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Düµganın Mukaddeı·atı Lozanda l(onuşuluyor 

Fiatlar indirilmelidir ! 
· 'Framvay, tilnel, vapur, elektrik, su şirket
lerini kontrol edecek makam yok mudur? 

lstanbul'da tramvay, tünel, elek
trik, su, Haliç, Şirketihayriye, Seyri
llef ain gibi resmi ve gayri resmi bir 
taktm imtiyazlı şirketler var. Bü
tün bu şirketlerin ücret tarifeleri ile 
k'ömür fiatlan ve amele yevmiyeleri 
arasında büyük bir münasebet var
dır. Bu müesseselerin imtiyaz muka
'teleleri ve nizamnameleri mucibince 
kömür fiatlan ,.e amele yevmiyeleri 
değişirse, tarifeleri de değiştirmek 
İktiza eder. Onun i~fo. zaman zaman 
bir tarife komisyonu toplanır .. Vazi· 
:>'eti tetkik eder. Ortada değişecek 
bir şey olup olmadığına bakar. 

Fakat çok şayanı dikkattir ki, ko
;lll~yonlann bu toplanışları esnasında 
lllev:zuu babio;; şiııketler ve müe.<::sese
lerin tarifelerini artıracak her hangi 
hi., yeni amil mevcut olursa, kö-

mür fiatlan ile amele yevmiyelerin
den bid artmış ise, müzakereler 
~ok hararetli olur, ,.e mutlaka tari
f enin tezyidi kararile nihayet bulur. 
Lakin komisyonlar bilakis tarife nis
betlerini indirecek ahval ve şerait 
içinde toplanırsa, bu toplnnıştan kim
senin haberi bile olm:ız, Bir iki celse
den sonra azalaı·, toplandıkları gi
bi dağılır. Ccretlerin tenzili ciheti 
hatırlara bile gelmez. 

Buna misal olmak üzere, dört beş 
sene evvel lngiHere'de vuku bulan 
bir m:\denciler grevi hadisesinin ls
tanbul'daki tesirlerini hatırlatırız. 
Filhakika o vakit, Jngiltere'den kö
mür ihracatı kesilince, her tarafta 
bir kömür buhranı baş göstermişti. 

Mehmet Asım 
1 Alt t:ır:ıfı 2 inci ~adamızda 1 

Bu defa ne yapılabilecek? 
Lozanda dört başvekil ve hariciye 

nazırı görüşüyorlar 
lsviçrede bugünlerde iki bOyük dün

\'a kDnferansı birden toplandı : Cenevre 
tahdidi tcslihat ve 
Lozan lionferansları. 
flütün düny:ının mu
kadı.leratı bu iki kon-
feransta bUyük dev
letlerin alacakları ka-

rarlara ha~lıdır. Onun 
~ her es bviçre 
ıin bu iki ~ehrinden 

tclecek haberleri bek

'iyor. 

ı Cenevre) ile (Lo-

f ran51z Başvekil ın) birbirine otomo· 
M. Herye >il ile ancak bir sa:ıt 
safcde iki şehir olduğu için Ingiliz. 
ıınsız, Alman, ltalyan Başvekilleri ve 

hariciye nazırları bu
günlerde bu iki sebir 
arasında mekik do-

l\ uyacaklar, birinde 
tahdidi tesllhat me· 

selesini konuştuktan 
sonra beynelmilel mali 

meseleleri müzakere 

etmek için öteki şeb· 

re gideceklerdir. 

Alm:ınyada Heisicümhur Ilindcnhurg\ııı 
lJitlcr taraltarlan ile anl:ıstı!ını gösteren 
hadiseler vuku bul-
ması nazarı dikkati 
celbediyor. 
Rivayete göre Fr:ın

sa Almanyıda l lit-

lercilcrin artık siyasi 

vaziyete temamilc ha 
kim olmıya ba~ladık· 
)arını ve buna mAni 
olmak imk4nı kal
madığını gorunce 
bun lan Ru~yaya k:ırşı ' 
kullan malt için ma't 
meselelerde Alm:ın 11 ~ 

\1,nan Başvc'Kill 
t-on Papen 

itilAt etmek istiyo ,,~ lngiltercnin Jr 
bu yolda müz:ıhert ~~- -': ,ı anlaşılıyormu~ 

Tabit bu rivayc\, 
ne dereceye kadııı 

doğru olduğunu ta
yin etmek iroHnsız-

dır. Yalnız lngilia 
gazetelerinin (on se-

neden beri hiç bir za• 
man Fransa ile In-
gilcerenin arası bu
günkü kadar yakın olJ 
madı\ şeklinde yaptık 
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Şimdiki halde bu 
konferanslardan nasıl ları neşriyata b:ıkı-

. ·. 
'·'· ... .. . . ~. . 

1 bl·r 11· k lh lırsa b:Jhassa ( Lo· Tral'r'a b~. rı'Cı'ye nazın 
nıtmz naşvelfll'ı ne ce çı ·acaı;· 1 '' , .., ran ) konferansınd:ın M. Grandi 

•
1
• Mak Donald henüz ma!Om değil-i sonra dünyanın çok mühim kar:ırlar kar· 

1,ir, Yalnız konferanslardan evvel lngiliz şısınd:ı kalm:ısı ihtimali v:ırdır. 
aşvekili Mak Donahl'ın Parlse giderek Bu hususta gelen telgraflar 
~a iki J!Ün ka iması . diP;=e=r =t=a=ra=f t=a=n =='=k=ln=c=l===•::•:!!Y::f=:a=m~ı=z:=d;;;a;;d;,:ı;;r;,• ===-

Emir F ayşal Hz. şe~rimizde 

d Hicaz Ye Necit prensi Emir Faysal Hazretleri dno Aolı:ara
b •n ıehrimize döomüılerdir. Istaobulda bir hafta kalacaklar ve 
liUradan Batum tariki ile Irana gideceklerdir. Res:nimiz Emir 
•ıretıerioi Haydarpaşada gösteriyor. 

- Bu husustaki yazımız altıncı sayfamız.dadu -

Yunanistan da 

Bir ceneralla Uç 
MI ralay tevkif edlldl 

Atina, 16 (Husuei) - Hava nazı
rının emrile jeneral Adamidisle üç 
miralay muhilli Jnııbat bir muh -
tıra imzalıyarak hava nazırına ver -
mek cürmile tevk.if edilmişlerdir • 

Bunlar, hava nazırına verdikleri 
muhtırada, Yunanistanda tayyare -
ciliğin bidayeti teeasüsünde 150 tam 
teç.hizatlı askeri tayyare bulunduğu 
halde o zamandan beri bu tayyare -
lerin tecdit edilmedillni, Yunan as -
kerl tayyarcciliğinin günden güne 
söndüğünü, ,·erilen tahsisatın IUzum 
suz yere sarfedildltfni, kuvayı hava
iyenin başına, taytarecili.kle hiç bir 
alakası buJunmıyan ve kıymet ve me 
haret~e madunlarının dununda bulu
nan bir takım adamların getirildiği
ni beyan edjyorla-r ve kuv~~ havaiye 
kadrosunun iktidarsız unsurlardan 
tathir n tasfiyesini talep ediyorlar
dı. 

Şurayı devlet azalığı 
namzetleri 

Ankara, 16 (Vakıt) - Şurayı 
devJet azalıkJarına baş muavin
lerden Talat, sabık Giresun va-
lisi Rami, sabık Istanbul valisi 
Raşit, sabık Aakara meb'usu 
Sami, ıurayı devlet bat muavin-
lerinden Ferit, Muammer, Bilecik 
Emin, eıbak Malatya mutuarrıfı 
Adil, ticaret mu,aveleleri tetkik 
heyeti reısi Enft Behiç, evkaf 
hukuk mütaviri Murat emfAki 
miUiye müdOrft {RnıtO,' . mUlkiye 
milfettiıi Nedim Nazmi lzmir 
Ağırceza reisi Ali Riza: sabık 
Edirne valisi Abdullah Naci Hi
caz sefiri Abdullah Hüsnü,' Ay· 
dm valisi Fevzi, Kayseri Yalisi 
Fuat, Gümüşane HUsnO, Anka-
ra sabık meb'us Ihsan, sabık 
mutasarrıflardan Kemal, tahlisi
ye umum müdOrü Necmettin, 
Kütahya valisi Nüsret, Beylerin 
namzetlikleri ileri sürülmektedir. 

Halkevl mecmuası 
lstanbul Halkevi kımzldamıya baf

ladı. Neşriyat şubesi, bir edebiyat 
mecmuası çıkarmak için hazırlanıyor. 
ı."1UŞ. .11dını da. bulmuşlar: 

"Yeni Türk mecmuaaı,, ••• Fena de
ğil. Garp muhabbeti daha isimden 
başlıyor: 

La nouvelle revue Franç~e'in 
Türkçesi! 

Anadolu dem.iryollanrun, Elektrik 
şirkttinin, hava gazı kumpanya8lnın, 
liman kooperatifinin, fOförlerin, mek
tep çocuklannın bile mecmua rı
kardıkları bu heves, dünyaaında, bir 
edebiyat mecmuası çıkmayışı ıaşıla
cak bir Uımaldı • 

Halbuki, mecmua ve edebiyat, bü
tün yeni hareketlertn anaaı ve baba· 
sıdır • Hangi içtimai lıamle vardır 

ki, bir mecmuamn ve bir edebiyatın 
eseri olmasın? 

Hayatınuzda ilk garbe yüz çeviriş 
edebiyatla başlamadı mı? Sade li&an 
(Genç kalemler) in eseri değU midfr? 
Türkçülük cereyanını. (Türk yurdu) 
mecmuaaı doğurmadı nu? 

Havai bir eğlence sanılan edebiyat 
ve mecmua, bütün ciddi işlerde üı

tikbalirı keşif kolu olmuştur. 
Halkevi mecmuaaından da, inkı -

lap, bir çok yapılmamış hizmetler 
bekliyebüir. 

Yu•'!f Zir• 

, 

932 Bütçemiz 
Masraf kısmında mühim 

tadilat yapıldı 
Açık maaşları - Borçlar - Terfi zamları -

Harcırahlar - '"feşvlkl sanayi 
Ankara, 16 (VAKiT) - 932 mali li senesi nihayetine kadar hükilmet 

bütçesi tabedilerek heyeti umumiyeye bütçesinden müte\'Cllit karşılıksız 

tevzi edilm.4ıtir. Bütçe encümeni maz borçlara mukabil istihkakı tebeyyün 
batasında şöyle denilmektedir: edenlere yedi senede itfa edilmek ve 

Dünya' buhra..>tının tahmin imkanla- yüzde beş faize tabi tutulmak üzere ha 
rının hududuna sığmıyan dereceleri ib zine tahvili verilecektir. 
raz eylemesi. üzerine ithalUın kon - 2 - Sakıt hükumetten müdevver 
tenjana tabi tutulması gibi fevka - mahsubu umumi kanununa tabi deyin 
iade tedbirler alınmış ve bun ilmühaberleri sahiplerine yirmi sene
ların tamamile muamelat üzerin de itfa edilmek ve yüzde iki faiz tutul 
de tesirleri dolayısile memlekete ha- mak üzere hazine tah,·Hi verilecektir. 
ri~ten girmekte olan dövizin azalması 3 - Açık maaş alacak mcnlllrlar 
ve nihayet alelQ.muaı mahsulUı :ırzl- şöyle bir tahdidata tabi tutulacaklar
ye kıymetlerinin' dil'flqesi umumt mu- dır. 
amelat hacminin küçütınestne ,·e va- Açıktaki memurlardan filt hizmet 
tnndaşlann tediye· kabiliyetinin azal- müddeti yedi seneye kadar olanlann 
masına sebep olmuştur: Bu sebepten dörtte :bir, on seneye kadar olanla 
gümrtik varldattnda, muamele vergi- tlçte bir, on beş seneden fazla olanl:ı
sinde büyük azlık görülmüştür. Diğer rnı. yarım maaş nisbetinde açık maaşı 
terinde de az çok farklar görülmekte verilecektir. 
dir. Masraf bütçeeinde !U tadilAt ya- 4 - Terfi eden memurlar 931 den 
pılmıştır: itibaren terfi zamlannı alamamakta 

1 - 927 senesi nihayetine kadar bi- idiler. Encümen bu hükmü nakzetml 
rlkmlf olup 1513 numaralı kanun hU- ve 931 malt senesi içinde terfi eden 
kü-mlerine tabi olan borçlar ile 931 ır.a (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

6ayri mübadiller toplandılar ve 
yeni bir idare-heyeti seçtiler 

Eski idar~ heyetine gene hücum edildi, 
haksızlık arşı alaya çıkmış ! . 

Gayri miiba
diller dün Da
rülfilnun konfe
rans salonunda 
güriiltnın bir top
lanma ·daha ya
parak yeni idare 
heyetini ıeçmiı-
Jerdir. · 

lçtimaa ~adın, 
erkek 300 kadat 
gayri mübadil 
gelmiıtir. Riya- , 
sete Iamail Milt· DlnkD toplanhdlİ bulunanlardan bir kısım 
tak Bey seçildikten sonra .. _ okumuttur. Rapor okunurken 
ki inare heyetinden Fazlı Necip muhtelif yerlerinde kesilmiş, bir 
Bey kürsiye çıkmıı, cemiyetin çok gayri mübadiller ıöz söyle· 
bir senelik faaliyet raporunu f Alttarafı 6 ıncı sayfada] 

Rus _!!tektepl~tjnde~·· tetkikler 

Baıvef<ilimizin refakatinde Rusyaya gtden mütehassıslarımız 
et Pa,a Hz. nin avdetlerinden sonra orada kalarak baza şu

O- erde tetkikat yapmıılardı. Resmimiz, bu arada Rus maarifini 
tetkik eden, talim ve terbiye heyeti reisi Ihsan Beyi bir Rus 
ilkmektebinde gös-teriyor. Bu meldepteki tal~beler her denteD 
eYfel üç dakikalık serbest hareketler yapmaktadırlar. 





Giinün 
- Meselelerinden 

Ekmekciler belediye 
lle alay mı ediyorlar? 

lstanbulda çıkan ekmek buhra
nı, esefle itiraf edelim ki, lstan· 
bu} belediyesi için acıklı bir imti
han oldu • Bu imtihanda beledi
Yenin muvaffakiyetsizliği gün gi
bi 'meydana vurdu • Bir kere ek
nıek nar hı her haf ta çarşamba 
ıünleri değiıtirilir iken, beledi
Yenin bir gün daha bekliyemiye
rek salı günü yeni narh ilan 
etnıesi, bu muvaff akiyetsizliğin 
birinci merhalesi idi . Bu suretle 
belediye ekmekçilerin, fırmcıla
rın, ve onların ar.kanındaki de
iirmencilerin tazyikine boyun eğ
IXıİf oluyordu! 

Fakat iç burada kulmac!ı. Ek
ınek için yeni narh, dokuz buçuk 
kurut olarak ilan edildikten 
ıonra, diğer bir hadis~ oldu: 
Narhı dokuz buçuk ku • 
?'Uf olmasına rağmen, bu 
defa sekiz kuru~a ekmek 
satanlar görülmiye başladı . Bu 
da, ekmek için belediye narhıııın 
ne kadar acele ve hesapsız kon
lnuf olduğunu gcsterdi. 

Mademki belediye narhını hı.ıf
!ada bir defa, çarşamba günleri 
ılin ediyorda • Bu usu!e göre, 
belediyenin her fırıncıdan, ihtiya
cı nisbetinde bir haftalık ununu 
hafta batında tedaril:: edeceğine 
dair evvelden b;r teahhütname 
alması lazım gelirdi. Böyle bir 
teahhütname veremiyecek olanla
ra, fırın işletmek hakkı veril· 
.nıezcli . işte bu tarzda hareket e· 
dilmiş olsaydi, hafta içinde gör 
düğümüz karğaşahkların önüne 
geçilirdi. 

Bununla beraber gerek bu tarz· 
da bir tedbir alınmıt olsun, gerek 
olmasın, fırıncılar hafta içinde 
"Nar hı yükseltiniz!,, diye hare• 
kete geçince, yapılacak şey, her 

,.sareye ba! vurarak, mukavemet 
tme Jırınlardan bazılarına i

cap ederse vaziyet ederek, bele· 
diye kontrolü altında ekmek çı· 
kartmak ve muayyen narh üzeri
ne sattırmak, her halde çarşam
ba gününe kadar narhın devC\mım 
temin etmekti • Çiinkü ancak bu 
ıuretle belediye ve hükumet ku, .... 
~etinin memleketteki nüfuzu mu· 
hafaza edilebilirdi • 

Fakat şimdi de ititiyoruz ki, 
dol"Uz buçuk kuruş ü-
zerinden narhın ilanından 
ıonra sekiz kuruşa ek-
mek ıatıldığını gören belediye 
hu defa gene hafta sonunu bekle
ıneden ekmek fiatmı değiştirmek, 
Yani sekiz kuruşa indirmek istiyor 
ınuı . Bu suretle hesa!)sız bir 
ıurette konmu! olan narh hatasını 
&ene acele bir şekilde tashih et
Jneği düıünüyormuş .... 

Gelenler gidenler 1 
Paris Tıp fakültesi profesör

lerinden M. Charleı Andre ve 
•ilesile Fransız asebi hastalıklar 
J>rofesörlerinden M. Danjan Tah
randan şehrimize gelmişler ve 
~Ua akşam ltalyan vapuriJe Mar· 
•ılyaya hareket etmişlerdir. 
§Fransız sefiri Kont de Cham

brun ve Fransa sefareti atate 
llıiliteri kolonel Saron Aokaraya 
fitmitlerdir. 

ilk mekteplerde 
b· lıtabul vilayeti dahilindeki 
dtimum ilk mekteplerin son ıı-

llıf imtihanları dün bitirilmiıtir. 
Cumartesi ııünü mektep ida-

b!leri tarafından numaralar teı
d ıt edıler~k şahadetnameler dol

Urulacakbr. 
Tarih gurupu bakalorya 

lmtlhanlar1 
le 2 Temmuzdan 11 Temmuza 
İdar Aokarada devam edecek 

0 an tarih kongresine, bir çok 
llıuılfimlerin iştirak edebilmesini 
te111• • 

ID ıçia liıe Ye orta mektep 
~ I• apa bakalorya imtihan· 
~~ını?., Paıarteıi gUnü yapılması 
... ~ Yeklletinden bil~!_r!lmiıtir. 

1 Glntln Haberleri 1 
B!r ~~!1trolör feci Ekmek narkı Vapurcular heyeti 
Bır olumden Ankaradan 
Kurtuldu 
Beşiktaş Tramvay deposu kon

trol memuru lbrahim Suphi 
efendi, dün sabah Ortaköy Ak. 
saray tramvayında kontrol vazi
fesini yapmak için· Beı;iktaş is
tasyonunda tramvaya atlamıştır. 
Fakat sabahleyin tramvayın ön 
sahanlığında fazla müşteri ol
duiundan içeriye girmiye muvaf
fak olamamış bu esnada bindi
ği tramvay, istasyonda duran, 
tramvay nrabo:sı hizzsma gelince 
lbrahim Efendi iki tramvay ara· 
sında kalmıştır. 

Feryat üzerine vatman birden· 
bire tramvayı durdurmuş ve bu 
ani manevra iki hadiseye sebep 
olmuştur. 

iki vagon arasında kalan kon
trol lbrabim Suphi Ef. sağ ko
hından ve sağ kaburga kemiğile 
yüzünün bir kısmından yaralan
mak suretilc müthi~ bir faciadan 
kurtulmuştur. 

lbrahim Ef. derhal Beyoğlu 

zükür hastahanesine götürülmüş
tür. 

ikinci hadise tramvay içinde 
bulunan Ortaköyde Dereboyun· 
da 45 numaralı evde oturan 
mektep talebesinden Matmazel 
Antipinin de başını birdenbire 
tramvayın camına çarpmaaı yü
zünden cam kırılması ve luzcağı 
zm yüzünün muhtelif yerlerinden 
yaralanmasıdır. Maamafi Matma
zelin yraıı hafiftir. Evine gön-
derilmiştir. . 

iki otomobil ka:ıı:nsı C::at1a 
Şoför Burhanetlin Efendi ida

resindeki otumobille istiklal cad
des:nden geçerlr.cn kapuc'1 Zih
niye çarpmıştır. Zihninin sol kolu 
ile alnı hafif surette yaralanmış
tır. Burhanettin Efendi yaka-
1anmıştır. 

Şoför Kazım efendi de idare
sindeki 2519 numarala otomobil 
ile Beyoğlunda Yeni çarşıdan 

geçerken ayna mahalde 70 nu
marada oturduğu anlaşılan 7 ya
şmdaki Arşalos ismindeki kı2ca
ğıza çarparak muhtelif yerlerin
den hafif surette yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. 
Kazım efendi yakalanmıştır. 

Fethi dayak yedi 
Beyoğ:unda sebzeci Koço ile 

seyyar manav Fethi bir alacak 
meselesinden kavga etmişlerdir. 

Koço, Fethiyi sopa ile döğ

düğünden yakalanmıştır. 
Kama dUşUren mada 

Ayasofyada mektep sokağında 

Zahire borsası 
ne diyor? 

Ekmek narhının dokuz buçuk 
kuru§a çıkarılması üzerine, ek -
meğin sekiz kuruşa idare ettiği 
halde, narhın birdenbire bu ka • 
dar yüksetilmesinin doğru olmadı 
ğmı yazmıştık . 

İstanbul Vali ve belediye reisi 
Muhiddin Bey, bu hususta şun -
ları söylemiştir: 

- Bizim tayin ettiğimiz f iat, 
zahire borsasının resmi bültenle • 
rine bakılarak tesbit edilmistir • 
Binaen aleyh, zahire borsasm; i · 
zafeten vaki olan neşriyatın ha • 
talı olduğunu söylemek lazımdır. 

Vali Beyin bu beyanatı üzeri • 
ne ticaret ve zahire borsasına mü -
racaat eden bir ınuharririmize, a • 
lakadar bir zat, şunları söylemiş -
tır. 

- Borsanın rakamları doğru -
dur . Biz, en ince teferruata 
kadar rakamları tesbit ederiz. 

Belediyenin tesbit ettiği fiat 15 
günlük cedvellere bakılarak kon • 
duğu için, bu karışıklıklar olmak 
tadır. 

Hele son haf ta zarfında buğday 
fiatlarınm sür'atle inip çıkması bu 
karışıklığa sebebiyet verır.i~lir. 

Adliyeye gönderilen fırıncı yok 
Ekmek buhranına sebep olan 

f ırmcılar hakkında tutulan zabıt 
varakaları belediye tarafından tet
kik edilmektedir . Dün, son pos 
ta gazetesinde, noksan ekmek 
çıkardığı tesbit olunduğundan 
dolayı me§hur bir fırıncının iaşe 
kararnamesinin dokuzuncu mad • 
desine tevfikan muhakemesine ba 
kılmak üzere Adliyeye verildiği 
§eklinde bir haber çıkmıştır. 

Müddeiumumilik nezdinde yap 
tığımız tahkikata göre, hakkin -
da iaşe kararnamesi tatbik edil • 
mek üzere böyle bir fırıncı he • 
nüz Adliyeye gönderilmis değil • 
dir. ~ 
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yaşmda Rıza ismindeki şahsiyet 
Ayasofya polis ı:oktası önünden 
geçerken yere büyük bir kama 
düşürmüştür. 

Memnu es!ehadan olan bu bı
çak derhal alınmış Rızada yaka
lanmıştır, 

Bir baca ve bir dam yıkıldı 
Şehireminde Uzun Yusuf ma

hallesinde Şükrü Efendi soka· 
ğında sakin Ahmet Efendinin 
oturduğu evin üzerine yanındaki 
Kadri çavuşun evinin toğla ba· 
cası büyUk bir görültü ile yıkıl
mışhr. Bu tazyikin tesirine da
yanamıyak Ahmet Efendininde 
evinin tavanı olduğu gibi yıkıl
mıştır. O esnada evde kimse ol
madığı :çin nufuzca hiç zayiat 
o!mamıştır; 

Döndü 
Vapurculuk inhisarı hakkındaki 

layiha üzerine Ankarada temas -
larda bulunan vapurcular birliği 
heyeti dün tehrimize dönmüştür. 

Murahhaslardan ve vapurcu • 
lar birliği reisi Muzaffer Bey An • 
karadaki faaliyetleri hakkmd a ~u 
malumatı vermi~tir: 

- Hüktlmetimizin tanzim ettigi 
layiha henüz encümendedir. Biz \':l • 

purculann noktai nazarını hüktlmet 
erkanına -ve m<?busların ekseri5ıine ar -
zettik. 

Ili~im bu husustaki naktai nnr.a • 
rımrz hükumetin Ye vapurtuların mt•n 
faati noktasından, Seyrisefain \'C 

,·npurcularm ayrı çalışmasıdır, dedik. 
Eğer hükumet vapurculuğu • 

mızın inki9afiçin birtedbir almak 
istiyorsa, istediği nizamnameyi, 
talimatnameyi, hatta kanunu tan • 
zim etsin. Biz de bu emirler 
ve kanunlara göre çalışalım. İcap 
ederse, hep birlikte kurduğumuz 
~irketle çalı9alım. Uğra!alı.m. 

Bizim bu fikrimizi gerek hüku
met erkanı, gerekse muhterem 
mebusl:ırımız derin bir alaka ile 
dinlediler . Kendilerine çok r.ıü -
teıekkiriz . 

İnhisar hakkındaki kanun la -
yihaıı henüz encümende olduğu 
için daha fazla Ankarada kalma -
ğı faydasız bulduk ve döndük. 

İcap ederse derhal Anka1·ayn 
gideceğiz . Derdimizi, tekrar 
encümende, Millet Meclisi umu -
mi heyetinde anlatacağız . 

Artık bundan sonra hükumeti ~ 
mizin vereceği karara ittiba ede -
ceğiz. 

Tabii hükumetimiz memleke -
timizin dertlerini hepimizden da -
ha iyi bilir . Ve ona göre 
tedbirler alır . 

Halkevinde 
'I1emsll şubesinin 

faaliyeti 
Ucretll bir temsil heyeti te,kll 

edlllyor 
Halkevi temsil ~ubesinin idare 

heyeti geçende toplanarak şube
nin faaliyet programım tanzim 
etmişti. Bu program Halkevinin 
umu:ni idare heyetince tetkik 
ve tanip edilmiş, bunun üzerine 
temsil ~ubesi bir ıenelik bütçe· 
sini hazırlamııtar, yakmda tatbi
kine geçilecektir. 

Halkcvi temsil şubesi, sahne 
san'atkarı yetiştirmek üz~re bir 
kurs açmağı kararlathrmıştır. Bu
raya orta tahsilini ikmal ve ebe
veyninin muvafakatini istihsal et
miş gençler alınacak, okutulacak
tır. Bunlar arasından şimdilik 
üçü kı::ı:, üçü erkek olmak üxere 

'11''"""'nı'''"'ıı•1tııımıııll" Yunan dünya güzeli Aynarozda ! ..... 111.ıııııı111111•lll1t11111ıııı' 
1930 senesi Yunan ve Avrupa güzellik kraliçesi Matmazel (Diplaraku) erkek kıyafetine g 

( girerek Aynaroza gitmiş ! Ve bu işe Aynaroz papazları fevkalade kızmış ! Doğrusu garabet 
içinde garabet manzarasını gösteren bir hadise .•• Çünkü güzellik kraliçesinin erkek kıyafetine 
girerek Aynaroz papazları ar<:sına girmesi ne kadar akim kabul edeceii bir şey değ!lse, ara· 
larına böyle dünya güzeli bir kızın girmesinden dolayı Aynaro:z: papazlarının kızmış olmaları da 
o kadar havsalaya sığmıyan bir garibedir. 

Bununla beraber birdenbire insana imkansız bir hayal gibi gelen bu hadiıcye inanmak 
lazım geliyor. Çünkü Atinadan gelen telgraflar bu haberin latife olmadığını söylüyor. 

O halde aceba bu meselenin asla ne olabilir ? Hatıra gelen en kuvvetli ihtimal Aynaroz ~ 

papazlarından birinin Yunan dünya güzelini bu bekarlar diyarına bir çare bulup gizlice celbet- =~~=-=~-=_-==~=== 
miş o!masıdır. Ve ihtimalki Aynaroz papazlarmm hiddetleri de Yunan güzelinin Aynaroza 
girmesinden ziyade bu fevkalade macerayı hazırlayan papazın gösterdiği muvaffakıyete kartı 
kıskançlık ve haset hissi duymalarmdandır. 

~ lzmirde Bozyaka'da ayinicem halinde iken zabıta tarafından yakalanan bektaşiler arasında :._=_= 

bir takım kadınların ve genç kızların bulunmasın" hayret edenler vardı. lzmirli bektatilerin 
genç kızları nasıl ayinicem meclislerine getirebildiklerine hayret edenler Aynaroz papazlısrının J 

~ Yunan dUnya güzelini nasıl olupta yanlarına celbedebildikleriee bakarlarsa belki anlıyamadıkları ~ 

--=

§ sırrı keşfedebilirler. ,.. 
Demek ki kadmlann kalbi garip bir madendir. Bu madeni celp ve cezbeden mıknatıs i 

~ bazen bir bektaıinin yahut bir papazın elinde bulunabiliyor. O mıknatıs yaklaıbğı zaman o J 
ğ madeni mutlaka kendine celbedebiliyor ! ~ 
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Ateş makinesi mi, 
Yakut parçası mı?! 
Tes1ihatı tahdit konferansı buh .. 

ranlar isinde yüzüyor. Artık onu mu 
Yaffnkıyctsizlikten kurtaracak ht~ 
bir ~are kalmamıs gibidir .. 

Teslihat konferansı geçen nİS&A.J' 
dan beri, yeni bulduğu bir tabirl• 
meı.gul olm2lktadır. Konferans, tesli. 
hntı iki kısma ayırmış, birine kemi• 
yet teslih:ıtı ,birine de keyfiyet tesli 
hatı. demişti. Son üç ay zarfnda kon. 
f crnns, bu keyfiyet mcsclesile uğra • 
şıp durmakta, buna rnultabil ordu • 
l:ırr. donanmaları tahdit <'trnek; kara 
ve deniz bütçelerini kısmak işi tama 
miylc h·rakılnuş bulunmaktadır. 

Halbuki tcslihnt konferansr, tesli
hnh tahdit etme:tin en emin usulün
den bahsederek bunun (TecavUrl 8!
J~hl:ır .. ı menetmek, yahut beynclmi 
lcl bir hale getirme-!< olduğunu temin 
etmiş, bütün dün;pnın bu esasa mti-
1.aherttini istcra;~, \'e bütün dünyanm 
pnra~mı yalnız keyfiyet te~liha.tına 

\'erm~ni ileri sürmüştü. 
Fakat netice? 
Mütehnssı~lnr iki aydan fazla bir 

zamaadanberi (t~cavüzi) silahlann 
ne olduğunu rnüza.kcre ettikleri hal. 
de bir karar 'eremedilel." ,.e ne oldu
ğunu tarif ede!:ledilcr. Bunun neti • 
cec;i olar.ık rnenolun:ıcak silahların 
hangileri olduğa anlaşılamadı. 

Amirallardan, jenerallerden ,.e
sair zevattan rniiteı:;clikit olan müte
ha sıslar, mevcut teslihattan birinin 
"feca\•üzi .. mahiyette olduğunu kabul 
edemiyorlar. 

lngiltereyi temsil eden amirallar 
dan biri Jngilterenin bütün donanma 
sını, sırf tednfüi bir silah olarak 
gösterdi ve onun tecavüzi hiç bir ma 
lıiycti bulunmadığım \'e "yakut par • 
çaların dan daha p:ıhnh olan ( !) Jn .. 
gili?. donanma$lna,, hic bir teca\'ÜZ[ 
mahiyet atfo]unamıyac:ı"ını izah et • 
ti. 

Hiğer devletlerin hepsi de aynı 
hattı hareketi takip ettiler. 

Bunun bö.> le olacağında hiç şüp
he yoktu. Çünkü tcc:lihatı tahdit ip. 
le mc:.gul olanlar, teslihatı elilrilte • 
cek değil, arttıracak adamlardrr .. 

Bunların mesaisinden bir netice çıtt .. 
mıyacağını bilmiyen yoktur. Onan Lı 
çin konferans çıkmaza !aptı. Bu frll• 
Jerde konferans yn hiisb~tün :ıluıme 
te uğrQ·ncak, yahut yeniden i~e b~§. 
Jıyarnk hakiki hir muvaffakıyet ka • 
zanmıya çalışacaktır. , 

Bulgar bale 
Heyetinin temsili 

lki gün evvel, Bulgar gazete• 
cilerile birlikte Varnadan şehri
mize gelen amatör ~ençlerdeıı 
müteşekkil bale heyeti yarın ak· 
şam saat 21,30 da Tepebaşmda 
Darülbedayi tiyatrosunda umu• 
ma mahsus bir temsil verecektir. 
Bilet fiatlan ucuzdur. Heyetin 
Aoluua'ya da gitm~si mebte· 
meldir. 

alta kı~ilik bir temsil heyeti de 
teşkil olunacaktır. Temsil heye
tine alınacak genç!ere şimdilik 

zaruri masraflarına karşılık ol!' 
mak üzere ayda on beşer lira 
ücret verif ecel<tir. 

Bir çok gençler Halk evi 
temsil şubesinin Güllıanc parkı 
methaliode alay l-ıöşkündeki mer
kezine müracaat ederek isimle
rini kaydcttirmektedirler. Kayıt 
devam etmektedir, temsil heyeti 
bu gençler arasından seçilecektir; 

Ilı' 

Halkevi temsil şubesi, tiyatro 
kursuna lüzumlu ders, dekor •e 
gardrop levaıımım tedarik et
mektedir. Derslere ve tatbikata 
yakında başlamlacaktır. 

Halkevi temsil şubesi, memle
kette tiyatro sevgisini kökleftİr
mek, tiyatro kOltftrünn teab et
mek üıere konfcraas1ar verdir• 
meyi, neşriyat yıpmayı da ka-
rarlaıtırmıştır. ~ 
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• 
Italyada nüfus meselesi 

ltalyada nüfus meselesi bu 
memleketin bilhassa Faşizm ida
resinin umumi siyasetinin esasını 
teşkil eder. Bu itibarla Italyada 
nüfus meselesi aynı zamanda bey· 
nelmitel bir ehemmiyet ve mahiyet· 
tedir. Bu gün ltalyanın 42 milyon 
nüfusu vardır. Ve her s~ne bu nüfus 
1 milyon kadar artmaht:ıdır.Onun 
için nüfus istatistik iılim!eri otuz 
sene sonra ltalyanm 70 milyon 
nüfuslu bir memleket olacağım 
hesap ediyorlar. 
Eğer ltalyanın arazisi nüfusun

da görülen bu muntazam tezayüde 
göre l<afi derecede geniş ve o 
nisbettc is' an kab=liyetini haiz 
o!saydı ltalyada nüfus meselesi 
nisbelen basit olurdu. F::ıkat va
zıyet öyle değild"r. ltalyanın nra

zisi bugünkü nüfusu için bile 
kafi gelmiyor. Pundan do'ayı 
her sene lta1yadaa ecnebi mem
leketlere, ve en zij'ade Ameri
rikaya muhaceretler vuku bu'.u
yordu. Eu n:uhacerei:ler sayes n· 
de Italyada nüfus hareketi bir 
dereceye kadar muvazenesını 
muhafaza edebiliyordu. 

Son seneler zarfında ise Ame· 
rikaya başka memleketlerden ol
duğu gıbi lta!yadan da muhacır 
kabul edilmemiye, bu halin ne
tic::si olarak ltalyada her sene 
artan 1 milyon nüfus fazlası mü
sait bir iskan sahası bu!makta 
mi"şkilat çekmiye ba,lamıştır. 

işte ltalyada nüfus mesc:lesi-
nin had bir şekil almc:sı bundan
dır. ltalyanm miistemlike siya
seti de nüfus meselesinin bu 
şekli almasından çıkmaktadır. 
Italya bir taraftan umumi harp 
neticesinde fazla müstemlike al
mıı olon lngiltereye, daha ziya
de Fransaya müracaat ederek 
her sene artan nüfus için müs
temlike istiyor. Fransa iJe Italya 
arasında cereyan eden müzake
relerde hep bu mesele l\onuşu
luyor. 

Fakat bu . meselenin halli ko· 
lay değiidir. Zamana muhtaçtır. 
Onun için ltulyanın her sene 
artan nüksu harice muhaceret 
yolları kap.:nınca memleket da· 
hitinc!e muhaceret harekeli baş
lamıştır. Eu dahili muhaceretin 
neticesi olarak Italyada üç dôrt 
şehir müstesna olmak üzere bii· 
tün ıehirlerin nüfus:arı aı tmıştır. 

Son on sene z ;- rfında Bari 
ıehrinin nüfusunun yüzde kırk, 

hatta elli derecesinde arthjı söy· 
leniyor. Romanın nüfusu da bun
dan on sene evvel a!tı yiiz elli 
bin kadar iken bugün bu n:·fus 
miktan üç yüz bin kadar ~ut· 
mıştır. 

Binaenaleyh şehrin nü'usu bir 
milyona yaklaşmı~tır. Roına ş :!h· 
rinin nüfusunda on S(nc zarhnc!a 
görülen bu tezayüdün üçte biri 
şehir dahi.inde tabii su:-ette mev
cut o'an tevellCdat r:cticesic! r. 
Fakat üçle ik"si l talyanın d ğer 
tarafJanndan rlahiti mu r c:?ret 
suretile şehire gelip yerle~en nü
fustan teşekkül etmektedir. 

Italya başvekili M. Iv.:ussolini 
Italyada nüfus tfZ:ıyüdünden mü· 
tevellit olan bu dahili mulrnce
ret hareketini tanzim içın husu· 
si bir nUfus siyaseti taldp edi· 
yor. Bu siyasetin esa11 dahili reu· 
haceretin istikametini şehirlere 
değil, köy!ere çevirmektir. Her 
sene memlekette artan nüfus da
~ DJade k6ylere yerleştirmek, 
banlan toprak müstahsili haline 
getirmektir. Mussolini: "Bir ke
re köyden şehre geJmiı, burada 

yerleşmiş olan nüfusu arhk bir 
daha köye göndermek mümkün 
değildir. Bu halin neticesi iıe 
memleket için zararlı ve tehlike
li bir şevdir,, diyor. 

Gene ltaJyadaki nüfus mese
les:nin bir net:cesidir ki Duce 
gerek Romaya c'.var o'aaı yerler
de, gerek memleketin diğer ta
raflarında bu unan bataklıkları 
l:urutarak buralara yeni nüfus 
is'·5n etmek iç!n hususi bir pro· 
je tanz"m etmiştir. Bu proje bir 
kaç s.nedenberi tatb k edilmek
kdir ... 

Roma civarında bu'unan ba
taklıldarın nasıl ltuıutulduğunu, 

kurutulan yerlerde nasıl yeniden 
köy'cr yapıldığım, bu köylere 
nıısıl muhac·r ıskan o unduğur.u, 
bataklıktan kazanılan yeni to?· 
raklardan r.e ıuretJerde ist fade 
o'.ımduğunu bir gün baştan başa 
gczerelc gördük. Faşisizm idaresi 
bu maksatla her sene milyonlar 
sarfediyor. Hakikaten büyük bir 
ımar ameliyes"r.e girişm:ş bulu-
nuyor. füze Roma civarındaki 

imar sahasını göstermek ıçın 
rehberlik eden bir ıat bir kaç 
sene evvel sul.:ır iç:nde o!duğu 

halde ıımdi kurutulmuş, üstleri
ne temamen .veni sistemde köy
ler yapılmış o!an araziyi göste· 
rirken: 

- Buralardan üç sene sonra 
bir daha geçerseniz arada ne 
mühim fark olduğunu o vakit 
görürsünüz. Bu işler hakikaten 
ancak bir dey!et kuvveti ve ida
resile ola bilir. Başka türlü yapıl
ması imı..aosııdır. 11 Diyordu. 

Eununla beraber ita.ya Baş;e. 
1'ili Musolini bataklıkları kurut
mak, lmrutulan yerlerde yeni 
köyler yapmak suretile ikinci bir 
maksadın teminini istihdaf edi
yor ki böyle hali hazırdaki i~sizlik 
müşkiilAtını bafifletme"tir. Fillıa
kika bu gibi imar faaliyetleri 
ltalyamn her tarafında yüz bin
lerce nüfus 1 işgal etmektedir. 
Bu yüde:ı b "rço!c işsiz aile!cr 
geçinmektedir. Hrıtta gen~ bu 
maksatla eski Roma harabelerin· 
de büyük hafriyat yapı!makta, 
topra dar içinde şimdiye kadar 
kaybolnrnı olan birço'c fserler 
bir taraftan meydana çıkarı '. m3k· 

la beraber ciğer taraftan bu 
hafriyatla işsiz arı:eleye iş temin 
edilmektedir. 

ltalvanm umumi nüfusunun bu 
sene 42 mih1on olc'uğunu kay
detmiçtim. Şimdiye kadar ltalya 
har:cine nıul:ı. c~ret ederek yer· 
leş'llfŞ o an nüfusun mikdarına 

ge!ir.ce : Bu on mii)•o;ı kadar 
1ahmin o unu or. B'naenaleyh 
hali hazırda bi:tCn arz üzerinde 
mevcut olan lta:yanJarıo adedi 
52 m lyon cian ibarettir. 

Yalnız şayam c!i rnül olan bir 
110 ta var. Bugiin Romanm nü
fusu b r milyondan biraz no'<san
dır. Halbuki Ameı ikaya muha
ceret etmiş olan ltalyanlardan 
yanız Nev ork'<la 1 milyon 100 
bin kişi lu.um.'uğu tesiit o!un· 
muştur Demek ki Nevyo:k şeh
rinde bugün mevcut olan ltal
yanların mıkdarı ltalyanın hüku
met merkezi olan Roma'oın nü
fusundan daha fazladır! 

Mehmet Asım 

Akit 
Anadolu l\n\':ığında sakine ~khpare 

I lanımefendile l~yüpte tU ca rd:ın Zeki 
Oeyin akitleri dünkü Perşembe günü 
Fatih dairei Belediyesinde b.r çok cbibba 
ve e\'lddısır.ın huzurunda icra kılınmış· 

ur. Tırdeyne sıadet temenni eyleriz. 

1 uo;;an:a; Ve iktısatJ 

Mayıs içindeki 
ithalatımız 

ihracata nazaran 4,5 
milyon lira fazla 

Gümrükler umum müdürlüğü
nün ististiklerine nazaran mayıs 
aymdaki idhalat yekünü 1 J ,649, 
590 lira ve ihracaat kıymetide 
6,807,209 milyon liradan ibaret
tir. 

Bu rakkamlara nazare mayıs 
ayrndaki idbilat ihracattan 
4,tl42,381 lira fazlaladır. 

MayJs ayı zarfındaki idhalatı
mız ~uoJardır: 

256,000 liralık deri, 437,000 
lirahk yün ve kıl iplikleri, 149,00) 
liralık şeker, 173,000 liralık ka· 
ğıt, 227,000 ·liralık pamuk ip'.iği, 
I, 181,000 firalık pamu!< mensu· 
cat, 150,000 liralık lastik mamu· 
fatı, 139,000 liralık cam, 739,000 
liralık demir ve çe!ik, 309000 li
ralık makine, 135,000 lira!ık 
mahrukat ve maden yaiıdır. 

Af yon rekoltesi 
Afyon reko1tesi hakkında ha

r:ci l!caret ofisinin aldığı ma!ii· 
mata nazaran lzmir mıntakasın
da bu sene 91,261 dönüm haşaş 
e!<ilmittir. Gecen seneki zeriyat 
mikdarı 181,0UO dönü:n idi. 

Fındık nizamnamesinde 
ihracat ofisi idare komitesi, 

dün toplanarak findık ihracatı· 
nın mürakabesine dair olan ni
zamnamede yapı'ac:ık tacii Ab 
müzakere etmiştir. 
Tıbbi kök ve yaprak istiyorlar 

Londra'da bir müessese fca
ıet ofisine müracaat ederek tıbbi 
kök ve yaprak sabo almak is
tediğini bildirmişti . 

Döviz hakkında kanunlar 
• Almany, Yunanistan, Bulgaris· 
tan ve Romanya döviz ticareti 
halikmda yeni kanunlar neşret
mişlerdir. 

ihracat ticaretimizi alakadar 
eden ahl{a'llı bulunan bu kaniı:ı
lar hakkında alakadarlar harici 
ticaret ofisinden malumat ala
caldarclır. 

Rus gUmı Uk tarif esinde tadilat 
Rusya ı·o:niserler hey'eti lSni-

sanda neşrdtiği bir kararname ile 
gümrük tarifesinde bazı tadi!At 
yapımştır. Bilhassa sebze meyve 
kahve, kal<au ve peynirden alı· 
nan idhallt ri.isu:nü arttırılmıştır. 

Merslnde bulday, arpa 
ve pamuk 

Mersinde buğday istihsalatınm 
43 milyon 581 bin arpa istihsa-
lihnm da 39 milyon 276 bin 
kilo olduğu yapılan istatistikler-
den anlaşılmışhr. Pamuk istihsa· 
linin bu sene geçen senelere 
nisbetle çok olacağı anlaşilmak-
tadır. 

Bilhaasa son hafta içinde ya
ğan yaimurlar bu mikdarın ar-
tacağım göstermiştir. 

Yapılan tahminlere nazaran 
bu sene Meuin'de pamuk istih
sali 14,S milyona baliğ olacaktır. 
Yerli Bulgar kaleml vermek 
ve portakal almak istiyorlar 
· Eu'gar tacirlerinden bir gurup 

hükümetim:ze müracaat ederek 
memleketlerinde imal ettikleri 
yerlı Bulgar kurşun kalemlerini 
Türkiyeye ithal ederek muka
bilinde portakal ve limon almak 
istediklerini bildirmişlerdir. 

euaday flatlara 
Dün t!caret ve zahire borsa

sında buğday rstüne hararetli 
ahş verif olmuştur. 
Buğday fiatları ilzerinde esas 

itibarile mühim bir tahanül olma· 
mıştır. Yalnız beyaz iyi cins buğ· 
day fiatlarıoda 10 para tereffil 
olmuş ve kilosu sekiz kuruş otuz 
paraya sablmışhr. 

• • • 
Dün de Anado:udan 19 Yagon 

buğday gelm:ştır. 

UUBI 
Türkçeye çeviren OMER RIZA -6- Yazan: SVEN HEDIN 

GOBt ÇöLLERl.sDE 11 = 
Her sabah, Larson hepimizi saat dörtten sonra uyandırıyor. 

Hepimiz hemen kalkarak sabah kahvaltısına hazırlanıyo
ruz. Derken çadırlar sökülüyor, toplanıyor, der: der hazırla• 
nıyor, develere yükleniyor, bu müddet zarfında bir tarnfa yas· 
lanıp, bira'." <iaha istirahate imkan var . 

Fakat ben, bu imkinclnn iııtifadeye lüzum görmedim • Hal• 
buki ben Stokholm' de bulundufium zaman ancak sabah· 
leyin döı-tte yatarım . Burada ise, dörtte uyanıyorum, ne ola• 
cak . • Bunların hepsi itiyat işi . • Zaten akşamları da do· 
kuzda uyuyorum. 

Altımızdaki yer yavaş yavaş dalgalamyor • Fakat bu düz 
toprak dalgaların arasında !apan izleri de görünmüyor değil • 
Şurada burada gözümüze bir köy ve bunların birine yalun bir 
mabet ile yarım metre yüksekliğinde bir Buda heykeli ilişti • 
Daha sonra yuvarlak kuleli ve duvarlı bir köy var. Mon· 
gollar ona, Haço, diyorlar . 1lerledik ve ancak Bayin Sülük 
yani Berekt?tli pınar namındaki küçül: köy yanında konakladık • 
Konakladığmıız yer, güzel bir mer'5. idi . 

Burada deniz satlımdan 1585 metre yüksekteyiz. ~nli~ 
ler altı batındanberi buraya hulul etmekte ve MongoJlar şimale 
doğrı.;. çekilmektedirler. 

Mayısın 25 inci günü Çinliler tarafından iztila olunan mede
ni sahanın şimal tarafından müntehasına vardık • B:ı saha· 
nın öte tarafından Moncolistnnın hudutsuz a!'azisi uzanıyor • 
Larson ile maiyetindeki Mo:ngollar butarafa ge;miye mü~tak • 
Biz de, Çin sapanlarının izlerini geride bırekm~.k için derin bir 
taharsür duy~ıyoruz . Çünkü bu sayede ayak girmemiş çöl
lere uh~acağrz ve göçebelerle ceylanların yurduna kavu~aca· 
ğız. 

Nihayet Larson şapkasını ba1ından fırlatarak bağırdı: 
- Benim vurdum burası! 
Hakikatte Larson için vat.an, burası idi • 
AhoJ - Ayin -- Göl namında bir su yolu yanında indik. 

Arkadaşların bir kısmı istirahate daldılar • bazıları bir 3eyik 
Al"kada,Iarın bir kısmı istirahate daldılar • bazıları bir geyik 
sürüsü görerek avlanmıya çıktılar. 

Ak~am yemeğine oturduğumuz zaman, deve!erimiz oOak· 
1ardan, birer hayalet gibi döndüler • Yemekten zonra, Berg
man, sazmı alarak, eskiden, Cengiz han ile ordulnrının 
cevelangahı olan Steplere. eski İGveç destanlarını okudu . 
Hummel ile Kaul, bu gece nöbet bekliyeceklerdi • İkisi <le ta
bancalar ve bilh;,.asa kuvvetli elektrik limha!arile müceh· 
hezdiler • Cinli muhafız askerlerimiz, silahlardnn fazla. bun· 
lara ehemm-iyet veriyor ve bunların sihir kuvv~tile yandıkları
m zannediyorlardı. 

Ertesi s:ıbah muhafızlarımızın ücretlerini verdik ve ken· 
dilerlle veda ettik. Hepsi de: 

- Hsieb, hsieb i lu ping an! diyorlardı . 
Yani: T C§ekkür, teşekkür! Y olculuaumuz rahat ve selamet 

geçti. 

= 12 oont ÇÖLLERl~DE 

Larson, maiyetindeki Matte Lama'yı Narin'in kervanını gÖ'" 
zetlemek için gördermiş . Fakat Matte henüz dönmemişti . 

Sabahleyin yedide hareket ettik • Yer yumuşak, ve hara• 
retli idi . 

Önümüzden iki kurt geçti • Laraon hemen ateş et!i • Kurt• 
larm biri düşmüştü • Adamlarımızın bir kaçı koıarak onu 
yak.ıl<tmak istediler • Kurt kendini toparlıyarak kalktı ve 
sırıtarak homurdandı . ikinci bir kurşun onu yere sermişti . 

Kurt ile aramızda 520 metre kadar mesafe vardı. Larson'a 
o gündenberi "Kurt 1..araon,, demek adet oldu • 

Kurt, Mongolistanın en maruf hayvanlarından ve gcyikleriı1 
en müthiş düşmanlarındandır • Bu kurtların, insana zarar ver" 
diği nadiren görülmüştür. 

Mayısın 27 inci günü her zamanki· gibi çadırlar ıökiilmüf, 
develerin yükletilmesine ha,Ianmı§tı • Meğer kervan başının 
atı geceleyin kaçmıı. Bütün Çinli develer, atı aramıya çık" 
mıılardı. 

Dün, üç yüz kısraktan müte,ekkil bir sürü görmüştük • 
Bunlar, mer'alarda bealenclikten sonra, Kalgan'da satılacaktı· 
Atın bu mühte~em hareme kaçtığı zannolunuyordu . Onu o• 
rada aramı,Iar ve bulamamıılardı • • Heyder ile Hummel, 
vakit geçirmek için ava çıktılar • Laraon bir di~i kurt, 
Heyder bir geyik vurmuştu . Geyik vurmadığımız gün geçmi ... 
yor ve bu sayede her gün taze et yiyorduk • 

Günümüzü kaybetmi~tik • Onun için Larson tekrar a\'• 
çıkmış ve bize yabani bir hindi vurarak mutfağa teslim etmi,tİ • 
Çadırlar şehı·i yeniden kurulmuştu • 

28 Mayıs günü karargahımızı, l-iı·a1. ilt,..de olan berrak sulll 
Hutyertu - Gol n·mağına yakın bir yere nakle karar verdik' 
Burada hem sular temiz, hem de kücük balıklar, kurbağalar "' 
sazlarla dolu idi . Mer'a h"'r rctÜ ve s ''::\:- tc:niz o\dus" 
için burada uzun müddet k~.l:.o.biJirdik F?.k'll burada ıt 
zun müddet işimiz ne? Bu 8 numaralı konakta kala:ı•• 
mız için ne lüzum vardı?. 

Bunun sebebi, deve satın almak zarureti idi • Bizi bu aıı' 
kadar ta~ıyan develer ldra idi . Bunun i-;in Pekin' de ce' 
reyan eden nıüzakerelerin neticesini beklemek icap ediyordıJ ~ 
Yoksa 270 deve aldıktan sonra, onları zararına aata:ı• 
zarure~i ile karşıla,ırdım • Laraon, neticeyi anlamak için dötl 
tarafa ada.mlar göndermitti. OmJn için burada beklemek a:ıe" 
buriyetinde idik . • 

Norin"in kafilesi de gene burada bize iltihak etti. Heyet~ 
mizin diğer kısımları da bize iltihak etmekte gecikmediler • s~ 
yımı:>!, 18 Avrupalı ve 10 Çjnliye varmıştı ve çadırlar şehri bil~ 
müttü. Yemekten sonra toplandık. Haalund, bize bir çok f • 
ler göste.rdi • Bunların arasında bir mabet bayrağı, iki kafa " 
11ndan yapma bir davul vardı . 

Heyetimiz tastamamdı ve hepimiz neteli idik. 
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Çıkrıklar 
Durunca Tllrk ressamlarını Macarlstanda bir 

sergi açmıya davet ediyorlar 
Macar ressamlarından Profesör lendirmek ve daimi yapmak için kar 

Rudnay Gyula ve Zajti Ferencin eser deş Türk ressamlarının da Macaris
lerinden mürekkep, maarif vekili E- tanda bir resim sergisi açmalanm . 
8at beyin himayesinde, önce Ankara- çok faydalı görmekte şiddetle iste -

da Halkevinde, sonra lstanbulda Ga- nilmektedir. 

Sadri Etem'ln rom•nı Rus· 
çara tercUme edlll~or 

lJtasaray lisesinde açılmış olan Re - Vegh Yenö B. macar ressamları 
&im sergisi kapanmıştır. ile sergi tertip Myeti namına, kendi-

Dün sergi tertip heyetinden Vegh lerine gösterilen büyük lütuf ve mü

Y'enö bey ile görüştük. Kendisinin an zaheretten dolayı, gazetemiz vasıta -
lattığına göre Sugi, aynı ırktan o - sile Başvekil İsmet Paşa hazretleri -
lan Türk ve Macar milletinin hars sa ne, Maarif vekili Esat beye ve maa
huında rabıtasını temin, ve idame rif vekaleti arkanı ile Ankara Halke 
ettlrmiye önayak olmak gayesini gö vi idare heyetine, İstanbul valisine, 
ıönünde buludurmuştur. Takip edi- Güzel san'atlar • akademisi müdürü 
len gaye, Türk halkının ciddi ve çok Namık İsmail, Galatasaray lisesi mü 
&amimt alakasiyle memnuniyetbahş dürü Fethi beylere Ankara ve lstan
bir surette alınmıştır. Bu alaka için bul matbuatına, Anadolu ajansına, 
de Türk gençliğini ve ressamlannı Türle halkına ve gençliğine çok sıcak 
hiJhassa kaydetmek bir vazifedir. Ga ve candan gelen teşekkürlerini bil -
Ye olan rabıtayı daha çok kuvvet - dirmektedir. 

Manisada bağcılık 
~ 

Ziraat veklletinin Maniaada 
tesis ettiği (Amerikan asma çu
buiu fidanhiı); bağcılara geniı 
ınikyasta yardımlar yapmaktadır. 
Fidanlığı kuran Amerikada Ka
liforaniyada bağcıhk tahsUini bi
tirmit olan mütehassıs gençleri
hıiıden Reşat Beydir. 

250 d6nUmlilk sahada yetişti
tirilen asma çubuk1arından geçen 
•ene yerli ve çekirdeksiz nevi
den 50 bin Amerikan çubuğu; 
baicılarımıza parasız dağıtılmış
tır, Bundan baıka 50 bin kadar 
da meyvesiz ajaç fidanı dağıtıl
lllııtır. Fidan l ıkta yalnız asma 
çubuğu değil, diğer fidanlar da 
Yetiştirilmektedir. , 

932 senesi için gene 50 bin 
kadar Amerikan asma çubuku 
Yetiştirilecektir 

...., Fidanlıtın 141 dönümü anaç, 
~--

. 
diğer-kisttıilli"ı ıinitfil~e, !<olleks 
yon ve imtizac bağları namları 

altında tecrübe için ekilmiştir. 

Fidanlığa yakın bir yerde 19 
bin liraya güzel bir bina inşa 

edilmiştir. Burada aynı zamanda 
bağlara ariz olan hastalıklarla da 
mücadele edilmektedir. 

Teais edilen hava rasat iıtas
yonlarile don. dolu gibi bağlara 
zarar veren afetler ve sergide 
olan üzümleri ıslatarak onların 
fiatlarının dü,mesine saik olan 
yağmurlar; vukuundan evYel an-

laşılacak ve bağcılar haberdar 
edilerek lazımgelen koruma ted
birlerini almaları kabil olacaktır. 

Manisa bağcılık mıntakası; ya
kın b:r zamanda fidanlık saye-

sinde iki üç misli istihsalita ma
lik 01acaktır. 

Boz N1111ar ~ 
Yazan: 

;\lm. Rube 
j:ıns k i 

.. Bir gün Taıami itindeo düodü
ttl 11rada masanın ilzerini p:s 
~ardaklar, tabaklar, boş şişeler 
ıle dolmuı gördtı. Salonu siiara 
:~inanı doldurmuştu. Fazla içmiş 
ır kaç Rus hep bir ağızdan 

••lceri marşlar söyliyorlardı. Ta
t•ıni doğru odasına çıktı. Nata
k arlcasından koştu dedi ki: 

- llti geliniz sizi prezante 
~~eyim. Aşağıda bir jeneraJ, iki 
~•tılay, bir iki yüz başı var. 

tpai zahittir. 
Japonyalı hırçın bir tavırla 

'-'u\cabele etti; 
- istemem. Onlar ırittikten 

lonra inerim. 
ti ....._ Bu akpm keyfiniz yerin
,: detilı fU halde baıka zaman 

rnıtırannoz. 
~•t•ı• misafirleri ile vedala-

şırken, U~·emaç madamın cömt:rt
liği neticesi olarak husule gelen 
zararları efendisine sayıp dökü
yor masrafın ne derceyi buldu
ğunu an!atıyordu. Bu hadisenin 
neticesi <Jlarak Japonyalı ile 
metresi arasında şidddli bir 
münakaşe olc.!u. 

- Bu ne demek Nataşa? Ne 
için bu kadar ço ~ misafir kabul 
ediyorsunuz? 

- istediğimi evimde kabule 
hakkım yok mu ? Onları ben da
vet ediyorum. 

- Fakat para Tagaminin ce
binden çıkıyor. Her ikindi zama
m gelip yedikleri turşuların su
cuklımn parasını T•gami veri
yor. Onlar benim et mi yiyorlar. 
Japonyadan get'rdiğim konserve
lerin dibine darı ekmiıler. Bü· 

Gadri Et-..ım Bey 
Batvekil Paıa ile birlikte Rus -

yaya, edip ve muharrirlerimizden 
bir heyetin de gitmit olması Sov -
yetlerin memleketinde Türk ede • 
biyatına kartı ıa.mimi bir alaka 
uyanmaaına aebep oldu • Büyük 
Rus edibi Maksim Gorki ile 
ediplerimiz arasında geçen has • 
bühal ve onun akisleri gazetele • 
rimizde intifar etti • Haber al -
dığımıza göre, Ruıyada Maksim 
Garki'nin riyasetinde bir heyet, 
Türk edebiyatını tanımak ve Ruı • 
lara tanıtmak için çalıfmıya ka • 
rar vermitlerdir. 

Bu heyet, Türk edebiyatından 
' muhtelif eserleri Rusçaya tercü -

me edeceklerdir • ilk olarak da 
kıymetli muharrirlerimizden Sad -
ri Etem Beyin "Çıkrıklar dunin • 
ca ... ,, ve Yakup Kadri Beyin "Nur 
Baba,, isimli ro.manları tercüme 
edilecektir. 

Evvelki sene gazetemizde tef -
rika edildikten ıonra kitap halin • 
de de intişar ebnit olan "Çıkrık -
lar Üurunca ... ,, , ~nadolu köylü ':' 
ıünü pek yakından görüp göste -
ren, kütleyi mevzu olarak alan 
ve memlekette et ıanayiinin ma -
kine sanayii kartısındaJ<f' mağlu • 
biyetini, bu yüzden zarar gö • 
renlerin isyan ve ihtilalini, aöy -
)iyen içtimai bir romandır • 

Y akup Kadri Beyin "Nur Ba -
ba,, romanı da eski Türk hayatını 
gösteren kıymetli bir eser olmak 
itibarile intihao edilmiotir • 

Selanfk muhtelltl 
Bu sabah geliyor 

lstanbul, 16 (A.A) - Se!Anik 
muhtelit takımı iki maç yapmak 
üzere 17 Haziran Cuma sabahı 
saat 10 da şehrimize muvasalat 
edecek ve ilk maçını ayna giinde 
öğleden so:ıra saat tam 17,30 da 
Kadıköyünde Fenerbabçe saha
sında yapacaktır. Maçan hakemi 
Mister A1len'dir. ikinci maç Pa
zar g'Ünü Taksım stadında yapı· 
lacııktır. 

tün sigaralarımı içmişler. Her 
tarafta hatta odamda, banyo sa
lonunda bile s 'gara uçları bulu
yorum. Dün banyo kullanılamıya
ca 1t bir halde idi. 

Niçin? Siz durmadan öteberi 
satın alıyorsunuz. Tagami'nin pa
rasını almoızm terile kazanmıyor
sunuz yal Bir semaver almasına 
ihtiya.ç mı vardı? Ne kadar göm
leğim, mendilim varsı sağa sola 
dağılhnız, yalunda çıplak geze· 
ccğim . Hu ne demek diyorum 
size?. 

- lltil onlar öyle acınacak hal-
dedirler ki.. Göreceksiniz AUab 
size verdiğinizin yüz mislini ve
recek. 

- Ben lizım olduiu kadarını 
verdim, Tagami bütün Rusyayı 
besliyemez. 

- Mubalağa ediyorsunuz, bir
kaç lira vermekle batacak de
ğilslnizya. Siz bana her vakıt 
Japonlar misafiperver ders:niz. 

- Japonlar vaıifelerini bilir-

1 Eğer Kayser' de yahudi 
kanı olmasa. imiş ce 

Parlste artistler kahvesinde prens . 
Yoahlm Hohenzollernlle bir mlll4kat l 

"Lö Kotidyen,. gazetesinin Berlirr 
muhabiri anlatıyor: 

Bugünlerde gazetecilik güçleştl 

Bilhassa bir Fransız gazetecisi için 
Berliride bulunup bir çok havadisle., 
rl tahkik etmek imkAnsız gibi bir 
şey. 

Yorgun argın, geçen akşam, ale • 
lekser gittiğim ve içlerinde bir çolr 
tanıdıklarrm bulunan artist, muhar
rir, ve aktörlerin devam ettiği kah
veye girmiştim. Garip tesadüf hiçbir 
tanıdıp rasgelmedim, dönüp çıka • 
caktım. Birisi seslendi. Bu bir musi • 
kişinas arlcadaştı. Yanında gayet te-

1 
miz giyinmiş sakallı birisi vardı Ma:

1 saya yaklaştım. Arkadaşım dostunu 
takdim etti : 

- Prens Joakim Hohenzollern ! j 
Hayretle baktım. Filvaki bu o idi. 

Konuşmıya başladık bana, musikiye 
olan irtilasından bahsederken, Tols
toyun meşhur Anna Karenin eserini 
bestelemek arzusunu da söyledi. Ken 
disine bu işin bir ıslav tarafından da 
ha muvaffakıyetle, daha duyularak 
yapılabileceğini söylemekle beraber 
HA.ve ettim. 

- Filvaki, bugün, yirminci asır 
Avrı•.pasında, muhtelif kanlar o ka -
dar karışmışbT ki-

Bu sözleri bitirmeden prens Ho -
henzollern kıpkırmızı olmuştu • 

- İddianız çok cüretkar, dedi. Me 
seJa ben yüzde yüz Almanım. Damar 
larımda bir damla yabancı kan yok
tur. Hatta, amcam Giyomdan daha 
fazla Almanım. 

- Prens, damarlarınızdaki kanın 
temizliği şüphesizdir. Fakat impara -
torun da öyle değil mi? 

- Hayır. Onun kanı tamamen ger 
man kanı değildir. Damarlarında ya
hudi kanı bile vardır. Eğer Gotanın 
almanağını tetkik ederseniz-

yorum. Bir memleket idare edilmeli
dir. Sadece işlerini görmek kafi de
ğildir. Bütün felaketlerimiz Versay 
muahedesinden ve kuvvetli bir şahsi 
yetin ademi mevcudiyetinden ileri ge 
liyor. 

- Ya bu şahsiyet tamamen Al -
ma.n değilse? 

- Şimdilik bunun ehemmiyeti 
yok. Mesele bu günkü vaziyeti tasfi
ye etmektir. Sonra.. 

- Sonra belki bir llohenzollern 
iş başına gelir değil mi? 

Fakat prens buna cevap vermedi. 
Uzaktan bir güzel kadın görünmüş -
tü. Ve zannrtlersem, zevahire naza -
ran yüzde yüz Alman değildi amma, 
prens onu karşıladı, uzun boyla iği

lerek şerefli gözlerlle, eğer yanımız
da olsaydı, Giyomla akrabalığım bi
le kabul ettirebilecek güzelin elini 
öptü. 

Prens bunları söyJiyerek bir ta -
kım prens, kont imparator isimleri 1 Memleket Haberleri 1 
saymıya başladı, koca bir şecere, t;ı-

kardr ve sözlerini tqpat etti. Cenup hududumuzda 
- Peki ama, prens, dedim, bu pek 

uzak yahudi kanı imparatorun üze -
r:nde hiçbir tesir yapmış mıdır? 

Prens glilclü ve cevap verdi: 
- Yahudiler, bütün piç ırklar gi

bi yaratılmı~lar ve karakterleri iti -
barile devlet idare edemeder. Maale 
sef bu düsturu ikinci Giyom bir de
fa daha isııat etmiştir. Ve bunun için 
umumt harbi kaybettik. 1906 da bir 
aile içtimaında birçok akrabalarımız 
ve bilhass:ı. babam, imparatora, siya
setinin birf aciayla nihayetleneceğini 
ispat etmişti. 

- O halde nazarlyenize göre, si
yah saçtan, asabi hareketleri, kat;an 
gözleri ile Hitler, Nibeloungunlann 
bir evl!dı olmadığına göre, onun si
yaseti de imparatorunki gibi bir fa
ciayla bitecektir. 

- Hayır. Hitler başka. Ben onun 
partisinde değilim. Fakat onun prog 
ramının bazı noktalarını tasvip edi-

ler. Fakat ıiz bana müşkiilat 
çıkaracaksınız. Şurası aklınızda 
kalsın ki Tagami bir diplomat
tır. R ica ederim buraya yaban
cı arı davet etmeyiniz. Şimdiye 

kadar bu hevesiniz geçer diye 
bekledim. Şimdi ise: "Artık ki
fil,, diyorum. 

Nataşa cevap vermedi. için
den dUtünüyordu .• 

- Sen istediğin kadar söyle. 
Ben ntandaşlarımı bırakmam. 
Onların benden başka yardım
cısı yok 1 

• • • 
Nataşa misafirlerine dedi ki: 
- Dostlarım, mHanın östü 

dolu, bOfede iıtediiiniz kadar 
votka ve ıiıara var. Keyfinizce 
yiyiniz, bir ıey lizım o1orsa hiz
metçiye emrediniz, ve beni bek
Jiyerek keyfediniı. Burası sizin .•• 
Ben gidip do!dor Ostrovski'yi 
Jö.recejim. Bir saate kadar i'e
lirım. 

Herkes vaziyet aldı ve topuk 
çarparak kenç kadının elini öptü 

Halk sesi refikimizde okuduğu -
muza göre Nusaybin ,.e Cizre kazala 
n arasında takriben 140 kilometre u 
zunluğunda bulunan hudut noktasın
daki köylerimize kadar yayılan Şam 
mari aşireti köylülerimizin mahsul -
)erine tecavüz etmişlerdi. 

Yapılan muhabere neticesinde 
Fransızlar askeri kuvvet kutlanmak 
suretile bu aşireti kamilen Suriye ve 
Irak hududu istikametine tart ve 
teb'it etmişlerdir. Bu tedabir netice
si hudut mıntakasının mütekabil em 
niyet ve gükQn her gün biraz daha 
artmıya başlamıştır. 

Safurda yakalanan be, •ıikl 
öteden beri şekavetle melUf olan 

aşiretlerden beş kişi bizzat kayma • 
kam vekili Baha beyin kumanda et-
tiği müfrezenin takibinden kurtula
mamıştır. Şakiler yakalanarak kaza 
merkezine getirilmişlerdir. 

J3 
Nataıa köpeği "Çörtiku i ko'u· 
nun altına aldı, bir tline de Uya- . 
maçın bas~ununu alarak cışarı 
çıktı. 

Doktor müşteriluini intizar 
salonunda bekleterek Nataıayı 

od11sına kabul etti. Rus kadınının 
işsiz iik sıkıntısile kendisini ara 
sıra ziyaret etmesi huşuna gider
di. Natııa doktcda görüşmekten 
zevk alıyordu. Yalnız onu bir atz 
mahcup ve şafırğan görüyordu. 
Kenç kadının içinde büyük bir 
görüfme ihtiyacı vardı. Tagami 
ile ıörüşecek mev?Ou bu'amıyor-
du. Ruı zabitleri harp bıkAyele· 
rincie11, projeden mücadeleden 
başka. bir ıey konu1mıyorlardı. 
Burada para ve •ık kelimeleri 
bütün müklleme!erin temelini 
teşkil ederdi. Halbuki doktor 
Sereja onunla ciddi aörüşüyor, 
dimaiı zevkini tatmin ediyordu. 

Genç icadın girip oturunca 
doktor dediki: 

- Ne güzel köpeğiniz varmıf. 
~ (Bitmedi) 
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Amerikah Jonas C- Sonderson, - Çok naziksiniz. Lakin hayatı • 
bana şöyle söyledi: mı kendisine vakfetmiş olduğum bir 

- Evet, rekllmcılık noktai naza- kimseden ba..,."'1>.a hiçbir yerden bir he 
nrtdan Fransada oldukça terakki gö diye nlmamıya yemin ettim. Dedi
?ülüyor. Işıklı afişler, Eyfel kulesi, Baş hakimin kızı bu mülakatta hu
il!n atan tayyareler, bulutların üze- lunuyordu. Gözleri yaşardı. Mahzu'l 
rine elektrik projeksiyonları fena de bir sesle şunları söyledi: 
fil. Reklamcılıtın terakkisini nazarı - Ah, o ikimse ne kadar bahtiyar 
itibara almak istemiyen bir kanun dır. Maamafih aynı zamanda kalben 
demiryollnn boyunca ilan ll'lhaları ona acıyorum. Siz dünyadan göçtük
konulmasını menetmiş, fakat otomo - ten sonra o ne yapacak? 
bil yoJJannda bunlar konulabiliyor. Mor ley, şu cevabı verdi: 
Bunlann hepsi iyi .. Fakat reklamu- - Ben, onun için ölüyorum. Bunu 
lrk noktai nazanndan icat kabiliyt:- kat'iyyen istiyor, Aff edilmemi kabul 
tiniz, dehanız daha noksan... etsem, mukavelemize riayet etmemiş 

- Ya siz?. olurum. 
- Bizde ibda fikri vardır. Me~hur 

Bam.omun haftalarca Manhatan -
.Nevyork hattı üzerinde, vücudu ile 
ırıUttwnasip bir sapan bağl;yarak ko -
ca bir fili Jtezdirdiğini bilir:-;iniz. Ilin 
lerce çiftçi kendisine müracaat ede -
:rek bir çift filin kaça satın a1mdığı
rır, ne kadar iş görebildiğini, yiyece
ğinin kaça mal olduğunu. ziraat iş
lerinde filleri kullanmaktan ne ka -
hazılabileceğini sordular. Barnonı, 
lhatbuata bir tamim göndererek hep 
sine şu cevabı verdi: 

"Bir filin beslenmesi için yüz e -
§ek masrafı Hlzrmdır. Fil, tavşandan 
fena çift sürer. Ziraate hiç bir fay
dası yoktur. Yapabileceği tek şey, 
Barnoma reklam yapmaktır.,, 

Maaınafih Barnomun rekhimcılığ1 
Con Erostrat Modleyin yaptığı ya -
nında hiçtir. Modley Müttehit Ame
?'ika cenup cümhuriyelerinden '1irjn
de idama mahktlm olmuştu. Bazı 
cUmhuriyetlerde henüz elektrikle i -
dam yoktur. Binaenaleyh l\fodley a-
11Jacakh.. Cinayeti, kendisine hiç bir 
fenalık etmemiş olan bir ihtiyar cen
tilmeni bir tabanca kurşunu ile ycrE' 
sermiş olmnktı. Modley yanıldığını 
ve gece karanlığında centiimeni bir 
zenci sandığını söylemişti. Hür A -
merlkada bir beyazın hakları arasın 
da zenci öldürmek hakkı dn vardır. 

Maamafih, adül, cinayet mC?vkii -
nin bes )arda mesafesinde bir fener 
asılı oldu~unu nazarı itibara alarak 
mazereti kabul etmedi. Ancak Mod
leyin idamı bcldenilmiyen bir hadi • 
&eden dolayı gecikti. O cümh11riyctin 
kanunu mucibince hükmüu şehrin bü 
Yük meydanında infaz edilmesi la -
Zlm geliyordu. Halbuki. meydanın 

kaldmmlan sökülmüş ve kaldırımcı 
lar grev yapmışlardı. Şu halde ida
trun infazı için kaldırımcı am<'lesi -
sendikasının müteahhitle uzlaşarak 
aınelelerln tekrar ça lışmıy?. başlama 
ları n meydanın kaldırım ln rınr y::p 
l'laları beklenecekti. 

••• 
Amerikada idama mahl.um olan

lar çok serbest hareket edebilirler. 
Yalnız hapi haneden ~ıkamazlar. 
~odley değerli bir gazeteciydi. Ha • 
Piehanede, demokrat gazetelere, n • 
teş]i makaleler yazmıya başladı. Ka 1 
dırımcıl:ın müdafaa ediyordu. Tabii 
hu kendi menfaati icabıydı. Grev 'ile 

kad:ır uzun sürerse, idam zamanı o 

Cemiyetin bütün tabakalarında bu 
esrarın anlaşılması için kafa yorulu 
yordu. Günün birinde baş hakimin 
kızı hakikati öğrenmek için fazla ıs 
rar edince, Con Eroştrat Modley, şu 
cevabı verdi: 

- Meseleyi son dakikamda anh 
yacak~ınrz. Mukavelemiz bunu icap 
ettiriyor-

Bu cevabı felaketi tesri etti. Ru 
sözleri duyulur duyulmaz, halk me
rakını gidermekten ba.~ka bir ~ey dü
şünmemiye baı;;ladı. Grev yapan kal
dırımcılar bile, Modleyin yazdığı a -
teşli makalelere rağmen, müteahhit
lerle çabucak uzlaştılar. Grevi idare 
eden, aynı merak hissine kapılarak 

grevde fazla 1srarın bir nevi ''atana 
ihanet olduğunu ileri sürdü. Müteah
hit de aynı merakın tesiri altında 

idi. Iliraı fedakarlık yapmaktan çe -
kinmedi. 

Bunun üzerine büyük meydana 
hir gecede kaldırım döşendi. Artd< 
Con Erostrat Modleyin idam edilme 
sine mani kalmamı:.:tı. l\foclley, idam 
edileceği haberini itidalle karşıladı: 

- Benden beklediklerini biliyo 
rum. Taahhütlerime sadık kalaca • 
ğım. Dedi. 

• • • 
O cümhuriyette idam umumun 

muvacehesinde yap lır. Bir sabah 
vakti binlerce halk huzurunda İtfod
Jey siyasetgaha götürüldü. Am<'rika 
nın her tarafından seyirciler gel • 
mişti. Sincmncılnr şerit ~e,·iri~·or -
1ardı. Con Erostrnt 1\lorley sehp:!yı 

itidalle süzdü, sabunlanmış ipi eli ile 
okŞ<' dı. Bizzat kendisi boynuna ge
çirdi. Hafifçe öksürdü. Ve halka doğ 
ru dönerek ıku,-vetli bir sesle bnğır -
dı: 

- Öksüriirseniz, Evans h:;pları 
kulJanınız! 

Son ıo;i)zleri hu oldu.. Aya~ı ile 
iskemleyi tepti Ye havada sallanJı. 
öteki dün yayı oovladı. 

Sondersonun l'ÖZÜ bitmişti. Hay • 
retle sor<ium: 

- Fakat meşele) i unlıyam:ıdım ! 
- Anlamıyncnk ne var? Mahl ·ır.~ 

görülmemiş bir reklam ynpmak iize
re Evans ha.p fabrikasile uzlaşmı tı. 
Buna mukahil fabrika mahkumu :-on 
gününe kadar prens gibi yaşatmayı 
taahhüt etmişti. işte rekl;lm da lıuna 
derler! 

ka..a-r wecı'kec"kti. Gre•·ı'n uzaması o- ------------------
\MI e "'" ' f~tenhnl Beşinci L\oterliğinden: 

rıun nazarında hakikaten hayat me • KadıköyUnde Yaldeğirmeoin-
lltat mese1e~iydi. 1\faamafih, herl:e -
eJn lı11yret!ni mucip olan bir noktn de Uzun Hafız soka~ıoda 127 
\'ardı. Modley, makaleleri i~in çok r.umarada mukim 1327 de Kadı
ı-.ra almadığı halde mahpesi birden köyünde Ester haoımdan cfoğ
hlre mükemmelleşti. llüeresi fevka - muş Salamon Efendi kızı Reba-
14.de süslendi. l\lodley idama mah - ka Becrano Hamm ile Samsunda 
\(kın ~Jduğunu ileri sürerek koYu Buğday pazarında 25 numarada 
~k elbisel>'r giyiyordu. Bu elbis~ • 
ı Hırdavat tüccarından 1321 de 
tr, en büyük terzide yapı1ıyordu. T k M H 
Carnffşırları d'l son derece şıktı. Bir o atta aryem anımdan doğ-
Or!a uşağr tuttu. Yalnız mühim 7.iya- muı Hayım Oğlu Hekim oğul
tetsneri kabul <>diyor, onlara lüks )arından Gavriyel Efendi nikah 
•lgaralar ikrnm ediyordu. Bir pi,rn- ile mallarının idaresi hususunda 
llo kiraladı. Piyano çalıyor, güzel bir ( Malbirliği ) usulünü ve Kanunu 
~le şarkı söylüyordu. Medeninin bu usule dair ahkl
~ OyJe yüksek meziyetler gösteri -
"ordu ki, aff nı talep için b,ir komite mını ve Rebeka Hanımın cihaz 
ttşekküI etti. alodle.r buna son dere- olarak getirdiği mallarla iile bir
tt .hiddetlendi. liği masraflarına medar olmak 
tı - Beni asılmaktan kurtarmak is üzere verdiği (2000) Liranın mu· C:0.rlar! Aptallar, benim tek nıev - maileyhamn tahsi malları oldu-
dınt vasıtamı elimden alacaklar! ğunu dairemizde 16 Haziran 932 

dG De~.i. Bu sözler, herkesi düşündLir tarihinde 5382-159 numara ile 
bt · Turlü münakaşalar yüriitülnıiye 

11 
§landı. Kadınlar. idam mahkumu- tanzim kılınmış olan Mukavele-

ı: kendisini seven bir meçhul lıadın name ile kabul etmiş oldukları 
~tından bü.,lmakta olduğunu zan ilin olunur. 
~li "-ta.ntı. 811 kanaatle kendisine ı 6 Haziran 1932 
il Çflık hedb·eler takdim ettiler. Neza lstınbul 5 inci noteri 
'tlt, fakat kat'iyetle reddetti. Sami .... ~ı-::-:.. 

1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 1 
K. O. ihtiyacı için 37,000 kilo 

sade yağ kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 13-7 -932 
çarşamba günü saat 11 de ko
misyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve münakasaya ittirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
teminat ve teklif mektuplarile 
birlikte komisyonumuza müra
caatları. (446) (2712) 

* * * 
Balıkesir' deki kıtaat için 500,000 
kilo arpa kapah zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 10-7-932 
pazar günü saat 15 tedir. Talip
Jerin şartnameyi görmek istiyen
lerin her gün, iştirak edeceklerin 
de teminat akçelerile 11. inci K. 
O. alım satım komisyonuna mü
racaatları. (437) (2640) 

:(.. .y. :(.. 

Edremitteki kıt'at için 140,000 
kilo arpaya talip çıkmadığmdan 
bir hafta daha temdit edilmişse· 
de yine talip zuhur: etmemiştir. 
6·6·932 den itibaren 6-7-932 nci 
çarşamba gününe saat 15 e ka
dar bir ay zarfında pazarlığa 

alınacaktır. TL>.liplerin bu günden 
itibaren her gün Edrer.ıitteki 4. 
F. SA. AL. KO. müracaatları 
ilan olunur. (405) (2517) 

• • * 
lstanbul, Beyoğlu, Üsküdar ci· 

betleri kara nakJiyah k2palı zarf
la münakasasında teklif edilen 
fiatlar pahalı görüldüğünden pa
zarlıkla ihalesi 22 - Haziran - 932 
çarşamba günü saat 16 da ko
misyonumıızda yapılacaktır. Şart
namesini almak istiyenlerin her 
gün ve pazarlığa iştirak edecek
lerin de vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları. (444) 

(27 !O) 
* * 

K. O. merkez kıt'alarınm üç 
aylık samana için kapalı zarfla 
yapılan münakasasmda talip çık
madığından pazarlığa konmuş
tur. ihalesi 20· Haziran-932 pa
zartesi günü saat 17 buçukta 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini almak istiyenlerin 
her gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları. (44H) 

(2714) . . .. 
K. O. merkez kıt'alarmın iki 

aylık kuru otuna kapalı zarfla 
verilen fiat pahalı görülerek 20 
Haziran 932 pazartesi günü pa
zarlığı saat 17 de komisyonumuz
da yapa!acakhr. Şartnamesini al
mak isHyenlerin her gün ve pa
:ıarJığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatları. (337) (2713) 

"' . "' 
K. O. ve birinci fırka ibtiya

cı jçin ayrı ayrı ~artnamelerle 

30,000 bin kilo un puarlıkla 
alınacaktır. lha!esi l 8 - 6 - 932 
Cumartesi günü saat ] 6,30 da 
ve 17 de komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin şartname· 
sini almak (izere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende lcomisyonumu
za müracaatları. (450) t2715) 

"' "' . 
K. O. ve birinci fırka kıt'ala

rınm ihtiyacı için çalı fasulyası 

pazarlıkla alınacal<tır. ihalesi 22-
6-932 çarşamba günü saat 16,30 
da komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin ;artnamesioi al· 
mak üzere her gün ve pazarlığa 
işt=rak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza mü· 
racaatları. (445) (2711) 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi bir ay

lak francala ekmeği pazarhkJa 

Bedava Bir Otomobil 
VEYA 

O Kıymette Bir Çek 
Bugün Bir F O DD Otomobili Veya Kamyonu 

Ahrsanır, Bunun Size 
Bedava Kalma11 Pek Muhtemeldir. 

Istanbul Helediyesinden : Daimi Encümenin bu baptaki kararı
na tevfikan Belediye Zabıtaaı talimatnameıinin 16 mcı maddesi
ne tenbibt beledi olarak tezyil edilen fıkra aşağıya yazılmıştır. 
ilana keyfiyet olunur. (Tavuk ve emsali kümea hayvanatı gibi 
keçi koyun ve sair ahır hayvanatının dahi meydan ve sokaklarda 
dolaştırılması ve şehir içindeki arsalarda otlatılması memnu• 
dur.) (2726) 

Eminönü Belediye Şube Müdüriyetinden: Eminönü Belediyesinde 
istihdam edilmek üzere bir yapıcı ve dülgar ustaya ihtiyaç var
dır. Tahp olanlann Haziranın yirminci günü akşamıoa kadar mu• 
racaat etmeleri ilAn olunur. (2725) • 

Koca Mustafapaıada ağaç kakaoda 3 No. la Hacı Evhaddin 
mektebi binası kiraya verilmek üzere açık müzayedeye konmuı
tur. Talip olanlar 3 liralık teminat mal<buzile 7- 7-932 perşembe 
günü saat on beşe kadar Daimi Encümene muracaat etmelidir· 

Jer. (2723) 

Mahkeme ve 

lstanbul Yedinci icra daire· 

sinden: 
lfü borçtan dolayı mahcuz 600 kiye 

kömürden 300 kiyesi Cerrıhpaşad:ı Salih 
Zeki dükkAnında v.e diğer 300 kiycsi 
1 focapaşadı 1 numarada dilkk!nda işbu 

1 fazir.ının 20 nci Pazartesi günü saat 
IO dan ıtibaren bilmü1.1yide paraya çev· 
rilcceğl ildn olunur. 

Istanbul asliye mahkemesi be
şinci hukuk dairesinden : 

Madam Anastasya ve Dimitri vere· 
sesinden Zi~o Aleksındros, 1\latmazel 
Efyaniya, Yorgi, Hıralınbos, Vayıelinin 

Galata<la Bayazıt mahallcainde topçular 
caddesinde 165, 167 Numıı alı hanede 
oturan Nikoli veledi Dtmitri Pipila Afa· 
potu aleyhine ikame eylediği tastiki ha
cız; da,·asından dola\l e\•rık ~uretlcri 

ilanen tebliğ edildiği halde cevap ,·eril· 
memiş \'e bermucibi talep emri tıhkika
un 18 7 932 Tarihine müsıdif Pazartesi 
saat l4 de tayin kılınmış oldutundan 
ye't'm ve vakti mezkOrda mahkemede 
hazır bulunması ve yahut tarafınd:ın bir 
\'ekil göndeı mesi lüıumu beyan ve aksi 
halde h:ıkınnda gıyaben muamele icra 
olunacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzeıe ildn olunur. 
- -Ist. 7 inci icra memurlaj'un-

dan: 
Parayı ı;evrilmeslne karar verilen 

borçlu Fuat Ueye ait muhtelif halı, büre, 
k:ıryolalar. rad!O ve gramafon makinsl•· 
rile perdeler 'e saire ~ehri halin 26 ıncı 
Pazar günli saat 12 14 de Maçkad:ı Su
bai apırtımanı kapusu önünde açık ar· 

icra ilanlan 

tıı ma sureıile yevm ve vakti aıezkOrrle 

hazır bulunacak memuru tarafındın sı· 

ulacağt ilAn olunur. --------------------
l ı tan bul dördüncü icra memur• 

luğundan: 

Temamına 260 lira kıymet taktii' 
edilen: BakırköyUnde Sakız ağacı ma
hallesinde Kara l\lchmet namı diğer 
Çaçaron sQkağında 29 - 31 numarall 
kayden bahçeli, h~len bir bap hanenin 
tamamı açık artırmaya ,.az edilmi~ 
olup 2S - 6 - 932 tarihinde şart· 
name i divanhaneye t!lik edilerek 
21- 7 - 932 tarihine müsadif per • 
şembe günü sanı 14 den 17 ye kadar 
İstanbul dördüncü lcra dairesinde n • 
çık artırmn ile satılacaktır, artırmaya. 
iştirak için yüzde yedi teminat alınır, 
müterakim \'ergiler ile belediye re • 
şimleri vakıf karesi müşteriye aittir. 
Icra ve iflas kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları tapo si -
cillerile sabit olmayan ipotekli rılacak 
lılar ile diğer alflkadaranın irti • 
fak hakkı sahi perinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve m:u;arife dair o • 
lan iddialarını ilan tarihinden iti .. 
haren 20 gün içinde evrakı müs .. 
bitelerile bildirmeleri laumdır. Ak .. 
si halde hakları tapo sicillerile 
sabit olmayanlar .satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar, ala • 
kadarlnrın i~bu maddei kanuniye 
ahkamına göre te,·fikı hareket etme .. 
Jcri · ve daha !azla malümat al .. 
mak isteyenlerin 931- 705 dosya nu .. 
maraslle memuriyetimize müracaat. 
ları ilan olunur. 

alınacaktır. ihalesi 25·Haziran·932 SA. AL. KO. RS. müracaatları İ• 
cumartesi ilinü saat 17 de ko- lan olunur. ( 407) (2525) 
misyonumuzda yapılacaktır. Şart- Jf. ..,. :t-

namesini almak istiyenlerin her Çorludaki kıtaat için 60,000 
kilo sığır eti kapalı zarfla müna• 

gUn ve pazarlıj'a iştirak edecek-
kasaya konmuftur. İhalesi 1 -

lerin de vakti muayyeniode ko- 7 - 932 cumartesi günü saat 10 
misyonumuza müracaatları. (443) dadır. Taliplerin Çorludaki 61 

(2709) F. SA. AL. KO. müracaatları il.;n 
• • • olunur. (400) (2526) 

Kilisteki kıtaat ihtiyacı için üç 
aylık ekmek kapalı zarfla miina-
kasaya konmu§tur. İhalesi 7 tem
muz 932 perşembe günü saat 9 
dadır. Taliplerin vakti muayyerr
de Kiliste dağ alayı satın alma 
komisyonuna müracaatları. (398) 
(2564) . " ,,. 

Çorludaki kıtaat için 81,000 
kilo sığır eti kapalı zarfla müna -
kasaya konmustur. 1 - 7 - 932 
cumartesi !!'Üı:ü tı:lat 14 te ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin Çorluda
ki 61 F. SA. AL. KO. müra~at -
ları ilan olunur. (408) (2524) 

• ı;. • 

Tekirdağındaki kıtaat için 12,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla müna· 
kaaaya konmuttur. ihalesi 1 - 7 
- ~32 cumarteıi günü aaat 15 da 
dır. Taliplerin Çorludaki 61 F. 

,,. .y. .y. 

Sclimiye fırınında mevcut 730 
ldlo ekmek kırıntısı ve tekne 
kazıntısı ile 35JO adet çuval 
pazarlıkla satılacaktır. ihalesi 
18· 6· 932 cumartesi günü saftt 
16 da komisyonumuzda yapıla· 
caktır. Taliplerin fartnameıini 
almak üzere hergün ve ekmek 
kırıntısını görmek çuvalları da 
görmek iç'n mezkür fırına ve 
paıarlığa iştirak ~deceklerin de 
vakti muayyende komısyonumuza 
müracaatları. (442) ('1679) 

* ... 
Çorludaki kıt<ıat için l 0,000 

kilo koyun eti kapalı zarfla mü -
nal(aaaya konmuttur. ihalesi 1 
- 7 - 932 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin Çorluda. 61 
F. SA. AL. KO. müracaatluı il~ıı 
olunur •. (403) .(2527). ~ 
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Ankara Vilayetinden: 
Birinci madde: Bedeli keşfi (35400) liradan ibaret olan ( An

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

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

A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (2655) lira Vila
yet ldarei Hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair 
makbuz senedine veya milli bankalardan birinin teminat mektu
bunu yahut milli esham mukabili Muhaseoei Hususiyeden alına· 
cak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

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

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihale
den en az sekiz gün evvel Vilayet Başmühendisliğine göstere
rek münalrnsaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fen
niye vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikamn zirine şerh 
\•erdirmeleri iktiza eder. Münakasaya iştirak için talipler fenni 
mes'uliyeti deruhte ve inşaatı nihayetine kadar idare edecek eh
liyeti f~nniyeyi haiz bir mühendis göstereceklerdir. 

Eu şeraiti tamamen haiz olmıyanların münakasaya iştirakleri 
fayaoı kabul olmıyacağındao teklif zarfları açalmıyarak kendile
rine iade edilecektir. 

Üçüncü madde: Münakasa evrakı keşfiye ve teraiti mahsusa
sıoa tevfikan icra edilecektir. 

Dördüncü madde: Talipler 66 l numaralı münakasa Ye ihale 
kanununun 10 uncu maddesi mucibince izah edecekleri kapalı 
:zarfı 20-6-932 tarih ve pazartesi günll saat 15 e kadar Vilayet 
Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edecek
lerdir. 

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

Aitıncı madde: Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha 
ziyade malumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Na
fia Başmühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine müracaat
lnr ilan olunur. 

O lira Vilayet Idarei Hususiyesine yatırılarak projeler Ye ev-
t • Başmühendislikten alınabilir. (2430) 

Gedikpaşada Jandarma Sa
tınalma Komisyonundan: 

Dört bin adet çağ torbasının kapalı zarfla müoak1uıası 
7 - Temmuz· 932 perşembe günü saat on dört buçukta yapıla
caktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur 
günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (2699) 

-------------

' 
As. mk. Sa. Al. komisyonu ilinları 

' Yoğurt Süt 

3600 6000 Aske~i Tıb~iyemektebi } bir ıartnamede 
40000 20000 Kulelı Lsesı 
12000 20000 Gülhane hastanesi ,. " 

5000 10000 Maltep~ A~ke.ri Lisesi } bir şartnamede 
16000 28000 Hahcıojlu ıhtıyat Za. Mp. 

Yukarda yazılı mahallere b zalarındaki miktarlarda ayn ayrı 
üç şartnamede pazrrhkla ıüt ve yoğurt satın alınacaktır. Pazar
lıkları 19 Haziran 932 pazar günü saat 16 ya kadar T opbanede 
Merkez Kumandanlığı satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin ıartnamelerini görmek için komisyona mfiracaatları ve 
iştirak için de muayyen vaktinde komisyon riyasetine vermeleri. 

(18) (2615) 

• • • 
Piyade satış mektebine ait 9 Üsküdar'da at pazarında icra 

k1lınacaktır. Taliplerin mezkur 
baş hayvan müzayede suretile gün ve saatte Usküdar'da at pa· 
satılacaktır. Müzayedesi 19 Ha- zarında hazır bulunmalan. (30) 
ziran 932 pazar günU saat 10 da (2721) 

Beyoğlu Defterdarh ğından: · 

r VAKITın~ 
~ ~~?.s~üz ~~!~1~ 

Sabhk motörU olanlara -
J 6 il:l 25 beygir ı.:uvvetinde mazotla 
müteharrik: müstamel bir motör satın 

alınacaktır. Satıcıların matbaamızda 1\1. 
Beye müracaıtlm. 

Elektrlkçl aranıyor - lstan· 
bula yakın bir yere gönderilmek üzere 
bir clcktİ'ikçi aranıyor. Taliplerin mat· 
baımızda M. Beye mürıcıatlan. 

Klrahk ve sabhk ev artyan• 
lara - Süleymaniye ch·annda manza
rası ve ha vıısı güzel, kullanıflı sekiz O· 

dalı \'e bahçeli bir ev hem kiralık ve 
hem de satılıktır. Hava tazı, e!ektriL. ve 
terkos tesisatı \·ardır. Taliplerin matbaa
mızda M Beye müraca:ıtlan. 

Klrahk dUkkAn ile bir şerik 
ar1yorum - l\lüsait bir yerde dük
kAnı olan bir esnaf ile sermaye vazede· 
rek beraber çalışmak ist:yorum ve yahut 
esnafa ihtiyacı olan bir mahalde dükkAn 
açmak istiyorum. AIAkadar olan zevatın 

mektupla bildirmeleri ricıı. olunur. ı3143) 

Kasımpaş:ıda kıyık iskelesinde bak
kal Esııt Efendı ,·ıı.sıtasile No. 22 

Ahmet 

Hisseli emUlklnizi - Izılei 

şuyula SATMAK yahut hissenizi AYlR· 
MAK istiyorsanız Tapu seııedile sut 
9· l 2 arasında İstanbul Babçekapı dör· 
düncü vaiıf ban :ısmal\at 29 numaraya 
müracaat. 

Alacaklar1nızı almak - için 
dava etmek: istiyorsanız 9 · 12 arasında 
lstanbul B:ı hçeknpı dördüncü vıkıf han 
asmnk:ıt 29 numaraya müracaat ediniz. 
Alacağınızı alabilirseniz ücretimizi veı ir· 
siniz. 

Her ı,6 elverişli - Kiralık va· 
si dükkan. LAielide Cürr:huriyet cadde· 
sinde Foco Ule ittisalindeki 95 numa· 
ıalı dükkAn ehven hatla kiralıkcır. etek· 
ırik, terkos. aptC'shane asma odası \'ar· 
dır. icap ederse asına bir kaud:ı ihtiva 
edebilir. Usründeki haneye müracaat 

mıım~J1111111ıııııııı~ı~mıı~ı~i11~~1~~ıımmıııı~ıı~~r~ı~~ı~ııııooı~~~ıım 
lLAN 

Viktorya dö Berlin Umum Sigort:ı 
Anonim Şirketi tarafından 31 - 8 .-
1921 tarihinde Mme. Horop Nasib 
Çubukciyan hanımın hayatı üzerine 
akt ve tanzim olunan 7876:>6 numaralı 
ve Bin Türk lira sigorta mukavelena
mesine ait depo ilmühaberi zayi ol
muştur. 

Mezkur depo ilmühaberi hali ha
zırda kimin yedinde ise, hukukunu 
!ispat etmek üzere Yiktorya de Ber -
lin Sigorta Şirketinin lstanbulda, 
Galatada, Kürekçilerde, Manhaym 
hanında kain Türkiye Müdüriyetine, 
işbu ilanın tarihi neşrinden iti . 
baren iki ay zarfında müracaat et • 
mesi rica olunur. 

Mezkur müddetin mürurunda nu -
marası balada muharrer depo ilmü • 
haberinin kenlemyekun ve mefsuh 
ad edilerek yerine nushayı sani • 
yesinin tanzim edileceği füm olunur. 

Viktorya dö Berlin Umum Sigorta 
Anonim Şirketi Türkiye Müdüriyeti. 

Sıhhi yemekler· Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

~SATiE~ 
Mahallesi Sokağı Kapı Cinsi · icarı senevi Müddet , VAKiT 

No. Lira Kuruş 
Kağıthanede çoban çeş
mesinde 
Kamer hatun mahallesi 32 
çukur sokak 
Mecidiye Balmumucu çift
liği zincirli kuyuda 

12 dönüm tarla 36 

hane 160 

12 dönüm tarla 120 

3 sene 

1 " 
3 

" 
Balada müddeti ve evsafı yazılı emvalin icarı aleni olarak 

yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Yevmi ihalesi 
olan 29 Haziran 932 Çarşamba günü saat ondan on bire kadar 
% 115 teminat akçelerile Beyoğlu Defterdarlığına müracaatJan.(2633) 

Gedikpaşada Jandarma Sa
tınalma Komisyonundan: 

Bin adet hayvan velensesinin kapalı zarfla münakasası 7-Tem· 
muz-932 perşembe günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin şart
aame •• aüm~neyi görmek üzere her gün ve münakasaya iıti
rak için teminat ve teklifnamelerile mezldir ıünde muayyen sa
ate kadar komiıyooa müracaatları. (2700) 

Adres: lsranbul Ankara caddesi 
Vakır yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idııre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vııkıt. 

Abone ,artlart: 
J J o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - SOO 1450 2700 

~ !artla r1mız: 
Hesmf Husus! 

Satın 10 I\ş. 12,50 Kş. 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk llln şartlartmız ı 
ı ~ J ,. l· 10 lJefaJı •, 
30 50 ti 5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimizin her üç aylı· 

lı~ı için bir defa meccanendir. 
B - 4 satın geçen ilılnl:ırın fazla 
satın için 5 kuruş zıımmolunur, 

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

Türk 

Zerinin en 

büyük vazit esi 

nedir 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

Tutumlu VE 
Muktesit 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

BiH 8lln11 

Gedikpaşada jandarma satın
alma komisyonundan; 

Bin iki yüz adet hayvan çulunun kapalı zarfla münakasa11 
7 Temmuz 932 perşembe srünil saat on bet buçukta yapılacak· 
hr. Taliplerin nümune Ye ıartnameyi görmek üzere her gön Ye 
münakasaya iıtirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur glln· 
de muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları (2698) 

1 ZAYILER 
Mektep şabadetnattıemi kaybettim. 

Yeni sini çıkartdırıcağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Askeri sanayi idadisinden mezun 
meclis posta müdürü Hasan Ali 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt Hastahklar MUteha•aıaı , 

Cumadan maada her gün öğleden ' 
sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lstan· ! 
bulda Divanyolunda llS numaralı hu 1 

susi kabinesinde dahili hastalıklan ; 
muayene ve tedavi eder. Telefon: ls· 

1 

tanbul (2. 22398) 1 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

karşi en müessir deva SEAVOIN hap
larıdır. Deposu, Jsranbul'da Sirkeci'de 
Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 
150 kuruş posta ile gönderilir. Jzmir'de 
Irgat paıanndaki, T rabozon'da Yeni Fe
rah eczanesinde bulunur. 

Kadın ve doium hastalıkları 
Mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Natif 
Türbe, eski Hililiahmer binsıa 

No. Tel. 226 2120 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 6 ıncı keşide 

11 Temmuz 1932 dedir 

Büyü~ i~roıniye ~00,000 lira~ır 
Aynca : 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 Liralık ikramiyeler ye 

100,000 Liralık bir milkifat. 


