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Türkiye ile J(omşu 
Hadiselere dikkat edelim 

Iran Arasındaki Muahede 
M. Meclisinde Kılı Ali Beyin hatıraları 

italyadan alacağımız iş kredisinden cüz'i 
miktarını silo işlerine tahsis edebiliriz 
Haniya meşhur bir fıkra vardır: 

Adamın biri birdenbire yıkılan evi -
nin enkazına karşr geçerek acı acı şi
kayet edermiş: "Ey benim vef asrz e
vim, sE'n bana söz vermedin mi ki, yı
kılacağın zaman haber ver~rektin. Sıi 
Zünde durmadrn. Beni aldatt;n. ~o -
luğumu çocuğumu taşlar ve toprak -
lar altında bıraktın.,, dermiş. Yıkılan 
ev bu şikayetleri hep dinlemiş, sonra 
cevap vermiş: Ey benim gafil sahi -
bim. Ben sana verdiğim sözde dur -
dum. Yıkılmak tehlikesini haber ver -
dim. Ji"'akat benim bütün söz!erimc Jm 
laklarını kapadın. Ben ne vakit ağzı 
ını açmışsam derhal eline bir avu!; 
çamur aldın, ağzımı tıkadı21. Be!tim 
duvarlarımda açılan yanklar, çatlak
lar işte hep sana tehlikeyi haber ve
ren hirer ağızdı. Sen bu ağı:zlarr ka • 
Pamnkla kendini tehlikeden kurtar -

Telefon 

mrş sanıyordun. Görüyorsun ki kaba 
hat bende değildir. Bugü:rıkii fefüketi 
başma getiren senin kendi gafletin -
dir.,, demiş. 

Hakikaten bu hayatta iasanlarnt 
görcliikleri zararların, felaketlerin ek 
serisi birdenbire gökten yıldırım dil -
şer gibi geJip çatan şeyler değildir. 

O zararlar ve felaketler gelip çatma· 
dan evvel bir takım alametler tehli
keyi haber verir. Fakat gaflet içrndej 
ya.51yanlar a]arnetlere dikkat etmez • 
lpı, yahut ehemmiyet vermezler. Ilun-ı 
dan dolayı acı neticesine de katlan • 
mak mecburiyetinde kalırlar. 

işte geçen !--~fta İstanbul frrın -
larmın önünii ı:-kmek arıyan insanlar 
la bir mahşer haline getiren hadise 
mt-mleketimiz için bu nevi alametler. 

Mehmet Asım 
f Alt tartın 2 inci sayfamızda 1 

davası 

Dün müz~kere ve 
kabul edildi 

Rıza Şah Uz. nln 
kıymetli bir sözii 

" TUrkiye ilo aran hiç bir vakıt 
mUsallah bir lhtlUifa gir• 

miyeceklerdir ., 
Ankara, 18 - Millet meclisi di.in 

toplandı ve Iran hükOmetile aktedi -
len uzlaşma, adli tesviye ve hakem 
muahedelerinin tasdiki layihasım ka
bul etti. 

Tevfik Rüştü bey, bu münıu.ebet
le beyanatta bulunmuş ve ezcümle 
demiştir ki: 

"Arkadaşlarım, bugün ta.sdikı ali
nize arzedilen ımuahede hakikaten i
ki koonşu devlet arasında asırlardan 
beri süren ve hep ya.nhş anlamak ve 
anlamamazlık YÜzi.inden devant eden 
bir ihtilafa nihayet veriyor. Onun 
tarihine avdet ederek hepinizin blldi 
ği şeyleri tekrar etmekten içtinap e
derim. Varılan netice her iki tara.fı 
memnun eden bir neticedir. O halde 

( Alt tarafı 2 inci sayfam11da l 

Hatıraları şimdiden büyük 
bir cilt doldtırmuştur 

serde cenup cep esinin kahramanlık 
menkabelerl en · bilyilk heyecanlara 

kaynak halindedir 

Yarın Neşrine Başlıyoruz 
men yazılıp bitmiştir denebilir. . 

Kılıç Ali bey milli mücadeleyle 
başlryan ve mu!ıtelif inkılaı> hareket
Ierile inkişaf eden cümhuriyeL tari -
l•inin muhtelif safhalarım r.ıuhtelif 
sıfat ve vazift:lerle yakında ve içinde 
yaşamış bahtiyarlardandır. · l{endisi 
nin bu vasfı ile gözden bir 2:.eı re ka

, çırmtyan dikkat ve zekası birleştirilin 
ce, bu hatıraların ne kadai' zevk ve 
ınerak uyandıracaık sayfalardan top
fanmış bir yeldln olacağı derhal tes • 
lim edilir. Bu gün biz tadhte"l evvel • 
kı zamanı değil, tarihe giı-en devirle
ri mütalea için de hazan bir küçük 
tuğla parçasından istimdat ediyoruz. 

Rasathaneye göre Bugünün tarihini yarınki nesle böyle 

O • b } d H d• b •• •• k } "'k güçlüklerden uzak olarak vermeliyiz. Ull aş a 1 • a ISe UYU a a a Şiddetli bir zelzele. Zamanımızın vesiıkaJarını müzelerde 

d 1 d ı ı tarihin eline ve tetkikine veren kıy~ Uyan llmlŞ, Sa Oll tamamen 0 ffiUŞtU Semti kadernlmlze 900 ' metş:inas alaka.sıru her fıJ'satta tahrik 

Şirketin mildilr muavini, tahmin ilzerine 
· para alındığını itiraf ediyor ı 

Davacı Ali Yaver Beyle veklll bir gazeteci ile konuşuyorlar 
- Yazısı Dördüncli sayfamızda -

Almanya, mühim bir si
yasi buhran geçiriyor ! 

Yeni kabineyi 
Başvekil Franz 

von Papen 

miinh.:sıran reylerile idare edenler 

'it Altnanyada vaziyet, henüz kat'l bir '1Q • 

l\ı U 8.lnıadı. Hltlercller, son zamanlarda nıü -
in l!Jayılabllecek muvaffakıyetler temin et • 

:Uel'. 811 cllınleden olarak, geçen hafta tc-şld 
!tlarnun yeniden faaliyete geçmesine :rcıı • 
~n 111\lsaade olundu. Fakat, bıı sefer de ltc.n 
.,.:_rtne nıuhallf olanlar, aleyhlerinde hare -
~ halliiibii)'a, ellerfntfen gelen mllşt.ın:ı.-

Çllcar:ınıya btı.§ladılar. 
D(ter taraftan mUnhasıran bB~vekll 

Milli mUdafee nazır1 
Kurt von Schleiçher 

Papenle milli mtidafaa. na;ı;crı Schlelcherln 
reylerlle idare edilen yent kabine, Htller· 

ellere karşı hayli müsait da.vranınakla be -
ra.ber, onlara blle itimat telkin cdememeld".e· 
dir. 

Almnnyadald .son hadiselere alt telgraf

alr, lldncl, va:ılyetm tetkikine alt makale, 

Uçüncü aayfada, "Günün siyaseti,, sütunun· 
dadır. 

kilometre mesafede Yınn hatırıfanndın bir kısmını yazacağımız etmek mecburiyetindeyiz. Vakıa tarihe 
lstanbul 18 (A.A.)- Kandilli " Kılıç All B. vücut veren vesakalardır fakat ve-

rasathanesinden tebliğ edilmiştir: Ga7f A~ntap :meb'usu Kılıç .Ali sikalann nelere delalet ~debileceğini 
Rasathane bugün saat 12 yi Bey, bır muddettır hatıralarını topla- göstermek, vsikaların mütaleasını ko 

31 dakika ve 37 saniye geçe m:ıkla, yazmakla meşgul. oJnvor. Fır- laylaştırmak itibarile hatıralar da ve 

gayet şiddetli bir hareketi arz sat buldukça ~u k~etlı me~zua a~- sikalar da saklı duran hakikatlere ulaş 
tılan bu mesaı, şimdıdcu büyük bır tırıcı birer rehber hilkrnündedir. Hatı

kay~~ılem.!§tir. Tahminimiıe gfi• cilt teşkil edecek dereceye varmıştır i raların deg· tıri bizzat vesikalarclan g ... , 
re liu harelieti arzm merkezi .... 
ıemti kademimize 8 ila 900 ki- hatıralarm ana çlıgilerl bamen hl! - . (Lut!en sayfayı c;evirln!z) 

lornetre kadar bir mıntakaya 
tesadüf etmektedir. 

\t!U!DUiml 
Kurtuluş bayramı 

Rusya gibi, Jtalga gibi, inkdap ha
vasının vecdi içinde yaşıyarı memle -
ketleri bir tarafa bırakalım. Fakat, 
şu hudut komşumuz Bulgaristanla 
aramızda bir irf(IJJ. 111lıkayesesi yapar 
sak, şu netice çıkar: Bizim dört se
nelik neşriyatımız, onların bir sene
lik neşriyatı! 

Bu dört seM, aleUide dört sene 
değUdir. Çalışmıya her zamandan 
fazla mecbur olduğumuz, harf inkı
ldbından sonraJd, dört senedir l 

Niçin yazılmıyor, niçin ba.sılmıyor, 
niçin okunmuyor? ... Bu suallerin gü
nah yükünü bir omuz t;ekemez l 

Fakat, ne kadar tidlldne bir tak • , 
sim yaparsak yapalım, gene en bü -
yü.k seyyiat hissesi kitapçıların sırtı ~ 
na çöker! 

Babwi.li yoku.şundaki düldcanlar, 
sanki abı lıayat içmiş asırdidelerin 
mağaralarıdır. Bu örümcekli kovuk
larda uyuklıyan Zaro ağalar, bir tek 
arzu peşinde koşarlar: En kanqı.ıtkar 
muharrir, en ucuz reklam, en zalımet
siz müşteri .. 

SabaJı kahvaltısını Balık pazan 
meyhanelerinde yapan atmasyon. mü
tehassıslar üe büluğ yaşının sıtrna
ları içinde yanan çocuklar, bu kitap
çıların muharrirleri, tarihçileri ve 
şairleridir! 

Gazete müdürleri.ne ithaf olunmuş 
birer kitap da, bu kitapçıların rek ~ 
Mm için yaptıkları yegane fedakarlık 
tır! 

Kitap, fikir ve zevk süprürıtülerile 
dolu bir çöp .tenekesi olmaktan l;ur • 
tulduğu gün ... 

Kitap, devletin himayesinderı cı • 
kıp milletin rağbetine girdiği gün: 

Kitap, her ticaret metaı gibi rek • 
lam edildiği gün .. 

Bizim için bir yeni kurtuluş bayra
mıdır. 

Yusuf Ziya 

Omumt kongreye iştiralc eden murahhaslardan 
Galatasaray mUmessill Mıntaka reisi inhisarlar vekili 

Tahir Kevkep B. Orhan B. Rana B. 

Umumi spor kongresi yarın bilhassa lstanbuldaki spor işleri 
Ankarada toplanmıya başlıya- bu seneki kadar teşevvüş geçir· 
caktır. Kongreye Istanbuldan memiştir. 
İ·ştirak edecek murahhaslar dün Kongrede mevzuu bahsedilme
akşam hareket etmişlerdir. Kon- si tahmin edilen maddeler ara-
greye Istanbul mıntakası namına sanda şunlar da vardır: , 
mmtaka reisi Orhan B. t Gala- 1- Sahalar meselesi 2- Lik 
tasaray kulübü namına Tahir maçları 3 - Temsili müsabaka-
Kevkep B. , F enerbabçe narnma lara iştirak için istiğna göste
Zeki, Beykoz namına~ Muhafız· ren sporcular meselesi 4- Ce
fÜcÜ reisi lsmail Hakkı, Beyler- zalı oyuncuların afları meselesi 
beyi namına Muş meb'uso Ha· 5- Amatörlük, profesyonellik 
san Reşitt Vefa· Kumkapı namı- meselesi. 
na kullip reisi lsmail Hakkı, Sil- Bu meselelerin hepsi hakkin· 
leyma~iye naman.a inhisarlar ve- da sırası geldikçe uzun boylu 
kili. Rana Beyler iştirak edecek- bahsetmiş ve fikirlerimizi anJat-
lerdir. mıştık. Bunların ~e şekilde olur-

Bu s~fer~i kongrenin çok ha· sa olsun kat'i birer hal şekline 
raretfi ve gürültiiJU olacağı mu- bağlanması lazımdır. Bilhassa 
hakkak addedilmektedir. Çünkü {Lütfen sayfayı ~eviriniz). 
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Kılıç Ali beyin 1 o~~ili ı~ Telg•al 
Hatıraları Harici _ • 

aberleri 
ri !kalmıyor, ,·esika olmıyan yerlerde 
aynı ehemmiyeti alan da hatn-alardır. 

Onun için Kılıç Ali Beyin h:ıtıra
Janm yazmasını, bizzat o hatıralara 
vücut ,·eren geçmiş günler kadar kıy
metli buluyoruz ve başkalarım dn 
teşvik edici mahiyetine bakarak bu -
nu büyük bir memnu'lliyetle karşılıyo
ruz. 

Habralann şimdiden büyük bir cilt 
teşkil ettiğini söylemi!Jf.ik. 

Henüz müsl~dde halinde olan bu 
kısıml:ırda bize ilk Fransız slhünü 
hazırJıyan cenup kahramanlıkhı. ·ın -

, ..... __ ... ________________ llllİİİİiİ ________________________ __ 

Hitlec'cilerle Muhalif Zeri Döğiişü.voclar ! 

Bavyera Diyet meclisinde Hitler'ciler 
" ahrolsun hükiimet!,,diye bağırd lar 

Celse , gürültü arasında tatil edlldi. Meclis reisi, 
oradaki bütün Hltler'cilerl cezalandırdı 

Almanyanın her tarafında hadiseler oluyor 
dan başka her şey ikinci ptanrladır. Münib, 18 (A.A)- Bütün Bav- iştirak edemiyeceklerini bildir- uğramıştır. 
Bu tkahramanlıklarm menkıbt'lerini yera dahilinde siyasi fırkalar mesi üzerine, yeniden bir takım Köylüler, bu teşkilat azasın· 
yüreklere heyecan veren lıirer kaynnk mensuplarının üniforma taııma- hadiseler olmuştur. dan birçoğunu ağır suretle ya· 
halinde serpic:ttrilmekte ~e Kıhç Ali- lan, 30 eylül tarihine kadar Müfrit milliyt:tperverler gürül- ralamışlardı. 
nir sevimli ~ehresi ı.endisini yer yer mcnedilmi§lir. tü çıkarmıa olduklarından reis, Merkez fırkasının imtinaı 
hu hatıralarda Gazinin cenup zaferini 'Z' B ı· 18 ( AA ) p Bavyera hllkümetinin bu kn- zabıta memurlarım çağırarak er ın, · - rusya 
kotarıp kutlulamıya kosan emirber d' t' d w ld w t · rarı ittihaz etmesinin sebebi, biitiin N"'zileri ve bilhassa diyet ıye ın e ugramış o ugu eca· 
Ye Yafnnperver hasletile il'bnı üz et • N ·ı · d- d" · b h ı "k· · · · M S h d · ı vüzler dolayısile merkez fırkası, tir:uektedir. azı erm un ıyetın sa a ce - ı mcı reısı • c gve cyı zor a 

sesine üniforma giymiş oldukları dışarı çıkarmıya mecbur olmuı· Reichstag intihabatından evvel 
Görülüyor ki, milli mücadel·~ kah - halde iştirak etmek istemeleri t Nazi'lerle müzakeratta bulunına-

ranıarlrklnrınm hatıralarına en a<;il •• d k I h d" ur. magw a karar vermiştir. Bu sebe-
ncYkii::ıi ''ermekle de Kılı .. Ali o ha- }Uzun en vu ua ge en a ıse· Protesto ediyorlar 1 

" lerdir M'" "b 18 (A A) N · f be binaen diyet, Reichstag inti-• . ı laTr. olan hümıelini ispat cdivor. • UDi • • - azı ır· h b d J p k" "' R · f d -kA d t k ı H" d b ' a ın an evve rusya başve ı-Bizim karilerimize tu'<dim edece- eıs tara m an su uta eve ası, mareşa ın en urg a ve 
d ·ı N ·ı f b tt b d b"I" b" l f lini intihap edemiyecektir, zira 

g·imiz satırlar, iste lm hatıralardan e ı en azı er, te evvu a a u- a ı ıye nazırına ırer te gra na-
~ J d '-1 d · k d"l · · d k "B d B son zamanlarda tanzim edilmiş kendisinin mü mı.dcsile alınmıs_tır. E _ un u1:1 arın an, reıs, en ı erını me gön erere a ve avye· 

il k l d d h k A ı · · ·r olan nizamnameye nazaran bu· St'rin sahibi, eserin heyeti unıunıiye. m za ere sa onun an ışarı çı· ra ü umet ermın ünı orma ta-
k t k b · t" d k ı nun için mutlak bir ekseriyetin 

sini gene (VAKIT) karilerine Yndet- ar ma mec urıye m e a • şınmaıı memnuiyetini kaldıran l vücudü şarttır. Halbuk~ hiçbir 
mekJe braeber bu heyeti umumiye ncş mış ır. Rei!icümhur emirnamesici iptal fırka böyle bir ekseriyete sahip 
rolunacak derecede tamamlanmış ol • Bu sırada Nazilerden bir me· etmek teşebbüsüne kıyam etmiş 

b ı. 1 1 değildir. madığı için, karilerimiz, yalnız hah - us Kürsüye doğru i er emeye olmalarını,, protesto etmic ve bu 
t bb(j · "K h l ır Prusva DiyetinC:te bir fas!h ralnnn kendi teselsülünce bazı ı:;ayfa- eşe s etmıt ve a ro sun meıcle hakkında Bad ve Bavye- B 18 
B d erlin, (A A) - Diyet, iç-

lar Ye bazı sayfalardan da bazı ?ar • aYyera hükümeli,, İye bağır- ra'da iıdar olunan emirnamele- timaım tatil etmeden evvel, 
çlar okuyacaklardır.. mıştır. rin fe5hedilmesini istemiştir. Pru~ya hükümetinin yeni bir ta-

Hatıralardan gelişi gü1..el alınan Celseye fasıla vermek mec- Gene Hltlercller! lcım vergiler ihdasına müteallik 
bu parçnlnr, eminiz ki batıralan şim buriyeti hasıl olmuştur. Hitlerci- Darmstardt, 18 (A.A) - im- olan karamame!inin feshini talep 
diden karilerimize se\·dirccek. Ayın - ler, müfrit milliyetperverJerin paratorluk sancağı teşkilatı aza- eden ve komünistler tarafından 
taba Gazi aclnu, bü)ük Gazinin tarihi marşını terennüm ederek salonu sından 80 kişilik bir gurup, De- verilen takriri 241 rey ile kabul 
nutkunda da Kılıç Aliye grpta olunur terketmişlerdir. ishcim köyüne varılacak yerde etmiştir. 
me,"kii temin eden cenup mü~'lde1e • Celse tekrar açıldığı zaman Hitler taraftarlarından olan ve Merkez fırkası ile sosyalistler, 
]erinin menl\ıbeleri i~inde milletin is- reisin, bütün Hitlercilerin 8 gün ellerinde kazma, orak ve sopa reye iştirakten istinkaf etmiıler· 
tiklaHni nlmak için çektiği emekleri müddetle diyetin içtima:anna taşıyan 2000 köylünün hücumuna dir. 
yeniden tııkdise fırsat elverecektir. --------------------------------------------

ett:;;:::i!~ :~;:l~;;;:~z:~i:~nt~~ Mahmut ~~at 8. inlLozan konferansı! M:. M~cli~~nde 
dirlerını tazeliyecek vatandaşlar 01 - Sual takrırı Dunku muzakere 
duğu kadar şu yakın farihe bakıp ib-
ret gözlerini açacak ecnebi mahfeller Ankara, 18 • ıkı) - Mahmut M. Herlyo Parlse gitti lüst tartfı ı incI ııs(amj~daJ 
d h ı kt 1' t • ·b· Esat Bey Mec ... .! bir sual takriri d hiç şüphe yoktur ld, her iki memleket 

e U unnca - ır. an t"UZe CSl gı 1 ve ora 8 He kendi Varlığının mÜi!afaasını meşru 
bazı küstah, ve muayyen mali miies- Terek Hariciye vekilinden ıifabi haklarla düşünmekle beraber bu mu 
~lere satılmış neşriyat sütunları • malumat istemektir. Verdiği izahah, na:urlar meclisi ahede her iki taraf için çok samimi 
nm ikn.z ettiği bir his!.. Takrir şudur: ittifakla tasvip etti komşu ve hatta kardeşçe bir hnYa i 

Oknyuculnrımn: bu noktadan da Fransız hUkümeti Türklerle Paris, 18 (A. A.) - Nazırlar nıecli çinde yapılmıştır •. ., 
b h tı 1 d fi ·· b" Bundan sonra hududun tayini 

u a ra ar a g nun ır ihtiyacım mcskün lskenderon ve Antakya- si Cenevre ve Lozanda cereyan e.~en hakkında murahhaslarımızla lran 
tatmin edilmiş bulacaklar l'e istinsah f müzakerelerin mahiyeti hakkında bu- 'Jllurahhasları arasında bı"r noktada 

•w · da Ankarada imzaladıkları itila - · cttıgimız kısunlarr yarın okuvacak • raya gelen 1\L Herriot ve 1\f. Uoncour Jhtilaf ıtahaddüs ettiğini, hadisenin 
lardxr. • nameyi tatbik ediyor mu etme· tarafından verilen izahatı ittifakla Uıza ph hazretleri tarafından <lu -

yor mu ? lstihbarima göre Ha- tasvip etmiştir. ·yuldugunu ve ımüşarünileyhin ••Niçin 
lik m&çları meselesi en baştadır. riciye vekili Pazartesi günü bu ihtilafı halletmiyorsunuz?,, sualLne 
B ).. d Meclis M. Briand'ın bekayayı iza - k J h d t h t· i "B k u uzumsuz yere yarı a kalan takrire cevap vereeektir. arşı ran u u eye ın n u nl.I! 
maçların yapılmaması yüzlindeo M b E B . F mının Cocherele nakline karar vermiş ta bir giln bizim için müdafaa n°'lt-

d. k" , a mut sat eym ransanm tir. 'lası olacaktır,, demesi üzerine şah 
zanne ıyoruz ı spor namına bu itilifnameye riayet etmediğin- hazretlerinin şu cevabı ,·erdiklerini 
kaybedilenler pek çoktur. I T k M. Jlerriot nazırlar meclisinin iç- beyan etmiştir: 

den, oralarda meakün o an ür - t" 'h t b Id ktan .,.,. t Haber aldıiımıza göre, Islan- ımaı nı aye u u · ovnra g:ıze e- - Meseleyi bu noktadan dü:.iin -
bul mıntakası da bu noktalara lerin iztıraplarından bahsedeceği cilere vaki beyanatında J,ozan müza- meyiniz. Türkiye ile lran hiç bir va-
temas ederek muayyen teklifler çok muhtemeldir. kerelerinden şahsen memnun olduğu - ~!f<ıf:,~ellıih bir lhtilflfa giriiomiyc -

:ı t · k - · M nu çünkü Avrupaya ait meselelerin seroe mıye arar vermı~br. ın- Bundan sonra Tevfik Rüştü bey 
taka, spor ıabalarının mıntaka- ŞerifzadeSüreyyaB.ln iha11i hususunun umumi kadroya da - bu ihtilftfın ıhallinde her iki milletin 
larca resmen tantnmasını, bütün cenaze merasimi hil olduğunu ve büyük müş'külat güs yekdiğcrine incizabının ~e devlet re -
kulüplerin me!lilaul oldukları spor teren moratoryom meselesinin en islerinin biribirlerine olan eınriyctlc 

k 1 d 
7 a Tedavi edilmek üzre gittiği mantıki bir surette halledildiğini söy Tinin müessiriyetini beyan etmiştir. 

ııım arın a, mıntaka birincilik- A d h d k Müteakiben Hariciye \'ekili Sırrı 
1. · · · ki vrupa an şe rimize öner en ]emiştir. 
ıcrıne ııtıra erinin mecburi kı· bey tarafından vaki beyanata cevap PJ'rede vefat eden lıtanbul tica- l\J H · t ·· l · "h t lıomasını, resmi, hususi spor saha· · erno , soz erme nı aye ,·~- ,·ermiş ve demiştir ki: 
lanndan mıntaka için varidat ola- ret ve sanayi odası ikinci reisi rirkE'n Cenene konferansı hakkında - .Milletin arzusu dahilinde prog 

k d b Şerif zade Süreyya beyin cenaze hükQmetler arasında girişilmiş olan ram yaptık. Onun haricinde 7.aten 
ra yüz e ir mıkdar tefrikini, .. 1 prnnramımız voktur. 

1 b k · • dü b h 1 t mükalemeleri hatırlamış \'e şoy e de~ ~... .,, temsi i müsa a alara iştirak et- merasımı n sa a yapı mış ır. Ekalliyetfor meselesine gelince: 
mişiir: n .L 

miyen (mazeretsiz) idmancılarla, Cenaze saat on birde merhu- u nususUı da Türkiycnin n1>ktai na 
d - Cenevrede olduğu gibi Lo7.anda 7.arı, C.eıniyetı akvamda \•akit ,·akit 

bu· idmancıların mensup oldukları muo Maçkadaki evinden kal ı- da mevzuu bahsolan bütün meseleleri ileri sürülen noktai nazarlara her 
kulüplerin cezalandırılmasını is- rılmış, Beşiktaıta Sinanpaşa ca- ha11etmediğimiz aşikardır. Falmt ba ,·akit uymaktadır. 
tiyecektir. miinde namazı kılındıktan sonra konf eranslnrda öyle mesai usu Heri Bizim iki türlü siyasetimiz yoktur. 

A t- I"'- f ll"k b h y h f d l ö Vata.nd~Iannıızın korunması hariç-ma or 111-pro esyone ı a • a ya e en i meıar ığma g • tesbit edilmiştir ld, bunların azami 1e baş'ka, dahilde başka düşünce ile 
ınnda mmtakanın noktai nazarı mülmüştür. neticeleri ha.~Hl edeceklerini ümit et - değildir. Çok U!menni ederim ki, iki 
profe5yonelliğin lehine değildir. Cenaze merasiminde Dahiliye mek gerektir. memleket arasındaki dostluk ve kom 

Muhtelit yarın hareket edecek Yekili Şükrü Kaya Beyle ticaret l\f H i t k 1;'Uluk münasebatı sayesinde bizdeki 
U ~ k d 1 l 1 d l d b. k • . err o ' yarın a şam T.ozann ·vücutlarından memnun olduğumuz 

. 

mumı ongre o ayısi e z· o ası aza arın an ırço zevat gideceğini, burada murahhaslar ara . İranlı vatandaşların adedi bizim de 
0 

mir, Ankara, lstonbul muhtelit- bulunmuş, merhumun kabrine. sında mükalemeler cereyan etmekte Tada ona yakın vatandaşlarımız ol-
1eri "arasında yapılacak futbol birçok çelenk konulmu,tur. olduğunu da beyanatına ilave etnılı:· sun da biz de onlann yaptıkları aynı 
maçlarına iştirak için Istanbul tir. Bilhassa l\f, Grandi l\f. Fon ra • işleri orada yapalım. 
muhteiiti de yarın akşam Anka- re olmıyan "lstanbul idman birliği,, M F 1'.r h .1 .. Bundan sonra Tevfik Rüştü IH:y 

h k d k E 
namı altında toplanan klüpler umu- pen ,.e • on ..ı. .. eurat 1 e g'>riişmü~- Hi.yihanm müstaceliyetle mü.zake -

raya are et e ece tir. uvelce· tür. resini teklif etmiş Ye teklifi f!ısvı"p 
d d v ·b b mi kongrede hukuklarını müdafaa i- _ • 

e. yaz ıgımız gı i, azı oyun- İngiliz Hariciye nazırı Sir Simon edilerek Jayiha kabul edilmi"ltir. 
"in atletizm heyeti reisi Bürhanet • n d h ·· "k ' culann sakat bulunması, bazıla- :ı tekrar Cenevreye gitmi"-tir. • a e u gumriı muhafaza ~e mırı 
tin beyı" 1am salfthiyetle murahhas ka :." takn memu 1 h kk dak" · b t~ rının muhtelif seb•.plerle 1° ~tı"rak "' • r arı a · ın ' ·ı ınzı a 1 

~ bul etmişlerdir. Bu klilpler kongreye ı arın orada M. Grandi ve nı. Mac ahl<flma ait kanunun bazı mnddelc -
edememeleri dolayısile lstaobul verilmek üzere bir de rapor hazrrla _ Donalda miılfıki olacaktır. Tinin tadili ,.e Leh cümhuriyetile im 
muhteliti bu maçlara tam kad- mışlardır. za edilen dostluk muahedeh·rinin mü 
ro5ileiştirak edememektedir. Muh- Aynı klüpler önümüzdeki cuma Bestekar Debusy'nın zak::e1rt icra edilmiştir. 
telit dönii•te E•kı·şeh"ırde de bı"r H k Ji dikildi ec s pazartesi toplanmak üzere ,,, ., günü için Edimekapıda Bozkurt k1ü- ey e içtirnaına nihwc•i vc:mişlir. . 
maç yapacaktır. bü sahasında umumi bir şenlik yap -

Pnris, 18 ( A.A ) - Fransız Kongrede, federe olmıyan mıya karar vermişlerdir. Bu şenlik 
klUplorde temsil ediliyor için birliğe mensup klüp azafarınm beıtekarı Claude Debusy'nin a-
DUn haber aldığımıza göre mınta- birliğe gelerek izahat almalan rica bidesinin küıat merasimi, Reisi-

ka te§kililtı haricinde ~Jı,Şan ve fede edilmektedir. cümhurun huzurile icra edilmiıtir • 

Karşıyaka elektriğe kavuşuyor 

lzmir, 18 (Vakıt) - Karfıya
kaya iki aya kadar elektrik ce
reyanı verilecektir. 

Ha ise~ere 
Dikkat edelim 

Baş ınnkalemizd:n m:ıbaııcl 

.elen biridir :ki, değirmencilerin te 
buğday sııekülasyonculnnuın faali· 
yet ''e harekete geçmek i~:n fırsat kol 

t 1ıı.maktn olduklarını gösteı ir. 
J Bu speküliisyoncular memlekette 

ı silo teşkilatı olmadıkça ,.c lıu teşki • 
lf\! v:.ısıtasile buğday piyıısasına ha • 

!. ikim olmak i:.-:ıkanr temin olumadıkça 
ı'r~ " bekledikleri fırsat· bıılacaklar • 

f dır. Bu defa bir gün içinde yüzde 
t yirmi, yirmi beş nispeti:ıd•: olarak 

yükSt-lttiklcı i buğday fiatını bu se • 
'iyede tutmıya muvaffak olamamış • 
J:ırsa o \akit olacaklardır. Dunun ne 
ticc~inde tahii hem halk, hem hüku • 
mC't zarar görecektir. Fav.ln olarak 
:ıcuz fiatla toplanan buğdayların yük 
fH k fiatlarln un y~pılıp ekmek olarak 
:;atılmasından mil:-;tahsıl sınıfı da on 
ıını·a istifade edemiyecektir. 

1 ıalyn A n-upada silo tesisatı nok· 
tai na1.arındıın tecrübes. \'e kati de • 
recede nsait! olatt bir memlekettir. 
Bu memleketten nlacağınnz iş kredi • 
inden pek cii.z"i bir miktarını silo iş 

lrine tahsis edecek olursak ne umu· 
n.i, J:(' de hususi hütçcleri alakadar 
ı tnteksizin lnsa hır :z.aman zarfında. 
bu mesele halledilebilir. Hu Buretle 
hnlhın en hayati bir ihtıyncını teşkil 
eden buğday mahsulünün memlekette 
en J;olay bir spekülasyon me,·znu rn .. 
pılnMsına d.ı imkan ve:ilmeıniş olur. 

Bugün he~ ltes~e maiUm bir Jı:ık: .. 
lraıtir: Deş on ~eneden beri memle
ketimizde yalnız milli serrn.\yelerimi;. 
le sadece banka binası yapmak i~in 
beş on milyon lira sarfedilmiştir. U • 
mumiyetıe mübadele vasıtası olan 
muhtelif cins nakitleri muhafaz.ı için 
demirden k:ısalar yapmanın fayd:ısı
:rı inkftr edecek değiliz. Yalnır. bu 
ı;-ihi para muhafazasına mahsus olan 
lJ:ınka kasnlarına sarf edilen paranın 
1ılç olmazsa üçte, hatta dörtte 1:>iri • 
nin şimdiye kadar memleketimizde en 
esaslr servet ,.e aynı zamnnda milli 
iıayatın malzemesi olan buğday mah· 
~ulünün muhafazası için silo te~ki -
Jtıtın11; i-nhtdl!J ediluı ini I t '"°"' ıu
SUZ ,.e fazla bir talep miair? 

Memhet Aeım 

Himayeietfal 
Dün Ankarada umum1 

kongresini aktettl 
Cemiyetin 932 bUtçealnln 
varidah 199 bin, masrafı 

74 bin llrad1r 
Ankara, 18- Himayetfal cemi• 

yetinin umumi 1'ongresi buıün 
toplanmı§hr. Kongreyi cemiyet 
reisi Kırklareli meb 'usu doktor 
Fuat Bey açmıştır. Konire ıi• 
yasetine B. M. Meclisi reisi Ka
zım Paşa Hazretleri intihap 
edilmiştir. Batvekil ismet Paıa 
Hazretleri kongreye Ankara 
murahhası sıfatiyle iştirak edi
yordu. Umumi merkez ve heıap 
müfettişi raporları ve umumi 
merkezin teklifieri ile yeni bnt. 
çe müzakere edilmif, müteakı· 
ben intihap yapılmıştır. 

Cemiyetin 1930 ve 1931 ıe· 
nelerine koruduiu çocuk mıkla• 
rı 223, 843 dur. Ana kucağı 
930 senesinde 90 kim5esiz ço· 
ccğu kurtarmııtır. Ve görlUen 
ihtiyaç üzerine bu müesseseye 
yeniden 60 çocuk daha alabile• 
cek bir pavyon iliYe edilmiıtir. 

932 senesi bütçesi ıçın 199 
136 lira varidat ye 74.051 lira 
masarif kabul edilmiıtir. Umumi 
merkez azaları muhtelif sebeb· 
lerle inhilal eden üç aza yerine 
yenileri seçilmek üzere aynen 
ve keza murakıpler de ipka edil· 
mişlerdir. 

Yeni den seçilen azalar şunlar 
dır: 

Dahiliye vekili Şilkrü Kaya, 
C. H. Fırkası umumi katibi Re
cep B. , maarif AekAleti mllste
şarı Salih Zeki Bey. 

--------
izmlr şehir meclislnln içtim•• 

lzmir, 18 (Vakıt) - Hafta 
içinde şehir mecliıi fevkalAd• 
toplanarak bütçeyi tadil edecek'" 
tir 



GUnUn 
- Meselelerinden 

Darülfünunun 
Muhtariyeti 

Bugünlerde Darülfünunun is • 
tiklaJi bir mesele olarak zihinleri 
nıefgul ediyor. Buna sebep !sviç· 
reli profesör Malş'ın raporunda 
Darülfünunun istiklali aleyhin -
de bazı satırlar olduğu ~eklir.de 
ortaya çıkan şayiadır. Bu Jayia, 
Ankaradan gelen telgraflar ile 
tekzip edildi. Raporda böyle bir 
fey olmadığı bildirildi. 

Bizim fikrimizce Darülfünu -
nun muhtariyeti tabirini biraz 
tetkik etmek lazımdır. Eğer Da
rülfünunun istikiaiinden mak -
•at, mali muhtariyetJc bt::na di -
Yecek yoktur. Falhakika daı-ül -
fünunun mali noktt.ıi na.z~rdan 
hükmi bir ;:ahr.iyeti vardır. Darül 
fünun kendisine vuk-..ıbulacak 
her hangi bir §ekilde teberrüü ka 
bul edebilir. Teberrü olarak al 
dığr nakitleri ve emiaki idare e
derek hasılatını alıp sarf edebilir. 
Darülfünuna hariçten vukubtı -
lacak bu tebcrrüleri hic bir kim 
senin elinden almıya, y~hut onla 
rın idaresine karışmıya hakkı 
Yoktur. Bu itibarla de.rülfünunu -
nıuzun bir .muhtariyeti vardır. Ve 
bu muhtariyet bundan sonra da 
tabii olarak kalacaktır. 

Fakat darülfünun için mev -
zuu bahıolan bu muhtariyet. is -
Yaai ve idari bir müstakil mevcu 
diyet dernek ise, burada durmak 
iktıza eder. Zira bu tarzda bir 
muhtariyet, darülfünun icin dü
ne kadar mevcut olmad;ğı gibi 
bundan sonra da kabul edile -
nıez. Türkiyenin milli hudutla
rı dahilinde bu tarzda bir muh -
tariyet yalnız darülfünun için de 
iil, hiç bir müeaseıe için hatır ve 
haya!den bile geçirile,"J'lez. 
.. Tiirkiyc Büyük Millet mcc 
!ııı kabul edeceği kanunlarla 
ıca.p .eden milli müeaseıelere icap 
ettığı derecede idari ve siyasi 
kuvvet ve salahiyet verebilir. O 
müesseseler de bu kuvvet ve sa -
lihiyeti mevcut kanunların n.hka
nıı daireıinde istimal edebilir. Fa 
kat unutmamalıdır ki bu kuvvet 
Ve ıalahiyetin şekli ve derecesi 
gene zamanla ve ltanunla de2i~e· 
bilir. "" 

Şu halde bir memlekette bü -
tün devlet teşkilatının esaslan bi 
le icap ettiği vakit kanuni kuv -
!etlerle değiıtiği meydanda oldu
ıuna göre bu gün darülfünunun 
ıslahına mani te~kil edecek ~u ve 
Ya bu tarzda bir istiklalden nasıl 
bahsedilebilir? 

• 
----~~~--~~~~~ 

Dahiliye vekili 
Yarin gidiyor 

Evvelki giin Ankarsdan şeh
rımize gelen Dahiliye vekili Şük
rü Kaya Bey dün Tokatliyan ote
linde hususi bazı ziyaretleri ka
~ul etmiştir. Çocuğunun tedavisi 
ıçin şehrimize gelen Şükrü Kaya 
Bey yarın akşamki trenle Anka
raya dönecektir. 

Yerlerini değiştire
cek Boğaz iskeleleri 

Şirketi Hayriyenin Boğaziçin
de bazı iskelelerin yerlerini de
iiştirmek için belediyeden mü
•aade istediğini yazmıştık. Dün 
Öğrendiğimize göre değişme 
tıaslı bir değişme suretinde de 
iil, bu iskelelerin bekleme sa
lonlan ve gi,eleri gibi bazı kı
•ırnlarıoın birkaç metre yana ve 
ıerlye alınması suretinde yapıla
Yktır. Mevzuu bahis iskeleler 
I> eniköy, Kanlıca, Kireçburnu, 
1i 6!ababçesi, Anadolu ve Rume-
hııara iskeleleridir. 

d Bu yer değiştirmenin sebebi 
e, akınb Ye ruzgir dolayısile 
~ eakimenin önüDll almaktır. 

1 Olnln Haberleri 
Ekmek fiatları 

Buğday gene yilk
selmlye başladı 

Geçen haftadanberi dedikodu· 
su devam eden ekmek mesele· 
sinde yeni bir vaziyet yoktur. 
Narhın 9,5 kuruş olmasıoa rağ
men her yerde ekmek 8 kuruşa 
bol, bol satılmaktadır. Hele ak
şam üstleri mahalle aralarında 
kurulan pazarlarda bayatlamıf 
ekmekler daha ucuza satılma\1 • 
tadır. 

Diio bu hususta belediye rc.s 
muavini Hamit B. demiıtir ki: 

"'Per~embe günü akşam1 zahire bor- ' 
s:ısı fi:ıtlarını tetkik ettik. Narhın tebdilini 

Çıngıraklı tatil ! Türkçe öğreniniz 
..... -- -

Bebekteki Robert 
kollejde merasim 
Bebekteki Robert Kollej mek

tebinde evvelki gün sene sonu 
münasebetile mezunlara diploma 
dağıtmak merasimi yapılmıştır. 

Merasim de Amerika sefiri Mr. 
Charleı H. Sherrilı'lc, Amnika 
kolonisine mensup bir çok zevat 
ve diğer davetliler bu:unmuş, 
Amerika sefiri mezunlara hita
ben bir nutuk söylemiştir. 

Mr. Sberrill nutkunda ezcümle · 
şunları söylemiştir : 

- Bugün, seneler süren cahsiliniz· 
den sonra dip\omanı:ı:ı almış bulunuyor· 
sunuz. Fakat bununla \'azifenizin bitti· 

icap ettirecek derecede Ciac dü5üklüğiine ğini, tahsilinizin tamamlandığını z:ınnet· 
tesadilf etmedik. Biz borsa fiatlınnı meyiniz. Şimdi Türkçeyi de öğrenmeniz 
günil giinüne tetkik ediyoruz. Fiat iki !Azımdır. Çünkii 'fürı.iycde bulunuyor· 
gün zarfında düşerse bu hafta da narhı sunuz 
mut:ıt gününden enci değiştireceğiz.,. s-.,-a_n_d_a_l_l_a __ g_e_l_e_o_l_e_r 

Diğer taraftan dün buğday fi- , 
atiarmda gene gayrı tabii yük· ~ Bulgar komüıiist-
selmeler o!muş ve buiday fiatı· r, Ankara caddesinde bulunan leriymlş ! 
na 10 para daha zammedilmişlir. kitapçılar yaz tntlnasebetile dük· Dünkü nUshamız:da köprünün 
Butun sebebi hakkında alikadar kanlarını saat on sekiz buçukta Kıdıkay iskelesinde sahiplerj 
bir zat ~u malumatı vermiştir: kapamıya karar vermiılerdir, bu meçhul gondol şeklinde bir san-

- Geçen h:ıftaki fiat yükselmesi hususta hazırlanan bir mukavele dal bulunduğunu yazmıştık. 
kuraklığa atfedilmekte idi. J..lalbuki bu· Ankara caddesindeki bütün ki- Dün aldığımız yeni malumata 
günkü ..-::ziyct bir az da ihtiyaç üzcirne· tap~ılar tarafından imzalanmış nazaran bu sandalın köprüye 
dir. Çünkü geçen haftadanberi boısada ve noterlikte taıtik ettirilmiştir. doğru gelişi ıu ıekilde olmuş· 
hakiKI vaziyette alış \'eriş olmamıştır. Her akşam saat on sekiz bu- tur. Çarşamba sabahı saat se
Hunun sebebi, Haziranın birinci günün- çukta caddede çmgırak çalarak kız:de köprünün Kadıköy, iske· 
den itibaren muamele vergisinin yüzde b d lesine bir sandal gelmiıtir. 
ona çıkacaıı-ını bilen fırınc.ların ve yahut dolaşan ir a am tarafından ki-

6 t 1 d-k'- k Liman sandallarına benzeme-
del'irmencllerin daha ene! fazla mal apçı ara u •anlarını apama-

1 · · · t ·ı kt d' R yen bu garip sandahn içinde stok etmeleri idi. -c.ı1. arı ıçın ışare verı me e ır. es- k ... bir kadınla yedi er ek cıkmış, 
Şimdi bu ıtok azalmıştır. Değirmen· mimiz bu manzarayı lesbit edi- sandah orada dolaşan Ahmet 

cilcr de ister istemez mal ıılmıya başla- yor. 
mıştır. Fakat bugünkli vaziyet kumcn ----------- isminde bir kayıkçıya tesUm et-
tabii ~cki\dir. Yani fint bu aylarda her Belediyenin mişle ve bir az sonra gelip ala· 
sene :- ile 8 arasında tehalüf eder,. Yeni büt~esi caklarını söyleyerek ayrılmış-

Dünkü buğday piyasası şu idi. Belediyenin 932 bütçesi tas· lardır. Ahmet sandalı bir hayli 
Geyve ve Sivas malı 8,5 ku- k müddet beklemiş, nibayet keyfi-dik edilme üzere Ankaraya d · · 

ruş, Alayont 8,20 kuruı, Polatlı gönderilmişti. Bütçenin ay sonu- yetten polisi haber ar etmıştır. 
8,22 kurut, Çerikli malı 9,20 d Polis sandal hakkında tabkina oğru geleceği tahmin edil· 
kuruştur. mektedir Vilayet dahilinde yeni- kat yaparken Ahmdet ekrtesdi' gü· 

Fakat Çerikli malı yumaşak d 1 nü köprü üzerin e en ısine en yapı acak mektep binaları 
ve ekstra maldır. sandalı teslim edenlerden birini ile yolların inşası için yeni bütç-

Dün de Anado!udan 64 vagon nin tastikı beklenmektedir. görmüş, sandalı teslim edecegini 
buğday gelmiştir. Ayrıca 3 va- söyleyerek sandalın götüriildüğü 
ıon un ve 13 vagon da mısır Bakalorya Kabataş iskelesine gitmişlerdir. 
gelmiıtir. imtihanları Burada teslim işleri yapılırken 

T . t h" b A bmet nokta bekleyen memu-
ıcare ve za ıre orsası son Resmi ve hususi liselerin ba-

içtimamda çavdarlı ekmek imal kalorya imtihaıı dün öğleden ru haberdar etmiş, sandal sa-
eden bir fırıncı hakkındaki ka- evvel yapılmıştır. bibi yakalanmıştır. Bu adamın 
ran borsaya bildirmiıtir. D f ele geçmesini mliteakıp diğerle-

Buna nazaran çavdarlı ekmek ükü imtihan iziyolojiden idi. ri de yakalanarak polis müdüri-
. l d b f ve sualler de ~unlardı : yetı·ne getı'rı'lmı"ıtı'r. 
ıma e en u ırıncı vilayet ida-
re meclisi tarafından ıs gün 

2 
l - Böbreklerin flzyo!ojisi, Sandalla gelenler, kendileri-

müddetle icrayı ticıuet Ye san- - Asabın fizyolojisi, 3 - Fiili nin Bulgar komünisti otdukları-
atten menedilmiş ve bu karar da münakis, 4 - Dımağın bünyesi, nı, Bulgaristandan kaçtıklarını 
borsa tarafından tastik edilerek S - Yaprağın bünyesi, 6 - Klo- söylemektedirler. üzerlerinde 
tüccarlara bildirilmiştir: rofil, 7 - ikinci zamanm evsafı. hüviyetlerini isbata yarayacak 

Bu fırıncı on beş gün müddet- Liselerden bir kısmı imtihan· biç bir vesika bulunmayan 
le bizzat Yeya vekil vasıtasile lan kendi mekteplerinde yapmıt· bu garip seyyah kafilesi hakkında 
borsada muamele yapamıyacak· lardır. Gelecek imtihan da Pazar- po'isçe tahkikata devam edilme· 
tır. tesi günü tarihten yapılacaktır. ktedir. 

Almanya, mühim bir siyasi 
buhran geçiriyor. Hindenburı,. 
Brüning kabinesini istifaya mec 
bur ettikten sonra teşekkül eden 
Papen kabinesi, bu memlekettt! 
mevcut siyasi fırkalar haricinde 
bir vaziyet almıştır. O kadar ki bu 
kabine, hali hazırda Hitlerin hii • 
cum kıt'alarım yeniden teıkile 
müseit olaco.k bir emirname n~· 
rettiği halde Hitler traftarları bi· 
le bu hükOmete itimat göstereme• 
mektedir. Münhasıran Hinden .. 
burgun arzusu dairesinde tefeli• 
l<ül eden kabine, başvekil Papen• 
le milli müdafaa nazırı Fon Sehl· 
eicher'in reyleri ile idRrc edilmek· 
tedir. Diğer taraftan kabine, Rei• 
chstagla ispatı vücut etmiye bile 
lüzum görmekıizin Alman mec• 
lisi meb'ulianınm feshini imza et• 
miş ve 31 temmuzda yen! i?liha• 
batın icrasına karar vcrrnı~tir. Ba 
itibarla şimdiki halde yeni Al • 
man kabinesinin kararlarını ve 
hareketlerini kontrol edecek meı· 
ru bir kuvvet de mevcut değildir. 

Nihayet yeni hükumetin itti • 
haz ettiği sen kararlar Bavyera, 
Vurtemberg, Bad hükumetleri ta.• 
rafından muhalefetle kartılan • 
mıJ, bu ~oktai nazardan Aln:ıany3: 
imparatorluk hükumeti ile hır ÇOK 
mahalli hükumetler arasında ihti· 
laf ha, göstermi,tir. 

Binaenaleyll bu ahval ve ıera• 
it icinde bulunan Alman hükUme· 
tin{n vaziyetindeki müıküli.t a • 
çıktır. Bütün bu mütkülittan bat 
ka yeni Alman kabinesi, bir mil• 
yar marklık bir bütçe açığına ça• 
r~ bulmak mecburiyetinde'dir. 
Bunun için işsizler hesabına veri• 
len tahsisatlardan milyonlar keı • 
mek, aynı zamanda bir takım ye
ni vergiler ihdas etmek gibi bir 
zaruret karşısında bulunmalda • 
dır. Bu yolda yapılacak icraat, hi~ 
~üphesiz, yeni Alman hükUmetiNS 
kar§ı memlekette hissedilen !ğ 11 

birarları bir kat daha arttıracali • 
tır. 1 

Acaba Almanyada siyasi vazi• 
yetin bu tarzı inkişafı yarın ne gi· 
bi neticeler doğuracak? 

Tabii buna dair §İmdiden liat'i 
hükv.mler vermek kabil değildir. 
Şimdiki halde mühim olan feYt 
bir ay sonra yapılacak olan Reicli 
stag intihabatının vereceii netidl 
clir. Almanyadaki bugünkü karı• 
şık vaziyet ister istemez bu inti • 
habatın vereceği neticeye kadar 
devam edip gidecektir. 

Halk bllglsl heyeti 
Bahkesire gidecek 

Halk bilgisi derneği tarafın· 
dan verilen karar üzerine, bu 
sene Ealıkeııir ve civannda halk 
bilgisi tetkikatı yapmak üzre 
konservatuvar müdürü Yusuf Zi· 
ya, Halk bilgisi derneği azala
rından Halit ve lzmir şubesi 
mümessili Hikmet Turban Bey• 
lerden mürekkep bir heyet ku· 1 

rulmuştur. Heyet Tem muzun 8 
inci Cuma gunu şehrimizden 
hareket edecek, bir ay zarfında 
Balıkesirde ve Balıkesir vilayeti 
dahilindeki kazalarda dolaşarak 
tetkikatla bulunacaktır. Hersene 
olduğu gibi bu sene de şarkılar 
plaklara alınaca~tır. 

rııııııııumııııııııııı1111uıııııııH111uıı1111nıı1• Pehlivan Kızlar! ''>ı11ııtmııımıııııııı111111111ıııııııı11111ııııııııııı' 
~ Memleketimizde de kadınların her suretle bayat sahasında erkeklere rekabet ettiklerini ~ 
~ biliyordum. Kadın satıcılar, kadıo avukatlar, kadın memurlar, hatta kadın hakimler tanıyordum. Nihayet ~ 
~ oyun ve tiyatro sahnelerinde çon mahir canbazlar, muhtelif şekilde sporcular görüyordum. Şu ~ 
~ kadar var ki şimdiye kadar kadınların erkekler gibi pehlivanlık edeceklerini, erkek pehlivanlar f 
~ gibi kispet giyerek güleşebileceklerini hiç hatırıma getirmiyordunı. Fakat benim hatırıma bile ~ 
\ getirmediğim bu ihtimal de artık bir hakikat olmuş. Cuma günü tesadüfen Süadiye pilijına ~ 
~ gitmiştim. Oradaki variyete sahnesinde bunu da gördum. Hakikaten erkek pehlivanlar gibi ~ 
§ soyunmuş iki kadının sahne üzerinde biribirlerinin sırtlarını yere getirmek için can cana, baş başa ~ 
~ uğraştıklarını gördüm. ~ 
j Vakıa insan birdenbire gördüğü manzaranın ciddiyetine pek inanamıyor. Sahne üstünde ~ 
~ gllleşen kızların bir kuvvet müsabakası değil, sadece numara yaptıklarını düşünerek bu mika- ı 
~ deleye hakiki bir güleş ehemmiyeti vermek istemiyor. Fakat pehlivan kızların güleş esnasında ( Enıir Faysal Hz. 
~ biribirlerini çelme vurup yere dllşürmek, yahut belden ve ayaktan yakahyarak sırt üstü getirmek, ~ Şehrimizde bulunan Hicaz ve 
~ nihayet şu veya bu şekilde biri diğerini oyuna getirip alt etmek için gösterdikleri gayrete j Necit prensi Emir Faysal Hz. 
~ baktıkça bu kadınların pehlivanlığını ister istemez kabul etmek :necburiyetinde kalıyor. ~ dün öğleye kadar Perapalas o· 
~ Görünen köy kılavuz istemez. Çarşambanın gelişi perşembeden bellidir. Nihayet akıl ıç10 §.: telinde dinlenmiş, öğleden sonra 
~ tarik birdir: Artık şunu da kabul etmek lazım geliyor ki kadınlar yavaş yavaı şimdiye kadar ~ refakatinde maiyeti erkanı ve Ha· 
~ yalnız erkeklere mahsus bir spor şekli zannedilen güleşte de onlara rekabet edecek bir hale ~ riciye vekaleti müdürlerinden Refik 
~ geleceklerdir. Bugün yalnız biribirleri ile güleşen kadınlar yarın erkeklerin karıııma çıkacaklar, & Amir B. olduğu halde şehir için
~ doğrudan doğruya erkek pehlivanlar ile müsabakaya giriıeceklerdir. lhtimalki Kurtderelileri, ~ de bir gezinti yapmıştır. 
~ Çoban Mehmetleri ve saireleri kuvvetleri ile yenebileceklerini de filen is bat edeceklerdir 1 J Emir F eysal Hz. bu arada 
§ * * 'fr 5 müzeleri ve büyük camileri ziya• 

11111111•11111111111 .. 1111111111 ............ 7'7•'1iulll ıuıuınıııl ret etmiftir. 
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Telef on davası 
Dün başladı . Hadise büyük alaka 
uyandırmış, salon tamamen dolmuştu 
Şirketin müdür muavini, tahmin üzerine 

para ahndığını itiraf ediyor! 
re muttali olduk. Tasrih imkaumı b ı
:amadık-

Reis - Bozukluk neden sadece talı 
m n ediliyor da Ali Yaver Bey:n evin
de bulunan telefon makine • .inın mua-

..--Takvim--. 
Pazar Pazartesi 

19 Haziran 20 Mezlran 
14 Sefer 15 Oefer 

Gün doğuşu 4,28 4,28 
Gün batışı 19,44 19.44 
Sabah namazı 3,40 3,38 
Öğle .. 12.lS 12,15 

l tkindl .. 16,16 16,16 

r ~ .. 1944 19,44 
,, Yatsı .. 21,48 21,48 

1msak .. 207 2,08 
Yılın geçen } 168 169 

Günler' 

Ytlm kalan 
196 195 

GUnlerl 

.lklediye müfettişlerinden Ali Ya-ı 
ver beyin, konuşulmadığı halde, ken
disinden mükaleme fazla lığı olarak 
ücret aldığı noktasından Telef on şir
keti aleyhine açtığı davanın rüyetine 
dün İstanbul ikinci ceza mahkeme -
sinde başlanıldı. 

renesi yapılmıyor?... L .. 
l\lr. A. - Buna 1 üzum yoktu .. Iliz a----·-~-~m:::::1::::ıı~=-;ıı;::::ı=ss 

} 
Çok kalabalık bir dinleyici kitlesi 

salonu doldurmuştu. Da,·acı yerintle 
Ali Yaver bey, iki vekili Nazmi ~uri 
Ye Methi Sait beylerle birlikte h;.:ılu -
nuyordu. Maznun sandalye:-;ini i şgal 

edenler şunlardı: Telefon şirketi u -
mumi müdür muavini :Mister Ander -
son, muhasebe müdürü Banathı\n e
fendi,muhasebe dairesi şeflermden 

Matmazel Alfandari. tahsildar Ee -
rim bey, nkilleri Sadi Rıza Bey .. 

Muhakeme, suçluların hü,·iyetıeri

nin tesbitile başladı. Fakat, en başta 
Mister Ander:son bulunduğu halde, 
maznunlardan bazıları türkçe bi 'nıi

yordu. Bir tercümana lüzum M:;;ıl ol 
du •• Telefon şirketi nkili Sadi Rıza 
bey, kendilerinin mahkemeye gelirken 
beraberlerinde bir de tercüman ge -
tirdiklerini söyledi. Mahkeme. tele
fon şirketi muhasebe müdür mu:ıvini 

Hüseyin Beznıi Beyin tercümanlığmı 
kabn l etti. 

Hil\iyetlerin tesbitinden sonra. "A
li Ya\'er beyi dolandırmaktan m~z -
nun Anders on efendi .. ilflh,. diye baş 
lıyan istintak kararnamesi, gonra 
men'i muhakeme kısmı, daha sonra. 
müddeiumumiliğin ve dancıuın m~n'i 

nıuhakeme kararına itirazı okundu, 
suçlular, 50:l üncü madde ile mahke
meye se\'kedilmişlerdi. 

Bir itiraz ve ret 

~uayenemizi merkez dahilinde yapa · 
nz.. 

Reis - Merkez dahilinde bozuk mu 
çıkmış? 

l\fr. A - Hiç mükaleme yazmayın
ca, otomatiğe tahvil edilirken bozu~
duğuna hamlettik. Çünkü buna ~ıı -
zer hadiseler olmuştu .. 

Reis - Onlara da böyle mi y<.tpıl -
dı? 

.. lr. A. - Evet. 
Müddeiumumi Kamil bey, sordu: 

- Peki .. Fazla mükaleme ne suret 
le ht-sap edilmiş? 

Mr. A. cevap verdi: 
- Bun\4. hatırlıyamam- Drirt beş 

ar e\'\'elki mükfılemelerin Yasatisi lm. 
lunurdu .. Usul, böyleydi .. 
S1ra, muhasebe mUdUrUnde 

Sıra, muhasebe müdürü nonat'han 
efendiye gelmişti. 

O da şöyle dedi: 
- Ben şahsen beş para almadım. 
Reis - Ama, şirketin alması için 

~ayret göstermişsiniz! .• 
- Abone muaddidlerinin ya mu -

tattan çok fazla, ya çok eksik yazdığı 
lı.ma bildirildi. Bir cetvel iı:;1 •dim. 
nozuk makinelerin mükalemelerini 
vasati olarak hesapladım. Mak'.nelc
ri hiç yazmryan abonelerin fatu:ala
rnıa, eski mükaleme adedini ~az ö -
llÜnde tutarak hir miktar muhabere 

Bir aTalık şirket ,·ekili Snd! Rıza y.1zmak, fazla yazanlardan da tenzil 
Ilcy, itiraz etti: etmek suretile alınacak parayı ta

hakkuk ettirdim .. 
' Reis - Bozuk makineler r.l-ye'ffiu 
nyene edilmedi?.: · · •11J . mu 

HA VA - Dün sıC'J\klılc azami 26, :ıs-

gari l 7 dC'ff'Ce lıll. Bugün hava 
olacak, rüzgdr poyrazdan esecektir • 

__ RADYO 
1 Bugün 

açıl• 

• 

J 
lSTASBUL - 18 den 1!> n lcadaı: grn -

mofon, 19,SO dan 20,S Oa kadar IledaJl mu
siki heyeti, 20,SO dan 21 e kadar gra
mofonla opera. .21 de.n 22 ye kadar Tam
buri Retlk BC'y ve arkadaştan, 22 dt•n 
22,30 a kadıır Tango orkmıtrcsl. 

'\'1YASA (61'7,2 m.) - 10,05 k.ın!l('r -
11,15 konser - 12,13 musiki - 13,30 muslltl 
-16,05 oda mmılklsl - 18,05 kon~r - 20,5:J 
orkestrc konserl - 21,50 oda musikisi Ye 
konS('r - 23,.10 dans • 

B'ÜKUEŞ (S9.t,2 m.) - 11,30 dini musi
ki - 12 Org konseri - 13 plAlt - 14 pl!ili 
- 18 konııer - 20,10 konsı>r - 21 opettt. 

ROl\IA (441,2 ın.) - 11 dini musiki -
lS,30 h:ılif kon!ler - 18 taganni - 21.t!'i 
operet. 

BUDAPEŞTE (M0,5 m.) - 12 dJnl mu
slkl - 15 pl!\k - 15,4;') Çigan konseri - JI) 

konser - 21,30 Çigan muslkl"I. 
OSW (1071,-l m.) - 11,45 Bahriye or

keatresl - ı.ı ıs~eç ve Norveç futbol maı;ı 
- 18 konser - 20,SO keman kon11ı>rl - 21 
musiki Koro - 23,30 dans. 

MOSIWVA (1301 m.) - 9,SO d:ın 22,G5 e 
kadar neşrl~·at • 

VAltŞOVA (Ull m.) - IS,tlS mmılkl -
15 Lcmb<.'rgten nakil - 1'7,05 pUUc - 18 
konser - 19,20 dans - 21 konııcr - 23,50 
dans. 

KÖNİG\'ÜSTER JLH'ZEN (1635 m.) -
"I jimnastik - '7,SO konı>.er - 13,20 kon&er 
- 15,30 kon!K"r - 17,10 orkestre konM'rl -
20,SO Berllnden nakil - 21 operet - 23 Vl
yanadan nakil - 1 dnn!J • 

PARİS - (17,23 m.) - 8,45 musiki -
• ~,ŞA j\llJnııştlkı r:T ıs dini .milıınhal>e - 13,20 
plAıu - 114 ı•lAk - ~ konııcr - 18.HI pUU< 
!.... 19,45 knoser ~ 21 Kate konser. 

- Mahkemeye 503 iincü madde mu 
cib!nce se.vkediliyoruz. Bu dava amme 
davasıdır. Kararnamede tasrih edil -
miştir. Ali Yaver beyin burada yeri 
yoktur. 

- Bu, benim vazifem değildi" -.- B Ü R S A _ 
Muhasebe şefi ve tahsildar ... 

Davacı vekili Nazmi Nuri bey; 
daYanrn sahibi oldukların<, iddia ma
kamını kendilerinin tahrik ve gene 
feshi muhakeme kararına müddeiumu 
rnJlikle beraber itiraz ettiklerini, hi -
nncnaleyh, mahkemede bulunabile -
ceklerini iddia etti.. Müddci11n111mi 
J{frmiJ beyin sesi işitildi: 

. - Fiil, dolandırıcılık filidir. Anı -
meyi olduğu gibi, dolandrrılan şahsı 
da alakadar eder. Ve bu şahıs müda
hil sıfatile mahkemede bulunallilir. 

.Bu şekilde karar verildi. 

Davacı, anlatıyor 

Ali Yaver bey, davasını teşrih et
ti. Mayıstan te~rinievele kadar .\da -
da sayfiyede bulunduğunu, hu müd -
det zarfında evinde telefonla hiç ko
nuşulmadığını, buna rağmen 77 faz • 
lasile kendisinden :'>77 mükaleme ticre 
ti alındığını anlattı .. Ali Yaver bey, 
dün mahkemede anlattığna g(ire, ken
disin-den alınan bu fazla ve ycı siz üc
rete itiraz için şirkete kadar gitmiş, 
fakat müdürleri görememiştir. Niha
yet, fazla mükaleme ücreti istiyen fa 
turalar biribirini takip edince ~inir • 
lenmiş ve bir gün Beyazıt nalıiyesin<' 
müracaat ederek telefonunu mühür . 
letmiştir. Telefon şirketi, miihiirlen -
ıne ameliyesinden sonra dahi 119 rnü
k:'\Iemelik bir fatura gönderme!{te ge 
cikmemiştir. 

A n derson sorguya çekiliyor 
Ali Yaver bey, sözlerini bitirince 

reis tercümana döndü. Mister Ander
sondan bu cihetin sorulmasını ü;tedi: 

- Fazla para almak surctilc Ali 
Yaver beyi dolandırdıkları iddia edi
liyor. Ne diyecekler? 

1\fister Anderson, tercüman vasıta
sile şu cevabı verdi: 

- Ali Yaver beyin kontörünün hic 
mükaleme kaydetmediğini görünre 1x: 
zuk olduğu tahmin edildi. O z:ırr.an 
da otomatik telefon yeni haşlıyordu. 
Bozukluğun bundan müte\'el1ie oldu 
ğuna hamledildi. Vasati bir he!->.'lJ> ya 
p1Jdr. Ve bu suretle para alındı. 

RN - i'atwrada hu cihetin tasrih 
edilP\esi t!zımdı .. 

Mr. A. - Bu şikayete biz bilahn-

Muhasebe şefi matmazelin st.iyle -
dikleri de şu idi: 

- Biz, verilen hesap müfre•J:ıtının 
)ekunlarını tetkik ederiz. Amirimiz~ 
eksile veyn fazh olan mük:1 t.~meler 
hakkınd'.l rapor veririz .. 

Tahsildar Kerim beyse sadece: 
- Diz tahsili emredilen p:ıray~ 

tahsil ederiz, dedi. 
Ali YaYer bey muhakeme <'S ı..ı.;:n

<la sordu: 
- Benim kontörüm ne zaman bo

zuldu? 
Bu suale Mr. Anderson ce·nı.p vcr

tli: 
- Otomatik müna.c;ebetile 29 teşri

nievelde ... 
Davacı vekillerinden Metlıi c:'a.l! 

B<·y, izah11t istedi: 
- l\lü~teriye gönderilen fatura 

defter mündericatının aynı mıdır? 
Mr. A. - Tamamile. 
M. S. - Peki, bir ma:rıstan teşrini 

e\'el gayes ine kadar Adada idik. ts -
tanhulda bulunan evimizde konuşul -
madı. Bunu ispat edeceğiı... Bize 
ırönderdikleri fatura, defter!~ •inin ay 
•n değildir. Bunu da ispat edece~iz. 

Dava, ne davasıd1r ? 
Soçlular vekili Sadi Rıza bey, atıl

dı: 

- Böyle bir dava yoktu" ki ispata 
liizum hissedilsin ... Dava, 11 lira 47 
kuruş davasıdır .. 

M. S. - Biz şirketin miikaleme ya
pılmadığı halde para almak hususun
da gösterdiği gayreti amme huzurun
dr. ispat edeceğiz .. Şahitlerimi~: it din
lenilmesi lıi.zımdır. 

Müddeiumumi Kamil bey de şahit 
ulbine lüzum görüyordu .. 

Sadi Rıza bey, itiraz edi:ro : du • 
- Neden lüzum Yardır? .. Dava, bi 

zi amme huzurunda ha<;ım olarak gii3 
termek için açılmış bir darn değildir. 
11 lira 47 kuruşluk fazla mü:\fıleme 
ürreti davasrdrr. Şahit, telP.fon şirke
tinin ammeden mütemadiyen fazla pa 
ra aldığını ispat için mi dinlettirile -
rektir? .. Halbuki böyle bir dam mev
zuu bahs bile değildir ki. 1,un u i .;pat 
edecek şahitler dinlensin_ 

Reis, bu hususta karar vermezden 

18 Haziran 1932 

Nukut (Sar•sı -
Kuruş 1\ ur uf 

20 f rransız ı:-o.- t şlll n Av. 25,-

ı S:cr'in 773-- ı p~ıcta 16.-
ı Dolar 212.50 1 l\lark 50.-

20 li ret 21 7,- 1 Zil Otl 24-,-

2') r. Belçika 118,-
1 r en o ~.-

20 ley 25,-
20 drahmi 30,- 20 dinar 72,-
20 f. fsvi çre ~20.-

ı çervoneç -. 
20 leva 26,- 1 Altın 930,-

l fl orin ss.- 1 Mecid.ye 40,-
20 kuron Çek 124,- ı Banknot 234,-

Çek flatlar1 (kap. sa. 16) 

Parls 12,03 Prağ 15,95-
I.ondr:ı 767,- Viyana 4,3998 
Nevyork 0,4728 l\fadrlt 5,i'3ri0 
Milin o 9,27- Berlio l.98S7 
Rrüksel 3,3959 Va11ova 4,2040 
Ati na 71,;"0- Peşte 4,0035 
Clnevre 2,4260 Blikreş 80,ü7 
Sofya 67,80- Ilelgrat 9:',70-

Amsterdam 1,17- _!1osko\·a 1082-

Esham 
iş lıankası 9,20 Terkos 26,10 
An:ıdolu 16 35 Çimento Ar. s.-
Reji 4,05 Gayon dey. 21,90 
Şlr hayrlye 14,50 Şark dey. 2,75 

Tra mv:ıy 44,75 f" alya 2,-
Umumi sigorta 11,2- Şark m. ecza 95-
Bomontl 23,80 Telefon 15,55 

istikrazlar 1 Tahviller 

lst. dahill 93.50 Elektrik 5,-
Şark d. yollan 3,00 Tramvay 4,95 
D. l\Iuvahhide 44,- Tünel 5, -
Cümriık ler 5,10 Rıhtım 56,90 
Saydı mahi 5,75 Anadolu 1 27,70 
l'ağdat. 4.50 .. il 27,;'0 
Askeriye - . mümel 215-

Mısırlı bir tayyareci j
1 

Mısır tayyarecilerinden Ahmet 
Salim B. hususi tayyaresile Mı- J 
sır' dan şehrimiz.e gelmiş, Yeşil 

köy'de yere inmiştir. Ahmet Sa
lim B. buradan Bükreı' e gide
cektir. 

evvel enakın okunmasını tensip etti. 
Ancak bundan sonra, şahit dinfouip 
dinlenmeme.si hakkında bir karar \'e
ıilecektir. Muhakeme Z1 haziran sa -
bahına bırakıldı.. 

GOBI çöllerinde ı. 
Türkçeye çeviren: ÖMER RIZA -8- Yazan: SVEN HEDiN 
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yor • Onun dikkatinden kaçan bir şey yok • Onu her yerde 
görür ve onun her şeyi gördüğüne emin olursunuz . Bu 
adam, canlı bir gazete gibidir • Günün bütün havadisini bilir 
ve hepsini bana haber verir . Bu adam, benim sağ ko
lumduT ve ben onunla istişare etmeden bir şey yapmam • De
veler ve Mongollar onun idaresindedir . Biz de bunlarsız bir 
adım atamayız • 

Larson'u'l sağ kolu Haslund'dur. Bu gayyur ve cevval 
genç, her maniayi yıkan, aşan, yapılmıyaack işleri yapan 1 

bir adamdır • Onun yirmi iki yaşındaki arkadaşı Söderson da 
ondan farksızdır . 

Alman arkadaslarımızın birincisi doktor Haude'dir. A~ 
vali cevviye müteh~ssısı olan bu arkadaşımız, hakikaten müte· 
hassıstır . Beyaz, sarı, hepimiz onu seviyoruz • Kendisi, ra· 
sathanesinde meşgul olmadığı zamanlar, ya bir dağın te" 
pesinde rüzgar ve havayı tetkik ediyor yahut bir pilot 
balonu uçuruyorclur . Başka zamanlarda da hesaplarile ve 
notlarile meşgul oluyor. Çinli ve Alman yardımcıları vardır. 

Her Detman, eskiden bir bahriye zabiti idi. Doktor Hau· 
de'nin ha§hca yardımcıaı odur • Sonra kendisi çok iyi 
bir ressam ve nüktedandır . Bilhassa mandolini, herkesi meın· 
nun ediyor. 

Her Licberenz, bizim sinemacımızdır . Onun entresaJl 
bir şey kaybetmesine imkan yoktur . 

Her Heyder, benim erkanı harbimdir. Onun vazifesi, ka
rargahta inzibatı temin etmektir . 

Her Muhlenceg, para işlerile ve hesaplarla meşguldür. 
Her Zimmerman, doktc.-:umuzun muavinidir • Her Vaiz 

da öyle. Baron Marşal, eşyamıza nezaret ediyor. 
Her Kaul, aşağı yukarı her şeye bakıyor . 
Profesör Hsü, on Çinli alim ve talebenin rei!idir . Onun 

göbek adı; Ping - Çanc;, aile adı; Hsing'dir. Sonra onun bir 
adı daha vardır; Tzu, yani "Sabah kızıllığı,, fakat bu adı,, 
onun yalnız dostları kullanabiliyor . 1888 de doğan Profesör 
Hsu, 17 yaşında Hupev vilayetinden ayrılarak (Pekin) e 
ve 1913 de Paris'e gitmiş, ve Sorbon'da altı sene fel· 
sefe tahsil etmişti. Profesör daha &onra Çin'de felsefe 
okutmuş, sonra 1921 de Milli Dilrülfiıııunda felsefa müder
risliğine tayin olunmuştu . Maaşı 280 Dolardan ibaretti • Fakat 
iki senedenberi ancak bunun yarısını alabiliyordu . 

Profesör Hsu, kör bir milliyetperver veya encebilere dü§• 
man değildir, bilakis kendisi her milletin mukadderatına 
hakim olması lehindedir . Sonra Mongol'ları ve Tibetlileri 
Çin lehinde tazyika taraftar değildir . Omın bütün emeli 
Çin arazisinde bulunan bütün san'at hazinelerinin Çin'de 
kalmftaıdır • Onun için f"rofesH eu, ilf az da blzt, ınü 

rakabe için · maiyettmize girmiştir . Ben, onun tayinirii 
memnuniyetle' kabul ettim. Çünkü kendisi mütedil, ki-
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birsiz ve sevimli bir adamdır . Onun gibi bir seyahat 
arkadaşı kazandığımdan dolayı cidden memnunum . Çünkü 
Profesör Hsu, kendi memleketinin medeniyetine tamamile vakıf 
olduktan başka Çin edebiyat, felsefe ve tarihinde mütebehhirdir, 
sonra kendisi Avrupanın fikir ve hayatına derinden vakıftır. 
Profesör Yuan ise, Amerika'da jeoloji ve arkeoloji tah· 
sil etmiştir. Onunla bir Avrupalı meslekdaş arasında hiç bir 
fark yoktur • Onunla Bergman ve Norin arasında tam bir 
anlaşma hükümran . Hepıi de bu seyahatten azami derecede 
ilmi istifadeler tem;nine çalışıyorlar . 

Bu Çinli üstatlardan başka bize refakat eden alimlerden biri 
arkeolojist, Huang - Veng Pei' dir . Dördüncü Çinli alimi
miz, Ting Too - Heng'dir. Beşincisi, Çan Fon - Şun'dur. 

Çinin beş muhtelif vilayetinden olan bu beş alim, tabiat, 
iklim, nüfus, lisan noktai nazarından be§ milleti temsil 
eder gibi idiler . Bunların hepsi ile mükemmel geçiniyor ve 
hepsinin refakatinden müstefit oluyorduk . 

Çin hükfuneti bu zevattan başka yanımıza beş talebe alma" 
mtzı istemişti . Bu talebe, Çinli profesörler tarafından bir 
kaç kere imtihan edilerek seçilmişlerdir . • 

Bizim kervanımız, adeta bir Babil kulesi gibi idi • Çünkıi 
İsveç lisanı, almanca, fransızça, ingilizçe, çince ve mongolca 
konuşuyorduk. Haslund, Danimarkalı olduğundan onunla dl' 
arasıra Danimarka lisanı ile konuşmak icap ediyordu . 

Ben, rusçayi da unutmamak için, Fon Kaul ile rusça konuş\!· 
yordum • Çünkü Kaul, Petrsburg' da doğmuştu . 

Elhasıl karargahımızda sekiz lisan konuşuyorduk . 
Hami ve şarki Türkistan'da şark türkçesi konuştuğumuzdall 

onu da dokuzuncu lisan saymak icap ediyor . Bu seyyar Babil 
kulesinde Avrupa ve Asya lisanlarından istediğimizi öğl'enme1' 
imkanı vardı • 
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Trenleri yoldan çıkarıp 
deviren adam ! 

Biri fena, diğeri iyi iki şahsiyet taşıyan 
bir Macar mahkum oldu 

Viyana mahkemesi, evvelki gün 
çnk şayanı dikkat bir meselenin mu
hakemesini yapmıştır. 

Hatırlarda olsa gerek ki, bundan 
bir müddet evvel orta Avrupada fa
illeri meçhul kalmış bir sürü tren ka
zaları olmuştu • Bu kazalardan ilk 
ikisi Avusturya'da, üçüncüsü Alman• 
ya'da, dördüncüsü de Macaristan'da 
oluyor ve neticede, Matuska ismin
de birisi yakalanıyordu. İşte, Vi
Yana mahkemesi e\-velki gün bu işle 
ıneşgul olmuştur. 

Muhakeme safahatını söylemeden 
evvel, önce, Matuska'nın şayanı dik
kat ,.e garip şahsiyeti hakkında ma
lumat verelim : 

Sih·ester Matşuka, Macaristan'ın 
Çaütaver köyünde doğmuştur. Baha
sı eskicilik ile meşguldü. 

Matsuka bilahare aynı köyde mek
tep muallimi olarak, aynı köyün mek
tebinde hoca olan bir çocukluk arka
daşile evleniyordu. 

Matushka 
yorgun;- argın, üst baş çamur i
çinde dönmü:?tü. 
Matuşka, sabahlara kadar tren yo

Umumi harpte, bu genç, mitral- Iunda gezmişti. Rayların manza-
YÖZ ihtiyat zabiti olmuş ve 1919 sene- rası, uzanıp giden, meçhul bir nok
sinde, bulunduğu köy, Yogaslavya tada birleşirmiş gibi olan, fakat 
hudutları içine girdiği halde, orada 0 noktaya gidilince tekrar uzamak
kalıp, yaşamanın kolayını bulmuştu. ta devam eden raylar, .Matuşka'd:ı 
Bundan başka, Matuska harpte e- garip bir tesir bırakıyor, onları ~ö
J>ey para biriktirmiş olacak ki, üç ev rünce, gözleri kamaşıyor, başı dö
satın alarak, rahat ,.e mes'ut bir nüyor ,.e ipnotizme olmuş gibi 
hayat geçirmeğe başlamıştı. bir türlü oradan ayrılamıyordu. 

Matoska'ya herkes hürmet ederdi. Matuşka'da, bu raylara baka ba-
Onu zengin olarak tamrlard:. Ho- ka, gecen trenleri göre göre garip 
caJıktan gayri, bir taş ocağı da isle- bir' his ~yandı.. Çocukca bir his: Ge-
t. ~ 1 
ıyor ve ticaret yapıyordu. ~en trenltri devirmek! Ye vagon arın 

Bundan başka da gayet dindardı, yuvarln.nı;:;larmı seyretmek •• 
her pazar ki1iseden eksik olmaz Artık l<ararını ''ermişti. Ve sekiz 
ve hatta küçük kızı Gabi'ye, her ak- giin sonra, Viyana civarında, Anz
~am kendi elile yatırmadan e\'- bah'da, ilk bir tecrübeye girişti. E
ve), diz ~öktürüp dua ettirirdi. line bir İngiliz anahtarı alarak yo-

Fakat e\•de herk b y t k n . ·on- Ju pozdu, ve bekledi. 
·ra, l\latuşka birden değişir, baş- Fakat tr€n bir turlü gelmiyordu
ka bir şahsiyet olur, hemen sokağa Mntuska, bir ağaca dayanmış sa
frrlıyarak fena yerlere gider, sa- bırsızlnnıyor ve olduğu yerde te
bahlara kadar orada sefih bir piniyordu. Nihayet tren gorun
Şekilde hareketler yapar, etrafında- dü, geldi... Fakat geçti.. Yoldan 
kilere banknotlar dağıtır, sonra. er- çıkrnamı~tı. 
kenden tekrar evine döner, usulca- O zaman, l\latu~ka, hiddetinden, 
erk yatar, -ve sabahleyin, hiç bir şey mclşulmı:ıı tarafından kovulmuş bir a-
olmamış gibi uyamrdı. şık gibi ağlamı:ştı. 

. Mntuska, kendisinde nışryan bu i- Bir ay sonra, aynı yerde bir ikin-
kıncf şahsiyetin bir türlü amiri o- el teşebbüste daha bulunmuş, faka! 
lamazdı. buda, makinistin treni durdurma

Onun hareketlerine inkiyat etmek
ten haşka bir çar~i yoktu . 

Fakat, bu ikinci şahsiyetin mas
taflan, eski muaJJim Matuslca'nın, 
hamuslu bir tüccar olan Matuşka'mn 
l'tıali \"eziyetini bozmuştu. 

Bir çok endişeler baş göstermekle 
kalmamış, iflas tehlikesi belirmiş
ti. 

Bu sebepten, Matuska'mn esasen 
~zuk olan cümlei asabiyesi, büsbii
tun bozuldu ,.e bir sabah el-;n~ 

~ 

sı sayesinde neticelenmisti. 
Matuşka, deli gibi olmuştu. Ni

hayet 8 Ağustosta Juterborg'da bir 
treni yoldan çıkarmıya muvaffak o
luyordu Fa.kat, bereket versin kim
se yaralanmadı ve ölmedi .• Halbuki 
buna mukabil 12 EylUlde yaptığı 

Uia Torbagi kazasında 22 kişi ôl
m üştü. 

Matuşka, bu suikasti yapmak için 
Budapeşte'ye gitmiş, planını uzun 
uzun düşünmü:;;tü. Nihayet bom-ı 
baları yerleştirmiş, ,.e Ilia köprüsü 

·- -- -- ·---

Tefrike~ 
No.: 23 

Boz Navar ~ 
Yazan: 

t\1m. Rubc· 
janski .... 

Masanın üzerinde dağınık 
bir kaç kağıt vardı. Petrol lam
basını gece ortalık iyice karar
dıktan sonra yakmak üzere ha
tırladı. Sonra · yiyecek bir şey 
•rarnıya başladı. 

Çekmelerin boş olduğunu g ö
tilnce mırıldandı : 

- Kapıcı ne varsa almış ola
ca.le, ne yapalım.. Bu gece de 
•çlıfa idman ederim. 

Çırçiplak soyun muştu. Bir kö
''deki demir karyolanın üzerine 
lıtandı. Dam penceresinden gök 
tllıüne baktı. ilk yıldızlar gözü
h Üyordu. Son kırlangıçlar hızlı 
ı •ılı daireler çizerek uçuşuyor-
ardı. 

Elinin eritebileceği l>ir nokta
h bir biilor şiringa, bir eter şitea· ı, Pamuk koydu, sonra uza-

narak düşüncelerine daldı. Canı 
ister5~ morfin şiringas;nı yapa
cak, istemezse yapmıyacaktı. Bi
risi ona morfin müptelası demiş 
olsa o kahkaha ile gülerdi. Mor
finin maıarratını bilmiyor değil
di ki.. O, doktordu. Maksadı in
zivası içinde biraz kendini avut
maktı mamafih kendisine hakim
di, istediği gün morfinden vaz 
geçebilirdi. 

Ne vakit Nataşa evlenmiye 
razı olursa o vakit bu eğlenceyi 
bırakacak, bıraktığından dolayı 
da asla müteessir olmıyacaktı. 
Hele güzel Rus kadını bir kabul 
etsir.; bu pis yeri bırakacak, se
yahate çıkıncıya kadar güzel bir 
aparlımanda oturacaktı. 

Ah f O bir razı olsa ne gözel 
havat süreceklerdi. Amerikada 

~:!!~t ~:~1:sı4810cı Bugün Yunan takımını 
Tanınmış bestekar Lem'i Bey, k f ki ı· • f 

musiki hayatının kırk sekizinci büyü ar a yenme ıyız. 
yıl dönümünü idrak etmiştir. Bu 

münasebetle talebe ve takdir- Boksör y orgos, bütün boksörlere 
karları Lem'i Beyin şerefine bir d k 
musiki müsameresi tertip etmiı- mey an o uyor 
)erdir. Müsamere 23 Haziran takviye edilmiş bir Galatasaray takr-

21 mı olacaktır. Perşembe günü akşamı saat Zeki Bey, kongre dolayısile An!ta-
de Kadıkö1ünde Silreyya sine- · raya gideceği cihetle bu maça iştirak 
ması salonunda verilecektir. San'- j edemiyecektir. Takımın şu şekilde 
atkirlarımızdan tanburi Refik ı kurulması ihtimali kuvvetlidir. 
Beyle refikaıı Fahire Hanım, ı' Kalede: A'·ni. Müdafiler: Ce-
Hafız Kemal Bey, Eliz Fahrettin, 

1

. vat, Ziya, Muavinler: Süphi, Nihat, 
inci Hanımlar, Cemal Kimil, Fikert, muhacimler: Liitfi veya Ni

yazi, Kemal Faruki, Mehmet Sa.-
Osman Beyler, Akile Hanım, ; lim, Muzaffer, Rebii .. 
S. Rifat Bey bu müsamereye İf· l Maçı gene Mister Ailen idare ede-
tirak edeceklerdir. Lem'i Beyin J cektir. -

kıymetli bestelerinden bir çok- Boksör Yorgosun 
ları çalımp söylenilecektir. defllerl 

23 Haziran gecesi Siireyya Yaptığı defiyi müteakip, yapılan 
sinemasına gidenler pek ince, maçta hükmen mağlup olan Rodos 
hisli ve lezzetli bir san'at gecesi ~piyonu Levi Efendi, bu maçta 
yaşayacaklardır. haksız yere mağJQp addedildiğini 

kenarında bir telgraf direğine da
yanarak treni beklemişti. Tren üç da
kika röter yapmıştı. 

Fakat, nihayet çrkageldi ve Ma-
tuşka cebinde bulunan elektrik ba
taryesini ateşledi. 

Bir an içinde, köprü yıkılmış, va
gonlar, nehre yuvarlanmıştı. O za-
man, deli muallim, çılgın gibi se
vinerek koşmıya başlamı~ düşe kal
ım · aşağı inmiş, üstü başı ~amur 
içinde, kazazedeler arasına karış

mıştı. Herkes, onu bir kazazede 
zannediyordu . Matuska ise, ka
zanın nasıl olduğunu anlatarak, na
zarı dikkati üzerine celbetti. Hatta, 
daha ileri giderek, şirketi, kazadan 
mes'ul tuttu ve zarar ziyan dava 
etti. Yani, nev'um, kendi kendini 
dava ediyordu. 

Matuşka, Avrupanın altı muhtelif 
yerinde suikastler tertip etmişti • 
Bunlardan ilk üçünü yapmıştı. Dör
düncüsü Hollanda'da, beşinci ve al
tıncısı ise Fransa' da idi. 

Hakimlere karşı maznun, garip 
vaziyetler alıyor. Onlann sözle-

iddia ederek, Yorgos ile hattA Yor
gosun hocasile bile temiz bir maç 

'ioisBrYorgos IEf. yapmıya tekrar hazır olduğunu bildir-
Selinik muhteliti bugün ikinci ma- mişti. 

çını Taksim stadında, Galatasaray - Dün, Yorgos Efendiden şu mukabil 
Fener muhtelitine karşı yapacaktır. cevabı aldık: 
Yunan takımının, evvelki günıkü ma- Geçenlerde putenizin spor say!umda 

Rodos pmplyonu Jozet Levi Efendinin yent
ça, hiç dinlenımeden çıktığı ve bu den bana ve benim me.nejeriıne meydan 
gUnkii maça, iki günlük bir dinlen- okuduğunu gördUm. Manejeriınden evvel 
meden sonra iştirak edeceği nazarı ben her zaman ve l!ıtediği an dUğilfmetf blr 

dikkate alınırsa, bugün daha canlı ve prUa kabuı ederim. BUtün haaılıı.tı matm 
daha hakiki kabiliyetini gösterecek bir galibi alacak, mağlup olan bir ıey almıya-

caktı:r. Bu prt dah.illnde yalnız Jozef 
maç yapması beklenilebilir• Bu i- Levi Efendi ne değil, Türldye'nln bUtün 
tibarla,· bizim muhtelit, bugün daha bokAörlerinl defi ediyorum. Levi Efendi, 
kuvvetli bir takımla karşılaşacak de- bu ,artı kabuI ederse maça ha.zrrmı. 

mektir. intikam maçı 
Bununla beraber, dün de yazdığı- İstanbul, 18 (A. A.) - Selanik muh-

mız gibi Selanik muhteliti namını ta- teliti maçları tertip heyetinden teb 
şıyan takım, ne kadar dinlenmiş liğ edilmiştir: 

de olsa, bizim Fener ve Galatasa- Misafir Selanik muhteliti takımı, 
ray takmılarmın hayli dununda olan Fenerbahçe - Galatasaray muhteli
bir kuvvettir. tile yarınki 19 Haziran 932 paza.,. 

Bu itibarla, cuma günü kaçırdığr- gunu intikam maçı için Taksim 
m1z fırsatı bugün telafi etmemiz, stadyomunda karşılaşacaktır. 
didinmemizin, jestlerimizin, hakimi- Maç, tam saat 18 de başlryacaktır. 
yetimizin doğurması lazım gelen Hakem, Mister Allen'dir. Kapılar 
bol sayılı bir maç yapmamız lazım- saat 14,30 da açılacaktır. Bu maçtan 
dır. evvel saat 16 da Galatasaray B. 

Bugün sahada yer alacak Galata- takımile Kurtuluş takımı arasında 
saray - Fener rnuhteliti, daha ziyade bir maç yapılacaktır. rln~ o~~~u~~en,s~bnas~la----~----------------~--------

na dinliyor ve sonra birdenbire kağıtlar bırakmak istemişti 
cevap veriyor: 

- Maksadım, meşhur olup, tren 
kazalarına karşı icat ettiğim bir ale· 
ti kabul ettirmektir. 

Sonra başka türlü bir iddiaya gi
rişiyor: 

- Ben de, Troçki gibi amelenin 
başına geçmek istiyorum • O da, hf'Ş 

suikast yapmıştı. Eğer Avrupa trt.n 
hatlarına yaptığım suikastler teı;:l

rinl gösterirse, bütün şirketler, bu 
yollan yeniden yapmrya mecbur 
olacaklar ve bu suretle işsiz ameleye 
iş çıkmış olacaktı. 

FiJha.kika Matuşka, suikast yap
tığı yerlere "Ey amele, beni dinle-1 
Korkma ... Arkanda, ben varım,, diye 

iyi bir mevki sahibi olacak, son
ra giizel çocukları olacak, istik
balde hep birden Rusyaya döne
ceklerdi. 

On dokuz yaşında bir kadın •• 
Ne güzel şekil verilecek bir ha
mur, unun sayesinde normal 
bir hayat sürecekti. O genç di· 
mağa bir şekil verecek, san'ata 
meylettirecek, fıkir üstatlarının 
harikalarını kendisine anlatacak
tı. Kadının tek em müliinü tasav
vur etmek ona zevk veriyordu. 

Güzel mahlukun keradisini hay
retle dinlediğini garur gibi olu
yordu. Evet bu kadını artık bo
zuk dütilncelerden, roznuvardan 
kaplığı fenalıklardan kurtarmak 
s1rası idi. 

Bu genç kadın Kafkas şelale
lerini aşarken ''Puşkin,,in tiirle
rile kafasını doldurmuı, hayal
perv r fakat milnkeşif bir dimağ 
sahibi olmuştu. Bir giin doktora 
•·Ruhum yüz yaşındadır,, demiı
ti. Bu ne güzel bir sözdü. 

Yalnız, yazısından, tanınmasın
dan korkarak vazgeçmişti. 

Bir başka noktai nazar olarak ta, 
Matuşka, meşhur olmak istediğini, 

gazetelerin ve bütün dünyanm 
kendisinden bahsetmesini arzu ettiği
ni söylemişti. Mali vaziyeti fena 
olmasına rağmen, nasıl köyünün ki
lisesine para vererek, bir bina yap

tırdığı, sualine, garip bir cevop 
vermiş ve, Viyanadaki lsarıatikanın 
gü:ıelliklerinden bahsederek, buna 
ben:ıer bir ş~y yaptırtmak istediğini 
söylemiştir. 

Son gelen haberlere göre; Matuş
ka, 6 sene ağır hizmetlere ve 4000 Ş' 
lin nakti cezaya mahkum edilmiştir. 

·Bu kadın hissiyatın, ani bil· 
klimlerin hazan muğlak, bazan 
açık, bazan kaba, bazan da ga• 
yet ince bir surette birbirine ka • 
rıımasmdao vlicude gelme bir 
mahluktu 

Şiringaya bakarak gülümsedi, 
kendisine hakim olduğunu gös
termek için morfin kullanmıya
caktı. Kalktı, giyindi, sokağa 
çıktı ve Pötişana doğru yürüdii. 

Muhacir Ruslar burada bir 
nevi pazar kurmuılardı. Pazar 
gece onda açılır, sabaha kadar 
siirerdi. Sokağın boyunca kaldı
rımın kenarına otururlar Porta
kal sandıklan fizerinde tuzlu hı· 
yar, konserve et, soğanla kızar
tılmıı dana ciğeri, tiltOn balığı, 
'e çay satarlardı. 

lstanbulda gece barı yoktu. 
Ruslar gece serseri dolaşmasını 
çok severler. Bu açık baya lo
kantaları onların gececilik zevki
ni oktıyordu. K6çiik iskemlelere 
otur~rlar. KAğıt fenerle aydınlan-

A C 1 K . ·-------- ._ 
. - --------. -- -· _:........,._ _____ _ 

... --~- ------~ 

.. MURABJ:~E 
. ' . -

Slllfkede 
Suat Beye ı 

muallim irfan 

Murif işleri hakkınd:ı g:ızetemlze 
~ünderdiğiniz mektubu, Maarif VekAlcti 
ilk tedrisat müdürlüğüne tevdi ettik. 
Mevzuu bahsettiğin iz hususların gazeıe 
sütunlannda münak:~uından müsbet bir 
netice alınacağını zannetmiyoruz. Bu i~
lerln vekAletçe tahkik ve tetkiki daha 
faydalıdır, kanaaıindeyiz. 

Ş6mde Sancaktar cedde• 
sinde nı,ancı dUkklnında Re• 
zl Efendiye : 

Meta, telc$if edilmiş ispircodur, büyük 
bak kal dükkftnlarında satılır. 

mış tahta masalar üzerinde kiğıt 

içinde önlerine konan yemeği 
yerler, konuşurlar. Birbirlerine iç
ki İkram ederler. Bu suretle "Pö-
tiıan,, hergece çalgısız ve danssız 
ziyafet yeri şeklini alırdı. 

Orada eski elbiseli zabitler, 
sefil kadm!ar, üstü başı yırtık 

adamlar görülüyordu. Çoğu mu

haceretle berşeyini kaybetmiş 
borjuvalar veya asılzadelerdi. 

Bunlar ertesi günü harekete hazır 
bir çergi halkını andırıyorlardı. 

Sabaha karşı birkaç smokinli 
ve siyah elbiıeli bu sefil halka 

iltihak ederdi. Maksimin, Mos
kovinin, Roznunrın garsonlara 
lokantalarını kıpadıktan sonra 

oraya koşarlardı. Bunlar 
da eski zabit'erdi. Karlarının 
fu:laaını İfsiz silah arkada~larile 
taksim ederlerdi. 

:? (Bitmedi) 
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Mösyö De Ponşet, kapıcının lo

cası önünden geçerken kapıcı 

bir zile bastı. Kırmızı elbiseli bir 
kavas, dııarı fırladı ve siyah bir 
maden tepsi üzerinde bir mektup 
takdım etti. 

Mösyö De Ponşet mektubu &1-
dı. Üzerindeki titrek yazının mad
mazcl Lilet Davrile ait olduğu
nu gürünce mektubu lakaytca 
cebine solttu. O LiJet'in hamisi 
idi. Beraber bulundukları sırada 
onun her arzusunu yapmıya mec
burdu. Şimdi seyahat dolayısile 
bu mecburiyetten muvakkaten 
kurtulmuştu. Hayatındaki bu is
hklalden büyük zevk duyuyordu. 

Mösyö De Ponıet iş için Par:se 
gelmişti. Serbest hayat süre bil
diğinden memnundu. Mamafi, bu 
hürriyetinden istifadesi ihanet de
recesine varıyordu. 

Seyyah, o akşam, bir muzik· 
hole gitmiye karar verdi. işlerini 
bitirerek cJbiseıini değiştirdik· 
ten ıonra ticaret borsası civarın
daki bir tiyatroya gitti. 

Program, iyi seçilmitti. Mösyö 
De Ponşet numaraları memnu· 
niyetle seyretti. Fakat tam çıka
cağı sırada keyfi kaçb. Vestiyer 
memuru kadın, tacirin kDrklU 
gUzel paltosu yerine kendisine 
zibidi bir pardeaü uzattı. De 
Ponşet protesto etti : 

- Affedersiniz, Madam, ya
nılıyorsunuz. eu pardcsü benim 
değil t 

- Siıin numaranızda bulunan 
bu .. 

Cnoım, i'Örmüyor musunuz, 
bunu arkama giymek bile im
kinmz l 

Möyö De Ponşet, oradan geçen 
kontrola mnracaat etti. Kont
rol, polis komiserJiğine müracaat 
etmesini söyledi. Tacir veıtiye· 
re bırakJlan eşyanın ziyaındnn 
tiyatro idaresinin m~sul olduğu
nu bağıra ç::ıiıra söyledi. F a"at 
sözünü dinliyen bile olmadı. Is· 
ter istemez zibidi pardesöyü 
CJmuzuna atarak dışarı çıkh. 

• • • 
Mösyö De Ponşet, geceyi ki· 

büsler içinde geçirdi. Sabaha 
karıı biru dalmıştı. Birdenbire 
oda kapısı vuruldu. Seyyah, ho
murdandı: 

- Kimdir o? 
- Mösyö ıçın bir mektup 

geldi. 
Mösyö De Ponşet, yatağında 

dönerek seslendi: 
- Kapının altından sokuveri

niz! 
Üç ıaat sonra kalkıp mektubu 

yerden aldı ve hayretle şu satır
ları okudu: 

Mösyö, 
"DUn akşnm kürklü paltonuzu al:ırak 

yerine bir p:ırdesü bır.ıkuğımdan dolayı 
idzar etmeyi bir vazife bilirim. Hareke
tim, ilk nauırdıı çirkin görülebilirse de, 
hadisat fcabııundan olduğundan mazurum. 
Zaten musterih olabilirsiniz. Paltonura 
bir şıy olmnmışur. Şimdi nezdimde bu· 
lunuyor. Eğır zahmet ederek Elektrik 
Otele uğrar ve 47 numarada I\Jösyö 
Pujer Büfyeri sorarsanız, paltonuzu tes
lim ederim. Dün akşam numaraları de· 
ğiştirerek bıraktığım pardesüden bilmem 
jstifnde edebildiniz mi ? Nezle olmamış 

olmanızı temenni eder ve tekrar ltizarımı 
ırzedertm" 

Mösyö ve De Ponşet, şaşırmış, 
kalmıştı: 

- Bu ne demek? 
Meseleyi bir türlü balledemi

yordu. Giyindi ve mektupta gös
terilen adrese gitti. . "" . 

Elektrik Otel, ikinci sınıf ote!
lerden biriydi. Mösyö ve De Pon
ıet küçük holü geçerek kat'i 

adımlarla asansöre doğru yürü
dü. Resmi elbiseli bir çocuk, bir 
toplu iğne ile dişlerini karıştıra
rak, asansörün kapısında duru
yordu. 

Matmazel Davrile'in hamisi , 
emretti: 

- 47 numaralı odaya! 
Çocuk, Mösyö De Ponşet'e 

şüpheli bir nazar attıktan sonra 
şöyle söyledi: 

- Yamhyoramız, galiba! 
- Neden? 
- 47 numaralı oda şimdi 

boştur. 
- imkanı yok. Siz yanılıyor

sunuz, oğlum. 
- Siz kimi görmek istiyor

sunuz? 
Mösyö De Poniet, cUzdanını 

karıştırarak aldığı mektubu çı
kardı: 

- Mösyö Pujer Büfyer'i gör
mek istiyorum. 

- Size demedim mi ? Mösyö 
Büfyer bu sabak sekize doğru 
gitti. Eşyasını ben indirdim. 

Mösyö De Ponşet'in yüzü kıp 
kırmızı oldu. Bağırdı : 

- Benimle alayını ediyorsumz? 
- Bana inanruazsanız, otel 

katibine sorunuz! 
- Tabii soracağım! 

.... * 
Mösyö De Ponşet, otel katibi

nin odasına doğru, yaydan çıkmı~ 
ok gibi fırladı. içeride muhasip 
oluruycrdu: Seyyah içeri girer 
girmez körklü paltusunuo bir 
Porc mantoda asılı olduğunu 
gördU: 

- Aman,... işte paltom! 
Diyerek elini uzattı. Muhasip 

yerinden sıçT1yarak, önüne geçti. 
- Dokunmaymızl 

- Fak at af edersiniz, bu kürk-
lü palto benimdir. Ben •.. 

- Kafi ... Ben öyle dolma yutmam. 
Mösyö Büfyer, bu sabah birden 
bire cenuba hareket etti. Çok 
acele gittiğinden, hesabını tesvi· 
ye etmiye vakıt bulamadı. Rehin 
olarak paltosunu bıraktı. Burada 
birşe!1İn kaybolmıyacağını bilir. 
Hadi, hemen dışarıya çılunız. 
Yoksa sizi po!ise teslim ederim!.. 

Nişan merasimi 
"Çocuk Sesi., mecmuası sahibi şair 

.Mehmet Faruk Beyle mütekait maliye 
memurininden Hoyrl Beyin kerimesi l\1u
zaffer Hanımın nl~an merasimi cuma 
gUnü Bakırköyünde icra edilmiştir. Yeni 
nişanlılara uzun saadetler ve iyi günler 
temenni ederiz. 

Zayi makbuz 
fstanbul ithılftt gilmrüğü müdürlüğü· 

nün 26378 numara beyannamesile mua
melesini ifa etmiş olduğumuz Suıkos

tiklere :ıit 460335 336 numara 20·2·32 
tarihli iki adet depozito ve vezin ücreti 
makbuzunu kazaen zayi ettik yenisini 
çıkaracağımızdan eskisinin hükmü olma
dığı llAn olunur. 

Mensucat Santıral Limitet Şirketi 

lstaabul E\·kd Müdürlüğünden: 
Evkaf Mülbakadan Abdiilmü· 

minağa vakfına ait T opbanede 
Tpoçular caddesinde 326 No. lı 
dilkkinın 1 • Haziran·932taribinden 
itibaren 20 gün müddetle müza-
yedeye vazedilmiştir. Talip olan
Jar 22-Haziran 932 çarıctmba gü
nü saat J4 c kadar ıstanbul Ev
kaf Müdüriyetinde Mülhak Va
kıflar kalemine, mezkiir g~n ve 
saatte de Encümeni idareye mü
racaatlrı. (2370) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlli Hastalıklar Mütehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lst:ın
buldn Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 

, muayene ve tedavi eder. Telefon: !si tanbul _(2. 22398). 

' 

1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 1 
K. O. merkez kıt'alarmm üç 

aylık samanı için kapalı zarfla 
yapılan münakasasında talip çık
madığından pazarlığa konmuş

tur. ihalesi 20NHaziran· 932 pa
zarteıi günü aaat 17 buçukta 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini almak istiyenlerin 
her gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin vakti muayyeninde ko· 
misyonumuza müracaatları. (448) 

(2714) 
• • • 

K. O. merkt'z kıt'alannm iki 
aylık kuru otuna kapalı zarfla 
verilen fiat pahalı görülerek 20 
Haziran 932 pazartesi gUnü pa· 
zarhğı saat 17 de komisyonumuı· 
da yapılacaktır. Şartnamesini al
mak istiyenlerin her gün ve pa· 
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatları. (337) (2713) 

• • * 
K. O. ve birinci fırka kıt'ala

rının ihtiyacı için çah fasulyası 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 22· 
6· 932 çarşamba günü saat 16,30 
da komisyonumuzda yapılacık-

br. Taliplerin şartaamesioi al
mak üzere her glin ve pazarJığa 
iştirak edeceklerin de vakti mu-
ayyeninde komisyonumuza mü
racaatları. (445) (2711) 

• • 
Haydarpaşa hastanesi bir ay· 

Jık francala ekmeği pazarlıkla 
almacakhr. ·ihalesi 25· Haziran· 932 
cumartesi i'Ünü saat 17 de ko
misyonumuzda yapılacaktır. Şart· 
namesini almak istiyenlerin her 
gün ve pazarhia iştirak edecek
lerin de vakti muayyeninde ko-
misyonumuza müracaatları. (443) 

• • • 
(2709) 

Aydm'daki kıtaat için senelik 
sığır eti kapalı zarf usulü ile 
mUnakasaya konmuştur. 1baleıi 
4-7-932 pazartesi günü saat l 5 
tedir. Şartnameyi görmek isti
yenlerin komisyonumuza taliple
rin vakti muayyeninden evvel 
795 lira 3 Ku. muvakkat temi
natlarile zarfların Aydın'da 37 
inci alay alım ıai.ım komisyonuna 
mllracaatları. (429) (2597) 

• * • 
lımit'teki kıt'at için birinci 

teırin 932 gayesine kadar yevmi 
ihtiyacı nisbctinde kapalı zarf 
usulile yeşil büber, kırmızı do· 
mates, bamya, pathcan, fasulya, 
kabak ve semiıotu münakasaya 
çıkarıldığından ihalesi 25· 6-932 
cumartesi saat 15 tedir. Taliple
rin şartnameyi görmek istiyen
Jerin de vakti muayye:ıde lzmit
teki satm alma komisyonuna 
mllracaatlım. (393) (2450} 

• • • 
lzmit'teki kıtaat için 116,340 

yüz on altı bin üç yüz kırk kilo 
bulgur kapalı zarf usulile müna
l<asaya kontiıuıtur. ihalesi 30-6 
932 perşembe günü saat 10 da-
dır. Taliplerin şartnameyi gör· 
mek üzere her gün komisyonu
muza ihaleye iştirak edeceklerin
de v•kti muay~ eninde teklif ve 
teminat mektuplarile birlikte İz
mit satın alma komisyonuna mü
racaatları. (426) (2591) 

• • • 
Edremit'teki kttaat için aleni 

münakasaya konulan 10,000 kilo 
pirinç ve 13500 kilo nohut 18000 
kilo kuru fasulya taJip zuhur et
mediğinden bir hafta daha tem· 
dit edilmiş iıede yine talip çık
mamışhr. Komisyonca pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiştir. iha· 
lesi 9-7-932 cumartesi günü ıaat 
15tedir. Taliplerin her gün Edre· 
mit 1atm alma komisyonuna 
müracaatları. (427) (2~90) 

* * • 
Tire'deki kıt'at ihtiyacı ıçın 

44,500 kilo sığır eti 11 Tem
muz 932 pazartesi gllnü kapalı 
zarfla Tire'de askeri satın alma 
komisyonunda saat J 5 te ihale 
edilmek üzere müaakuadadır. 

Avrupadan diplomalarla wus ddak birinciliği ve en büyük za
fer nışanını ihraz ettiği 2'ibi Türk zekası, Türk san'atı, Türk 
sermayesi ve Türk amelesiyle ihzar olunmuslur. 

le SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCEK 
ağaçlar çiçekler ve nebatat üzerindeki tırtılları, tavuklar ve 
kilmes kuşları ile sair hayvanat üzerindeki pireleri ve böcekleri 
ve bilumum haşaratı mevti ebedi ile katiyyen öldürülür ve bir 
daha dirilemezler. Aksini ispat edene 5000 Lira 
tazminat veriJir. Devlet demiryol!arı, Şark demiryolları, Seyrjse· 
fain, Hililiabmer, Gülhane, Cenahpaşa, Haseki hastaneleri ve
sair büyOk hastanelerle Sıhhat yurtl~rı, Yatı mektepleri, büyük 
oteller, büyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kum
panyası, ve bilümum miies~esah milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal etmektedir. ismine ve markasına dikkat ediniz. Hasan 
Ecza Deposu. 

Mahkeme ve 

Istanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Bir alacağın temini için mahcuz ve 
açık arttırma surctile parayn çevrilmeci 
mukarrer muhıcllf cins \'e markaları havi 
m:ıtbnıı makineleri ~6 6 932 milsadif pa· 
znr günü s:ıat 1 O 12 ye kndar Gnluada 
yüksek Hıldırımda Yazıcı sokaP;ında 5 
ve 7 No: lu bina derununda saulııca~ın
dnn talip olanların mezkt'.lr ~ün \ ' C sa· 
atte .Zcllç Biraderler matbaa bin:ısı met· 
halinde bulunacak memura müracaatl:ın 
ilAn olunur. 

Fatib ikinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 

Keçecilerde karabaş mahallesinde atik 
harem çarnş ve cedit imam efendi so · 
kak eski mükerrer 46 ve cedit 7 num
rolu ahşap eski iki kattan ibaret hanenin 
açık bir inci arttırmasında 400 lirada 
mezkür honenin tem:ımın:ı hissedarlardan 
Ahmet efendi üzerinde kalmış ve kıymeti 
muhammlnesini bulmadığrndnn 20 gün 
müdıietle açık ikinci arttırmaya knı ar 
verilmiştir. 

1 - 1 Tane ve b~çınin kıymeti mu· 
hammİncsi 500 liradır. lJalen ipotek ve 
hoczc muallak muamelesi yoktur. 

2 - Sartna me her kesin görebileceği 
\'aziyeue 932·8 numrolu dosyada mu· 
kayyettir. 

3 - Tapoda müseccel ve gayrı mü
seccel hık sahipleri tarihi ilAndan itib:ı· 
ren ~O ııün zarfında haklannı te:oblt et· 
mek: üzere mahkl!meye müracaatları lA • 
zımdır. Altsi uktirde gayrı müseccel hak 
s:ıhipleri bedeli mtizaycdenin paylaşma · 
sından harıç tutulacal<lardır 

· 4 - Müzayedeye iştir:ık edecek ze
vat ) üıde )·edi buçı;k nisbetiııde teminat 
akçesi depo edecektir. 

5 - Dellılliye \'e ihale pulu müşte· 
riye ait olacak tanzifat ve rusum ves:ılr 
hisseleri nishetinde hissedarana aitur. 

fi - Ga} rı menkulu mezkt'.lrun 
19 7·932 salı günü saat 16 d2 Fatih 
ikinci Sulh 1-lukul< mahkemesinde ikinci 
ıırmrması icra olunacak \'e en çol\ art· 
tıran z:uın üzerinde bırnkılaca ur. 

7 - üstünde bırakılan zat bedeli 
müzayedeyi 5 gün i'.arfındn ver meğe 
mecburdur. Aksi taktirde muamele fesh 
ve zarar ve ziyan andan tazmin edile· 
cektir. Şeı:ıiti mesrude dairesinde talip 
olnnl:mn milracııatları ilan olunur. 

Şartnameler lstanbul'da 111 ko
lordu ve İzmir müstahkem mev
ki Ôdemiş'te dağ top tabmunda 
ve Tire'de askeri satın alma 
komisyonundadır. Taliplerin vak
ti muayyende teminat ve teklif 
mektuplarile Tire,de askeri satm 
alma komisyonuna müracaatları. 

(452) (2745) 
• • * 

Çorlu'daki kıt'at için 10,600 
ve Tekirdağ için 13,000 kilo sade 
}'ağı kapalı zarf usulile münaka
saya konınuıtur. ihalesi 10-7-932 
pazartesi günü saat 14 tedir. 
Şartnameyi görmek istiyenler de 

icra i!inlerı 

lstanbul Mahkemei Asliye ikin· 
ci Ticaret Dairesinden : 

lstanbuldn Sultan Hamamında 3 S 
num:ırada Kumaş Ticaretile müştegil 

Fred H:ırdaker ve Kirkor Muhbiravn 
Şirketinin icra merciince verilen mihil 
iizerine eshabı m:ıtlupla akit etrniş oldu
ğu l\onkuıd:ıtonun mahkemei temyizce 
nakzı vakı üzerine tastiki muhıkcmes\ 

22 - 6 - 932 tarihine müsadif Çarşamba 
gunli saat 1'3;30 a:ı muayyen oldu~un

dnn ::ılAkadarl:ırca malüm olmak üzere 
keyfiyet llAn olunur. 

lzmit Asliye Hukuk Mahkeme· 
sinden: 

lzmitin Ko:ı:luk mahallesinde ~ ~o;lu 
hanede mukim Ülfet hanım tarafından 
müddeialeyh zevci Bolu kazası halkın-

dan olup halen ikametgAhı meçhul Ha· 
san oğlu ~lehmet aleyhine ikame ettiği 

boşanma davası üzerine müddeialeyhin 
12 6-932ıarihindc mahkemede bulunması 
hakkınd:ı ilAnen vaki tebligata icabet et· 
meyen mumaileyh hakkındı bittılep 
muameleli gı~ ap ı.ıırıırının tebliğine \'e 
evrakı davanın okunduğu ve muhakeme
sinin talik edildiği I 7.? 932 tarihine mil· 
sndif pazar günü saat l O dıı mahkemede 
bulunmadığı taktirde gıyaben devam 
edileceği H. U. M K. nı;n 142 inci 
maddesinin S üncü fıkrasına te•fikan 
tebliğ mııkıımına kaim olmıık üzere ilhn 
olunur. 

Ayvahk icra dairesinden : 
AyvafıJ,d~ mukim Fabrika tor f luluıi 

bey tarafından Ayvıılıkda mukln Midilli 
mülıadıllerinden Battal lbrahim erendidcn 
matlubu bulunan 26~~8 kuru.,un tahsili 
hakk ındı yapılan takip talebine bınaen 

bor~·luya çıkarıl:ın ödeme emri borçlunun 
ikarnetgAhı meçhul bulunması hasebilo 
bil!\ teblığ iade kılınmış ve alacaı.lının 

ııılebile Ayvalık ve lst:ınbulda münteşir 

Vakit gazeteler ile ilAnen tebliğat ifuına 
karar verılmiş olduğundan işbu il4n ta· 

rihinden itib:ıren 15 ~ün zarfında mez· 
kör borç hık~ ında bir mfü:ıcaar veya 
itiraz vuku bul mndı~ tnkdirde itiraı 

olunm:ımış snyılacıığı tebliğ mık:ımın• 
l ı :tim olın:ık uz.ere ilAn olunur. 

her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de teminat ve teklif 
mel<luplarile vakti muayyendo 
Çorlu satmalma komisyonun mil
racaatları. (451) (2744) 

K.O. ve birinci fırka ihtiyacı iç.iıt 
15,000 ltilo nohut aleni münaka
sa ile almacakhr. ihalesi 9 7.932 
cumartesi günü saat 11-SO da ko-
misyonumuzda yapılacakhr. Ta
liplerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve münakuasına ittira1' 
edeceklerin de vakti muayyend• 
komisyonumuza müracaatları. 

(453) (2746) 
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Mağazasındaki im 
::e: 

T enzilitlı Satış mı 
l·m 

Muhterem fstanbul halkından görülen teveccüh üzerine :m 
1 Temmuza Kadar Temdit ifü 

:::: 

lzmlr • Pire • lskenderiye 
postası 

(Ege) 21 Haziran Salı 1 lde Ga
lata rıhbmmdan kalkar. (2707) 

lzmir Ekspres postalarında: 

lstabul - lzmir ücretleri 
Kr 

1 inci kamara l 5Ui) 
2 inci ., 1000 
3 üncü ,. 800 (2707) Edilmiştir m~ 

Mevcut Avrupa Malları 
:.·.=:::!:.·.· ,....._ ________ -: 

1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::-.:1::::: 

YOK PAHASINA ~-;·.~=-~:.i ii Sadıkzade Birader1er ij 
~i VapurJarı ii 

.... ~.~~~-o çı~arılacakbr Bu hakiki fırsatı kaçırma~~~~~:... JI H KARADENiZ POST ASI ii 
:::::::::::: Magazamız saat 19,1/2 a kadar açıktır. :::::::::::# ::SAKARYAı: ............ ............ :: !ı .. .. 
G d d t :: j= 

e ik paşa a jandarrna sa ın ~~ vapu~u Pazartesi i~ 

! 

1 k . d :: 20 Hazıran =: a ma OmlSyOnUn an: g günü akşam saat 18 de Sir- ~i 
H keci rıhtımından hareketle il 
~~ (Zonguldak, lnebolu, Ayancık, li 
g Samsun, Ordu, Gireson, Trab- :i · 
:: • ) • 51 :: zoa, ve Rıze ye azımet ve av- ;: 

Mevcut nümünesioe göre 8300 adet yerli matara kapalı zarfla 
alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve müna
kasaya iştirak için teklif ve teminatlarile beraber 9-Temmuz-932 
cumartesi günü saat ona kadar komisyona müracaatlari. (2702) 

i~ dette avnı iskelelerle Göreleye ~! 
Devlet Demiryolları ilanlara 

Haydarpaşadan HaJebe yapılacak bira nakliyatı için Adana
Nusaybin haltıle müştereken D. D. / 60 numaralı yeni bir tarife 
ihdas edilmiştir. 

Fazla tafsilat için Haydarpaşa istasyonuna müracaat edilmeli
dir. (2u26) 

Küçük fİşeler ve binliklerle yapılacak su nakliyatma ait boş 
şi~e ve am bal.ıjların 15· 6· 932 den itibaren mabrcçlerioe mecca· 
nen iadesi hakkında 27 numaralt tenzilli tarifede tadilat yapıl
mıştır. Fazla tafsilat için istasyonlarımıza milracaat edilmelidir. 

(2625) 

Lokonıotif muvöman aliıammın kapalı zarfla ve takas kaydile 
münalcasası 3 Ağustoı 932 çarşamba günü saat 15 te Ankara'da 
idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa Te Ankara veznelerinde 15 şer liraya 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2732) 

Gedikpaş;ada jandarma satnn
alma komisyonundan; 

Mevcut nümunesine göre 6000 adet kilim kapalı zarfla alına
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münaka· 
saya iştirak için 9 Temmuz 932 cumartesi iÜoü saat on beşe 
kac!ar komisyona müracaatları. (2701) 

arşın arsa üzerinde üstünde ahşap 

bir ada, ve çıkmasını havi tonos 
bir dakkanın tamamı. 

1 
uğrayarak avdet edecektir. H > 

Fazla tafsilat için Sirkeci U 
1 Meymenet hanı altında aceo- H 
li tahğına müracaat. Tele. 22134 !i 
::-.:=-.:::::--- - ..:::::-..::::-.:..--::== --~ 

Eczacı aranıyor 
Pınarbaşı kazası Belediye ec

zanesine eczacı aranılmaktadır. 
Talip olanların şeraiti anlamak 
üzere Pınarbaşı Belediye riyase· 
tine müracaatları ilan olunur. 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 

1314 5796 4905 Üsküdarda Hocahasnahatun ma· Behice Minire 
hallesinde Yağhane paşa limanı soka- H. hırla Beh-
ğıoda eıki 7, 9, 13, 13 Mü, ve yeni çet B. 

14, 16 numaralı 340 arşın arsa üzerinde 

karğir iki katta sekiz oda bir 
' sofa, iki mutfak bir sarnıç ve 644 

arşın arsa üzerinde bir depoyu ve 
i~i yüle elli arşın bahçey havi se
neden maa ahır ve arabahk bir 
hane mahallen maadepo bir hane 
nin tamamı. [Altındaki bir oda dük-
kana tahvil edilmiştir. . , , 

15-0 140~ 20406 Beşiktaşta, ŞenJikdede mahallesinde Ahmet Ce
mezarhk çıkmazı sokağında eski 3 malettin B. 
ve yeni 5 numarala doksan iki ar- ve Fatma Si
şın arsa üzerinde cephesi iki arkası mperver H. 
ahşap üç katta alh oda, iki sofa, bir 
mutfak, bir taşlık bir şahnış, bir kuyu 
ve altmış arşın bahçeyi havi ve ta-
mire muhtaç bir hanenin tamamı. 

'---- -
Yukarda cins vo ney'iJe mevki ve müıtemilatı yazılı emlak 

61 gün müddetle icra kılman aleni müzayede neticesinde hizala
rmda gösteriJen bedellerle talipleri üzerinde takarrur ederek bi
rinci ihalesi icra ve 31 gün müddetle müzayedeye vazedilmiş 
25 Temmuz 932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on dört-

ten itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak ıaat on beş buçuk
ta arttırma bedelleri muhammen kıymeti geçtiği takdirde kat'i 
kararlarının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olan
ların mezkur günde saat on beş buçuğa kadar Sandık idareslne 
müracaat eylemeleri ve saat on b,ş buçuktan sonra vuku bula
cak müracaatların lfabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce 
talip olanların kat'i kararları eınasında hazır bulunmadıkları ve
ya başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müza-
yededen çekilmiş addolunacakları lüzumu il!n olunur. (2754) 

Her üç şekildeki Krem Pertevi 
.t, cilde olan menafii itibarile kış 
•' ve yaz istimali ihmal etmeyiniz. 

Kadın ve do~um hastalıklar;- E 
·.

1

• Mütehassısı 
. Doktor 

Hüseyin Naşit 
1 

Türbe, eski Hilaliahmer binsıa I 

1
1 No. Tel. 22~20 _ . 

VAKiT 
Adres: lsc:ınbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Y:ı;r,ı işleri 2.4379 ve 

2.3872 id:ıre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Jscanbul Va kıt. 

Abone şartları: 
ı .~ o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 l\uru' 
1-laricte - f.00 l 4:i0 2700 

itin $artlaramı:ı:: 
- l{cS";ıı 1 lususi 
Sacın 1 O l\ş 12,50 Kş. 
Santim• 20 _ 25 

KUçUk ilin şartlarımız: 
ı 2 ,} 4 l·IU l>elalı\ 
30 50 ô 5 75 100 K~ruş 
A - Abonelerimızin her üç aylı-

lığl için bir defa mecc:ınendir 
B - 4 s:ıtırı geçen i!Anlıırın f:ızlıı 
s:ıurı için 5 kuruş zammolunur, 

VAKlT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. U mumt 
Neşı;iyat müdürü: Refik Ahmet 

Her sene bu kadar kişinin ölümüne sebebi
yet veren tifonun mikroplarını tuylU ve pis t;:=:~==~ 
vücudile nakleden kara sinek hunhar ve 
çocuk öldilrücüdUr. Daima müzahrefat içe
risinde yaşadığı için buradan aldığı hastalık 
tohumlarile ,Yiyeceklerinizi zehirler.' 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşaratı 

sür'atle ve kat'i surette öldürmek için en 
emin vasıta', bütün dünyaca tanınmış olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
tlzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

~ 
Şayet mühürlü toneke üzerinde bu reslnt 

mevcut de§ilse aldıQınız mal FLiT deQlldlr• 

tJmumr Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul - Galata Voyvoda han 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Süleymaniye elmaruf mahallesinde yanmış 8 inci ilk mektep 
enkazı 21-6-932 Salı günü saat ondan on ikiye kadar satılacak
tır. Taliplerin orada bulunacak memura müracaat edilmesi. (2751) 

16-6-932 tarihinde pazarlıkla mubayaa edileceği ilan edilen 
60 top yi:rmi alb Jr.ilo1ulr,, yüa top on ıekiz kiloluk ka~ıtla 30 
paket mukavva, 20G metre mücellit bt:zi, yüz tabaka bez t~lidi 
kağıt iki kilo dikiş sicimi pazarlığı 20-6-1932 Pazartesi gününe 
talik edilmişlir. Talip olanlar 180 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile yevmi mezkurde saat on befe kadar Daimi Encü
mene müracaat etmelidirler. (2750) 

Tütün inhisarı Umumi Mü
dürlüğünden: 

Samsun Fabrikamız için muhtelif eb'atta (310> metre mik'ap 
kereste 7-7-932 Perşembe günü saat (14) te pazarhk suretile 
alınacaktır. T alipl~rin şeraiti anlamak üzere her gün ve pazarlık 
için de muayyen gün ve saatte teminat akçeleri9i hamilen Gala
tada Mübayaa komisyonuna müracaatları. (2740) 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe Alınıyor 
· 1 - 1932-1933 ders senesi için Istanbul'da bulunan Kuleli 

ve Maltepe Askeri Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mekteple
rine talebe alınacaktı. 

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

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

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

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun· 
dukları yerlerde 1 Ter.ımuz 932 de baŞlar. Ve Ağustos 932 tari· 
hinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa 
ders senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler· 
den nakil suretile talebe almmıya devam olunur. 

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

6 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi kayt 
ve kabul şartnameleri Ye mubtaraları bütün Askerlik şubelerin
de mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplerine müracaat ederek mezkur şartları ö~ıren• 
bilirler. (2810) 

I 


