aldık
tan sonra maaıları verilecektir. 

3 - Mülga idarei hususiyeye mensup mütekait muallim ve 
memurlarla yetim ve dullarının maaşları belediye merkez vazoe
siodeo verileceği ilin olunur. l 1588) 

Terkos tirketine abone olupta muntazaman su alamadıkların
dan veya sair suretle Şirketten ıikiyeti olanların bulundukları 
mıntaka belediye mlldiriyetine tahriren müracaatları lüzumu ilfn 
olunur. (2589) 
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~ Dabllt, belsoğukluğu ve firengi -
( hastalıkları tedavihanesi 
5 ;: 
~ 
§ 
s 
) 
~ 

Doktor Doktor 

Rıfkı Rıza M. izzet 
Adres: Karaköy, Topçular caddesi, Tulumba sokak 

Halep han birinci kat No. 1-2 

iş ocağı 

..&. Her sınıf işsizlere iş ve istiyenle· 
re işçi verilir. 

..&. iş ocağına ortak alınır, Sirkeci 
Babıali caddesi telefon 2M95 

yağı 

içemiyenler 
40 seneden 
Beri mücer
rep. 

§ Muayene saatlerl: 9-12 14-20 _ 

\.11,ııttııı, .. ,, .... "rı'"'"''l''" .. ı"'''''ı .... ,ı .... 1 .. ,,,,ııı .... ,,,,ıııııı,, .. ı .... ,,,,,, .. "''"'111111ıııııı, .... ,,,,,,,ı11111ııııı111,"''mıı,,, .. " .. "''1'J ~-- y A K m 1 
Doktor sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lstan· Adres: lstanbul Ankartı caddesi 

Hafız Cemal bulda Divanyolunda 118 numaralı hu Vakıt yurdu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 

Dahili Haatahklar MUtehaaaısı muayene ve tedavi eder. Telefon: Is- 2.3872 id:ıre 2.4370. 

Cumadan maada her gün öğleden tanbul (2. 22398) Posta kutusu: 46. 

Jandarma satınalma komis
yonundan: 

8800 yastık kılıfının 7 Haziran 932 de yapılın kapalı zarf 
münakasaıında verilen fiat gali görüldüğünden 15 - 6 - 932 Çar
ıamba günü saat on dörtten on beşe kadar pazarlığı yapılacak 
ve fiat haddi layık görüldüğü takdirde ihalasine tevessül hılına
caktır. Taliplerin mezk\ır gün ve saatte teminatlarile beraber 
komisyonda pazarlığa iştirakleri. 

• • • 
7500 adet yatak kılıfınıo 7 - 6 - 932 de yapılan kapalı zarf 

münakasasında verilen fiat gali görüldüğünden 15 Haziran 932 
Çarşambu günü saat on b~şten on altıya kadar pazarlığı yapı
lacak ve fiat haddi liyık görüldüğü takdirde ihalesine tevessül 
eluoacakbr. Taliplerin mezkur gün ve saatte temioatlarile bera
ber komisyona müracaatları (2586) 

Telgraf: lstanbul Vakıt. 

Abone şartları: 
l J o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
flariçte - 800 I 4:i0 2700 

~ şartlarımız: 
Resmi l Jususı 

Satın 10 Kş 12,50 Kş. 
Santimı 20 ~ 25 

KUçUk ilin !artlarımız: 
ı ~ .~ 4 ı-ıo Uefalı 

30 50 ti 5 7 5 100 Kuruş 
A-Abonelerimızln her üç aylı · 

3 ğ1 içın bir defa meccanen<lir 
B - 4 satırı geçen ildnl:mn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

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

ıı; 
Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul-Galata Voyvoda han 

3. K. Sa. 

l:ımit'teki kıt' at ıçın birinci 
teırın 932 gayesine kadar yevmi 
ihtiyacı nisbetinde kapalı .zarf 
usulile yeşil büber, kırmızı do· 
mates, bamya, patlıcan, fasulya, 
kabak ve semizotu münakasaya 
çıkarıldığından ihalesi 25· 6-932 
cumartesi saat 15 tedir.' Taliple
rin şartnameyi görmek istiyen
lerin de vakti muayyende lzmit
teki satın alma komisyonuna 
müracaatları. (393) (2450) 

"' * * 
Kırklarelinde bulunan kıt'attan 

çürüge çıkarılan 76 hayvan 1, 8, 
15-6-932 tarihlerinde üç defada 
satılacaktır. taliplerin yukarıda 
yazılan günlerde mezkur mahal
de bulunan kıt'ata muracaatları 

(377) 2390) 
:(. :(. :(. 

K. O. hayvanatı ihtiyacı için 
420,000 kilo arpa pazarlıkla alı
nacaktır. Ihaleıi 13-6·932 Pazar 
günU saat l 7de komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şartname-
sini almak üzere her gün ve pa
zarlıklarına iştirak edeceklerin 
vakti muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. ( 416) (2535) 

K. O. ve birinci fırka kıtaatı 
ihtiyacı için 3500 kilo soğan pa • 
zarlıkla alınacaktır. ihalesi 14 
- 6 - 932 salı günü saat 16 da 
komisyonumuzda yapılact".ktır. 
Taliplerin 'artnamesini almak 
üzere her gün ve pazarlığa işli -
rak edeceklerin de vakti muay -
yende komisyonumuza miiraca -
atları. ( 423) ( 2565) 

~· :(. :(. 

K.0. ve 1.inci fırka kıtaabnın 
ihtiyacı için çalı fasulyası pazar
lıkla alınacaktır. ihalesi 15· 6-932 
çarfamba günü saat 17 de ko
misyonumuzda yapılacaktı. Talip
lerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerinde vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(433) (2593) 

Al. Ko. dan 

lzmir Müstahkem mevki kıt'a· 
tı hayvanatı ihtiyacı için 210,000 
kilo arpa kapalı zarf usulile mil· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
14·6·932 Sah günü saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi gör· 
mek llzere komisyonumuza mil• 
racaatla ve her gün münakasa· 
ya iştirak edeceklerin ise ihale 
tarihinde Izmir Müstahkem Mev· 
ki satın alma komisyonuna mü• 
racaatları. (325) (2144} . • • * 

7·6·932 Salı günü saat 14 de 
kapalı zarfla münakasaaı icra 
edilen 396, 338 kilo unun lzmit 
ve Adapazarı meYkileri için talip 
çıkmadığından bu mevkilerin 297 

bin254kilo un pazarlıkla alınacaktır 
ihalesi 12·6·932 pazar günü saat 
10 dadır. Taliplerin izmit'te 23. 
cükfırka satınalma komisyonuna 
muracaatları. (428) 12592) 

* * * 
Edrem it'teki k1taat için aJenl 

münakasaya konulan 10,000 ki!o 
pirinç ve 13500 kilo nohut 18000 
kilo kuru fasulya taJip zuhur et
mediğinden bir hafta daha teın· 
dit edilmiş isede yine talip çık" 
mamıştır. Komisyonca pazarlık!• 
alınmasına karar verilmiştir. iha" 
lesi 9-7-932 cumartesi günü saat 
1 Stedir. T aliplerio her gün Edre· 
mit satın alma komisyonuna 
müracaatları. (427) (2!>90) 

* * * 
Izmit'teki kıtaat için 116,340 

yüz on altı bin üç yüz kırk kilo 
bulgur kapalı zarf usulile müna6 
kasaya konmu,tur. ihalesi 30· 
9:52 perşembe günü saat 10 da· 
dır. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün komisyonu .. 
muza ihaleye iştirak edecckle1in .. 
de vakti muays eninde teklif .,, 
teminat mektuplarile birlikte i~: 
mit satın alma komjsyonuna ıı>iJ 
r•caatları. (426) (2591) 


