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Piyasadakilerin Görüşü 
lstanbul bankalar1nda faizsiz olarak duran em beş, alt• 
mı' mllyon lirayı yeniden iş sahasına çıkarmak için bir 
çare bulmak IAzımd1r. Buçareyl devlet bankası bulablllr. 

Dün İstanbul piyasasında mühim 
ltlevki sahibi bir zat ile görüşüyor
dum. Bu zatın bana söylediği bazı ~öz
ler piyasa buhranı denilen sı:kmtryı 
tamamen yeni bir çerçeve dahilinde 
gösteriyor. Onun için bu zat ile ara
lllız.da geçen mükaleme mevzuunu bu
rada huJasa etmeği faydalı buJuyo
ııım. 

Muhatabrm her vakit olduğu gibi 
bana dün gene pi1ynsadaki emniyetsiz
likten bahsetti: 

- Beni en ziyade üzen şey çok na
ınuslu tanıdığım bazr kimselerin borç
larını vaktinde ödememeğe, verdikle
ri sözü yerine getinnemeğe başlama
landır. Du gibi kirnslerin namusları
na n hüsnüniyetlerine bugün şu cla
kikada gene emin olduğum için kt"ldi
leri ile muamele yaparken bil~ bile 
aldanmak mecburiyetinde kalıyorum. 
Çünkü bir hafta sonra için bana ,·eri
len sözün yerine getirilemiyeceğini 
bildiğim halde inanmış görünüyorum 
\'e bundan doJayr zarara düçar oluyo
rum. Demek ki sıkıntı artık memleket
te ahlaki bir buhran ;;;eklini alıyor. 
Acaba bunun sonu nereye ,·arır dile 
düşünüyorum, düşünüyorum. Ve çok 
muztnrip oluyorum.,, 

yacım olursa gider, bundan yüzde bir 
miktar faiz ile para alırdım. Bu adam 
~ sene enel faiz miktarını senede 
yüzde üçe indirdiğim halde gene bana 
para verirdi. ÜÇ8enedenberi kesti. Şim 
di kimseye bir para kredi vermiyor. 
Paralarını bankaya koymuştur. Dan
li:ı bu paralara hiç faiz vermediği hal
de sırf muhafaza için gene banka ka
sasında bırakryor. Bahsettiğim bu a
dam büyiik zenginlerden birid;r. Bu 
adam gibi lstanbulda belki bir kaç 
yüz kişi vardır. Hepsi de ayni suretle 
paralarını faizsiz olarnk bankalarda 
tutmaktadır. Anla.,ıhyor ki ortada 
sermaye sahiplerine itimatsızlık, t-m
niyetsizlik veren bir hal vardır. Bu 
hal bertaraf olduğu gün benim fik
rimce bugünlı.ii srkıntı bütün büfün 
ge~mcse bile büyük nispette hafifli. 
yecektir. 

Kat'i olarak biliyorum l'i üç Rene 
evı•el pi11asada ııüzde iiç, yüzde be§ fa
iz ile kr('di olarak döndiiğii ltaldc /Ji
lfılıare banka kasalarına giren ı:e bir 
daha oradan çıkmıyan paralonn ye
ktinü en aşağı altmış beş, yetmiş 11dl
yon liradır. Ne salıiplerine, ne memle
kete hiç bir faydası olmıyan bu para
ları eskiden olduğu gibi faydalı şekil· 
de piyasaya çıkarmak için bir çare 
bırlmal: lüzımdır. 

B. M. meclisinin 
Dünkü içtimaı 
Meclisin dahili 
Nizamnamesi 
Tadil edilecek 
Ankara, 13 (V AKIT) - Büyük 

Millet meclisi bu gün reis vekili fü~ -
f et beyin riyasetinde toplanmıştır. 
Tapu siclll muhafaza teşkilatı ı 

Tapu sicilli muhafaza teşkilatına 
ait kanunun birinci müzakeresi yapı
larak kabul edilmiştir. 

Paraya çevrllmesl icap eden 
arazi hakkındaki teklif 

- Peki, siz böyle namu ·Iu tanıdığı
ııız, bugün bi~ hüsnüniyetleı'inclen e
ınin olduğunuz kimselerin sizi h'.le bi
le aldatmalarr neden ileri geldiği ka
naatindesiniz? 

Paraya çeniJmesi icap eden ara -
'., bağ ve bahçe ve bunlara müt~f "r
ri emfflkin icra Jmnununun maddei 
mahsusası mucibince yapılacak ikin- i 
ci müzayedelerinde belediyelerden, 
ziraat ve ticaret odalarından miin -
tehap birer zattan mürekkep kom~ 
yon tarafından tayin edilecek kıyme 
tin yüzde yetmişine baliğ olmadığı 
takdirde satışrn geri bırakılmasına 

dair teklifi kanunt hakkındaki adl' -
ve ve iktısat encümenlerinden mü -
~ckkep muhte1it komisyon mazbatası } 
okunmuş Ye kabul edilmiştir. Encü -
men mazbatasında esas itibari) le 
mevzuubahis meselenin üzerinde te 
vakkuf edilen mahiyetini kabul eyle
mekte, ancak bu gibi borçlu emlak 
ve arazi sahibine yapılacak müsaade 
den diğer borçluların mahrum brra
kıJmasının doğru olamıyacağı gibi bu 

- Siz bunun için bir çare bulunabi- müsaadelerin umumi bir moraton-om 
leceğini zannediyor musunuz·! !Alt tarafı 2 inci sa fada } 

- Ben bunun sebebini piyasada kre
di yokluğunda buluyorum. Ü!; sene ev
veline gelinciye kadar Jstanbulda na
ınuslu tanınmış iş adamlan için az hir 
falı ile kredi lmlmak kolaydr . .Mesela 
ben lstanbulda pek i)i bir banger ta
nıyorum. Kendisi ile ötedenberi mua
ınele yapardım. Paraya ne vakit ihti-

- Bence bu çare ,·ardır. Bunu da y 
k d l t b·ı· ç·· ı .. b llll1111111111llllllllJ111111111Ullllllllllllllllllllffltı11111HıtlllllUlfff1Hlıllllff anca eve yapa ı ır. ,nn.;.u u ser-

maye sahiplerine ancak de..-Iet emni- Faşist fırkasında 
)et verebilir. Bakınrz. benim düşündü- o· . ı· f 
ğüm tedbir ııedir? iSi p ın . 

f ngilterede büyiik lortların para]!rı 
vardır. Yahut piyasaya kredi dökebi

Mehmet Asım 
[ Alt tarafı 2 inci sayfamızda ] 

Baş muhar
ririmiz Meh
met Asım be-

Muhtelit mübadele komisyonunda 
yin, Italya se
yahati intiba
larına ait do
kuzuncu yazı

sını bugün 
dördllncü say
famızda bula
cakımız. Res
mimiz, Faşist 
fırkasının alA
metifarikaıı o
lan " Façyo,, 
yu g5ıteriyor. 

hakem kararları 
dün teblig edildi 

Muhtelit mübadele komisyonu 

bitaraf murahhasları, Türk ve 

Yunan murahhas heyetlerinin 
aralarında halledemiyerek hake-

ı:ne verdikleri muhtelif ihtillfb 
nıeseleler hakkındaki kararlarmı 

tebliğ etmi9lerdir. 

Umurni mahiyeti haiz olduğu 
için bundan sonraki meselelerde 

ittihaz edilecek olan bu kararlar 

hakkmdaki tafsiJAt üçüncü say
famızdadır. -Komisyon reisi Holştad 
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1 
Fenerbabçe kulllbti 

Fenerbalu;e kulübünün yandığını 
duyunca, kendi kendime, şöyle dü • 
ıünmüştünı: Kim kimi taziye etsin? .. 
Fenerbalıçe, halk, muhabbetinl en çok 
toplamış kulübümüzdür • Onun on 
bir oyuncusu, ne zaman sahaya çık -
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Kitap 
Kuponlarımız 
Hakkında izahat 

Bugün üçüncü sayıfadadır 

Sayısı S Kuruş 
~ 

Ekmek Buhranının le Yüzü , 

Suiistimal yapan fırıncılar şiddetle 
cezalandırılacaklar 1 

Milddelumomlllk tarafından iaşe kararna
mesinin 9 uncu maddesi tatbik edilecektir 

Fınnlann l5nünde dllnkU muzıra 
Buğday fiatlarmın bir hafta için - Geçen sene ağustosta düşmtyc 

de birdenbire dokuz buçuk kuruşa başlryan buğday fiatlan geçen haf. 
çıkmasından istifade etmek istiyen taya kadar mütemadiyen düştü. Bu 
bir kısım fınncılnr buğday 7 kuruşa yüzden tacirler çok büyük zararlara 
indiği halde, hala ekmek çıkarma • uğradı. 
makta inat etmektedirler. Geçen hafta havaların kurak git.. 

Dün de bu yüzden lstanbulun her mesi, bu ziyan eden tacirlerin ' .. ZÜ· 

Nark değişti! 

Ekmek bugünden itibaren 
9,5 kuruşa satılacak 

Dün akşam belediyeden 
tebliğ edildiğine göre bugün
den itibaren ekmek dokuz 
buçuk kuruşa ıatılacaktır. 
Buğday tekrar düştüğü, vazi
yet tabii haline döndüğü için 
ekmek narkının da gelecek 
hafta tekrar eski haline irca 
edilmesi tabiidir. 

nü güldürdü. On aylık ziyanı birden 
çrkarmak ümldile birdenbire fiatı 
yükseltmek istediler. Bu işin iJk de 
fa lstanbulda olması 111.zım geliyor
du. Çünkü Istanbul Türkiye buğday 
fiatını tayin eden bir merkezdir. Bu 
nnn için Anadoludaki tacir buradaki 
komisyonculanna malın pahalıya sa
tılmasını emrettiler. Neticede bir 
ay evvel 5 kuruş yirmi paraya satı
lan bufday birdenbire dokuz kuruşa 
çrktı. 

Yani bu vaziyet eski zararlann 
telafisinden başka bir şey değildir. 
Halbuki havalar birdenbire i) il eş
ti. Yani yağmurlar yağdı. Fiatlar 
da, gayri tabii vaziyette olduğu için, 
9 buçuk kuruştan bir gün içinde 7 
kuruş yirmi paraya indi. 

tarafında ekmek buhranı 
miştir. 

Maamafih, bu fiatrn tesbit edil .. 
devam et- mlş olduğu bir seviye telakki edile

mez. Bilakis yeni hava haberleri bu 

Halkın en mühim ihtiyacr olan ek 
mek meselesinin bu feci vaziyeti 
karşısında bir muharririmiz bu işl~ 
alakadar makamlar nezdinde beledi
ye reisliği, belediye iktisat müdürlü
ğü ve ticaret müdüriyeti ile ve tica
ret oda.<>ı ,.e ticaret ve zahire borsa
sında dün de tetkikat ve tahkikat 
yapmış ve şu malftmatı toplamıştır: 

Zahire borsasında 
Zahire borsasında bu işle alaka • 

dar olan bir memurun söyledikleri 
şunlardır: 

fiatın düşmesine sebebiyet verir. 
Esasen haziran ayı yeni malisnlün 

idraki arifesi olduğu için her sene 
fiatıar arasında bu şekilde yüksel
meler ve inmeler olur. 

Ticaret mUdUriyetlnde va 
odasında 

Ticaret müdüriyeti ekmek buhnı· 
nının sebeplerini araştırmak için dün 
lstanbul zahire bora.:.,1ntlan bir l1af
talık piyasa ceh·ellerini istetmiştir. 

Ticaret odası da ekmek buhranı
( Alttarafı 6 ıncı sayfada 1 

Ankaraya gidecek lstanbu futbo 
muhteliti kadrosu tesbit edildi 

Çeteler Yurdu! sa, vekllden şoföre ve l>oyacıdan ••••••••••••••••••••••••llilllli•~
mebusa kadar hesapsız bir taraftar 

Gobi Çölünt' .!.. Tefrikamız her gün dördilncü sayfamııdadır. 
l'tırkün iJk ana 
Yurdunda yapı' 
1•n bu, hariku• 
1lde maceralarla . 
dolu yilkıek eset 

dünyanın her ta
rafında büyük ye 

~'Yecanlı bir a-
•lca ile karıı
~a.tınııı br. Eıerin 
er sayfasında 

hYrı bir heyecan 
Ula~ksınız. Ya 

~.rnıı, bugünden 
ıbaren çekilen 

,.,_-__,.. ___ .......,. _____ ..,..,.-~-----.._.....~. 
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-
~lişkoiatı ve at
(1 tılan bilyilk tel~.ik eleri anlatan fasıllanna girmektedir. Reımimh 
d .. ~~~ Çölünde, seyahat esnasında tüyleri ve derileri parça parça 

01liilen develerden bwini sı:österiyor. 
J 

kütlesinin muhabbetini kendine yar -
dımcı bulur. Bu itibarla, o yan • 
gından, kimbllir kaç bin dost kal • 
be birer kıvılcım düşmüştür! 

Fakat, geçen günler, bu coşkun sev-
ginin ne kadar Platonique bir aşk 
olduğunu gösterdi. işte, yangına -
teşinin kül ettiği bir binayı, dostluk 
hararctile yeniden kurmak için a -
çılan yardım listesi meydanda: Ye· 
kun, iki lıaftadır üç yüz lirada emek -
leyip duruyor! •• 

Acaba, yıllardır Taksim harabesi • 
ni: 

- Yaşa Fener! .. 
Nidcuile çınlatan sarı lacivert d -

şıkları nerede? •• 
Acaba, senelerdir Stadyum mey -

danını: 
- Gol isteriz, Fener! ... 
Feryadile inletenler, bir kere de 

Fenerin kc·ndilerinden yardım istedi • 
ğini hala duymadılar mı? 

Her maçta, çenelerini alabildiğine 
açan iyi gün doıtları, bu felaket de -
minde kC8clerini biraz olsun açama -
dılar ••••• 

!usuf Ziya 

EKMEK BUHRANI 

Mil h11llenln en bahtiyar ad!Jlmı ~ 



111 r ay cı1 ı 

Şerefine Ankarada 
verilen ziyafet 

Gazi Hz. ve Emir Hz., samımt 
nutuklar söylediler 

Ankara, 13 (A. A.) - Reisicümhur 
Hazretleri tarafından Emir Faysal 
Hazretleri şerefine Çankaya'daki Ri -
yaseticiimhur sarayında bir akşam 
ziyafeti verilmi~tir. Ziyafette Bil · 
yük :Millet Mecll-.i Reisi Kazim ve 
Jlaşvekil lsmet Pa~alar Hazeratı ile 
Heyeti Vekile azaları, Cümhuriyet 
Halk fırkası umumi katifi Recep Bey, 
Millet Meclisi hariciye encümeni a -
znlan, Emi:- Hazretlerinin refakat ''e 
maiyetlerindeki zevat n hariciye ve • 
kfıleti erkiLDı ile Emir 'J.'ays:ıl Hazret· 
lerinin refakatlerinde lstanbula gel • 
miş bulunan Sovyet hükumeti teşrifat 
umum müdürü M. Florenski, hazır 
bulunmuşlardır. 

Ziyafet esnasında Reisicümhur 
Hazretleri atideki nutku irat buyur • 
muşlardır: 

Emir Hazretleri, 
Zatı fahlmıuıelerlnl Ankara'da hUk~ct 

merkeı.lml:r.de ııeIAmlı;ınınkln hnldkl btr ıoem
nunlyet hlssedlyonım. Bana bu memnuniyet 
vesllcıılnl veren z.lyarctı scnlyelert, mu -
nasebeUerlnl ııamlmlyct ve knr~ıkh ltlmat 
~"lıırı b7.erfne kurmuş bulunıın Tlirltlyo 
Oilmhurlyetlle JUcnz - Ncclt '\'e mlllh:ıkntı 
devletı arasındaki bağlan dalın ziyade 
kun etlendlrecıt'ktlr. Bunn knna:ıUm vardı:. 

Memlckctlc.rlnlz.ln terakki yoluncb lnkt
pfı için sarfolunmakta bulunan gayret, 
TUrklyo'de alAkD ve takdirle takip olunmıı.k
tadır. Zntı fahlmımelerlnln yaptıkları u
zun eeynh&t, bu gayrotln yeni bir nişanesi· 
dlr. llAsmcUu Mcllk Abdülfl:r.lz Allsuut Haz
rotlcrtnln lmdrctll ldııttlerl '\'e idareleri 
altında muhtc.rcm lilcnz - Neclt \"C mill· 
h:ıluıtı hnlkmın glrnılıt bulundağıı yeni 
tcltAmlll Juıyntnda az :r.amanda çok yol l;:n
znıım luı h~-ıne temenni ederim. So
nu ita\ 1 d det '\'ll milli ıı:ı.ndet ve ref:ıb t e
min eden mesai \'6 gayret, ne kndnr 
nzlmkll.rnnc olurs:ı, dcvlctlıılz \'e milletiniz 
için duvrln lcııplarma göğll.!ı gerecek elddi 
m ıld .. bilyUk mu,·aflnklyetlc.r lmz:ınılma-

11ını bütlln samırulyctllo nrzu ctmektcdlr. 

~~m~tl:l Melllı: JinzrcUerllo yüluıek hn
n druınun ti:lad ti Te devletinizin fübal vo 
tenlisi h:ıkkındaltl Jallbt temennilerimi, bu 
vNılle ilo d lfodo etmek isterim • Ba· 
nun bcnd hasıl cttlb'1 ze,·k, bUyWrtllr. 

Emir lln:ı:tttl rl, Ankara')-ı :r.lyaretlnl:r.ln 
kıym<'tll h tırası. ı dıumıı ıınklıyncnğmı • Ve 
buna enıln olwıaı. 

Emir Faysal Hazretleri, bilmuka -
bele atideki nutku irat buyurmu~lar -
dır: 

Rela Hazretleri, 
Zııtı fnhlmanml:ı.l ziyaret için h\U<üm,,tı

nlz merke:r.lno gell!ilm dolnyıfille beyan bu· 
)'Urdufunuz rakik ibareler ve glizel tauen
nller tlzerlmde en iyi bir tesir bıral.."tDlştır. 

Nasıl kl, gtirdü,-ilm 5:lllllmt lstlkb:ıl ve 
mihmanne,·ıuhktan dola;) ı zatı fahlmanrnlze 
karıı duyduğum kıılbl lmtlruuıı ve bu 
:z.lyaret, her lltl memleket arasmdnkl 6l'.UD..l
ml rabıtnlarm artmn ına ve llo olııcağı 

gibi en kıymetli ha)1ıral:mmdan olnralc 
lıafaa.mdıı menku~ knlaeağmı arzeilerlm. 
Hatmctıu mctbnum Melik lhzrctlerlnln mc
ma.Wdnln aıuıdat TC refahına alt izhar buyur 
dutunnz hlisnU temenniler de a~·nl his
lerle muka~te görerek memleketlnılzle 

:ı'Urklye Olbnhurtyett araıımdııkl ııamlmi dost 
lu.k rabıtalannm artmaııına vasıta otııcak -
tır. Ve buJ'Ufdutunuz '\-eçhlle temenni 
ellerim ki, bu uzun aeyalıntlm, memn
Ukl l&l'ldyemhde 1Ay1k oldufumnz mertebe
ye varmak Jçln ııarfedilmekte olan gny
retln muzaatıaşmasına yeni bir millm'Vlk 
ol5wı. 

Bela BaueUerl, 
Zatı fahlmanenlzden, hUkUınetlnlzden ve 

iıtltlln rörllttüklcrlmden gördil~'llın maknbe
leye knrııı teşekkUr ve mlnn~ttulığmn 

takdlm ve ıaıtı fahlmanenltln dC'nmı sıhhnt 
ve afiyetini ve necip Türk millctlnlıı te
rakkt ve aaadetlJıl temenni etmcklJğlmc mU
llaade buyurunuz. 

M. Florenskl, Ankarada 
Ankara, 13 (A .A.) - Emir Faysal 

Hazretlerinin refakatlerinde 1. tan -
bula gelmiş olan Sovyet hükumeti 
teşrifat müdürü umumi-i M. Flo -
'renski, v-:ild da,·et üzerine Başve -
kil Paşa Hazretlerinin misafiri olu -
rak .Ankara'ya gelmiştir. 

Emir Faysal Hazretlerinin 
ziyaretleri 

Ankara, 13 (A. A.) - Emir Fay • 
sal hazretleri, bu gün öğleden ev
vel lş ve öğleden sonra da Cünıhuri
yet Merkez ve Ziraat bankalarım 
gezmişleı·dir. 

Yeni Sivas maarif mUdUrU 

'n"'ra. 11 (VAKiT) - Siva~ li
&esf edebiyat muallimi }{ut.si bey Si
vas maarif müdürlüğüne tayin edil
di. 

Baaerıerı 1 
Herlyo ve Makdonald Yola çıktılar 

Fransa ile ingilterenin anlaştığından, bunun Almanya
da heyecan uyandırdığından bahsediliyor 1 

Cenevrede ve Lozanda Fransızlarla Iogllizlerl birbirlerine dü
şürmek, kolay olmıyacakmış. Makdonald, devletlere bir sulh 

beyannamesi imzalatmak istiyormuş! 
Paris, 13 (A.A) - M. Her

riot, M. Mac Donald, Sir Jobo 
Simon ve M. Paul Boncour, sa
at 11. 18, de Cenevre'ye hare-
ket etmişlerdir. M. Herriot, ha
reket etmezden evvel ayni tre
ne bilmiş olan M. Mac Donald 
ile samimi surette görüşmüştür. 

Tren "Yaşasın Herriotl Yaşa
sın Mac Donald l,, nidalan ara
sında har<>ket etti. 

Söylenilen nutuklar 
Paris, 13 (A.A) - Ingiliz he

yeti namına hariciye nezaretinde 
verilmiş olan ziyafet saat 15/l 5 
de bitmiştir. Sesli sinema mik· 
rofo11unun önünde beyanatta 
bulun"n M. Mac Donald, Lozan 
konferansınn meşgul olacağı 
müşkül meseleleri ta•zib maksa
dile M. Heriot ve Fransız hüku
meti erldinına mülaki olduğun
dan dolayı duymakta olduğu 
mıbzuziyetten bahsetmiş, blSyle 
bir mülakattan beklemekte ol
duğu ümitlerin boşa çıkmamıı 
olduğunu söylemiştir. Bundan 
sonra Fransız ve lngiliz nazırla-
rJ.?.ID diğer devletler mümessileri 
ile yakında vuku bulacak teJaki
lerine telmih eden lngiliz başve-

lstanbul bütçesi 
Dahiliye vekfiletince tetkik 

edilmektedir 
Anknra, 13 (VAIOT) - İstanbul 

vilayet bütçesi dahiliyece tetkik edil 
mektedir. Bir haftaya kadar tasdi -
im arzcdilecektir. 

Balkanlar hukuk 
Komisyonu açıldı 

Belgrat, (A.A) - Dün sabah 
bütün sefirler hazır olduğu halde 
balkanlar daimi hukuk kom=syo
ım küşat celesesi resmen icra 
edilmiştir. 

Bir Yunan 
Y elkenllsl battı 
İzmir, 13 (YAKIT) - Bir Yunan 

yelkenlisi Fu~a civarında kayalara 
çarparak batmıştır. Mürctteb:ıtı kur
tanlmı tır. 

lzmirde kooperatif 
Kongresi 

lzmir, 13 (VAKiT) - Kooperatif 
kongresi bu nym 20 sinde toplanacak 
trr. Etraftan murahhaslar gelmiye 
başlamıştır. 

Romanya parlAmen
tosu f eshedildl 

Bükreş. 13 ( A.A ) - Parla
mento, feshedildi. Meb'usan in
tihabatı 17 Temmuzda ve ayan 
intihabatı 20 Temmuzda icra 
edilecektir. 

Meclisler, 30 Tem muzda top
lanacaktır. 

[,'~aliye mUfettlşı Numan Bey 
Ankara, 13 (VAKiT) - l\lnliye 

miifettişi Ahmet Numan B. ve!\ftlet 
emrine alındı, muavin.terden Ekrem 
D. de müfettişliğe terfi etti. 

ödemişte tlrtellar 
lzmir, 13 (Vakıt) - Odemit 

havalisinde binlerce dönüm ara
ziye tırtıllar hücum etti. Fakat 
ziraat memurluğunca derhal mü-
cadeleye başlandı. · 

kili, pek yakında açılacak mü
zakerelerin inkifafına Paristeki 
mükilemelerinin pek ziyade fa
idesi dokunacağına kani bulun
duğunu beyan etmiştir. Mütea
kiben söz alan M. Heriot da 
şöyle demiştir: 

l\L Mac Donaldın ı::özlerini teyit 
etmekten başka bir şey yapamam. 
Dostum M. Mac Donald ile Sir J ohn 
Simon'un Parise gemeyi kabul etmiş 
olduklarını pek büyük bir memnuni
yetle karşıladım. Çünkü bu suretle 
Lozan ve Cenevre konferanslarını iyi 
dostlarla fikir teatisi suretile ihzar 
etmek imkanı hasıl olmuş oluyor. 

Dün ve bu sabah, yavaş yavaş sa
bır ve teenni ile ,.e iter türlü fayda
sız hare.ketforden içtinap etmek aure 
tile ve yalnız gerek temsil etmekte 
olduğumuz milletlere ve gerek bü -
tün milletlere karşı ifasına meclnır 
olduf;'llmuz büyü!~ vazifeleri düşüne-
rek mevzuu bahis olan bütün mesele 
leri tetkik ettik. 

Mes'uliyet m~·kiinde bulunan hU
kumet adamlarından iş ve soğuk kan 
lıhk istiyen pek müşkül lıir devrede 
bulunuyoruz. 

Bu fikirden mülhem olan, sulh da 
''asına hadim olmak arzusunda hulu 
nan biz Jı'ransızlarla İngilizler hü -
tün :kuvvetlerimizi bu gayeye tevcih 
ettik. 

I..ozan Ye Cenevre lrnnf eranslannı 
bu mesaimizin teshil edeceğini ümit 
etmek isterim. Gerek lngiliz rcfikl"
rimle ,.e gerek arkadaşrm 1\1, Ger
main Martin ile beraber samimi bir 

B. Mc meclisinin 
Dünkü içtimaı 

1 Ust tarafı birinci sayfıda l 
tesiri yapması melhuz olup bunun 
da memleketin mali '\'e iktısadi vazi
yetleri üzerinde tesir şümulü dolayı
siyle ehemmyeti derpiş edilerek °'v -
velemirde hükumetçe tetkik ve vl!Zi· 
yet teemmül olunarak hal ve icapla
ra uygun bir tedbiri ihtiva edecek 
bir kanun lli.yihasmm bu içtima dev 
resinde rncdise tevdi olunması tc -
mennisile teklifin hükumete tevdii 
münasip görüldüı:rü bildirilmekte idi. 
Meclisin dahllt nlzamname

sinda tadlllt 
"Millet meclisi dahili nizamnamesi 

nde bazı tadilat yapılması ve yeni 
hüldimler vaz'ı hakkındaki muhtelit 
encümen mazbatası okunarak kalrnl 
edilmi~tir .. Buna nazaran dahili ni
zamnamenin 170 inci maddesi lfi!l 
uncu maddeye son fıkra olarak ilave 
edilmekte ,.e onun yerine atideld mad 
de lmnulmaktadır: 

''Adliyece bir işin takibi sırasında 
icra vekillerinden birinin vazif esin -
den münhais bir husustan dolayı va · 
zif e noktasından verilen bir kararla 
Meclise bir müracaat vukubulursa 
heyeti umumiye bu hususta. l\leclis 
tahkikatına mahal olup olmadığını 

tayin için cv,·elemirde beş kişiJik bir 
encümen teşkil eder ve Meclise bu en 
cümenin mazbatası arzedilir.,, 

surette millctlerimize ve milletleri -
mizle beraber bütün milletlere faide 
li olacak olan her ŞC}; aradık. 

16 ıncı Lulnln balkonunda 
Paris, 13 (A.A) - M. Mac 

Donald ile kızı Mis Isabel Mac 
Dooald, Versailles' da bir gezin
ti yaptıktan ve Versailles şato
sunu ziyaret ettikten sonra sa
at 18, 30' da lngilrere sefaret
hanesine avdet etmişlerdir. M. 
Mac Donald, 1789 senesi tem-
muzunun facialı günlerinde 16 
ıncı Louis'nin mütehevvir balkın 
şatoya doğru ılerJedigioi temaşa 
etmiş olduğu balkonda uzun 
müddet durmuştur. Müteakıben, 
kızı ile beraber küçük Trianon'
u ziyaret etmişler ve içmişlerdir. 

Sulh beyannamesi 
Paris, 13 (A.A) - Dün sa

bahki Fransız· lngiliz ·mükilema
tı, bilhassa Avusturyanın vazi-
yeti etrafında cereyan etmiştir. 

Cihanın iktısadi ihyasının esa-
sını teşkil eden itimadın yeni· 
den teessüsü kaygusile mütehas
sis bulunan M. Mac Donald'm 
Lozandıt temsil edilecek olan 
devletlerin sulhu mubafozaya 
müteahhit bu'.unduklarma dair 
bir beyanname imza etmeleri 
için gayret sarfettiği ·teeyyüt 
etmektedir. 

Belediye kanunu 

Belediye vergi kanunlarilo hem 
ahenk olarak tonzim edilecek 

Ankara, 13 (VAKIT) - Yeni be
lediye kanunu ile hemahenk olmak 
üzere belediye \•ergi ve re:simleri !.u
nunu yeniden tanzim edilecektir. Du
nun için dahiliye vekaleti sefaretle -
rimizden mahalli hükfunetler beledi
ye varidat kanunları hakkında malfı
mat istetmiştir. 

lzmirde zelzele 
Izmir, 13 (A. A.) - Bugün saat 

6,30 dn, şehrimizde oldukça fJİdcletli 

bir zelzele olmuştur. Hasarat yok -
tur. 

Dairelerde yaz 
Tatili yapılmıyacak 

lzmir. 13 ( \TAKIT) - Dairelerde 
yaz tatili ynpılmıyaca.ktır" Bu hu -
. usta dahiliye vekaletinden '' ilfı.yetc 
emir gelmiş ve dairelere tebliğ edil
miştir. Mmurlar ı:ünde 8 saat çalışa
caklardır. 

Izmlr rıhtım 
Şirketi davası 

Jzmir, 13 (VAJUT) - P.ıhtrm şir
keti suiistimali d::ı.vasına yarın devam 
olunacaktır. 

~ahm.niz~mname~i~ 111 i.nci_nı~c ızmlr vilAyetl bUt,.esl 
desıne atıdekı fıkra ılave edılını~tır: Y 

".Alfıkadar vekil, meb'us değilse lzmir, 13 (YAKIT) - Vilayetimi-
Meclis bir müddet tayini ile yalnız zin bütçesi tasdik edilmiştir. JHitçe
yazılr müdafaasını almağa k:ı,:ı.: ve- de yol ve köprü inşaatı için 300 bin 

· lira bırakılmıstır. Vilayet, vekalete 
rır.,, ~ 

Meclis perşembe günü toplanacak müracaat ederek bu paranın kafi ol-
tır. madığmı bildirecektir. 

Slvasta bir heykel bulundu 
Ankara, 13 (VAKiT) - Sivasn 

Havuz köyünde dört buçuk to:1 ağır 
lrğında yedi bin senelik bir aslan hey 
keli hulunmustur. Heykel Ankaray.ı 
nakledilecektir. Nakil mas:ırifini 
Honderosten teberrü etmiştir. 

Kaymakamlar arasında tahvdler 
Ankara, 13 (VAKiT) - Kayma -

kamlar arasında yeni tayin ve tnh 
viller iç.in bir liste hazırlanmıştır. Ya 
ktnda tasdika arzedilecektir. 

lzmlr C. H. farkası merkezinin 
yerinde bir karan 

lzınir, 13 (VAKiT) - Şehrimiz 

Cümhuriyet halk fırkası merkez he
yeti, fırka mensuplarının tanışmala
rını temin maksadile mühim bir ka · 
rnr vermi~tir. Bu karara göre, her 
hafta seyahatler tertip edilecektir" 
llk seyahat önümüzdeki cuma giinü 
Tireye yapılacaktır. Fırka azalan 
trende üçüncü mevkide seyahat tıde
rek halkla da temas edeceklerdir. 

.. -J ......, __________ ---

Görüşü 
1 B:ış makal~mlzden mabait1 

lecek zenginler v?.rdır. Fakat bu pı
ra sahipleri kendileri ikraz muamele· 
si yapmazlar. Paralarını Devlet Ban· 
kasına bırab.·ular. Devlet Banka.~• ds 
bu suretle ımrnlarını yafrrmış ol'i.n a· 
damlan toplıyarak kendi aralanndll 
intihap yaptırır. içlerinden hir he)·et 
~cçilir. Bu heyet Devlet Bankası id:ı· 
ı·esi ile müştereken hareket edere!\ 
hnhsettiğim paraları piyasada efrada 
''*' ihtiyaç sahiplerin~ usulü dairesin· 
de ikraz ederler. Bu suretle ferdi ik· 
Taz usulü kalkmış, müştel'ek ve dah:ı 
emniyetli bir ikraı usulii tatbik edil· 
miş olur. Sonra Devlet Bankası vası· 
tasile yapılan ikrazlar tabii efradın 
kendi elleri ile yaptrğı ikrazdan dıı 
ılaha emniyetli olnr Mademki şimdi 
bizim memleketimizde de bir Devlet 
Bankası te ek1kül etmiştir. Bu banks 
da hali hazırda diğer bankalarda fft.· 
izsiz olarak duran paraları sahipleri· 
nin arzusu ye rizasile kendisinde top· 
lıynbilir ve gene para sahipleri tara· 
frndan intihap edilmiş heyet vasıtasi· 
le ikrnzııt yapılmasına bir yol bufabi· 
lir. 

- Devlet Bankası bu yolda bir te· 
şebbüste bulunsa bu sermaye sahiple· 
rinin hiisnüniyetle karşılıyacaklannı 

tahmin eder misiniz? 
- Hiç şüphesiz. Çünkü dediğim gibi 

bu adamların bugün paralan faiz.siı 
olar:ık bankalarda duruyor. Bu para· 
Jar gene lkendilerinin iştirakile idare 
edilmek şartile Devlet Bankasına 
toplanırsa bundan para sahipleri de 
istifade edeceklerdir. Beyoğlu tara·, 
fında meselii. Taksim meydanında ve 
Şişhane karakolu civarında yeni ya· 
prlnn büyiik inşaatları, apartrmanlarf 
bilmem görüyor musunuz? Bu inşas· 
tın ekserisi bankalarda fa.izsiz duran 
paraları emlake ka1bedip istifade e~ 
mek içindir. Şimdiye kadar bu yolda· 
ki in ant için en aşağı on, on beş mil· 
yon lira sarf edilmiştir. Binaenaleyh 
bunlar çıkarıldığı halde gene banka· 
larda elli, altmış, milyon lira vardır. 
Bu paralar piyasaya çıkar. da eskicıi 
gibi !kredi sahasında işlemeğe başlar· 
sa memleket bundan pek çok istifade 
cdecelitir. Her halde buna bir c;;are 
bulmak Hizımdır.,, 

Mehmet A•ım 

Meşhur casus 
Lavrens mi ? ! 
Bundan bir müddet eneJ, 

Londra fizyoloji mektebi mlldürü 
M. Hanri Lcon, Londrada ölmüş
tO. Bu alimi her kes Fransız zan• 
nediyordu. Halbuki, ecnebi ga· 
zetelerinin verdiği malumata gö· 
re, M. Hanri Leon lngilizmiş ve 
Man adasında doğmuştur. )878 
senesinde Liverpolda tahsilini 
yaptıktan sonra avukat olarak 
bu şehrin barosuna kaydolmuş

tur. 
Bundan sonra M. Hanri Leoll 

Irana ve 1889 da Türkiyeye gel• 
miş, bir aralık Afganistana şeyh 
Aptullah ismi altında gittikten 
sonra Ingiltereye, Iranın Livcrpol 
konsolosu olarak dönmüştü. fa• 
kat Hanri Leon buradan tekrar' 
Türkiyeye dönüp şark dinleri 
hakkında tetkikata başlamışb. 

On sene evvel Londrada ikeO 
bu adam birdenbire k•ybolmut .. 
tu. Her kes onu gene Tilrkiyt 
veya Irana döndü zannediyordu. 
Fakat bu adam, her hangi bit 
sebeple saklanıp duruyordu, .,e 
ancak bir müddet ıonra, profe .. 
sör Hanri Leon ismi altında ot• 
taya çıkıp kendisinin Franıız ol
duiunu söyliyerek mektebe mil
dür oluyordu. 

Bu adamın bu kadar çok ıab
siyetlerinden ıadece bir k•' 
dostu malumaltardı ve onun bd 
sırrını kimseye if ıa etmemişlerd~ 
Ancak ölümünden sonradır Jıı, 
bu hadiseler meydana çıkmıttıt'• 

Sakın bu adam meşhur La~ 
rens olmasın, ve aceba hakik'° 
ten öldü mü? 
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İtalya Se.vahati İntihalarından :9 

Faşist fırkasında disiplin: 
"Fa,ıst fırkası slllhsı.z bir ordudur,, 

ltalya'da büyük bir takdirle gör -
düğilmüz şeylerden biri, faşist fırka -
smdaki intizam ve disiplindir. Bu di 
siplinin şeklini ve derecesini ifade e -
debilmek için iptida fırka mensupla · 
nna mahsus olan aUımeti farikadan 
bahsetmeliyim. Orada faşist fırka -
sına mensup olan her ferdin yakasm -
da mutlaka bir (Façyo) rozeti vardır. 
Malum olduğu üzere bu !Uamet bir 
iple bağlanmış değnekler ve bir balta -
dan mürekkep bir demetten ibarettir. 
Façyo denilen bu alemeti, fırka men • 
suplarının Üzerlerinde taşnnalan 
kat'f bir mecburjyet altındadır. Şu 
halde bütün ltalya'da bir buçuk mil -
yon faşist fırkası mensubu bulundu -
ğuna göre, yakasında Façyo ala · 
meti bulunan o kadar Italyan vatan -
daşı var demektir. 

Bu suretle Façyo (Milli vahdet 
ve adalet) fikirlerini ifade etmek için 
!kabul edilmiş bir remiz olduğu için 
bu işaret muayyen bir milli ideal etra
fında toplanmış olan vatandaşlar a . 
rasmda müşterek ve maddi bir rabıta 
tec:liil «.>diyor. Her bir fırka men • 

lflUSOLINI 
ihtiyar kadın Brindizi'de Faşist teş • 
kilatınm kadınlar şubesinin reisi imiş. 
Yakında Faşist kadmlann içtima e -
decek olan kongresine iştirak et -
mak ii7.ere Roma'ya gideceğini ve o -
rada bir sene zarfında kendi şubesi 
tarafından vuku bulana icraatın he. 
sabmı vereceğini anlattı. 

Kendisine sordum: 
- Niçin Faşist fırkasına girdiniz? 
Dedim. ihtiyar kadın, benim bu 

süa1im üzerine hayretle yüzüme bak -
tr. Galiba ne demek istediğimi bir 
den beri anlamadı. Sonra kuvvet ve 
katiyetle cevap verdi: 

- Çünkü ben Italyanrm.. Çünkü 
vazifem Faşist olmaktır. · 

Dedi • 
Faşist fırkasının reisi ve İtalyan 

Milis ordusunun Başkumandanı olan 
Duçe ise, Venedik sarayında Türk 
mebuslarını kabul ettiği zaman Recep 
!Jeyin Faşist fırkasında görülen inti -
:r.amr ve disiplini takdir eden söz -
terine cevaben: 

- Evet, Faşist fırkası silahsız bir 
ordudur! 

Cevabını vermişti ••• 
Mehmet Asım 

subu, fikir ve emel arkadaşlarını ta . B } • f d 
nıyor. Ayni zamanda fırkaya in. U gafJS 3D 3 
tJsap etmiş olan her fert, fırkanın 

JdeAline karşı merbutiyetini hürmet - Tiirk halkına tecavilz 
karane bir şekilde göstermiş oluyor. edilmemiş 

Mussolini fırkasına iki seneden -
8 

H C h 
beri efrat kaydi muamelesi yap1lma - azirao tarihli üm uriyet 
sına nihayet vermiştir. refikimizde Bulgaristan muhabi-

Binaen aleyh bugün, yeniden hiç rinden aldığı bir haber çlkmışh. 
bir ltalyan Faşist fırkasına gireml - Bunda Bulgaristanın Kessarovo 
yor· köyünde Türk ahalinin Bulgar 

Bunu öğrendiğim zaman sebebini 
sordum. Muhatabım izahat vererek köylüler tarafından tecavüze uğ· 
dedi ki: dığını, cami ile Türk mektebinin 

- Biz, fırkaya girecek olanlarct tahrip edildiğini, kiiçük yaılarda 
hakikaten ferağat ile ve alaka ile fır - kırk kadar kız çocağuna tecavüz 
kanm idealini kabul etmiş olmalarına edildikten sonra öldüriildüklerini, 
ehemmiyet veriyoruz· Faşist frr - Türk kadınlanna tecavüzda bu
kası. büyük mücadeleler icinde te . 
şekkül etmt, bir heyettir. ~ lunulduğunu Ye birçok Türk kiSy-

Eğer her hangi bir kimse iki sene . lülerinin de öldürüldOğünü bil
ye gelfnciye kadar Faşist fırkasına diriyordu. 
girmemiş ~. ya fırkanın idealine BuJgar sefaretinden dün bir 
karşı tamamen alll.kasmlrr · Tabii 0 - mektup aJdık. Mektupta, 
]arak fırkaya girdiği zaman o ide -
~Un tahakkuku için filen uğraşa _ 

14
Maba1Jinde elde edilen resmi 

cak kabiliyette değildir. Yahut fır _ malumata istinaden, Bulgriatan 
kanın maksadına ve proğramına fik - kırallığı sefareti, mevzuubahs ha
ren taraftar olmadığı için iki se • disenin bu tekilde gasterilişinin 
ne evvele geUindye kadar girmemiş - krt'iyen hakikate tevafuk etme
tir. Şu halde bugün bu vaziyette olan 
kimse fırkaya girmek ısterse, mat_ diğini söyliyecek vaziyettedir." 
laka bir şahsi.menfaat fikri güderek Denildikten sonra hadise bak
hareket ettiğine hükmetmek lazım kında huJAsatan şu malOmat ve
gelir. Onun içindir ki, iki sene - rilmektedir: 
tebdil etmiş olanlar bulunamaz mı? yeni ekilmiş bir tarlada giSr-

- Güzel.. Fakat zaman ile fırka. 
nın icraatinl görerek fikrini samimi düğü iki baıı boş beygiri bele-
tebeddül etmiş olanlar bulunamaz diye dairesine götürmekta olan 
mı? köyiin kır bekçisi Kriıto Stoya-

- Olabilir .• Fakat bunun için çok nof yolda önüne çıkan baılann
dlkkat etmek iktiza eder· Zannede - da lbrahim isminde biri bulunan 
ıim ki, bu sene f Iı'kaya yeniden ka - k 
yit muamelesi yapılmak için bir karar bir aç Türk köylOsil tarafından 
almacaktır. ta aruza uğramış ve öldürOlmüş-

- Ya yeni yetişen gençler .. Bun _ tür. lbrabim ve arkadaşları teY
lar fırkanın idealini takviye ederek kif edilerek belediye dairesine 
hizmet edecek bir hale geldikten son - getirildikleri zaman maktuliin 
ra aza olmak isterlerse_ 

akrabasıoın teşYikile bazı Bulger 
- Gençlerin vaziyeti başkadır •. 

Onlar çocukluktan itibaren fırkanm köylüleri gelmişler ve muhafız-
tabff azası olarak tela.Jcki edilirler. ların bOtün gayretine rağmen 
C-0euklar ve on sekiz yaşına gir _ lbrahime taarruz etmitlerdir. Ib
memiş gençler için (Ba1ilıl.) ve avan . rahim birkaç iÜD aoora nakle
gardist teşkilatlarımız var. Bun - dildiği hastahanede ölmüştür. 
Jann bugünkü miktarı üç milyonu bul Alakadar mahafilce hadiae bak
maktadır. Esasen Faşist f ırkasmın 
en eeash mesaisi, gençliği kendi ide _ kıoda tahkikat yapılmaktadır. 
Aline göre yetiştirmektedir. Çün~ü Camiin tahribi meselesine ge-
lstikbal gen~lerin elindedir. lince, cami bu meseleden onbeı 

Faşist .fırkası aza olarak yalnız er -
kekleri değil, ayni zamanda ka _ gün sonra dahilinden çıkan yan-
dınlan da kabul ediyor. Ve bir aile _ ğıo neticesinde harap olmuştur. 
nln erkeği fırkaya girmiş i-;e, 0 ai - Türk köylüleri de şimdiye kadar 
leye mensup olan kadm ve çocuklar hiç bir kimse hakkında şiklyet· 
frrkaya girmiş oJuyor. Ht>r faşist te bulunmamışlardır. Mamafi bu 
mutlaka kendi ailesini çocukları ile hususta tahkikat yapılmaktadır. 
beraber fırkaya mal etmek ve fır -
kanın emeHerine göre onlan ça - Kadıköy Süreyya Tiyatrosunda 
lıştırmak vazifesini de üzerine almış E.RTUtRUL 'ADETTIN .. ••bdatlan 
bulunur. Çarşamba 

Roma'dan avdet ederken Brindizi - akşamı saat 22 
de hükOmet tarafmdan Türk heyeti de görülmemiş 
şerefine bir öğle yemeği verilmiş -

muazzam bir tL Sofrada, benim yanı:mda altmış 
beş, yetmiş yaşlarında ihtiyar bir programla (Ertuğ· 
bdt11 bulunuyordu. Yakasında Fac • rul Sadettinin gala 
yo tş&retine bakarak kendisinin fı; - suvaresi). Yerler 
k:adan olcbığun11 anladım. Meğer bu şimdiden satılmaktadır. 

Ticaret 
Ve lktısat 

Mıntaka ticaret 
Kongresi 
Mmtaka Ticaret Odaları kon· 

greıi ayın 25 şinde yapılacaktır. 
Mıntakaya dahil olan Ticaret 
Od~ları raporlarını Ticaret mn
düriyetine göudermişlerdir. 

Surlyede hayvan miktarı 

Suriye ve civarında bu seneki 
hayvan miktan geçen ıeneye 
nazaran 1,173,000 adet eksilmiş
tir. Bunun sebebi slirekli kıııo 
tahribatıdır. 

ispanyada pamuk işleri 

ispanya hükümeti de pamuk 
zeriyatına fazla ehemmiyet ver
miye başlamış ve bu husuta S 
senelik bir program tesbit etmş
tir. Beş ıene sonra ispanyada 
100 bin hektar pamuk ekile
cektir. 

TUrklye•lşvlçre ticaret 
muahedesi 

Memleketimizle lsviçre hükô· 
meti arasında aktedilen ticaret 
muabedeıi 10 Mayıs tarihinden 
itibaren mevkii mer'iyete kon
muıtur. M uahedenin ihracat ta
cirlerini allkadar eden kısımları 
hakkında ticeret ofisi maUhnat 
verecektir. 

Amerlkaya girecek eşya 
Müttehit Amerika hükumeti 

1 Hazirandan itibaren ithal edi
len eşyaya menşe markası kon
masını mecburi kılmıştır. 

Bir Zıva 
Şerif zade 5Ureyya B. Avrupa· 
dan gelirken yolda vefat etti 

Ticaret odası ikinci reisi Şerif 
zade Süreyya Beyin Avrupadan 
dönerken Atina· 

mışbr. 

mun cenazeıi 

ıehri mize getiri
lerek aile mak
beresine mera
simle defnedile
cektir. 
Şerif :ade sn

reyya B. 302 ıe- Ş erlf zade SU· 
nesinde lzmirde rerr• a. 
doğmut Ye liıe ve Ali tabeilini 
ikmalden aonra ticaret hayatına 
ablmııtır. Billbare Iıtanbula ge· 
lerek zahire ticaretine başlamıştır. 

On beş senedenberi lstanbul
da ticaret yapmaktaydı. Merhum 
931 senesinde ticaret odasının 
birinci reis vekilliğine Ye 932 
ıeneıinde de ikinci reisliğe inti
hap edilmiıti. 

Sıhhi vaziyeti dolayıaile Av
rupaya giden Süreyya Beyin ölü
mü bütiin ticaret Alemini müte
essir etmiştir. Ailesine ve dost
larına teessilrlerimizi beyan ede
riz. 

ltalyan maarif nazırı yarın 

••hrlmlzden geçecek 
ltalya h0k6meti tarafından Ati

nada teais edilen Erkeoloji ali 
mektebinin açılma merasiminde 
bulunmak üzre Yunanistana gi
den ltalyan maarif nazın M. Bel
lino Dinliano yarın Stella Ditalya 
vapurile şehrimizden geçerek 
memleketine dönecekti. 

DAVETLER 

Tem••• hevesklrların6 
Haltevi Temsil şubesinden : Tiyatro 

muhibbi, temaşa eseri muharriri, tem~ı 
bevesklr ve san'atk!rlanndan arzu eden
ler şubeye azı kaydolmak üzere her 
gün saat (17 ,5) tan ıonra Gülhane bah
çesi medhalinde Alay köşkündeki müdü· 
riyete mürıcutları. 

0081 ç611erlnde ı. 
Türkçeye çeyiren· ÖMER RIZA 3 Yazan: SVEN HEDIN 
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Şlmale doGru hareket 

z 
• Çeteler Yurdu 

Biz, hakikaten yolumuza girmit bulunuyoruz, muazzalll 
Asya kıt' ası içinde sonsuz yolculuğumuzun ilk gününü geçirmek• 
teyiz. Etrafı tetkik ederek birinci haritama kaydettim. 

Uzun yolumuzu, bütün kıvrıntılarile, bütün yokuşlarile, 
inişlerile, dağlarile, ovalarile, uçurumlarile, ırmaklarile, kO"' 
naklarile gösteren binlerce harita daha yapılacak.. Evvela yüı 
elli metrelik bir mesafe tayin ederek devemin bu mesafeyi ne 
kadar zamanda geçtiğini anladım, bu suretle onun adı.~· 
larmı sayarak geçtiğimi2 yolu ölçmek mümkün olacaktı. Hıç 
bir alet bu kadar mazbut olamazdı. Benim kıymetli de
vem, bizim geçtiğimiz yolların haritasını yakmakta bize 
ne kadar yarıyacağının farkında değil. 

tlerliyorum .. Arasıra çamurdan yapılma ve yıkılmıya müheyya 
kulubeli sefil köylere tesadüf ediyoruz. Bunların bir kıı· 
.mı kamilen boı. Çünkü buranın betbaht ahalisi, askerler ve et• 
kiyalar tarafından sürülmütlerdi. MeskUn köylerde ise a• 
hali ile çocuklar paçavralar içindedirler. Arasıra bir çiftçinin 
demir sapan ve atlar yahut siyah öküzlerle toprağı sürdüğünü 
görüyoruz. 

Öğleye doğru Gunhuduk köyüne vardık. Ahali, kulubele
rinin önüne çıkarak bizi seyrediyorlardı. Köyün ortasında hO: 
zuk bir tayyare motörü duruyor ve Ceneral F eng'un akibetinı 
anlatıyordu • Develer, tayyarelerin cenazesinden örkmü,Ier 
ve idare edilemez bir hale gelmitlerdi. Arkadatımız Dett• 
man'ın devesi tuhaf tuhaf sıçramı!, Dettman'ı yere yuvarlıyarak 
yaralamıştı. Fakat Hummel çantasile koımut onun 
yaralarını sarmıştı . 

Şimali garbideki dağlara yaklatıyoruz. Soldan biraz ötede 
bir au ırmağı görünüyor. Garpte beyaz cepheaile Kundulung 
manastırı, ~öl içinde bir peri sarayı gibi.. Burada yal· 
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nız bir kaç lama var. Bunların gerisi ıimaldeki göçebeler ara• 
sında. 

Kafilemizdeki muhafız: atlılar, çamurlu birer kapı önüır' 
de durarak atlarından inmişler ve atlarım çözmüşlerdi • 
Bunlar, burasının ılk konak yeri olduğunu söylüyor ve gümiif 
sandıklarını duvara yakın bir yere indirmemizi tavsiye 
ediyorlardı. Fakat biz ovada konaklıyarak, malımızı gözümü
zün önünde bulunclurmağı tercih ettik . 

Çin'li hizmetçilerimiz, develeri müthit bir sür'atle çözere~ 
~ükleri indiriyor ve ertesi sabah gene bunları sür'atle tahmıl 
ediyorlardı. 

Yarım saat içinde 232 devenin yükleri iniyor ve sandıklat 
adeta bir tehir minyatörü teıkil ediyordu • iki Mongol olaO 
Mento ile Matte benim ikametgahı.mı hemen kurarak bütiiJI 
istediğim kutulan yerle§tiriyor ve yatağımı yapıyorlardı. 

Mongol çadın olan bütün çad1rlarımız kurulmuştu. Bu1"" 
)arın üzerinde hayat ve ebediyeti remzeden resimler vardı. BaJ 
çadırların bir büyüğü, bizim kulübümüz olacaktı. Betti 

. burada toplanarak çaylanmızı içtik • 
Çinlilerden müteşekkil bir kervan da bizim civarrmı~• 

konmuıtu. Çadırlarımıza döner dönmez, şimali garbiden ~·! 
fırtına koptu ve karargahımızm üzerinden bir kırbaç gıb• 
geçti. .;• 

Çadırım, müthit bir ıarsmtr geçiriyordu. Çadırın direi1 
yıkılmak, ipleri kopmak üzere idi. Dııarı çıkmıya imk~~ 
yoktu • Çünkü ayakta durulamaz ve etraftan bir ıey gO" 
rülmez •• En yakın çadır bile görülemiyordu • Hava, kunı 111 

tozla dolmuştu . 
ince toz her tarafa gırıyor ve her ıeyi kaplıyordu~ 

Kağıtlarımı ve bütün eıya.mı, hemen sandıklara attım. (!0 • 

tükür ki, fırtına bir kaç dakika sonra, ansızın baıladığı gıblt 
ansızın nihayet buldu. On altı çadırımızdan dördü yıkılmıtt~ 
Kulüp çadırı, bunlar arasında idi. Çadırın dış kısmıları yırtıııı 
mııtı • Çadırın enkazı içinde, bizim Mongolya Doku ünvaıu 
verdiğimiz Larson çıktığı zaman, hepimiz gölmüt tük. Jcil 

Aktam üstü develeri topladık ve karargaha getirdik . Çürı , .. 
bunlar geceleri görmezler.. Burada nöbetçisiz yatmak t•"eıı 
ru değildi • Altı kişi intihap ettik. Askerler, bizim, kat'iy ut" 
uzaklatmamamızı tembih ediyorlardı. Çünkü uzaklaıacak ol b't 
sak, ya vurulur, ya kaybolunnuıuz. Onun için ben de 

1 

kimsenin karargahtan çıkmamasını tamim ettim . 
Sabahleyin erkenden uyanacağımız için saat dokuzda 'j,f, 

duk • Fakat ben, yorğunluk duymadığımdan birden 1
.,, 

uyı.yamadım. Mukadderatımı dütünüyordum. On dokuz f ~ 
lik fasıladan sonra tekrar Asya'ya kavutmuıtum • fel 
ben, eskiden, yalmz bqrma maceralara giritiyordum • Bu .e . 
28 Avrupalı ve Çin'liden müteşekkil bir heyetin başında~; 
Bunların hepsi ilim ve kültür sahibi adamlardı • Ekıe~, 
kitaP.l&rDDı okumuslardı. ,.Şimdi onlar da muhbralar tut111 
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Habeşistanda Neler Oluyor? Takvim 

"' Sah Çarşamba 

Ankara Maçlarına iştirak Edecek 

Istanbul muhteliti kad
rosu dün tesbit edildi 

14 Haziran 
9 Sefer 

GUD doğufu 4,28 
Eski İmparator niçin 15 Haziran 

10 Sefer 
4.28 

ve nasıl kaçtı?! 
GUD bat.Işı 19,42 19.42 
Sabah namazı 3,40 3,40 
Öğle • 12,(4 12,14 
tkbıdl .. 16,15 16,15 
Akşam • 1942 19,42 
Yatsı • 21 ,45 21 ,45 
tmaıık 2,08 2,08 
Yılın geçen 

} 163 164 
Gllııler' 

Yılın kalan 
} 201 200 

Gllıılerl 

" .j / HAVA - DUn hava azami %% asgari 12 
cıerece olarak tcıblt edllmlıttlr. Bu gün rllz 
glr lod09tan mU.teha"-vll ıü.ratte eııecıek 

hava eklerlyetle bulutlu ve hafif ııerplntl -
il olacakta. 

RADYO J 
~ ... ----- BugWı 

,ederek hmstiyan olmadığını g6a. 
termesi, müteassıp ortodokslan 
ıiddetle tahrik etmişti. 

Bunun ilnrine imperator Lij 
aleyhinde suika1tler baılamıı ve 
neticede muhaliflerin batına ge
çen Raa T afori muvaffak olarak 
imperator Liji tahtından atmıı Ye 
hapıettirmiş, onun Yaldesnl im• 
peratoriçe ve kendisini naibi sal· 
tanat ilin etmiıti. 

On bet senedenberi mahpus 
olan imperator Liji kurtarmak 
için babası Raa Mibail birçok 

tSTANBL"L - 18 4en 19 a kadar ~ defa isyanlar çıkarmlf birkaç Se-
mofon, 19,SO dan 20,so a kadar Hafız Bor ne evvel gene bir isyan bqında 
han bey, 20,SO dan 21 e kadar gramofonl.ı 

Umumi kongra m6naaebeb1e Gzere teıbit etmiıtir. Bu netice- opera, 21 den 22 ye kadar Hafız Burhan B. maktul diltmüıtn. 
Aokarada, Ankara, lzmir, lstan· yi lstanbul spor küçüklerinin 22 den 22,so a kadar orkeetra · Bu hadise, Raa Mibailin zeyce-

d \ 'lYANA (517,2 m .) - 12,SO konııer - • 1 • • Z d't n. bul muhtelitleri arasında yapıla· hükmen mağlup edilmesi oğur· 13,40 pWt _ 1~ operet ptAklan _ 16,20 kon- sı o an ımpratorıça o ı o uze-
calc: maçların büyük bir ehemmi- muıtur. Kasımpaşa küçüklerini IK'r - 17,45 konııer - %0,25 Fauat - D,5 rinde derin tesir icra etlij'İnden 
Veli olduiYnnu evvelce iıaret et· tebrik ederiz. çıgan muılldsl · Habeş Jmparatom Raatafarl imparatoriçe de kıaa bir zaman 

e- BüKREŞ (SM,2 m .) - ıs plAk - 14 
hıittik. Maalesef haber aldığımı· • ,,. • ptAk _ 18 plAk - 21 konııer - 21,45 tagan- Telgraflar sabık Habeş impa· sonra ölmOı ve bu suretle Raa-
za göre lstanbul, bu mDsabaka- Muhahz gücü atlıları ile bisik- nt - 22,ıo konııer · ratoru Liı'Yassu'nın kadın lııyafe- Tafori imparator olmuştu. 
ı k d 1 k d k d h l d k. ROMA <«1.2 m.) - ıs pl&k -

13•45 Sabık imparator Liı''in tam ba ara tam a rosi iştira e eme• letçilerinin memle et a i in e ı konser _ ıs,so konııer - 21 plAk - 21,4~ tine ğirerek kaçbğını ve Habe-
k B k 1 h ti · bil ilk f 0 s k d sırada firan, timdiki imparatora )'ece tir. ir ço oyuncu arın uzun seya a erı Y muva - konııer - N onııer · ıiatanan iriıilmez sahalano an 

ıakat veya hasta olmaları, bir fakıyetle devam etmektedir. Res· BUDAPEŞTE <MM m.) - 10,15 konser olan Ga1'1'ama vardıg-ını haber ve- blly6k bir gaile açacakbr. Lon-
'- - ls,oıs konııer - 18 Balalayka konııerı - dra gazetelerinin verdiği mala-
.:ıımınıo imtihanları dolayısile mimiz bisikletçilerin lspartaya 19,so çıgan musUdel - zs komer - n.~ riyordu. 
1- d' uslk1&l 9 7 d b'l mata göre imparator Lij bnyllk qtanbuldan ayrılmak vaziyetinde geldikleri günll tesbit e ıyor. Çigan m -. Sabık imparator 1 1 e, ı • 

osı..o (107,4 m.) - ıı prkı - 21.~ pi- d bir kuvvet toplamakta ve Raa bulunmamaları bu neticeyi ver- Bu resim sporculara ıehir tara· ....... n 0 _ 2s,15 halk konııert. hassa şimdiki imparatorun şit et· 
J- Taforinin askerlerinden bir kıa-llıittir. fından verilen bir ziyafeti müte- MOSKOVA <1304 m.) - '°•15 den H,55 e li müdahalesi neticesinde hal b k k d' 
kadar neerlyat. mı da ona il ti a etme te ır ya• 

Dün toplanan lstaobul mınh· akıp, Gazi heykelinin ~nilnde VARŞOVA (HU m.) _ 13,45 plAk _ olunmuş ve Ras Kassa'nın nez- kında Habetistanda mllbimce 
kası fotbol heyeti veziyeti uzun alıoruııtır. 1 işaretli zat vali Ah- 16,10 plAk - 16,40 plAk - 1s Senfoni - dinde hapı:ıedilmiıti. Lij Yassu'nın badiıeler wkuu beklenir. 
b D . 2 . ti' H Ik f 21,45 kÖnııer - 28,50 danı. b ı b b b R oylu tetkik ve münakaşa etmiş met ervış, ışare ı a ır· KöNIGVV'STER HA\-ZEN <1635 m.) _ a ine se ep, onun a aoı 81 imparator, bulundu! 
Ve bir aralık bu müsabakalara kası reisi Remzi, 3 itaretli be· , Jtmnaatlk - '7,IO koMel' - 16 kon - Mibail'in dini olan islimiyete Dün akşam gelen bir telgrafa g6.. 
ittirak etmemeyi bile düşünmüı- lediye reisi Hilmi, 4 iıaretli ağır ııer - 2030 Könlpberg'den nakil - 23.ıo dönmesi ve hristiyanlığı terk re, kaçan imparator, bulunmuştur. 

S li d ft d Berllndcn nakil. .d. Müt ff · t Bu bulonmanm, iltica ettiği yerin ket tnr. Fakat bu hareketin doğru ceza reisi, işaret e er ar PARIS (1'725 m.) _ ıo tiyatro mtısaha - etmesi ı L eve a ımpara o- fedildiğinde manasmda olması muh-
olmıyacağı noktasında ittifak Beylerdir. 1ıee1 - ıı,45 plAk - H,so konııer · riçe Zodito'nın kocası olan Raa- temeldir. Telgrafta yakalandığına 
edildiği cihetle Ankara maçları· Mihail Habeşistanın en kuYvetli dair bir işaret yoktur. Gelen telgraf 

Da çıkarılması mümkün olan bir Sent Jandark Kolleiinde prenslerinden biri idi. Kendisi de şudl~~baba, 13 (A. A.) - ı7 sene-
takımla İftİrak edilmesi karar- 'J bütün tabası da müslümandırlar. denberi mahpus bulunduğu hapisha~ 
laştmlmıı ve kadro da tes\iit ' imparator Menelik müslimanları neden birka~ hafta evvel kaçmış olan 
olunmuştur. Bu kadro ıudur: Senelik spor müsameresi bOyUk bir kala- kendi tarafına kazanarak nufuzu- ~~~~;ı:~r.imparatoru Lij - Jassu, 

Kaleci: Avni ve Osman, mil- balık huzurunda verildi DU kuvYetlendirmek istediği için li==========;;-
dafi: Hüsnü, Ruhi (Süleymaniye) ,... kuneti Zoditoyi (Ras Mihail) e 1 Gelenler, gidenler 1 
hıaavin: Samih, Muzaffer, Sami yermiıti. imparatorluk, Menelik· Adli Bey bu gUn gidiyor 
(Vefa·Kumkapı) Aziz ( lstanbul ten sonra bunlann çocuklarına Bir mllddetten beri ıebrimizde 
ıpor) muhacim: Salabattin, Zeki intikal edecekti. Netekim 6yle bulunan ,nmrilk ve inbinrlar 
Aliattio, Hakkı, Niyazi, Eşref. olmUf, imparatorun vefatından Yekileti müstqan Adil Bey ba 

Esklşehlrdede maç var ıonra onun torunu Lij Yaasu 1nn Ankaraya dlinecektir. 
lıtanbul mubteliti Ankara tahta geçmiıti. § Bulıar ıefiri M. Pavlof dlln 

lbaçlarını müteakip dllnüşte bir Lij Y assunın tahta geçmeaile · akıamki trenle Ankaraya git-
gDn Eskiıehirde kalarak Eski· Habeıistanda Müslllmanlann nO· mittir. 
ıehir muhtelitile bir maç yapıl- faz Ye kuneti kat kat artmış, § Inlıiaarlar umum mtıdllrlll-
lbası için Eskişehir mantakasının bilbaua onun MüslOmanbğım ilin jilne tayım kararlatbnlan tnttla 
bilhassa yaptıkları bir ricayı da tlçte Jstiklil marşE ne başlanmış ve inhiıar idaresi umum mlidllr Ye-
lcabul etmiştir. progra.mm tatbikine geçilmiştir. ekili Hnann Bey dlln akçam Aa-

Kafileye idareci olarak Nuri Büyük bir alakayla takip edUen karaya gitmiftir. 
•e muhtar Beyler refakat ede- spor numaralan ve spor eğlenceleri § Tllrk Yunan muhtelit lıa-
Ceklerdir. · 1 saat yediye kadar sürmüştür. Neti- kem mahkemeleri reisi M. A. ... -

1 ' cede, spor numaralarında muvaffa - • . . ...,.,.. 
UçUncUler ••mplronu l"erlklyftndeld ert~ seftt Jan "J mnra yıl'Vaf yaft§ f.oP1at1nuya J;qlı- kıyet kaza.nan talebelere mektep lda· 1ebrimıze gelmıttir. 

latanbul fuıtbul heyeti dOn dark kollejinde mektebin her sene yan davetliler arasında talebe velile resi tarafmdan muhtelif hediyeler § Fransa sefiri Kont de Cbam-
8çOocü takımlar şampiyununuda yaptığı jimnastik müsameresi evvel- ri ve şehrimizin p tamimi§ zevatı dağıtılmıştır. Remnimiz bu müsame- brun d&n aabahki trenle Anka-
fua:mpaşa ilçüncü takımı olmak ki gu··n verilmiştir. Saat iki buçuktan bulunuıyordu. Mtisamereye tam saat re esnasında alınmıştır. radan gelmiftir. 

- ~ Yazanı bana ne dedi, biliyor mu· gittijim Nikolayenka hutahane- racaiuıı ı6yledi ... Sanki nedea 
Tefrika ~ Boz Na•ar sunuz?. Beni çok ıe'Yİyormuş ' sinde g8rilttnk. kurtaracaklDlf bilmem ... 
No.ı 19 W Mm. Robe- "Kapımn &nOndeki paapaa ila- Mura sordu: MOtteriler ıelmiye bqlamıfb. 

Janski tlbıde yatayım. K6pej'in olurum. - Adı ne? Kızlar Yazifelerini g6rmek içia 
... Sen onunla yaL Sizin için dua - Serge Jyanoviç Oatroyoıki dapdılar. Natqa e'YİDe d6ndl. 

- iki bin lira mı? Herif seni elbiıe almam ıartile gitmiye raa ederim.,, Dedi! Sonra ağlamıya - ihtiyar mı? ıx 
'1tın babasına alıyor be.. Nasıl oldu. Hacı Bey elbise, çamqır bqladı. SU1turmamn tmklm yok· - O kadar değili FlOrya rezintiaindenberi Nata. 
b'll ıefer razı oluyor musun? ve bavul almak için para Yerdi. tu. Hlcı Bey eline bir lira verdi. GOzel mi? ıa, Lola Ye Kotiki teYmiye bar 

- Hayır , ba' bam reddetti • Kola bu sefer de birinci mevki O ak't kalkıp ı'çmı'ye gı'tti Bu Dikk t d d. b • b Y ı • - a e eme ım, enı lamıfb. Onlan ıık 11k e'Yine ça-
•na bır· yabudı' ikı' Rum eder bir bilet, yilz lira, bir litre de ıabab eve zı''-orna aarbot aeldı.· kabul ettı•gıw · oda loıtu batının U d •--

u. • ' tınyor, yemaçın yemek o..-
decfi. iki bin lira teklif ettiiine kolonya istedi. Bunlmrın hepsini Aman yarabbi bu bellyi bqım· üzerinde asılı duran elektrik lam· hından ne bulursa ikram ediyor-
tare dört bin lira Yerecek de- temin ettik. O gittikten sonra dan nasıl defedeceğim?.. bası yüzünn ıalıede bırakıyordu. du. Lola bu vesileyi kaçırmamlf 
~ektir. Hele biraz bekliyelim llç gün rahat rahat yaıadık. Bu Mura dedi ki: - Amada nııanlıhal Nasıl ol· Natapya ahllk dersleri Termiye 
llleir olunca, ağaçtan kendiliğin- geco eve gidince ne göreyim? - herif itin kolayını bulmut, doğunu bile tanımayorsun. Bir baılamıtb. Ona habnna relmi· 
den kopup düıerl Kola arkasında pis bir çamaşırla g&receksin her akıam gelip para Rusmuş öylemi? ŞOphesiz mete- yecek menular ile yeni bir aha 

lina meyustu: orada deiil mi? Bavulunu, çama· kopanncıya kadar ağlayıp bağı· liksiz herifin biridir, HD kaçır- açıyordu. Diyordu ki: 
kocamın bana oynadığı oyu- tın, yeni elbiseyi, pal kolleksiyo- racakl dın mı? _ Rus ıefaletiain yalnız Roa 

illa ıiilseniz. Biliyoraunuz yal Ho- nunu bile satmıfb. Ağhyarak Nataıa bağırdı: - Benim de onunla eYlenmiye Nuarda toplanmlf olduğuna zaa-
'1l11ıa giden birini bulmuttum. ıöylediğine balnhrsa kederini içe - Biliyormısınız, birisi beni niyetim yok. Sözlerini dinlemek· netme. Arza edersen sana aml 

- Tnrk qıkın değil mi? içe unutmak istemİf, arkadqları almak istiyorl lıe vakıt geçiriyornm. Konutması bedbabtlan g&tereceğim. Yıtm-
.._ Evet, Hacı Bey •• Hacı Bey onu limandaki meyhanelerden - Senin Jepon mı? pek tath ••• Beni kız sanıyormuı, larla zabit Ye nefer ailelİ Geli-

~lt kııkançtır bunun için Kola· birine sokmuılar, istasyona ka· - Hayır, bir RDI, Moskova- hakikab kendisine anlatbm bir boluda kamplarda lllttlate ,.... 
), ' •)'rılmamızı teklif ettim. Sof- dar bile gitmemif. Hacı Bey çok dan kaçm1f... Japonyahnın metresi olduğuma m1ttır. 
~1• gitmesini söyledim. Orada kızdı, kocamı az kalsın öldüre- - Nerede yakaladın? 6jrenince suratını ekıitti. Mamafi 

lc•dqlan var. Keadiaine yeni cektil .. Kola aıaiılık bir tavırla - Boğazıma bakbrmak için iddia1111da ısrar etti, beai kurla· 
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1 Sovyet Rusya~~ Bir Konferans 

Edeb·yatı 
Maksim Gorki'nin Bir Makalesi 

Sevyet Rusy<idaki bir çok edabi 
teşekküllerin bir tek ve 1Jüyük cemi -
yet lıalinde toplanacağı malumdur. 
Burum için mulıarrirlerle müc!Uf -
ler aralarında görüşmek üzere büııük 
blr konferans gapmıılardı . Çok flÜ -
rültülü olan bu konferansa iştirak 
eden Mak$im Goki, bu münasebetle 
fU makaleyi yazmıştır: 

Bir hikaye vardır. Bir çocuk 
bir kuyunun başına oturmuş ve 
haykırmıya başlamış. birisi ona 
sormuş: 

- Ne ağlıyonun? Anneni ve 
babanı mı kaybettin? 

Hayır. 

Bir yerjoimi acıttın? 
Hayır. 

Karnmmı aç? 
- Hayır. 
- Susadın mı? 
- Hayır. 
- E öyle ise ne istiyorsun? 
- Bağırmak istiyorum. 

Son günlerde müeUifJerle münak
kitler arasında yapılan gürültülü 

bir konferansa iştirak ettiğim 
zaman, bu hikaye hatırıma reldi. 
Oradadn her kes bağırıyordu. 
Ne diye bağırdıklarını anlama-
dan dikkatla dinliyordum. Bir 
aralık vazıyet öyle had bir şekil 
nldıki ancak şunları düşünmek· 
ten başka çarem kalmadı! 

- Proletarya, erbabı kalem
den olan bizleri içtimai ibda 

ıan'atında 2eride bıraktı, o kadar

ki artık bizim için yapılacak bir 
şey kalmıyor. 

Muharrir, edel:iy.ıtı, kendi şah
si iti gibi telakki ediyor. Bazan 
ağır baıh cahiller ve deliler bu 

fikri onlar da kökleıtiriyorlar. 
Bunlardan birisi, geçenlerde bir 
muharrire: 

- Edebiyat, demişti, sizin işi
nizdir, ve ben buna karışmam. 

işte ıize bir saçma nümunesi. 
Hiç bir zaman edebiyat Steadhal 
veya Totstoy'un şahsi bir işi ol-

mamış, fakat bir devrenin, bir 
memleketin, bir mektebin 
mah olmuştu. Yunanilerin, Ro· 
malılarm, Ifolyan röneıansmm, 
Eliznbet devresinin, dekadan ve 
ıenbolistlerin edebiyatını biliyo-

ruz. Fakat kimse Eşil'in, Şekis· 
pir'in, Dante'nin falan edebiya

tından bahsetmez. On dokuzuncu 
asır ile yirminci asır ara ında 

gelmiş olan birbirlerinden güzel 
Rua muharrirlerioin sayılarına 
rağmen, bu cd,.biyattan, bir dev-
renin baileleri, komedya ve ro

manlara olarak bahsediyor, Puş
kin, Gogol yahut Çekov'un şah-
si edebi}atJarı olarak görmüyoruz. 

Hele şimdi, her vakitkinden 
ziyade, muasır Sovyet edebiya

bodan tamamen koHektif bir şe· 
kilde bahsetmek lazımdır. Zira 

bugünün mubarriri, hiı; bir vakıt 
olmadığı kadar ehemmiyetlidir. 
ve karilerine bugüne kadar Yaki 
olmadığı derecede yakındır. Hiç 

bir vakıl muharrir, bugün oldu
ğu derecede karileri tarafından 
takdir edilmemişti, ve bu takdir
de yerindedir, çünl<ü kariler, biz~ 
zat muharrirleri yarattaklarını gö
rüyorlar ve kendilerini onların 
eserlerinde buluyorlar. 

Münekkitlerimiz talim ve ter
biyede edebiyatın ehemmiyetini, 
tarihte oynadığı peyk rulünü, 

muasır hayat karşısındaki şahit 
1 

vaziyetini takdir etmeyorlar. Çok 1 
konuıup çok yazıyoruz. Fakat ede-

G öz H 

biyatımıza, ıayanı hayret müca
dele hayatımızdan, - bir parça 

bile olsoıı - basıt bir terkıp so· 
knbilecek teknik vasıta) r husu· 
sunda bir fey söylemiyoruz. Kıy
metli istidatların n:evcudiyetleri
ne rağmen, resim ve edebiyat 
ıon hadlerine kadar girdikleri 
kabiliyetlerile hareket eden mev

cudiyetlerin kollektif cebheleri
nin doğurduğu bir hayatın, ha
yatımızın, en temsili tezahürlerı
nin terkibi bir manzarasını vere
cek kabiliyette değillerdir. 

Hayatımız dinıadır, uzun bir 
zamandır onun genif yelkenlere, 
vasi umumiJeştirmelere ihtiyacı 

vardır. Münekkitlerin bu mes'ele 
karşısına geçip şu sualleri sor 

malı lazımdır: Muharrirlere nasıl 
yardım etmeli? Halihazır kahra
manlığıoı daha renkli bir üslüpla 

daha azamet ve vakarla tasvir 
edecek bir üslüp arayıp bulma
ları Jiizı m değilmidir. 

iş, her şeyi halleden, yaşama 
sırrınm daima anahtarı olan iş, 

Herkülle Prometenin esatiri vak'a· 
larını sadece diriltmekle kalmı

yor, fakat yaşatıyordu. I~, bu 
günkü havatımızın asıl kahrama· 
nıdır. 

ljorski fabrikasında, kadıo-
ların en sönük teknik ıerait al
tında güzellik imal ettiklerini görü
yoruz. Bu kadınların harici bir 
idare tesirinde çalışdıklarını ka-

bul ediyoruz, fakat bu güne ka
dar yapılan ıcylerden daha 
başka şeyler ibda edilmek iste
nildiği zaman, bunun işçi sınıfı 
taraf mdan yapıldığını unutmama· 

lıyız. Amelenin gösterdiği yara

tıcı deha tezahüratından ayrılan 
bir görüşe sahip olmak zamanı
mız gelmiştir, onları şiir ve ne
sir halinde terkip etmek zamanı 
gelmiştir, yani edebiyat, daima 
artan bu ceht hususunda yapa-

bileceği münebbih rolünu anlamalı· 
dır. Daha düne kadilr cahil, ten

bel, vahşi, hayatın yükünü sırt
larında tevekkDI ile slirüyen, is
tikballerine ve hallerine Jiikayıt 
bu işçi sınıfından, buglin şayanı 
dikkat bir insan ordusu meyda

na çıkmııtır. Beş senelik plan 
sadece fabrika yapmakla kalmı· 
yor, fakat ayni zamanda fevka

lfıde cebt sahibi insanlar yaratı
yor. 

Kalem erbabı unutmamalıdır 
ki aralarında yaşadıkları bu a

damlar lundan bi"r kaç sene son
ra artık Çıplak eller ile çalışa
cak bir işleri kalmayınca, faali

yetlerini, geçen scnelcı in vuku
ııtım yazmak suretilc başk bir 

ııahaya nakledeceklerdir. 
Pek muhtemeldir ki bu adam

lar, geçirdiğimiz devreyi tetkik 

etmek istedikleri vakıt bizim şim
di içinde yaşadığımız l<üçülc de

dikoduları, hususi hayatımızın te
ferrü tını, kelimeler üzerindeki 
neticesinı skolastik münakaşaları
mızı görünce müteessir ol:ıcak

Jar ve bdki de hiddetli bir in~İ
sare uğrayacaklardır. 

Eminim ki, ıan'at sahasında 
bir nevi kollektif yaratma hadi

senin doğuşa arefesindeyiz, ve 
bunu ıyı bir Sl!rette karşılamalı
yız. 

rı~sksim Gorki 

ek l m l 
Profesör Birinci sınlf Mutehassıs 

Dr Esat Paıa Dr Süleyman Şükrü 
Ankıır:ı caddesi ~o. 60 (l Jilmi Kıtaphancsi yanında 

Satahk motörU o!anlara -
16 il:l 25 beygir fi uvvetinde mazotla 
müıehıırrik müstamel bir motör satın 

alınacaktır. Sntıcılann matbaamızda 1\l. 
Beye müracaıtkırı 

Elektrikçi aranıyor - ht:ın· 
bula yakın bir yen: gönderilmek üzere 
bir elektrikçi aranıyor. Taliplerin mat· 
baımızda L\l Beye mürıcı:ıtları. 

Kirahk ve satahk ev ar1yan· 
lara - Süleymaniye ci\·annda manza
rası ve havası güzel, kullanışlı sekiz O· 

dalı ve bahçrli bir ev hem .kiralık ve 
hem de satılıktır lla\'a r;azı, elcktriL. ve 
terkos tesisatı vardır. Taliplerin matbaa· 
mızda i\ 1 Beye müraca3tları. 

Klrahk dUkkAn ile bir şerik 
&rl!fOrum - Miis:ıit bir yerde dük
hAnı olan bir esnaf ile sermaye vazede· 
rek beraber çalışmak ist:yorum ve yahut 
esnafa ihtiyacı olan bir mahalde dükkıln 
açmak istiyorum Aldkad:ır olan zevatın 

mekıupla bildirmeleri rica olunur. 13143) 
Kasımpaş:ıda kayık is;,.clesinde bak· 
kal ~sat Efendı vasıtasile !\o. 22 

Ahmet 

Hisseli emıAkinizl - Izaiei 
şuyula SATMAK yahut hissenizi AYIR· 
MAK istiyorsanız Tapu senedilc saat 
9· I 2 arasında lsranbul Bahçckapı dör· 
düncü vakıf han asmakat 29 numaraya 
mürac:ı.ııt 

Alacaklar1nızı almak - için 
dava etmek istiyorsanız 9 · 12 arasında 
Jst:ınbul fühçeknpı dördüncü \'akıf han 
asmakat 29 numaraya mür:ıca:ıt ediniz. 
Alacağınızı alabilirseniz ücretimizi verir· 

Acele satıhk 
Ferlköy atik Konstnntin cedit Fatih 

Efcndı sôkığında atik 17 ;-\o. cedit 43 
numaralı hanenin nısıf hissesi s:ıtılıkttr. 

Talıp olanlar l~eriköy Baı uthane cadde· 
sinde 65 nıım:ıralı hanetle !\ladam Kal · 
yopivc müracant. 13 123) 

SEVRiSEFAJN 
Merkezi idaresi c;ıılatn köprıilıaşı B 2623 

Şube !ı. SlrL:eci Muhurdıır zade liıın 22640 

Trabzon postası 

(Cumhuriyet) 15 Haziran 
Çarşamba 18 de Galata rıh
tımından. 

Mer in postası 

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

-BOR SA--· 
13 Haziran 1932 

Nukut 

l\uruş 

20 I 1 ransı;ı; 171.-
ı S er'ln 780 -
ı Dolar 212.-

(Satısı 

1 şlllrı Av. 
1 p zcta 
ı Mark 
I Zil Oti 

20 liret 217,-
1 Pcn,:o 

2Q f. Bclç'ka 118,-
20 

ley 

20 drahmi 2 ,50 20 dinar 
20 t. Jsviçrc 820,- 1 çervoneç 
20 IC\'a 27,- ı ı\ltın 

Kurut 
25-
16.-
50-
24,-
30.-
25,-
73.-

932,-
ı llorln 85,- ı Mecid ye 40,-

20 kuron Çele 123,- ı Banknot 234,--Cek fiatları (kap. s:ı 161 

Parls 12.061 Prağ 15,99~0 
Londra 776,- Ylyana 4,6850 
Nuyork 0,4':'46 

1 
l\1:ıdrit 5,7550 

l\ll!Ano 9,28- Berlln l,Q950 
Rrllkscl 3.4063 Yarşova 4,2325 
Atlna 71,732.'i Pc~tc 3,9525 
Cincvre 2.4331 Bukrcş 78,84-
Sorya 67,21- Ile!gr:ıt 27,40-
Amstcrdnm _ı.~ Mosko"-v_a __ ı_o_86_-_ 

Esham -------- -------
t~ ı.:ıaı..ası 
Anadolu 
Reji 

Q,20 1 Terkos 25,75 
8,-

21,90 
2.75 Şlr hayrlye 

15,f!O 
4,05 

14,SO 

Çimento Ar. 
Cnyoa dey. 
Sark dey. 

Tramvay 44,75 f 'alyıı 2,
Umuml sigorta 11,2- Şark rn. ecza 95-
Boınonti 23.80 1 Telefon 15,55 

istikrazlar 

lst. dahili 03.50 
Sark d. yolları 3,00 
D. Muvııhhlde 42,75 
Gümrükler s,ıo 

Saydı mnhl S.75 ı 
nğdat. 4,50 

Askeriye 

Tahviller 

Elel"trlk 5,-
Tr:ımvay 4,95 
Tünel 5,-
Rıhtım 56,90 
Anadolu f 26,95 

l( 27.

mflmel 215-

1 Ust tarafı birinci sayfııda 1 

nın sebepleri ve amilleri hakkında 
bir rapor hazırlamı~tır. Bu raporun 
bir sureti de belediyeye verilecektir. 
Bu rapora nazaran lsianhuldaki ek 
mek buhranının en nı!.ihim ~belıi 
olarak gösterilen kurakhk yağmu -
run yağması suretile bitmiş ve buh
ran kalmamıştlr. 

Fır1ncılar ne diyorlar 

Netckim unculann, fınncılad 
,.e tacirJcrin bu vaziyetlerinden ı.
tifade etmek istediğin: bir tacir af 
nen şu sözlerle anlatıyor: 

- Ticaret böyle vaziyetlerden 
istifacle ederek kar etmek değil mi • 
dir? Tacirler, fırıncılar, dejirmen • 
ciler bu fırsattan istifade etmiıler • 
dir. Bu vaziyetin bir rttn daha ma· 
ması bir gün daha fazla klr etmek• 
tir! 

Ekmekçiler cemiyeti reisi Ahmet MUddelumumlllkte 
Rıza bey bir şayiaya göre gazeteci - Fırıncıların az ekmek çıkararak 
lcrle temas etmek istemediğinden gayrı tabii bir vaziyet lhdu ettltle
kendlsile görüşmek imkanı hasıl 01 ri şeklindeki neşriyatı bir ihbar te • 
mamıştır. J;Lkki eden müddeiumumilik de din• 

Ancak diğer fırıncıların umumi • den itibaren şiddetli takibata si • 
yetle bu Jıusustaki noktai nazarı şu- rişmiştir. Alftkadar zevat fınnlarl 
dur: birer birer dolaşmakta, fınalana 

- Biz eskisi gibi ekmek çıkarmak bir hafta en·el çıkardıldan ekmek 
i tiyoruz. Fakat değirmenciler unu miktarı ile bu günktiler arurndoJd 
9 liraya satıyorlar. Biz de 9 liraya nispeti kontrol etmektedir. Çıka • 
satın aldığımız bir çuval unu işle • rılan ekmeklerin yegin yegin tar • 
dikten sonra kilosu 7,Fı kuruş~ ek - tılmalarına da bilhlll8& dikkat e • 
mek yaparak nasıl satabiliriz'! dilmektedir. Az ve noksan ekmek ÇI• 

Ekrneki~lerin bu işte kabahati yok kardrkları tesbit edilecek fmncı • 
tur. l~abahat değirmencilerdcdir. Bi lar hakkında derhal zabıt tutula • 
ze ucuz fintla un satsınlar biz de u- cnktır. .Müddeiumumilik, belediye 
ucuz satalım? nizamnafesiuden başka bu sibiler 

Esasen fırıncılann hepsi o gün iş- hakkında iaşe kararnamesinin do • 
liyeceği miktarda un satın almakta- kuzuncu maddesini de tatbfk ede • 
dır. Ve her günkü piyaşaya tabidir - cektir. Malfım olduğu üzere karar • 
)er. Ilugünkii ,·aziyete göre ekmtk do namenin diğer bütün maddeleri • 
kuz buçuk kuruştan aşağıya satıla- nin hükümleri sonradan çıkarılan 
maz. kanunlarla iptale uğramış ve sade 

Belediye iktısat müdürü Asım Sü ce dokuzuncu madde kalmıştır. Nar 
ha \ 'C talimatnameye ria)·et etmi • 

reyya beyse bu mesele hakkında şu yen fırıncılar hakkında tiddetll 
sözleri söylemektedir.: hükümleri ihtiva eden bu madde· 

iktisat mUdürUnU" sözleri şudur: 
- ~lediye iktısat müdiriyeti i - 9 - "llükum~t ııe belediyece ha • 

cap eden tedbirleri almıştır. Bir çok vayici zaruriyei gıdaigeyr. vaze • 
fırıncıların belediye nizamatına uy - dilecek azami fiata riaget ctml • 
mryan muamele yapması üzerine i - ııenlerin narlıa tabi mallan zabıt« w 
cap eden kanuni muameleye tevessül belediye memurları tarafından tan -
etmiştir. Biz bu hususta icra maka - zim /;ılınacak zabıt varakaaı ilzerlM 
mına keyfiyeti arzettik. belediye namına irat ka11dolunmak il 
Vali ve belediye reisi Muhittin zere zapt ve müsadere ve ya ticaret • 

lıaneleri murxikl:atn set oe ya bu Ud 
bey ne diyor? muamele birden icra edUlr. Ve ba 

Ekmek me.,.ele. i hakkında beledi- bapta maznun olanlar zlrdekl ah .. 
yenin ve vilayet makamının aldığı idim rJCÇl:ile divan:lıarp ve mehalı.iml 
tedbirler hakkında vali ,.e belediye cczaiycye tevdi olunur. Her nerJl ,,... 
reisi Muhittin bey ile ~örüşnıek is- vaddı gıdaiyc ve lıavavici zarıırlge • 
tiyen lstanbulun sabah ve akşam ga nin l:eyfiyet ı:e ua kemigetinde vel/fl 
zcteleıinin mümessillerine Muhit - istihsal ve imalindr. ve nakliyat N 
tin bey vakti olmadığından kabul e- ievzialın ı·e beyii. şüraınn4a /uJr f/llntl 
demiyeceğini söylemiştir. ilılikarat l'e 8Uiistimalalla bulunan -

Dünkü bu tetkik esnasında mu- lar rlerecei fiil ue hareketlerine güre 
harririmizin hasıl ettiği kanaate gc- beş liradan beş yüz liraga (bq mlell 

25 - 2500 liraya) kadar o-.ıowıa~8-lince, şudur: -
Hububat tacirleri kuraklık hava . veya yirmi dört saatten bir aeneye 'l.·a 

dar /ıapis ve bu ce:alann her Uddle disindcıı istifade etmek icin birdenbi bir,dcn mücazat olunurlar. Bu eraı1.n 
re fiatları yükseltmişlerdir. Fakat mürlclı:ipleri memurinden iaeler e11ve
yağmur yağması tacirlerin planları- lcmirde elleri işten çektirUir ve tDc • 
nı altüst etmiş 'e gayrı tabii ,·azi) et- car ve ya esnaftansalar muvakkaten 
te yükselen buğday fiatları aynı u- licarctlıancleri zabıta marUtUe ida 
rctl cbirdenbire diişmüştür. retcn seddedilir. işbu elali ttzalgede 

Değirmenciler ve fırıncılar dn bu bulunanların talıkik ve muhakenıeal 
fırsattan istifade etmek için elle • iclarci örfiye olan mahallerde divaııl 
ıinden gelen her çareye baş vurmuş Jıarplcrc, olttuyan yerlerde mahaklnıl 
Jar ve ekmeğin fiatını yükseltmek cczaiyeye racidir.,, 
istemişlerdir. Fakat belediye ta • DUn akşamki vezlr•t 
rafından ekmeğe pazartesi günleri 
narh !rnnarnk çarşamba günleri tat Dün akşam geç vakte kadar halk 
bik edildiği için hafta ortasmda ek halfl ekmek almak fçfn fırınların 6-
meğin fiatmı yükseltmiye nıuvaf - nünü doldurmuştu. 
fak olamamışlardır. Fakat bu fır - Birçok semtlerde, bilhasea Pan • 
sattan istifade ederek ekmek çıkar gnltı. Taksim, Galata, İstanbul, Ak • 
mamışlar ve yahut çıkardıldarı nok- sarayda halkın frnnlara tehactim6n• 
san ekmekleri yüksek fiatla satmak de:ı tramrn) lar bile muntazaman set 
istemiı.lerdir. rü.sefcr yapamamışlardır. 

Birdenbire ekmeksiz kalan hulk J?ırıncılar a geç vakte kadar ba 
da ister istemez ekmeği pahn!ı ol:ı- vazivetten istifade ederek adamlan 
rnk almışlardır. vasıiasıyle hariçte ekmeği 12 kurqll 

Hu suretle suiistimal ) apan fı · kadar sattırmı~lardır. 
rı.~cıların sayısı ço?t.ur. llilh:ı.ssa Belediye relGi muavini dlrorklt 
dun de vazdığ:rnız gıbı ekm2lı:cıter 
cemiyeti· ı-eisliğini yapan Al\ met Belediye reisi muavini Nuri be~ 
Rıza . Beyin Şehremininde iş!ettiği ekmek meselt>si hakkında şu l!IÖzle 
bir fırında bu vaziyet tesbit olun • söylemi tir: 
muş 'c zabıt tutulmuştur. - Heyecana kapılmıya ve endifl'" 

Deledlye reisliği ve kaymakam- ye hiç mahal yoktur. lstanbulda ta• 
lıklar dn bu vaziyetleri te.sbit ettik- marn hir buçuk aylık stok un vardır. 
ten sonra fırınlara birer polis ik,• • Her gün miktarı kafi buğday ıeli • 
me ederek halkın ekmek almas•na yor. Ilinaenalevh halkın fazla ek • 
yardım etmek istemiştir. Fakat bu mek almak hususundaki tehacüm8 
şeldlde fırınları kafi derecede ek- de mana ızdır. Muayyen miktarda 
mek çılmrtmıy<1. muvaffak olama - ekme! çıkarmıyan fınnlar enalart· 
mrştır. nı göreceklerdir. lşi ehemmiyetle ta• 

l in acı taraflarından birisi de, kip cdi:roruıff., 
halkın hayati ihtiyncıyle böyle per DUn gelen bulday 
vasızca oynamak cür'etinde IJulunnn ıa 
bir ktsıırrı fırıncıların vaziyetten çol• lstanbula dün 46 vagon bafd:.1 
memnun görünmeleridir. 2 vagon arpa gelmiştir. 

Perşembe günü buğday 9 buçuk Borsada hararetli alıcı olmamal' 
kuruşa satılırJ;:en ekmeği bol hol na rağmen fiatlar yedi buçuk kurut' 
satan fırıncıların, hu gün buğday fi düşmü.:;ıtür. 
atı 7 kuruş yirmi paraya düştüğü Al:1kadarlnrın fikirlerine ıirt 
halele ekmeği halft 9 bu~uk kuru§>a bu hafta içinde buğday fiatları 6 1-
satmal< hususunda inat etmeleri le yedi kuruş arasında kalacaktır. 
bunu göstermektedir. Yakın fırın- Ekmek dofoCuz buçuk kuru' 1 
cılnr. değirmencilerden çuvalı do- 1 d. i d H zira • 
kuz liraya un satın aldıklarını sö.vle stanbul bele ıye.1 n en: 8 d. 

nın on dördüncü sah gtininden f 
mektedirlcr. Hnlbu.ki zahire boroa- lıarcn ekmek dokuz buçuk, fraıreal• 
sında 7 liradan fazla un muamele~i 
olmamıştır. Dün de 6 liradan mııa • on üç kuruştur. 
mele yapılmıştır. lzmlrde ekmek narkten ucud 

Gene ö~rendiğimize göre hububat sabhyor 
tacirleri ve fmncılnr 1 haziranda::.ı fzmir, 13 (\'AKIT) - Bor'lll~ 
itibaren 4 kuruştan 10 kuruşa çıknn buğday satı .. ı olmadL Fıruıcılar d 
muamele vergisi vaziyetinden isti- meği nnı·htan ucuza satıyorlar. 
fade için dahıı evvel un almışhır - onyada buğday fletı dUftll 
dır. 

Bu unları depo ederek falla kfır Konya, 1:1 (A. A.) - But 
etmek emeline düşmüşlndir. tı 8 buçuk kuruştan 7 7e U..atP. 
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Mahkeme ve icra ilinlan 1 
~-----------------~------1 dan bul Dördüncü icra menwrlu- lıtanbul diJrdllnctJ icra mmwrlu-

"lrıntlan: ğundan: 
Temanuna 312000 ~ yüz yetmiş i· Tamamlarına 5865 lira kıymet 

ki bin lira kıymet takdir edilen Be - takdir edilen eytipte r.eynep hatun 
Yoğlunda Asmalımeeçit mahallesinde mahallesinde ldril!I kötıkU caddesin· 
eald kabristan ve asmalı mescit ve de eski 25 - 'n - 'n mükerrer 'n 
nıeşrutiyet sokaklarında kain eeki mükerrer 'n mükerrer yeni 33 - 35 
15 - 15 mükerrer 15 mükerrer 17 - - 31 - 41 - 43 no. lar ile murakkam 
15 llA 61 ve yeni 115 ila 119 ve 2 ili iki bap hane iki samanlık ve iki k~ 
8 ve 55 ila 69 ve halen yeni 6 - 4 - yun ağılı ve bir çoban odasile bahçe-
55 - 57 - 61 -65 - 67 - 69 - 115 sini havi işbu rayn menkulün tamam 
- 117 -119 mımaralaTla murakkam lan açık arttırmaya vazedilmiş olup 
'te altında dükkanmı havi muntazam 2 - 7 - 932 tarihinde şartnamesi di 
'te kArgir Kamhi apartımanı nami1e vanhaneye talik edilerek 14 - 7 -
lllaruf apartımanm tamamının yedi 932 tarihine müsadif pe~nbe günü 
hiaae itibarile bir hissesi ile yine ta· saat 14 den 17 ye kadar İstanbul dör 
llıammın 120000 yüz yirmi bin lira düncü icra dairesinde açık arttırma 
kıYJDet takdir edilen lstanbulda ala ile satılacaktır. Arttırma ikincidir bi 
ta hamamda Çelebi oilu Alaetthı ma rinci açık arttırmasında bin liraya 
hallesinde saka çeşmesi ve marpuç- talip çııkmt.ş oluıp bu kerre en çok art 
çalar caddeeinde eski 8 - 1 - 3 - 5 trranın üstünde bırakılacaktır. 
'te yeni 42 - 44 -20 ili 28 numara- Arttırmıya iştirak için yüzde 7 te 
lada murakkam altında mağazalan minat alınır. Müterakim vergiler ile 
havi mtiştemilAtlr Boyacı hanı nami!e belediye resimleri ve vakıf icaresi 
nıaruf hanında tamamının yedi his- müşteriye aittir. lcra ve iflie kano. 
Be itibarile bir hissesi olan işbu iki nunun 119 uncu maddesine tevfikan 
tınllkln yedlşerde birer hisseleri ay hakları tapu sicilleri ile sabit olnu. 
rı ayn şartnamelerle açık arttırmaya yan ipotekli alacaklılar ile diğer n 
l'azedilnrit olup 7 Temmuz 932 tari. lakadaranın bu haklannı ve husu • 
hinde şartnameleri Divanhaneye ta _ sile faiz ve muarife dair olan iddi· 
lik edilerek 28 Temmuz 932 tarihine alannı ilin tarihinden itibaren 20 
llliisadit pe~mbe günü saat 14 den gtin içinde evrakı müsbltelerile 
17 ye kadar lstanbul Dördüncü icra bildirmeleri lbımdır aksi halde hak
dairesfnde açık arttırma ile satıla . lan tapu sicilleri ile sabit olmıyanlar 
eaklardır. Arttırmaya iştirak için sa. satış bedelinin paylqmasından hariç 
tılan hisselere musip muhammen kıy kalırlar. Allkadaranm ifbu m:ıddei 
111etten yüzde yedi teminat almır, mii kanuniye ahkAımna göre tevfiki ha
ferakim vergiler ile Belediye resim· reket etmeleri ve daha fazla malQ . 
ı1eri, vakıf icareleri müşteriye aittir. mat almak istlyenlerin 931 - 975 dos 
cra ve Jflas kanununun 119 uncu ya numarasile memuriyetimize müra 
Dıaddeslne tevfikan haklan Tapu si- caatları ilan olunur. 
dllerile sabit olmıyan ipotekli ala • __ M_a_b_k_e_m_e_i_a_s_li-ye_4_6_n_c_U_h_u-_ 
caklılar ile diğer alakadaranın ve ir kuk dairesinden : 
tlfak hakkı sahiplerinin bu haklarım 
•e hususile faiz ve mesarife dair 0 _ M. Ojeni blntl llosrof V. ve zevci 
lan iddialannı ilan tarihinden itiha· G. Ergınyın tırarından Beyoğlundı Fe
ren 20 gön içinde evrakı müsbiteleri riköyünde tuyalu bağ sokağında 4 No. 
le bildirmeleri lazımdır. Aksi halde tu hanede sakin Ahmet Ihsan namı di· 
:!:::ı ı!~ı:u ı!!f ;n:~~~n s;!';~a:!: : ter Abrıbım Vlktor Ef. aleyhine uııhihi 
Bin.dan hariç kalırlar. Aliladarlann kavıt talebile it<ame olunan duada mü
itbu maddei kanuniye ahfd.mına gö- başınn verdiii terbe nazarın müddei•· 
:re tmiki hareket etmeleri ve daha leyhl mumailcy gösterllen adresi biJabarı 
fazla malOmat almak istiyenlerin terk eylediği \'e elyöm ikametglb1 meç· 
927 - 8551 dosya Numaruile memu- hul bulunduğundan kendJsfne dava ır· 

!:_etf_miz_e_mU __ ra_ca_at_ı_an_J_IA_n_o_Ju!lur. zuhali tebliğ edilememiş ve müddeinin 
lıtanbul iiçüncii icra dairesinden: talebi vcçhilc hakimlikçe bir ay müddede 
.Mahcuz ve paraya ~lmesine illnen tebllğat icrası tarargir olmakla 

karar verilen 10500 çuval 21 _ 6 _ müddeialeyhi mumaileyh .'ıhmer Ihsan 
932 tarihinde saat 10 dan 11 e kadar namı diğer Abrıham Viktor Efendinin 
Utlkapanında vaki Unkapanı deö-ir • bu milddcıt zarfında m:ıhkemc kalemine 
meninde birinci açık arttır:ma su~etf. mür:ıcaat ederek arzub:ıl suretini tebiiuğ 
le aatılaeainıdan talip Glanlann mu eylemesi ve yevmil tahkik olan 17·7·9:12 
an-en olan vaktinde hazır buluacak 
ntemuruna mUracaatlan Uln olunur. Pazar aat 14 do mahkeme Mloounda 

hazır bulunması lüzumu gazetelerle ilin 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk olunur. 

lllalıkemelinden: -----------~-------~---
Beyoğlunda Hal38kar Gazi ma • S A R 1 Y E R 

hilesinde kuyumcu İrfan bey sokn- M l ftdO !UğU d 
lmda (40) No: Ju hanede sakin iken a m r D en 
akıl hutalrğından dolayı Bakırköy Baltalimanında aauncaklı bos-
eınrazı akliye hastanesinde tahtı te. tan mevkiinde bedeli icar sabıkı 
da.vide bulunan Mithat oğlu Şadi e . 
fendinin haçnna ve mezkur hanede 50 lira olan tahminen yirmi dö-
•kin anası Faika hanımın nlayeti nüm tarla Oç 11ne mllddetle icarı 
altına konulmasına 8 - 6 - 932 fa. 3. 7. 932 pazar gllnll saat 14 le 
~n~e karar verilmiştir. Keyfiyet 
aaan olunur. ihale edHmek &zere müzayedeye 
bt,-a-nb_u_l_D_ar_d_ü-ac_n_ic_r_a_M_e-_ konulduju. (ı623) 
lllnırluğundan : 

Hacı Mustafa beyin Hüseyin Ziya 
beydeki ılıcağmdan dola}ı mahcuz ve 
fltiruhto mukarrer Tavşan Taşında 11rıç 
lmhaıc mahallesinde Mabeyinci çeşmesi 
IOltağında atik 22 mükerrer cedit 19 
tfo lu bir bap hane eJyc\'üm arsa otuz 
can mUddede fhalıl ıvveliye müzıyede
lbıe vaz olunarak 100 lira bedelle talibi 
lllıduinde olup bu kerre yüzde beş 
lllrımı ve on beş gün müddetle ibılei 
~YY• müzayedesine vaz edilmiştir. 

Hududu: iki tarafı Ziya beyin arsası 
\ir tarafı hamım yolu cephesi tariki ım 
.. trıabduttur. Mesabası bermucibl kroki 
118 arşın terbUnde olup kıymeti mubam
llılııesi ttmamı SM liradır Talip olanlar 
"rıneti muhamminesinin yüzde onu nls· 
betinde pey akçalannı alarak 928·6803 
~Ya No. sile 30.6·932 tarihine müsı· 
"'il Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
'-tar lıtanbul Dördüncü icra Memurlu· 
~ IDÜracaat eylemeleri ilin olunur. 

L. latanbul 7 ci icra memurlu-
Plldan: 
~a·~·~.a çe:rilmesine kırar verilen 
~ torunde Kurbqlı dere polis kulu
~ .. önünde Zcyned hanıma ait l adet 
~k salon hılısile J adet ufak halı 
~ lıalln 18 ci cumarttsi günü mıhalli 
..._ 6rda hazır bulunacak memuru tı
~dan saat 9 dan J ı e tadar açık 
~trıa ile 1111lıca1t ilin olunur. 13JSO) 
.----~~~~~~~~ 

inci iftls memurluğundan : 
~ Lt.nbulda Alıcı hamamda 67 No.lu 
~~atçı ÇamJş biraderlere ait iflAs 

ı ınabkemece rel edilmi~ olduğu 
Olaua11r. '814i} 

IJ<") <'ğ'u ikinci Noterliğine 
Hocl z:ıC.:e Zühtll Sabit ve ıe

rikl Uav .. 111 taui.ında o·uop ls
tanbul Çiçek pazaunda 16 numa• 
rada buluaan tlrketimiıi fesb 
eyledik. bu t•ketteki bDtDn hu· 
kukumu dairenizde mu•ddak 
aenet ile ıerikim Zllbtll Sabit 
be1e devr ettim. Ve alakamı 
kesdim. Keyfiyet uaulen Uinam 
reca ederim efendim. 

İstanbul Çicet pazın 16 numarada 
Camcı Halil 

ftbu illnname dairede alıkonu· 
lan a11l auaba11aa uypn olmak· 
la talep mucibince berayi neşir 
V akıt l'•ıeteaine ganderildi. 

11-6·932 
Bey oğlu ikinci Noteri 

A. llilmi 

Kiralık köşk 
Suadiye istasyonuna bet daki

ka meaafede dart odalı bir ld>tlc 
kiralıktır. Sahibi Osman Sabit 
Beydir. KendiaiJe her ı&a k6tk· 
te konuıulabillr. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dehin Haatallkler Mltell•••••• 
Cumadan maada her l'ln öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e kadar Ista• 
bulda Divanyolunda 118 numaralı ha 
susl kabinesinde dahili hutahklan 
muayene ve tedavi eder. Telef on: ı. 
taabul (2. 22398} 

1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 1 
K. O. Ye birinci fırka kıtaab 

ihtiyacı için 3500 kilo eoian pa • 
zarlıkla alınacaktır. ihalesi 14 
- 8 - 932 ıah günü ıaat 16 da 
komisyonumuzda yapılaa.ktır. 
Taliplerin tartnameaini almak 
üzere her gün ve pazarlığa itti • 
rak edeceklerin de vakti muay -
yende komisyonumuza miiraca -
atları. ( 423) (2565) . "' . 

K. O. kıt'ah hayvanata ihtiya
cı için ot kapalı zarf uaulile m&
nakasaya konmuıtur. ihalesi tS-
6-932 çarıamba günD saat 15 te 
komiıyonumuzda yapılacaktır • 
Taliplerin tartnamesini almak 
lzere her gün ve mllnakasaya 
iıtirak edeceklerin de vakti mu
ayyende teminat ve teklif mek. 
tuplarile komisyonumuza mllra
caatJarı. (344) (2233) 

• • • 
Birinci f1rka kıt'ata hayvanat. 

ihtiyacı için aleni mOnakasa ile 
ot ahnacakhr. İhalesi 15-6-932 
çarıamba günG saat 15-30 da 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
Ozere her gün ve münakasaya 
ittirak edeceklerin de vakti mu
ayyende komisyonumuza mUraca· 
atlara. (343) (2232) 

• • • 
Birinci fırka ihtiyacı için 91,200 

kilo saman pazarlıkla alanacaktır. 
ihalesi 15 - 6 - 632 çarşamba gtı. 
nu saat 16 da komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin fartname
sini almak lizere her ıün ve 
pazarlaia iştirak edeceklerin de 
vakti rnuayyende kom!syonu
muıa mOracaatları. (34SJ (2234) . .. . 

Haydarpafa hastanesi ihtiyacı 
için 7 ,200 adet piliç aleni milna· 
kasa ile alınacaktır. ihalesi 21-
6-932 Sab gllnO aaat 15 te ko
miıyonumuzda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin ıartnamesini almak llzere 
her gün ve münakasaya ittirak 
edeceklerin de vakti muayyeade 
komilyoaamuza muracaatlan. 

(37 v) (2389) 
• • • 

Birinci muhabere ala,.nda 
mevcut 300 araba gübre mliza· 
vedei aleniye ile satılacaktır. 
lbaleai 27-6-932 pazart11i ıaat 
1 S te komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin ıartnameeini almak 
Ozere her gün komiıyonumuza 
tllbreyi g6rmek üzere de birinci 
muhabere alayına ve mllzayede
ıine İftirak edeceklerin de vakti 
muayyende komisyonumuza mü· 
racaatları. (401) (2489) 

• • • 
K. O. ve merkez kıt'atı ve mil· 

essesatı hayvanatı ihtiyacı için 
saman kapah zarfla mDnakauya 
konmuıtar. lhaleai 15-6-932 çar· 
ıamba ınao saat 16,30 da ko· 
misyonumuzda yıpılacakhr. Ta-
liplerin ıırtnameaini alıaak Oıere 
her glln ve müaakaıaya ittirak 
edeceklerin de vakti muayyenin· 
de komisyonumuza mllracaat· 
ları. (350) (2239) 

• • • 
Haydarpaıa hastaneıi ihtiyacı 

için 18,000 adet ymuurta 1650 
kilo tere yağı 5,000 kilo franca • 
la ayrı ayra şartnamelerle ve ale-
ni münakasa ile ntan alınacak· 
tir. lhaleıi 21·6-932 1alı gBnll 
aıağıda ı&ıterilen aaatlerde k• 
miıyonumuzda yapılacaktır. Ta-
liplerin ıırtnamesini almak Ozere 
her glln ve mllnakaaaya iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatlan • 

(373) (2386) 
ihale saatleri 

Yumurta 15·3() da 
Tere yağı 16 ,, 
Francala 16-30 ,. 

• • • 
Aydın'daki kıtaat için senelik 

mp eti kapab zarf usultl ile 
mUnakaaaya konmuttur. ihalesi 
4-7-932 pazartesi sOnll uat 15 
tedir. Şartnameyi ıarmek iıti
yenlerla komilyoaumuaa taliple-

1 ıstanbul Beledlyesl llAnları 1 
Pazarlıkla altmıt top yirmi alb kiloluk yllz top on sekiz kilo

luk kltatla otuz paket mukavva iki yDz metro mücellit bezi, yllı 
tabaka bez taklidi kAğıt, iki kilo dikit sicimi satan ahnacakhr. 
Talip olanlar nDmuneleri g6rmek için her gün Levazıma ve pa
zarlığa g irmek için de teminat mektubu veya makbuzu ile 16 
Haziran perıembe günii saat on beıe k:ıdar Daimi encUmeae 
mUracaat etmelidt,tler. (2644 > 

~~~~~~~~~~~~~~~·~~---

1 ist. Evkaf Md. ilanlan 1 
Şilede Yenik&v vakıf ormanlarıoan yangın maballiodea imal 

edilmek Ozere C200) kantar kömUr 3 • 6 • 932 tarihinde mllzaye
deye konulmuıtur. 25 • 6 • 932 tarihine mOaadif cumartesi pil 
ihalesi icra kıhnacağından taliplerin yevmi mezk6rda lataabul 
Evkaf MOdiriyetinde Orman ve Arazii vakfiye idareaine mlira• 
caatlan ilan olunur. (2393) ----Mahalle ve mevkii Sokajı No. sı Cinıi M&ddell 

ican 
Beyoğlu Kuloğlu A.ğabamamı C. sin· 

de 3·cll vakıf hanın 
1 Dairesi l·ıe• 

.. 
" 

.. 
" 

7 
1 " 1 

" 1 
Beyoğlu Kltipmusta· Telgraf S. da 2-4 3 

" 1 
fa çelebi 

" 
No. b aparb111anın 
Abdullah 16 Haae 

18 tt 

ı 
ı 
1 " " Panıalta Fransız meıarbğı 

karıısanda 
Galata Sultanbayazıt Y eaiıebir 
Galata Kemankeıka- Helvacı 
ra Muıtafapafa. 

115 " 

42 " ı 
6 Hanenin 8-9 1 

Çemberlitaı Mollafe- Mahmudiye C.ıi 
nari. 

hiueai 
7 Haae 1 

Kadirga Katipıinan 

Bayazıt Sekbanbaıı 
Yakupaj'a. 
Oıklldar lbaaniye 
Oaklldar Tav8fiha
sanağa. 

Simitçi 

Çiçekçi 
Meazilhane 

11 Cami hademe 1 
oda lan. 

9-7 Hane 1 

6-4 " 1 
425 Derglhm ıe- 1 

llmlak kıamı. 
Ortaka, Bllytlkayuma 12 Hamam içüade 1 

Çelebiojla Allettln 
Babılli Nalbmesçit 
liayazıt Sekbanbatı 
YakuJ'•fıa. 
Mollaprani 
Çakmakçdar 

Yenic:ami avlusu 
Aziziye 

S oda. 
53-89 DllkklD 
16-55 

3 " 
1 
1 
1 Şimitçi 

" 
Topkapı C. si 
Tarakçılar medre
aeai ittiaaliade. 

4 4 • dOldrln 1 
35 Dr'•kb 1 

Kasımpqa Cımiikebir Turabibaba 
Kasımpafa Seyitali· Cami ittisalinde 
çelebi. 

5 
41 

tt 

,, 
1 
1 

" Kabataı ÔmeraYDİ 
Mandıra 

Dolmababçe C. ıi 
45-29 

195-203 
221-223 
21-19 

5 
3-1 

39-25 

" 
" 

" Beıiktaı Şenlikdede 
Eren köy 

" Kuruçeıme 
lslaayon C. ıi 
Topçular C. Iİ 
Mandıra 

" 
" 
" 
" 
" 

Tophane Sttbeylbey 
Kaaımpaıa Seyitali
ç_elebi 
Usklldar Gerede Y eaicami avlusu 92 Yağ mafua• 1 
HocapafA lbnikemal 50-48-46 Bodrum Ye oda 1 
Galata Y olcuzade lakender boğaıı · 1 Garaj 1 
Çemberlitaf Vezirbanı 3-cii kat 13-19 Oda 1 
Defterdar Abd6lvedut Ejrikapı S Ka,.kbue 2·.-
Nitantaıı Muradiye Cami ittiaalinde 43 Dlkkln S-.... 
Alurkapi Seyitbasan Lebiderya O Mataza Ye,... 3 

dekçilik. 
Ballda mewkilerile cinsleri yaulı olan vakıf emlak hizalarna

daki mllddeUerle kiraya verilmek Ozere mOzayedeye koamattar. 
ihaleleri Temmuzun 4·cü pazartesi gllnil yapılacaktır. Taliplerin 
yevm ve saati mukOra kadar Çemberlitaı'ta EYkaf Mllcliriyetin
de ak arat kalemine mllracaatları. (2624) 

rin vakti muayyeninden evvel 
795 lira 3 Ku. muvakkat temi· 
natlarile urflana Aycbn'da 37 
inci alay abm ALım komiıyoouna 
mllracaatları. (429) t2597) 

• • • 
Edremit'teki kıtaat için 99,000 

kilo aığar eti kapalı zarfla mDna
kasaya konmuıtur. ftbu mikt'r 
her ton ihtiyaca g&re a'macak· 
tır. lbaleal 28-6-932 sala glntl 
11at 15 tedlr. Talipleria prtna• 
meyi almak llıere her silo mll
nakuaya iftirak edeceklerin vak• 
ti muayyeninde ticaret odaıı taı· 
diknameaile temiaab muvakkate 
ile Edremit alım satım komiıyo
nuna mllracaatlarf. ,430) (2598) 

• * 
Çatalca mliatabkem mevkii re

viri içia 2,000 kilo koyun eti a• 
Jenl mllllakua ile abnacaktır. 
lba'eai 18-6-932 cumarteıi srlnll 
aaat 15 te yapdacaktır. 1 aJiplerin 
pıtaameaiDi almak Dftre her 

gUn ve ihaleye iftirak edecek· 
lerin de vakti muay1eainde ko-
misyonumuza mDracaatlan. (43D 

(26S7) 
• • 

Haydarpap bHtanesi içia 428 
kilo francala pazarlıkla alıaacak
br: İbaleai 15· 6· 932 Çarıamba 
gGnO saat 17-30 da komisyonu
muuda yapılacakbr. TalipJeria 
prt:ıameıini g&rmek Ozere her 
gün ve ihaleye iıtirik edecek• 
Jerin de vakti muayyeaiacle ko-
miıyoaumuza muracaatlan. (43') 

(2638) 
• • • 

lzmit'teld kıtaat içia 1,662,751 
kilo odun kapah zarf umlile ala
nacaktır. lbalHi 4· 7·932 paırtell 
gftnll saat 10 dadır. Taliplerle 
vakti muayyeninde teklif Ye te
minat mektuplarile birlikte lzmit 
satın alma Lomlıyonuaa mira• 
caatları. (436) (2639) 
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S.S.C.J 

ISTANBUL, GALATA ÇiNiLi RIHTIM HAN 

S. S. C L (Rusya) seyyah 1çin dünyanın en merakaver bir 
memleketidir. Bu memleket her hafta ve hatta her gün daha 
fazla bir :ılıika uyandırıyor. BERNARD SHA W 

Sovyet lttihadın1 yalnız bir defa ziyaret etmiş olan her ıeyyab ye iş adamı da bunu tasdik eyler. Çünkü S. S. C l de: 
FevkalA.de güzel ve bilhassa, seyyahlarda büyük bir alaka uyandıracak tabii manzaralar, yeni 
bir hars ve mahiyeti itibarile dünyanın yegane barıi müesseseleri. 
Muhteşem inşaat, yeni fabrikalar, vüs'atleri itibarile bütün dünyanın iktisadi hayabnda amil 
olan elektrik ve hidrollelektrik fabrikaları, 
Dünyanın en büyük zirai çiftlikleri, 
Yenidea in~a edilmiş sosyalist şehirleri, 
Sovyet ittihadında yafıyan yüzlerce kavimlerin ve müstakil milli mıntakaların hayat, hars Te a
detlerini ve ilh.. görebilirsiniz. 

Bütün bunları görmek için her mevsimde Sovyet ıttihadının bütün ölkelerıne seyahatlel te(tip 
eden "J N T U R i s T,, (Dnlet Seyahat Of isi) şirketi ne müracaat ediniz. 

iN -
S. S. C 1. (Rusya) nın en iyi otel ve lokantal:ırını, lüks otomobillerini her lisandı konuşan rehberlerini. seyyahların 

ve "INTURIST,, in hizmetine müracaat eden diğer eşhasın emrine Amade bulundurmaktadır. S. S. C L nin şayanı 
temaşa yerlerinin ve müesseselerinin ziyaretlerini tertip, şimendi[er, vapur biletlerini temin ve giriş ye çıkış vizelerinin 
alınması külfetini deruhte eyler. 

Seyyahlar arzularına göre, seyahatlerini münferiden veya ızrup halinde icra edebilirler. 
10 kişiden az iştirak etmemek üzere tertip edilen ızrup seyahatlerinde normal fiatlardan mühim bir tenzilAt yapılmaktadır. 
Darülfünun talebesi, müderris , muallim, tabip, mühendis ye mümasil grup icin bilhassa mutedil ve ehven seyahat üc-

retleri. Bu gibi gruplar için her seyahate mahsus olmak üzere ve arzularına göre hususi program üzerine muayyen 
mevkilere de seyahatler tertip olunur. 

S. S. C. 1. ye Yapılacak Seyahate MüteaJlik Bütün Hususatın Öğrenilmeıi için 
"INTURiST,, Şarkı Karip Mümessilliğine müracaat ediniz, 

lstanbul, Galata, Çinili Rıhtım Han·. 
Telefon : BeyoAlu 2358, Telgraf adresi ı lnturlst lslanbul 

BtL0M.UM 
llCZANELERDI 

SATILJR 

'• Fnılt saıı
Y• "Eno • 
ISimlcrile 
•tike Um 

tabrıtıı.ı:ııa 
alim.U 

,1arwudıı. EMO"S 
FRUIT SALT 

.Sicaklarda. damar agrislıı· 
dan. bıılanbdan, yarim bat 
agrisindan ve suihazimden 
mdtevellit rahatsi.zliklardan 
masun kalmak isterseniz : 
tatli müleyyin, tabii tozsuz 
mOshil olan şekersiz E:ıo's 
" Fruit Salt " gazözlü müs· 
tahzarindan sabah ve akşam 
bir llardak su derununda 
bir kahve Jı:aşigi mikdarinda 
alinu. 1

-·--

·---- - - ---·----------
As. mk. Sa. AJ. komi•yonu ilanları 

Kuleli Askeri Jisesinde mev
cut 24 hayvan için 14000 kilo 
çayır otu pazarlıkla satın alına
caktır. Pazarlığı 16-Haziran-932 
perşembe günü saat 16 ya ka
dar Tophanede Merkez Kuman
danlığı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin ko
miıyona müracaattan. (15) (2611) 

4 • • 

GOlhane hastanesi ihtiyacı için 
50 tabut yumurta aleni münaka
sa suretile alınacaktır. Münaka
saıı 19 Haziran 932 pazar günü 
aaat 16 ya kadar Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin tartnamesioi görmek 
için komisyona mUracaatlan ve 
iıtirak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmalan. 

(288) (2211) 
• • • 

Harp Akademisine ait 6250 ki
lo ıığır etine verilen fiat gali gö
riildüğünden münakasaıı 18· Ha
ziran-932 cumartesi günü ıaat 
16 ya kadar Tophanede Merkez 
kumandanlığı satın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek için 
komiıyonda icra kılınacaktır. Ta
liplerin ıartnameıini görmek için 
k .. iayooa milracaatları ve işti
rak içinde muayyen Taktinde 
komisyonda hazır bulunmalan. 

(19) (2614) 

Askeri mekteplerle liseler ve 
Gülhane hastahanesi ihtiyacı için 
10,000 kilo yufka aleni münaka
sa suretile 7000 kilo tuzsuz te
reyağı kapalı zarf suretile iki 
ıartnamede olarak satın alına
caktır. Münakasalan 22 Haziran 
932 çarşamba günil kapalı zarf 
14,30 da aleni münakaaa ıaat 
16 ya kadar Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satın alma komiı
yonunda icra kılınacaktır. Talip
lerin şartnamelerini görmek için 
komisyona mllracaatlan kapalı 
zarfa iştirak için de şartname
leri veçhile bazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını ihale gilnünün mu
ayyen Y~tinde mUıelıel numaralı 
ilmilhaber mukabilinde komisyon 
riyasetine vermeleri. (294) (2383) 

• • 
idareleri merkez KumandanJı

ğına merbut 10 müesıese için 
150 tabut yumurta kapalı zarf 
ıuretile satın ahnacaktı. Münaka
sası 19-Hazirao.932 pazar gllnil 
saat 14,30 da Topban~de Mer
kez Kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini görmek 
için komiıyona müracaatları ve 
ittirak içinde şartnamesi Teçhile 
hazırlıyacakları teklif mektupla
rını ihale gününün muayyen vak
tinde komisyon riyasetine ver
meleri. ('.t87) (2212) 

---• Do. lhsıın Sami ---•I 
ISTAFILOKOK AŞISI 

Sıafilokoklardan mütevellit (ergenlik, 

kan çıbanı, koltuk aln çıbanı ar· 
pıcı k) ve bütün cilt bastalılda-

rına karşı pek tesirli bir aşıdır. 

Oivınyolu No 189 

üç şekildeki Krem Pertevi 
cilde olan menafii itibarile kış 
ve yaz istimali ihmal etmeyiniz. 

Kadın ve doium hastalıkları 
Mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Natit 
Türbe, eski Hililiahmer binsıa 

N ç; Tel. 226 21 ~o __ _ 

,_VAKiT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Valot yurdu. 
Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idııre 2.4370. 
Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone ,artları: 
1 3 6 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

!!,! ,artlarımız: 
Resmi Husus! 

Satın I O Kş. 12,50 Kş. 
Santim• 20 .. 25 

KUçUk Hin !•rtlar1mız: 
1 'i " ~ l· I O Uefalıı. 
30 50 6 5 7 5 100 Kuruş 
A-Abonelerimızin her üç aylı-

8 ğt için bir defa meccanendir. 
B - 4 satırı geçen ilAnlımn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur, 

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

Şak ika 

tabır olunan 

ba,ağrılarında hastaya evvela 

mutlak bir sükün temin etmeli • 
müteakıben 1 - 2 Aspirin tableti 

vermelidir. 

TAKLiTLERDEN SAKININJZ l 

İ $~-AR LA • 

PIR.1 

yarım 

J _________ o __ e_v __ ı_e_t __ o __ e __ ITl __ ı_r_y_o __ ı_ıa __ r_ı __ ı_ıa __ n_ı_a __ r_• ________ , 

Görülen lüzuma mebni, 2 adet Jol<omotif ile 15 adet muifhtle 
yük Tagoou H.P. dan Filyosa nakledilecektir. 

işbu nakliyatı icraya müsait vapurları olan şirketlerle pazarlık 
yapılacaktır 

Pazarlık, 18· VI-932 tarihine müsadif cumartesi günil saat 10 da 
Haydarpaşa mağazasında vuku bulacaktır. Talip olanların şeraiti 

anlamak üzere mağaza müdürlüiüne her gün müracaat edebilecekleri 
ve pazarlık iUnUnde de pazarlıia iştirakleri ilan olunur. (2495) 

Haydarpaıadan Halebe yapılacak bira nakliyatı için Adana 
Nusaybin hattıle m6ştereken D. D. - 60 numaralı yeni bir tarife 
ihdas edilmiştir. 

Fazla tafıilit için Haydarpaşa iıtaayonuna müracaat edilme
lidir. (2626) 

KUçük şişeler ve binlikleru: yapılacak su nakliyatına ait bot 
fişe ve ambalajların 15. 6: 932 den itibaren mahreçlerine mecca
nen iadesi hakkında 27 numarılı teozilli tarifede tad!lat yapılmıf-
tır. Fazla tafsilat için isbsyonlarımıza mfiracaat edilmelidir. (262S) 

AJID: .. _ 

-Vah, vah, vah!. O canım elbise daha 
ikinci giyişinde akmıya mı başladı. 

.. Kabahat sende!.. Niçin: •• ~ 

almadın? •• 


