
Gobi çöllerinde 
TUrkUn en eski yurduna alt 
bu pek mUhlm seyahatname 

4 tlncll sayıfamızda 

Kuponlarımız 
ilk mektep yavrularının kitap 

ihtiyacını temin için neşrettiği· 
miz kuponlann sonuncuıunu dün 
koyduk; teniat nasıl olacak? Bu
nu yann izah edeceğiz. 

ıs inci Yd • Sayı : 5181 Pazartesi, 13 Haziran (6 ıncı ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş 
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Uç senelik plin ) Fransa niÇin ' - K k ? -
1 · ı-'- ti :-.1 tiştinnl ~ ıs anıyor • ~ en, mem oıc:n.e mLUUe ye ye ve!§ '% 
tedarik etmiye Jmkan bulunamamsı, ~ Bu günlerde Fransız gazete - § 
bundan dolayı hariçten memelekte pa- g lerini okuyanlar Türk _ ltal- ~ 
ra girmemesine mukabil, bilakis mem- ~ yan dostluğuna karşı bir kıs - ~ 
leketten harice para ..... ırarmıya mee- § ~ 

~- - kançlık hissediyorlar. Acaba bu 
buriyet hasıl olmasıdır. ~ na sebep nedir? ~ 

Bugün Türkler bu iki mühim der- ~ Fransa Avrupada İtalyayı: ~ 
de çare aramak vazifesi karşrsmda ~ kendine :kuvvetli bir rakip gö- ~ 
bulunuyor. g rüyor. Onun kdvvetli bir Av - ~ 

Osmanlı imparatorluğu, bütün m.A- ~ g 

Fırıncılar ellerindeki un stokuvu 
eski fiatla almışlardır 

Buğday tereffüil dört giloltlk bir meseledir 
Dlirt gün zarfında şehre gelen buğdaylar 

ne zaman değirmenlerde un oldu, ne 
zaman fırıneıların eline geçti 'l 

Cihan iktisadt buhranı bütün şid
detne devam ediyor. Şayanı dikkattir 
ki, ancak beynelmilel fedakarlık esa
sı.na müstenit umumi bir tesanüt ile 
bir dereceye kadar hafifletilmesi 
ıxtümkün olan buhrana çare bulmak 
için toplanan konferanslarda da bu 
tesanüt görülmüyor. Onun için buh
l'andan müteessir olan her memleket 
için yeg-lne imkan sahası, kendi milli 
'fesaiti ile, kendi başının çaresine bak
ınaktan ibaret kalıyor. 

rupa devleti olmasını çekemi-
nasile bir mirasyedi hayatı yaşamrş- g yor. Tabii olarak İtalyayı ha- ~ ' 
trr. Asırlardanberi toplanmış olan ~- g 

Düne kadar Türkiycnin vaziyeti 
de bundan ibaret idi. Tabii milli mü
cadele senelerinde olduğu gibi ken
di yağımızla kavrularak, bir taraftan 
buhrana mukavemet etmek, diğer 
taraftan ihtiyaçlarımızı kendi vasrta
lanmızla tedarike yol bulmıya çahş
ınaktı. 

riçte kuvvetli gösterecek her 
servetler, yarım asır içirisinde yenip J ~ hadiseye karşı ~,skançlık ve 
bitirilmiştir. Büyük çiftlikler satıl- ~ g haset damarlan harekete geli-
mrş, yahut başka suretler ilı elden g yor. İşte Türk - Italyan dost- ~ 
çrkanlmıştır. Bugün artık Türk mil- ~ g 
!etinin elinde ancak içinde oturabile- g tuğu da bunun i~in Fransız ga. % 

zetelerinin garezkarane yazı -
ceği bir yurt kalmrştrr. ~ g 

larına cereyan veriyor. Tür- -
Fertler, nasıl iratlarını masrafla- ff ~ 

kiye gibi Avrupa iş - -nna uydurmak mecburiyetinde ise, ~ ğ 
!erine uzaktan ve ya.kından -miJJetler de öyledir. Binaenaleyh ik- g ~ Fakat Başvekı·ı lsmet Paşa Haz - alakadar olmrvan, Fransa ı·ıe -

< - tfsadi esarete dü.~memek için Türk % ·~ ff 
retlerinin Moskova ve Roma seyahat- milleti mut13.ka kendi iktisadi müva- 2 hiç bir sahada menfaat ihtilafı ~ 
!erinden sonra, bu vaziyette memleke- zenesini bulacaktır. işte Rusya ile ~ bulunmryan bir memlekete ff 
timiz lehine yeni bir tebeddül olmuş- karşı srrf Italyanın dıOStu oldu- -

ltalya'dan alacağrmız krediler, mün- Ş ~ 
tur. Çünkü Rus ve İtalyan dost- haıman bu milli maksada sarfedile- ~ ğu için gösterilen bu garip düş- 'E 
lanmız, yeni Türkiye'nin iktısadi - manlık beynelmilel siyaset ha- = 
lnki~afma hizmet etmek için mali ve cek;~kat su ciheti de nazarı dikkate l yatında hakikaten ibretle te - ) 
nakti şekilde yardım etmiye karar "' - 13.kki edilecek bir hadisedir. = 

almak Iazrmdır ki, memleketin umumi ~ ~ 
'fermişlerdir. = = 

ihtiyacı, gelecek kredi hududundan \t.n 1111111111111 ııımıı 11111ıııııı11111111 ıııı 111111 ııııııı 1111ıımııı 1 •"' 
Her türlü hesap haricinde olan bu elbet çok fazladır. Onun için ha - G 

Yardımı ehemmiyel'öiZ telakki etmek riçten gelecek bu krediden esaslı bir azi Hz. 
doğru değildir. Çünkü Rusya ile 1- surette istifade etmek, daha evvel -
talyn'dan gelecek olan bu yardımm dan bir plan yapmıya mütevaffıktrr. 
YekQnu lnsmen makine ve malzeme, Kırk. kırrk beş milyonluk bir kredi ile 
kısmen de nakit olmak üzere kırk mil- bu memlekette ne gibi senayi tesis e • 
yon lirayı bulacaktır. Bu miktar ise. dilebilir? 
dağılmadığı, toplu bir halde muayyen Kendi mevadı iptidaiyemizi, ma -
a.halarda kııllaıuld v akul bir plan mu1 hale koyarak ithalatımrzı • a -

dairesinde idare olunduğu surett~ zami derecede tahdit edebilmek için 
memleketimizin muhtaç olduğu ipti- hangi cins senayiin, hangi şubelerine 
dat sanayii başa ç:ıkarabilecek bir va- ehemmiyet vermelidir? 
srta olduğunda şüphe yoktur. Bu yoldaki teşebbüslerden en iyi 

Hakikat halde bugün memleketi- neticeler alabilmek için ne gibi hazır -
ınlzde halk tabakasının çekmekte ol- lıklar yapmak, ne suretle işe başla -
duğu sıkıntının iki mühim sebebi mak lazım gelir?. Bu noktaları tesbit 
'fardır: Biri, buhrandan müteessir o- etmek için yapılacak işler safha safha 
larak işlemiyen, Avrupa fabrikaları- ayrılacak, üç senelik bir plan hazır -
lUn pamuk, tiftik, yün gibi Türki- lanacak, ondan sonra bu plan da -
Yede çıkan iptidai maddeleri, eskisi iresinde tatbikata girişilecektir. 
ltibl satın almamaları, bundan dola- Ancak bu plan hazırlandrktan son -
Y1 hariçten evvelce girmekte olan pa- radır ki, Rusya ve Italya'dan gelecek 
l'alann arkası kesilmiş olmasıdır. Di- keredileı· ile memleketimizde ne gibi 
fer taraftan pamuklu mensucat ve şe- şeyler yapılacağı anlaşılacaktır. 
ker gibi dahilde kullandığımız şey- Mehmet Asım 
ı:::::::::.o~========================================================= 

Kadın birliğinde intihabat 

Blruaın dOnkU kongresinde 
Kadınlar birliği dün aenelik 

t?hgresini aktetmiıtir. Birliğin 
ır ıenelik faaliyet raporu oku-

borak kabul edilmiıtir. Bundan 
:onra beı kitilik divanı haysiyet 
. 'tkiline karar verilmiı ve idare 
•ntihabatına geçilmiştir. 
h lntihabattan sonra Reisicüm
~ U.r Gazi Hz. ile BaşYekil ismet 

f. ve M. M. Reisi Kazım Pş. 

layyare piyangosu 

''"•lanmıf numaralar 6 ıncıda -

bulunanlardan bazı Hanımlar ' 
Hz. ne birliğin senelik kongresi 
miioasebetile tazimat telgrafJan 
çekilmiştir. 

idare heyetine seçilen Hanım
lar şunlardır : 

Halide Nusret, Seniha Reuf, 
Aliye Esat, Rahime, Meliha A.,
ni, Lltife Bekir, Necile Tevfik, 
Meliha, Hadice Ahmet, Limia 
Refik, Efzayif Suat, Makbule 
Samih, Safiye Htiseyin, Aliye 
Halit Fahri, Şülulfe Nihal, Ruh-
1ar Nazmi Nuri, Mevhibe Rıza, 
Dr. Pakize, Saffet, Vecibe Ziya, 
Orbaniye, Madibe Fethi, Milne.,-
Ter ve Münime Sakıp Hammlar. _ 

Ankaradan gelen mahlmata 
göre, Gazi Hazretleri Temmuzun 
20 sine doiru şehrimizi teref
lendireceklerdir. Gazi Hazretleri 
evvelki gece Ankarada Halke
vini teşrif ederek Aka Gündü
z'ün Mavi yıldmm piyesinin tem
silinde hazır bulunmuşlardır. 

Bugün Mecliste 

Bir baytarımızın keşfetti§i a,ı 
hakkında vekilden şifahi bir 

tJual sorulacak 

Ankara, 12 <Vakıt) - Yarın 
Mecliste baytarlarımızdan Sürey
ya 8. tarafından keşfedilen yeni 
vebayı bakari aşısmın ne oldu
ğu hakkında Eskitehir meb'usu 
Emin Beyin Ziraat TekiJinden şi
fahi sual takririle tapu ıiciUi, mu
hafaza teşkilatı, Türkiye Iran 
hudut hattanın tayini itilifname
sinin tastiki layihaları vardır. 

BeSvekUlmiz tohum ens• 
tltUsUnde 

Ankara, 12 ( Vakıt) - ismet 
Pş. ikide tohum ıslahı ve tavuk
çuluk enstitülerini ziyaret etti. 

Karısının başını 
Taşla ezen adam! 
Yazısı 7 inci sayıfarnur:da 

faik tevkil edllcllktoa sonra~ 

Beyazıtta bir fır.na ekmek aımıya gelenler 
Dünkü nüshamızda ya.zdrğmıız gi n .kmlmı~ ,halk içeri girmiştir. Bu 

b{ 1stanb ulfmnlarımn önü kadın, hali gören fınncr fena halde kızın~-., 
çocu~, ve erkeklerle doludur. Eline bir müddet ekmek satmamış, yedi po 
ekmek parasını alan fımlara koş - lisin gayretile fırının içine girenler 
makta, saatlerce nöbet bekliyerek ek dışarı çıkanlmrştrr. Güç halle fır::n -
mek alıruya muvaffak olmaktadrr. cı ekmeğini satabilmiş, alamıyan1ar 

Evvelki ak~am Çenberlitaştaki bir Tavukpazanndaki fırına şitap etmiş
fırrnın ekmek çıkaracağım haber a - ]erdir. Bir çror ailelerse her zamanki 
lanlar koşa, koşa f mna gelmişler v~ gibi atlı ekmekçilerin ve bakkalları • 
bu suretle fmnm önünde kesif bir nm kendilerini ekmekt;iz bırakrnıya • 
halk kitlesi birik.mi,ştir. Bir aralık caklarını tahmin ettiklerinden ha ~ 
geride olanlar öndekileri itmişlerd;r. riçten ekmek aramamışlar ve bu su • 
Bu itişme neticesinde frrrnm camla- (Lf.ttfen sayfayı çevirin'iz) 

Türk kadınları, bizi geçmişlerdir 

Fransız gazetecisi Mm. 
Rayliane, söylüyor 

" Burada gördüğüm bazı kadınlar, mak-yaje 
muhtaç olmıyacak kadar aüzel I ,, 

Fransarun tanınnuş kadın gazete-
cilerinden ltlm. Raylimu!, iki günden 
beri şehrimizde bulunuyor. Pari8te 
çıkan Parkı - Soir gazetesUe Fanta
sio mecnuuısuun muharrirlerinden o 
lan ve başka bazı Fran8ız gazetele
rile de altikası bulunaıı Mm. Rayli
ane,, bilhassa Pari8 - Soir ga.utesi 
için yaptığı anketlerle Fran8a.da 
kendisine büyük bir şöhret temin et
miş, bir gazetecidir. 

ltlemleketimiz ve Türk kadınlığı 

hak/anda tetkikat 1J<1.pnuık üzere bu
rada bulunan ltlm. Raylüuw, Paris -
ten Brindiziye trenle gittikten sonra, 
oradan tayyareyk şehrimize gelmiş
tir. 

Son zamanlarda bazı Framız ga
zetelerinde yapılan garezkdrane neş
riyatın Frama elktirı umumlyesin • 
de memleketimiz hakkuıda ne ka • 
dar yanlış fikirler edinUmesine Bebe 
biyet verdiği, Mm. Rayli.ane'a Paris -
ten hareketi esnas:ında söylenilen söz 
elrden anlaşılıyor. 

Fransız gazetecisi, kendisiyle gö
rilşürken bunu şöyle anlatıyor: 

- Türkiyeye tayyareyle gelmek 
istiyordum ve tayyareye de Brendizi 
den bin~ektim. Parist'4!n ltalyaya 
hareket ederken bütün dostlamn, 
tanıdrkJanm istasyona, beni teşyie 

Tayyare ile 1staıtbt11a gelen 
Mm. Rayliane 

lunmadığmını unutmayıruz, ntadam l 
Diyorlardı. lşte lstanbulda, Tür· 

Jdyedeyim ve Türkler, pek ala beni 
dudaklarında nazik, kibar ve St!rimll 
bir tebessümle karşıladılar. lstanbu 
la ayak basar basmz çok hoş bir hüs. 
nükbul gördüm. Doğrusu bunu, pell 

f Alt tarafı 4 üncü sayfamızda 1 

gelmişlerdi. Hemen hepsinin, kendi- t••••••••••• .. ••ı 
lerile vedalaştıktan sonra bana söy-
ledikJeri sözler Türkiyenin biç de 
lehinde değildi. Bana: 

- Türklerin memleketlerine gelen 
Fransızları dudaklarında bir tebes -
sümJe ka~ıklan devirlerde bu-

AKBABA 
BugUn 5 inci saylfada 
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Fırıncıların ellerin-ı Dahili 1 Telgral Baberlerı· ! Mütefekkir dünya-. 
deki Un stoku Ha;i:i nın hayranlığı 

ı .. _. ............. __________ ııııiııııııiiiiiill ______________ lllllll!ll~----------------------1 
retle ekmeksiz kalmışlardır. En·el- Cenevre ve Lozon TTonteranslarzndan evvel Bir Amerikan gazetesi, G•· 1 

ki gece saat ikiye kadar fırmlann u fiı zl'den ve TUrk lnkdibındall 
önlerinden kalabalık eksilmediği gi takdirle bahsedlror 
bi dün sabah da şafakla beraber fı- F • • ı· b k• il • p • t •Nevyork Timeı,,, gazdelll, "Tür 

4 

rmlann önü gene kalabalıklaşmıştır. ransız ve ıngı ız aşve 1 erı, arıs e kiyedc asriliğin ilerlemesi,. tJeTÜ,,,,.,. 
Bazt fırınların ekmek çıkarmamıısı altırıda blr makale yaznuıtır, J. tf'al 
ve bilhassa bir çok kimselerin gUnlUk vazı•yetı• mu" zakereye başladılar ttr Collinı imzaaını ta1ı110n bu tn0 • 
ihtiyaçlanndan fazla ekmek almaları kalerıln dikkate d~~r noktalarU" 
ekmeksizlik vaziyetini ihdas etmi:ıtir. naklediyomz. Muharrir, malcaln/111 

Balat tarınıar1 ilk içtimadan sonra neşredilen tebliğe gUre, nim resmt surette §U .~!~1~:~~~0~ Bosya sıbl lıff 
Balat semtindeki baZT fırınlar mu ) d ııcn Jk pUnı ~oktur. Mutafa Kemal s.r 

tat zamanlarda fazla miktarda ek • yapılan dOSİ8De kOnUŞmftlftr, DOkt&f nazar ftr Br8SJ0 8 rt-tll'rlnln milletini A••mpalılattırm3k lct' 

mek çrkarırlar ,.e satıcılar tarafın . işti k e t lduğunu göstermiQtlr ! ,-Jktıbulıı.o ıne abl, hariçte pek a& ~ 
dn şehrin muhtelif taraf)anna gön- rB m VCU O "lf u h:ıhsedilml,tır. Halbuki TOrlc n Buı lr 
dererek sattırırlardı. İki gtindUr bu B ._ killlplıın mokııyCSfl c4lldlğ1 takdlr6' ~ 

Paris, 12 (A.A) - M. Mac den sonra lngiliz ve Fransız na• logiliz aınııdlinin, Almanya- llıforl taratmııa.n kazıuıdaa lllOYaflaluJ'd .. 

fmnlar da ekmek çıkarmamı~lar ve Dooald ile Sir Jben Simoo, dün zırları, başvekilin kabinesini ter• nan ıark hudutları hakkında or- ıertn LP..ııln, Troçkl ve Stalln tarabncl9a JıW' 
bu yüzden bazı yerlerde seyyar Batı- l d b r.anılaolardlln daha çak parlak oldutu ~ 
cılar dolaşmamış, bu vaziyet de ek . saat 17 /40 ta Rariıe muvasalat kederek nezaretin birinci katına taya ahlmıı o an en işe abş şa- ıuyor. 
mek buhranında müessir olmuştur. etmişler ve istasyonda, M. Heri- çıkmışlardır. Orada saat 13 ten• yiaları izale etmek için Alman- on 110 .. vvc-ı TUrı.tyede bir ,......... •• 

Muamele vergisinin yUzde ot ile Fransız hlikümeti erki· beri davetli zevat kendilerine yanın sulhperverlik hissiyatma kllmr.ındı. Tllrlller fes gıyıyor1an1ı. ~ 
On. r.ıkerılmesı _ d b' f d d' 1 d B d • b' b t · · lsrın çoğ'u haremlerde Y8fl1'or, " _...,. ~ - nın an ır cog:u tara m an is- intizar e ıyor ar ı. u zevat ara· aır ır eyanname neşre mes ını L-''" Dün yazdığıımtz gibi fmncılar bug - kapıW çıloyorlarılı. Din adamlarmm .....,--

day fiatıannın artması ve yüzde dört tikbal edilmişlcrdır. smda, lngiliz heyeti erkinıodan temine gayret edeceği söylen· nüfuzbn ,.o hudutsuz ..a&blyetlerl vardi· 
Pazar sabahı hariciye nezare· maada, lngiliz sefareti erkAnın· mektedir. l'tlıııırU. onltırıo ellerinde c1Jılydl. llljla.-' olan muamele vergisinin hazirandan <'Alıll w mazlumdular. Şehlrlfler ......... 

itibaren yüzde ona çıkanlma.sı karşı· tinde Fransız ve logiliz nazırla· orta elçi payesini haiz M. Cam· A•usturyanın mali vazıyeti ile medeniyet ,-e irfan seviyesi sı-.rfyd!. Mtltr 

sında e.kl narhla ekmek satarlarsa rmm aktetmiı oldukları içtiına belle, M. Vigram, Fransız nazır• bu memlekete yapılması zaruri madl h11rplc.r, ~ıneyt lmndmatta. Ti'11' 
zarar ecleeeklerfnf söylemektedirler. hitamında atideki tebliğ ne~redil- lanndan M. Paiolev, M. Leygu- olan mali mua•enet meseleıi de askcırıertncıen yl.h: binlerce8I ..._ ...,,.. 
D'-"er taraftaua belediyede bu Me N M G · M . M Icrlode, Trnlılusprpte. 111' • 11 QlllGllll 

'5 v miştir: " im resm1 bir surette es, , ermaın arbn ve · müzakerata zemin teşkil etmiştir. hıırblnıJc ölmutlerdl. osmanıı devleU ATıtl 
alAkadar zevat demektedir ki: yapılan doıtane mUki!emeler, Paul Boncour bu!unmakta idi. p:ınm rınııu. adıımı unvanını ahmıttı. 

"'Jl'mncılann ellerindeki un stot- noktai naıarlar arasında ittirak MUzakerelerln mahiyeti p · 12 Z(AiyAaf)et M H · t 1919 da Mustafa Kemsi m11ar ederfll 
tur Te e81d flatla alınmı§trr. Buğda- arıs, . - · erıo milU h:lrbln bııJDl& geçmlf, Y1111••dan il&' 
ym tereffOU iM ancak dört gilnlilk me•cut olduğunu ve bu ittirakio Paris, l2 (A.A) - M. Mac dün saat 20,30 da M. Makdo- nıze dökmUı '"'' Lozanda mtttteftldere _.. 

bir meeeJedlr. Dört gün zarfında cıeh Lausanne konferansında adiline Donald ile M. Heriot arasında ld'l S Jh s· f" 03rtıarmı dikte etını,, o•cbn sonra TOrkfo' 
li na a ir On ımon şere ID~ yeyl asrUeı,tirmlye b~tı. Oaaa ,..,._ 

re ıelen bufdaylar ne zaman değir • ve miiesair bir takım hal suret· cereyan eden müzakerelerin ma- hariciye nezaretinde 26 kişilik "Ttlrtdye TilrklcrfndJr. Tllrkl)"flllln ma:ııı pe 
menJerde un oldu, ne zaman fırıncı- leri elde edilmeıine ve milletler hiyeti pek umumi olmuştur. M. b f . aJAkaııı kıWnam"tır.,, c1ır. Dalla ... ,. il"' 

ir ziya et vermıştir. lann eline ıeçti? Buna maddeten im· araamda itimadm takviyesine ve Mac Donald, lngiliz noktai na· taıa Keınlll CUmhuriyctt t.e.19 edeftil rtJS• 
1-'n yoktur. Beled'-e bu vazi .. ·etl ~11- lb 'd · d 1 b ti · b Alman noktal nazara setine O'N'mJ•, dini c2e~1e~ .~ ,.. 
- ~,, .J su un ı ameaıne me ar o acağı· zarının ana a arını ıza ve teş- """ " ., .. ._. 
dlfi için fınncılann haklr olmıyan Berlin, 12 (A.A) - Reisicüm- adamıarınm nüfuzunu kınmıt. kadlltJaflll 

nı tahmine müsait bulunduguv nu rih etmekle iktifa cylemiatir. hU 1 ıı ı ı•• tını ı~• , __ ,.._ ..-l 
mUracaatlannı fs'af etmemlcı.tir. Yeni ... h M l v· H. d b rr ye n .... n e '' .,... - .... ._ :1-

-s göıtermiıtir.,, M. Mac Donald, imza edilmiı ur areşa on ın en urg, aıtabc)1 l•abul f'tmı,, ,.e bunlara beuer 1111 
narh çal'§a.mbadan itibaren muteber Mülcllemelerin hitamında M. dün M. Von Papen'i kabul et· çok teccddUteırt btL.,armJJtrr ... 
olacaktır. Ekmek ffatınm y:Ukselecefi mukavelenamelerin yekcibet ola· . k d' ·ı ·· U • d k' Amcrikcn gazetesi, bu t----u.ıu•er-

H · t · • h' tt b t k f h h f ı ki b mış ve en ısı e on muz e ı ~" nl biz de kabul edi:roruz. Ne kadnr erıo ' 11Y881 ma ıye e eyana - ra es ine mu ali o ma a e· den nwkaddenı Türkinenln hali U8 
yükseleceği borsadan alacağımız fiat ta bulunmaktan imtina etmekle raber, tamirat namile yapılacak Lozan konferansı ve tamirat me· daha sonraA.i halini i'a.utr ederık 
Jara göre belll olacaktır. beraber, bu mükalemeler netice- tediyatın uzunca bir müddet için selesi hakkmda Alman heyetinin Türkiycnin her vadide UnledllfJIİ 
Belediye mDfettlttlerlnln sıkı sinde menun olduğunu gazeteci· tahririni kabule karar vermış takip edeceği hattı hareket et- gösterdikten sonra Gazi luuretlnl • 

tetu,ıerJ lere söylemiştir. Mükllameler• görünmektedir. rafında görüşmüştür. nirı Türkiyeyi. l<iyikleıtlrmekl~. TMrk 
Müfettişlerimiz bütün fınnları clo kadınını hürriyete lamufturmak ve 

laşarak son on beş gün zarfında ~ı. F J H I F J 8 28 imza ile yeni nesli okutmakla iktifa nlMtliği 
kardıktan ekmek listelerini tetkik et aysa Z. az J eye ni aöyliyerek makal~•lne fU ,ekUdt 
mektedirler. GünlUk yekQnlardan nok Ug"' urlar olsun' devam ediyor: 
san ekmek çrkanınlar hakkında. :r.a- Ankarada merasimle • Mllnlf ~ey .ve "Gazi haz 1 rl bund:ın tıqb 'l'Drkı,t'" 
brt yapıJmaktadrr. Bu gibi fmnctl:ır Karşılandı Sabık lstanbul valisi muavı~ı Arkadqşl~r• yı ccrt ' "••!Yetinden ıcu~ oau _.ı 
dan ağır ceza alınacaktır.,, Fazla Bey, bugün Ankaraya gı- bir mlllcıt yapm3k ı11tcdl ve bama tela *"1· 

E H diyor. Fazh Bey Ankaradan Di· Meclfse bir tekidi kanunide temet :ırkn®ıJı İsmet pap De lllrllldıe 'O//ftlll ee, kuru•• bir ekmek mir Hz. şeretlne Gazi z. bir leltetl dcmlryoJuyla örmek I~ lhalalı' bir 
Dfin blediye reisi muavini Hanıit ziyafet verdi yar berkire geçecek, orada lb· bulundular pIC&n haı.ır1aDu3h. Ctlınlnırl;ret ll8kıfimetl• 

ve iktrsat müdürU A!ım Süreyya ~Y Ankara, 12 (Vakıt) - Necit rahim Talib Beyin yanmda yeni Ankara, 12 (Vakıt) - Adana Osmanlı de,·ıetı zamııııında ecmelılleır ı .... -
lerle müfettişi umumf Tevfik Bey kıralı Idnissuut Hz. nin oğlu Emir vazifesine başhyacalc. Bu tayin meb'uıu Ali Münif •e yirmi se- tmdaıı yapılan domirycllanm lamlea ..-
akşam füıtU fırınları dolaşarak tef . h. h k k. k · d l aldıktan ba:kB yeni demll'JOll&n ..,. et • 

Faysal Hz. geldi. istasyonda ha- ıç fÜp e yo ı ço yerın e· kiz arkada,& tarafından mec ise mlştır. An:ıdoln köyuaıı, bu ~ • 
tişaktta bolunmuşl,ardır. Bundan haş riciye vekiJi Tevfik Rüştü Bey, dir. Faz:lı Bey lıtanbulda bu· bir teklifi kanunide bulunulmuş· dan çok tstıtude ediyor. Bu •yede memle -

ka aymakamlar da mrntakalannı Gazi Hz. namına yaver Celil lunduğu mOddetçe kanunun e· tur. Bunda iktısadi buhran se- ketJn maden menabllni de 'eU-ra tmk.411 
dolaşmışlardır. Bu teftişat neticesin- mirlerini, idarenin icaplarını pek hbd 01m111tur. Sonra Ttlrk ~ bıa 118' 
de Şehreminiqde Ekmekçiler cemiy~ bey, ismet Pş. namına müsteşar bebile zirai mahsulit fiatlarının mlryollan •Y~Mnde tatanbal • İlıadr, ı.. · 

K 1 b K P iyı' takdir eden, .-ahıkan, hem ı· f' ı d d .. k ı ,.,.., k h'_.__._. __ .... .-.. ti reisine aft iki fırının vezni nok!'nn ema ey, azım ş. namına y ma ıyet ıat arın an a aşagı ara \'e .. r .&ur ~ ın .. .-uu .... ~ an-

T b b' H B balkı seven, hem de kendisini dOşmesi sebebile paraya çevril- \'e tecrlibesJnJ arttırabiliyor. Cltlmlnul~~ 
ekmek çıkardığı anlaşılmı.ş, derhal ra zon me usu asan ey ve halka sevdirmesini bilen bir me· hUkuml'tI ,yoı ın,asma cıa ebemmlJ9& "" .. 
ekmekler müsadere edilerek tanesi hariciye erkim, asker müfrezesi, mesi icap eden arazi, bağ, bah· mııttr . ., 
beş kuruştan halka satılmıştır. Hu bando muııka ile istikbal edildi. mur olarak taoınmıştır. Bu su- çe ve bunlara müteferri emlikın Amerikalı muharrlr, Gazi 1uurel· 
teftişler neticesinde dün öğleden ,on retle Dahiliye Vekili Şükril Ka· icra kanununa ııöre yapı • lerinin §tıhıiyetini tetkllt ve tnclJtltti 
ra fınnJann fazla ekmek çıkannıya istasyon bayraklarla donahl· ya Bey, vazifesinde muvaffak k d b d ı· hallerini kUJaca kaydettiktm .,,,., 

mıştı. f 1 kd lan i inci müzaye e e e ı 
başladıkları görülmüştür. Yalnız olmuş bir memuru i en ta ir belediyeler, zahire, ticaret kendilerinin milmtaz, ceaur, aflll • 
halk yukarda yazdığımız gibi bir!rnç Foysal Hazretleri lstanbul O· ve taltif etmiş, diier cihetten odalarından muntebap azadan kar, bir insan olduklarını, ~k ,,o-' 
günlüık ekmek aldığı için fırınlarda teline indi. Öğ:e yemeğini hu- lbrahim Talih Bey de kıymetli söz söylediklerini, askeri, tarilıl, ar .. 

mürekkep komisyonca tayin edi· _____ ,.,. ekmek bulunamamaktadır. Sıkr emir susi surette hariciye köşkünde bir arkadaş kazanmış oluyor. keolojik ve ziraı tetebbülere ~· 
Jer neticesinde bu gün nziyetht !•a· eydi. Saat Uç buçukta Gaziyi Onun için Fazlı Beyi teni eder- lecek kıymetin yüzde yetmişe olduklanru, bütün dlln11a ~ 
li tabiisine avdet edeceği ümit edil - ziyaret etti. Gazi Hazretleri ken lıtanbulda olduğu gibi Di- baliğ olmadığı taktirde satııının dikkatle takip ettiklerlnl, 'l/O""""' 
mektedir. altıda iadei ziyarette bulundu. yar bekirde de muvaffak olma· geri bırakılması, yalnız haciz bUmez metaneti haiz oldıı1tlannl "' 

Daimf encümen mutat veçhile salı Sekiz otuzda yeni Riyaseticüm· 11nı temenni ederiz ve kendisine baki kalmak suretile bu gibi bütün Türkigede derin lıllrnwtı. ,,,r 
gtinil toplanıp ekmek narhını tetkik arazinin hAkim tarafmdan tak· fıltuıdıklan gibi bütlba Wdın "-* 
edecektir. Ekmek fiatrnın dokuz kıt- hur sarayında Gazi Hazretlerinin "Uğurlar olıun., deriz. de tevkir edUdikler:-ı 6n.us- ,.,-

. f t· d z· f tt K~ § V 1 M h. • B t fı dir edilecek safi hasılitmın ala· .,.., ...,. •' ruşa çrkanlacağı tahmin olunmakta- zıya e ı var 1• ıya e e cazım, a i u ıttın ey ara D· kadınlığının kendile,.,,,. ,,_,,,,,,. '6 " 
dır. Iımet Paıalarla Vekiller bulun· dan dün Fazlı Bey şerefine Su- c•khya verilmeıi teklif edilmek· duğunu anlatmaktadır. 

Bu§day geldi du. Yarın Karpiçte ismet Pa- adiyede bir öğle ziyafeti veril· tedir. Amerikalı gazeteci tlolta .,.,.,, P 
Geçen hafta birdenbire yükselen şanın akşa!lla da Kazım Paşanın miş, sofrada sabık vali muavini· Teklifi tetkik eden muhtelit karanın mcunuriyetlnün ,,,,,._, • 

buiday fiatlan dün nihayet 7 kuruş Halkevinde ziyafeti vardır. nin hizmetleri takdirle yad o· encümen bu fibi arazile emllk mekte ve makalesine "'.&in# 1' 
on beş paraya inmiştir. lunmuştur. Ozerinde yapılacak müsaade- hayet vermektedir: 

Zahire borusınde fiatlnrının birdenbire yükselmesi bu- den diier borçluların mahrum "Tllrklertn Gazı gibi 1111' Mlır _..... ~ • 
Dün pazar olduğu için ticaret bor rnda ekmek fintlarında tereffü husu- Evkaf tayinleri bırakılması doğru olmıyacağını, malan bUyUk btr babtıyuldttsr. Olma --

sasında çok hararetli muamele olma le getirdi. Ekmek on bir buçuğa çık- d lal, blltlln mUte.tekklr fta7um ...,,_.. • 
mıa.._. be Ankara, 12 (Yakıt) - Ay ın b6yle bir mUaadadenin umumi tuıı kazanmıya IA)'lktır.,, 

:.-m tı. Buğday fiatlannm tereffüü se · 
Buna ratmen buğday fiatlan sa- bi hakl..,nda görüştüğüm ziraat nka Evkaf mUdiirlüğilne lzmir müdU- b:r moratoryum tesiri yapması 

bahleyin 8 kuruş on •parada açılmış- Jetinde salaruyettar bir zat: ril Ahmet, lzmire Edirne mlldO- melhuz bulunduğunu ve iktı· 
ken akşam Ustü 7, çavdarlı buğday 7 "Buğdayın yükselmesi speküHis - ril Cemal, Mardine sabık diya· sadi vaziyet Ozerine tesir ve şu· 
kuruş on beş para ve 3 çavdarlı buğ- yondur. Yükselmiye sebep yoktur. net itleri levazım mOdOrn Ferit, mulilufin ne olabileceği ve zi· 
day da yedi kuruş yirmi paraya gü~ Memleketin bu seneki istihsalittı ge • Bursaya Ankara müdllrtl Faik, raat bankasının bu vaziyetten 
Hiıkle satılmı~tır. ~en ~enenin aynı olacaktır. Ve bize Konyaya Bursa mOdlirll Mitat, 

Fl ..... n bu '""'r'"'tle dii..am .... ·lne .. n "kt d d • k k K üd .. n s il ne dereceye kadn mütee11ir ""' ., .. ...- -:ı- ..... ... kafi nıı ar a ır. Memleket içın ıt- An araya onya m ur a -
bOyWc sebep Anadoludan gelen y~ni lık tehlikesi yo1itur. Son yağmurlar hattin Beyler tayin edildiler. olabileceğini derpiş ederek tek· 
mallardır. Dün gene Haydnrpnşn mahsul üzerinde ~ok nafi olmuştur.,,!======================== lifin ehemmiyetine binaen hükü-
treniJe 56 vagon ve Samsundan da dedi. çiftçi aleyhine tenezzülüne mlnl ol • metçe tetkik edilerek bal ve 
40'J9 çuvnl bufday gelmiştir. Bundan Ziraat Veklll ne diyor? mak için ziraat bankasınm buğday icaplara uygun bir tedbiri ihtiva 
maada 1 vagon da arpa gelmiştir. Bazr gazetelerin heyeti vekilenin mübayaa edebilmesidir. Bu. suretle eden bir Jlyibanın hazırlanması 

Btrkaç g{Lndenberi gelen buğday- buğday hakkında görüştüğü etrafm- spekülisyonun önüne geçilmiş oJa- h 
Jara nazaran Istanbuldaki stok bur. temennisile meseleyi eyeti umu· 

n daki haberini ziraat vekiline sordum. caktır. 
daylann miktan mlihlm bir yekuna Dana: Bu&iin Ankara zahire borsasında miyeye aevketmiştir. Yarın mec· 
baliğ olmuştur. AHi.kadarlar buğday "- Buğday hakkında görüşülmüş, buğday alımı flatı dtişmiiştUr. liste müzakere edilecektir. 
fiatınm .ründen güne tenezzüJ edece- müzakere edilmiş bir şey yoktur. De- lzmlrde buld•r meseleal 
ğinf siylemektedirler. di. İzmir, 12 (V AKIT) - Buğday, on 

Ankara.da Ziraat vekaleti hazırladığı buğday fiatlan düşmiye başladı. Bugün hor 
Sallhlyettar bir zatın beyanata layihasını heyeti vekileye sevketmlşür sada muamele olmad~ Sebep fia~la • 

Aniran J.2 01'...l.K.IT\ __ .Bwhla.v LAY.ihanın esası buğdaY. fiatlarmın rm düşm.b:'e temaz:tilliıdür. 

M. Maı,ın raporu 
Ankara, 12 (Yakıt) - M. Mal

tin raporu ismet Pqaya takdim 
edilmiıtir. 

Ceneral Gonatas 
Venlzelosla M•helakopulu .. 

vekAlet edecek 
Atina, 12 (A .A.) - Jeneral Gol',. 

tas, M. Venizelosla M. MihaiakoPll" 
losun gaybubetleri esnumda .,.r,· 
kfılet i~lcrini nkaJcten tedvir ecl;c,a 
tir. ... 

Yeni intihabat, aj'usw ayın&ıl 
hayetine doğra icra edilecektir. 

Çekolovakyada bir mat11-' 
sergisi 

Ankara, 12 (Vakıt) - Çetr~ 
lovakyanın Kosise ıabrinde .... 
bir matbuat sergisi açılacak; 
Türkiye matbuab da H1d• 
vetlidir. 
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Poli•te' 15 sene hapse Mektebinde 
Bedri nasıl Buz d ş şlide Osmanbeyde tramYa• 
Katil oldu? _ Mahkum ol u yın durduğu yerde güzeı bir bah-

931 senesi ortalarında, 7 ha- çe içinde güzel bir irfan yuvası 
iki gün evvel Küçilkpazarda Sarfiyat her ziran tarihinde bir cinayet olmuş •ardır: Yeni Türkiye mekteb~ 'Hacıkadın,, da bir cinayet ol- S art yor d b" f 

d b. ene l . Mehmet oğlu Ahmet İ!min e ı- Maarif vekaleti umumi mü et· torlar. doğunu, Lütfi ismin e ır gen- h . d 
(lstanbul kadını) ndan ba se en cin sokakta ağır yralı o ara · h d ı k Istanbulun buz sarfiyatı er ri, Hüseyin og-lu Talat ismın e tı"şlig- inde, Selçuk k ız san'at, Bur-İtalyan arkadaş yanıl-ryor. Marcella bulunduğunu ve zHallının bili- sene artmaktadır. yapılan ısta- diğer birini öldürmüştü. Ahme- sa ve lstanbul kız muallim mek• 

d'arle'nin yanıldrğından bahseder - hare kaldmldıaı hastanede öl- tiıtiğe göre, Istar.bulun sarfiyatı din uzun bir rnüddettenberi Ağır- tcpleri müdürlüğünde bulunmuş, 
· ah t b' a • 926 da 7028, 927 de 7968, 928 l b k · dil h' ke.n, beni, bir kabahatı, Y u ~ ır - du·g-üaü haber vermiş, failin meç-

9 
O d cezada görü en mu a emesı n irfan hayatımızda kıymetli ız· ek · f b a de 7601, 929 da 7388, 3 a 1 Caipliği ört bas etm ıs ıyen ır • hul oldug·unu, cinayetin esraren- bitirilmic. tir. Hadise şu surete met leri görülmüş olan Seniha d · 8860 ton iken bu mil<tar geçen 'I 

am farzetmeyinız. h" t - t d·-· · k 00 olmuştu: Nafı·z Hanım, Yeni Türkiye mek-lstanbul kadmından bahsederken giz bir ma ıye gos er ıgını . ay- ıene daha çok yükselerek 103 
sah~ bir ahlak örtüsüyle örtünmiye, detmııtik. Zabıtanın ehemmıyet- tona balii olmuştur. Bu yekun- Talatro üvey babası Hasan o tebinin müdürüdür. 
hiç de lüzum görmem. Hoş makiyaj ti takibat ve tahkikatı neticesin- ların her sene 600 tonu basta- gece bir rakı ziyafeti veriyordu. Bu mektep teessüsünün ilk 
ıııeselesinin ahtikla değil zihin teki\- de, osrarcngiz görünen cinayet hanelere ve belediye müessesa- Davetliler arasında Ahmet efen· yıl dönümünü evvellıi gün kut-
ııınıu ve işle münasebeti vardır. hadisesi aydıolanmlJ ve katil ya· tına meccanen verilmektedir. Mü- di de vardı. Bir aralık T alitla !uladı. Maarif mensuplarından ve 

• • kalanmıştır. Bu, Sirkecide Mer- tebaki mıktarın ise tamamen Is- üvey babası Hasan arasında, Ha- çocuk velilerinden bir çoklarının lstanbul kadmr, yahut Paris kıtdr- kez lokantasında ga-onluk eden tanbu1 halkı ı"st "ıhlik etmektedir. f d' · '· · t · -h
. ti · •• san e en ının raw.ı ıs emesı yu- hazır bulundukları mu··s .. meredc 

nr, Roma kadmı diye bir şc ır pı b l o.& 

~çip çıkarmak ne kadar doğrudur? Bedri isminde 25 yaşlarında i- Bundan on gün eyvel baş ıyan zünden bir münakaıa olmuttu. talebenin bir senelik meaaııı 
insan tan şehi r şehir '>"mak pek ridir. Öğrendiğimize göre vak'a sıcak günlerde ıse lstanhulun Münakaşa pek çabuk hüyil- müsbet ve muvaffakıyetli bir 

1
.,.. 

eski bir ••oldür. Hele bu şehirlerin şu şekilde cereyan etmitUr: 11onl6k sarfiyatı pek fazlalaşmış- mÜf ve kavgaya dönmüştü. Ka- kilde görüldü. 
tipi diye bir nümune<len bahsetmek Hacıkadın mahallesinde 6 nu- tır. 1 haziranda sarfedilen buz fası pek fazla kızan Talat, bü-
insanr aldatır- marada oturan garson Bedri, 2477, 2 de 2037, 3 te 2802, 4 yük bir hiddetle tekmil davet-

ltalyan muharrir ı~tan·bulun coğ- arkadaşı Cemol ve Fatibt.e de 'l328, 5 te 2520, 6 da 2525, lileri odadan kapı dıfarı etmişti. 
rafyasını gördü. Fa.kat bu coğrafya- arabacı LfıtH ile o gece bır 7 de 3080, 8 de 3586 kalıp o-
llTJt kinde yanyana yaşryan nice, meyhanede kafaları tütsülemiş- )arak tedricen yükselmiş ve 9 Ahmet, T alihn bu hareketine 
21ice İstanbulluları görmedi. O, Şişli lerdir. Bilahare, gece yarasına haziran günü ise 3715 kalıp adam akılla ıinirJenmlşti. Zaten 
semtini tanıdr, Adaya gitti. coğru dışarı çıkılmıştır. Dönüş (yani 95 ton) a çıkmıştır. 10 ha- sarhoş bulunuyordu. 

Hıı.lbuld Istanhulun içinde sGn
1
t, d l b" Talatın bu suretle hareketi, 

8eot İstanbulla r vardır. K:ıd .köy sırasında araların a ti>Y e ır ziran cuma günü bava aoğuduğu b . tl b •t 
Ü d 1 muhavere geçmi~tir: ıçin yevmi istihlak derhal azala· rakı ziyafetinin ir cıoaye e 1 -başka bir Jstanbuldur. ~lcü ar H:ş-

ka bir İstanbul! Yeşilköy h:ışk:ı l s - Arabacı Liitfi - Bedri, sen rak 2015 kalıba düşmüş, evvelki mesıne, kendiıinin Ahmet tara-
tanbul, Kasımp:ışa ba.şk:ı Istar.hal! silah atmasını bilir misin"?.. iÜD hava yağmurlu olduğundan fından vurularak öldürülmesine 
Şi§li başka Istanbul! Garaon Bedri - Hem de mü- bu miktar 150 kalıba inmiıtir. sebep olmuştu, maznun Ahmet, 

kemmelini bili,im.. ' Dün ise sarfiyat yükselerek 700 cürmünü inkar etmişti. Muhake-
Jstantulda suratlarını bir güzel Arabacı Lütfi - Atma be!.. kahba çıkmıştır. mesi sırasında şöyle ifade veri-

tablo gibi saatlerce itinayla hazrrlr - Tabanca ldm, sen kimi.. Buz fabrikasının günlük istib-
Yan nice, nice kadınlar vardır. Bun- Ve birdenbire aralarında şid- sılı" vasatı• 100 tondur. Fabrika- yordu: d k k 

· k h "- Bet kiti idik, lçiyor u . lar, pudra, 13.vanta ko ·usu n ıpe · . 1 
detli bir münakaşa baılamııtır: nın ist!hsal kudreti ise yevmiye 

· i d b. ·· a gibi sehrın Derken Hasan camlara kırmıya tırtısı ıç n e, ır ruy :. Garnon Bedri - Atarım!. 125 tondur. Fazla istih11l kuY-kaldırımsız yollarından, n şehrin başladı. Talatla aralarmda kav-harabeleri arasrndan ~ok defa bir o- Ötc~i - Atamazsın.. vetinden icap ettiği zaman isti- d k"td· 
- k d f d d.l kt d' ga çıktı. Ben o ama çe ı ım. tomob·11 içinde yabancı bir seyyah Nihayet, hiddetten u uran a e e ı me e ır. T . 

hissi-le dolaşırlar. Bedri, belinden ta ancasını çe • Cuma ruhsatiye er b k 1 ı Biraz sonra alitın annesı yanı· 
:Gengin yabancılar onları görür, miş ve sokağın karanlığına doğ- Cuma günleri dükkanlarını aç- ma geldi. Kavgayı yatıştırmamı 

onlarla konuşur, onlarla düşer kal - rultarak boşaltmıştır. Çıkan mak istiyen esnafın rubsatiyeleri rica etti. Gittim yanlarma .•• Fa· 
kar. E1·nlki~ne lııttanbula gelen kurşunlar, tesadüfen Lutfiye rul- . her gün belediyede değiştiril· 1 kat, Talit sol kolağıma bir yum-
~rnn iZ şairi Pol Jiraldi ı~tanbul ka ·-=- ll . . r mektedir. Ruhsatiye deg·iştirme : ruk indirdi. Ott .. tüm, biçak çe-dınlanndan bahsederken, "- ~tüte- amış ve zava ı gencı yere ıermış ır. oq 

rnadiyen badem şekeri yiyorlar diyor a'l.UrQun aes erıne o • r' ı · k şan polis mc mühleti bu ayın nihayetinde bı- kı"Jmedi, Talib ben vurmadım.,, 
murJarı, ıokağıo orta yerinde tecektir. Temmuz bidayetinden Mevcut deliller ve şahitlerin 

du.. ajiıı yaralı bir inıan bulmuşlar- itibaren kaymakamlar mıntaka- ifadelerile Talltın Ahmet tara· 
Istanbula gelen ecnebiler Istanbu- c!Jr. larında teftişler yaptırarak ruh- fından lSldürlildüğü sabit olmuı-

lu mütemadiyen Şişli ve aparhman Bedri dün adliyeye verilmiıtir. satiyelerini değiştirmiyenlerden tur. Dün Ağırceıa mabkemesi-
eephesinden görürler. kııyıCda luzak arasınde para cezası alacaklardır. nin verdiği göre, Ahmet on beş 

(Marcella d'arle) nin gördüğü kn Dün Fenerde bir kaza oJmuş Sterlize edllml• sUtlor sene hapis yatacak ayrıca mak-
dın da bu tip kadındır. Bu kadın ko- "Yeni dHnya,, isminde bir yel- Yalova millet çiftliğinin ster.. tulün Yersesine bin lira tazminat 
cuı veya mensup olduğu aile zengin kenli Ali ustanın kızaiına çeki- Jiıe edilmiş sQtlerine gOnden gU.. verecektir. 
olan insandır. Bu kadın öğleden son J"ırkeo, R·.·zel"ı Hu'·seyı"n kayıkla .. b t t '-t d T miı 
ra kalkar, akşama kadar tuvaletini ne rag e ar maK a ır. e · Yatlar1 kUcUk, fakat ••• 
Yapar, hayatı ipek, lavanta, rimel kızatx aracında kalarak: ağır su- ınte bir kaç kurut fazla da olsa Bakkal Haşım efendinin dük· 
ruj, iskarpin, suv:ıre, bar, kotra. oto~ rette yaralanmışbr. Derhal Balat halkın rağbet ettiğini gören bazı kinının kepenklerini kırarak ba-
rnobil, apartıman hayaletleri arkasın hastanesine kaldırılan Hüseyin sermaye sahibi sütçüler kfiçtık zt eua çalmaktan suçln Zeki, 
dan seyredilen br cihanda ı:eçer. biraz sonra ölmüştür. mikyasta olmak ilzcre slltU ster- Şükrü, Hasan, Himmet, Nusret, 

Ve şüphesiz bu kadının senede 12 Acem 1 bir hıraızl l ize edecek makineler getirmiye 
1 bin lira kadar tuvalet masrafr olur. Sabık .. lı gündüz hırsızlarından bb•t · l d' Recep, Haydar, Mahmut isim e-

r k bi .. tefe üs elmış er ır. rinde 1().12 "aşlarında sekiz Istanbulda sayısı az, a ·at r «· Nafi, dün Vefada Gazi apartı- J 

nebinin gözünü mütemadiyen doldu· manında muallim Nuri Beyin iş- BllyUk ikramiyeler mununun mubakemt1ine dün 
'lan bu kadrn tipinden başka Istanbu- gal ettiği daireye girmiş fakat, l kt ? baılanılmışhr. 
lun ahşap semtlerine, teneke kulübe- Nuri Beyin oğlu Reşadın feryat· K mlere çı 1 Kilçilk suçlular cilrümlerini bir-
lerine, kaldırımsız fenersiz mahalle- lan üzerine birşey çalmaya mu- On ikinci tertip tayyare piyan- birlerinin üzerine atmışlardır. Ha· · lerüıe ve yangın yerlerine sinen. he- vaffak olamadan kaçmıttır. gosunun b<tinci keşidesi dGn dôseyi gören bazı kimselerin şa· 
!tii.z elektrik değil, hangazi değil, bitırildi. Bu keşidenin en büyük 
J>etrol devrine bile ..,irmiyen sürii siı- ilk teşebbüsün muvaffakiyet-

947 
hit sıfatile celplerine karar ve-

b l"kl t• l d" y • • o" hır ikramiyesi olan 50000 lira 4 1 b k b k .. lii insan zümreleri mrdır. s iz ı e oe ıce en ıiını g reo - rilmiı ve mu a eme aı a gune 
·k d f l k ş b d numaraya çıktı. Bu biletin bir Çalrşan iş kadını şehrin ötesinde sız, ı inci e a o ara e za e birakılmııtır. 

berisinde yepyeni ve külliyetli bir batında Sokrat eczanesi yanında parçaıı lniiliz ıefaretbanesi ıo· Bir meaarhk d•v••ı daha I 
)"ekO.n teş'ıkil ediyor. lç malıallelerin Abut ·•·. nin eyioe aırmıştır. a- Verilen malumata göre, Ayas E" · · · F förü Alkuvan Efendide bulun .. 
iı d ı .. 1" l · · k" · d d ı l maktadır. Biletini Beyoalunda "ç ay a a ıray a evım ~e ıp çevır- kat bura a a ta ii yaver o ma- • paşa mezarh<>-ının mütevvelisi ol-ıtıı· b ı k d b de"' Reuf Bey gişesinden alan talili 0 S h ye mec ur 

0 
an ·a mı ne a "' mış ve et!•aftan görülerek kova· doğunu ileri süren ala attın 

§tkerinin lezzetini tatmrya muktedir lanmı•tır. Nihayet bu acemi ıoföre, dün derhal ikramiyesi b s- t k. 0lınuştur, ne de suratını boyamak f- ~ verilmiştir. Aıapkapıda tlUüo Molla ey, urpagop a ı mezar-
Sin fazla bir senete maliktir. gUndüı hırsızı, yakayı ele ver- deposunda memur Muzaffer Ef. lığını da Ayas paşa vakfından 

SADRI ETE,•ı mekten kurtulamamıştır. k · · oldug· unu, söyliyerek belediye ve " ye 15000, Bakır 6yde simıtçı 
Halil Ef. ye de 10000 lira çık- evkaf aleyhine bir dava açmıştır. Fa brikatörJerln 

içtimaı 
Etem Pertev B. 
ihtifali diln yapıldı 

Muamele vergisinin yüzde dört .. 
ten yüzde ona çıkması üzerine 
don lstanbuldaki bütün fabrika
törler, sanayi birliğinde fevkahi
de bir içtima akdetmişlerdir. 

içtimada, lıtanbul meb'usu 
V&aıf Beyle Istanbuldaki bütün 
ftbrikatörler hazır bulunmuştur. 
• FabrikaUSrler, mevadı iptida
lenin umumi kontenjan esasatı 
d •bilinde ~etmesinin çok zor ol-

Ufunu söylemişler, bunların bu 
ltbepten gümrüklerden serbest
~ ithalini iatemııler, Ye bu hu-
8tııt:a bir de mazbata tanzim 
t~erek llctıaat vekaletine gönder· 
lllitlerdir. -

Eczacı Etem Pertev Beyin 
ölümilntin altıncı yı!dönilmü ve
silesile, Dün Eyüpte bir ihtifal 
yapılmııtır. Merhumun meslek-
daşları dün saat onda busuıt 
motörle Eyübe gitmişlerdir. Tür
l<iye eczacıları Ye farmakoloğları 
birliği mezara çelenkler koymuş
lardır. Eczacıların en yaıhsı Ja
neti ve eczacı Hüseyin Hüsnü, 
Hasan Beyler merhumun hayatı 
hakkında takdirklr slSıJer ılSy
lemitlerdir. Meraaim, geçen se
neye nazaran daha kalabalık ol
muştur. 

mıştır. Adliye vekili bugUn gidiyor 
50000 lira kaıanak numarnın Bir kaç gündür şehrimizde 

dört parçası şehrimizde, bir par· bulunan adliye vekili Yusuf Ke-
çası Tarsusta aatılmıı, bir par- mal Bey, bugün Ankaraya dö
ÇISl Ankara ve di§'er bir parçası necektir. 
Gerede de ıatılmıyarak iade 
edilmiş, üç parçası da satılma· 
mıştır. 

15000 liralık biletin iki parçası 
şehrimizde, bir parçası Gilnan~ 
ve Konyada satılmıs, diğer par
çaları sahlmamıttır. 

1000 lira kazanan biletin 1-5 
parçası Iıtanbulda satılmış, birer 
parçası ıebrimizde ve Orduda 
salllmıyarak iade edilmiş, diğer 
parçaları da satılmamıştır. 

1 Gelenler, gidenler f 
Kahire Haham başııı Abrahan 

Kobeo Daçya vapuru ile lsken
deriyedeo şehrimize gelmiıtir. 
Mısır Haham babaşısının şehri
mize gelmesinin Becerano Efen
dinin vefatındanberi münhal bu
lunan Tllrkiye Haham ba~ılıirna 
yem bir zatın intihabile alaka
dar olduğu söylenilmektedir. 

Müsamereye istiklal marıile 

başlanıldı, müdür Seniha Nafi~ 
Hanım bir hasbıhalde bulundu, 
mt'ktebi kurmak ve yaşatmak 
yolunda karşılaştığı ~üçlüklere 
ışaret ettikten sonra müe3ese• 
nın muhitte sevilmiş ve benim• 
senmiş olmasının bütün zahmet
leri unutturan bir mükafat oldu
ğunu söyledi, bu alakaya teşek· 
kür etti. Minimini yavrular ta· 
rnfından bedii ve terbiyevi dans• 
lar, oyunlar yapıldı, manzumeler 
okundu. 

Dayetliler büyilk bir haz ve 
takdir ile ayrıldılar. 

iz mir 
Belediyesinin 
Borçları .. 
lzmir Belediyesinin I~ Banka• 

.sına karşı medyon olduğu iki 
milyon lirahk borcun tediyesi 
son günlerde bir mesele olara~ 
Ankarada alakadarlar tarafından 
takip edilmekte idi. Haber al· 
dığımıza göre bu meselede va• 
.ziyet ıudur: lzmir Belediyeai, 
ıenevi varidatı iki milyon lira· 
dan dokuz yüz bin liraya kadar 
düşmüş olduğu için şimdi sene
de borçlarına mukabil ancak iki 
yüz bin lira tediye edeb.ileceği~i 
bildirmektedir. Halbuka taksıt 
tediyalının tamam olabilmeıi için 
daha dokuz yüz bin lira Yeril· 
mesi icap etmektedir. 

Binaenaleyh bu miktar para 
lzmir Belediyesi tarafından Yeri· 
lemediği takdirde hlikümetin ke• 
faleti hasebi 'e tediye etmek mcY• 
kiine düşeceği söyleomektedir. 
Diier taraftan aldığımız mütem• 
m·m malümata göre lzmir Bele
diyesinin alacaklısı doğrudan 
doğruya iş Bankası da değildir. 
Çünkü istikraz Banka vasıtasile 
hususi müessesattan ve efrattao 
yapılmıştır. Bu itibarla it Ban• 
kasının asıl alacaklılar hesabına 

taksitlerin miktarını değiştiremİ• 
yeceği anlaşılmaktadır. 

Ferit Bey 
Meb'us mu olacak? 

Ankarada bu'unan Varşova 

bUyUk elçisi Ferit Beyin Roma 
sefiri Vasıf Beyden inhilal eden 
lımir meb'uıluğuna namzet gö ... 
ter ı lcccği sövJenmektedir. 

Dün geceki yangın 
Dün ııece yarısından sonra 

Sultenhamaınında 12 numarıb 
manifaturacı dükkanından ya• 

gm çıkmışsa da yetişilerek slSıa
dürülmüştür. 
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1 Fikirler ve görüşler 1 

Her Ludvig'in Stalin 
yoldaşla bir mülikatı 

Harici ve dahili sebepler, ölmemem 
hususunda yardım ettiler ! 

-3-
Stalln - Hariçte geçen şeyler, si.zt sosyalizm ile alakası yoktur. 

dahildeki işçi ve köylünün kulağma Sadece Marksı tanımryanlar, mesele -
kadar geliyor. Eğer bir şey söy - yi bu kadar iptidat bir şekilde dü -
leyip başka türlü yapsak, burada o - şünebilirler. Onlara nazaran Rus 
toritemizi kaybederiz. Polonyalılar, Bol:.evik'leri, bütün mallan toplayıp 
bizimle bir ademi tecavüz misakı yap • mütesaviyen taksim etmek istiyor -
mrya hazrr olduklarını söyledikleri lar. 
zaman, biz de pek tabii kabul edip Bunları, Marksiz;mle hiç bir ala -
müzakerata giri:. tik. kası olmıyanlar söyliyebilirler. 

Alman noktai nazarından, bundan Kromvel ve Fransız ihtilali kebiri 
ne tehlike olabilir? Onlarla müna - zamanmdan kalma iptidai ''komü -
sebetim.izin değişmesi mi, onlara kar nizm" taraftarlanı, komünizmi böyle 
şı daha az iyi harekete başlamamız zannediyorlar. Fakat Marksizm ile 
mı? Rus Bolşevik'lerinin bu tesviyeci ko -

Buna hiç bir sebep yoktur. Tabii münistlerJe hiç alakalan yoktur. 
Polonya'lılar gibi, biz de misakta. Kader 
Polonya ile Sovyet hudutlarını de 
gw isti mı ek icin kuvvet veya hücum 

:. -
kullanmıyacağımm, :i.stiklallere hür -
met edeceğimizi beyan edeceğiz.. 

Bu vadi biz Polonya'lılara, onla -
rın aynı vaitlerine mukabil yapaca -
ğız. Eğer iki memleketin is tiklal 
n bitaraflığını ihlal edecek bir harp 
ynpmıyacağımın söyJemezsek, mi l 
sak yapmış olmayız. Bundan bah -
p:ı:biJeceklerimizin azamisidir. Bu, 
yapabileceklerimizin azamisidir. Bu, 
Ve:rsay sisteminin tarafm:nrıdan ta -
nınması mı demektir?. Hayır.. Bu, 
hudutların teminat altına alınmama -
sı mı demektir? Hayıır.. Biz hiç bir 
vakit Polonya'ya kefalet etmedik ve 
etmiyeceğiz de; Polonya'lılar da bi -
zim hudutlarımıza kefalet etmediler 
ve ctmiyecekler.. Almanya ile olan 
dostane münasebetlerimiz şimdiye ka 
dar na~ıl idise, şimdiden sonra da 
öyle kalacaktır. Benim kat'i kanaa -
tim budur. Binaenaleyh, bahsetti -
ğiniz endii)'eler hiç te yerinde değil -
dlr. Bunlar bazı Polonya'lılarla, ba -
zı Fransızla tarafından çıkarılmış 

olan şayialardan doğmuştur, ve, 
Polonya, im7.a ettiği takdirde, misa -
kın metni neşredilince kaybolacak -
lardır. 

Tesviye 
Ludvig - Bu bayanatmıza son de -

rece minettanm. Müsaade ederseniz, 
size şu suali de sorayım: Siz, bir 
"tesviye,, den bahsediyordunuz. Bu 
kelimede umum"i müsavat için biraz 
istihza var • 

Halbuki, herkesin bir ve müsavi 
olmasr, sosyalistçe bir gayedir. 

Stalin - Herkesin ayni ücreti, ay -
nl miktarda et ve ekmek almasından, 
ayni şekilde giyinmesinden, ayni 
miktar ve kıymette mahsul almasın -
dan bahseden bir sosyalizmi, mark 
sizim tanrmaz. Marksizim, bir şey 
söyler; o da şu: 

"Sınıflar tamamen ortadan kalk -
madrkça, iş, geçinme vasıtası olarak 
kalkrp, hayatın ilk ihtiyacı, cemi -
yet için gönüllü bir iş olmadıkça, 
insanlar, işlerinin derecesine göre bir 
Ü<:ret alacaklardır." 

"Herkes kabiliyeti derecesinde ver
sin, herkes ihtiyacı nisbetinde alsın.,, 
işte sosyalizmin markısist formülü, ya 
ni komünist cemiyetin, komüniz
min ilk devresinin formülü budur. 
Komünizmin en yüksek devresinde

Ludvig - Bir çok kereler tehlike -
lere maruz kaldınız. Mezalime dü -
çar oldunuz. Harplere iştirak etti -
niz. Bir çok dOıStlannız öldü. Siz 
sağ kaldrnız. Bunu nasıl izah ediyor -
sunuz? Kadere inanıyor musunuz? 

Stalin - Hayır.. inanmıyorum .. 
Bolşevik'ler ve marksiztler kadere i -
nanmazlar. Kader, fikri, bir aptal -
lık, ve insanların bir kader mabude -
si tarafından idare edildiğini zanne -
den e.,ki Yunanilerinki gibi esa -
tirden kalma bir mefhumdur. 

Ludvig - Demek ölmediniz ise, 
bir tesadüf neticesi mi ölmediniz? 

Stalin - Harici ve dahili sebepler, 
benim ölmemem hususunda yardım 
ettiler. Fakat bundan tamamile ha -
riç olarak, benim yerimde bir baş -
kası olabilirdi, zira, bir başkası -
nın bu yeri işgal etmesi 13.zımdır. 
Kader, kanunlara tabi olm~yan, mis -
tik bir şeydir. Ben mistik şeylere 

inanmryorurn. Şüphesiz tehlikenin 
yambaş1rndan geçmesi için sebepler 
olmu~tur. Fakat bunun aksi vaziyeti 
ihdas edecek bir çok başka tesadüfler 
sebepler, de olabilirdi. Mahut "ka -
der,, in bununla ala.kası yoktur. 

Ludvig - Hangi şerait altında, iş -
çi sınıfın bir tek fırkanın idaresinde 
kat'i ve tam birleşmesi kabildir? 

Niçin, komünistlerin söyledikleri 
gibi, böyle bir birleşme ancak Pro -
leter ihtilalinden sonra kabildir? 

Stalin - lşçi sınıfın böyle bir bir -
leşmcsi ancak galip bir Proleterya 
ihtilalinden sonra kolay bir surette 
kabil olur. Fakat esasında, şüp -
hesiz, bu ihtilalden evvel meydana 
gelecektir. 

Lubvig - thtira.cı, tarihi bir şah -
siyetin faaliyeti için bir münebbih mf -
dir veya bir mania mıdrr? 

Stalin - lhtirasın oynadığı rol, 
şeraite bağlıdır. Bu şeraite nazaran, 
münebbih veya mania olabilir. Ek -
seriya rnaniadır. 

Ludvig - Teşrinievvel ihtilali, her 
hangi bir manada, büyük Fransız 
ihtilftlinin bir devamı, ve zaferi mi -
dir? 

Stalin - Ne odur, ne de öteki. 
Fransız ihtilalinin gayeı'i; kapitaliz -
min ihyası için, derebeyliğin tasfiyesi 
idi. Teşriniervel ihtilalinin gayesi 
ise, sosyalizmin tesL<>i ve ihyası için, 
kapitalizmin tasfiyesidir. 

SON 
dir kf, kabili)~tine göre çalışarak ------- --------
herkes, i~inin mukabilinde, ihtiyacı Maarifte 
nisbetinde bir ücret alacaktır ... Her -
!kes kabiliyetine göre versin, ve herkes 
ihtiyaçlarına. nisbetle alsın.,, 

Şurası gayet açıktır ki, sosyalizm -
de bile, muhtelif insanların, muhtelif 
ihtiyaçları olacaktır. 

Sosyalizm, hiç bir zaman muhtelif 
zevkleri, ihtiyaçların k1ymet ve mr:ık -
tarım inkar etmiş değildir. Marksın 
Striner'in tesviye temayüllerini, ve 
1875 te Gothe'nin proğramım na -
sıl tenkit ettiniz, okuyunuz, Mark ·
sm öteki eserlerini, Leninin En -
gels'ini okuyunuz ve bunlar da 
"tesviye,, ye nasıl hücum ettik -
lerini göreceksiniz. "Tesviye,, fik -
rinin membaı, köylü zihniyetinde, 
köylü "komünizmlik,, iptidai ve bü
tün malların mütesaviyen taksimi, 
_ruhiyatındadır. ''Tesviye,, nin mark -

K6y muallimlerlne 
tamim 

Maarif müdüriyeti dün Istan
bul vilayeti dahilindeki köy mek-
tepleri muılJimlerine bir tamim 
göndermittır. 

Bu tamime nazaran, köy mu
allimleri, köy k:ınunu mucibince 
aza bulundul<ları köy meclisle-
rinde tesadüf ettikleri mütkülit 
ve bu müşkülatm izalesi husu
sundaki fikirlerini maarif müdü
riyetine bildireceklerdir. 

Muallimler bundan maada köy 
muhitinde ve ders haricinde hal-
kın terbiyesine faydalı olmak 
için yapdmaıı icap edeo şeyleri 
de yazacaklardır. 

Fransız gazeteci 
Mm. Rayllane 
neler sUylUyor? 

1 Ust tarah birinci sayfıdal 
de beklemiyordum. Ne de olsa, dost
larımın söyledikleriM inanmrştıın. 

Bu hadise, gazetemin beni yeni Tür
kiye hakkında mahallinde bir an -
ket yapmıya memur etmesindeki isa-

. beti gösteriyor. 
Parisliler, hemen umumiyetle, Pl

erre Loti Türkiyestle mukayese et • 
mek suretile yeni Türkiye hakkında 
yanlış bir fikir edinmişlerdir. Halbu
ki Türk inkılabmdan ve cümhuriyet 
rejimi tarafmdan yapılan ıslahattan 
sonra şimdiki Türkiyeyi Pierre Lo
ti Türkiyesinden ayıran esaslı fark
lar mevcut olması icap eder. 

lstanbula geleli ancak bir gün olu 
yor. Buna rağmen Türk.iyede Loti -
nin terennüm ettiği eski Türkten pek 
uzak kU'VVetli bir fikri hayatın mev
cut olduğu kanaatini elde ettim. Bu 
da Parisli hemşerilerimin, Türkiye 
inkılll.bı hakkında doğru bir 
fikir sahibi olmadıklarnu ispat eder. 

Bir Fransız gazetecisinin vatandaş 
Zarı ve me8lektaşlanrun memleketi
miz haklandal..i kanaatlerinin yanlış 
olduğunu söylemesi, iManı bizim lıe
sabımıza olduğu kadar onlar hesabı-
na da memnun ediyor. Demek ki, 
Framada Türkiye hakkında da ol
sa, hakikati olduğu gibi. söyliyebilen 
gazeteciler varmış. Bunu kendisine 
söylüyoruz. Gülüyor ve: 

- Evet, diyor, yazılarrmda Tür -
kiyeyi olduğu gibi ve ya daha doı?ru
su gördüğüm gibi anlatmrya çalışa -
cağım. 

- Buradaki tetkikatınızı ne suretle 
yapacaksınız? 

- Tilrkiyede evvela, Türk kadın
lan hakkmda esaslı tetkikat yapaca 
ğım. Bir kadm olmaklığım itibarile, 
bu nokta, beni bilhassa alakadar ,,._ 
diyor. Bu bahis üzerinde 1 - Türki
ye inkılabında Türk kadınının rolü
nü, 2 - Türk kadının spor sahasın
daki faaliyetini, 3 - Türk kadmmın 
eyni fikri temayüllerini tetkik ede -
ceğim. Bundan sonra Türk kadınla
rının, serbest hayata girmelerine ı:ıe-

bep olan vaziyetten memnun mu ol· 
duklarmı, yoksa peçeye, yani eski ha 
yata hala hevesli mi olduklarını öğ
renmiye çalışacağım. İçtimai, fikri 
hayatının şimdi.ki şeraiti dahilinde 
Türk kadınlarmm hiç bir surette 
maziye ka~'l tahassür duymasına im 

kin olmadığını söylüyorsunuz. Evet, 
ben de böyle zannediyorum. Çünkii 
bazı noktalarda Türk kadınlarl bi -
zl geçmişlerdir. Mesela Fransız ka 
dmlan teşrii intihabatta henüz rey 
vermek salahiyetine malik olmadık
ları halde, Türle kadınlan bu hakka 
8ahiptirler. Türk erkeklerinin, kadın 
Jara serbesti verilmesinden memnun 
olup olmadrklannı öğrenmiye çalı -
şacağım. "Oğrenmiye çalışacağım,, 
diyorum, çünkü umumiyetle erkekle
rin bu değişiklikten memnun olma
sına pek imkan göremiyorum. içle -
rinden bir çoğunun kadını peçeli gör 
meyi tercih etmeleri muhtemeldir. 

Benimle aynl fikirde olmadığmızı 
söylüyorsunuz. Dediğiniz gibiyse, 
yanıldığımı makalelerimde yazarım. 

Mm. Rayliane, bir an hararetli an 
lauşına f aınla veriyor ve zarif bir 
jestle şık çantasından "ruj,, unu çı

kararak dudaklannın boyasını taze
liyor .• Bu hareket, lstanbulda bulu -
nan bir ltal11an kadın gazetecisinin 
Türk kadınlan hakkındaki sözlerini 
hatırlatıyor: "- Türk kadınları faz
la makiyaj yapıyorlar!,, 

Herıüz yirmi y<J§ında kadar gürü
nen /Jlm. Rayliane'a Parisli bir ka . 
dın olmak sıfatile ltalyan meslekda
şile ayru fikirde olup olmadığını so
ruyorum: 

- Hayır, diyor, Türk kadınlan, 
mesela Parisli kadınlardan fazla ma 
kiyaj yapmıyorlar. Bilmem belki rle 
böylelerine tesadüf etmedim. Fakat, 
söylediğiniz bir bakıma doğru da ol:ı
bilir. Çünkü lstanbulda gördü~üm 
bazı kadınlar, makiyaja muhta; <'l -
mryacak kadar güzel! 

JJlm. Rayliane'dan Türk kadınlan 
hakkındaki bu komplimanına, 011lar 
namına tesekkür ederek, ayrılıyo -
rum. 

Fethi Muatafa 

-

OOBi çillerinde ı. 
Türkçeye çeviren. ÖMER RIZA 2 Yazan: SYEN HEDIH 

GOBl ÇöLLERlNDE 3 :;;::::: 
mesai etmemizi şüphe ile karşılamışlardı. Halbuki bizi~ 
heyetimiz, beyaz ve saı·ı unsurların birlikte pek güzel yaşıyabı: 
leceklerini ve teşriki mesai edebileceklerini, ilmin siyaıı 
ıerhatlarla mahdut olmadığını ve ırki ayrılıkların ilim arka· 
daılığına tesir etmiyeceğini isbat edecekti. Bizim birinıi:ı 
de dar görüşlü milliyetperver değildi. Heyetimizde herkes dost" 
tu ve Çin'li ile Avrupalı arasında fark yoktu. Çin'Jiler 
kendi memleketlerinde, kendi öz yurtlarında idiler . Biı 
de onların misafiriyiz • Onun için herkes vazifesini ya• 
pacaktı. Bu sayede bütün insanlığa ifa edeceğimiz hiı· 
.met çok büyük olacaktı. Nihayet seyahatin muvaffak olmasını 
temenni ederek sözlerimi bitirdim. 

Bunun üzerine Profesör Hsu ayağa kalkmış ve Çinliler namın• 
benim sözlerimi teyit etmişti • Daha sonra bir müddet 
sohbet ettik ve seç vakit yataklarımıza çekildik. 

Fakat ben bir türlü uyuyamıyor ve düşüncelere dalıyoruın: 
Acaba ben, hakikaten, dünyanın en muazzam kıt'ası olan Asya• 
mn kalpgahma gidecek olan en büyük ilmi kafilenin başında aıJ 
idim? Düşünüyor ve düşündükçe gözlerime uyku girmiyordu. 

Burada, bu altmış bin nufuslu ve 30,000 askeri bulunan Pao
tov' da dokuz gün kalacaktık. Bize iki yüz elli deve ta• 
zım<lı. Bunları, arkadaşımız Larson satın alacaktı. Fakat ona 
mübayaa emri vermek için Pekin' de Çin hükumeti ile bizim na· 
mımıza yapılan müzakerelerin neticelenmesi lazımdı. Bıı 
müzakereler neticeleninciye kadar, kira develerile iktifa ede
cektik. 

Bununla beraber boş duracak değildik. Konuşulacak bin 
mesele, başarılacak bin iş vardı. Çünkü maiyeti.mde altmq ki~i 
ve üç yü:ı deve bulunuyordu. Bunların biri de dertsiz değildi. 

Sonra muhasebecimizin hazırladığı bütün ita fişlerini inı· 
zalamak bana aitti. Fazla paraya muhtaç olduğumuz şimdide.o 
anlaşılıyordu. 

Nihayet hazırlanmıya başladık ve erzak sandıklarını, ancak 
birini açarak bütün levazımımızı temin edecek surette tertip et" 
tik. Sandıklarımız hep kapanını~, çuvallarımız, su kırba· 
ları.mız, çadırlarımız, hep bağlanmıştı. Yüzlerce deve yükü du· 
ruyordu. Mayısın 18 İnci günü 1650 Dolara kiraladığımız 250 
deve gelmiş, biz de şehrin şimali şarki cihetindeki hana 
nakletmiştik. Çünkü burada eşyamız ve develerimiz açıkta ka
lıyor ve birdenbire yağan yağmur ve dolular her şeyi al
tüst ediyordu. 

Mayısın yirminci günü Larson tarafından uyandırıldığını 
zaman, hazırlığın tastamam olduğunu gördüm. Develer sıralan
mış, yüklenjyordu. Devenin biri, Orta Asya' da tesis ede
ceğimiz daimi rasat merkezine ait ala t ve edevatı sırtından 
atmış, fakat hamdolsun. bunların birine zarar gelmemişti: 
Paotov hakiminin b izi muha faza için tayin ettiği otuz asker, bizı 
bekliyordu. Bunla.nn sol kollarında k rmızı eyaz bantlar 
vardı. 

~ = 4 GOnt ÇÖLLEH1.SDE ~ 

İsveç'lilerle Alman' larm binek develeri geldi. Bunlar, tabanca 
mahfazaları, dürbünler, fotoğraf makineleri, sarı deriderı 
çantalar, sıcak su şişeleri, hafif içkiler, yazı levazımı. 
tüf ek ve kurşun ile mücehhezdi. 

Teşekkül eden kollar arasında yürüyordum. Her şey yolJ~ 
yolunda idi . Gümüş para ile dolu sekiz sandık, en kuvvet~• 
dört deveye yüklendi. Bunları 28 Hidrojen silindiri takip ettı• 
Bunların hararetten batlamamaları temin edilmiş ve develere 
yüklenmişti. 

Ben, Asyacla geçirdiğim senelerde bir çok kervanlar gö~· 
müştüm. Arabistan' da, Irak'ta, Kanso' da, Mongolistan' da bıt 
çok kervanlar gördükten başka mukaddes ziyaretgahlara gide~ 
keı·vanları, İran şahının Elburz'a giden kervanını, Türk•• 
yenin umumi harpte Bavyera hednlerinden teşkil ettiği kervan" 
ları görmüştüm. Fakat bu benim kervanım bunların en hep: 
betliai idi. Onun manzarası ne muhteşemdi. Bu sank• 
hareket eden bir oı·du idi. Güneş dağların üzerine yükselmi~ 11e 

kervanın ihtişamına •·enk katmıştı. 
Nihayet Larson, yüklenecek bir şey kalmadığını haber v~J"' 

di. Develer ovaya Ç!kmıştı. Biz de develerimize bindik ve kafıl~ 
hareket etti. Bizim Cin'li, alimlerimiz, develrin yükler• 
üzerine birer tahta kurufur gibi kurulmuşlardı. 

Ben deve üzerinde iken pusla, saat kullanmıya, resim yal'" 
mıya not kaydetmiye mecbur olduğumdan, devemi ona göre h3 " 

, d d . · · :ıe" zırlatmıştım . Benim çadırımda, yatağım a evemın . u . 
rinde idi. Bunlarla devenin hörgücü arasına, halılar serıhll1~' 
ben de bil' kuş yuvasında imiş gibi oturmu§tum. 

Devemin hareketleri!e meşgul olmam ak için, gene bir de1~~ sırtında olan Mongol Mento, benim devemi sevkle meşgul o \J 

yordu. .
1 

t 
Muhafızlarımız, toz bulutu içinde bizi takip etmekte idı .d; 

Develer, adım adım, ~imal dağlarına giden ilk geçi)r 
girmek üzere ilerliyorlar. En uzaktaki devenin başında 1 

İsveç bayrağı dalgalanıyordu. ,.. 
Senelerimin rüya!'.'ı t.ahakkuk ediyordu. Artık Orta AsY e" 

ya, bütün . eski düny~. içinde kurum!'1ş. muazzam.. ~ir. fer, 
hir yatağı gıhi uzanan çol mmtakasma gıdıyor ve buyuk 1! 
esrarengiz maceralar yoluna girmiş bulunuyorduk!. 

Çadırlar şehr1 
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Cevapaız sual 

Baba Ue çocuğu 
arasındaı 

-Baba •• 
- Ne var oğlum? 
- Kurtlan niçin 

öldürürler • • 

- Koyunl.arı, ku
zulan boğar da on
dan! 

Çocuk bir an dü
şündükten sonra tek
rar sordu: 

- Öyle ise kasap
ları nLçi.n öldürmi
yorlar? 

Güç 11ey ! 
Halit Fahri Beye 

sordular: 
- U stat, kaç ya

şındasin? 

Kadın - Keşke şu geminin lçlnd~ ol• 
•aydım •• 

- Vall<ihi bilmem, 
dedi" Her sene değiş
tiği için aklımda tu
tamıyorum! 

Erkek - Yaz geç sevglllm., Kaptana pu· 
•_ulayı ,a.ırt1rdın 1 .. 

NASiHATLAR 
Dünyada en kolay verilen şey 

iledir? •• Para mı? Gönül mil? Se
ltm mı? Hediye mi? .• Hiçbiri de
ii.L. Nasihati.. 

Evet, dünyada en kolay Yeri· 
len fey naaihattir. Dostlarına bir 
cigara Yermiyecek kadar hasiı 
olanlar biJe bol bol nasihat ve
rirler. Hikmetihüda, Cenabı bak 
kullar&oı bu hususta pek cömert 
yaratımşbr 1 

Ancak, dikkat ediniz : Dost 
asıaatleri daima inıanın ahJAkı, 

temavülü, arzusu bilAfına fey
ler:ıır . 

ı ı .. ia misiniz ? Dostlarınız ıize 
bovara.alık tavsiye ederler : 

- Birader, dünya mala dünya
da kalır.. Vazgeç şu pintiliktenl 
Biraz para yemenin, keyif sür
ltıenin, zeyk etmenin tadını al •• 
Senin aarı '·ızlar, deste deste 
bankunutlar öbUr dllnyada geç
ltıez .• Cenneti para ile satmıyor
l•rmıı: 

Cömert misiniz ? Bu seferde 
doıtlar szie ikbsat dersi verir· 
ler: 

- Azizim, bu oluk böyle ak
~az... Biraz tutumlu ol.. Vazgeç 

Q har vurup harman saYurmak
ltn Y · · · ·• emıye, ıçmıye para dayan-
(az.. Hıstahk var, ölüm var •. 
,~sanın cenazesi bile bedeYa 
"•lkmıyorf 

le ~ edbirli~ ~ak.ul, ağzı sıkı, ka
nu temkıoh bır muharrir misi· 

aı· ? 11 Dostlar homurdanır: 
~·- Yahu nedir bu pıımklık?. 

•raz silkin •. Biraz canlan!. Ağ
~nda baklayı evirip çevirme • 
""• ak, karaya kara demekle 
'damı asmazlar yaf.. 

Bosbo2'az. gözü pek, gemi 

azıya almıf bir ıerdengeçti misi
niz? Doıtlar gene mmldanırlar: 

- Oğlum, aç gözünü, yoksa 
açarlar ha.. Öyle her aklına ge
len kaleme gelmezi.. Biraz ağır 

batlı ol.. Dünyayı düzeltecek 
sen mi kaldıo? •• Maazallah adamı 
gece yarmsı üç ayakh salınçağa 
bindiverirlerl.. 

Hasılı efendim, hasis olursun 
beğenmezler. Cömert olursun 
memnun kalmazlar. Korkak olur
sun ayıplarlar. Cesur olursun hoş 
görmezler .•. Ne yapsan nafiledir. 

Bir türlü dostları memnun ede
mez, ölünceye kadar nasihat 

dinlemekten kurtulamazsın ! 

Yusuf Ziya 

Olmaz! 

Salamon, yolda Miıona rasgel
di: 

- Bonjor Mişon .• 

- Bonjor Salamon.. Nereden 
böyle? 

- lzakm niklbından yeliyo· 
rum.. Müizin kızını alıyor ! 

- Allah uğurlu kademli etsin •• 

Senin kızı da bir kocaya ver-
sene .•• 

- Alıcı yok !.. Alıcı olıa da 
namuılu delikanlı yok ! 

- Alıcı olmaz olur mu ?.. Iı
te Sabatay efendinin oğlu Be-

har.. Namuzlu çocuktur.. Ona 
ver •• 

Oyle ama, olmaz •• 

Neden olmaz? 

Onlar da meraklı insan .• 
02"ullarına namuzlu kız arıyor
lar!.. 

BiR ~ÜVA 
AYizenin rşrkları içinde yalr .• 
Suya hilal indi sandım, geçen sandalı !.. 
İçimdeki feraceler, mehtap oyalı! 
Suya hilal indi sandım, geçen sandalı!. 

• • • 
Rüzgar ile gıdıklamp ah o gü1üşler .• 
Ah o çapkın kahkahalar, o bükülüşler . 
Ay denize ışılıyorken, yer yer gümüşler, 
Suya hilal indi sandrm, geçen sandalı!.. 

~alga 

LGzumauz aual 

Mehkemede reis Ue 
maznun araaın.da: 

- Adın ne? 
-Mifon! 
- San'atın? 

-Tenekeci! 
- Nerede oturu-

yorsun? 
::;.._ Balatta! 
- Mezhebin? 

r·""""'''""""'""'', 
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Faşist Romanın halesi _ Yözünü seveyim 
- Italyan karikatürü - Reiz Bey,, adını Mi

şon, san'atim, teneke
ci, mahallem Balat 

Grandi 
Stimson } 

- Müsaade ederseniz şu 
tırnakl:ırınızı bir az keselim. 

Fransa - Yanılıyorsunuz Efendiler, 
onlar benim müdafaa silAhl:ı.rım ! 

- Alman karikatürü -

Am6rlkadfl ı,slzllk •• 

f şsiz - Şu altın dişe ne verir~in T .• 

l 918 senesindenberi, Fransa sahne· 

sinde bild fasıla oynıyın Alman faciası!. 

- Alman karikatürü -

Fal 

Sulh - Çok seviyor, orta seviyor, 

az seviyor, hiç sevmiyor ! .. 

- Fransız karil.ıtüril -

olduktan sonra, müs
lüman olmam ya! •.• 

iapirtizm.e 
maoasında 

- Bastonu niçin ~--~s;; 
elinize aldınız? 

- Zevcemin ruhu
nu çağırdım.. Ne o
lur, ~ olmaz, ihti
yatlı bulunmalı! 

Kedın - Deniz çok •oluk •• 
Erkek - Siz girince ısınır 1 

1 • ıa - "'•• • ;"""'?" 

Çare 
Çallı lbrabime sormuşlar: 
- Üstat, o ne? 

Rakı! 
Obürü? 
Bira ... 
Karışhrıp mı içiyo:-sun ? 

-Evvet 1 
- Ne faydası var? 
__:: Anlatayım: Yalnız rakı, 

kandırmadan sarhoş ediyor. Yal-
nız hira, sarhoı etmeden kaodı
rıyox . .. ikisini karııtmp içerse!J!, 
hem kamyorum, hem sarhoı olu
yorum l 

Kahraman 
Salamon, Miıonu dütünceli 

gördü: 
- Nen var be Mişonaçi? 
- Sorma başıma yelenleri .• 
- Yeçmit olsun .• Ne yeldi? 
- Deminden bizim eYe yit· 

mittim.. Bir de baktım ki, kanm 
bir yabancı herifle beraber .• 

- E .• Ne yaptın? 
- Ceplerimi aradım.. Aksi 

gibi tabancam yaktu.. Eğer ol
saydı .. 

- E.. Ne yapardın? .• Vurur 
muydun? 

- Yok.. Vuramazdım ama, 
ikisine de adam akılla küfreder
dim! --

Türkçe initihanmda 
Mümeyyizle talebe araıında : 
- Arkadatın sana bir tokat 

atarsa ne olur? 
- Müteaddi •• 
- Peki, sen ne olursun ? 
- Ben de müteaddı olurum .• 
- Nasıl olur canım? .• 
- Elbet efendim, o bana to· 

kat atar da ben durmam a.. Ben 
de onu dönrim ! 

Hangisi? 
Madam Rebeka ile Miıon ti• 

yatroya gideceklerdi. Madam, 
sordu: 

- Mişon be? 
- Ne var? ..• 
- Ellerimi mi yıkayım, yoksa 

eldiven mi giyeyim?. Ne dersin?. 

-=-
Karfıbklı iyilik 

Zenginin birine fakirin biri 

yalvardı: 
_ Aman Beyefendi, merba· 

metinize sığındım? 
= Ne oldu? 
- Kaynanam öldü.. On lira 

lazım, gömeceğiz! 
Zengin zat derhal keseye dav· 

randı: 
_ Aman birader, dur sana 

yirmi lira vereyım de benimkini 
de gömüverl. --

Anlaşıldı 

iki genç kadın arasında: 
_ Her gün otomobille gezi· 

yo~. 1 
_ Aşıkı çok mu zen2in 
_ Hayır.. Şoför l 

Akıl 

iki kişi arasında ı 
_ Nasıl köpeğin akıllı mı? 
- Müthiş.. Karım ne zaman 

piyanonun başına geçıe, 0 da 
karıısına dikilip ulumıya baıbyorl 

Ne mutlu 
Karıkoca arasında : 
_ Yahu, bak, dişimi çektir-

dim .• 
- Ne mutlu o dite.. Dilinden . 

kurtuldu!. 

BU AKŞAM 
Gönlüm o kadar yüklü ki, derdinle bu akşam, 
Sen sus ta, benim ahrmı gel, dinle bu akşam ! 
Şen nağmeler artık yetişir . . İnle bu akşam! 
Sen sus ta, benim ahrmı gel, dinle bu akşam! 

• • • 
Mecmm'a darılmış gibi Leyla'sr düşünde, 
Can vermedeyim bir kere ben, her gülüşünde! 
Sus .. Gii1me bu akşam beni bir lahze düşün de! 
Sen sus ta, benim ahrmı gel, dinle bu akşam ! 

Cimdik 
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Beyazıtta Okcular başında Yeni ikbal klşesi sahibi Bahri Bev llsteınlzdekl 
nuınaraların lkraınlve ve rnükiifatlannı tediye eder 

No. 
lirası 

No. 
lirası lirası 

203 4 l) 31 15 /04 1000 289 939 
::28 4~ 932 

40 764 40 299 051 
259 4 958 40 782 60 317 4 065 
425 4 965 40 811 4~ 320 ~~ 14005 
45 '> 40 4138 40 817 J 5 368 17 
495 :~ 175 40 894 4C 378 40 212 
514 259 40 948 6C 457 60 233 
520 309 60 960 o: 464 4 294 
624 322 40 979 100 69l 4 299 
636 538 40 8044 15C 830 60 389 
679 554 4 51 4 840 40 428 
704 602 6 116 4 942 150 521 
793 699 4 141 1500 946 4C 595 
891 750 4 229 4C 961 6C 601 
807 757 601 243 15(l l l t58 4 608 
Ç84' 791 15~ 254 4C 228 4C 646 
097 826 40 262 4C 241 100 666 

1077 810 4 291 4C 279 4C 702 .. 
83 5035 

:~ 
360 4C 495 4C 71 40 

118 42 371 100 608 40 905 60 
185 136 6 ı 426 4 638 40 943 1000 
187 197 6 427 4 822 60 952 1000 
20 244 4 543 4 853 4C 15045 40 
213 420 .. 551 4 872 4 78 60 
357 447 4 589 150 908 40 139 4 
491 486 4 671 4 936 50 103 

581 502 4 689 40ı1 2216 40 211 
750 830 6 735 40 314 40 277 
821 853 150 738 40 348 40 412 
125 876 40 778 4 414 40 431 
827 943 40 835 40 439 4 481 
857 962 40 931 60 555 40 . 497 
922 6077 40 9038 60 626 40 64\ 

2030 125 4 139 

I~~ 
682 60 662 

37 232 4 195 695 15 742 
215 300 203 699 40 770 " 337 421 227 60 814 845 4 
363 497 292 60 359 S60 4 
600 607 340 6 918 962 15 
625 099 423 61> 919 60 982 4 
626 4 748 493 40 13003 6 16043 4 
651 4 7031 1 507 40 49 r5o 105 6 
605 ' 75 543 40 98 4 134 4 
713 4 88 567 15 13l I~ 146 6 
021 4 353 605 4 215 4 194 40 
Q45 4 362 625 4 367 il 20 }5 
953 6 3tt8 721 4 403 6 286 4 

3040 4 382 785 40 472 :~ 323 150ı 

42 6 386 825 

6~ 
549 374 ' 171 4 447 4 952 !~ 612 6 424 4 

457 6 448 40 10103 660 4 452 4 
752 4 6011 " 132 4 760 4 662 6 
70 4 606 4 206 40J 776 15 774 6 
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Yazanı rur, oman cu b.Plile kapt1aı Tefrik• 

No.ı 18 Boz Navar . Mm. Rube· keyfile aeyrederdi. 

Bu yabancı kadıam l>arada İfİ 
De idi? Japonyalı içer&yerek Hrt 
bir tawrla: 

- Susaom, ahmak iradın 1 
Dedi, bu mukaddeı hnagiri 
danltcbr. Ona htlrmet etmeli! 

Acaba ne ip. birdenbire bu 
kıdar ciddilqmİfti? 

Natqa birteJ ..ıamayordu. 
vm 

Y • ..,.. aoaıa ... ı ikiye 
cloira Taıami Hfarete gider, 
yediye kadar çal111rdı. Tagaml 
dıprı çakar çıkmaz Nyama1a, 
hem de Beyofhmdalrl Ruı kilisesi 
avlu11ma kopr, a'flada talata bir 
111amn Wlltde obııap nbbet 
etlen doıtJanna kaYUfUrda. 

Akpm claua ... t dörtte bat· 
lardL llatiyar kadmlar papu 
pliaciyı kadar burada taUı tat- . 
b •edikudu 1apmıya vakit bu· 
laJordu. Bat111ka (papas) •elin
ce IDlade en tatla tebe11Gmleri 
ile etllirler, blylece oaan iltifa
baa kazanml)'a phflrlardL 
Ahçı Uyamaç da padralamr, 

ctDtilmen sibi giyinir ve yemek 
.......... kadar dııanc:la dola
...... hizmetçi Kober matfakta 
ballltık yıkanh. Olen lroca1n11 
laebrlıyarak aflar, Bana F.rmeni 
mektebiucleki iki kmaı dlltllnllr, 
Nıtapmn dlfUI çıkma11nı d6rt 

-· ........... Nat ... ., cak-

Jınskl 

maz evin her tarafmı dolapr, pa• 
ra, ipekli mendil, çamllflr, kor
dell welhuıl eline ne pçene 
araldar, odamda duran iki Jd. 
litlı andıja aklardı. Koher Na
t .... n •efret ecletdi. Bu kadm 
eY itlerile ula mqpl olmuyor, 
her taraf• pudra saçıyor, fllel 
elbiHler aatm abyor, ı>renıu 
sibi emirler YerİJOr, , ... için 
giyinmek ve ıezmektm ... . 
bir teY yapmıyordu. Ahmak Ja· 
pon da b6yle bir karıyı seviyorda. 

Ya o Hr1em Uyemaç 1 Kazm11 
k6pek sibi beyaz kar.W.. ar
k111adu kopyorda. Miinwbet· 
ıiz kadmlar batna paraunı yi
yorlardı. Kobar keacli keadilin• 
annlduırcb: 

- Ne rezalet allahiml Şu iki 
adam aokadar para ini edi
yorlar. Yanıını bana •eneler 
çahtmadaa iki kmma traboma 
hazırlardım! 

Kobar ,.trachfl tabulan .Wp 
kurularken T apmi, Na ta,., 
N7amya, Uyemaç •elhud her 
kes aleyhi•e kGfllrler savurup chı· 
rayordu. 

Şiflllan, ima boyla, yaıh aac
lan ahuna yapaflk, esmer teali, 
doak g6zll, prip bir mabliiktu. 
KimHye itkence yapamadığı ipn 
kızar, h1r11nı çıkarmak için clP 
la ... ln J8 "'Ha clolatu , 

Natata bu kadmm 11nıı 
bir ........ olcbatan• ...._ 
bile ....... Gi,lair. ş.nı 
.a,ıa,.- merdivenleri iller. Ça
k• Rowdüi ark ... lınn• ,_ ticlerclL 

Saat bete kadar pek .....
,.._. Kalar koaaaıp tlert
lepaip mit balurı.r& Gne
zelk edilir, dedi koda ip.-. 
:ı_• t•planıbr, çene ,....,... 

lir ..... enel relen atltle
rileria lclii cicili pkanbnlı. 

O ... tifmaa ~ bl1Dk Wr 
manffaki7et elde etmifti. Bir 
akpm enel koyma tGccan bir 
Ba~r tarafmdaa çatınlmlfb. 

Oldtz ProfilH bir k&ylll olan 
Balpr yapblt klrh bir it ıere
fine etlenmek için Roznuvara 
pmifti. Çak içiyor, • cliyece
pi bllmi,or, etrafında rard&k
leri kendi.mi ~yordu. F1ıkat 
her pmpaaJa tlfdİ botaldıkça 
bir clefa: 

- Bir koyun daha ~ 1 
clİJonlL Huap 111.. ıeliace 

bllt.. 61yl ifmif oldujunu 
hayretle llJledi. 

Dk lplnw iatibap içiD mezatta 
olan Ester' e timdi kendiıini ıe
ven Ram ıtriy_. tarafından ne 
teklif eclildp ıordalar. CeYap 
Yerdi: 

- iki bia lira r --
(Bll111edl) 

r 
lirası 

No. 
lirası 

351 ôO 89l 4 
361 40 41022 6 
372 150 Q4 40 
4'20 15 227 40 
504 4 364 40 
616 40 425 4 
625 60 667 4 
690 60~ 685 6 
750 40ij 813 40 Q.j5 
825 601 887 4 ı6028 
034 1000

1

42002 40 53 
40 106 60 881 
40 190 4 315 

~~ 
224 4 381 
444 40 467 
4 74 6 5221 

" 490 40i 538 
4 532 4o! 566 
4 548 ' 660 
4 621 4 773 
4 668 4 oıo 
4 729 15 943 
4~ 882 4 962 
6 43')56 4 990 
40 68 4 7191 

o 
:~ 

123 60 304 
4 119 4 364 
40 40 334 00 389 
oo, 4 400 4 400 

40 6711 4 4l0 
40 772 100 448 
60 780 6 517 
40 802 6 526 
4 843 4 546 
40 864 .. 771 
4 44148 4 881 
4 169 6 48006 
4 227 6 201 

100 •330 4 245 
40 333 6 370 
40 4 ı 1 6 456 
4 .C3 4 54.f 
4 4'95 4 647 
4 101 40 67 
40 727 40 888 
4 78 6 89 
4 832 4 49003 
40 879 4 ld8 
4 45l00 40 180 
6 145 40 195 
401 320 1500 223 
40 330 40 230 6 
4 44C 40 471 5000 

Vapurcular Ankara'dan geldiler 
iki ayn şirket yapıyorlar 

Millet MeeNi enetmeaiade 
tetkik edilmekte olan potta ft• 

purmluk iahian l.alrlnaclald fi
kirlerini bildirmek lzre, latmt
buldaki wapaıcalar Aakara1a bir 
heyet ,aadermiflerclL 

Heyet azalan dlln ıebrimiıe 
••det etmiflerdir. Heyet azııın
dan Yelkenci Zade LGtfi Be7le 
girllfen bir muharririmize mu· 
maile,& Ankaradald faaliyetleri 
bakkıada fll .azleri alylemiftir: 

- Bitin arkatlaflann teui
bile Ankıraya gittik. Birçek 
makamlarla temuta babulak. 
Bittabi fikirlerimizi açıkça aly
ledik. Fakat ll1iba hentlz encll· 
meacle olduğu için daha fazla 
bulanma,. muvafık g&rmiyerek 
avdet ettik. 

Maamaflh arkadaıımız ve bir
lik reisi Muzaff• B. Ankarada 
hukımw müdafaa edecektir.,, 

Aldıtımız maltimata rare wa• 
pqrcular heyeti gerek Umut •e
kaletine ve gerekıe Baıvekllete 
binr iıtida vermifler Te poıta 
inblanaın ••rek memleket, ıe
rebe vapurcular için fa1claJa ol
madıjını m&dafaa elmİflerdir. 

Ankuada kalan Muzafffer B. 
de ba fikri mlldafaa için alAka
dar b&tlln makamlarla temaıta 
balua .... tacbr. ıca- IA,U.. 

Millet Mediaiade tetkik edllP 
k• wapraalar ela aralannda Y. 
rer tirket karmaya baılamlflardlr• 

Bu firkette UM o..,. 5-"" 
Zade, YelkeDCi, TaYil ade ,. 
diier Karadenize itliJ• _,.. 
cular birleımiflerdir. 

Cideye kadar iflemeld:e olllt 
Buna, Nillfer, Cide ile a... 
wapuru sahipleri de keadi arr 
larıada bir birlik tesis etmi...,_ 
dir. Bu birlifia esa .. ela Karr. 
deniıin diier limaalanaa itli,.. 
vapurculann tesbit etmif oldat
esular teıkR etmektedir. Bu .r 
retle fimdilik parça parça ldr 
lefeG npurcuJar kanan fi~ 
nm netice.ine gire biri~ 
bOyOk bir tirket hncaklanflr· 

Kanua llyibaluaa ,ere IJll İl"' 
kıt TDrk kara mlun1da eahl'.• 
mıyacajı içia vaparcular birltl'
nin teıkil edeceji bu ıirket f#' 
nebi limanluına ifliyecektir. 

Bu takdirde elyeYa bl,ak I' 
mulara MJrllefer eda peptt. 
lerle pz nparealan da bu ,W 
kete dahil olacaklardır. 

1 KISA HABF.111.ER ] 

A 1932 senesi Viyana ton balı!' 
sergfst, btt sene ofdofu ~I Lei~ 
ser:fsini müteıkıp. eylülfin dörd
ı\inündcn oıı birinci gününe kadir ""' 
vım etmek illere ıçılıcakar. • 
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r_ Memlekette v AKIT J ·--Pa·.-..!~kvim s.-.. -· 1 A .. mk. Sa. AL" komiK•)',ODU illnları J 
1 y qUk&y Hava Makinist me - ı ı o . 

Karısının başını taş a 1
: =~· 14 :C':r" tebi ihtiyacı için 3006 kilo ko- 4300 Semız ota 

GOD dotueu 4,28 4.28 yun 20(:0 kilo ıığır eti aleni mil- 3300 Taz~ bakla 

d 1 oan lıebfı 19.41 19,42 oakasa suretile sahn ahnacakhr. 2500 Enganar ezen a am 80 atıyor ~ ....._ 3,40 3,40 Mlnakasası 27-Haıiran-932 pa· 16700 Tue fasulya 
otı. • 12,14 12,14 t . n ü t 16 ya kadar 8800 Taıe kabak 
.. _._dl • zar esı gun saa 

20500 
p 

1 k - 1615 16,IS 1 al ıcao Cümüıanenin Haıere köyünden F ai Aıc,.aa • 19,41 19.-42 Merkez kumandanbğı saba ama 4250 Tııe bamya 

b . t• l . . ? Yatm • 21 ,44 21 ,4ş komisyoaımda icra kıhnıcaktır. 8800 Kırmızı domates 
U cınaye 1 nası Ve DIÇID yapmıı . ımaır • !,08 2.os Taliplerin '8rtaameıini g&rmek 

9300 
lspan•k 

Ylbb ~ l 162 163 i~n komisyona mOracaatlan Y• 2500 Dolmalak yeşil büber 
Trabıon - M8'1uı u.a.ı muha61-

rimlzden: 
GtbnUtanenln ..... _....... .... 

etla ao yatmda ralk r==1ıt Milli. lmn -
.. GtbnGtuHınln Olw u, .... ...., .. 

.... Z5 yapndakl N '1911 Jl8dca kenereın 
la kilometre ~ " .....,. -'le 

........ bllyök oıunl* .... .... ~ 
emDek saretlle öldUl'Pnll ellertle -etıfı 
bJUYa, elbl9elerile ghdp ........ .....,. ve 
tam dallan lh1erek UftllllP ıttmllJtlr. 

llaymm yecllncl &ilatı vuJm balllla .. el -
.. yeti IO Mayuta haber alan k•zemm ad -
..,_ katil Faikı Trabsoadan b04)elp kendi -
8lne cinayetini ttlraf ettlnlllf Ye mnhaW elr 
9le &1dllerek, seUrtlp söeterdltt ....... • 
dea; karla tirtWtı cılmaıımclan dolql 
otlrömlyen. fakat taaf.1111 ...... olu mak -

ille Nazmiyealn eeeecU fllranluü ,._ 
le)tn Maçka kaeelıeama ~tlrllmlıUr. 

Ba feel dnayet hakkmcla alAkada.rlardan 
.............. lıerdel' kati ,. ... de ..... ..,..,,de sirclllm • KaUI, cinayeti ve 1e -

........... mretle ......,.or: 

- Karım NazmJye ile 340 Mn~fnde 
Tra-.'d& nleadlm. iki enek ve 
lıirJm f0e1IP• nr. 

Bir iki eenedenberl karımla ara -
arı.ela gerginlik ve reçi.msizlik mev • 
ewttu. Buna ~P te gayri met • 
n ,.,ııara •INll'llk. bana ve nhne 

... nat olm11arak, itede, beride •e a• 
••••• Y8DUKla vakit aeçil'lllt8iflir. 
Bu hal uzun bir müıddet devam etnüt 
•e kanm mahkemeye müracaat ede. 
rek boşanma talebinde bulunmuı • 
t., f allat •aTa11 takip etıneclltfn • 
den muhakeme JMtittais kahnı§tı. Ban 
du 8DllTa ben Samsuna ~hpuya 
dttlm. 
.Hu.iye 1Uıma geltteffnf ve para 

dndermemi yazm•tı. istediği para • 
1'I siMererek pthUim. Sulnada 
da ayni hal deTam etti • Vak'adan 
on bet. yirmi sin evvel haberim ol -
81adaa vapaıa IUerek tekrar Trab-
7.0na, validesi nezdine ka~tı. Bir 
çlkmaza •PA• ve gtinden güne aamu 
ve ,eref llserllHle tıbi t.lrler ya -
pan ba afle rabıtasına bir nihayet ver 
mek ti.zere Kurban bayrammm Odncf 
rtmB Trahsoaa geldim. Bir çok ta -
IUMlarım, bnaua falaite oldutuaa 
eiTledDer. Kndlaini auesiılln erin • 

1 s. K. Sa. 

K. O. Ye birinci fırka kıtaa· 
taun 1ebze ihtiyacı ayrı ayrı 
tartnamelerle vt- kap3h zarfla 
•llaakasaya konmuıtur. lbaleıi 
S.7-932 aalı ,OnO aıai•da gös· 
terilen uatlerde komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin tart· 
namelerini almak Ozere her gün •e mllnakasalarına İftirak ede
ceklerin de teminat ve teklifoa
lllelerile Yalcti muayyende ko
IDiayonumuza mDracaatları. (431) 

ihale Saatleri 
(2S99) 

K. O. ounki 15 
F. ı. DID 16 

• • • 
l. ci kolordunun Afyondıtki 

elraduua bir ıeaelik ibti1acı olan 
7,000 kilo sade yajı kapalı zuf 
"•'ile müaakmya konBHlflar. 
E91af Ye teraiti komiayonda mey. 
~ttar. llaaleai 3() Haziran 932 
Peqembe pli aat 14 tedir. 
1'.alipleria vakti anaayyeainde te._.at Ye teklif mektuplarile bir
~ birillCi kwordu ..tınalma 
lco•iıyonuna muracaatlan. (392) 

•2608) 
• • • 

l>ördtincil fll'ka Daa;y.cı için a• 
ı...:ca1c &alor kaplar müteahhidin 
-._ ve h...ıama pazarlıja kon .. 
~tur. ihalesi 13 - 8 - 932 pa
~eai ıünü Mat 18 de komiqo
.,....aıuzda J&Pılacaktır. larina • 
lbeaini almak İltiyenlerin lıer ,Un 
.... Pazarbla ittirak edeceldertn 
~=i muayyeninde komiavo -
ı-.s mGracaatlan. ( 01) 

)_ .... -·-

de bularak. makadnu Mrdum. Vali • Glaler' 1 iftlrak içinde muayyen vaktinde 400 Salça 
desinin yanında blaeağınt, hiç bir Ydm katan } 202 !Ol komisyonda hı11r bulunma'an. 185 .. 0 adet Limon 
tarafa aynlmı,.cajmr, kendisini ora - Gllıltert 
da bealemlye meeb11r oı•utumu, mah • (2) (ı494) 5200 Kuru ıofaD , .. ______ lilıı:ll~ıil::ııiı--•ı • • • 9500 Patatea kemeye de mlraeaat ettifini söy · HAVA_...._ il __ ... ıs yana .-s-
1 dl --· idareleri merkez kumandanlı· H b Sn · T N '-e • p.. lllltebaYY11 Melıek •va ,.n wı.tau ar iye, van ve op\U 81(• 

Namus ve ha,.t,etlmi lekeUyen, n ıarı acık olaeaktır. jlaa merbut mlieıseıat için tek· )iye mektepleri ihtiyacı için yu• 
uzw seneJerdenberl, yflzUnden uğra· RA O y O J ıea ton arpa aleni münakasa su- karda yazılı sebzeler kapala zarf 
dlfım .zarar, it•• gicümden geri kal· .. ,--- retlle Ntın alınacakbr. MOnaka- suretile sabo alınacaktır. MDna• 
mam ve her Ytçhile mutazarnr ol - 1.. -------- Bugila 1811 22-Haziran-932 çar•amba 932 b r.':! 
mam, ba ftl kökünden temizlemek l&TANBIJL - 18 ._ 11 • llMar .,...... ... kaaaaı S· Temmuz· N 
karannı ben de uyandırdı. ..., ıt,11Ma11.IO • "edar o.net..._ ıDnG ıaat 16 ya kadar Tophane- saat 14,30 da Tophanede er-

Bu hedef• varmak için vücudunu ve Yesari Alllll Be)'ln lttlraklyle saz, ajan• de merkez kamaaclanbğı aatta keı Kumandanbtı 1atm .... 
ortadan kaldırmalı. uğraşmaktan lıaberlert ve ... , ayan. ıo.so elan ıı e ka- alma komit"onanda İcra kıhna- komiıyor.unda icra iıfcılıaacakhr. lclM1r at8tlyo koT&rfıet heyeti, !1 lien St ye 1 

daha ehftll slrmlttlm • Bu miina · ....., .sabo ... ~,. ... n 11e11m .._, caktır. Taliplerin tartnamesinl Taliplerin ıartnameıinl giS:-mek 
sebetle daJaa mtilaylm ve samimi gö - n ._ ll,IO • kac1ar ..-... girmek için komfıyona mnra- için komisyona mOracaıtl~rı .,. 
rilşerek hadiseye takaddüm eden Hi • l'U'ANA (6l'J,1 aa.) - U,SO komcr - l . . k · · d ı"•t'ırak 

1
• rı"n de -rtnamaı ve-caat arı ve ııhra ıçm e muay- ... ~ r- ... 

direllezden bir gün evvel, ertesi gün ıa.M 111'11 - u 1*11 - UM er11 ıı • 11e hı·ıe haıırltyaeaklan teklif mek· 
ı~ Gtimtifaneye gideeejlml, •en . "Boben. - ıt taral ~ - 11,15 Fi - yen vakıtte komisyonda hazır 
ditlinln de arzu edene ıelmmni liy. ~ ....._ - ISM ı.-. balunmalar1. (291) (2,27) tuplannı ihale giiniinüo maanen 
ledim. O da 11111vafakat etti. Hidi • BCIUIEf <*.t .... , - 11 p111r - 14 • • • Yaktinde komiayon riyasetiM Yer-
rellez ıünli gezmiye gidiyoruz baha· = = 2~',,::;.':: ;:.1:=.;.. '::..~ GOlbane hastanesi ihtiyaca için meleri. (13) (2609) 
nesile eıvden ~akıp, Ma~aya yay:ı o - oaıar. 600 tavuk 100 piliç aleni m6na- • • • 
larak hareke& ett•. O rece, Ma~ka • llOllA (Ul.1 •> - 11 pHlr - 18,ac kısa ıuretile saba alınacaktır. Harbiye mektebi bastaneıile 
da &elllha bir huda Y•üııl. fer • kOD11H -

11 tWE - n ........ - 11 IMda MGDakuau 22 Haziran 932 çar· Sft•ari Binicilik mektebi ibtiyaca 
dası günü fek erken kalkarak kaa . - n,10 kouer - 11.lSI haber. -mba ..noo aaat 16 ya kadar 24200 k"I ilt 1 .. ün_. 
ba kenarındaki kabristan yanından BUDAPllŞ'l'I: (GM.I m.J - ıo,15 kon • ...- B.. için ı o ı 8 enı m 
şosadan ayn1arak dai yoluna saptık. ııer - 11,01 keuer - ıa,ıo llMar havalan Tophanede Merkez Kumandan- kasa ıuretile satm ahcacaklır. 
Gitti~ tenhalapn Yolumuza de - - 19,U orkeetre ko ... rl - H Org orkeat - lığı saba alma komilyonaada i~ Mftnakasası 6 Temmuz 932 Çar• 

reı11-t1.1t ...._,. _" ..... ra kıhnacakbr. Taliplerin ıartoa• tamba günü saat 16 ya kadat nm eclerkem •~ mıceralan tek· .._._ , 1-.. .. nı.) _ • 1 --- _ - 10 • • x k · · k · M k k .ı--
1 - .,,.,... "' - .. ..., meıım aurme ıçm omıayona Tophanede er ez uman11M111· rarladlk •• bu Aret e iki b1IÇ'llkt ÜÇ .ayuet Alemi - 11,ıa Koro komerJ. 

t kad 1 ld_._,__ ..._., · müracaatlara Ye ittirak iı-in de Jıtı Alın alma komiıyonunda io-saa ar yo a ra..u ••ra -.-,..çı JIOSKOVA (llO& m.) _ ı.ao daD n,11 e r-
çamlıjuuı girdik. Burada dal ye - kadM ...... ,.. muayyen ••kitte l.omiayooda ha- ra kıbnacaktır. Taliplerin prtna• 
lunun ~karlı oldufunu ve f0881• VABIJOVA (ı.11 m.) - 11,41 pllk - Zir buluamalan. (292> (2.>28) mt:aiai l'Öl'mek içia komisyon' 
lnmemfrl behane edip orman içinde 11.10 pl&k - 18,40 plAk - 18 komer - • • • mllracaatları ve ittirak için d4' 
btiytiık ~am aiaçlarlle anlı bir yere ı•.19 ...._ - tt.as llaber -

11 
operet - Harbiye mektebi ihtiyacı için maayyeo vaktinde komisyonda 

yiirildtim. O da beni takip edf1er • ıa.:6::;..,ım:a JU.VZZ!f (im m.J _ 2SOO ldfo tereyağı aleal mOna- hazır bu'unmaları. (16) (2612) 
du · , ,.. se - ,,.. u..er - ıs Berlln'den ka•a mretile satın ahnacakhr. • • • lşte o zaman. orada rlrclltlm ten - komer _ 11.so kGDew _ ıı IAlf&lc'clen 
.. I* .a--m ....... _ L...-f -'· t MDnalras111 6 Temmnı 932 Çar-a , a.-- naa....,. - &en~e • nakU - H,10 koıuıer - U,IO dana. 

ıaif oldu. Elimde btlhl- ..,. ile PARls (1'125 m.) _ '1,41 Jlmnaatlk - şamba gftnit ıaat 16 ya kadar 
ansrnn baflna vurdmn. Karım he • 8,'6 pı&k - u.ao p111c - '° ıdaema •llaa - Tophanede Merkez kumandan
men yere dftştU. Artık ötesini bana habeal - Jl baeer - ıı,40 Krorlkler. 

Meşe k6mlril 
1 SOOO Harbiye mektebi 

hğı salln alma komisyonunda so,ma. Bu ip biYle yaptı., namu • Yana 
.... ~ Jaayatımı ka7bett1m. icra kalınacaklar. Taliplerin şart· 

• ..,..,., v= 1a '* ...,._.. • . VDAlfA. (111.1 m.) - 11,18 kamer - name.illi girmek içia komiılyona 

l 600 Sü•ari binicilik mektebi 
4600 Fen Tatbikat mektebi 
2000 Topçu Nakliye mekte 

ı~2ou 
- --.. ..-.__ ..... ...._._,_ 11,CO plllc - U operet pWdan - 16,H k•· 
,, __ , -. •--- .. ~. 11a mllracaatlan ve 11" tırak için de ...... ....,.... .._ ,.1 M ,m. w -11"6 kouer - Z0,!5 Faut - ts,5 

Yulcarda mahaller İçi• bİla• 
sında yazıla miktarlarda 23200 
kilo meıe kömUrQ bir prhlam .. 
de aleni münakaaa ıuretile aaba 
ahnacakbr. Miioakasaaı S Tem
muz 932 pazar gOnO saat 16 ya 
kadar T opbanede Merkez ku
maadanlıiı satın alma komiıyo• 
nunda icra kıhoacakbr. Taliple
rin ıartnamesini görmek içia ko
miayoaa aı ilracaatlan ve iftirak 

mqa _..,,.. -. ..,_ ...,....... 1111 (llsu • Nlf. maayyen vaktinde komisyonda 
movatf~etl, tA&n .......,..,.. a.n.tt 8"IDU:f (llN,1 m.J - 11l91611-14 bazız bulunmalara. (14) (2610) 
te.IP UJ'SDlır1'111ftır. pllll - ıa ,... - 21 ~ - il.Al ..... 

Bacı lbralıimzalh iJmn n1 - n,ıo komer. • • • 

AL Ko. cima 1 
Tıbbiye MP menet 14 tlalem 

köbne etya pazarlıkla ıatdacak· 
tır. ihalesi 13- 6 • 932 puarte1i 
giloa aaat 16 da komiıyonumuı-
da yapılacaktır. Şartnamesini al
mak ıstiyenler her glln ve pa· 
ıarhğa iştink edecekferin de 
••idi n:uayyeninde koınis;·onu
n..uza mOracaatfarı. (422) (25:36) 

• • • 
llL Ma. Alaymdaki 70 araba 

stıbrenin iha!eıı 20.6-932 Puar-
tui 11DI aaat 15 te ilaaleai ya
pılacaktır. Gahreyi .. rmek İ8tİ· 
yenlerin alaya ve prtnamaiai 
almak iatiyenlerin laer,an ve pa
zarhta iftirak edeceklerin de 
vakti muayyeniacle koaaiayoao
muza mOracaatlan. (421) (2540) 

• • • 
Çatalca mliatahkem meYkü 

için 84000 kilo fırm odunu aleni 
mtloakasa ile ahnacakbr. lhalui 
14·6-932 Sah t&nll ... t ıs. de 
komiıyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin ıartnamesini almak G
zere her sGn ve mllaakaaaya it
tirAk edeceklerin de vakti mu
ayyenillde komiayoaumuza ml
rıcaatlan. (3!11) (2184} 

• • • 
K. O. merkez kıtaat ve m6es

HHUb içio 1,381,500 kilo ve 
1 inci fırka için de 1,076,000 
lrilo matbalı oduna ••pala zartla 
ve •Jn •Jn prtaımelprle mll
nakua1a konaa..,t•r. ihalesi 
5-7-932 sala ,onn 8f8tıclaki aa
atlerde llomleyoaamazda yapıla
cakbr. Taliplerin prtaameJeriai 

BOKA ('41,! m.) - IS pllk - 11,U 
na..r - ıı,ao kouer - ıı p1Ak - JJ,41 
ıa.--11 ........ 

llUDAJ'BŞn: '~ .. , - W6 lr.-.r 
- 11,05 kouer - 18 Balalayka komerl -
ıt,ao (!iten ınu9lldll - n 1uı119er - n.u 
Çlfu -Sldııl-. 

08LO '~" .. , - 91. IPl'llp - ıı.u ... 
JUlO -11,lG llalk kqbeıl 0 

HOSKOVA (1804 ID.) - tl,11dea11,N e ..., ...... 
VABfOVA (1'11 m.) - U.U p1A1ı -

11,H p111r - ıue Jlllir - ıs lleatanı -

Kuleli Aıkerl Jisuinde me•
cat 24 bayYaD i~D 144>00 kilo 
çavır otu pazarlıkla ıalın alma
cakbr. Puarbp 16-HaıirY.932 
perşembe glnD ıut 16 ya ka
dar Tophanede Merkez Kuman
daniıjı 11hn alma komisyonunda 
icra lulanacaktır. Taliplerin ko
miayoaa mlracaatlan. (15) 12611) 

için de muayyen vaktinde ko
misyonda baZlr balanmalan. C20) 

(2616) 

.... so:-;:.=..u, .... J-r ·h 
' '" •ilk - , ... kowr - u .. . arı ... - ... n.lph'I'&".. .uu - 11,11 
Bertin-. Midi. 

•Alda (l'D$ ,., - .............. . 
... -nM...--11.- ....... . 

almak &sete iter gila komııyo
ımmna ft mlDakualarma itti· 
ralc edeceklerin de vakti maıy
yeninde teminat ve 1eklifoame
lerile komiıyomam111a mllracat-

lan. (432) <• 
••• 

Boluda'ki kıtaabn ihtiyacı için 
113632 kilo un kapalı Mlf ua• 
lile mOnakaaaya k•m .. tar. iha
leli 15 HaairaD 932 çaqa .. a 
gltal •••t 14 tedir. Taliplerin 
ıarba•meyi g6rmek ftzere komis
yonumuza her glia, milnakaaya 
jıtiıak edeceklerin iae ihale wi
hinde F. 23 ıaba alma kooU-
1onuna mlracaatlan. (348) (2237) 

• • • 
Bahkeair'de bulu- lnt'•b 

askeriye ihtiyacı için 1,500,000 
kilo odUll Ye 13,000 kilo sade 
1ağı kapab zarf '18Ulile m6na
kasaya k•mUflur. Od1111un 30 
Haziran 932 Pe11embe pi, sa
de yajının 2 Temmuz 932 Cu
martesi glnl ıut 14 ele ihale· 
leri raplacaplan taliplerin te-

1
:1 

n .. 
fi 
li .. 

el kitabı 
Tarih el kitabı için kolaylık 

. . ···--------·· ...... --·--·-·--·-···-· -----· 
lıtanbulda Ankara adduinde .. Yakıt,, Gazetesi idare 

Miidürlüj6ne ••• 

Efendim, 

Adreı'me bir cilt Tarih el kitabı yollayınız. Bedeli 
(100) kurut poalayla ıöuderilmiıtir. 

isim : -··-·-····----···············--···---·---

Adres: ···-··-·································-.. -·-·-

lin:1:1111m:umwww:e.:wm:u.ı::::urm:a:mm:m::=:m::m:mıms=m•ll 
Yakarıki parçayı kesip ı<Snderirseniz adresinize bir cilt Tarilr 
bem•n r&oderiHr. 

minat akçelerile 2 inci kolordu 
saboalma komisyonuna müracaat
ları ilin olunur. (371) (2346) ,, . . 

K.O. •e J.iaci fwka kıtaabnm 
ihtiyacı için çab f ıaulyı• pazar· 
.. la alraacakbr. ihaleai IS-6-932 

çartamba gOnO saat 17 de ko
misyonumuzda yapılacaktL Talip
lerin pıtoamtsioi almak üzere 
her gtin ve paıarhğa ittirak ede
c~klerinde vakti maayyeninde 
komisyonucuuza mftracaatlan. 

(433) (2593) 



111•••• Yerli ve Avrupa kusma,larmdan kusursuz ••••• 

lsnıHrlHnıH emiseler 20 lirH~HD ~HIHr 
hazır pardesü ,,e elbiseler fevkalade ucazdur. 

••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı •••• 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Temmuz932 

tarihinde munkazi olacağı cihetle yeniden isticarına talip olanla
rın heyeti teftişiye riyaseetine müracaatları. 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

' Teminat 
lira 

Cibana-ir yangın yerinde 14,66 metre murabbaı arsa 6.5 
Çarçır ,, ,, 6,80 ,, ,, ,, 2 

Yukarıda yazılı arsalar satılmak ilzere açık müzayedeye kon· 
muştur. Talip olanlar tafsilit almak için Levazım Müdürlüğüne 
Tc ihale günü olan 4-7-932 Pazartesi gUnü de teminat makbuz 
Teya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelidirler. (2617) 

Keşif bedeli 1273 lira olan Üsküdar onuncu ilk mektep ta· 
miri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar keşit ev
rakmı görmek için her gün levazım Müdürlüğüne ve ihale günü 
olan 4-7-932 Pazartesi günü de (95,5) liralık teminat makbuı ve
ya mektubu ile teklif mektuplarını saat on beıe kadar Daimi 
l!ncümene vermelidirler. (2618) 

1Mahkem6 ve icra ilin 1ara ( 

Mu addema Beyoğlunda Surp Agop 
Elma dağ sokağında Arif Paşa tfonında 

5 numarada iken halen ikametgAbı meç
hul Jak Silbermann Efendiye : 

lstanbul 2 inci icra Memurlu
ğundan: 

l lamparsun Tcrzian Efendinin Dai · 
remiıdn 932 312 numaralı dosiyesile zim
metinizde mahkOmunbih alacağı olan 78 
1'üsür liranın mı mcsarıf tahsili zımnında 
şahsınıza ııit olduğu iddasıla ve olbabta· 
ki talep ve karara tevfiken Döyçe Bank 
Istanbul şubesine mevdu yetmiş altı lira 
ve otuz sekiz kuruşun haczedilmiş ol· 
duğu molQmunuz bulunmayla bu husus
taki hıcız ihbar makamına kaim olmak 
üzere il4nen tebliği keyfiyet olunur. (3119) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahilt Hastahklar MUtehaaaıaı 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lstan
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hasta.tıklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon: İs
tanbul (2. 22398) 

1 ÖL Ü Al 1 
Nasuhi zade büyük Haydar Efendinin 

mahtumu kıymetli adliye ricalinden dava 
vekili lbrahim Bey vefat etmiş ve dün 
cenazesi Letafet apanımanından kaldın

larak aile mıkberesine defnedlhı:ılştir. 
l\.1evll gariki rahmet eyleye. 

Istanbul Asliye mahkemesi 
üçüncü hukuk dairesinden : ı' ' 

Emine hanım tarafından Kasımpışıda 
Zincirli kuyu caddesinde ycdı kaplıda ! ~ 
200 No. lu tellal Ömer efendinin hı· 

Kadın ve doium hastalıkları 
Mütebassııı 
Doktor 

nesinde mukim kocası Nezir efendi aley
hine açılan boşanma davasının 3·7-932 
Pazar günü saat 14 de tahkikatı icra 
kılınacağından yevmü ve nkti mezkllrda 
lstanbul Asliye mahkemesi üçüncü hu
kuk dairesinde hazır bulunması lüzumu 
halen ikametgı\hı meçhul bulunan mu· 
mailcyh ~ezlr efendiye il4nen tebliğ o
lunur. 

Fatih sulh ikinci hukuk ha· 
kimliğinden : 

Fatih Eski Ali paşa hoca Üveyis M 
külhan sokağında atik cedit 4 numrolu 
116, 60 metre murabaındın ibaret beher 
arşını bir buçuk lira hesabile 291 lira 
kıymetinde ve derununda taş ve ağaçdan 
hali bir bap muhterik hane arsasının 

7·6· 1932 tarih salı günü saat 16 aa bi
rinci arttırması icra olunup 80 lirada 
talibi hissedar Ismıil Ef. üzerinde kalmış 
ve diğer talip zuhur etmediğinden ve 
kıymeti muhammenesinide bulmadığından 
20 gün müddetle ikinci uttırmııaına 

karar verilmiştir. 
1 - Arsanın kıymeti mnhammenesi 

(291) liradır. Halen ipotek ve haeize 
müteallik muamelesi yoktur. 

~ - Şartname her kesin görebileceği 

Hüseyin Natif 
: 

1

. Türbe, eıki HilAliahmer binııa 
I No. _!eJ. 226 2120 

surette 9;12-7 numrolu dosyadadır. 

3 - Tapuda müseccel ve gayn mil· 
seccel hak sahipleri tarihi ilt.ndan itiba· 
ren 20 gün zarfında haklarını tesbit et
mek üzere mahkemeye müracaatlan 11· 
zımdır. Aksi takdirde gayn müseccel hale 
sahipleri bedeli müzayedenin paylaşma

sından hariç tutulacaklardır. 

4 - Müzayedeye iştirak edecek ze
nt yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
akçası depo edecekdir. 

5 - Tellıliyye ihale ve pul müşte

riye aittir. Tanzifat ve rusumu saire 
hisseleri nisbetinde bissedarana aittir. 

6 - Gayn menkulu mezkCrun 
5-7-932 sah günü saat 16 da Fatih 
ikinci sulh huı.;uk mahkemesinde ikinci 
arttırması icr~ olanacak vı en çok arttı

ran zatın üzerinde bırakıltcalcdır. 

7 - Ustünde bırakılan zat bedeli 
müzayedeyi 5 gün zarfında vermeye 
mecburdur. Aksi takdirde muamele fcSTıi' 
ve farıcı fiyat ve zarar ziyan andan taz
min edilecekdir. Şeraiti mezkQre daire
sinde talip olanların müracaatları ilAn 
olunur. (S 120} 

Klrahk ve satıhk ev arayan• 
lara - Süleymaniye civarında manza
rası ve havut güzel, kullanıtlı sekiz O· 

dalı ve bahçeli bir ev hem kiralık ve 
hem de satılıktır. Hava gazı, elektri'-. ve 
terkos tesisatı vardır. Taliplerin matbaa
mızda M Beye müracaattan. 

ı ımını~m ınııııııı 
tL.A.N 

Şlrked:nizde müvezzi olarak çalış· 

makta olan Ziyaettin Efendi oğlu Hüsnü 
Efendinin şirketimizle allkası kesilmiştir. 

Resmt Iltnlar T. Ltd. Ş. 

SEYRISEF AiN 
Merkezi idaresi Galaca köprülıa~ı B 2623 

Sube A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

Trabzon postası 

{Cumhuriyet) 15 Haı.iran 
Çarşamba 18 de Galata rıh· 
tımından. 

Mersin postası 

(Konya) 15 Haziran Çarşam
ba 1 O da idare rıhtımından 
kalkarlar. 

lzmlr • Pire • lskenderfye 
postası 

(lzmir) 14 Haıiran Salı 11 de 
Galata rıhtımmdan kalkar. 

lzmlr Ekspres postalarında 

lstanbul - lzmir ücretleri. 

1. nci kamara 
ı. nci 
3. ncü " 

Kr. 
1500 
1000 
800 

Bevoğla Kazası Defter
darlığından: 

Hüseyin ağa maballesioio Tar
labaşı caddesinde kiin emvali 
metrukeden olan 61 No. lı fmn 
senevi 420 lira muhammen icar 
ile bir ıene için aleni olarak 
müzayedeye koaulmnştur. Talip-
lerin yevmi ihalesi olan 25-6-932 
Cumartesi glinü saa~ 16 dan 17 
ye kadar o/o 7,5 teminat akçele
rile Beyoğlu Defterdarlığına mü
racaatları. (2532) 

Istnbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Evkaf Mülhakadan Abdülmü

minağa vakfına ait Tophanede 
Topçular caddesinde 326 No. h 
dükkinın 1-Haziran-932tarihinden 
itibaren 20 glln müddetle müza
yedeye vazedilmiştir. Talip olan
lar 22-Haziran 932 çarı•mba gü
nü saat 14 e kadar ıstanbul EY
kaf Müdllriyetinde Mülhak Va
kıflar kalemine, mezkur giln ve 
saatte de Encümeni idareye mn
racaatln. (2a70) 

, VAKiT , 
Ad re&: lstanbul Ankara caddesı 

Vakit yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vaktt. 

Abone 4artlar1: 
1 :3 o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

~ !artlarımız: 
Resmi Hususi 

Saan 1 O Kş 12,50 Kı 
Santim• 20 ,. 25 

KUçUk itin fartlarımız: 
~ ., 4 ı - ı O Uefalı 

30 50 6 5 7 5 100 Kuruş 
A-Abonelerlmizin her üç aylı· 

3 ğı içıo bir defa meccanendir 
H - 4 sann geçen ilAnlımn fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur, 

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

Avrupadan diplomalarla m.usaddak birinciliği ve en büyük za· 
fer nışanmı ihraz ettiği iibi Türk zekası, Türk san'ah. Türk 
scrmA.Yesi Ye Türk amelesiyle ihzar olunmustur. 

ile SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCEK 
ağaçlar çiçekler ve nebatat üzerindeki tırhllan, tavuklar ve 
kümes kuşları ile sair hayvanat üzerindeki pireleri ve böcekleri 
ve bilumum haşaratı meyli ebedi ile katiyyen öldürülür Ye bir 

daha dirilemezler. Aksini ispat edene 5000 Lira 
tazminat verilir. Devlet demiryolları, Şark demiryolları, Seyrise· 
fain, Hililiahmer, Gülhane, Cenahpafa, Haseki hastaneleri ve
sair bUyük hastanelerle Sıhhat yurtl:?rı, Yatı mektepleri, büyük 
oteller, büyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kum· 
panyası, ve bilümum müessesatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal etmektedir. ismine ve markasına dikkat ediniz. Hasan 
Ecza Depoıu. r== Devlet Demiryolları ilanları 

395 adet bandajm takas kaydı ve kapalı zarfla münakasası 
24 Temmuz 1932 Pazar günü saat 15 te Umum müdürlük bina• 
sında yapılacaktır. 

Fazla malumat Ankrara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
liraya satılan şartnamelerde mevcuttur. (2496) 

Font boru ve teferruatının kapalı zarf ve takas kaydı ile 
münakasası 24 temmuz 193ı Pazar günü saat 15,30 da 
Umum müdürlük binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara Ye Haydarpaşa veznelerinde 3 er. lira· 
ya satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (2497) 

Askeri L · se ve Orta Mek
teplere Talebe Alınıyor 

1 - 1932-1933 ders senesi için Istanbul'd::ı bulunan Kuleli 
ve Maltepe Askeri Liselerile Bursa' da bulunan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan As~eri Orta M~kteple• 
rioe talebe alınacaktı. 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci sınıfları (1, 2, 3) üncü, orta mektep• 
lerde 6, 7, 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400:500, Orta mektepler kısmında :l00:300 talebe alına• 
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden başka 
giydirilmesi, teçhizata, kitap ve sairesi hükumete ait oldağu gibi 
ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine terfi 
ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Ordusu için 
zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun• 
dukları yerlerde 1 Te~muz 932 de başlar. Ve Ağustus 932 tari· 
hinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa 
ders senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler• 
den nakil suretile talebe alınmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu• 
lunduklan yerlerin Askerlik şubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lizım olan şartları muhtevi kayt 
ve kabul şartnameleri Ye muhtaraları bütün Askerlik şubelerin· 
de mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplerine müracaat ederek mezkur şartları öğrene 

bilirler. (2810) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 6 ıncı keşide 

11 Temmuz 1932 dedir 

ovu~ i · ronıive . ~~ liro~ır 
Ayrıca : 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 Liralık ikramiyeler v• 

100,000 Liralık bir mükafat. ............................ # 


