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Fransa Tamirat borçlarını ilga ediyor, fakat bir şartla ! 

Konferanslardan 
Beklenen Şey 
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i Derdin kökü · \ = 1:1 

~ Derı·ndı·r ~ \ i 
~ htanbul belediyesi, ekmek işin- ~ 

Enelki glln Lozanda toplanan 
ve Alman tamirat meaelesile be
raber cihan ikhsadi ve mali 
buhranına kartı da tedbirler arı
yacağı söylenen konferanstan 
büyük ve mühim kararlar bek
leniyordu. Fakat ilk müzakereler 
etrafında t imdiye kadar gelen 
haberler, bu konferanstan da 
zannedildiği gibi mllbim ve kat'i 
neticeler çık~ıyacağım glSsteri
yor. 

Anlatılan Almanya hesabına 
konferansın vereceği netice, Ho· 
over moratorıomonun hitamın
dan itibaren mer'i olmak üzere 
bu memleketin tamirat borçları 
için nihayet altı aylık yeni bir 
moraloryom l\abul etmektir • 

vaziyeti olduğu gibi ıOrükle· ~ de, şimdi de yeni bir narh usulü İ 
mekten başka bir teY değildir. j kabul etmek istiyormuş. Çarşam- ~ 

Amerikada yeni reisicümhor ~ hadan, çarşambaya narh ilan edil- i 
§ mek usulü, terkedilecek, onun ye- i 

intihabı yaklatıyor. Tabii bütün = = 
~ rine buğday piyasası takip oluna-1 

Amerika bu intihabatın hazırlık- ~ rak, ne ,•akip fiatlar bir kuruş yük- ~ 
larile meığoldilr. Yeni reisicüm- ~ selir, yahut bir kuruş eksilirse, o- l 
borun intihabından evvel Avro· ~ vakit narhr değiştiTecekımiş. 1 
pa devletlerinin Amerika bükii· 'E Doğrus~nu söylemek lanm- İ 
meti ile harp borçlar1 meselesini i sa, bu, narh koymak değil, narhı =~ 

~ kaldırmaktır. E~n belediye, ge- ~ 
semereli bir. surette görüşmesi j ı;en çarşambaya kadar .mer't olmak \ 
mümkün olmadığı için alta aylık ~ üzere yedi kuruş üzerine lioyduğu J 
moratoryom ile sadece daha ~ narhı tatbik edemiyerek, sah gilnü :; 
alb ayhk bir vakıt kazanılmış ~ dokuz kuruştan yeni narh ilan et- g 
olacaktır. . g mekle, narh usulünü filen kaldır- ~ 

Dijer beynelmilel mali ve ik- ~ mıştır • Bir gün sonra, bazı fırın- f 
tısadi meselelere gelince, bun- ~ cılar da 8 kuruşa ekmek satmak ~ 

~ suretile fazla olarak bu narhın ~ 
larla ayrıca meşgul olmak üzre ~ da manasızlığnıı göStermiştir. ~ 

Futbolda 
işte 

- Yazısı 2 inci sayfamızda -

gerileyoruz, 
misali : 

Dtın UçDncil sinıf bir Ynnan·muhtelltlnl 
-a~k bire karşı iki saylle yenebildik .. - .. - -..,. ı:m • ~ 

kalesl 8nUnde 
F ranaa tamirat boçlarımn bütün 
bütOn silinmesini beynelmilel 
harp boçlannın kaldmlmasına 
baih bır mes'eİe tallkki ettiği, 
Amerika ise Avrupa devletlerin
den bu paralan istemekte iarar 
eylediği için b~ İfe baıka bir 
sureti hal bulunamıyor , demek· 
tir. 

ikinci ve büyük bir konferaoı ~ · Buna sebep, şudur ki, hadise gö- § 
toplanacaktır. Binaenaleyh bu ~ rUndüğü kadar basit değildir. ~ 
cihetlerden de buhran içinde kıv- ~ Derdin kökü, daha çok derinler- g 
ranan mHletler şimdilik fazla f dedir. Fenalrk fırıncılardan, ek- ~ 

~. , _:_ Yazısı · 5 incide Spor sayfamızda -Omide düımemelidir. ~ mekçilerden ziyade, değirmenci--§ . 
f k~e~b~~~dzytianU~-1 =-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yalnn; şayam dikkat o!an bir § pa.nlardadır. l E . • F . . .. .'') H e 
nokta var. lngiltere hükumetinin i Hakiki ihtiia.çJardan mütevelllt İ mır . ays·i:U Ze yenı 
Avrupa işlerine kartı vaziyeti ~ iktisadi arzlar \>e talepler ile vuku f 
değişiyor gibi görünüyor. lngil- ! bulan fiat artması ve eksilme- ~ b tt b ı d 
tere ikbıadi ve mali buhranın ! si, daima tedrid olur. Birdenbire ~ eyana a u un u 
kendine teallôk eden kısmını i yüzde yirmi, otuz gibi yiik9ek fiat ~ 

Bir sene için iJAo edilmiş 
9iM't .....,.,. -•• at•ryom. ha
ziran sonunda bitiyor. Şu halde 
.Almanyanın tamirat borçları 
için yeniden kabul edilecek al
. h ayJık moratoryom, kanunusa
ni ye kadar bu2ünkü beynelmilel 

ıimdiye kadar imparatorluk hu- ~ temevvüçleri ıse, ancak ihtikar a 
dµtları dahilinde halledebilece· ~ ve sj>ekülAıiyon efrfdJr. Netel{lm ~ 
iioi Dmit ediyordu. Banan İrin i bu defa ela "HUktbnit, btıida7 etıo- İ 

Y E ku yapacakmış., gibi şayialar ile -_5 
yedi sekiz ay evvel Sterlinde al· l 
tin esaaini terketınekle beraber ; bir gün içinde fiatıa'.r yedi kuruş- E 

~ tan dokuza, dokuz buçuğa kadar E 
lna-iltere giimrüklerinde himaye ~ fırlamış, sonra yağmurlar yağım- ~ 

Mehmet Asım ğ ya başlayınca spekilJAsyon hareke- 'E 
Alt tarafı 2 inci sayfamızda 1 ~ tinin muvaffak · olaınıyacağı anla- ~ 

======================~==~==ı · ~d~i~g~~~~~~~~ı 

B~ğazl.çı·ndekı· 1·skeleler i kurnşa düşmüştür. Hadisenin bu i 
~ safhasmda, İstanbul ekmekçileri- ~ 
~ nfn hiç bir kusur ve kabahati E 
~ yoktur. Asıl suçlulan, muhtekir- '! 
~ lerf ve spekülasyoncuları, buğday ~ 

Altı lslı Qlenln yerleri değlştlrlllyor 
Şirketi Hayri· 

ye, btanbul be
lediyesine mtlra-
C:aat ederek 8C>4 
ğaziçindeki va• 
pur iskelelerin-
den bazılarmın 
Yerlerini deiifti" 
receğini bildir 
lbİf ve milsaad6 
iatemi9tir. . _ ~Irk tlh 

· k . • • •yrl~e vepurlerındin birisi 
Şrr eti H · · · 1 · • . ayrıye, ısım erını tea- leri istenilen yerleri gezip gör· 

bıt ettiğialtı iıkelenin ıuJann mOtlerdir. 
cereyanına mukavemet edemi- şı· k t• H . . h 

k · r e ı ayrıye yenı yap ra-
1ere çabuk çDrftdOğDnü, her cam iıkeleleri dah · d k • 
lene ta · dild'"'. . . ·- a zıya e a 

mır e • 121nı Ye tamır raya iıtinat ettirmek istemekte-
~ırafı ~Qyilk bır yek~n tuttuğu dir, bu itibarla iskelelerin yapı
- tdt e bır tOrlOk bu ıakelelerin lacakları yerlerin arkalaraodaki 
-e anet ve mu avemeti temin dd •lu ca e ve saba vaziyetleri g6z-

namadığını, buoon için bu iı- d · ·1 • f 
lceleleri mahfuz yerlere naklet- en geçırı mış ır. 

' i piyasasında aramak ve ayni f enalı- ~ 
E ğm bundan sonra tekerrür etmesi- i 
~ ne mani olmak için ona göre esaslı ~ 
~ tedbirler almak JA.zrmdır. " J= 
l. 1llllllllh11ıdllll1t1111fllntl11lltnlllllf111dUllll1111f1Ullllt1 • 

Dahiliye vekili 
Şehrimizde 

' ŞUkrD Kaya B. , lstanbulda 
bir kaç 9Un kelecaktu~ 

Dahiliye Yekili Şllkrft Kaya B. 
dün sabahki trenle Ankaradan 
ıehrimize gelmif, istasyonda Is· 
tanbul vali.ile diier zevat tara-

" Türkiyenin tevkalade muvallakzyeti. Şarklı· 
lann hiç bir vakıt Avrupalllardan geri 

~almıyaca(Jznı isbat- etmiştir ,, diyor 
Şehrimizde bulunan Hicaz Prensi 

Emir Faysal Hz., dün öğleden son -
ra huaıui bir motörle Marmarada blr 
oezinti yapnKf, Büyükada'ga • git • 
mişür. 

Emir Hz., dün 8<lbah Perapalcia o· 
telinde, refakatlerinde bulunan Hi -
caz Hariciye vekUl muavini Fuat 

·Hamza Bey vaaıtcısUe latanbul gaze -
tecUerlne 'Ankara ziyaretleri ve Hicaz 
ahvali hakkında şu beyanatta bulun • 

\ , 
müşlardır: . . 

- Ankara'dan gayet iyi intibalar • 
la aynldrm . Ankara'da bir çok mü • 
esseseleri, bu arada, · Ziraat ve Dev -
Jet bankalarını Ziyaret ettik • 
. Bu müesseşelerin ziyareti es~ın -

da dikkatiımt ve takdirimi celbeden 
~ey, memurlarİn hepsi!'in Türk olma -

(Lutfen sayfayı çevlrlniz) 

1 • • 
AKiSLER 

En Karlı lş · 
Memleketimizde en kdrlı iş nedir?. 

Doktorluk mu? tüccarlık mı? fırın

cılık mı? Meyhanecilik mi? Bakkal
lık mı? Kasaplık mı? •• 

Hiç biri değil .• Memleketimizde en 
kdrlı if, hanendeliktir !. 

debiyat ta Camembert peyniri gibi ko
kup kurtlanmayınca para etmiyor! 

Adi kaldırım şarlasile çılız kadın 
sesiM gösterilen bu itibar karşııında 
şehrin bütün kızları niçin hanende ol-
11wyorlar acaba? 

r 

lllekten baıka· çare olmadığım Daimi encümen, Şirketi Hay-
'6ylemektedir. Şirketi Hayriye, riyenin gösterdiği yerlerden ba
bu iskelelerin naklolunacakları zılarma yeniden iskele inşasuıı 
terleri de tayin etmiş, pllmnı münas'p bolmuş, · bir kısmanın 

elediyeye glSndermiıtir. Daimi arkaları sırt ve yar gibi yerler 
eııcnmen bu p!inı tetkik ettik- olduğu ve balkan geçmeleri için 
!tQ ıoora mahallinde de tetkik klfi ıaba kalmadığı için bora-

fından karfılanmıtbr. Şiikril Ka
ya B., Haydarpaıadan doğruca 
KadıköyOndeki evine gitmif, öi
leden ıonra lstanbul tarafına 
geçerek Tokathyan oteline gel
miş, burada lstanbul valisinin 
ziyaretini kabul ederek bir mfid
det görüşmüştür. Şükrü Kaya 
8. , hususi işleri için geldiğini 
ve burada birkaç gün kalacatını 
söylemiştir. 

Kendisile birlikte dahiliye •e
ktleti hususi kalem mlldOrü Ek
rem 8. de ıebrimize gelmiıtir. 

Gece yarısı, l stanbulun bir kaç yüz 
sarhoıuna, bozuk dilzen, üç şarkı o
kumak, zengin olmak için kcili bir 
meziyet! 

Şu, deniz kenarında, Peruz Hanım 
edcısUe kantolar söyliyen kız, ay
da ıekiz yüz lira kazam yormuş! 

Kuytu lstanbul sokaklarının, çürük 
kafesli, çarpık cumbalı evlerinde • . 
tanrının günü, tahta aUer, çam(Jfır 

yıkarken, türküler çağıran her ma
lıalle kızını ayda sel.iz yüz lire bekli
yor! 

•traıına JOzum glSrmilf, encilmen larda iskele yapılmuını doğrn 
~lan 8oğaziçine giderek yer- bolmamıthr. Daimi encümen bu y • b •• t 
~ deji9tirilecek altı iskelenin husustaki kararanı bir iki g6n enı u çe 1 

, 11f8nk6 hallerini Ye nakledilme- içinde ver~cektir. 

~~~~~~~~~~~~~~Masrdvevarid~I 
ı - 2 gfln sonra Açıkta kalacak me-

Kılıç Ali Bevin hatıraları mu~:r.:::k\:~ant 
- 2 in~• .. ,ıamı zde • 

Şu, Havuz başında, kağnı teker
leği gibi gıcırdıyan kadın, ayda yedi 
yüz lira çekiyormuı ! 

Şu, sık ağaçlar altında, boğaz
lannuı horoz yaygarasile mahalle 
türküleri çağıran hanım, ayda altı 

yüz lira alıyormuş! 
.En yeni, en güzel, en manalı şiirin 

bile müşteri bulamadığı bir zaman
da, veziMiz. kafiye.siz, manasız şar

kılann bu kadar rağbet görmesi, fO· 

f'lacak ıe11dir .. Demek ki, artık e-

Hayır, hayır.. Bu hanendele ·, ka
zançlanru, hilkatin hiç te nadir bl: lat 
fü olmıyan seslerine değil, kırk para
lık lııyan, /ark kuruşa yiyen, beyirılerl 
uyuşmuş sarhoşalnn huvardalığına 

borçludurlar.,, Allah razı olsun miia
kirat inhisarından! 

Fakat asla unutulmasın ki, buglJ. 
nün zevk tarilıini yazanlar, muaır
larımızın anlayışı ve duyuşu hakkın
da, yarın i~ln utanılacak bir vesı. 

ka hanrlıgorlar !. 

Yusuf Zir• 
'-
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Fırıncılar hak~ında 1 °~t;:·• I · Telgral Baberlerl 1 
yapılan takıbat .__ H-a-rıc-' .. --.-..----ıııııiıiill---------------~ 
Şehrimizde ekmek buhranına 1 amicat konteransznzn dünkü ictimaz • sebep oldukları için bazı fırıncı

lar hakkında ilk tahkikat, neti· 
ticelenmiı, bunlar haklarında tu
tulan zabıt varakalarile birlikte 
müddeiumumiliğe verilmişlerdir. 

Müşterek bir hareket lizımdır ! 
Verilen malumata göre, ıim

diye kadar müddeiumumiliğe 
sevkolunan fırıncılar, yedi kişidir. 

Heriyo, yeni bir nutuk söyledi. Böyle diyor. FonPapen, 

Bunlar hakkında iaıe karar
namesının dokuzuncu maddesi 

tediyatın imkansız olduğunu bildirdi 

tatbik olunncakhr. 
Fransa, harp borçlarını Ilgaya hazırmış, ancak ••• 

····································-.. -······--- Lozan, 17 (A. A.) - Tamirat ikon - çareleri doğrudan doğruya mükaleme- bertaraf ettitrini hatırlattıktan sonra 
sıdtr. f eransrnın bugünkU içtlmaında. 1\1. ler tarikilc taharri edilecektir. şöyle devam ediyor: 

Türkiye•de mekteplerde, fabrika - Herriot, mevcut mukavelelere riayet B<'ynnnnmede, "Konferans mmıo.ceheslndc "Hali hazırda en hakiki imkanı kı-
larda, şimendifederde büyük bir fn - gösterilmesi hususunda M. Makdo - mevzuu bnhsol:ın meselelerin 4ıem,umuı bir sa vftdeli ve muvakka bir müddet için 

1. t · t'b • c.!'m ı:~rı;e,·e dahilinde Avrupa \'llzlyctlnln s:ılAh 
a ıye ve ın ı a eserı var• ~· M nald 1arafından yapılan beyana ti mem bulabilmesi mnksadlle knt'i ,.e seri bir suret- Almanya'ya bahşedilecek bir morator-
ruye kadar Avrupada bir çok büyük nuniyetıe kaydetmi~ bunun beynel- te halledlımeıerının znnıri oıdug-u,, ıcıına- yomda mündemiç gibi görünmekte-
şehlrlerl ziyaret ettik· Ankara.'nm milel ahl!lk esaslarını kurabilecek atını scroedllmektedlr · dir. 
bu şehirlerden hiç bir farkı yok •• Mev tek prensip olduğunu beyan etmiştir. Birinci mesele, moratoryomun nlhalet bat- Bu moratoryom, aynı zamanda ta-
cut Olan fnrk Anlrara'da her e1>yı'n mnsllo Tlldclerl hulüı eden tedl,·nt mese-

l • • ' :.·- Bale komitesinin raporunu esas ve ıcsldlr. " mirat meselesini Anuıpanın iktisadi 
bn:.tlınbaşa yeni olmnsıdır. şümül itibarile Young plftmnda der - Konferansın mutlt'ık ımrettc lllzumlu olnn ihyası çerçevesi dahilinde halletmek 

Türkiye'de gördüğüm bu yenilik ve · d·ı · b te ,,,__ • '-:tat bir hal 811retı bulmaıııma mnsaıt olnbllmck J. sekillerini teknik bir tarzdn Ye vazi ... ·e-
muvnffaldyct, bir şarklı olm!k sı - pış e ı en, nıs e n AJı:m ınıu ı çtn Fransız \-n lngtiiz murahh!lSlnn, bu tin bu şümülilc tetkik edecek bir 
fntile beni bilhassa memnun ediyor. tecavüz ettiğini Te Almanyanın maruz tedlyatm tatbik me,·kune konmnlıınnın umu-

kaldlg-:.ı mal·ı mu··şku··1atın bu .. tiln dün - komisyonun faaliyetle ~alışmasına da 
Çiınkü Anupnda şarkliların knbiliye. mi bir nluunnıımenln kabulilne ka<lur t<>hlr 
ti olmadığı hakkında yanlış bir ikana. yada hüküm süren n gittikçe artan edilmesi lüzumuna tısdlktc ıttıtak etmişler- müsait olncaktır .,. 
at me\·cuttur. Türkiye'nin fe\-kalade kredi ataletine vasi mikyasta bir sebep cllr. Her iki heyet, cllğcr dm·letlerln d Lozan, 17 (A. A.) - Konferansın bu 
mu\•affaki:reti, bu kanaatin yanlış te~il edeceğini ve bu müşkülatrn bu şekil knbul etmelerini temin ıı:ın gayret sabah aldettiği içtimarn başlangıcında 

w h" ı · hu"kfımetler arasında m:ı--•·ere edile - sarfetrnektedlrler. l\f. }t"'on l'apen, Almanya'nın fevlrnlft· oldugunu, şarklıların ıç >ır vakit ~ M. Makdonald, daha §lmdJden teşcbbUs-
Avrupalılardan geri knlmıyacağını is - rek tesbit olunacak müşterek bir ıerlne 1ıa31amııtır. de l"'fıhim ve buhranlı olan vaz.iyeti hak 
bat etmiştir.,, harekete lüzum gösterdiğini kaydet - MUIAkatlar devam ediyor kında i7..ahat vermiş, Alman ikti-

Emi.r Faysal Hz. Hicaz ve Nccit hü- miştir. Lozan, ı7 (A. A.) - M. ııerriot dün sadiyatının tamirat borçlarından mü-
kurnetlerinln dahili ahvali hakkında M. Merriot, Avrupaya ait vaziyetin öğleden sonra, M. Fon Papen'in ziya- tevellit nğır mükellefiyetler dolayısi-
8orulan sualler üzerine şu malumatı düzeltilmesinin ancak umumi bir tes - retini iade etmiştir. le uzun seneler için rehin altında 
vermişlerdir: viye sureti kadrosu dahilinde ta . Her iki başvekil, bu münasebetle bulunduğunu söylemiştir· 

- Pederim Melik lbnilsuut Hz., hakkuk edebileceğinin Lozan konfe _ bugünkü hususi celsede tamirat ve ik- l\L Fon Papen, temirat tediyatının 
Hicaz'da ıbulundukları zaman daima ransınca esas olarak ilan edildiğini tisadi buhran hakkında hükCtmetleri- imkansız ve tehJikeli olduğunun ta
Mekke'de ikamet ederler. görmekten memnun kaldığım beyan nin noktai nazarlannı ne gibi eşkal al- hakkuk ettiğini sözlerine iliixe ~tmiş. 

Necit'te bulunduğu zaman da ben ve şöyle devam etmiştir: tında izah edeceklerini görüşmüş- konferansın daha iyi bir ati için müs-
NaibimeJik sıfatile Hfcaz•da idarei Jerdir, bet mesai iştiraki yolunu açacağı ü-- Bale komitesinin raporunda Al -
hükftmet te bulunurum" 1 d M. Fon Papen'in umumi münaknsat midini izhar ederek beyanntrna niha-manyanın >iiyük ran wmanlı birikti - • 

Hicaz'da bir Vekiller heyeti, bir de sadi tecltizat ,.e tertibat vücuda ge • sırasında müteaddit müdahalelerde yet ''ermiştir· 
Şurit meclisi vardır. Vekiller heyeti, tirdiği ve güniin birinde eski müva • bulunacağı maHimdur. 1\1. Herriot, 1\1, 'Fon Papen'den sonra söz alan l\1. 
Hariciye, Dahileye, Maliye, vckilJe- zenesini muhakkak surette elde ede _ bunlara cenp verecek n bunu mü- Herriot, alacaklı beş büyük dc,·Jetin 
rile Şura meclisi reLinden ve Maliye ceği !kaydedilmiştir. Hem hali dü • teakip M. Grandi ile M. Renkin beya- tamirat meselesini nihai ve kat'i bir 
işlerıinde, Maliye Yekiline yardım e- şünmek, hem de istikbali hazırlamak natta bulunacaklaroır. tesviye suretine bağlamak hususun
den :makamsız bir vekilden müteşek- icap eder. l\L Herriot, bu akşam diğer Fran- daki müşterek arzusunu kaydetmiş, 
kildir • M. Herriot, Fransa'nın menfaat _ sız murahhaslarile beraber beyanatı- Almanya'nın tamirat borçları tedi-

Ilen de Harbiye vekili srfatile kabi- nı ihzar ve tanzim edecektir. Fakat yatına gelecek Temmuzun birinde baş-lerini Avrupa'nm ,.e bütün dünyanın 
neye i~tirak ederim. bundan evvel M. Mnrinkovir, Zale. ki lamasına imkan olmadıgwını tasdik menfaatleri çerçevesi dahilinde mü • ;\ 

§µr.i. meclisi, Hicaz•m 1lerl gelen- dafaa edeceğini söyliyerek beya • ve Himans ile görüşecektir. etmiştir. ı. 1Ierriot, diğer 
lcrj arasından bir sene miiddetle seçi- na tına nihayet vermiştir. Tan gazetesi ne diyor ? dar de\'ldler, aynı fe hh., __ _ 
len on beş z.attan müteşekkildir • Paris, 17 (A. A.) - "Temps,, gaze - nacak olursa, 'Fransa'nın harp borç-

Hica1",, sancaklara "'e !kaymakam- Herlyo ve Mekdonalt arasında tesi yazıyor: "Hayalete kapılmaktan lannı iptale hazır olduğunu söylc-
lıklarn ayrılmıştır. Her sancakta bir Lozan, 17 (A. A.) - FranSTz ve ln - tevakki edilecek ve yalnrz şu anın miştir. 
J·..1are mecl' · d gı'liz he,,·eti murahhasları 1·onferansın · •--:. ı ·ı "' ısı var ır. J n ımıuın arı e iktifa olunacak olursa Lo- Bundan sonra M . .Mosconi, mevzuu 

Ordu 4:J hin kişiden müteşe!·kildi:r:. mesai hudut ve şartlarını tesbit eden zan konferansı nisbeten müsait şerait bahis meselelerin halli hususunun 
l\feınlclcctimizde nakil vac;ıtası, he- iptidai beyanname üzerinde mutabık içinde açılmış telakki edilebilir.,, umumi iktisadi ''aziyet çerçevesi da-

man, yalnız de\'c olduğu icin n~ kalmı~lardır. l\lti§terek bir metin tan - ''Temps,, gazetesi, Cemahiri 1\lüt - hilinde fıdalet ve tesanüt esasları 
kerlerin el _,eri i deve Üzt'rnclcdir • zim edilmiştir. Du metnin diğer tahidenin şimdiki 'ııziyetinin kat1 üzerinde aranması lfızım geldiğini be

Ayrıca top~u. mitrnlyöz ve tayya- devletler tarafından kabul edilmesi bir netlce istihsali ıimkitnını tamamen yan etmiştir. 
re kıt.aatı da ''ardır. -------------------------------------------

ve masra Biitün sefarcthaneler Cidde'de bu- Yenı· bu··ıçede varı·dat Junur. Melik 1\Iz., ecnebi sefirleri 
daitna Ciclde'cle kabul eder. 

Memleketimizde adli işler şeriat M f 
169 72 

· 
esaslarına r:öre rüyet edilir. Mah. asra için ,o ,111 lira i teniyor. Tahmin 
kemei şeriyelcr, şeriat esaslaı·ına d J 
gör~ mfü:rlmleri muhakeme ederek e i en varidat 169 ,084,800 liradır 
hüküm ''erirler. Bu esasata güre hır 
srzlarm elleri kesilir. katillere :kasas 
tatbik edilfr. Maamafih, hırsızlık ~ok 
azdır. Altı sene isinde yalnız iki ki. 

Açlkta kalacak memurlardan eksilt edilecekler 

şinin elleri gesilmiştir. 
Yerliler için alenen sigara icmck 

yasaktır. • 
Sigara içen yerli ahali teçziyc edi -

Hr, Maamnfih, tütünün gümrükten 
geçiriJ';Oesi menedilmemiştir. 
. İspirtolu içkilerin istimali ise, dalta 

~idcletıe menedilmiştir. ispirtolu içki 
ıçen veya memlekete ispirtolu içki it _ 
J1al eden yerlilerin emlftki müsadere 
ediJir ve kendisi memleket haricine 
tardedilir. 

Memleket dahilinde musiki, tiyat -
ro, sinema, radyo, ve gramofon da 
menedilmiştir. 

Bunun sebebi. halkın daha faydalı 
şeylerle uğraşmasını temin etmektir. 
Bütün hu bahsettiklerim belki garip 
görünebilir fakat yenite ekkiileden bir 
memleket için bu tarzda cezri hareket 
etmek 18.zırndır • 

.Maa.mafih, memlekette edebiyat 
menedilmiş olmadıktan başka, halk 
anısında çok ilerlemiştir. Bede,•ilerin 
karşı karşıya geçerek aTalarmda man
zum olarak konuştukları vakidir. 

Hicaz maarifine gelince; memleket 
te bir çak iptidai mektepler vardır. Bu 
mekteplerde ulQmudiniye, kuranıke
rim ve diğer dersler okutulur. Hi

Ankara, 16 (A.A) - 1932 se
nesi .hiitçe kanun layihası buıün 
meclıs azalarına tevzi edilmiştir. 
Millet Meclisinin Pazartesi iÜn
kü içtimamda müzakeresine baş· 
lanacak olan mezkur bütçe ka
nunu Hiyihasına nazaran devlet 
bütçesine dahil dairelerin 1932 
mali sene masrafları karşılığı 
için 169,072, 111 Jira, tahsisat 
talep edilmekte ve bu miktar 
muhtelif daireler arasında fU su
retle taksim edilmektedir: 

Büyük Millet Meclisi 2.416,985, 
Riyaseti Cümhur 373,112, Divant 
Muhaıebat 565,560, Başvekalet 
1,1551559, Şurayidevlet 200,728, 
Istatiatik umum müdürlüğü 51,959 
Diyanet işleri reisli~i 607,196, 
Maliye vekAleti 11,190,965, Dü
yunu umumiye 49,755,693, Tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü 
997,000, Gümrük ve inhisar ve
kaleti 4,658,563, Dahiliye veka
leti 3, 735,925, Emniyet işleri 
nmum müdürlüğü 3,944,000, U
mum jandarma kumandanlığı 
8,308,379 , Hariciye Vekileti 
2,632,000, Sıhhat ve içtimai mu· 
avenet vekaleti 3,501,884, Adli
ye vekaleti 7,645,986, Maarif ve-

caz'da iptidai mektep talebesi 10 bin "'ii;;j;;.rj;;,:~ğ;,:~;;i~i;"r,;;ü~'bihtr;-:-
kadardrr. Bundan başka her kabile nezdinde 

J!hmdan başka tlç te lise vardır. rniirşitler lardır. Bunlar kabile a -
Bu liselerin proğramı Mısn: ve Süriye halisinin çocuklanna ders verirler. 

kalcti 5,929,943, Nafia vekatdi 
10046993, lktısat •ekaleti1258610, 
Ziraat vekaleti 3,973,691, Milli 
mndafaa kara kısmı 32,043,936, 
Milli müdafaa hava kısmı 943,000, 
Mndafaai milliye deniz kısmı 
3,605,560, Askeri fabrikalar U
mum müdürlüğü 2,955,800, Ha
rita umum müdürlüğü 546,265, 
Posta telgraf umum müdürlüğü 
4,745,820. 

1932 senesi masarifat karşılığı 
olarak varidat mikdarı 169,084,800 
lira tahmin edilmekte ve muhte
lif varidat menabiine şu suretle 
inkısam eylemektedir: 
Irat ve servet vergileri 33,875,000, 
istihlak ve muamele vergileri 
63, l 18,000 inhisarlarm safi ha· 
sılatı 33,675,000, devlete ait 
emlak ve emval hasılatı 2,825,000 
devlet tarafından idare olunan 
müesseseler hasılatı 5,336,800, 
umum müesseseler ve şirketler 

hasılatından devlet hissesi 
1,080,000, müteferrik varidat 
2,425,000, cezalar 1,050,000, 
müteferrik hasılat 1, 1000,000, 
fevkalade varidat 450,000, iktı-

sadi buhran vergisi 10,000,000, 
muvazene vergisi 14,000,000 
liradır 

Ankara, 17 ( Vakit ) - Mas
raf bütçesinde bütçe encümeni 
tarafından yapılan tadiller ara
sım;la memurlara müteallik şu 
hükümlerde vardır. 

Münhal kadro dolayısile açık
ta kalacak memurlardan fiilen 30 
seneyi doldurmuş olanlar tekaü
de scvkedilir. Açıkta kalmış mc· 
murlar varken bunların derece
lerinde veya bir derece aşağıda
ki münhal memuriyeti ere hariçten 
memur alınmaz. 

Bu müohallero ve bulunduğu 
derecelerin bir derece aşağisin· 
deki münhallere en evvel açıkta 
kalan memurlar :1erleştirilir. De
recesi dahilinde veya bir derece 
aşağideki vazifeleri kabul etmi
yenlerin açık maaşları kesilir . 
Kabul edenlerin kendi derece 
ve silsilesi dahilindeki ilk mün
hallere tercihen tayin ve kendi 
derece maaşlanüzerinden tekaüt 
edilmek hakları mahfuzdur. 

inzibat komisyonları kararile 
mt:cburi tahvile tabi tutulan me
murlara ve ailelerine harcirab 
veril mel. 

1752 numaralı kanuna göre 
ve adedi 350 yi j'eçmcmek üze-

Konferanslardan 
Beklenen şey 

1 a mnk:ılemizdcn mabar.t! 
usulünu tatbik etmiye başladı • 
ilk zamanlarda bu tedbirlerden 
büyük neticeler alındığı ilin 
elundu. lngilterede senelerden· 
beri kapalı duran fabrikaların 
tekrar açıldığı söyleniyordu. Fa
kat o kadar tantana ile ilan edi
len bu ildısadi iyilik devam et-
memiştir. Diğer taraftan Ottava 
imparatorluk konferansının, Bri
tanya adasile Iogiliz müstemle-
keleri arasında tes'si tasavvur 
edilen iktısadi tesanüdün tama-
mile tahakkukunu temin edemi· 
yeceği anlaşılmıştır. I~te bu va
ziyet , lngiltere hükumetinin 
Fransaya ve diğer Avrupa dev· 
!etlerine kartı bugüne kadar ta
kip cttiğindenfarklı bir hattı hare• 
ket alması ihtimalini hatırlara 

getirmektedir. Onun için Ingiliz 
başvekili Makdonaldın Lozan 
konferansından evvel Parise gi
derek orada iki gün kalması na
zari dikkati celbetmiştir. Zanne
diyoruz ki Lozan konferansının 
neticesi , lngiltere hüküınetinin 
beynelmilel siyasi vaziyetinde 
hissedilen tebeddülün derecesi 
ve istikameti hakkında efkiri 
umumiyeyi tenvir edecektir. 

Eğer lagiltere hükumeti ken-
disinin maruz bulunduğu iktısadi 
ve mali müşkülatı imperatorluk 
eczaaı arasında halletmiye mu
vaffak olsaydı, Avrupa işlerile o 
kadar candan alakadar olmıya 
lüzum görmezdi. Avrupa işlerini 
kendi işlerinden ayrı olarak gö
rebilirdi. Şimdi Avrupa işlerinin 
iktısadi ve mali sahada tanzimi 
meselesile lngiltere işlerilinin tan
zimi meselesi arasında daha sıkı 
bir rabıta görecektir. Bu itibarla 
bu meselelere karşı d:ıba samimi 

a gösterecektir. Ingiliı 
matbuatının birdenbire lisanlarını 
değiştirerek Fransayle itilif ta
raftarı olmalan,bu noktai nazar
dan herhalde şayana dikkat bir 

alamettir. 
Mehmet Aaım 

ilga edilecek 
Vilayet yoktur 

Ankara, 16 (A.A) - Bazı ga
zeteler. Dahiliye Vekaleti tara
fından tanzim ve Büyük Millet 
Meclisine arzedilmiş olan vilayet 
teşkilitı hakkındaki kanun layi
hası münasebetile ba:tı vilayetle
rin ilga edileceğini yazmışlardı. 

Bu neşriyat doiru değildir. 
Zira, bahsı geçen kanun liyihaıı 
yeni teşkilat yapmağı veya mev
cut vilayet te,kilatının tadil ve 
ilgasını istihdaf etmemekte, 
münhasıran vilayetlerdeki dahi
liyeye ait bürolarda memur 
kadrolarını vilayetlerin vüs'at 
ve ehem:niyetine göre tayin ve 
tesbit etmektedir. 

Kurşuna dizildllerl 
Roma 17 ( A. A. ) - Huıusi 

mahkeme tarafından ölüm ceza
sına mahkum edilen tethiıçiler• 
den Bovone ile Sbardelloto, bu 
sabah şafak vakti arkalarından 
kurşuna dizilmişlerdir. 

Paris büyük 
Elçisi şehrimizde 

Paris büyük elçiliğine tayio 
edilen sabık Roma sefiri Suat 
bey, dün sabahki trenle Anka' 
radan oehrimiıc gelmiıtir. Suat 
bey, şehrimizde bir kaç gün kal
dıktan sonra Parise gidecektir. , .......................................................... 
re kidem zammına istihkak kel .. 
beden muallimlere kıdem zaıır' 
mmdan mütevellit maaş farkl•' 

rıoın yalnı% yarısı verilir. 



"Liıelerde gençler Latince ve 
Yunanca okusunlar., diye ıene· 
lerdir konuşu'an bir ıöz vardır. 

Bu söz zaman zaman ortaya 
çıkar. Etrafında hoş beş edilir. 

Bugünlerde gene bu kara sa· 
"•z çiğneniyor. 

• • • 
Latinceye, Yunancaya neden 

lüı.um var? 
Din g<tyretine benziyen Ye 

menşei pek esrarengiz olan La· 
tin ye Yunan küJtürcülüğü, iki 
ıebepten dolayı ileri sürülüyor. 

Aı ifa takım münevverler ••ardır. 

Kendi kafalarını teşkil eden Yunan ve 
l.Atin telAl(l\ilcrinin clrafa yayılmasını is
terler, çünkü münevverliklerini sırf buna 

· borçludurlar 
Nasıl papazlar yaşamak, hüküm sür 

tnek için hıristiyan amaliııe mecbur ise
ler, U.tin ı. ültürü üstünd:: kendilerine 
bir tünek buldu'.ilarını farz edenler de 
vahf bir din neşreder ı;ibi düşüncelerini 

etraflarına dağ"ltırlar. Çünkü onların et· 
raflarında hiç olma1:sa sözlerini dinliye· 
cek, onlara ist;nır edecek çörne1lere ih· 
tiyıçları vardır 

Bı Bir kısım münevverler var ld ka· 
faları hayata değil kitaba açılmıştır. Ve 
onlara göre hayat denilen şey, tar;hin 
ıynı ölçülerle. aynı şekilde tekrarlanma· 
sıdır. Onlara göre, hayat, her zaman Ti
pile bir hadisedir. 

\·aL:ı a, lfotanıoda kay•, Londrada 
kaya, orta zamanda kaya aynı kayadır. 
Ve böylece Tipiktir. 

Amma hayat. cemiyet, ins:ın kitlele· 
rinln hareketleri böyle bir ölçüye gire· 
nıe1_ 

"Bugünkü medeniyet Röoesan· 
sın caeri, Rönesans da insanla
rın Roma ve Yunan kültürüne 
dönmelerinin neticesidir. 

Binaena ey me eni olmalC is
tiyen her cemiyet Yunan ve La
tin kültürünü bir hap gibi kul
Jao:nalıdır.,. Demek asla güzel 
otmıyao, bir safsatadır. Bunu bu 
tekilde kısaca, bir sugra ve bir 
kübra gibi yanyana getirerek 
hallettiğini 7anneden adam da 
henüz orta zamanın medresesin
de pinekliyen insaodır. 

• • * 
Atinalr, giizel konuşan adamdı. Ro

trıalı, huduttan hududa geçen Fatih ve 
tüccardı . 

Rugünün adamı bambaşka bir insım· 
dır. ~lakine ile uğraşır. Toprağa Tabu· 
lır ad:ısır.dan ~ıplıya, zıplıya geçerek 
tohum atan adım değildir Toprağın ve 
göğün. denizin k:ırşısında ne feylesoftan. 
ne mabuttan bir Şe\· bekliyen, tabiatın 

en küçük hücresinden bile yepyeni bir 
istismar sahası bulan lıboratu,·arlı adam· 
dır. Bugünün adıımı, ilmi söır. için öğren
tııcz. ve süs için ilim libası giymez. 

Dünün ad:ımı tabiann karşısında ıc

tlni mırıldanır, dünyayı sade zekAsile 
h:ah etmek isterdi. Bugünkü adam tabi
•tı ölçer. Tabiatı aklına değil, 3klınt ta· 
hiata uydurur. Kainatın aklın etrafında 
bir mum karşısında bir perYane gibi do· 
!aştığını zanneden in san, çoktan gülünç 
Oinıuştur. . . "' 

Fikirler, gökten inmez. Fikir
ler, dağdan dşğa esen ve hu
dutları aşarak geçen rüzgarlar 
değildir. Fikirler, bir kuruluşun 
'bir ikbsadi taazzuvun neticele
tidir. Sebepleri değildir. 

Rönesans da çok m.ıddt, çok iktısa· 
dt sıbeplerln neticesinde Latin ve Yu· 
11•n kültürüne dönülmüştür. Çünkü bu 
llııddı inkişafı şekil veren cemiyetin 
~eklsı ancık Yunan ve LAtin unsurunu 
Ula:ıuştu. Bugünkü medeniyet. feyzini 

"er:nek için LMin ve Yunan kültürüne 
:uhtaç değildir. Maksim Goıki, Utince 
hllıtı:z amma dünyanın en şiddetli mu· 
lrrıridir. 

f • ~:dison keşiflerini \·ücuda getirmek 
Çin Ltdn ye Yunan lisanlannı öğren· 
-e<ii. 

b MOttclıit Amerika Cümhuriyetinin 
Ugijııkü kuvvetini vücuda ıctiren mu· • 

. - . - . - . 
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1 G il D I n a b e r 1 e r 1 f ~~::eıeıerınden 
LP-ol-ist-e =----~~K~i_m_y_a_g-er~I e-r-~G~üm~ru~·kı:-er~de~: -- Gümüş intikam 
Vinçten kurtulan Yeni tarife mı alıyor? 
Şeker sandığı Diin sabah Halkevinde Kanun proesi Vaklilc allan ile ~ümüş, alıı 
Altında kalan amele 

Tevfik yaralandı 
Dün limanamızda bulunan al

man band11ah Kiyes vapurunda 
bir kaza olmuştur. 

Vinçdeo kurtulan bir şeker 
sandığı vapur anbarında çalışan 
Erzurumlu Tevfik isminde bir 
amelenin üzerine düşerek ağır 
surette yaralanmasına sebep ol· 
ınuıtur. Mecruh Tevfikte Bey· 
oğlu zülnir haıtanesine kald.ırıl
mışhr. 

Bf r kaza daha ! 
Dün Tahta lcalede Kastamo

nili idris iıminde bir 1-.unduracı 
çırağı, dükkimn merdiveninden 
inerken düşmüş ve elindeki 
kunduracı biçağı sağ ayağına 

batmıştır. 

Mecruh Idrjs Carrahpaşa has· 
tanesine kaldırılmıştır. 

Kadını döftmUş mU ? 
Dün Belkıs isminde bir kadın, 

zabıtaye müracaatla kahveci Mus 
tafa isminde biri tarafından dö-
ğüldüğünii söylemiştir. 

Mustc?fa yakalanarak tahki
kata baılanmışhr. 

Kavga etmişler, sonra ••• 
Ayvansaravda oturan Mustafa 

ile zevcesi Zarife Hanım, dün 
kavia etmişler ve bu esnada 
Mustafamn kardeşi Ha
san, zarife Hanımı ıol kalçasın· 
dan hafifçe yaralamıştır. Tahki
kata başlanmıştır. 

Tepsi, kadeh, kaşık 
Dün Galatada Laz Kemal is-

minde biri, bir gazinodan tepsi, 
kadeh, kaşık çalarak, kaçarken 
yakalanmıştır. 

Maarifte: 

imtihanlar 
Hususi mekteplerin imtihanla

rında ilk tedrisat müfettişleri 
bulunacaklardır. Müfettişler, im
tihanların neticeleri hakkındaki 
raporlarını maarif müdüriyetine 
vereceklerdir. 

Liselerde 
Yarın liselerin 2inci devre son 

slnif talebelerinin imtihanları ya-
pılac:ıktır. • 

hacirlcr f ... -\tin ve Yunan kültürılndcn il· 
ham almadılnr 

Dinyerustai'yi yapan mühendis U· 
tinceyi tanımaz. 

• • • 
1 ,Atin kültüründen kendisini en ço'.c 

saklamış olan Cermenler, lngil:zler Ldtin 
l\ültürü i;inde boğulmuş olan Fr~nsndln 
daha bahtiyar. değil mi ? 

LAtin ve Yunan ı, ültüründen kurtul· 
mık için 1nilletlerin mücadele.leri gene 
Rönesans devrinin bir hususiyeti değil 
midir? 

Bugünkü Türkiyeye adale kuv
veti yerine, beden kuvvetini art· 
tıran aleti, aletin yerine insanın 

bedeni ve ruht kudretini arttıran 
makine kuvvetini veriniz. 

O zaman karşınıza yepyeni 
bir Türkiye çıkacaktır. 

Bu Türkiyede Latince bil~i
yen beynelmilel şairler, Yunan 
dilini tanımıyan muhteriler, Rö· 
neıansın havasını teneffüs etme
miş feylesoflar çıkacaktır. 

Tepeden tırnağa kadar Latin 
kültiirüne batmış medeniyetsiz 
Meksika 'fe Brezilyaya hali La· 
t.in alfabesini tanımıyao Japon
yayı elbette tercih ederim. Latin 
kültürü, Meksikayı kurtaramadı. 
Japonyayı da batıramadı. 

SADRI ETE."tl 

verişte at başı beraber giderdi. 
toplandılar Eskisine nazaran,bazı Hiç olmazsa gümüş, altın kad.&! 

onda değişiklikler yapıldı kıymetli değilse bile, onun peıım Diln öğleden evvel saat 
Halkevinde kimyagerler top- \ takip ederdi. Altrnı seven inaau• 

Haber aldığımıza göre, güm· lar gümüşü de severdi. Altını 
rlik umumi tarife kanununda baıı olmıyaolar da gümüf para ile 

lanb yapmişlardır. 
Toplantıda, Türklere hasredi

len san'allar arasında kimyager
liğin de bulunması münasebetile 
geçen içtimada yüksek makam· 
lara çekilen teşekkür telgrafla
rına gelen cevablar okunduktan 
sonra Ankaradaki kimvagerler 
birliği He cemiyetin birleftiril me· 
si mes'elesi konuşulmuş, bu, e· 
sas itibarile kabul edilmiştir. 

Birlik ile cemiyet nizamname· 
sinde farklar olduğu anlaşıldı· 
ğından bunlann izale.si için, ida· 
re heyetinin lazım gelen temas· 
tarda bulunması da kararlaştml
mışbr. 

111ııııııııııı1111111ıııtıııııı11111111ıınıııı1111111111ıtııtıııı1111111111ııııııııı11111 

Esrarengiz bir 
Sandal ! 

--
Evvelki sabah, köprünOn Ka 

dıköy iskelesi tarafındaki rıhtı
mına bir sandal yanaşmış, için
den biri kadın, biri erkek olmak 
üzere iki kişi çıkmıştır. içinden 
çıkanlar, gondol şeklinde olan 
bu sandala oradaki bir kayıkçıya 
teslim etmişler ve sonra alacak
larını bildirmişlerdir. Fakat ıa· 
atler geçmiş kimsenin gelmedi-
gini gören kayıkçı hadiseyi bir 
az tuhaf bularak, polise haber 
Yermiştir. Polis tilhkikala baş· 
lamıştır. 

Sandalın içinde, üzerindeki le-
keler şüphe uyandıran bir sopa 
bulunduğu kaydedimektedir. 

Re:Jmimir, bu sandala gösteriyor 
1111ıımııı1111ııııııı11 11111ın~ııııııııınııınıııııhıı 11111ıııııııııııııııııııırtıtı 

Bir İtalyan filosu 
Limanımıza geliyor 

ltalyanan Akdeniz donanma
sına mensup bir filo, yakında 

yakın şarkta bir cevelan yapacak 
ve bu arada limanımıza da uğ
rıyacaktır. 

Amiral ltalo Moreno'nun ku· 
mandası altında Ku:uto krovazö
rile Bassini, Fabrizi, Casenz, La 
Farina torpido muhriplerinden 
müteşekkil olan filo Haziranın 

yirmi yedisinde Brendiıiden ha
reket edecek, Korfo ve Şira li-
manlanna uğradıktan sonra Mar
mara ve Boğaziçinden Var.naya 
gidecektir. 

Filo Vaı nada Temmuzun ye· 
disinden on dördüne kadar ka
lacak, sonra )imanımıza gelerek 
temmuzun on dördünden yirmi 
üçüne kadar burada duracaktır. 
Filo buradan doğru Italyaya dö
necek ve temmuzun yirmi do
kuzunda Taranto limanına dön
müı bulunacaktır. 

l\redlllyona bankası 
"Krediliyona ,, bankasının ls

taobuldaki muame!atını tatıl et
meğe karar verdiği, bankanın 

bu kararını lktısat vekileti ec
nebi şirketler komiserliğine bil
dirdiği kaydedilmektedir. 

tadilit yapılması için Aokarada teselli hissederdi. 
teşkil edilen komisyon mesaisini Umumi harp, altın He gümlit 
bitirmiştir. arasındaki muvazeneyi bozdu. 

Komisyon hazırladığı yeni Her memleket nakit esası olarak 
tarife kanunu projesinde eskisi- münhasıran altını kabul etti. 
ne nazaran bazı değişiklikler Gümüş muamele sahasından 
yapmış, bu arada bazı eşyalarıo tard edildi. Bunun neticesi altı-
gümrük resimlerini indirmiş, bir nında ihtikar tuzağına tutulma· 
kısım efyanın memlekete ithalini sım mucip oldu. işte bu hal bu-
temamile menetmiştir .meri tari· günkü iktısadi ve mali cihan 
fe kanununda en ziyade tadile buhranını doğurdu. 
uğrıyan fasıllar bakır ve halitası Fılhakika alhn ile gümüş na• 
ipekli mensucat, yünlü menıu- kit mikyası iken bu tedavül va-
cat ve halı, haiır eşya ve ma- sıtalarıoın her ikisiıini birden top• 
deniyat fasıllarıdır. Komisyon lamak, bankaların kasalarına ıak-
yaptıiı tadilatta himaye usulünü lamak, fiyatlarım büyllk dllnya 
nazarı itibara almışhr. bangerlerinin keyfi ile indirip 

Yeni köprü hakkında 
bir tekllf 

Bir ltalyan grubu, mUnakasaya 
iştirak etmek latlyor 

Şimdiki Unkaı:>•m köprüsünün 
yerine belediye tarafmdan Gazi 
köprüsü namı altında yeni bir 
köprü yaptırılacağı malQmdur. 

Haber aldığımıza göre , bir 
ltalyan gurubu Ankarada ala
kadar makamlara bu köprünün 
inşası hakkında bir teklifte bu
lunmuştur. 

ltalyın ıurubu, köprünün in
şası için açılacak münakasaya 
iıtirak edeceğini, bu münakasa 
neticesinde teayyiln edecek in§a 
bedeli mukabilinde memleketi· 
mizden tütün, pamuk, incir ve 
üzüm gibi mali mahsülitımızı 

alacağına bildirmiıtir. Bu suretle 
grup bir nevi takas muamelesi 
teklif etmektedir. 

Grubun teklifi tetkik edil-
mektedir. Kabul edildiği takdir· 
de münakasa derhal açılacaktır. 

5 kişilik encttmen 
irtişa evrakını bugUn tetkike 

başhyor 

Barut işind~ irtişa davasrna 
ait evrakı tetkik etmek lizre 
Büyük Millet Meclisinde bet ki
şilik bir encümen teşkil olun· 
muştur. 

Encümene, Çorum meb'usu 
fomet, Tekirdağ meb'usu Faik, 
Çorum meb'usu Mustafa, Antal
ya meb'usu Rasih, Konya meb· 
usu Kemal Zaim Beyler seçil
mişlerdir. 

Kemal Zaim B., meşguliyetin
den ve yorgunluğundan bahse
derek itizar etmiş, bunun üzeri· 
ne yerine kendisinden sonra en 
çok rey alan lzmir meb'uıu Ka
mil B. intihap olunmuştur. 

Enciimen buiünden itibaren 
tetkikata ba~hvacakhr. 

Bir ayda ne kadar bina 
yapıldı? 

Belediyenin hazırladığı bir cet· 
vele göre, Mayıs ayı içinde Is· 
tanbulda 350 bina inşasına baş· 
lanmıştır. Bunlardan 43 tanesi 
apatmandır. Aprrtmanlardan 28 
tanesi Beyoğluada, 10 tanesi 
Beşiktaıta, 5 tanesi Eminönü ko
zası dahilinde, diğerleri Kadı

köyle Beykoz sabalarındadır. 
Bu ıenenin Mayıs ayındaki 

inşaat, geçen senekine nazaran, 
dörtte bir nisbetinde artmıştır. 

çıkarmak mümkün olamazdı. Hal
buki nakit mikyası olmak sıfat· 
tın yalnız altına inhisar edince 
baıı devletler ve büyük banıer
ler, dünya yüzündeki albnlan 
toplamağa başladılar. Azzamanda 
buna muvaffakta oldular. Oıa
dao ıonra ellerine geçirdikleri 
altınm kıymetini yükselttikçe 
yükselttiler. 

Binaenaleyh bugünkn dOnya 
buhranının tazahürahndan biri 
olan eşya fialarındaki dütkllıılllk 
s:ıdece istihsalin çokluğundan 
değildir. Dünyadaki altınlan ka· 
saların a doldurduktan sonra fia· 
tını istedikleri gibi yükselten 
bangerferin ve bazı devletlerin 
ihtikirları neticesidir. Ve deni• 
lebilir ki alrş veriş ıahaamdaa 
tardedilen gilmnş, alhnı kendi· 
sine tercih eden insanlardan ba 
suretle intilıtam almaktadır. Bu 
itibarla sabık lngiliı maliye na• 
zın Sir Robert Hörn'ün son gün· 
ierde irat ettiği bir nutukta: 

- Altın ile beraber gümlifÜ 
yeniden nakt mikyası olarak ka• 
bul etmek ıAzımdır. Dünya buh~ t 
ranına karşı durma "ı; için batka 
çare yoktur.! ,, 

Demesinde çok hakkı vardır •• 

Beynelmilel posta 
ittihadı kongresi 

-- ~---

Posta umumf mUdUrD FahriB. 
ispanyaya gidiyor 

Posta, T elğraf ve telefon u· 
mum müdürü Fahri Bey, bir kaç 
güne kadar şehirimize gelecektir. 

Fahri Bey, burada bir kaç gtın 
kaldıktan sonra Madritde topla· 
nacak Beynelmilel posta ve tel• 
graf ittihadı kongresi müıake- . 
relerine iştirak etmek üzere, lı· 
panyaya gidecektir. 

Fahri lieyin kongre dağıldık· 
tan sonra ispanyadan diğer bazı 
Avrupa memle~etlerine giderek 
memleketimiz ile muhtelif avrupa 
tehirleri arasında telefon muha• 
beresinin temini için temaslarda 
bulunacağı anlaşılmaktadır. 

Posta ve telgraf 
memur nanızet
lerlnln imtihanı 

lıtanbul Posta ve telgraf baı 
müdürlüğünde şimdiki halde ça
lışan memur vekil ve namzetle· 
rinin yakında imtihanları yapıla· 
cak, imtihanda kazananlar me• 
mur olacaklardır. 

imtihanlara iştirak eden me• 
mur vekil ve namzetlerin hepiıi 
hanım olmak üz.ere 16 kitidir. 
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c 
Bir tetkik, bir netice 1 Faşistlik nedir? 

.. Küçük Milletlerin Hakları 1 
" Bir Amerikalı müderrisin Şarkta, 

Suriyede,Şam ve Mısırda gördükleri 

M. Musolini, bunu 
izah ediyor 

Bütün ltalya matbuatı Sinyor 
Musolininin ltalyan ansiklopedi
sinde Faşizm kelimesi için yaz
dığı makaleyi neşretmektedir. 
Bu kelime ansiklopedinin on dör
düncü cildiodedir. Sinyor Muso
lini bu makalesinde Faşizmin e
saslarmı şöyle izah etmektedir: 

Amerikan1n Harvard darülfil
nunu şarktaki küçük milletlerin 
vaziyet ve hayatını merak ede
rek belli başlı üstatlarından bi-

. rini şarka göndermişti. Öteden· 
beri şark memleketlerinde asarı 
atika keşfiyatı için heyetler gön
deren Harvard bu defa da canlı 
insanlarla ve zayıf . milletlerle 
meşgul oldu. 

Zayıf milletler ötedenberi kuv
vetli milletlerin mahkumudurlar. 
Eskiden beri fcrmanf erma olan 
bu esas buiün de, her tarafta 
hükümrandır. Netekim Ha"ard 
darülfünununun şarka gönderdiği 
ilim elçisi de bunu gör1n;üş ve 
bunu teyit eden yeni bir eser 
yazmışbr. Eserin mevzuu Suriye, 
Filistin ve Mısırdır. Profesör 

· Hocking tarafından yazılan bu 
eseri ikinci bir eser takip ede
cektir. Çünkü Harvard'ın değerli 
milderrisi, seyahatinin ilk kıs
iuını bitirdikten sonra tekrar 
şarka hareket etmiştir. Ve ta 
uzak ıarka kadar giderek yo
lunda tesadüf edeceği milletlerin 
ahvalini tetkika çalışacaktır. 

Amerikah profesörün Suriye, 
Filistin ve Mısırda gördüğü man
zaralar vealdığı fikirler çok 
şayanı dikkattir. 

Onun ilk ziyaret ettiği Şam, 
bombardıman edilmiş bir şehir
dir. Şehrin meydanında bir seh
pa kurulu ve bunların üzerinde 
üç adanı asılı. Bunlar memleket
lerinin istikllli için çahşan ası

I~.-dir. 
Profeıöre göre bu manzara, 

küçük bir millet olmak itibarile 
Suriyenin mandater devlet olan 
F ransadan gördüğü muameleyi 
izaha kafidir. 

Fakat Amerikah profesör 
manzarayi ikmal için daha mü
him tafsillt veriyor ve Fransa
n1n Su:iyedeki siyasetinden bah
sederken fU sözleri söyliyor: 
"Şam.da tanklarla mücehhez (20,000) 

asker dolaşıyor. Tanklann mitral -
gözleri her tarala tehditler saç -
maktadır. Tayyareler, mütemadiyen 
tepenizde.. Fakat bütün bu kuvvet, 
Fransa'run bir zamanlar (Ren) kıyı -
lannda kullandığı kuvvet gibi, zen -
ellerden müteşekkil •• Bunlar disipli -
ne riayet etmekle beraber vahşidir -
ler. 

"Bu kuvvetin aekken karargôlıı 
vardır.,. 

"Şam caddelerinin isimleri değiş -
tirilmiş ve bunlara, Umumi harp kah -
ramanlarının isimleri verilmiştir. 

Onun için Mareşal Foş caddesi, Vlc -
tiore caddesi, L'aimee caddeai, L'A • 
miraute caddesi gibi isimler taşıyan 
yollardan geliyorsunuz. Fransa'nın 

milli hotpereatliği her yerde hakim. 
Frama'ya göre, Akvam Cemiyeti, si -
yası bir dolap, ve manda bir aldatma 
vasıtasıdır ... 

Suriyeden Filistine ieçen üs
tat orada s·yonistlik mes'elesile 
karıllaşmışbr. Profeıöre göre 
logilterenin Filistioi Yahudi yur
du yapması, harbı kazanmak 
ıçın sarıldığı .asıtalardan biri 
idi. Hubın kazanılması için unu
tulmaması icap eden tedbirler· 
den biride bu id.. ÇOnkO Filiı
tin bir Arap memlektidir. Arap-, 

ıar, ıiyonislerin Filiıtinde bir Yahudı 
yordu teşkil etmelerine, yahut 
teşkil ettikleri yurdu inkişaf et
tirmelerine imkin bırakmayacak
lardır. Siyonistlerin Filistindcki 
laareketleri Amerikah fultadı hiç 
te memnun etmediğinden kendisi 

Amerikadan Siyonistler lehtarı 

olarak çıktığı halde oldukça 
aleyhdar olarak geri dönmüştür. 

Filistinden sonra M1S1ra 
geliyor. Profesöre göre fıravnla
rın eski diyarı, müstakil falan 
değildir. Hala lngiliz heskimiyetinc 
tabidir. Fakat kendisi de bu 
nokta üzerinde fikirlerin ittifak 
edemiyecciini itiraf ediyor. V c 
Mısır milliyetperverlerinin noktai 
nazanna temayül gösteriyor ve 
onların Iniiltereye karşı duyduk
ları enditcleri haklı buluyor. 

Elhasıl Amerikalı propea&r 
yeni ve asri dünyanın kilçl\k 
milletlere vereceği iddia ve ilan 
ettiği hakları henüz veremediğini 
göstermeie muvaffak olmuştur 
Onun ta aksayı şarka kadar 
uzayacak ıeyahatıoın bu kanaati 
teyit ve takviyeden başka bir 
şey yapmayacağı muhakkaktır. 

OMER RlllZ 

Bernarşa vın 
Eserleri ve 
Lehistan 

.. Faşizm. ruhani bir mefhumdur. Fa· 
şizm, geçen asnn maddiyatçılığın• karşı 

asrımızın isyanıdır. Faşizm için hayat 
bir mücadeledir. Her insan, lAyık olduğu 
bayatı bz:ınm:ık için çalışmalıdır. Fa
şistlere göre bayat, ciddi, zühdI. dint. 
bir teU.lckidir. Sonra Faşizm, tarihl bir 
mefhumdur. Onun için ananeye, lisana 

ve adata ehemmiyet verir. Faşizm, fercdiyet
çilik aleyhtarıdır. Mutlakıyete karşı aksül
amel olarak meydanı çıkın ve tarihi 
vazifesini ifa eden liberalliğe düşmandır. 
Faşistliğe göre, devlet her şeydir. Devlet 
haricinde beşeri, ruhr hiç bir şey yok· 
tur. Onun için Faşist devlette, devlet 
harlcinde ferdi cemiyet, siyast fırka, sen
dika. sınıfı bulun mu. faşizm, demokra · 
Jiye aleyhtardır. f aşlst devlet ruh ant bir 
kuvvettir.,. 

Sinyor Musolini, makalesine 
şu sözlerle nihayet veriyor : 

"Faşizm, yalnız kanun yapmaz ve 
müesseseler vücuda getirmez. Aynı za· 
manda terbiye eder ve ruhani hayatı 

yükseltir. insanlara seciye ve iman ver· 
mek ister. Onun için disiplin ve otori· 

Varşovadan Londra gazetelerine teye hürmet eder.,. 
haber verildiğine göre Lehistanda --;=:===:::;==::=====:,-

. sahneye kon.ulan piyesleri sansör e · ı Tıp '!eminde 
den memur, meşhur İrlandalı muhar 
rir Bernard şchovun eserlerinden Kanla tedavi mllbim 
birinin tercümesini, müellife hür -
met se'Vld1e, sansör etmediği için me Neticeler veriyor 
muriyetinden azil olunmuştur. Bugünün tıp tekniği, insan ka-

Hadise Bernar Şova anlatıldığı nını ilaç gibi ·kullanmaktadır. 
zaman "Anlaşılan bu sırada Lehis - Kan nakli "Nakli dem ame-
tanda harp aleyhinde söz söylemek o r . .1 .T. d k t t " h 
ranrn siyasetine mülayim gelmiiyor" • ıyesı ı e o um en ur u an as-
demiş sonra kendine hürmet sevkile talarm sayısı, artık sayılamıya
esere dokunmak istemiyen m~mÜr c"'ak kadar ç'oktuf. Bônd~n baı
hakkında da: "Çok i)i bir sa.nsCSr,; de ka, yllzlei'ce zayıf, kuvvetsiz ve 
miştir. hiç bir iı görcmiyen, çalışa mıyan 

Eser sansörden _geçerek Varşova - kimsel ere, kan nakli suretile ha-
da. sahneye kondugu zaman halk e . t f r t . d l'k ·ı k 
seri alkışlamış ve bilhassa harı' a - ya ~ aa ıye ' . zı n e ,1 • verı me • 
leyhindeki monoloğlardan memnun tedır. Halbukı bu gıbı hastaları, 
olmuştur. Bunun üzerine eserin met- tap, evvelce "iyi olmaz,, diyerek 
ni istenmişse de hariciye nezareti bir tarafa atar, bırakırdı. 
müdahale ederek harp aleyhindeki Tıbbın ve ilmin bu vadideki 
monoloğların kaldınlmasile iktifa o- terakkisini takip etmiyenlere ha-
lunmasmı Lcrtemişti. b li k" "Ot h t · 

B kta d B Ş 1 er vere m ı o cnro erapı,, u no a ernar ova an a - . . . k 
tılmış, o da, "O halde eserden hiçbir yan1 kendı. kend1ne . an nakl~t-. 
şey kalmıyacak,, demişür. mek suretıle tedavı gayet ıyı 

Varşovada Bernar Şovun eserini, neticeler vermektedir. Bu usul 
Varşovada Bernar Şovun eseri, ile, her keıio kendi kanından 

tirazma uğramıştır. seromlar hazırlanarak, hastahk 

Adolf Hitler 
Yıldız çiçeği! 

Almanlar, ötedenberi, büy:ük 
adamlarının isimlerini bazı mah
sul veya mllıtabzaratlarına ver• 
meyi adet cdinmiılerdir. 

Bundan elli sene evvel Bis
mark markasım taşıyan kutu 
sardaliyeleri büyük bir şöhret 
kazanmışb. Yirmi beş sene ev-
vel de jcplin ıucukları baylı sa• 
tıhyordu. Hiodcnburg ismini, 
Veslfali de yapılan bir jambooa 
vermiıtir. Bu kabilden olarak 
Hitlerin de isminin bir şeye ta-
kılması lazımdı. Fakat Hitlerin 
ismi yiyeceie dair bir şeye kon
madı ve şayanı hayrettir, Hitler 
ismi bir nevi yıldız çiçejfoe ve
rilmiştir. 

Liypzıgda Saksonyalı bir bah
çinn, gazetelerde şöyle bir ilin 
vermiıtir: 

JJ/ emnu mıntaka dahilinde büyü. 
yen kırmızı çizgili. kahve rengi ı-c 
"Almanya Oyan,, ismini verdiğim 

Hitler yıldız çiçeklerinden arzu eden
lere ve demeti 80 Finik olarak satıyo
rum. Adresim • •••• 

Bu çiçekçi şüphesiz akıllı bir 
adam. Her halde demeti 80 F e
nıge çiçek sata sata bir giln 
belki de Hitlerin çiçekçi başısı 
olur. 

iyileştirilmektedir. Yani, her has
ta, hazır iJaçlarla de, bizzat "ıs,, 
marlama,, bir ilaçla tedavi edi
liyor demek dalia doğrudur. 

"Otoserom,, lar tıp için büyilk 
Ye yeni bir istikbal açmıştır. Beş 
on seneye kadar, insanlar sade· 
ce bu usul ile tedavi edilebile-
cektir. 

irtihal . 
Hicaz demiryolu nazırlı

ğmdan mütekait müşir Ka
zım Paşa Hazretlerinin refi
kai muh.teremeleri Hanıme
fendi eceli mevudile irtihali 
darı beka eylemiştir. 

Cenazesi bugün saat 11 
de Bomonti istasyonunda iz
zet Paşa sokağında 2 numa
ralı hanesinden kaldmlarak 
Teşvikiye camiindc namazı 

kılındıktan sonra makberei 
mabıuıuna defnedilecektir. 
F ezaili ahlikiycsile bilyük 
bir hürmet kazanmış olan 
mumaileyhamn ziyaı mucibi 
tceasüftür. Ailei kedcrdide
sine sabır ve tescili temenni 
ederiz. 

. --
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4 
.Milletler şehri 
Mayıaın 29 uncu günü Hutyertu - Göl' de geçirdiğimiz ilk 

gündü • Bizim burada iki ay kalacağımız besbelli idi • Çün· 
kü iki yüz deve ıatın almak kolay bir İ§ değildi • z 

Burada uzun bir .müddet kalacağımız için, çadırlarımızı ona 
göre tertip ettik. Çadırlarımız arasında muntazam yollar 
açtık • Bütün çadır kapıları cenuba doğru idi • Çünkü 
Mongolların adeti böyle • 

18 beyaz, 10 sarı insanın ve 34 hizmetçinin başında bu
lunmak, kari de tahmin eder ki, çok müşküi bir iştir • Be· 
nim, bu kadar adamı idare için tecrübem yok. Çün· 
kü daha evvelki seyahatlerimi hep yalnız başıma yapmıştım . 

Meğer bu iş te pek basit imiş • Çünkü arkadatlarm hepsi 
münevver adam, alim adam, yapacakları işten zevkalan a· 
damlar! 

Bu arkadaşlar gibi, bütün dünyanın dikkat gözünü 
cezbeden bu muazzam kıt'anın içinden geçmeyi hararetle 
özleyen nice münevverler var! Bir insanın Asya'yı kendi 
gözile görmesi, gıpta edilecek bir bahtiyarlıktır. 

Bizjm, heeytimizde askeri bir disiplin yok. Avlanmak is· 
tiyen arkadaılar, Mongol komşularımızdan kiraladığımız at· 
lara binerek çıkıyor, ve aktamleyin birer, ikişer geyikle 
dönüyorlar • Herkes \•azifesile mukayyet olduğundan, kat'i e• 
mirler vermiye hacet kalmıyor, ve mütemadi teftişler, müaha· 
zeler ve cezalarla, temini mümkün olan disiplin son de
rece tabii bir §ey oluyor • 

Biz burada iç Mongolistanın Mingan - Tasok adını taşıyan 
küçük bir sahasının ortasındayız • Bu havalinin reisi, bu-

' , ... 
... 
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radan 25 mil mesafededir • Muvasalatımızı müteakip, hu reis, 
bizim kim olduğumuzu, ne istediğimizi anlamak için bir 
zabit ile üç asker gönderdi. Bunlar, bizim tüfek attığımızı 
duymuşlar ve üç kurdu öldürmemizden memnun olmuşlardı • 

Reisin mümessili, bize iıtediğimiz gibi harekette serbest 
olduğumuzu bildirdi • Yalnız bizim, toprakları kazmama· 
mızı tavsiye etti. Çünkü toprakları kazaraak, arzın ve dağla• 
rın ruhlarını teşevvüfe uğratırdık • Bilhassa tepelerinde bir 
obo, bir adak, bulunan dağları huzur içinde bırakmak la· 
zımdı. 

Ertesi gün ben de, Vaiz ile Yuan'ı, iadeyi ziyaret için gön· 
derdim • Bu havalinin sergerdesi, ıevimli bir ihtiyar Mon~ 
gof du . Bu zat bize dair bir çok sualler sorarak, her şeyı 
bütün teferrünlile anlamak iıtemi,, ve bizi ziyaret arzusunda 
bulunduğunu anlatmıttı . lki gün sonra onun namına yük· 
sek rütbeli bir zabit geldi • iri gözlüklü bir zat olan bu za• 
bit, mavimtirak, ıiyah bir elbise giyiyor, belinde gümüt· 
ten bir kılıç kemeri ile ıilihlar taşıyordu • 

Onunla mayetine çay ve ıiğaralar takdim ettik, fotoğrafla· 
rını aldık ve kendisile görüttük • 

Yukarıda scylediğim gibi sathıbahirden 1770 metre yüksek· 
teyiz • Tibet havalisi için, bu kadar yükseklik, hiç te m~ 
him değildir . Belki Tibet' de bu kadar alçalmıya imkan yoktu• 
Fakat bu irtifa İsveçliler ile Almanlar için oldukça mü• 
himdi • Burada dağ havası hükümrandı • Haziranın ortala• 
rına vardığımız halde hararet gölgede 27 dereceyi geçm~ 
.miş, bir gece termometremiz bire kadar inmişti • İki gece aonr• 
hararet sıfırdan iki derece a,ağıda idi . 

Elhasıl hava mükemmeldi . Yalnız gündüzleri 11 ile bet 
arasında biraz hararetten bahsedebiliyoruz • Fakat hararet hiç 
te ağırlatmıyor. • 

Günetin batmasile ortalık serinleşiyor. Rüzgar, dal" 
ma ve he:- istika.nette esmekte . Hayatımda bir kaç kere don" 
duğum için, hararetten zerre kadar tikayetim yok . . . •

1 Heyetimizin ilim erkim arasında İsveçliler ekserıyet~ teık• 
ediyorlar • Jeoloji mütehaasıaımız, doktor Vorin, etrafımı~• 
gösteren 1 - 50,000 mikyasında bir harita yapmakla mcfgul. 

Tabibimiz doktor Hummel, yalnız heyet ile maiye• 
• tindeki hastaları tedavi ile meşgul olmıyarak, gelip geçen Çi';'" 

lileri ve Mongolları da tedavi ediyor • Sıhhi vaziyetiın•• 
gayet mükemmel . Onun için doktorumuz nebati ve haf' 
vani tetkikat için vakit buluyor • Doktorumuz bundan bat~ 
Entrobolojik tetkikat ile me§gul olarak, bir çok ölçület 
yapıyor ve bunları kaydediyor • .. 

BerJeman, Erkeölöjik tetkiklerle meşgul. Onun buld&.1 .. 
ğu şeylerden iki§er tan"! bulursak Çin hükumeti bize bull 
larm birer tanesini de verecek • Ben de geçtiğimiz yoll~ 
göstcl'en bir harita çiziyor, ve bir muhutıra tutarak ıne ı 
leketin coğrafi ve fotoğrafi vaziyetini tesbit ediyorum • -1" 

Mongolistanda 57 ıenelik ömrünün 34 ıenesini geçiren L 
ıon, bütün İ§lerimizi tanzim ediyor, ve her itimize ~ 



Futboldaki gerilememizin 
aldığı acıklı hız ! 

Dftn ftçftncft sınıf bir Ynnan muhtelltlnl 
aneak bire karşı iki saylle yenebildik •• 

Yunan tak11111 Ah•d• halkı sellmhyor 
GeldJ, geliyor- Sözleri arasında, 

gelmeden dikkati ve alakayı celbe mu
vaffak olan ve Selanik muhteliti namı 
•!tında dün Fenerba.hçe stadında 

ortaya çrkan Yunan futbolculan Fe
ner - Galatasaray mUıhtelitine karşı 
bire karşı iki 

1

sayı gibi küçük bit' fark
la yenildiler • 

Bu neticenin Yunan futbolcuları 
jçin, ne kadar mesut ve beklenmiyen 
bir netice olduğunu, maçtan sonra
ki g.izlenmiyen sevinçleri pek ata 
gösteriyordu.. Çünkü, maçın birin 
ci devresinde, Eşref Şefik'in çok ye
rinde bir görüşile, Yunan takımında 
Yenilmek için ta Selanik'ten kal
kıp gelen bir hal, bizimkilerde de yen
rn.ek için sahaya çıkan bir manzara 
vardı. Ve Galatasaray- Fener muh
teliti birinci devrede fare ile oynıyan 
bir kedi hakimiyetini taşıyordu ... 

Fakat ne :razık :ki, futbol, kedi ile 
fare oyunu değildir. 

"'"'"' Dünkü maçın, bu sefer önümüze 
biraz da tekrarlamak suretile, serdiği 
tek bir hakikat vardır: 

Futboldaki gerilememizin acınacak 
bir hız alması ••• 

Bunu kolaylıkla anlatmak için, sa
hamızın ortasında Selanik muhtetiti 
diye arzı endam eden Yunan takımı 
hakkında dün duyduklarımızı kısaca i
§aret etmek lazımdır. 

Duyduklarımız şunlardır: 
Bu Yunan takımı, Selanik'in maruf 

birinci smıf kulüplerinin değil, an -
Cak federe olmıyan, ~kinci ve üçüncü 
sınıf kulüplerin bir muhtelitidir ve iç -
lerfnde sağ içte oynıyan Mauyas -
dan maada Selanik'in Aris gibi, lrak -
Us gibi kulüplerine mensup tek bir 
tanınmış oyuncu yoktur_ 

Eğer bu duyduklarımızda hiç bir 
)'anlışlrk yaksa, Galatasaray - Fe -
iter muhteliti ve bir bakmıa lstan -
h11ıun ve hatta memleketin en sayılı 
bir futbol kuvv~ti, dün ancak dör -
dUncü ve beşinci sınıf bir Yunan kuv -
"etile karşılaşmış ve bu takımı ancak 
bire karşı iki gibi ve bu Yunan takımı 
kadar hafif bir farkla yenmiş bulun -
lbaktadır. 

lt Futboldaki gerilememizin aldığı 
1ıın bundan beliğ işareti olur mu?. 

• • • 
Dun Sfhaya çıkan ilk Galatasaray 

' Fener muhtelit!, daha ziyade tak -
~Ye edilmiş bir Fenerbahçe idi. Ta -
, 1tt şu şekilde yer alıyor: 

Avni 
Yaşar Ziya 

Maç başlar başla.maş, Yunan futbolcu
larının yalnız koşar cinsinden olduk
ları derhal anlaşıldı ve maçın manza
rası, G. F. muhteliti lehine açılmıya 
başladı • tık dakikalarda Kemal Fa
rulô'nin kısa bir mesafeden ilk sayıyı 
yapması da h.ikimiyeti kat'i şekilde te
sis etti. Fakat bu hiç te işe ya
ramıyan bir hA.kimiyetdi ve Zeki uzak 
bir mesafeden, bir ceza vuru şile topu 
ikinci defa Yunan kalesine sokma
saydi, bu hakimiyet tek bir say~ bile 
vermiyecekti. Sebeplerine gelince, 
çok ••• En çok soldan işJiyen takımın 
bütün gayreti, Kemal Faruki, Fikret, 
Rebii müsellesi içinde daima eriyip 
gidiyordu. Bu erime, Kemal Faru
ki'nin aldığı pası, ileriden ziyade ge
riye verm~i ve gerinin de topu tek
rar Faruki'ye verme.c:;i yüzünden do
ğan beyhiide bir yorulma ve beyhüde 
bir manevra neticesinden çıkıyordu. 

Aynı vaziyeti Fikret te tekrar edi -
yordu. 

Sağ tarafa gelince; Niyazi pek az 
pas alıyor, Ala da aldığı paslan, 
meşhur gerileme ve daire çizme hare -
ketlerile ya kaptırıyor, yahut kaptır -
masa bile, bu manevranın verdiği yo -
rulma neticesinde yorgun bir vuruşla 
bitiriyordu. Hulasa görülen şeyler, 
şüt ve sa}, değil, kombinezon, gene 
kombineron, gene kombinezondu! .. 

Birinci kısmın hikayesi bu ••• 

• • • 
ikinci kısma gelince; manzara da-

ha enteresandL Bizim takım, bermu
tat, fazla çalımdan yorulmuş ve bin
netice daha iyi oynamıya başhyan 
Yunan'hlarm havadan oyunlarını ka
bul etmiştir ve bir aralık birinci kı
sımda çok iyi oynıyan müdafaa da or
tadan silinmiye yüz tutmuştur. Bu
nun neticesi şu oldu; Ziya, yerini Ce
vada bıraktı ve Yunan sol içi, kor
nerden gelen topu, güzel bir vuruşla 
G. F. muhtelitinin kalesine sokarak 
takımın ilk ve son sayısını yaptı. Maç 
ta bir tarafın berabere kalmak, 
diğer tarafın sayıyı üçe çıkarmak için 
yaptıkları mütekabil akınlarla bitti. 

lşte dünkü maçın umumi görü
n~ü...- .. "" 

Fazla yazmak istemiyoruz. Dün en 
çok çalışan ve en muvaffak olanların 
başında, haf hattı ve Nihat geliyordu. 

Nihat'ın muvaffak olmasının en mü
him iki amili, yanındaki Muzaff er'le 
Fikret'ti •• 

Dünkü maç, f~tbolümüzii kurtar -
mak için işe evvelemirde muhacim hat
tından başlamak lazım geldiğini bir ke 
re daha göstermiş oluyor. Bu hat için 

Ankaradaki 
At koşuları 
Gazi at koşusu dUn 
yapıldı ve çok he

yecanlı oldu 
Ankara, 17, (A.A) - Ankara 

ilkbahar at yarıılarının sonuncu· 
ıu bugün havanın bulutlu olma· 
ıına ve yağmura çevirmesine 
rağmen bOyük bir kalabalık hu· 
ıurunda yapıldı. Başvekil ile 
vekiller koıuyu ıeyredenler ara
sında idiler. 

2000 metrelik veda koıusu bu 
ıene Uç yiiz liradan fazla mlikl· 
fat kazanmıt yerli ve arap atlar 
arasında yapıldı. Rıdvan beyin 
Mes'udu birinci; Ahmet efendi
nin Tayyarı ikinci, kaymakam 
Hasan beyin Ceylam Uçliacll 
geldi. 

Şan koşusuna yerli ve arap 
dört tay iştirak etti. Ahmet ve 
Fikret Beylerin Y ıldınmı birinci· 
tikle 750 lira mükafat ve duhu· 
!iyelerin mecmuunu aldı. Kulası 

ikinciliği kazandı. Bu koıunun 
meaafeıi 1600 metre idi. 

Mevsimin en bOyük mllkAfatlı 
ve en heyecanlı koşusu olan Gazi 
koıusu Uç yaıındaki yerli halis 
kan İngiliz taylarına tahsis ~dil· 
mişti. Mesafe 2400 metre idi. 
Yedi tay girdi. Akif Beyin La
lesi birinci gelerek 4400 lira mil· 
kafatı ve bu koşuya kaydo1uoaa 
hayyanlar için duhuliye olarak 
verilen Ucretlerin mecmuunu ka• 
zandı. Bu tayı yetiştirene ayrıca 
500 lira verildi. Ali Haydar Be· 
yin Gözdemi ikinci, Hasan ağa· 
nın ıen kızı üçüncü geldiler. 

ikinci gelenler iki yüz lira mü· 
kafat aldılar. 

Dördliocü koşu 2500 metre 
mesafeli demiryolu koıusu idi. 
Dört yaşında ve daha büyük 
yerli ve Araplar arasında yapıl· 
dı. Dört hayYandan Halim Be· 
yin Rüçhaôı birinci gelerek 7 50 
lira milklfat ile duhuliyelerin 

mecmu unu aldı. Ahmet Ef. nin 
Tayyarı veda koşusunda olduğu 
gibi gene ikinciliği kazandı. 

Son koşu, ustalar koşusu, dört 
haliskan lngiliz arasında yapıldı. 
Mesafe 2800 metre idi. Ahmet 
ve Fikret Beylerin Firiği birinci 
ve TrombslU ikinci geldi. 

Nevyorktan 
lstanbula! .• 

iki tayyareci rekor 
kırmak istiyorlar 
Tayyareci Boussoutrot ile Ros· 

si, hill hatırlarda olan Nevyork
lıtanbul seferini icra etmit olan 
Amerika tayyarecileri Boardman 
ile Polando'nun battı müstakim 
Ü'Eerinde teaiı etmit oldukları 

bu mesafe rekorunu kırmaya pek 
yakında tetebbllı edeceklerdir. 
Sefer hazırlıkları bir iki ııüne 
kadar ikmal edilecektir. Tayya· 
reci~er, Nevyorktan hareket ede· 
cekler ve Aıyaya doğru uçacak
lardır. 

it F&kret Nihat Muzalf er 
eb11 Kemal Faruk! Zeki Alô Niyazi 

temin edilecek birinci nokta istikrar, ============================ 
il TaJomın, sakat oyuncuları göz önü
.: alındığı takdirde, bu tarzda kurul

._nda her halde •bet vardı. 

ikinci nokta, şüt kabiliyetidir. Çünkü 
hadisat, en yüksek kıymetleri bile top
lasa, kendini bulamryan, nerede şilt 
atılması lbım, ııerede hafif bir 

çalıma lüzum verdır, bunu takdir e -
demiyen bir muhacim hattının asla işe 
yaramadığmı pek ala gösteriyor • 

A. Sun 

-

Otomobil yarışı dün 
sabah yapıldı 

Koşuda bir otomobil devrildi. Mllsa- ' 
b~kayı kazananlara mllkAfatlar dağıtıldı 

Yarmtlarta lttlrak edenler ve kazananlar bir arada 

Turing kulüp ile Milliyet ga
zetesi tarafından tertip edilen 
otomobil yarışı don saat 10 d~ 
tam bir intizam dahilinde mu· 
vaffakiyetle icra edilmiıtir. Yal
nız Hacı Bekir zade Muhittin 
Beye ait alan şoför Refik Efendi 
tarafından idare edileıı Stod 
Beyker mark~lı otomobil Mal· 
tepa' de devrilmiş ve içinde bu· 
fonan-şoförle muavinine bir fey 
oJmamııtır. 

Müsabaka neticesinde, M. Ste
fanidis' e ait olan ve şoför Suphi 
efendi tarafından idne edilen 
Huik markalı otomobil lıtinye ile 
Zincir likuyu arasındaki mesafeyi 
S dakika 48 saniyede katederek 
birinci gelmiştir. 

Amatör serisine ait Vehbi Sa· 
it beyin idaresindeki Buik mar· 
kalı otomobil muayyen mesafeyi 
6 dakika 21 saniyede katederek 
ikinci gelmiştir. F ord fabrika· 

Rusyaya davet 
Mosko•a darülfünun spor klü· 

bil Tiirk futbolcularını temmuz 
ortasında Ruıyaya davet etmiş
tir. 

Spor mıntakası heyeti idaresi 
bu mesele ile mühim ıurette 

meşgul olmaktadır. Heyeti idare 
geçen senekinden daba kuvvetli 
bir takım •ücuda getirebiliue 
Rusya seyahatine çıkılacaktır. 
Aksi takClirde Ruıyaya gidilemi
yecedtir. 

· MuhafızgUcU blslkletçllerl 
Tarsu:s, 17 (A.A) - Muhafız· 

gilcü bisikletçileri bu sabah saat 
10 da Tarsus'a geldiler. Kaza 
erkanı ve halk tarafından hara
retle karşılandılar. Sporcuları bu
rada Adana gençlerinden büyük 
bir grup karşılamıştır. Bisikletçi
ler bir ıki saat istirabattan sonra 
Adana'ya hareket edeceklerdir. 

Adana, 17 (A.A) - Dün Mer· 
sinden hareket eden ve bir mOd
det Tarsusta dinlenen Muhafız 
G ficil bisikletçileri aktam şehri· 
m ize muvasalat etmişlerdir. Mi· 
safirler şehre 70 kilometre me· 
safeden 70 bisikletçi tarafından 
ve şehrin metbalinde de beledi· 
ya reisi, jandarma kamandanı, 
polis mndo, mıntaka heyeti, spor 
kulüpleri ve halk tarafından kar-
şılandılar. Bisikletçiler misafir 
edildikleri otelde bir müddet 
istirahatten sonra tehir dahilinde 
araba ile bir gezinti yapmıılar 

ıına ait olan ve M. Pallis tara
fından idare edilen F ord mar
kalı otomobil yine bu mesafeyi 
6 dakika 28 saniyede katetmek 
suretile üçi:Sncli geJmitir. 

Samiye Burhan Cahil hanim·' 
efendi tarafından idare olunan 
F ord markala otomobil mesafeyi 

\ 

6 dakikada 30 saniyede katede· · 
rek umumi muıabakada dôrdilnd 
gf!lmiştir. ıı 

Samiye Burhan Cabit Hanım, 
Hanımlar smıfına ait müsabaka
da yalnız kaldığından bu sınıf 
müsabakanın birinciliğini kazan
mıştır. 

Müsabakada dahiliye Tekili 
Şükrü Kaya, vali Muhittin Beye
fendilerle Şilkrn Nail Pş. ve da
ha birçok z~vat hazır bulunmuş• 
lardır. Müsabakayı kazananlara 
müşarünileyhim huzurunda mil· 
kafatlar tevzi edilmiştir. Yanı 
saat 11 i R'eçe bitmiştir. 

Mvhafızgücll atletleri 
Manisa, 17 (A.A) - Muhafız

gncU atlıları dUn saat 14 te Ma
ni.saya ğeldiler. Atlılar şehre bir 
buçuk saat mesafeden halk fır•, 
kası ve belediye erkloı ile şeh
rimizdeki spor kulüpleri mümes
silleri, atlı ve bisikletli, gençler 
ve bir milfreze asker tarafından 
karıılandılar. Manisagilcü tarafıo 
dan şehir methalinde (Muhafızgü
cü boş geldiniz Manisagilcil s:zi 

sevgi ile sellmlir ) yazılı büyük 
bir tak yapılmıştı. 

Saat 18,45 te Manisa gücünde 
misafirler ferefine bir çay ziya• 
feti verildi. Ve misafirlere güç 
tarafından sureti mahsuaada ha· 
zırlanmış olan ve Türk kudretine 
temıilen resmedilmiş bir el üze
rinde (Türkün gücü her şeye 
yeter) ibaresi yazılı güzel bir 
bayrak hediye edildi. Akıam 
askeri mahfe!de ıereflerine bir 
ziyafet verilecektir. 

Manisa 17 (A. A.) - Muha
fız gllcü atlıları bu sabah lzmire 
hareket etmişlerdir. Halk fırkası 
ve idman mıntalusı tarafından 
dün ıeref!erine ziyafetler veril· 
miştir. 

-v~··;;k ;;;;-·ü;;~r·;~iJ;;--p~-;·k";;.Ta 
belediye tarafından şereflerine 
verilen ziyafette hazır buluomuı· 
lardır. Ayrıca mıntaka heyeti 
tarafındın verilecek öğle ziyafe
tinde de bulunduktan sonra Ce,. 
hana hareket edeceklerdir. 
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er yerdeki i~ki fabrika arı Amerlkaya 
göndermek için iç i hazırlıyor 

Amerikada riyaseti cümhur in
tihabatımn yaklaşma1111,demokrat
larm kazanması ihtimalinin kuv
vetlenmesi üzerine Avrupanın 
muhtelif memleketleri orada iç-

ki yasağının kalkmasını ümit et
meğe ve ona göre bazırlanmağa 
başladılar. 

yasağm tatbikinden evvel Ame
rikaya 10 milyon galon içki ih
raç ediyordu. Yasağm kalkma
sile bu mikdarın iki misline çık
ması bekleniyor. 

lngiltere, bilhassa, bira ihra
cmdan mllstefit olmayı bekliyor. 

Amerika hali hazırda her sene 
2,745,000,000 dolar kıymetinde 
içki istihlak ediyor. 

1 

1 

Takvim 
Cumartesi Pazar 

18 Hazlron 19 Haziran 
13 Sefer 14 Sefer 

GUn doğu§u 4,28 4,28 
GUn batıgı 19,43 19,44 
Sabah narntl%l 3,40 !'l,38 
Öğle " 12,(5 12,TS 
lklndl .. 16.16 16,16 
~ıı.m .. 19,43 19,44 
Yatsı .. 21,47 21,48 
tmsıı.k " 207 2,07 
Yılm gecen } Günler' 

167 168 

Yılm k&lıın l 19? 196 
Gllnlcr1 J 

HAVA - Dlln sıcnklık azami 25, nsga

rl ı "I derece idi. Buglin rllzglir mütehavvil 

e ecek, bııvn cl•!!Crlyetıe buluUu obc.alrtır • 

HAfif serpinti de muhtemeldir. 

Halep ve Şam abalisi,meclis o meşru olmadı:.ı 
ğından bahisle protesto e!grafları çektiler' 

- - - -- --
Suriyeden gelen haberlere gö- ni intihap için toplanmış, ve on ~ 

re bütün Suriyede büyük bir be- üç namzet gösterilmiştir. Bunların ~ 
yecan hilküm sürmektedir. Ha- birincisi mutedilf erden olan Sup· ı 
lep ve Şam halkı binlerce imzalı hi Berekfıt Bey, ikincisi Fransız· 
telgraflarla Fransaya, Avrupanın ların milzaberetini kazanan Hak· , 
muhtelif hükumetlerine ve Cc- kı Azım Bey, üçüncl.isü milliyet· l 
miyeti akvama telgrafJar çek- perverlerin müzaheretini b iz 
miş, Suriyedeki meclisin mcıru olan Haşim Atası Bey idi. Mil-
olmadığı bildirilmiş protesto da Jiyetperverler, ı~m gidiıinden 
bulunmuştur. namzetlerinin kazanamıyacağını 

lngilterc ilk hamlede Amcrika
ya sevko!unmak üzere milyonlar
ca anun viski ve 100,000 lerce içki yasağı Amerikade 15 se- RA D y O 

neden beri tatbik olunuyor. içki ( --,-J-.ı 
Kabine reisliğine Hakkı El anlamışlar ve onun namzetliğini 

Azım, yahut Vatanilerin reisi Ha- geri alarak bunun üzerine man• · 
fıçı bira hazırlamıştır. Amerikada 
içki yaıağı kafi.car kalkmaz bun
ların hepisi heman oraya sevko

yasağı kanununun tatbiki Ame- ... __ . ..._ ____ ......_ Bugün şim Attaşinin ğelmesi muhtemel dnter devlet olanFransanın milli- · 

lunacaktır. 

lngiltere matbuatına göre A
merikada içki yasağının kalkması 
muhakkak gibidir. Çünkü içki 
yas!lğını tatbik tecrübesi tama
miie muvaffakıyetsizliğe uğramış
tır. 

Yas ağın en kuvvetli taraftar
larından biri olan Rokfeller de 
yasak aleyhinde söz söylemiş 

Ye bu suretle yasak taraftarlığı 

kat'i bir darbe yemiştir. 

lngıltere, Fransa ve Almanya
nın bütün içki fa brik alan b arıl 
harıi çalışıyor. Yalnız Ingiltere, 

ngilterede mahbusi
yet siste değişiyor 

"Deyli Herald,., gazetesinin 
verdiği malümata göre, lngiltere 

de mahbusiyet sistemi mühim 
bir inkıllp geçirecektir. Hapisa

neleri uzun uzadıya tetkik eden 
bir heyetin verdiği raporda 

kürek cezasının ilğası ve müc
rimlerin hapsine bedel tevkif le

rile iktifa olunmaıı teklif edil· 
mektedir Mevkufiyet milddeti 
ikiden dört seneye kadar süre· 

cek ve en uzun mevkufiyetler 
beş sene ile on sene arasında 

olacnktır. Me\ kufi yet Pisbeten 
daha iyi şerait altında geçiril· 
mektcdir. 

Diğer taraftan genç canilerin 
tahsil ve terbiyelerine bir san'at 

öğrenmelerine ehemmiyet Yeri
lecektir. Hapisanelerde ruh has· 
talıkları mütehassısı bulunacak 
ve bu doktor her mücrimi mü
şahede altına alarak onu cinayet 
irtikabına sevk eden esbap ve 

vamili tahkik edecektir. 

Kadın hapisaneleri yerine ka
dınlar için köylerde müesseseler 

rik ya tam 13,000,000,000 dola
ra mal olmuştur. Kaçakcılık yü
zündende Amerika hazinesi 
870,000,000 dolar kaybetmiştir. 

Kaçakcılar ıse kanunun tatbiki 
müddetince her sene 400 milyon 

dolardan fazla para kazanıyorlardı. 
Knnuna muhalef~t cürmile tev

kif olunanlann sayısı 550,000 den 
fazlaydı. Bu vadide suçlu görü· 
lenlerden 230,000 kişi ceza gör· 
müştür. Zehirli alkolden ölenler 
34,000di. 

Kanunu tatbike memur olan
lardan ölenler 200 kişidir. Ka
çakçılardan da 500 kişi maktul 
düşmüştür. 

usyada dahili 
Ist kraz işi eri 
Moskovadan Londra gazetele

rine haber verildiğine göre Sov
yel gazetelerı halki dahili bir 

istikraz için tetvik etmektedir. 
Bu sene balkta11 alınacak istik-

raz, geçen sene alınacak istikra
zın iki miılidir ve üç milyar, iki 
yüz milyon rubledir. 

Sovyet Rusyenin her vatndaşı 
aldıği ücretlerden bir aylığı bu 
istikraz için ta!ısis eecektir. 

Temin olunacak istikraz Rus
yanın iktısaden müstekil olmasi 
ve askeri noktai nazardan gayri 
kabili teshir bir hale getirilmesi 
için ısrfolunacaktır. 

Ruslardan istenilen bu istikruz 
(320) milyon lngiliz lirası tutuyor. 

yapılacaktır. 
Mütehassıs heyetin tetkikleri

ne göre bugünkü hapis sistemi 
mahpusları caniyane teyüllerden 
kurtaramamaktadır. Onun için 
lıapisaneleri, mahpusların seci· 
yesi üzerinde tesir icra ederek 
ouu ıslah edecek hale getirmek 
lazımdır. 

Tefrika X 
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X 1anskı ---- -... .- ı::ws awa •• tı:u:J - ıa:ws " 
Yeni arkadaşım size Haddine mi düşmüş! 

·Mösyö Çortiki takdim ederim. - Ya dostlarınız için ne di-
Simsiyab, o kadar hoşuma gidi- yor? 
yorki.. Bana bunu miralay Gü- -itirazlarının para etmediiini 
Jazivof verdi. Ne kadar güzel görünce artık sustu.Şimdi birşey 
değil mi? Adeta şeytana benzi- deme~·or, hatta misafirlerimle yi-
yor.Öyle de yaramaz ki onun için mek bile yiyor Yilzünü ekşitiyor 
Çortık adanı verdim. (Rusça kü· a • .oa ziyanı yok ... 

çük şeytan) - Acaba bu feragati hakiki 
- Ne hoıı; hayvan.. Hem de mi? Devam edecek mi? 

ne talihli. - Eminim çok terakki etti. 
- N"çin? Bu mojik kadar Votka içiyor,ya
- Daima kollı:ırmızıo arasın

da .. Onun yerinde olmasını ne 
kadar isterdim. 

- Oht Siz çok büyüksünüz. 
Sizi taşıyamazdım ki ... 

- Ne liWımu var. Ben köpe
ğiniz olur sizi müdafaa ederdim. 

_Tagaminiz buoa kızmıyor mu? 

vaş yavaş dinini bile değiştirte

ceğim. Pantolonu üzerine sırmalı 
cepken giyerek hoyak dansı 
(çerkes raksı) oynayacak. 

- Böyle birşey yapabilirseniz 
şaşarım, Japonların nekadar an
anaya bağlı olduğunu bilmiyorau· 
nuzl 

1STANDUL - 18 den 19 a kadar gramo
fon, 19,30 dan 20,30 a kadar Hn!ız Ahmet 
Bey heyeU, 20,80 dan 21 c kadar gramcı· 

tonla opera, 21 den 22 ye kadar Hatız Ah· 
met Bey heyeti, 22 den 22,30 a kadar or· 
kcııtre. 

VİYANA (51'7,2 m.) - 12,80 lcon!ler -
1" plAk - 16,SO musiki - 20.30 konser -
22 Sereua t - 2 l 1'onı~er • 

nnırnEş (S!H,2 rn.J -ıs plak - ,u pIA!. 
- 18 koruıcr - 20.40 p!Ak - :n I\oro -
21,41'.i Koro -22 musiki . 

ROMA (.JU,2 m.) - 18 pilli• - IS.~:; 

konser - 18,SO musiki - 21 haber - 21,l.j 
opera. 

BPDA.P.EŞTE (550,ıs m.J - ıo.ır. konııer 

- 18,05 konser konSl'r - H,45 plıil• - 21,20 
konser - 23 Çigan musikisi • 

dir. Yeni Suriye bayrağı mera- yetperverJerinden gösterilecek d6rt~ 
simle Şam hükümet dairesine namzetten birini intihap ve tayin 
çekiJmi§tir. Bu bayrak Suriyenin etmesi tekarrür etmiştir. Bunun 
beşinci bayragıdır. neticesi olarak Hakkı Azım Bey 

Suriye CUmhur Reisi nasll namzetliğini geri aldığından Ab-
seçildi? met Ali Abit Bey intihap olun-

Birkaç gün evvelki telgraflar muştur. 
Suriye Cümhur Reisliğine Ahmet Suriye Reisicümhuru umumi 
Ali Abit Beyin intihap olundu· harpten evvel Oımanlı devletinin 
ğunu bildiriyordu. Londra gaze- harici; e memurluğunda bulun• 
telerinin verdiği malumata göre muştur. Kendisi meşhur izzet 
bu şayanı dikkat intihap şu te· Ho!onun ailesine mensuptur. Bu 
kilde vuku bulmuştur: aile Suriyenin en zengin ailele-

11Suriye meclisi Cümhur reisi- rinden biridir. 
OSL<> (1071,4 m.J - 17,15 orkeııtre - -----------------------~------

19,lli Norveç muslklsJ - 21 bflf musiki - Servantes ile 
21,80 nrkl - 28,15 Koro - .2S,.J5 damı. 

l\IOSKOVA (lSO-l m.) - 0,80 dan 22.M c Şekspı•r 
kadar n~l'lynt • • • • 

VAI~ŞO\'A (tin m.) - 18,43 Hemberg- Meşhur Don Kitot muharriri 
den nakıı - ı,ı,20 p1~, - 17,0:; pınk - 20,sa Servant es ite Şekspir'in doğum 

radyo - 21 Jrnnscr - 22,50 rndyo - 28,0j ve ölüm tarihleri aynı güne te
kon~r. 

n:ö~1Gvt)STER HAVZEN (His5 m.) _ sadüf etmektedir. Filhakika iki 
' JJmnnstık - 7,15 l;:onser - ııs koııscr - muharrir de 23 Nisan 1616 da 
ı7,SO konser -28 Bcrllnden muslld. ölmüşlerdir. Fakat Mister Çam

PARIS (1'725 m.J - 7,4.> Jlnınastlk - ıs berlayn isminde bir Iogiliz, Ser
,1 plAk - 16 plllk - 21 tıyntro - 21,45 kon- 'Yantcs ile Şekspir'in a1m tarihte 

er. 

Boksör Dempsey 
tekrar evlenecek! 

Dünyanın sabık ağır sıklet 
boks şampiyonu Dempsey sina
ma yıldızı Estel Taylor ile ev
lenmiş, fakat karı koca geçine
mediklerinden geçen sene bo
şanmışlardı. Bir kaç gün mukad
dem Dempsey San F ransiskoya 
gitmiş ve tekrar evleneceğine 
dair denan eden şayialar hak
kında beyanatta bulunmuştur. 
(Dempsey) şu sözleri söylüyor: 

"Bundan sonra evleneceğim 

kadın aktiris olmıyacaktır. Yahut 
izdivacı üzerine sahneyi terke 
razı olacaktır. Çünkü bir kadın, 
her şeyden eYvel, kocasile ala
kadar olmalıdır. Aksi takdirde 
karı kocanın geçinmeıine imkan 
olakmazl,. 

- Ben onu her halde mat 
edeceğim. 

- Bu adamın ıizin dininize 
geleceğini nasıl tasavvur edersi
niz. Hem bu faidesiz mücadele 
ye ne lüzum var ? Bu yaşayış 
sizi, yormıyormu? Sız fazla raha
ta layıksınız. Uzunca düşUndüm, 
Ben her yerde meslc~imi yapa
bilirim. Salibi abmerden malu
mat aldım. Eğer Amerika a im
tihan verirsem orada yerleşmeme 
müsaade edecekler. Ah ! zev
cem olmak isteseniz sızın 

için ne kadar şevkle çalışır
dım. Maziniz asla mevzuu bah
solmazdı. Ondan mes'ul degilsi
niz ki.. Sizi en iyi anlıyacak olan 
kendi hem cinsiniz bir Rustur. 
Evlenelim ve gidelim. Yeni bir 
hayat kurarız. Nihayet bahtiyar 
oluruz. 

- Teşekkür ederim Sereja. 
Beni sevdiğinizi biliyorum .. Fakat 
bu proje tatbik edilemez. 

-' 

öldükierini fakat aynı günde öl-
medilderini iddia etmektedir, ve 
bu, hakikaten doğrudur. sebe
bini izah edelim. 

Jül Sezar tarafından yapılmıf 
olnn takvim, 1582 tarihinde 13 
üncü Papa tarafından değiştiril
mii 5 Teşrinievvel 1582 g-ününün 
ertesi günü 6 değil 16 Teşrini
evvel 1582 olarak kabul edilmit, 
ub tebeddülü, katolilr memle
ler kabul etmişlerdi. Protestan· 
lara gelince, bunlar, uı.un müd
det tereddüt içinde kalmışlardı, 
ve bilhasıa lngili:ıler, bu usulü 
ancak 1752 senesinde, yani iki 
asır sonra kabul etmişlerdir. 

Esasen Ortodokslar, bu usulü 
el'an da kabul etmemişle:dir. 

Bu itibarla, Şekspir, lngiliz 
takvimine nazaran 23 Nisan 1616 
da · öldüğü vakit meşhur muasırı 
Servantes öleli on gün olmuştu. 

. --
- Niçin? iyi düşününüz, Nn-

taşa. Emin olunu:ı ki istediğiniz 
kadar beklemiye hazırım. Yalnız 
rica ederim. Sözlerimi kabul e
dicciye kadar beni fedakar bir 
arkadaş biliniz. Sizden uzak kal
mak benim için ölümdür. Ekme
ğe olduğu kadar size de müh
tacım. 

Nataşa gittikten sonra doktor 
Ostrovski hastaların boğazlarını 

dalgın dalgın tentirdiyotla yaktı, 
burunları koteri:ıe etti, kulakları 
yıkadı. Nihayet müşteriler bilin
ce muayenehanesini kapadı. 

Gideceği sırada biran tered
düt etti, sonra ecza dolabına 

doğru yürüyerek bir göz açtı, 
içinden birkaç ampul kloridrat 
dö morfin aldı. 
Güneı batmak üzere idi. Koyu 

mavi semanın rengi soluyor, züm· 
rütleniyordu. Tek tük küçük bu
lutlar, minaralerin, kubbelerin 
üzerinde kanat açını küçük me· - - -- ------

Matbaamıza gelen eserler: 

Servetlfünun 
.. Scn•etifünun,. mecmuasının bu haf

tokl nüshasında, bir mUddettcnbcri Sc· 
h:ıp Nafiz Beyin "N'eler dediler., serlev· 
hnsı ııltında çok entresan bir şekilde 

ynpuğı edebiyat anketine Aka Gilndüz 
Beyin verdiği ce\·ap urdır. 

Bundon başka Sehap l\:ıflz Beyin 
"Feyzullah Efendi,. isimli hlkAycsi, Azra 
Vildan H. ın yeni neşrolunan iki kitap 
ha kındnlıi •azıSl, 1u !Jh F.crit UeyiD 
"Bugünün içtimai ruhu,, makalesi, Namık 
Kıtşi( Beyin bir manzumesi, ilhan l\litat 
Beyin bir mensuresi bulunuyor. Reşat 

Feyzi Beyin, "Kalemin ucundan,, sütu· 
nunda ''Lisan,, dan bahsediyor. 

1 lalic Fahri Beyin .. 1\edim., plyesfniıa 

tefrikası da devam etmektedir. 

AZ GELDi! 

lpeklilerinizi kurtarınız???? 
S0 · DO • RONO PERTEV 
Yalnız lüzumu olan ve arzu edılcn 

mahallerdeki teri keser, \'Ücude hiç blr 
mazarrat \'ermez. Sıhhat ,·ekAletinln mü· 
saadei rcsmircsinl haizdir. 

tekler gibi akıp gidiyordu. 
Doktor bu harikulade manzara 

karşısında bir müddet daldı. 

Boğazda temizlenip gelen havayı 
ciğerlerine do!durdu, sonra oda
sına gitti. Muayenehane civarın· 
da bir evin dördüncü katındaki 
tavan aralığında otururdu. 

Bir çok müşterileri olmakla 
beraber çok iktısatla yaşardı. 
Günün birinde işsiz kalmaktan 
korktuğu için kazancm•n büyük 
bir kısmım saklardı. Eğer doğ• 

rusu aranacak olursa böyle ha-\ 
reketinin başka sebebi daha 
vardı. Bu sebebi kendi kendisine 
bile itiraf edemiyordu: Onun ell 

büyük lcorkusu morfinsiz kıl• 
makta, çünkü morfin bahalı idi.: 

• Çinko damın altında boğucd 

bir sıca\dık vardı. Daktor so .. , 
yundu, elbiselerini odadaki te1'. 
zaodalye fizerine attı. Saatiııİ. 
kurarak tahta masanın üstüo• 
koydu_: .. 

\ (Bitmcdll 



[ VAKiT 

Köylü talebe yurdu 
Memlekette 1 ili V AKIT 10 -~'1 J 3. K. Sa. Al. Ko. dan ( 

~ Ku·· çu·· k ı·ıaA nları il Bergamadaki kıt'at ihtiyacı için 135,000 kilo un 6500 kilo 
ili sade yağ 170,000 kilo arpa 444,000 kilo kuru ot 83(),000 kilo 
--IO defası yüz kuruştur -- 11 1 odun 88,000 kilo ıığır eti kapalı zarf usulile münakasaya kon-

Kayseri ticaret odasında intihabat -
Ucuzluk-.Halkevi ve milsamereler 

kGJIU talebe yurdunda 

Kayseri husust muhabirimizden: 
Geçen mektuplarımdan birinde 

&ae köylü talebe yurduna büyük 
Yardımlar vadettiğini yazdığım 
hamiyetli zenginlerden Kltip za
de Nuh Naci Bey Adanadan bir 
balya pamukla kendi fabrikası 
nıamulAtmdao 240 yarda kumaş 
a&ndermiştir. Yurt çocukları, bu 
yülcsek kalpli haminin gösterdiği 
ıafkat eserinden pek minnettar· 
dır. Yurt talebuinin, bu kumaı
tan yapılan yazlık elbiselerile 
çekilmiş yeni bir fotagrafmı gön. 
deriyor um. 

• Geçenki intihabat fesh 
edilerek odadaki ihti!afJar hal
ledilmiştir. Bu defalci intihabatta 
reiıtik le, fırka namzedi, büyük 
tüccari işlere girm:ş ve memle

ket ikti adiyahnda ta ınmış olan 
Alim Bey intıbap edilmiştir. 
l<üşat merasimind~ tüccn ve 
san', t arl:ırdan bir çoklarile 
Meb'us, Vali ve Belediye reiıi 
Beyler hazır bu'unmuşlardır. 

• Kays~rinin parasını çeken 
A ·!ana ve mersinden gelen seb· 
ıe ve meyveler r.e kadar p.ı~a
lı ise burada çıkan ) urr.urta, 
Yoğurt gibi ş:yler de o nisbelte 
Ucuz sahlm..ıktadır, yumurtanın 

tanesi yirmi beş paradır. 
• Epeydenberi devam eden 

11
Halkevi,, hazırlıkları tamaniile 

ikmal edilmittır. Ancak, on beş 
Yirmi villyette birden kiişat me
rasimi yapılması mukarrer oldu~ 
iundan açılma g=· .... u merkezden 

[ Ortadaki müdür Ertuğrul B. l 
henüz bildirilmemiıtir. Bu iş'e 
meşgul olan meb'os Reşit Be).e1 

ıörllttüm: Pek yakında açılaca· 
ğını ve halkın gösterdiği alika· 
nıo şayanı memnuniyet bir şe· 

kilde olduğunu söyledi. Y opılan 
ihzari içitmada mesai tarzı tes
bit edilmit ve fırka salonunda 
açılan defteri mahsusunda her 
şubeye kaydedilen nza adedinin 
günden güne çoğalmakta olduğu 
görUlcıUttUr. 

Halkevinin kllşadı şerefine 
muhteşem bir müsamere hazır

lanmıştır. Use sa:onunda verile· 
cek olan bu müsamerede Faruk 
Nafizin "Akın,, ı temsil edilecek
tir. lcabeden bütün dekorlar ye
niden yapılmış ve sahne tertibatı 

tamamlanmıı olarak dün gece 
umumi prova yopıldı. Bazı misa
firlerin de itlirak ettiği bu pro
va ço'c beğen:ldi ve alkıılandı. 
Şu halde Ankara ve fstanbuldan 
sonra, "Akın,, iiçüncü defa ola· 
rak Kayseride oynanmış o:uyor. 

Q Bu sene ilk bahar Kayse· 
ride mi:samereler mevsimi oldu. 
23 Nisan ba.yramile başlıyan ilk 
mektepierin te'llsillerinden sonra 
lisenin r.li.ilcemmcl bir gece yaşa· 
tan kusursuz mtsameresi ve ge· 
çen CU:l'la yaj:ı!an orta mektebin 
veda m~·:l'.lmerc=s! çok muv:ıffa
l<iyet:i ge~tL Kabi!iyet!i gençleri· 
mizle mi.isteit kızlarımız misafir
ler;ni çok memnun bıraktılar; 
takdir ve alkışlar topladılar. 

Faik 

[ As. mk. Sa. Al. komisyonu ilAnları 

Piyade satıı mektebine ait 9 
baş hayvan mllzayede suretile 
&atılacaktır. Müzayedesi 19 Ha-
ı0iran 932 pazar günü saat 1 O da 

akndar'da at pazarında icra 
lcıtınacaktır. Taliplerin mezkur 
IGn ve saatte Üsküdar' da at pa· 
Zarında hazır bulunmaları. (30) 

(2721) 
• • • 

idareleri Merkez kumandanlı· 
Jına merbut .müesseaat ihtiyacı 
1Çİn 22,0QO kilo zeyt;n tanesi 
lcapah zarf suretile satın alına
C&ktır. Münakasası 3-Temmuz 
932 pazar günü saat 14,30 da 
l'opbanede Merkez kumandan-
!1i1 satın alma komisyonunda 
1cra kılınacaktır. Taliplerin şart-
11•nıesini görmek için komisyona 
l!ıGracaatları ve iştiak içinde 
rrtnamesi veçhile hazırlıyacak-
.,. teklif mektuplarını ihale 
~nünün muayyen vaktinde ko
l:laııyon riyasetine vermeleri. (11) 

(2571) 
• • • 

Y"lilklyde Hava Makinis mek· 
'-bi ihtiyacı için 23000 kilo ek
lllek aleni münakasa ıuretile sa· 

tın alınacaktır. MUnakasaıı 27 
Haziran 932 pazartesi günü saat 
16 ya kadar Merkez Kumandan
lığı sahn alma kom·syonuoda 
icra lulmncaktır. Taliplerin şart
namesini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 1) (215,2) 

"' "' "' 
Ki 1o 
90000 Kuru ot 
75000 Saman 
85000 adet yumurta 

6600 Zeytin 
4500 Beyaz peynir 

Harbiye mektebi ihtiyacı ıçın 

yulcardn cins!eri hizasında yazılı 

miktarlcuda yem ve iaşeleri ayrı 

ayrı 5 şartnamede aleni müna
kasa suretile satın alınacaktır. 
Münakasaları 2 Temmuz 932 cu
martesi günü ıaat 16 ya kaadr 
Tophanede merkez kumandan
lığı salın alma komiıyoııunda 

icra kılınacaktır. Taliplerin şart· 
namelerini garmek için komiı· 
yona müracaatları ve itlirak için 

S11bhk motörU olanl;r11 ·::.._- muştur. lbale tarihleri günleri ve saatleri aşağıda yanlıdır. Talip· 
16 ilA 25 beygir kuvvetinde mazotla !erin şartnameyi almak için her gün Ye münakasaya iştirak ede• 
müıeh:ırrilc müstamel bir ırotör satın ceklerin de Ticaret odası tastıknamesi ve teminatı muvakkatele-
ılınıcaktır. Sancıların m:ıtbaamı7.da l\l. 
Beye mür.lcutlıırı. 

Elektrikçi aranıyor - !(tan· 
bula yakın bir yere gönderilmek üzere 
bir elektrikçi aranıyor. Taliplerin mat
baamızda l\1. Beye müracaatlan. ---

Kfrahk ve satlhk ev arıyan• 
lara - Sülcymaniye civarında manza
rası ve havası güzel, kullanışlı sekiz O· 

dalı ve bahçeli bir ev hem kiralık ve 
hem de satılıktır. Hava tazı, elektril.. ve 
terkos tesisııtı vardır. Taliplerin matbaa
mızda M. Beye mür:ıca3tlıırı. ------ --------

Klrahk dUltkan ile bir şerik 
ar1yorum - Müsait bir yerde dük
klnı olan bir esnaf ile sermaye vazede
rek beraber çalışmak isfyorum \'c yahut 
esnafa ihtiyacı olan bir mahalde dül\kftn 
açmak istiyorum. At~•ı;:ıdar olan zc\':ıtın 

mcktupl:ı bildirmeleri rica olunur. •3143) 
Kasımp:ış:ıda ka\·ık is '>clc~inde bak
kal Esnt Efendı vasırasile No. 22 

Ahmet 
~---·-------~~~ 

Hlssell emı&kin"zi - Izalei 
şuyula SATMAK )ahut hissenizi A YlR· 
t\JAK istiyorsanız Tapu scııedilc sıı:ıt 

9· l 2 arasın dl lsıanbul Bahçek;ıpı dbr· 
düncü \•akıf h~n nsm:ıkat 29 nuın:ıraya 
müracaat 

Alacaklaranızı almak - için 
dava etmek istiyorsanız 9 · 12 :ırasında 
ls'ttrnbul fi:ıhçckııpı dördüncü \akı r tıan 
asmaknt 29 ııumarııya miıracaat ediniz. 
Alac:ığınızı alabilirseniz ücretimizi vcıir· 
siniz 

Her ı,6 elverı,11 - Kiralık va· 
si dükkan. Lalelide Cuı:r.huriyet cadde 
sinde Foto r .ille ittisalindeki 9~ numa· 
ralı dükkftn ehven liııtla kiralıktır. Elek-
trik, tcrkos aptcsh:ıne asma odası var
dır. icap ~derse asma hir l:atıda ihtiva 
edebilir. Üstündeki hane\'c müraca:ıt 

~ıııı ıııımıııııııı~ıııı1ıııııııııı~ıııı~ij!.ı111mı: ı~nııi, ııııı~ıı~ ııııııııııııiı 11111~1 
de muayyen vaktinde komisyon· 

da hazır bulunma an. (10) (2572) 
.,. JI. :(. 

Harp akademisi ihtiyacı için 
300 çeki odun aleni münakasa 
suretile satın alınacaktır. Müna· 
kasası 11 Temmuz 932 pazartesi 
günü saat 16 ya kadar Tophane
de merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonunda icra kılına· 
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona müraca· 
atları ve iştirak için de vakti 
muayyeninde homisyonunda hazır 
bulunmaları. (28) 2719) 

• * • 
Çeki 
2000 Harbiye mektebi 

tOO Süv:ıri mektebi 
1300 Topçu ve Nakliye mektebi 

150 Fen tatbikat mektebi 

4050 
Yukardaki mahallere hizalarm· 

daki mıktarlarda 4050 çeki o· 
dun bir şartnamede kapalı zarf 
sur etil". satın alınacaktır. M foa-
kasası 14 Temmuz 932 perçem· 
be günü saat 14,30 da Tophane· 
de Merkez Kumandanlığı satın 
alma komisyonunda icra kılına· 
caktır. Taliplerm şartnamesini 
görmek iç"n komisyona müraca· 
atları ve iştira!< için de şartna
mesi veçhilc ha1nlıyacakları tek-
lif mektuplarını ihale gününün 
muayyen vaktinde kom·syon ri· 
yasetirıc vermeleri. (17) (2613) 

"' * • 
Harp Akademisi ihtiy.-cı için 

150,000 kilo saman 200,000 kilo 
kuru ot ayrı ayrı iki şartname· 
de kapalı 7.arf suretile satın alı
nacaktır. Münakasaları 11 Tem· 
muı 932 Pazartesi günü saat 
14,40 da Tophanede Merkez ku
mandanlığı satınnlma koroisyo· 
nunda icra kı!ınacaktır. Taliple
rin şartnamelerini görmek için 
komısyona muracaatları ve işti
rak için de şartnamesi veçhile 
hazırlıyacakları teklif mektup'a
rmı ihale gününün muayyen vak-

rile birlikte Bergamadaki askeri satın alma komisyonuna mura• 
caatları. (396) (2452) 

ihale tarih teri 
27 Haziran 932 Pazartesi öğleden e\•vel sonra 

29 
4 
7 
1 

,, 932 Çarşamba 
T emmu't 932 Pazartesı 

,, 931 Perşembe 
Ağustos 932 Pazartesi 

günü 

" 
it 

" ,, 

un 

Ot 
Sade yat 
odun 
Sığır eti. 

* • • 
Edremit'teki kıtaat için 99,000 

kilo ıığsr eti kapalı ıarfla müna· 
kasaya konmu,tur. fşbu miktar 
her gün ihtiyaca göre a ·1nacak
tır. ihalesi 28·6·9j2 salı günü 
saat 15 tedir. Taliplerin fartna
meyi almak üzere her gün mü
nakasaya iştirak edece\derin vak-
ti muayyeninde ticaret odası tas· 
tiknamesile teminatı muvakkate 
He Edremit ahm satım komisyo
nuna müracaatlari. 4j0) (2598) 

~ . ~ 
Çatalca Mst Mv fırın odunu 

pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
20·6 932 Pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak istiyenlerio her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rİil de vakti muayyeninde ko· 
mısyonumuza muracaatları. 

(441) (2678) 
• • • 

Sclimiye fırınında mevcut 730 
kilo ekmek kırıntısı ve tekne 
kazıntısı ile 35J() adet çuval 
pazarlıkla satılacaktır. ihalesi 
18· 6· 932 cumartesi günO sallt 
l 6 da komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin 9artnameııni 

almak üzere hergün ve ekmek 

kırıntısını görmek çuvalları da 
görmek için mezkur fırına ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeode komisyonumuza 
müracaatları. (442) (2679) 

... "' • 
lstanbul, Beyoğlu, Usküdar ci

het?eri kara nakliyatı kapalı zarf
la münakasasında teklif edilen 
fiatlar pahalı görüldüğünden pa· 
zarhkla ihalesi 22 • Haz:ran • 932 
çarşamba günü aaat 16 da ko
misyonum•ızda yapılacaktır. Şart· 

namesini almak istiyenlerin her 
giin ve pazarlığa iştirak edecek
lerin de vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları. (444) 

(2710) 

tinde komisyon riyasetine ver
meleri. (29) (2720) 

Kilo 
3528 
5000 
7000 

15528 
Kilo 
6472 

15000 
7500 

18000 
4500 
8000 
5000 
3012 

650 
7600 

?5794 

. ... . 
As Tıbbiye Mp. 
Pıyade Atış ,, 
Kuleli Lı. ,, 

Eczacı MP. 
Maltepe Ls. 
Gülhane Hs. 
ihtiyat Z. Mp, 
Gedikli K. Z. 
Ö !çme taburu. 
As!<eri konak 

,, müze 
Merkez kumandıtnlıği 
Dıkim evi 

Yukardaki mahallere bizala
nndaki miktarlarda mangal kö. 
nıürü iki şartnamede aleni mü· 
nahsa suretile satın alınacaktır. 
Münakasaları l O Tem muz 932 
pazar günü •aat 16 ya kadar 
Tophanede ruerkez kumandanlı
ğı !!alın alma komiıyorunda icra 
kı '.ınacakt ır. Taliplerin şartname
sini görmek iç·n komisyona mü
racaatları ve iştirak için de vakti 
mua,•yeninde komisyonda hazır 

bulunmaları. (27) (?7 ~8). ·--

K. O. ve birinci fırka ibtiya• 
cı için ayrı ayrı şutnamelerle 
30,000 bin kiloun paıarlıkla 

alınacaktır. lha 'e:si 18 • 6 · 932 · 
Cumartesi günü saat l 6,30 da 
ve 17 de l,omisvo::ıumutda ya• 
pılacaktır. T alip:erin şartoame

ıini almak üzere her güo ve 
pazarlığa iştirak ~deceklerin de 
vakti muayyende komisyonumu• 
ıa müracaatları. (450) (2715) 

* • * ~ 
K. O. merkeoz lut'alarının iki 

aylık kuru otuua kapalı zarfla 
verilen fiat pahalı görülerek 20 
Haziran 932 pazartesi günü pa• 
zarlığı saat 17 de komisyonumuz• 
da yapılacaktır. Şartnamesini al
mak istiyenlerin her gün ve pa• 
zarlığa iıtirak edeceklerin de 
vakti muayyeniode komisyonu• 
muza müracaatları. (337) (2713) 

• • • 
K. O. merkez kıt'alarının o~ 

aylık samana için kapalı zarfla 
yapılan münakasasında talip çık· 
madığından pazarlığa konmuı· 
tur. ihalesi 20"Ha:ıiran·932 pa• 
zart~si günü ıaat 17 buçukta 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini almak istiyenlerio 
her gün ve pazarlığa iştirak~ede
ce'.derin vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları. (448) 

(2714) 
• • • 

Tıbbiye mektebinde mevcut 
41 kalem köhne eşya pazarlıkla 
satılacaktır. ihalesi 22 • 6 • 932 
çarşamba günü saat 15 komis· 
yonumuıda yapılacaktır. Şartna-' 

rnesini almak üıere her glln ve 
gazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (439) (2658) , . . . ~ 

lll. Mu. Alayındaki 70 araba 
gübrenin ihalesi 20-6-932 Paur
tesi 2llnü saat 15 te ihalesi ya• 
pılacaktır. Gübreyi ı&rmek isti
yenlerin alaya ve ıartnamesini 
almak istiyenlerio herg5n ve pa• 
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komiıvonu

muza müracaatları (421) (2540) 
... • * 

Çatalca müstahkem mevkii re· 
v:ri için 2,000 kilo koyun eti a
leni münak11a ile alınacaktır. 

lha'esi 18 6-932 cumartesi gllnil 
saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin 

şartnamesini almak üıere her 
gün Ye ihaleye iştirak edecek .. 
!erin de vakti muayyeninde ko
m· ıyonumuza müracaatları. (435) 

t2637) 
* * • 

lzmit'teki kat'atın ihtivacı iç"n 
31,780 kilo sade yağı kapalı 
zarf uıulile münakasaya kon• 
muştur. ihalesi 20 6 932 pazar
tcsı gi!nü saat 14 tcdir. Taliplerin 

şartnameyi görme!{ ünre 1'omis
yonumuza her gün münakasaya 
iştira~ edeceklerin ise iha!e ta
rihinde lzmil'te F. 23 SA. AL. 
KO. nuna mürac:ıatları. (362) 

(2317) 




