
Eğlenceli MUnderf catla 

BugUn S inci sayfamızda 

lzmirde yağmurlar 
lzmir, 19 (Vakıt) - Bugün 

pek şiddetli yağmurlar oldu. Bu 
sene incir yetişen yerlerde incir 
kurdu mücadelesi olacaktır. Mü
cadele programı vekaletten teb· 
Jiğ edilmiştir. 

-----'--- 15 inci Yıl • Sayı : 5188 Pazarteai, 20 Haziran (6 ıncı ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş 

Millet Meclisinde bugün Biltçe müzakeresi başlıyor·· 

"Türk-iran kardeşlik tarihi\ 
TUrkiye ıle Iran arasında yeni bir 

tarih başlıyor. Bu tarihin resmi 
şekli Türk - Iran dostluğu, faktlt ha
kikt ifadesi Türk - lran kardeşli
ğidir. Du itibarla son muahedeler 
Büyük Millet Meclisinden geçerken 
görülen tezahürat, bu tarihi muahe -
delerin fastiki değil, iki memleket a
rasında başlıyan bu yeni tarihin 
tes'idi merasimi olarak telli.kkı edile
bilir. 

Çok doğru bir iltalar sözüdür: lyi 
dost, kara günde belli olur, derln. 
'l'ürkiye cümhuriyeti ile İran arasın
da esasen dostane münasebat Yardı. 

Bir kaç sene evvel şark hudutlarımız
da Ylıku bulan Ağrı hadisesi, bu dost
luktaki samimiyetin derece.c:;ıni ö!ç
mek için bir tecrübe fırsatı verdi. 
İTan Şahı Riza Han Hazretlerinin 
yüksek şahsiyeti ile idare edilen kom
şu lr-ın memleketimize karşı doatlu
ğunu yalnız söz ile değil, filiyatı ile 
ic:;p'lt etti. Iran topraklarında si
lilhlunarak şark hudutlarımıza teca
viiz eden eşkiyaya karşı icap eden 
tedlJirleri aldı. 

nununla beraber Ağrı dağlarına 
ci• dr olan hudut vaziyeti, o şekilde 
idi ~.i, lran komşumuzun bütün hüs
•· - niyetine rağmen müşkülatı mb
c ,> oluyordu. Bu hudut vaziyeti o 
şekil de kaldıkça, bu müşkülatın berta
raf edilmesine imkan yoktu. Yegane 
çare, asırlardanberi iki memleket ara-

sında halledilemiyen hudut ihtila
fını, bütün müşkülatı bertaraf e
decek surette ve kafi bir şekilde kesip 
atmaktı. lşte bu zaruretin sevki 
ile Türk - lran hudut meselesinin 
yeniden tetkik ve müzakeresine giri
şildi. 

Eğer Türi<ye ile lran arasındaki 
dostluk münasebatı, sadece resmi bir 
formülden ibaret olsaydı, bu defa 
gene bu müzakeratın meseleyi pamuk 
ipliğine bağlamakla neticeleneceği 

şüphesiz idi. Tabii resmi formülden 
ibaret olan Türk - lran dostluğuna 
hiç halel gelmeksizin işler olduğu gi
bi devam edip gidebilirdi. Fakat Os
manlı imparatorluğunun her türi.ü 
hUah an'anelerini teıketmiş olan 
Cümhuriyetin samimi ve dost ~iyaseti, 
Iran komşumuz tarafından derhal 
anlaşıldı. Bilhassa Gazi Hazretleri
nin şahsen bu meseleye karşı göster
dikleri yüksek alakanın kıymeti ve 
manası, Şah Rıza Han Hnzrctleri 
tarafından takdir olunarak ayni şe -
kilde mukabele gördü. ve Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Beyin evvelki gün 
Büyük Millet Meclisinde sarahaten 
söylediği gibi her iki büyük d~vlet re
isinin bu husustaki kıymetli müdaha
leleri sayesindedir ki, Türk - han 
hudut meselesi ancak iki kardeş mem
lekete yakışacak surette halJ~dildi. 

Hududun tas}\ihl sırasında lran he 
Mehmet Asım 

f Alt tarafı 2 inci ı;ıdamıTda 1 

Hayvan istatistiği 
Memleketimizde resme tabi hayvan

ların adedi gittikçe çoğalıyor 
ihraeatta ayol oisbette artmaktadır 

~ ... ::...:..:--
KOYUN TIHI K MANi» ,C,ATIR 

1929, 1930, 1931 senelerlncle resme tabi hayvanlar 
mıktar1nı gösterir grafik 

• 
irtişa 

Komisyon tetki
kata başladı 

Ankara, 19 (A.A) - Barut 
irtişasına tahkika memur bet ki· 
şilik irtişa kornisyonu öileden 
evvel ve ıo:ıra toplandı. 

Rasih B. [Antalya] yı reisliğe, 
Faik B. [Edirne] yi mazbata mu
harrirlij'İne intihap etti. 

Badehu evrakın tetkikine baş
ladı. Bu işle alakadar F reıkola
rm Avrupaya ti(İttikleri şayidir. 

Dahiliye vekili 
Bugllo Ankaraya 

gidiyor 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 

dün sabah lstanbul valiıile bir· 
likte Y alovaya ıitmittir. 

Şükrü Kaya 8. bu akı•mki 
trenle Aokaraya d6necektir. 

Vekil 8. , birkaç gün eYvel 
villyetlerde yeni tetkilat yapıla
caiına dair bazırlandıjı yazılan 
kanun llyibası hakkında sorulan 
suale, yeni miilkt teşkilit mev• 
zuu bahsolmadıtı, hazırlanan il· 
yibanın ancak villyetlerln itlerini 
dalia mükemmel tedvir edebil· 
meleri gayesine matuf ve dahili 
servislerinin tanzimine ait bulun
duzu, dahili itleri tanzimin, iti 
çok, mıntakası geniş viliyetlerde 
fazla, diğerlerinde az memur 
bulundurmak suretile temini ta· 
bii olduğu cevabını vermiştir. 

Diğer taraftan Şükrli Kava 
B. son ekmek buhranı meselesi· 
le alikadar olarak belediyeden 
bu hususta malumat iıtemittir. 
Vekil B. bilhassa ekme~ oarhı
nın ne suretle tayin edileceği 
meseleıile allkadar olmuıtur. 
Şü!srii Kaya Beyin emirleri üze
ri,1e belediye ekmek işite daha 
yakından iştigala baılamııtır. Bu 
arada narhın haftada biı tayini 
usulüniln değiıtirilmesi mevzuu 

ismet paşa hükumetinin tesis et • 
tiği istatistik idaresi muntazam su
rette çalışıyor. Her sene memleket:
ıniz.in içtimai ve idari, iktrsadi haya
tını alakadar eden bir, yahut bir kaç 
cilt neşrediyor. Bunu takdir etmek 
lazımdır. Bu cümleden olarak ahiren 
Türkiyede bulunan hayvan cinsleri
nin istatistik vaziyetini gösteren ye -
ni bir eser çıkmıştır. Bu esere ihsai 
ınaJQmatı gösteren haritalar ve re -
simler de iliı,·e edilmiştir. 

bi tetkikler her vakit için faydalı - =b=a=b=is=t=i'=·=========== 
dır. 

Du haritalar memleketimizdeki 
at, kısrak, manda, deve, ko)'"lln, da • 
\'ar, keçi, tiftik, ve saire gihi muhte
lif hayvanların hangi mıntakalarda 
Çok, hangi mıntakalarda az olduğu
nu, yahut hangi taraflarda hiç b".l • 
lunmtlığını canlı hatlarla teslıit et • 
lttiştır. Diğer taraftan mukayeseli re 
Sflllfor muhtelif cins hayvanların 
hangileri diğerlerine nispetle nere -
lerde daha ?:iyade inkişaf h:.ılinde ol 
duğunu mukayeseye hizmet edecek 
s.urette çizilmiştir. Nihayet istatis -
tıkte hayvan ithalatı ,.e ihracatı nok 
taı nazarından faydalı resimler ve ra 
kanılar da konmuştur. 

Türkiye bir ziraat memleketi ol -
~akJa beraber, iktrsadi istikbali bil
h :t.9sa hayvancrlrktadrr. Onun için 
aY\'ancıhk üzerine yapılacak bu d· 

Yalnız çok arzu edilir ki lıu nevi 
tetkikler sadece rakam ve tablo ha • 
linde istatistik dairelerinde kalma • 
sın. Bunlar atakndar mütehassısları 
mız tarafından alınarak esaslı su -
rette izah olunsun. Memleketimizde 
hayvancılık san'atının inkişafı neye 
mütC\·akkıf Lcıe bunun yolları göste -
rilsin. Bu inkişafa mani olan sebep
ler \'arsa bunların izalesi çareleri a
raştırı Isın. 

İşte ancak bu suretledir ki, ista
tistik dairesinin büyük emelderle ça 
lışarak hazırladığı bu kıymetli eser
ler canlanabilir. Memleket de bun -
dan hakkile istifade edebilir. 

Du istatistiğe nazaran umum hay 
vanların miktarında 929 senesine nis 
petle 4 milyona yakm fazlalık var -
drr. 

929 da 27,896,07:>, 930 da 28.:!28,So:ı 
olan hayvan adetleri 931 de otuz mil
yon, 840 bin 349 a çıkmıştır. 

Umum hayvanatın yekun;ında 
muhtelif hayvanların yüzde nic;peti 
1931 de şöyledir: Koyun 36,51, kıl ke 
çi 29,91, sığır 16,79, tiftik 9,98, deve 
0,27, at 1,6.~, manda 1,76, eşek ve ka
tır 3,15. 

KoyUn adedi 11.762,343 tür. Bu hay 

vanın en mütekasif bulunduğu mın
taka Afyon, Izmir, Karstır. 

Kıl keçi adedi 8,777, 071 dir. En 
mütekflSif mıntakalan Denizli, Ispar 
ta, lçel, Mersindir. 

Ti rtik keçi adedi 3,454,639 d~r. En 
mütekasif mıntakalan Afyon, Eski • 
şehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu • 
dur. Davar yekunu 23,994,0:>3 tür. 

Manda ndedi 494,462 dir. En çok 
manda Sinop, Samsun, Zonguldak, 
Kocaelidedir. 
Sığır adedi 4,868,609 dur. En çok 

sığır Zonguldaktadır. 

Deve 80,217 tanedir. En mlltekA • 
sif mıntaka Aydm, Antalya, lçel, Ce 
beliberekettir. 

Eşek 882,595 tanedir. En çok eşek 
Manisa, Denizli ve Aydındadır. At 
480,83.1 adettir. En çok at Aydın, Ma 
nisa, İstanbul ve l\lenıindedir. 

İstatistik hayvan ithalatının 9281 
müstesna 923, ıı, 2;), 26, '1:1, 29, 30, 31 
senelerinde ihracata nisbitile ~ittik
çe azaldığını göstermektedir. Bu nis 
pet 930 ve 31 de azamt haddini bul • 
muştur. 930 da 973000 ftha1e muka • 
bil, 7,;)47,000 931 de de '74,000 e mu
kabil 8,007,000 hayvan ihraç edilmiş
tir. İhraç edilen en çok koyun ve ke-
cidir. i . 

Gaziantep kahramanı anlatıyor: 

Büyük reis : Haydi Allah 
yüzünüzü ak etsin, dedi. 
Bu cümle bütün mücadelem~e bana kuvvet olmuıtur 

Fransızların 1,llrk ahaliye yaptıkları haka
ret ve zulüm cidden facia halini almıştı 
Gaziantep meb'usu Kılıç Ali Be

yin hatıralarını yazmakla meşgul ol
duğunu ve ıimdiden büyü!; bir cUt 
teşkil eden bu hatıralann lıeye!i 

umumiyesi gene "Yakıt,, karilerine 
vadedilmiş olmakla beraber, bil he
yeti umumiye tamanılannuş bulun
madığı için. karilerimize, şinıdüik 

yalruz bu hatıraların kendi tesel
sülünce, bazı sayfalarını ve bazı 

sayfaalrından da bazı parçalarım trık
dim edeceğimizi dün işaret etmiştik. 

Gen dün işaret ettiğimiz gibi hatı
ralardan gelişi güzel alınan bu par
çalar, Ayintebe, Gazi adını; bü
yük Gazinin tarihi nutkunda da Kılıç 
Ali'ye gıpta olunur, mevkii temin -. 
den cenup mücadelelerinin menka· 
beleri içinde milletin istiklalini al
mak için çektiği emekleri yeniden tak
düıe fırsat verecektir. 

/stlrıaah ettiğimiz parçalar şunlar
dır: 

••• Büyük harp nihayet bulduğu 
günlerde ben Azerbaycan'daki ordu
muzla beraber bulunuyordum. 

Mütareke haberile beraber lstan
bulda yeni teşekkül eden izzet Paşa 
kabinesi tarafından, derhal Azerbay
canı terk Ye orduyu terhis etmemiz 
emri de ıeldi. 

Silihlanmm teslim ve Azerbayca
nı terketmek teklifi bize pek ağır gel
di. 

lstanbuldan aldığımız haber, pek 
fena idi. 

••• lstanbul hükOmeti, terhis ve 

Kdıç All S. mlllt mDcedele 
esnasında 

silahlan terketmek emrini kabul et
miyenlere, Asi nazarile bakılacağını 

bthffrlyordu. 
.' •• · lsta:nbu1a geldiğim zaman, çok 

sevdiğim aSkerliğime, bu şerefli ' 'a
zif eme veda etmek mecburiyetini duy
dum. 

lzmir işgal edilmişti. Anadoluya 
· (Lutfen sayfayı çeviriniz) 

Futboldaki gerileylşinliZe 
acı bir misal · daha !r 

Galatasaray - Fener muhtelltl, Sel~nlk 
takımını diln de ancak sıfıra karşı . 

bir sayı ile yenebildi 

.. ,. 
- .. 

lkl"lakım bir arada we maçtan bir g8rUnu, 
• . · - X azısı 4 üncü sayftm~~ 
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<;aziantep kahra- ı o~ı;: .. I Telgral Haberleri Türk-Iran 
manı anlatıyor Harıc1 Kardeşlik tarihi 

ge~i~karnrffrmi~im. ı~~~~~-.~~~~~~~~~~~~~-.~.~~~~~~~~·c~~~- L fuş mn~ıeml~ffi m~ı~ı 
.. Serbestçe _çalışabilmek için derhal Pompeıde bulunan Butçe enevre ve ozan yetinin ihtilafh kalan bir nokta h 
ıstıfamı ,·erdım. • } k f J d kında ''Burası bir gün Iran için m' 

Is k • k tl O dafaa vasıtası olacaktır,, demesi, b Artık tanbulda durmak inı ·anı ıyme ) eser er n eranS arın a 
nun üzerine ihtilaftan haberdar ola 

da kalmamıştı· B •• •• k Şah hazretlerinin "Hayır, meseleyi 
Bu sıralarda, fedakar arkada5lar· italyadan bir yatla Ame• UgUn ffiUZa ere- DUnyanın vaziyeti naıul dU· suretle mütalea etmeyiniz, Türki 

dan yüzbaşı Salim Beye tc~adür rlkayakaçmldı. Tah· zeltllecek ? Alman başve· ile lran hiç bir vakit müsellah iht 
ettim. o da benim gibi aynı his klkat yapıhyor sine başlanıyor kitine göre .... ıar \"aziyetine dü...c:mıiyecektir.,, tarz 
ve aynı maksatla askerlikten istifa et- Roma, 19 (A.A) - Gayet Cenevre, 19 (A.A) - Hafta da c"·ap vermesi, bu suretle mevzu 
mişti . Onunla beraber derhal Is- mühim miktarda Pompei anti- Aankara, 19 (Vakıt) - Yarın" tatili, birkaç zamandanberi dü- bahs ihtilatın hallfni teshil etm 
tanbuhı terketmiye karar ,·erdik. kalarının harice ~ötürülmesi me- (bugün) Mecliste bütçe müzake- şünülen busuıi mükalemelere Türk milletinin kalbinde ebedl ola. 

8 EylUl 1919 sabahı, Seyrlserain selesi dolayısile Florence, Roma relerine başlanacaktır. Maliye tahsis edilmiştir. rak hürmetle muhafaza edeceji kıy 
idaresinin Yürük vapuruna hinmiye ve Napoli'de tahkikata başlaml- vekili bu münasebetle bütçe hak- Heyetler reislerinden bazıları, metli bir hatıra olacaktır. ÇünkU .,a 
muvaffak olduk. kında uzun izahat verecektir. d. ..k~I l b l k il . Rıza han hazretleri, bu güzel sözle 

• . • lzmir'in i galini müteakip Ay- mıştır. iın, mu a eme ere aş ama • ile ayni zamanda Türk milletinin In 
vahğa gelmiş olan nlay kumnndanı A- Pompei ve Herculaoum hafri- zere buraya gelmişlerdir. Diier na karşı olan samimi hissiyatını lf 
1i Bey (Afyon meb'usu) sırf l<encli Ya- yatı neticesinde meydana çı~a ·roplanıyorı'ar 1 heyetlerin gelmesine intizar olun· de etmiştir. 
tanpervcrane teşebbüsü ile, Ay,·alrk'tıı rılmış olan bir çok som altından maktadır. Türklerle lranlılar arasına vakt 
işgale karşı mukavemet etmesi \'e eşya Napoli piyasasında 1 mil· M, Grandi, M. Benes ve Sir le mezhep ayrılıkları düşfüenler v 
bütün o havaliyi müdafaa iç.in halkın yon lira bedel mukabilinde sah· Alnıan bükômeflerl John Simon dün akşam gelmiş- bu ayrılrkları müsellah ihtilatlara k 
vatanperverlik hislerini uyand ıran'bir lığa çıkan!mışhr. terdir. M. Paul Boncour ve ih· dar götürener, kimler olursa olsun 
celaletle teşkilat yaparak, hu s ece Asarı atika tacir ve ko!eksi· dahi it ye nazırları timal M. Mak Donald da bugün Jar, affediJmez hatalar yapmışla 
Bargama'yı bamp düşman kuvvetle· yoncusu ola~ Amerika'Jının Na- geleceklerdir. bu hataları ile her iki memlekete b 
rini tamamile imha etmesi. diğer l 1 Berllnde mUntm bir toplantı yük zararlar vermişlerdi r. Bu hat 
sahalardaki efrat ve zabitanm hisle- polide l:ulunan yah, gi~lice ~ - yaparak dahill vaziyet etra· Almanya ve tamirat borçlar1 Jar insanlığın yüzünü kızartacak, a) 
rini kuvvetlendiriyor, cesaretlerini yayı terk etmiş ve sah ığa çı a· fında göru,ecekler Berlin, ı 9 (A.A) - Volf ajan· ni zamanda istikbal için de ibret al 
tahrik ediyordu.,, rılan eşyadan artık bahsedilmez Berlin, 19 (A.A) - Alman hU- sı bildiriyor : Almanya Başvekili naca~ hadiscterdir. 

Bandırma'ya vardığımızdan üç sa- olmuştur. kümetleri dahiliye nazırları, Al· Von Papen, tamirat konferan- Şah Rıza Han Hazretlerinin ço 
at sonra, hareket eden trene bindik. Malüm olduiu veçhile hafriyat b sındaki izahatı esnasanda Yung 15• abctle ifade ettikleri gibi artı · k l manya dahiliye nazırı aron von 
Bu da pek müşkül oldu· neticesinde meydana çı an an plAnıoın tanzim olundu<ru 1927 maziye ait olan bu hatalar, bunda 

F 'J I ı d 'h em Gayl ile görüşmek üzere bu ayın ,. Çünkü hat, ransız ar tarafın- eşyanın ta ya an 1 racı m • senesindenberi cihan iktısadiya· sonra bir daha tekerrür etmiyecek 
dan is~ml edilmişti . nundur. Polis tahkikata baıla· 22 sinde Berlin' de taplanacak- d · · 'kb' tir . Ahiren iki memleket arasında tec 

.~ !ardır. tanın nasıl eğıştiğinı ve nı ın· 
Ve Fransız'lar Türk ahaliye karşı mıştır. tikten bedbinliğe ve nihayet Ü· diden aktedilen muahedeler ve hu 

çok müşkültit gösieriyorlardı. ----------- Her ne kadar hükumet ma· dutlarda yapılan tashihler de bu ha 
Gece, Balıkesir'e indik. Tayyare posta bafili, her kabine tebeddülünde mitsiz bir hale düştüğünü göster· taların bir daha tekerrür etmiyeceğ 
... d d f k k t miş ve .-öyle demic:tir : .luaksa ımız, ora a ır :ı uman- Nakliya ı b k b 1 b" · · k d'I ':i ~ ni gösteren bir misak kıymet ve ehe 

d b 1 K.. ..1 .. 1 .• K"- ll u a i ır ıçtıma a te ı me- - Bazı ecnebi devl eıler tır:ıfmdan 
anı u unan, opru u u ıu.ım ey ı k tll miyetini haizdir. Du tariht misn.kı h 

(Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa) ile 1 l1rklş • Amerikan ' r • e sioio müteamil olduğunu beyan tediyatın tatili , k cdi muamcleiini n azal- zırhyanlar, memleket ,.e milletlerin 
temas ederek, Sivas'a gitmek iizere mUzakeroye başlanıyor etmekte ise de bu konferans hu- mıısı, altının yükselmesi nisbetinde borç· ''aptıkları bu şerefli hizmetten dola 

Ankara, 19 (Valcıt) - Türkiş k ı k • · d ıı- · • • t"h lfı f' t J bir hattı hareket tayin etmeleri veya- sust bir ehemmiyeti haiz olaca • ar ·ırmetınm eoı şmeı ı, ıs 1 sa ' t ı:ı • '.'ı hakikaten takdir ve tebrlke !!vık 
Amerikan •irketinin tal;p o!dugu- ı dil · · b 1 ·...ı • J but lüzum varsa kendi ne·ıdinde " hr. Zira Alman hükumetleri da- arının şmesı ve sııır orç ar ı..,.n ycnı tır. 
Istaobul - Ankara • Kayseri ve b' · · · • k ı k d çalrfmak için derhal nzife almaktı. bilinde Hitler hücum kıtaatının ı r tesvıye suretını zarurı · ı m ıı ·ca ır. 

Balıkesir istasyonuna gece 3 arısı lstanbul • 1 rabzon ·Erzurum tay· Varsay muahedesinin tetkiki 
inmiştik- yare posta nakliyatı posta ida- faaliyetine ait memnuniyeti kal- Viyana ı 9 ( A. A) _ Avrupa 

Polis hü,iyetfmizi tetkik etmek js,.. resince esas itibarile kabul edil- dıran ve üniforma taşmmasma ittihadı birliği reisi M. Kalerghi 
tediği sırada, tesadüfen istasyonda bu di. Yakanda şirketle mtlzakereye mezuniyet veren yeni emirname· Lausanne konferansının içtimaı 
lunan ve b!ıim mütenekkiren seyahat baılanacaktır. )erin tatbikini mUzakere edektir. münasebetile Fransa ve Alman· 
ettiğimizi anlıyan Osman zade Ham-,.== ··t ==.k===aı=i=d=e=n=so=n=ra==F=r=ans=ız=·=ıa=r=u NaziJer, "cenubi Almanyanm ya hükumetlerine Versailleı mu-
di, . (İzmir meb'usu) derhal müdahale t:ı:r:u: e~p edemiyeceğimi istizaıt asi hükumetleri,, diye tavıif et- ahedesinin gerek galipleri ve 
ettı: ettim Büyük Reis, teşkilatın n.nı.A · tikleri cenup hükumetlerine ve gerek mağlüptarı taahhüt altına 

- Yabancı değiller, bırakınız! li d • a derhPl dü•m:ıl't m.ın- V b 1 dd 
D di b. · d h l · t d n en sonr ' · Y bilhassa Bavyeraya karşı hücum- sokan ilsonun meı r 4 ma e· e ve ızı er: a ıs asyon an blr t-'k"md"'. 11 •··r·•etmek 5 ... lAhiyetini haiz J b d 

.. " " wa u " J. !arına devam t:tmektedirler. sine müstenit versail es mua e e-.ı r::ı~aya bindtrc:e~ şch~e yoll~dı • olduğumu söyliyerek, bUtün mticade- • • d tk'k" -
t .e"c ilerlemışta . Gün dogmasına lt-l('rimch• bana .ku\'Vet olan su cümleyi All iktisat mec;uaı namesinın yeoı en te ı me mu-
. ı t ="-'- · d h k 1 .,. Berlin, 19 (A.A) - 3 aıadan lcallik müsbet bir program gön-az. lia mı~ ı. çgltr c er yer . :apa ı ilave buyurdular: 

ıd ı _ Haydi. Allah yüzünüzü ak et· mürekkep bir ali iktısat mec'isi dermişt i r. 
Doğruca. Kllım Beyin karagahma sin! vücuda getirilmiştir. Vazifesi, 

git~ik. Kendisini, gecenin lıu vaktin- C 1 / ;; milli iktısat nazırile Alman ka-
de, bir ~ok mahrumiyetlet' iç!nde ve .ıenuorı t 0:1rll •.• binesi arasında bir ihtilaf zuhüru 
lıaritasmın ba.'1Jlda çalışırken bulduk. Son bahar. 1919 senesinin Teşrini-

Kendimizi tanıttık. Maksadımızı sanisi. Dört kişilik bir süvari müfreze- takdirinde hakemlik yapmaktır. 
anlatbk. Hasbühal ettik. si halinde Sivas'tan Elbüstan'a doğru 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine indik . Ayın on sekizinci günU ElbUs
iltihak etmek üzere hemen ertesi ak- tan göründü. 
şam Akhio:ır, 8'.llihli .\nrk, Eskişehir Doğruca kasabada Müdafaai Hu. 
tarlkile Ankaray:ı 24 Uncü fırk~ ku- kuk reisi Nasip zade Mehmet I:
mandanr (Şehidi muhterem) Mahmut fendinin evine indik ve derhal l\.fusta. 
Beyin nezdine hareket etmemiz ka- fa Kemal Paşa Hazretlerinin tavsiye 
rarlaştı. buyurduklan, Sağır Hakim demek-

Temsil heyetinin bulunduğu Siva· 
sa, akşam üzeri vardık ve doğruca he
yetin faaliyette bulunduğu mektep 
binasına indik. Vakit gece yarısı ol
lfnlştu. 

Pap hazretleri içtimada idiler, iç
tima çok eürmedL Heyet dağılınca ken 
öilerine mahsus olan yüksek, müteva
zı":ve derin samimiyetle k:ıbul edildik. 

Böyük Reis ile olan bu ilk müla
kat, lstanbulun elim vaziyetine dair 
sımlmt bir hasbühalden ıbaretti. 

Ertesi günti gene Temsil heyeti 
~lanmıştı. İçtimaı müteakip Paşa 
Ila.zretlerinln nezdine davet edildik. 

Paşa Hazretleri, bize Adana, Ma
raş ve Antep civarındaki düşman 

larfovetlerinden bahis buyurduktan 
soııra şu emri verdiler: 

*Adana ve havalisi ile Maraş, Ur
fa, Antep Fransız'lar tarafından 
işgal edilmiştir. Diişmanın işgal et
tiği mahaller halkına yaptığı mezalim 
son dereceye varmıştır. -
Şarkt Adana'ya, topçu binbaşısı Ke

mal ve yüzbaşı Osman P.t>yleri i
zam ettim. Sizi de Maraş ve Antep 
havalisine göndermek arzusundayim . 
Buralardaki vatandaşlanmız yardım 
bekJiyorlar, vaziyet pek mühimdir. 
Sür'atle hareket ediniz ve derhal teş
kililta haşlayınız .. ,, 

Hareketimizden biraz C\'Vel, son e
mirlerini almak ve elini öpmek Hzere 
Büyük Reis Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerini ziyarete gittim. 

Vaıdfelerimizfn kutsiyetini n her 
Jtalde muvaffak olacağrmrzı beyan 
buyurdular. 

Tepöilr edip ayn]rrken. ~A-

le maruf Şam sulh h!kiırıi A!i 
Riza Efendiyi de buraya davet ettik. 
Bu zat, o zaman Büyük Reisin enmi· 
yetini kazanmış, husust şifreye de 
malik bir zat idi. Bu sırada kolor
du mümessili binbaşı Südi Bey de 
geldi. Maksadımızı ve hüviyetimizi 
tanıthk. Müzakereye başladık. 

Elbiistan'da vaziyet şöyle idi: 
Fransızlar Urfa, Marq ve An • 

tebi işgal etmitlerdi . 
Düşman mütemadiyen (Zeytin) ve 

(Maraş) ermenilerini teçhiz ediyor. 
Maraş'taki mevcut kuvvetlerini her 
gün arttmrorlardı. 

Maksatlan, i§lral sahasını genişlet
mek, şimale, Sivasa doğru yürümek
ti. 

Türle ahaliye kal'fl yapılan hakı -
ret ve zülüm, cidden facia halini al
mıştı . Milli gurur ve haysiyeti . 
mize karşı yapılan bu çirkhı ta -
arruzlar, her gün bir vak'a çıkmasına 
nsiJe oluyordu. 

Hatti ElbUstan'a vlsıl olduğumuz 
gün, Maraş'tan şu haberi aldık: 
Maraş Ç&rf18Inda sarhoş bir Fransız 
neferi, kadınlar hamamına girmiş, 
büyük bir heyecan çıkannl§tı • 

Gene aynı gün bir başka sarhoş 
Fransız askeri, sokakta bf r Türk ka
dınına saldırmış, kadmcağızt yere 
yatırmış. 

Bu çirkin manzarayı tesadüf en e -
vinin balkonundan gören Ali Efendi 
isminde hamiyetli bir Türk, milli 
asabiyetinin galeyanı ile hemen ta • 
bancasına sarılmış ve iki kurşunla 

Fransız neferini öldilrmUş, kenaisf, 
firar etmiştir. 

· - Deıxım edecek -

Bulgaristanda 
Komünistlerin 
Muhakemesi bitti 

Sofya, 19 (A.A) - Havas A
jansı bildiriyor : 

Gizli bir "teıkilAta mensubiyet· 
!erinden dolayı geçen T eşrinisa
nide tevkif edilen komünistlerin 
davası bitmittir. Hatırlarda olsa 
gerektir ki maznunlardan üçü 
derdest edildikleri sırada intihar 
etmişlerdir. Şeriki cürümlerden 
on itdsi bakimıere hakaret ve 
enternasyonal marşını terennüm 
ettikleri için davanan ilk günle· 
rinde mahkemeden kovulmuşlar
dır. Müdafaa vekilleri de pro· 
testo makamında vazifelerine de· 
vamdan içtiaap etmişlerdir. 

Maznunlardan albıı on iki bu
çuk, üçü yedi buçuk, üçü de 
dörder buçuk seneye mahkum 
olmuşlardır. 

Memlekette 
Telef on ağları 
Ankara. 19 (Vakıt) - Yalova 

Bursa telefonunun inıaahna de· 
vam olunuyor. Hu kısım bittik· 
ten ıonra Karaköye kadar tem· 
dit edilerek Ankara • Bursa· Ya· 
loYa arasında mükileme temin 
edilecektir. 

Buraa - Bahkesir • Manisa tele· 
fon hattı için lizım g~len leva· 
zım ıipariı edilmiıtir. Gelir gel· 
meı iaıaata baılanacaktır. 

Meksikada zelzele 
Çok şiddetli oldu • Ahali, 

korkudan kırlara çıkh 
Nevyork, 19 (A.A) - Meksi· 

kadan gelen telgraflara nazaran 
Meksikamn takriben 500 kilo
ınetro garbinde kain Manzanillo 
mıntakasında şiddetli bir zelzele 
olmuştur. 

Münakalat inkitaa uğramıştır. 
Nufusça telefat vukuu haber ve
rilmektedir. 

Meksiko, 19 (A.A) -:Colima 
da bir zelzele olmuştur. Birçok 
binalar. hasara uğramıştır. Mek· 
sikoda birçok elektrik aademe
leri müşahede edilmiştir. Dehşe-
te düçar olan ahali, parklara ve 
karılra iltica dm iştir. 

lzmlrde kovukta ya
şıyan bir kadın! 

lzmir, 18 - lzmirde yedi bu
çuk senedenberi yangan yerlerin· 
deki bir kovuktan çıkmıyan bir 
Romen kadını bulunmuştur. Ver
diği ifadeye göre, umumi harpte 
stvdiği bir 1 ilrkle Türkiyeye 
gelmiş, dört ıene sonra sevdi· 
ğinden ayrılmış, başkası ile ya· 
şamıya başlamış ve girdiği ko
vuktan çıkmamıştır. 

Romen kadını kendisinin Ro-
manyada anası babası olduğunu, 
fakat yanlarına gitmiye yüzü ol
madığına söylemektedir. 

Tahkikata devam edilmekte
dir. Hadise esrarengiz bir ıekil 
arzetmektedir. 

latanbul kazanç temyiz 
komisyonu reisi 

lzmir, 19 (Vakıt) - Istanbul 
kazanç temyiz komisyonu riya· 
ıetinc tayin adilen defterdar 
HOseyin AYni B. Istanbula ha· 
reket etti. 

Mehmet Asım 

Gizli dervişlik 
Ma:;,isada maznunlar1n blrkısm 

hapse mehkOm edlldller 
Manisa, 19 - Şehrimizde giz· 

li bektaşi tekkeıi açmakla maz· 
nun olanlar hakkında verilen ka
rar dün mahkemede maznunlara 
bildirildi . 

Bektaşi alialığı yapmakla 
maznun Hasan Haki efendi dört 
ay hapse ve altmış lira ağır pa
ra cezasına mahkum edilmiştir. 
Diğer maznunlardan Tevfik, Ha· 
san, Naili efendilerle Remziye 
hanım üç ay hapis ve elliıer li· 
ra para cezasına mahkum olmuı
lardır. Bunların cezası tecil edil
miştir. 

Diier maznunlardan Sait, Alt 
Sacit, Agah ve Muhiddin efen
dilerle Fatma, Havva bınimlar 
beraet kararı almışlardır. Beraet 
kararları ekseriyetle ittihaz edil· 
miıtir. Öğrendiğime g5re müd
deiumumilik makamı bu karan 
bir kaç noktadan temyiz etmiş• 
tir. 

MalQller hakkında bir kanun 
Ankara, 19 (A.A) - Malül 

gaziler cemiyetinin müracaab ve 
Milli müdafaa vekiletinin teıeb
bllsü üıerine 1 O sencliklerini al• 
mış olan maluller bakk1nba yeni 
bir karar verilmiıtir. Buna naza
ran 1 O seoeliklerini almıı olan 
malullere tesviye tarihiııden iti· 
baren maaşları iadeten tabıiı 
o!unacak ve 10 senelik olarak 
aldıkları miktar ödendikten ıon
ra maaşlarınan tediyesine deYam 
edilecektir. 

lzmlr beledlye•lnln 
tasavvurlar1 

Iımir, 19 (Vakıt) - Belediye, 
Viyanada olduğu gibi . amele 
apartmanları inşasını ve burada 
ameleyi ucuz ıurette iakln et• 
meyi dfifünmektedir. 

ltalyada komUniatler bir 
Fa•lstl öldUrdUler 

Roma, 19 (A.A) - Modene 
eyaletinde bir faşisti öldilrmekle 
maznun bir çok komünistler teY" 
kif edilmiştir. 

Maklül faıistin ceıedi, 6 ma
yısta Scccbia nehrinde bulall"' 
muıtur. 



===~=======~~===================:;:;:::;:;::============:..3 -VAKiT 20 Hazirı.n 1932 ~ 
1 ... __ G_l_a_l_n __ B_a,_b_e_r_l_e_r_l ___ l. I Ticaret ~e tkhsat 

.. - - --
G U N U N -- --- -- -

-===-=-::=--=--~==-

~ Sİ Y_AS B Tİ 
Amerika, Relslcilm

hur lntlhabatına 
hazırlanıyor 

Adliyede: Aktris SiranllŞ H. Belediyedeı Buğday flathlrı 
ikimiz Ucuz apartmanlar! Gene mi ytıksellyor? 

Bir şair mahkemeye 
verildi Amerika'da günün en mühim mese

lesi, Reisicümhur intihabatıdır. 
Şimdiki halde intihabat için hazır- Genç şairlerimiz.den Yaşar Na-

hldar yapılmaktadır. bi Bey aleyhine lıtanbul mllddei-
Şfkağo'da toplanan cümhuriyet fır- umumiliğince bir dava açılmıttır. 

kaaı mUmessilleri, llM rey içinden Davanın sebebi şairin l{eçenler-
1100 rey ile M. Hoover'f yeniden Reisi de intişar eden .. ikimiz,, isimli 
ttbnhur namzeti ilin etmiye karar şür kitabının müstehcen ve ha-
?trml§tir. yasızca göriilmilş olmasıdır. 

M. Hoover'in Cümhuriyet fırkası Muhakemeye dün lstaobul As-
tarafından namZ<?t ilfln edilip edilme- liye mahkemesi birinci ceza dai
lllesi uzun münakaşaları mucip ol- resitıde baılanılacaktı, fakat şa
llluttuT. Fakat neticede büyük bir Me beraber kitabın basıldığı 
ekseriyetle namzetlik ilanı üzerin- matbaa sahibi aleyhine de dava 
de reyler toplanmıştır. açılmıt ve matbaacı mahkemeye 

Bunun birinci sebebi, hali hazırda gelmemiş olduğu için davanın 
tiimburiyetçilerin demokrnt fırlrnsrna rüyetine başlanılamamış, matbaa 
karşı mücndelede mm•affak ola- sahibinin de getirilmesı için mu
hilmek için çok mütesanit hnreket hakeme 23 haziran perşembe 
etmesinde zaruret olmasıdır. Onun gününe bırakılmışhr. 
için 'M. Hoover'in aleyhinde fırka a- Otuz yerde h1rsızhk eden adam 
·ıaları biJ~ namzetliğine rey- vcrmi5- Sabıkalı Arnavut Ibıahim hak-
lerdir. D!~er taraftan ( ~~hur!· kında verilen otuz sene ağır 
Yet fırkası. ıçınde M. Hoove~· ın baız hapıs cezasını temiz mahkemesi 
olduğu nüfuz:ı rekabet edece!i di<{er nakzetmiş ve dün ağır ceza da-

hlr şahsiyet yoktur. Hu da namzet - ·d · l, 
ıl&: • b"' ··k b" k . t .1 1 vayı yem en g8rmıye baş amış-
5ının uyu ır e serıye ı e rn- t 

huı edflmesine F.elıep olmustur. ır. . . 
Demokrat fırkası, cümhuriyetçi- ~brahını, J 929 aenesıode muh-

leri, Amerika'da zuhur eden büyük tchf gün ~e aylarda cam kırmak 
fktısadf ve mali buhrana seb<:biyet roayrnuncu!;{la kapı açmak ve 
~rmit olmakla ittiham ediyor. sair suretlerle otuza yakın ev 

cumhuriyetçiler ise. bilakis bu soymuştu, zabıtanın şiddetli ta
.. ziyetin mes'uliyeti muhaliflerine kibine ragmeo bir türlü ele geç
alt olduğunu söyliyerek kendilerini miyen hırsız günUn birinde Eski
JllUdafaa eyliyorlar. Cümhuriyetci- şehirde yakalanıyor ve lstanbul 
ler, lntihabatta, yekpare bir cephe aıliyc ceza mahkemesinde sor
halinde ortaya çıkarak mücadele et • guya çekiliyordu. Fakat, tam 
inek suretile muhaliflerine galebe e - muhakeme 11rasmda tecil kaou
deceklerini tahmin eyliyorlar. nu çıkmıt ve lbrahim tecile tabi 

MalOmdur ki, Amerika'da l\f, Hoo - tutulerak adliyenin pencesinden 
tıer'in bir de muavini vardır. Bu zat. sıyrılmııtı. 

Kilrli:''~r • _ . . Serbestliğini tecil kanununa 
Ktirtis, çok yaşlı oldogu içrn Cüm • borçlu olduğunu unutan sabıkalı 

hurfyet fırkasının genç azası tara - yeni cürümlar ikaında gecikme-
fnıdan te~itlere ~~ruz kalıyordu. miflİ. M. Iskotun evinde yapılan 

Onun ıçın son ıtıhabat esnasında 1 ı lk"I d ' b" 
Rlisicümhur muavıninfn de değişti - !Oyguncu u.c ev\'.,e 1 er en ır 
rilmesi ihtimali mevzuu bahsoluyor __ numa!a daha ynl<.aektl Arnavu~ 
du. Cümhuriyet fırkasının tam bir lbrabım, b~kçı Me~medı 
tesanüt ne intihabat mücadelesine yaıalamış, ~akıbe gelen polıslerc 
ıirmek ihtiyacını hissetmesi hasebile karşı da sıllh ku\lanmıştı. 
l:Urtia'in de yerinde bırakılmasına ka lbrahimin sorguya çekildiği 
rar verilmiştir. Binaenaleyh bu yer bu clefa ceza mahkemesi 
Doktai naaz.rdan ~vcut stntok~ mu _ değ:J, Ağırceza mahkemesi olu
hafaza edilmiş olacaktır. yordu. Tecile tabi tutulan evrak 

Şimdi itin en mühim safhası, in . ta Ceza mahkemesinden celp ve 
tihabat mücadelesi programının tes - M. lıkot davasilc birleştirilmişti. 
bit edil~dir · . Cereyan eden muhakemesi 

Efer Cu~h~nyet fırkası bu proğ - neticesinde suç:u lbrahime dok· 
lamın tanzımı meselesinde de aza • san sene hapis cez.ası verilmek 
111 arasında kuvvetli bir ittihat temin lazım gelmifti. Fakat en faz.la 
edebilirse, intihabata nisbeten da - ağır hapis cezası ot~z seneydi 
ha müsait şerait içinde girmi7 ola - ve lbrahimio cezası da otuz se~ 
taitır • ne olmuştu. 

intihabat proğramında, münaka5;a - N k - · 
)1 mii~ip olacak 1 1 1

.:. a zen gorülmesıne baılanao 
" mese e ere ge ınce, d d'" kii 1 • d 'dd' 

hunıann başında beynelmilel harp avanın un ce ~eaın e ı ıa 
lao-ıan meselesı· vard A 1 , makamı dava tahkıkatıoda nok-

·s ır. n aşı. - 1 1 d .. t tk"k 
dıfnıa göre, bu meselede hüık'" t• san o up o ma ıgıoı e ı ve 

ume ın Ü l b . . k . 
t]fnf, kolunu. bağlamıyacak bir for _ m ta ea eyanı ıçıo evra ı ıste-

Kahirede vefat etti iki gündenberi buğday fintlann· 
da tekrar bir tereffü başlamıştır. 

Türk sahnesine uzun müddet Fena malzeme ile mi Dün borsada çok hararetli muame 
hizmet etmiş olan kadın san'at· yapılıyor ?. le olmuştur. Manmafih evvelki günkü 

fiat üzerinde venidcn bir ~reffü ol· 
karlardan Siranuş Hanım Kahi- Şehrin muhtelif semtlerinde mamışsa da fiat 9 kuruşla 9 buçulC 
rede ölmüştür. ,_ kuruş arasında tehalüf etmiştir. 

A 1 M K 
yapılan bazı apartmanların ço~ Borsa heyeti, katibi umumi, -ve 

11 ismi öbrübe aotarcı- ucuza çıkarıldığı iıiUlmiş ve bu borsn komiserile lstanbol belediye • 
yandı. 1862 de Beyoğlunda doğ- si iktısat miidürü Asım beyler dün 

apartmanları yapan baz.ı uıtalar-
muştu. 1873 te 00 bir yaşında borsada buğday fiatlarının tereffüü 

la mı"marl""rın malzemenin fena- h kk d k d t tkik tt bulun iken tiyatroya intisap etmişti. ;a a · ın a ya ın an e a a 

S f 
sını kullanarak iaşaat yaptıkları muşlar, bilhassa :ıhcılnrı ~e mu.\me -

iranuş Hanım, muhteli trup- le yapanları öğrenmişlerdir. Dün • 
)arla lstanbulda, Anadolunun bir neticHine karar verilmiştir. Bu kil tetkikte horn .. da muamele yapan 
çok şehirlerinde, Kafkasyada, arada beş, altı katlı binaların ,.e buğday alım işiyle uğraşan tacir-
Mısırda, Yunanistanda ve dig· er 8 - 9 bin liraya yapılbildiği de lerin mutat tacirler ile fırıncılardan 

ibaret olduğu nnlaşılmıştır. 
Balkan memleketlerinde verilen görülmüştür. Muamele yapan bir buğday taci • 
temsillerde rol almıştı. Son za- Belediye, 9ubelere inıaahn sı· ri buğday fiatının yeni tereffüü 
manlarda Mısırda ikamet etmek- kı bir surette kontrol edilmesini haldunda demiştir ki: - Buğday fiatlarının m:\yıs ve 
tc idi, yetmiş yaşında idi. bildirmiştir. haziran aylarındaki yükseli~ine e -

Geçen nisanda Mısırdaki sah- Beyazıttakl kavi• hcmmiyet verilmez. Yalnız borada 
ne mensupları tar. afından Sira· değil Anadoluda bu rakam daha faz 

Beyazıtta Zeynep H. ko:ıağı Jadır. nilhassa c!oğrudan doğruya, 
DUf Hsnım terefine bir müsa- önündeki tramvay kavıini düzelt- köylüyle temas eden esnaf ve tacir. 
mere hazırlanm;ş, fakat artist ler bu fiatın daha yüksex olduğunu 
bu mDsamerenin verileceği tarih· mek işini belediye ile tramvay bildirmektedirler. 

şir!<eti müştereken yapacaklar· Bunun sebebi aşikiu· surette yeni 
ten bir gün evvel hastalanmış mahsul arifcşin<le olduğumuz irin • 

· d h" d"l · t" dır. Belediye, masrafın b:r kıs· ~ ve merasım e te ır e ı mıı ı; dir. J\öylünün elinde küfi derecede 
Siranuf Hanım haziranın onuncu mma iştirak edecektir. Bu mas· mahsul kalmam·ştır. Tacirler topla· 

g ünU ölmüş ve aagw bgw 1Dda yapı- raf belediyece kabul edilerek dıkları mahsulü şimdiden satmakta-
dırlar. Mesele bundan iharettir. 

lamıyan merasim cenazesinde ya- şirkete verilmediği için, kaviste l\fa:ırnafih fiatın son günlerdeki 
pılmışhr. muntaz.am bir ıekle konamamak- terdfüünün en biiyillc :\millerinden 

tadır. Yeni biltçe Ankaradan birisi de harice buğday sevkedebil -
Müessif bir irtihal 
"Aktam,, refikimizin tahrir 

müdürü Enis Tahsin Beyin ka
yın ped~r. Silabtarağa fabrika

sı müdür muavini Mustafa Necip 
Beyin pederi "Milliyet,. refikimi 
zin gece sekreter i Nazım Be· 
yin büyilk biraderi sabık matbu
at dahiliye müdUrll Fazlı Necip 
Bey diln gece saat 9 da irtihal 
etttiğini tessürle haber aldık. 

Fazlı Necip Bey, perşembe 
günü Gayri mübadillerin kongre
sinde bulunduktan sonra rahat 

sızlanmış AniFndöpı.ıvatrin neti· 
cesinde vefat etmiştir. 

Merhum k1rka yakın eser ncş 
redcrck memlekt irfanıoa büyük 
hızmctler elmiş, uzun müddet 
Rumclide Asır gazetesini neşret· 
miştir. Merhum, çok dürüst ve 

hayirhah bir zattır. irtihali, mu
cibi teessüftür. 

Cenazesi, bugün öğle vakti 

Şitli tramvay caddesinde 293 
oümaralı Nimet apartımanmdan 
kaldırılarak Maçka kabristanına 
defnedilecektir. 

Kcderdide ailesine, meslekdat· 

larımız Enis Tahsin ve NAzım 
Beylere beyanı taz"vet ederiz. 

KomUnlstler 
KomUnistlik tahrikatı yapan 

yirmiyi mütecaviz komünistin mu· 
hakemesinc temmuzun 19 unda 
Ağırceza mahkemesinde başla
oalacaktır. 

mektir. 
tastik edilip gelince bu iş de Bugünkü vaziyette borsada mua.. 
ballolunabilecektir. mele yapanlara dikkat ettim. Hepal 

her günkü alıcılardan başkaları d~ • 
vakit küresi ğildir ... 

Galata kulesindeki vakit kii- Muharririmiz hundan sonra bt.ır. 
sa rakamları üzerinde tetkikatta lı11• 
Junmuş ve son iki günlük rakamlar
la diğer gün !erdeki ahşverİ:i miktan 
arasında nazarı di!d~ati cclbedecek 
kadar ku\'VCtli farklar görememi17 • 
tir. 

resinin işlemesi için a!it ve ede
vatın belediyeden rasathaneye 
devri icap ediyordu. Beledıye, 

bu alatın devri için dahiliye ve· 
kiletinden müsaade istemiş ve 
bu müsaade verilmittir. Yakın
da devir muamelesi yapılacaktır. 

Hicaz. prensi 
Şehrimizde bu!unan Hicaz 

prensi Emir Faysal Hz. dün mi· 
safir edildiği PcrepalAs otelinde 
istirahat etmiş, bir yere çıkma

mıttır. 

Emlr Hz. Çarşamba veya Per· 
tembe günii Loit Tirycstino kum

panyasının Florentino vapurile 
Batuma hareket edecek, oradan 
Tahrana gidl'cektir. ' 

GUmrUk memurlar1nın imtihanı 

Gümrükte muayene memurla

rına mesleki malümat vermek 
maksadile bir kurs açıl:nıştı. 
Kurstaki tedrisat bit mittir. 

Kursa devam eden muayene 
memurlarının dünden itibaren de 
imtihanlarının icrasına başlan· 
mıştır. 

imtihanda muvaffakiyet kaza· 
nan muayene memurlannın ma· 
aılarına zam yapılacaktır. 

Şehrimize gelen erzak 
Dün şehrimize Anadoludan 46 

vagon ve 4200 çuval buğday gelmit -
tir .. 

Iluncl:ın maada 100 çuval ve bir 
vagon da t•n gelmiştir. 

Dü:1 sehrimize 433 çuval fas~ly~ 
939 çuval fındık i~i, Jj() çuval ve 5 
ragon mısı rla 1439 teneke peynir Ye 
3.U çuval da kaşar gelmiştir. 

Sebebi anlafJllamamı,ı 
Ticaret müdiriyeti benzin hakkıa 

da yapmakta olduğu tetktkatma de-. 
vam etmekedir. Bu hususta me§CUJ 
olan ticaret rnüdiriycti komiseri tet. 
kikama ait raporu hazırlamakta ol. 
duğunu ticaret miidiriyetine bildir • 
miştir. 

\ 'erilen malumata göre lstanbul
daki benzin fiatlarının yükselmesin .. 
deki sebep?er henüz nnlnşılamnmış • 
tır. Ticaret müdil'iyetinin yapmış ol 
duğu t-:?tkikte ba hu'susu mü&blt ma
IUmat m~vcut dcğ'i1clir. 

iş kan11nu meselası • 
Çar amba günü icaret odası umu 

mt meclisi içtima edecektir, Bu içti
mada iki hafta enelki içtimada mU
zakere edilemiyen kazanç kanunu ile 
iş kanunu layihası tetkik edilecek -
tir. 

Evvelce yazdığımız gibi ticaret 
odası idare meclisi arasında iş kanu 
nununa ait 18yiha tetkik edilirken 
bir ihtilat çıktığı için , çarşamba gün 
kü celıtede iş kanunu lAyihuının mU 
zakeresi çok heyecanlı olacaktır. llltll bulunacaktır. Bu dı Avrupa_ miştir. Muhakemeye temmuzun 

blJI tamirat meselesinde' gafil gö . 14 ünde devam edilecektir. 
~mek, sonra harp borçlarında ---------------------?--Q--------------------
4napa devletlerinin her birine ken - ,--· Bu metelik nerede. metelik nerede? 
dl huust fktidanna göre, nıuamel-:a 

Dün bir muharririmiz bu müzake 
re hakkında alakadarlann fikiTlerfni 
sormuştur. 

Buna nazaran ufak sanayile ut
raŞ3n tacirler layihada tesbit edilen 
ve ihtilAfa sebebiyet veren sekiz A
at işe taraftardır. 

etmek esasını mahfuz tutmak sur<'Iİle Bundan yirmi beş, otuz sene evvel lstanbula gelmi§ olan Amerikalı bir gazeteci, bu hafta gene 
temin edilecektir. şehrimizden geçtL Ve geçerken kendisi ile temas eden 'l'ürk gazetecilerine hissiyat ve lntibalarından 

Bundan sonra Amerika için daha bahsetti. Amerikalı gazeteci yirmi beş, otuz sene evvel lstanbula gelişi ile bu defaki geçifi arasındaki 
lllfilılm olan dahilf bir mesele vardır.. müşahede farkını ifade etmt'k için eaki metelikler ile yeni metelikler arasında bir mukayese yapmış: 
lıa da, içki memnuiyetinin muhaCa . "Otuz sene en·cl lstanbulda metelik bir şeydi. Onunla bir çok işler görülebilirdi. Fa.kat şimdi öyle de-
-~ yahut kaldınlmasıdır. ğil r .. " demiş. 

Metfıur Milyarder RokCeller ile Hakikaten Amerika gibi parası altın kıymetinde olan menıleketlerden gelmi§ bir seyyahın hu nıü-
~olombiya darUJ.fünun emini olan M. şahedesindeki isabeti tasdik etmı~k lazımdır. 
-aaray, me-mnuiyetin kaldırılması için Yirmi beş, otuz sene evvel değil metelik, onun yarısı bile iş hayatında, alı§Veri§ Alemind• m!.ihim 
::diden mücadeleye girişmiştir. Fa bir ,eydi. Aileler aruında çocukların yevmiyeleri bir kaç meteliğe inhisar ederdi. Mekteplerde pay -
J t hAIA fikirleri bir noktada bir. dos düdüğü öttüğü zaman dersten çıkan talebeler Arnavut bakkala koşarlar, o zaman kendilerine "Beş 
~rmtye imkin hasıl olmamıştır. beş,, ziyafeti çekerlerdL Onun için mmctesidi şehir Celal Muhtar bey bile "On paranın kıymethıi bilmi • 

ananla beraber, son zamanlarda yen Osmanlı olamaz." derdi. 
tlnahuriyetçilerin iç.ki taraftarlığı Halbuki o eski metelik şimdiki gibi parlak nikelden değil, sadece bakırdı. Elden ele çok dolaştı-
•cılltamnda birleşmeleri imkansız gö _ ğı için rengi bozulur, bakırdan old oğunu anlamak bile müşkül olul'd u. Bununla beraber hakikaten bu 
l'tllJ118tedir. günkü nikel metelik nerede? Evvelki bakır metelik nerede? 

lnhl .. rlar umum mUdUrU 
ta l~biaarlar umum müdilrliiğüne 
aaar'1 edilen tiitnn inhisarı umu
" ınUdllrG HüaoO Beyin bugün d9/• Y•nn Ankaradan ıehrimize 

llllleıi beklenilmektedir. 

'ti lıılai1arlu umum miidOr mua.!i:"· H6snü Beyin ıebrimize 
esinden 110nra tayin edilerek 

"-H.terüae batla7acaklardar. 

Bir kaç gece evvel bir krr tiyatrosu seyrediyordum. 
lünü oynuyordu. 

- Fal bakanm? Fal bakan mı_ 

Sahneye çıkan bir kadın falcı çingenf ro-

Diye oynarken etraftaki seyirciler de sahnedeki fettan oyuncuya panl parıl parhyan m'!tcllk • 
)erden para saçıyordu. Falcı kadın nihayet dayanamadı: 

- Canım, sarı atınız! San atınız!. 
Diye bağırdı. Seyirciler bır taraftan falcı kadına gülüyorlar, bir taraftan da u"di•lna !lak ve • 

riyorlardr: · 
- Hakikaten nerede o e'Jkl metelikler7 nerede bu giinkü metellkler? 

Diyorlardı- - . ••• 

Hüyük sanayi erbabı, yani fabrika 
sahibi olanlar da sekiz ımatin az ol
duğunu ileri sürmektedirler. 

Buıtdan başka küçük sanayi erba
bı, amelenin muayyen bir hak sahibi 
olmasını ve lblettayin işten ~rkanl
mamasını müdafaa etmektedirler. 

Halbuki fabrikatörler, ameleye Is 
tenildiği zaman yol verilmesini ve 
daimi amele istihdam edilmemesini 
istemektedirler. 
Konra sergisine ı,tırak için 

Konyada temmuzun bidayetinden 
itibaren kil,,at edilecek yerli mallar 
sergishıe l8tanbol tacirlerinin de it
tiraki için ticaret odaSJ faaliyete ~ 
miştir. 

Verilen maH\mata göre devlet 
demiryolları Konyadaki sergiye işti
rak edecek tacirlere yüzde elli nis • 
petinde tenzilAt icra edecektir. 

Atine borsası kapah 
Verilen malQmata ıöre Yunan M 

zırlar meclisinin son içtimaında \·a
nan parasının kıymetini teebit ldn. 
Atina borsasının 3 temmuza aur 
kapalı kalmasına karar nrmltfılr • 

Bu husustaki karar allkadarlaTf 
teblii edildifi gibi lıtanbul borsa • 
sına da bildirilmi§tir. 



Futboldaki gerileyişimize 
acı bir misal daha ! 

Galatasaray - Fener muhtelltl, Selanlk 
takımını dün de ancak sıfıra karşı 

bir sayı ile yenebildi 
Galatasaray - Fener muhtelitij 

meşhur Selanik muhteliti ile dün de 
son maçını yaptı. Neticeyi; maçı gör 
miyen veya işitmiyenler arasında ise 
:ıiz. her halde çok merak ediyor ,.e 
meşhur G. F. muhtelitinin ne yaptı
ğını öğrenmek istiyorsunuzdur. Der
hal i;;aret edelim: Bu sefer de ~ıfıra 
karşı tek bir sayı ile Selanik muhte
litini yendi! Taaccüp ve hayret ema
releri göstermeyiniz ve bu neticeyi, 
hatta memnuniyetle telakki edini1~ 
Çünkü bu satırları, G. F. nıuhteI:ti 
berabere kaldı, yahut mağlıip oldu._ 
şeklinde yazmak için de pek az bir 
hamh• ve me. :ıfe kalmıştı .. 

J{. :ıf. :/-

Futbolda ne kadar feci bir gerae -
yiş yaptığımızı evvelki gün bir misal 
le işar'.!t ederken içimizde gene. ken
di görü;;ümüze inanmamış bir hal 
vardı ve ümit ediyorduk ki, ikinci 
maç bizi tatmin edecek ve bizi görü
şümüze inanmamakta hakir çıkara -
cah::-. 

Dünkü maça bu ümitle ve ba is
tekle gittik. Ne yazık ki bu nıaç da 
ilk görüşümüzü teyit etti ve en sayı
lı futbol kuTI·etimizin derme çatma 
bir takım karşsıında nasıl bir aciz 
içinde beyhude yere akıp gittiğini 
tekrar gösterdi. 

Takım şöyle kurulmuştu: 
Hüsamettin, Vahyi, (Ziya) Yas:tr, 

Muzaffer, Nihat, Fikret, l\'iyazi (Lut 
fi), Ala, Mehmet Salim, Kemal Fa -
ruki, Rebii. 

~ 't- • 

Oyun hakkında tafsilat bckliyen 
karilerim, beni bu seferlik mazur 
görsiinler. Bu günlük ancak şunları 
yazmak elimden geliyor: 

Bizim çocuklar bugün de şilt at
mayı tamarnile .• Ama tamamile unut 
muşlardı. Mümkün olı=ıa hatta Yunan 
kalesinin içinde bile pas yapmaktan, 

fantezi yapmaktan vazgeçrniyecek -
lerdi. Tam bir buçuk saat didindi -
ler, tam bir buçuk saat kanter için
de kaldılar. Ve haf hattı gene nadir 
görülen bunaltıcı ve feda kar bir cö
mertlikle muhacim hattını, sonuna 
kadar besledi, fakat.w 

Bütün bu didişme tek bir sayıdan 
başka bir şey vermedi ve insana ıstı
rap veren bu didişme, gene beyhude 
yere akıp gitti .. 

.y. :ıf. • 

Tali rekorunu kıran, misafirleri -
miz dünkü maçta az kalsın neznkct
sizce oynamak rekorunu da klracak
lardı. O kadar ki, bir aralık kendile
rine mensup bir seyircinin bile (Bir 
rivayete göre reisleri) sahaya koşa -
rak, bir tekme savuran kendi oyuncu 
lanndan birisini yumrukhyacak ha
le geldiği görüldü! 

:ıf. :(. :/-

Fakat dünkü maçtan hatıramda 
yaşıyacak yalnız bu acaip iş değil -
dir. Asıl hakiki Yunan futboluna gö 
re kat kat aşağı ve hemen ilk defa 
yan yana geldiği söylenilen bu vasat 
oyunculardan mürekkep Sel:lnik muh 
telitinin, yüksek bir İstanbul muhte
litine karşı aldığı neticeleri unuta -
mıyacağım ve onların pek haklı ola
rak, inanılmıyacak bir muvaffakıyet 
sayd1kları hu mağlubiyeti, J,aJaba!rk 
bir seyirci halkası ortasmda nasıl 
coşkun bir sevinçle tes'it ethkleri de 
gözlerimin önünde hiç silinmiyecek., 

11- • 1(. 

Ne yazık değil mi?w 

A. S. 
idman kengresi yar1n 

toplanıyo 

Ankara, 19 {A. A.) - İdman -:e -
miyetleri ittifakı umumi merkezin • 
den: 

1'e~kilatın altıncı umumi kongresi 
yarın saat n te Halkevinde toplana1 
cal\trr. 

Belgrat'ta toplanan kon~ 
gre neler konuştu? 

Murahhaslarımız avdet etti 
ikinci Balkan kongresinde , 

Belgratta hukukşinaslardan mn-
rekkep bir komisyon teşkiline 
karar verilmişti. Bu karar üzeri· 
ne hü~ümetimiz namına Belgra
da gıdere .c kongreye iştirak 
eden darülfünun müderrislerin
den Ahmet Samim B. dün Bel
grattan şearimize avdet etmiştir. 

Ahmet Samim B. dün bir mu
harririmize Belgrattaki faaliyet 
hakkında şu malumatı vermiştir: 

lstanbuldaki ikinci Balkan .kon· 
gresinin Balkan devletleri huku. 
ku mevzuasını birleştirmek im-
kan ve vesaitini ve bu hususta 
takip edilecek mesai tarzını tet
kik ve tesbit etmek üzere, Bal-
:kan devletleri hukukşinasların· 
d~!1 mürekkep bir komisyon teş
kıhne karar verilmişti. 

Bu karar üzerine top!anan ko 
misyon bu maksatla i:k içt imaı· 
m geçen hafta Belgratta aktetti. 
Kongrede bizden başka Yunan, 
Sırp murahhasları ve Arnavut:uk 
müşahitleri vardı. 

Bulgarlarda kongreye çektik
leri bir telgrafta bazı iktısadi 
sebeple~ üz~rine murahhas gön
dermedıklermden müteessir ol
duklarını biJdirmiılerd ı r. 

içtimada birleşmenin fevaidi 
ve tarzı mesai programı tesbit 
edildi. Bunun üzerine seçilen ko
misyon faaliyete başladı. Bunlar
dan birisi hukuku ceza diğeri de 
hukuku hususiyeye aitti. Hukuku 
huıueiye komisyonuna bendenizi 
~eis olarak seçdıler. Diğer ko· 
misyondaki reis de Yunanlı mu-

rahbas M. Kustaki idi. Mukar
rerat şunlardır: 

1 - Tabiiyet hakkındaki ka-
nunların tevhidi. 

2 - Nikah ahkamının tevhidi. 
3 - Miras ahkamının tevhidi. 
4 - Borçlar hukukuna mlite-

allik umumi prensipler. 
5 - T caretteki çeklerle po

liçelerin ve ticari şirketlerin, ta
ahhüdat ve ukudah tüccariyesinin 
bilbasıa ticari muamelelere dair 
hukukun tevhidi. 

Ceza komisyonunun kararları 
da şunlardır: 

1 - Eevnelmilel ceza komis
yonunun 1930 da hazırladığı ia-
dei mücrimin projesi uas tutu
larak Bafüan hükümetleri arasın-
da bir iadei mücrimin projesi 
ihzarı. 

2 - Beynelmilel hukuku ceza 
cem·yetinin mesaisini nazarı iti-
bara alarak hukuku cezayı tev
hit. 

3- Kadın ve genç kızlan fuhşa 
teşvi~c ahkamının 931 senesinde 
hazırlanan beynelmilel ahkam'l 
uydurulması. 

4 - Balltan mahkemelerinden 
birinden sldır olan ilamat ve 
mukarreratın diğer Balkan hü
kumetlerinde de infaz ve icrası
nın medeniye ve ceza mutıahas

sıslarindan mürekkep muhtelit 
bir komisyon tarafından tetkiki. 

5 - Bu karalara göre muhte
lif Balkan memleketlerinde mer'i 
olan hukuku medeniyenin nika
ha müteallik ahkacu hakkında 

Sigorta işleri 
lstanbuldaki sigorta şirketleri 

1931 senesindeki muamelelerine 
ait umumi bir iıtatistik neşret
mişlerdir. 

Bu istatistiğe nazaran Istanbul-
daki yerli ve ecnebi bütün sigor
ta şirketlerinin bir senelik mua
melesi 6 milyon liraya baliğ ol-
muştur. Şirketler bu miktar için
den ancak 3 milyon lirasını taı
minat olarak ödemişlerdir. Bu 
ıuretle ıigorta şirketlerinin 931 
senesindeki kazanç yekunu 3 
milyon lira olmak üzre tesbit 
edilmiştir. 

Bu rakkamların üçte biri yerli 
sigorta şirketlerine aittir. 

ihtikar mı, değil mi? 
Ticaret müdüriyeti ibtikir yap

makla maznun şeker tacirlerinin 
evrakını vilayette müteşekkil 

ihtikar komisyonuna gündermişti. 
ihtikar komisyonu yaptığı tet

kikte, iki şeker tacirinin ihtikir 
yapmadıklarını, ancak fatura 
üzerinde tahrifat yaptıklarını 

görmüş ve evrakı ticaret müdü
riyetine iade etmiştir. 

Dün ticaret müdüriyeti bu 
tacirlerin ev;akmı tekrar ihtikar 
komiıyonuna giindermiıtir. Tica· 
ret müdüriyeti bu hususta ver
diği malümatta diyorki: 

- Faturadaki tahrifat fiyatı 
yüksek göıtermek için yapılmış
tır. Binaenaleyh mezkür tacirle 
rin ilıtikar yaptıkları mubakkak
tir. 

Bulgar misfirlerimiz 
Bir kaç gün evvel Yamadan 

şehrimize gelen Bulgar gazete
cileri dün akşamki trenle Anka· 
ra'ya gitmişlerdir. 

Gazetecilerle birlikte ankara
ya giden bale heyeti Halkevi 
ıahnesinde bir kaç . temsil ver
dikten sonra buraya gelerek 
DarUlbcdayi Uyatıosunda dil bir 
temsil verecektir. 

iki vapur ~arpıştı 
Kabataş açıklarında bulunan 

Vefa vapuru evvelki akşam saat 
on yedide çıkan ·şiddetlice ruz· 
garın tesirile demirini tarayarak 
akrntıya kapılmış ve o civarda 
demirli bulunan Macar bandralı 
Arpat vapuruna çarpmıştır. Çar
pışmp neticesinde Arpat vapu· 
runun penaneıi kırılmış, Vefa 
vapurnnun da kaptan köprüsü 
parçalanmıştır. 

·······································-············ ....... bir rapor ihzarı bana verilmiştir. 
Çek ve poliçeler hakkında da 
bir rapor ihzarı Selinik h~kuk 
fakültesi müderrislerinden M. 
Kasimadis' e ve iadei mücrimin 
hakkında rapor hazırlanması da 
Belgrat Müderrislerinden M. Ta
ma Y ovaı:oviç' e verilmiştir. 

Bu zevatın ihzar edeceği ra-
porlar Bük1'fle toplanacak olan 
koni'reye verilecektir. 

Kongre ayni zamanda şu 
temennilerde bulunmuştur: 

1 - Balkan hükümetlcrinde 
mer'i olan hukuku mevzuanm hu
tutu esasiyesi hakkında birer ra
por ıhzarı, bunların neşir ve 
ilanı. 

2 - Bütün Balkan bükümet
lerinin l(anunlarının tevhidine 
müteallik olmak üzere aktedilen 
beynelmilel mukavelatı kabul et
meleri. 

3 - Bütün Balkan bükümet
leriain kanunların birleştirilmesi 

maksadı ile inikat etmekte olan 
beynelmilel konferanslara iştirak-
leri. · 

4 - Balkan hükumetleri da
rülfünunları arasında profesör
Jer ve bukukşinaslar teatisi hak
kında ikinci Balkan konferan· 
sında izhar edilen temennilerin 
mevkii file konması. 

OObl çöllerinde ı. 
Türkçeye çeviren: ÖMER RIZA -9- Yazan: SVEN HEDIN 
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Uçurulan bal onlar 

5 
•Yaptığımız Havai 

Rasatlar 
Her medeni devlet, havai rasatlar için mühimce paralar 

tahsis eder. Bu fedakarlık, nahak yere ihtiyar olunmuyor. Bu 
fedakarlığın sebebi, hava rasatlarının umumi menfaate ha
dim olmasıdır • Çiftçilik, ormancılık, su kuvvetinden isti
fade, deniz ve hava seyrüseferi bu rasatlardan istifade ediyor, in· 
sanlar, kıymetli hamuleler felaketten kurtuluyor. Hava rasatları
nın su kuvvetlerinden istifadeye ne kadar yardım ettiğini gösteren 
en kuvvetli delil, bir çok kudret merkezlerinin kendilerine mah
sus rasat .merkezleri tesis etmeleridir • Bunları böyle hususi 
merkezler tesisine sevkeden amil, umumi i:;tasyonlru-ı:ı kifa· 
yetsizliğidir . 

Arzın şimal nısf mda, beynelmilel kabul olunan esas· 
lar dairesinde hava rasatları yapan bir çok merkezler 
vardır. Bilhassa bunlar Avrupada çoktur. İsveçtc kırk 
bir; Almanyada birinci, ikinci, üçüncü clcrcede bir kaç. yüz 
merkez bulunur . Şimali Amerika ve Afrikada da merkezler 
bulunuyor. Bundan başka gemilerden de bir çok resatlar 
yapılmaktadır . Bütün bu rasatlar bir kaç saat zarfında 
merkezi rasathanelere ~önderilerek, ona göre tebliğat yapıl-
ınaktaüır . ~·~~~~~~~~...._~~~~..........,-----_,_~~:---~ 

F akat 1 Asynda~ bunlnr ihmal olunuyor • 

= 18 GOr.t ('.ÖLLERI SDE 

mühimce bir kısmını teşkil eden orta Ar.ya, dünyamn sair 
kısımlarına göre bir boşluk gibidir. 

Gerçe buranın bir çok merkezlerinde tetkikat yapılmış, 
hen de müteaddit merkezlerde rasatlar yapını§ idim. Fakat 
istinat ettiğimiz malumat birbirine bağlı değildir . 

Onun için bizim seyahatimizin en esaslı planlarından biri, 
orta Asyanm bu boşluğunu duldurmaktır • Biz, hu suret• 
le Çin devletine de çok büyük bir hizmet ifa edecektik. Çünkli 
Bu sayede Çin' de ziraati pek mühim hasarlara uğratan toz kasır· 
galarına dair peşinden malumat alınabilecek ve halka ih· 
talar yapılacaktır . Orta Asyada tesis edeceğimiz daimi iı;tas
yonlar, Çin hükfınıetinin müzaharetine nail olursa, büyük 
bir fayda temin edecektir . 

Bizim mütehassısırnız doktor Haude'nin mesaisi sayesinde 
cevvi ve iklimi ahvnl adeta bir inkılap ge~irccek . Haki
katte seyahatimizden yalnız doktor Haude ile arkadaşlarının 
yapacakları işle kalsak ta pek büyük bir netice elde et
mi~ olacağız • • 

Hutyertu - Göl' de çadırlarımızı kurduğumuz gündenberı 
doktor Haude de ı·asathanesini hnzırladı . kiicük bir tah• 
ta binadan müteşekkil olan ve. duvarlarından rüzga~ serbest ser
best geçen rasathaneye güne§ I!ıkları nüfuz edemiyordu• 
Zaten bu bina olmaktan ziyade, bir gölgelikti • 

Gölgelik, narzm ısınmasından veya soğumasından müte .. 
essir olmamak için biraz yüksekçe yapılmıştı. Fakat e.O 

tiddetli fırtınalar bile bu rasathaneyi sarsamazdı . 
Açıkta, muhtelif irtifalarda mahfuz hararet mikyaslan bu-

lunuyordu . Sonra yerd~ de isolation termometrel~ri ile 
diğer hasas aletler ,·ardı . 

Doktor Haude'nin teşkilatı, çadır şehrinin civarında bir kö)' 
gibi idi . Onun çadırı, alat ve edevat k>.ıtuları ile dolu· 
Ona, tesis olunacak her istasyon için kafi aletler temin olun• 
muştu. 

Doktor Haucle'nin tesisatı hakkında malfunat sahibi olnın• 
dan, geceleyin onun çadırına gitmek çok müfkül bir şitİ· 
Doktor Haude, bir telsiz istasyonu da vücuda getirmişti . Fakt\t 
kuraklık ve sıcaklık, bataryaların ve bizim en müthiş düşma: 
nımızdı. 

Doktor Haude, bütün gün meşguldü . Dünyanın en scviıtl' 
li adamlardan olan bu üstat, ilmini saklıyan adamlard3" 
değildi . Bilakis, kendisi tetkiklerini başkalarına anl21.tma~· 
tan zevk alırdı. Ve o Radar güzel anlatırdı ki, samiler, onıtrı 
gibi heyetşinas olmayı temenni ediyorlardı . 

Doktor Haude, her gün saat 7, 2, ve 9 da rasatlar yr-• 
pıyordu . Bundan başka, her sabit kapmta iki saatle bir rasatlf' 
yapılmakta idi • Bunun neticesi olarak bir sene müddet ~ 
Udi, Knlgan, Urga, Uliasutai ve Urunçi'de rasatlar ys. 
pılmıştır.. Jt 

Doktor Haude'nin teşkilatı son derece mükemmeldi. On\l 
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• ~ + PazarteaJ , Pet~İ!ıl>e Savda•• • •• 
Hırsızlık Oyunu 

O akıam, yemeği yer yemez, 
erkenden yatmışlardı. Fakat , 
aradan çok geçmemiıti ki, Leyli 
Hanım, salondan gelen ayak 
seslerile uyandı. Kapılar açıhp 
kapanıyor, konsol gözleri kan~
hrılıyordu. 

Leyla Hanım, yanında, herşey
den habersiz, rahat rahat, horul 
horul uyuyan kocasını dürttü: 

- Emin.. Emin •. 
Fakat Emin Bey, tatlı bir rüya 

içinde sağdan sola dönerek tek
rar horultusuna devam etti. 

- Emin. Emin kalk. Emin. Hır· 
sız var Emin ... 

_ Ha. Ne?. Ne oldu?. Ne var?. 
Emin Bey, uyku şaşkınlığı için

de, gözlerini uğuşturarak doğ
rulmuştu. 

Leyla hammın rengi sapsarı 
kesilm iş, eli ayağı zınğır zınğır 
titreyordu. ses?, heyecandan sık 
aık kesilerek mırıldandı: 

- Durma. Çabuk kalk. Karşı 
salonda hırsız var .. 

Emin bey, karısının korkusu· 
tıa ve telaşına lakayt, esnedi, 
gerindi .. 

- Z annetmem... Sana öyle 
gelmiş o:acak... Sakın rüya gör
miyes:n? 

Kadın, ainirlendi: 
- Ne rüyası aptal.. Asıl rü

yayı sen görüyorsun.. Eğer bir 
kaç dakika daha savsaklanaraan, 
herif, ne var, ne yo!r, toplayıp 
götürecek 1 

Bu aralık, karşı odada bir ka
nape çckiimiş, bir cigara ma· 
sası devrilmişti.. • -.

Gürültüyü duy;ın Emin Bey , 
hayretle karyoladan atladı : 

- Vay anasını.. Sahi hırsız 

var galiba be .. 
Sonra, komodinin gözünü çek· 

ti, tabancasını aldı ve odadan 
çıktı .. 

Leyla Hanım arkaamdan ses· 
leni yordu: 

- Aman dikkat et.. Allah 
esirgesin, başımıza bir iş açma .• 

Ve kocası çıkar çıkmaz, haki
lcatli zevce oda kapısını kihtle
yip başını yastıkların arasına 
soktu .•• 

• • • 
Dı,arıda müthiş küfürlerden, 

Slilrllltnln boğuşmalardan sonra 
Emin bey, hır91zı yatırmış, elle
rini, ayaklarını sımsıkı bağla
mıştı. 

Bu iş bittikten sonra, yatak 
odasına dönmilı ve uzun boylu 
teminattan, hiç bir tehlike olma
dığına dair yeminler ettikten 
sonra kapıyı açtırabilmişti. 

Emin bey, süratle pijamasını 
çıkarıp giyiomiı ve tekrar ta
bancasını ahp: 

-Leyla, demişti, ben şu heıifi 
götürlip elimle karakola teslim 
edeyim .. 

Leyla hanım tekrar asabileş· 
mişti .• 

- A.. Ben yalnız odada ya
tamam.. Korkarım .. 

- Peki, hizmetçi kızı uyandır. 
Burada yatsın .• 

- Canım, pencere.den ses~en .• 
Bekçiye teslim et. .. 

-OJamaaaz !.. Allah esirgesin 
kaçırır falan da, bu kadar emek· 
lerim boşa gider ! 

- Doğru ..• Ama geç kalma 
sakın .. E mi? 

- Artık orası belli olmaz .. 
lf ade vereceğiz . Her;fi posta 
edecekler .. Kolay mı karıcığım ?. 

Ve lakırdıyı daha fazla uzat
madan çıktı .. ...... 

Elleri bağlı hırsız önde, Emin 
bey iki adım geride, bir müd
det yürUdiikten sonra durdular: 

- Hay Allah belilnı versin 
herif .. Bana amma oyun oynat~ 
bn ha .. Çabuk şu ip'erimi çöz .. 
Fena sıkmışsın, bile'<lerim acıdı! 

Emin Bey, bir saniyede, arka-
' da.şı .ClevaU.n ellerifli · çözdü ve 

kol kola girip Taksimden Tepe
bafına doğru gülerek, konuıarak 
yürüdüler .• 

• •• 
Bu hikayeyi o!rnyan be'<ir ka-

riler, belki omuz silkecekler ve: 
(Saçma şey .• Bir gece, arkada
şile aokağa çıkmak için, bir ko-
canın bu kadar zahmete kat
lanmasına, böyle harsızlık oyun
lara tertip etmesine ne lüzum 
var?) diyeceklerdir. Fakat evli 
karilerin hatırlarına asla böyle 
bir sual gelmiyeceğinden emi
nim J 

Çim dil-
-- - - -- -- ~ "- ..... ' - --· iilliİllİil!I .................... ... 

Siyasi aerenaae Şen Fıkralar 
iltifat 1 

- Dün imzasız bir mektup 
aldım ••• 

- Ne yazıyor ? 
- Sorma.. Ne edepsizliğim 

kalıyor, ne utanma· it ~~ım, ne do
landmcılığım, ne çapkıohğım, ne 
sarhoşluğum.. Aceba kim yazdı 
dersin? •• 

- Vallahi bilmem.. Her hal
de seni çok iyi tamyan birisi 
olacak J 

Dalga 
lsmail Habip Bey, bir gün 

Arnavutköyil sahilinde dolaşır
ken, rıhtıma çarpan kuvvetli bir 
dalga, kendisini baştan başa 
ıslatmışh. 

Paçalarından sular akarak eve 
döndüğu zaman sordular. 

- Ayo1, bu ne hal? .• Denize 
mi düştün? 

lsmail Habip Bey : 
- Hayır, dedi, deniz bana 

düştü J 

Pitkinli~ 
Cemal bey, bir gün öğle üze

ri, dostlarından Abmet beyin 
evine misafir gitmişti. Bir aralık 
içeri giren hizmetçi kız sordu: 

- Kahveniz sade mi olsun, 
şekerli mi? 

- Şimdi kahve istemem kı
Fra ;ısa - Eyvah banc, kı:ıld:'!' ., zım.ı •• 

Qarip başıma !.. Ev sahibi zorladı: 

Köprü 
Acaba, şu yer yüzündeki k(jprüle

rin ne meşhuru hangisidir?. 

Brooklyn köprüsü ınü? Kiel köp
rüsü mü? Alexandre ili köprüsü mü? 
Yoksa dünyanın en uzun köprüsü o
lan 1276 metre boyunda.ki Rockville 
köprüsü mü? .• 

Hayır, hiç biri değil .. Yer yüzüniin 
en meşhur köprüsü, bizim İstanbul 
köprüsüdür I 

Bazan açılması, hazan kapanması, 
hazan mürürüye8i, hazan tamiri, ha-

- Neden canım ?.. iç bir kah· 
ve ... 

Cemal bey: 
- Hayır, dedi.. Aç karnına 

kahve içmek adetim değildir .• 
Yemekten sonra içerim ! .. 

Cevap 
Ahmet, altı yaşında. Sınıfın 

en feytan çocugu. Hoca, kıraat 
okuturken sordu : 

- Bana dört tane yırtıcı hay
van söyle bakayım ..• 

Elbet içmez! 
Hatip, içki aleyhinde konferans 

veriyordu. Müskirabn zararmı 
isbat için bir misal getirdi: 

- Bir eşşe~e bir kadah rakı 
versek içer mi?. 

Bir çok sesler: 
- lçme7!.. 
Hatip memnun bir eda ile 

sordu: 
- Neden içmez? .• 
Arkadan, kırmızı burunlu bir 

ayyaş cevap verdi: 
Eşşekliğinden! •• 

Biri iki 
lbrabim, iki yana yal;>a vura• 

rak meyhaneden çıkmıştı. Sağa 
sola çarpmadan adım atamıyor• 
db. Nihayet, karşıdan gelen •İ• 
nirli bir yolciyle daha göğüs gö· 
ğüıe geldi .. 

- Efendi, gör müılln ? .. Gör• 
müyor musun? •• 

lbrahim, yayık bir sesle cevap 
verdi: 

- Göriyorum •• Hem de biri 
tki göriyorum.. 

- Öyle iıe ne diye bana çarp• 
tın? 

- işte seni de böyle iki gör• 
dllm de aranızdan ıreçmek iste• 
dim, çarpıştık !.. --

Merak 
Cece yarısı eczanenin kapısı 

çalındı: 
- Ne istiyorsunuz! 
- Şey ... Bir ricam var .. 
- Buyurunuz .• 
- Bu eczane meşhur bir ec-

zane midir? 
- Evet .. 
- Siz kaç ıenedir burada ça• 

laşıyorıuıuz ? 
Y .. - ırmı .•• 

- Demek mes!eğinizio ehli· 
siniz ? 

- Elbet ••. 
- O halde emniyetle sizdeo 

istediğimi alabilirim .• 
- Emrediniz .• 
- Şey... Bana bir paket pa• 

mak veriniz ! 
zan hn~r~ günü~ ~fbnın, ~r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hatta senenin en mühim m~lesi 1 

Ahmet, derhal cevap verdi: 
- Üç aslanla bir kaplan 1 

olan bizim köprümüze, acaba dtinya-
1 

nın hangi köprüsü çıkışabilir? 

Gün geçmez ki, gar.eteler bizim 
kÖprüıye ait bir havadis yazmasınlar .. 
Hafta geçmez ki, belediye, bu köprü ... 
ye dair bir işle meşgul olmasın l 

Üzerinde, fıstıkçıdan, heykelciye 
kadar her çeşit esnafın sergi kur 
duğu bu pazar, altındaki yersiz, 

yurt.suzlara ikametgah olmuş göz~e

rile bir otel, üstündeki kolsuz, 
gö7.Büz, bacaksız dilencllerile bir 
Darülaceze ve iki yana yanaşan r.ı

purlarla, garip bir iskele olduğu 

gibi, bir zamanlar yumruğile ku
r~ toplıyan boksör tahsildarlarile de 
acayip bir ring idi I 

Cuma günü, kızğm bir Haziran 
güneşi altında bu, köprünün üzerin
den geçerken bir de ne göreyim? .. A
teşler yakılmış, kazanlar kurulmuş, 
alevler ve dumanlar savrularak 
katran ve zift kaynatılmıyor mu?-

Bu cehennemi manzara karşl8Inda, 
bizim köprüyü, Sırat köprüsü ~n
dım I 

İstanbul köprüsü, dünyanın en 
yeni, En şık, en güzel, en süslü, en 

- l!lu açık elblse ile sok•I• , çıkarsan annen dardmaz mn 
·~ Dardmaz_olur mu _hl~_? .. __ On_un_~n~rlsL~· 

uzun köprüsü değildir. Fakat, mu
. hakkak ki en mühim köprüsüdilr- J 

Yusuf Zlva - Klrh bir '' nuıaum ama, biraz blhellya mal olacak -
- _Kaç av kadar haDse ?I ~ ... 
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K.O. ve 1 inci fırka ihtiyacı lstanbul, Beyoğlu, Usküdar ci-
için 7,000 kilo nohut pazarlıkla betleri kara nakliyatı kapah zarf-
alınacakbr. ihalesi 22-6-932 çar- la münakasasında teklif edilen 
şamba günü saat 17 de komis- fiatlar pahalı görüldüğünden pa-

d l kt T 1• 1 · zarhkl" ihalesi 22 - Haziran - 932 yonuz a yapı aca ır. a ıp erın 
ıartnamesini almak üzere her çarşamba günü saat 16 da ko-

gün ve pazarlığa iştirak edecek- misyonumuzda yapılacaktır. Şart-
namesini almak istiyenlerio her 

lerin de vakti muayyeninde ko- gün ve pazarhğa ittirak edecek-
misyonumuza müracaatları. (454ı lerin de Takti muayyeninde ko-

• • * (2770J misyonumuza mOracaatları. (444) 

K. O. Ye birinci fırka ihtiyacı 
için 30000 zar bin kilo un pazar
lıkla alınacaktır. ihalesi 22-6-932 
Çarşamba günü saat 14 ve 14,30 
da komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
Ozere her glln ve pazarlağa işti
rak edeceklerin de vakti muay· 
yeninde ' omisyonumuza muraca
atları. (457) (2773) 

• * * 
K.O. ve 1 inci fırka ve Ça · 

talca Mst. Mv. sığır etlerile Hay
darpaşa Ye Gümüşsuyu hastane
lerinin koyun etleri ayrı ayra 
§artnamelerJe ve kapalı zarfla 
tekrar münakasaya konmuştur. 
ihaleleri 18· 7-93l pazartesi gü
nU 11.45 saatte komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şartname
lerini almak üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 
de vakti muavyeninde teminat 
ve teklifname!er ile komisyonu
muza müracaatları. (456) (2772) 

ihale Saatleri 
11 K.O 
11,15 1. Fırka 
11,30 Çatalca 
1 l,45 Hastaneler .. :,. . 
K.O. ve bininci fırka kıt'atı

mn sebze ihtiyacı ayrı ayrı 
şarlna meler le ve kapalı zarfla 
münakasaya konmu~tur. ih<ılesi 
5-7-932 sah günü aşağıda gös· 
terilen saatlarde kom1syonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin şart· 
namelerini almak üzere her gün 
ve münakasalarına iştırak ede
ceklerinde teminat ve teklifoa
melerile vakti muayyende komis
yonumuza müracaatları. (431 > 

(2599) 

K.O. nunki 
F. 1. DID . 

ihale saatları 
15 
16 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi ihtiyacı 

için 18,000 adet ymuurta 1650 
kilo tere yağı 5,000 kilo franca· 
la ayrı ayn şartnamelerle ve ale
ni milnakasa ile satın alınacak
tır. ihalesi 21·6·932 ıalı günü 
aıağıda g~sterilen saatlerde ko
miıyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin ıartnamesini almak üzere 
her glln Ye münakasaya iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları • 

Y<ımurta 
Tere yağı 
Francala 

(373) (2386) 
ihale saatleri 

15·30 da 
16 " 
16-30 •• 

(27 ıO) • *. 
Çatalca Mst Mv fırın odunu 

pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
20·6·932 Pazartesi günll saat 
16 da yapılacaktır. Şartoameıini 
almak istiyenlerin her giln ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de vakti muayyeninde ko
mısyonumuza muracaatJarı. 

( 441) (2678) 
• • * 

Tıbbiye mektebinde mevcut 
41 kalem köhne eşya pazarlıkla 
1atılacaktır. ihalesi 22 - 6 - 932 
çarşamba günü saat 15 komis
yonumuzda yapılacaktır. Şartna
mesini almak fiıere her gün ve 
gazarhğa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (439) (2658) 

* * * 
K. O. merk<'z kıt'alarmm iki 

aylık kuru otuna kapalı zarfla 
verilen flat pahalı görülerek 20 
Haziran 932 pazartesi günü pa· 
zarlığı saat 17 de komisyonumuz
da yaptlacakhr. Şartnamesini al
mak istiyenlerin her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatlnrı. (337) (~713) 

• • • 
K. O. merkez kıt'alarının üç 

aylık samanı için kapalı zarfla 
yapılan mUnakasasmda talip çık
madığından pazarlığa konmuş
tur. ihalesi 20~Haziran-932 pa
zartesi günü saat 17 buçukta 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini almak istiyenlerio 
ber gün ve pazarhğa iştirak ede
ceklerin vakti muayyeninde ko· 
misyonumuza müracaatları. (44H) 

(2714) 
• • • 

Balıkesir'de bulunan kıt'atı 
askeriye ihtiyacı için 1,500,000 
kilo odun ve 13,000 kilo sade 
yağı kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. Odunun 30 
Hcziran 932 Perşembe günü, sa
de yağının 2 Tem muz 932 Cu
martesi günü saat 14 de ihale· 
leri yapılacağıdan taliplerin te
minat akçelerile 2 inci kolordu 
satınalına komiıyonuna müracaat· 
lan ilin olunur. (371) (2346) 

:f .. • 

K. O. merkez kıtaat ve miles
sesesatı için 1,381,500 kilo ve 
1 İlıci fırka için de 1,076,000 
kilo matbah odunu kapalı zartla 
Ye ayn ayrı ıartnamelerle mü
nakasaya konmuştur. lbaleıi 
5-7-932 sah giioü aıağıdaki sa-
atlerde komiıyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin şartnamelerini 
almak üzere her gün kom:syo------

Tefrika X 
No.: 24 x Boz Navar ~ 

Yazaıu 
Mm. Rube · 

janski 

En ıonra ipek elbiseli, yuzu 
boyalı, yorgun dekolte kadınlar 
gelir, birer iskemliye oturup 
porsiyonları iştiba ile yuvarlalar
dı. Bunlar garson kızlar ve ak· 
tirisUerdi. Kazan,Iarmı rakı pa
rası olarak kocalarına götürme
den evvel omuzları çıkık, gözleri 
dalgın bir vaziyette dinlenirlerdi. 

Doktor Ostroviski boş bir is
kemle aldı. Önüne konan yiye
ceğe iştihasız bir nazar fırlattı. 
Herhalde bir Jokma birşey ye· 
meli idi. Etrafında konuşacak 
aldik aramada. Zaten o kimse 
ile g8rüşmek istemiyordu. Birkaç 
lokma yedikten soma kalkb. 

Ayaklarını yerlerde ıürüyerek 
dalgın bir halde odacığına gitti, 
tekrar soyundu ve yattı. 

Ah: Nataıa.. Acaba bu ka
dm, zannettiği gibi öyle yüksek 
ruhlu bir kadın değil mi idt ? O
nun hakikatini naaıl anlamalı 
idi ? Belki de menfaatıoa tapan 
hesapçı bir kadındı. Yahut ta 
baıka cinsten bir mahlukun ma-
hiyetini anlamak beYeaine düş
mllş romantik seciyeli bir kadın 
olabilirdi. Öyle ya meraklı bir 
çocuk, kapalı bir kutuyu define· 
lerle, hazinelerle, garip zarafet
lerle, derin hiılerle dolu zann
eder. , 

ı~-Takvim --
Pazartesi Sah 

20 Haziran 21 Haziran 
15 Sefer 16 Sefer 

Gün doğ\lfu 4,28 4.28 
Gün baU,ı 19,44 19,44-
Sabah namazı 3,40 3,38 
Otl• .. 12,!5 12,J 5 
İkJndJ • 16.16 16,16 
Akfam • 19.44 19,44 
Yataı .. 21,48 21,48 
İmsak • 2.07 2,08 
Yılm geçen 

Günler• 
} 169 170 

Yılm kalan } Gllnlert 
195 194 .. ~ 

HA VA - DUn sıcaklık azami 23 asgari 
U d('J"OOe olarak te11blt edllmlt bugiln rllz
glr mlltebaniı ııUratıe eeecek ha\'ll ckaerl· 
yetel açık olacaktır. 

'----R_A_D_Y~gün J 
tSTANBUL - 18 df'n 19 a kadar gr.mıo 

fon, 19,SO dan 20,SO a kadar alaturka. ııaz, 

20,SO dan 21 o kadar gramofoııla opera, 21 
den 22 ye kadar alaturka saz, 22 den 22,SO 
a. kadsr orkC3tra. 
\'İl.ANA (151'7,% m.) - ı2.SO konser, ı.; 

plAk, 18 konııcr, 20,25 piyes, 2S kollM"r. 
BOKREŞ (S9l,2 m.) - ıs pl.1k, J4 ııl:ik. 

J8 orkestra, 20,40 plllk, 21 oda musikisi, 
20,t~ iki piyano ile konser, 22,45 ply:mo kon 
ecri, %t,1G od:ı muslkbl. 

ROllA (4U.Z m.) - ıs pWc, 18,SO kon 
ser ve prkı. 2t konser, %i,15:1 haber. 
BUDAPEŞ'IE (GS0,5 m.) - 11,n '<onı;er, 

ıs.oıs çlgnn musikisi, komıer, 18,SO lrnnııer, 

20 orkMtra, 21,45 konser, 28,10 çlgan kon
IK'rl, 

OSLO (10'71,4 m.) - 21 koro, 2'? Şopen, 
23,15 hafif musiki. 

l\IOSKOVA (1804 m.) - 20,15 den 2'l,ö3 
e k:ıdar ne,rlyat. 
VARŞO\'A (1411 m.) - 18,4:1 ;>IAlc, U,3:> 

plAk, 16,10 pl~k. 16,40 plAk, 18 konı.er, lU,20 
hafif mu!!lkf, :?1,lG operet. 
KÖNİG\'USTElt HAVZEN (163;; .m.) -

'7 Jlmnastlk, '7,16 konser, 15 konser, 17,80 
konser, ~l Ilıı.mburgtan n:ıkll, 23,SO tlans. 
PAıtts (li%5 m.) - 20 sinem~ mllsahıl· 

be 1, 21,10 edebl mUs:ıhabe, 21 tlyntro, 2'!,80 
konser. 

Yar1n 
\1YA?\"A (510,~ m.) - 12,SO lmnsı.•r, 18 

,40 plllk, 15 pl!'ık, 16,20 musiki, :?ı ,o.; l•oıı

~r. 21,60 mal.iki, 2S,115 dans. 
BÜKREŞ (39l,2 m.) - 13 ptlı.k, U l'l6k 

18 konser, 19,10 1'onser, 20,40 pille, :!O,t5 
prkt, %2,1/S orkestra. 
BUDAPEŞTE (~,5 m.) - 10,-5 !wn • 

eer, lS,05 konser, 18.SO konııer, 20,0:; kon· 
11er, 21,16 konser, 22,45 çl,g-an mııs!l:J .. ı. 

OSU> (1071,4 m. - 20 opera, 21,30 ha· 
lif musiki, 23,lG r.enrl moslWsl. 

!IOSKO\'A (ıBM m.) - 20,115 t-On :!2,J:J 
e k:ıdar netrlyat. 

VAnŞO\'A (J.&11 m.) - 18,45 plAk, 16,11) 
j>IAk, 16,40 plAk, ıs konllf'r, ıe,ıo dan'I, 21 
konser, 22,30 radyo, 28 dans. 
J{Ö~'lG\'USTER iL\. ,~aN (113'.'i m.) -

'7 jlmnutlk, '7,l:S kımııer, 115 BerUnd('n nl\ -
kU, 1'7,80 kon!er, 21 Berllnden nakil, :JS,%0 
Berllndr.n naldl. 

ı•arls (1725 m .) - 20 den 21,4:> e kndar 
nrşrlyat. 

numuza ve münakasalarına işti
rak edeceklerin de vakti muay
yeninde teminat ve tekfifname-
lerile kom:syonumuza müracal
ları. (432) (2600) 

• • • 
1. ci kolordunun Afyondaki 

efradının bir senelik ihtiyacı olan 
7,000 kilo sade yaiı kapalı zarf 
uıulile münakasaya konmuştur. 
Evsaf ve şeraiti komisyonda mev· 
cuttur. ihalesi 30 Haziran 932 
Perıembe ııünü saat 14 tedir. 
Taliplerin vakti muayyeninde te
minat ve teklif mektuplarile bir· 

Ab eğer o da doktor g ibi şu 
Asyalıları bilıe ne kadar hain, 
hilekar olduklarını taoısea ... On· 
larda ec~attan öğrenilmiş bir ta
kım tavurlardan başka ne vardı 
ki •. 

Bir beyaz kadın bir sarı ada· 
mın olsun; oh, ne dehşet; ne 
utaDJlacak ıey.. Bu çocuğu yu
varlandığı uçurumdan kurtarmak 
onun en mukaddes vazifesi ol
malı idi. Az eYvel kadın ona: 

- Projeniz tatbik edilemez! 
Dem"şti. Bt!dbabt şuursuz! Bir 

doktor ismini, istikbalini kendine 
hasretmek isterken iyi bir aileye 
mensup münevvu bir kimseyi 
reddediyor. Ona san bir may
munu tercih ediyordu!. 

Bu iki kişinin ıarmaş dolaş 

olma1UU tasavvur etli. içini_ bir 

ist. Evkaf Md. ilin lan 1 
M._a_h_a_ll_e_v_e_m_e_v_k_ii ____ S_o_k_a_ğı ___ ~N~o-.-s-ı --::C:-in_s_i--M-ü~ddeti 

Beyoğlu Kuloğlu Ağahamamı C. sin
de 3. cü vakıf banan 

1 Dairesi 
ican 

1-sene 

" " ,, 
Beyoğlu Katipmusla· Te?graf S. da 2·4 
fa çelebi No. h apartnrıamn 

" Abdullah 

" " Pangaltı Fransız mezarlığı 
karşısında 

Galata Sultanbayazıt Y eoişebir 
Galata Kemankeşka- Helvacı 
ra Mustafapaşa. 
Çe~berlitaş Mollafe- Mahmudiye C.ıi 
narı. 

Kadirga Katipsinan 

Bayazıt Sekbanbaşı 
Yakupağa. 
Üsküdar lhsaniye 
ÜıkUdar Tavaşiba
sanağa. 

Ortaköy 

Çelebioğlu Alaettin 
Babıali Nallımesçit 
Baya~t Sekbanba~ 
Yal<upağa. 
Mollagurani 
Çakmakçılar 

Simitçi 

Çiçekçi 
Menzilbaue 

Büyükayazma 

Yenicami 
Aziziye 
Şimitçi 

avluıu 

Topkapı C. si 
Tarakçılar medre· 
sesi ittisalinde. 

Kasımpaşa Camiikebir Turabibaba 
Kasımpaşa Seyitali- Cami ittisalinde 
çcJebi. 

,, Mandıra 

7 
8 
3 

" 
" 

16 Hane 

18 " 
115 ,, 

4'2 
" 6 Hanenin 

hissesi 
7 Hane 

8-9 

11 Cami hademe 
odaları. 

9.7 Hane 

6·4 " 
425 Derglhın se· 

lamlık kısmı. 

1 
1 
1 

ı 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

12 Hamam içinde 1 
5 oda. 

53-89 Dükkan 
16-55 

3 
,, 

" 
4 4- dükkln 

35 Dükkan 

5 
41 

45-29 

" 

" 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

Kabataş Omeravni Dolmababçe C. si 195-203 
" 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

" Beşiktaş Şenlikdede 
Erenköy 
Tophane Süheylbey 
Ka~ımpafa Seyitali
çclebi 

,, 
Kuruçeşme 

istasyon C. si 
T opçu\ar C . si 
Mandıra 

221-223 
" 

21-19 " 
5 ,, 

3-1 " 39-25 
" . 

Üsküdar Gerede Y enic::ami avlusu 92 Yağ mağazası 1 
Hocapafa lbnikemal 50-48-46 Bodrum ve oda 1 
Galata Y o!cuzade Iskender boğazı 1 Garaj 1 
ÇembcrJita, Vezirlıaoı 3-cü kal 3-1.2 Oda 1 

1 

Defterdar Abdülvedut Eğrikapı 5 Kayıkhane 2·ı~ne 
Nifantaşı Muradiye Ca~i ittisalinde 
Abırkapi Seyitbasan Lebiderya 

43 Dükkan 3-sene 
O Mağaza ve ye· 3 

dekçilik. 
Balada mevkiJerile cinsleri yazılı olan Yakıf emlak hizaların

daki müddellerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
ihaleleri Temmuzun 4-cü pazartesi günU yapılacaktır. Taliplerin 
)'evm ve saati mezkura kadar Çemberlitaş'ta Evkaf Müdiriyetin
de aharat kalemine müracaatları. (2624) 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarmın icar müddeti 12 Temmuz932 

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

===================:==:ıc= 
likte birmci kolordu satmalma komisyonumuza muracaatları. 
komisyonuna muracaatları. (392) (376) (2389) 

(2608) • • • .... 
Haydarpaıa hastanesi ihtiyacı 

için 7,200 adet piliç aleni müna-
l<asa ile alınacaktır. ihalesi 21 • 
6-932 Sah günü saat 15 te ko-
misyonumuıda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve mUnakasaya iştirak 
edtceklerin de vakti muayyende 

nefret hissi kapladı. Hazır duran 
şırıngayı aldı. Bacağında bir yer 
seçti, biran tereddüt etti. Sonra 
iki mazeret buldu: Evveli Na
taıa'ya karıı kin beılememek, 
sonra yarın yapacağı iıi yapmak 
için dinlenmek .. Artık tereeddü
dü kalmadı, pervasızca ıgneyi 
daldırdı. Zaten ne tehlikesi var· 
dı ? lsterae bunu kullanmıyabile
ceğini kendi kendine isbat et· 
memiş mi idı? Bir morfin müp· 
telası olsa bu kadar tahammül 
edebilir mi idi ? 

Şmnsradon sonra kendisini ha· 
fif ve mes'ut hissetti. Nataşa ya
nında idi. Onun malfıınatını yük
ıeltiyordu. Nataşa tiiri seviyor
du, o da Nataşaya güzel şiirler 
yazacak, ona bilgi hevesi vere-
cekti. Onu yormadan yetiıtire
cekti. 

Çatalca Mst. Mv. reviri için 
2000 kilo koyun eti pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 27·6·932 pa· 
zartesi günü saat 16 da yapıla· 
caktır. Şartnamesini g<Srmek iı
tiyenlerin her gün ve münaka· 
saya iştirak edeceklerin de vak• 
ti muayyeninde komiıyonumuza 
müracaatları. (4SS) f2771) 

Doktor da bu tatlı çahıma 
sayesinde içini her gün dab& faz· 
la kaplayan ye: sten kurtulacaktı. 

ikisi de kurtulacaktı, hem de 
birbirini k urtarmıt olacaklardı. 

Artık eziyet çekmiyor, vücudu 
ateşler içinde yanmıyordu. 

Petrol lambası tütiiyordu. Dok· 
torun üstünü ince bir is tabakall 
örtmiye başladı. Yanağı, yUzO 
karardı. Sereja birşey duymadan 
uyudu. 

-XI-
Uyamaç her ay batı sefarete 

giderek rapurunu veriyordu. 
O gün, bir kadife manto iıti· 

yen Rum metresinin evindell 
koğu' muştu. Manto parasını ku" 
paramayınca karı türlü küfOrler~ 
le Japonyahyı kapı dışarı etmişti. 
Ah ıu Anupalı karılar hiçde 
Japo:ı kadınlarına benzemiyor" 
lardı. Japon kadınlan derler ki: 

(Bitmsdll 
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... ""~----PASA KARLMAN~., 
Mağazaları: (Sabık Bon Marşe) - (Beyoğlu istiklal caddesi No. 290) 

Açılmıştır ve zirdeki şayanı istifade malları cidden ehven fiatlarla satışa başlamıştır. 
D ENi Z BANYOLARI LE.VAZ 1MAT1 

Büyük PU\j Şapkaları 

Sinema Yıldızlarının Holivut 
ve ~1iyami plajlarında giy
dikleri son nıoda şapkalar 

Hanımlara Erkeklere Banyo ayakkapları 
Yün ban)'O kostümleri. Yün banyo kostümleri sonderece dayanıklı Emsalsiz ingiliz mala 

Cihanşümul GOLDFISHmar
kalı mükemmel biçimlerde ve 

muhtelif şekil ve renklerde 
600 ve 390 kuruş 

390 kuruş 125 kuruş· 

275 kuruş 

Şık ve zarif l>anyo boneleri 
her renkte ve binlerce çeşitte 

28 kuruştan itibaren 

Plaj oyuncakları, toplm, simitleri vesaire. 

1 
Fantezi eponj burn~zları 1 

Müstesna flat: 750 kuruş ____________________________ ..... 
Hanımlara Mahsus iç Çamaş1rlar1 

Tülle müzeyyen 1\urus Dantelı\ ve tülle Kuruş 
ÇORAPLAR ve 

Lüks ipek çoraplar 

ELDiVENLER ERKEK LEVAZIMATI . 
ren kli patisten 10-0 müzeyyen patist 42-5 
kombinezonlar " çamaşır talı:ımı 

(Gömlek. gecelik " _Kuruş 
üantel:\larla mü· 

Hanın1lara eldivenler 
Kuruş 

Haseden kısa iç donları 
iyi cins 

l\nruş 

105" ve pantalonı 
2eyyen ipekli jersey 290 
den kombinezonlar " 

Yekrenk ipe.fi jer· 
sey külotları yeni 110 
cins 120 ve " rm ve el işi erile mü-

IMPERIAL 
tabii ipekten 300,, Zengin ve müntahap 

çeşitlerde süet tak
lidi (muslceterı 125,, 

t'ötr şapkalar, yeni şekil ve 
yazhk renklerde 

Panama hasır şapkalar 
(Reklam fiatı) 

350,, 
ıeyyen patist çama· 225 
~ır takımı (kombine· " 
7.0n ve rı:ınt:ılonı 

Renkli patist 
gecelikleri 165,, G. B. L 200,, Fildekos 

(musketer) 135,, 390,, 

Emprim~ lpekll kumaşlar 

Şifo.1 emprime, miı· Kuruş Krep joıjet empri- "uruş 
Jnanılmıyacak 

fakat hakiki 
ipek çoraplar 

Beyaz keçi de
risi teminatlı 
cins 

225,, 
Erkek çorapları fantazi ve 
sağlam cinı 

Erkek çorapları 
(nim ipekli) 

29,, 

45,, terıevvi, müntah~p 290- me, yeni desen · 
desenlerde metrosu n !erde metrosu 325~ Güderi ( yıka

nabilirı 275,, 
Spor gömlekleri, fantazi ku
maflardan yakalığı ve asorti 
kravatı ile 

Bcne~li . krepd.?ş!!1· 

290 mevsımın en buyuk 
mod:ısı metrosu " 
Saten emprime, 
gündüz ropları için 390 

FılAfil, yaz ropları 
için yıkanabilir iyi 27 5 

cins metrosu350ve " 
lpekll kumaş, plaj 
pijamal:ın için met- 190 

Yıkanabilir ve gayet sağlam 
cins son moda renklerde 

39 kuruş 

Fantazi süet eldivenler 
Mavi ve Beyaz 

ve Glase Gömlekler, çizgili popliaden 
2 yakasile beraber 

200,, 

210" 
metrosu " rosu 225 ve U Gayet şık ve cazip 

Pijamalar, çubuklu 
poplinden PASAJ • Karlman'ın methall ve - ~ehrin iki mühim caddesini bire tten · geç;di Serbesttir. 350,. 

PASAJ KARL~1AN'da latif bir serinlik hükümf erma olduğu cihetle bir çok kin1seler günün en sıcak saatlerinde dolaşıp gezinn1ektt 

ve Pasaj Karlman' ın zartı bir kısmını teşktı eden Şekerleme ve pastahanesinin 
Nazarruba vitrinleri önünde günün her saatinde yüzlerce kişi tevakkuf etmektedir. FLORIDA, VIKTORlA ve SOU· MARI ~ gibi cazip isimlerle tesmiye edilen ve en 
son moda BUZLU PASTALARIN en mükemmellerini Ye a la Napolitaine dondurmalarını 10 kuruşa satmakta ve herkes kemali lezzet ve iştiha ile yemektedir. Nefis ve 
leziz en birinci nevi bonbonlar piyasadaki fi:ıtların pek dununda sablmaktadır. Tesadüfi olarak bazılarının fiatlan : Kokusu lltif, lezzeti nefis birinci nevi fure fondan çikolatalar 
okkası 180 kurnş,Früi glase okkası 220 kuruş, mükemmel nefis pastalar beheri 5 kurut.LAPON Buzlu çikolata 7 1 /2 kuruş, çe1y için mllteDovvi bialsüiler oı.&caeı 160 kurut- , -

h... 1 ~ 
at&'Aff·*'E 

Mahkeme ve __ ıc_r_a __ ._·ı_a_n_ı_a_r_ı ______ , 

Istanbul 3 üncü icra memur
luğundan: 

Bir borcun ödenmesi içün mahcuz ve 
paraya çevrilmesine kar ar verilen 193 lira 
75 kuruş kıymetinde 27 adet picııma ve 
155 adet gıra\·at Mahmut p:ışa kefeli 
han karşı sında 2 numaralı mağazada Ye 
31 kalem ('.!E7) lira kıymetinde hane 
eşyasıda Kurtuluşt: tramvay caddesinde 
17 l num:ıralı Tahsin B. aparcumanınd:ı 
3 numarada birinci açık arıurma suretile 
21 ·6·932 salı günü s:ıat 16 ili 18 de 
mezkur mahallerde füruht edileceğinden 
taliplerin aynı mahalde memuruna mü· 
racaııları 114n olunur. 13,90) 

/stanbul 4 iincü icra mcmuılur/un-

lstanbul 8 ci icra memurlu· 
ğundan; 

Bir deyinin temini istifa~ı içün mah 
cuz kundura me~inlcri 23 6·932 Perşem 
lıe ~ünü saat 13 de Çarşukapıda okcı;lar 
başında 1 l No lu kunduracı Aram 
efendi dükkdnında açık arttırma suretile 
satılacaktır. Talip ol:ınların memurine 
müracaatları ill\n olunur. 13 r 85ı 

lstanbul 8 inci icrasından : 
Bir deynin temini için mahcuz ve 

furuhruna karar verilen ev e~yası ~3- 6 32 
tarih saat 9 dan 12 ye kadar Beyo~lun
da Kuledibinde guakil hanında mukim 
Jak 117.enberğ efendinin hanesinde s:ıtıl:ı· 
cağı ilAn olunur. (3 !861 

dan: Beyo~lunda Caddc\·i kebirde Hıris-
Seniyc ,·e Fatma Zehra vr Hatice taki hanının 6 numaralı d3iresinde mu

Seniha Hanımlann seviyyen uhtei ta. kim iken elyevm ikameıgAhı meçhul 
sarrufJarında olan ve madam Ar • Osm3n be\'e : 
temisiya binti Kostantinoya vefaen İstanbul 4 üncü icra dairesin· 
nıefruğ Kabata~ta mukaddema ö - den : 
n\cr Avni elyevm Hace Fatmaha - Şayian ve müştereken mutasarrıf ol· 
tun mahallesinin aitk Gümüş~uyu du~unuz ve bu kerre tcmamına tadilen 
cedit lzzet pac::a sokağında atik 7 - 9 dört yüz virmi bin lira ~ ıymet taktir 
cedit 28 - 1 numaralı murakkam kay edilen Beyoğlunda Caddeyi kebirde l Iı
den tevsii intikali müfrez bir kıt'a ar- risıaki han ve pasajının 1 O hisse itiba
sa elyevm apartiman (:JO) gün müd ı iyle Aliye hanımın mutasarrıf o~duğu 
detle ihalei eneliye fürna konarak do- bir hisse ·inin mumaile\'hanın deynınden 
kuz bin beş yüz lira ~del ile dolayı ikinci açık artırmaya vaz ve I 5 
talibi uhtesinde olup ihalei katiye- haziran 932 tarihinde şartnamesi talik 
si icrn kılınmak üzere ve yü7.de edilerek 932 senesi temmuzunun 9 uncu 
beş zammile on heş gün müddetle cumand J!.Ünü saat 14 den 17 ye kadar 
ihnlei katiye ilana konmuştur· dairemizde açık artırma ile satılacağına 

• Dr. Ihsan Sami 
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Hududu: Bir tarafı Ay }ıldız Os- \'e artırma ikinci olup birinci açık artır· 
manlı Anonim Çimento şirketi ar- mada on beş bin liraya talip çıkmış 
sası ve su hazinesi Ekselsiorparti- olup bu kerre en çok artıranın üzerinde 
mani çeBme güzel Hüseyin efendi bırakılacağına dair işbu iki:ıci açık ar· Apartman şeklinde kullanı• 
arsa~ı Izzet pa~a sokağile mahdut o- tırmaı ilAnı 930·579 dosya numarasiyle hr hanenin (288) itibarile ylr• 
lup kayden Ye bilmesaha 3 met- tararınıza ildnen tebliğ olunur. (318?) mi hissesi saillacakbr. 
re murabbaı olup bunun yüz beş Fatih Malmüdü.rlüğfinden: 
metresi üzerine dört kat tam kar lstanbul ikincl iflas memurlu· Cibalide gül cami mahallesinin 
girdir. On n arka tarafta hah- v d 

gun an : ayakapı iskelesı"nde atik cedı"t çedir. Mü~temeHHi bir antre on 
sekiz oda üç gezinti mahalli üç Paçah:ıne müteahhidi Müflis Hamdi (14) No. lı hanenin (288) hisse 

ağanın veresesinden Şefıka hanımın ala· k 
koridor, üç aralık beş hela üç ban- caldılara karşı te , lif ettijti kongurdato itibarile yirmi hissesi açı mü-
yo mahalli beş mutfak bir tara- tasdik ve mahkemece Hldsın kaldırılma- zayede ile sablacaktır. Mezkur 
sa ~ahit kazanlı çamaşırlık üç sına karar verilmiş olduğu ılAn olunur. yirmi hisseye ait muhammen 
mağaza gömürlük ve odunluk ay- k 37 l 8 k 
dinlık mahalli denize nazır üç bal- VAKiT MATBAASI ıymet ' ) İra 1 uruştur. 
kon apartiman kargir terkos elek- Sahibi: Mehmet Asım. Umumi Müzayede müddeti 17 haziran 
trik tesisatl Yardır. Derununda Neşriyat müdürü: Fikret Adil 932 tarihinden 11 temmuz 932 
kiracı olarak Davit Marsel bulun ···-·--·· .. •·•••••••••••••••••••••••·•••••••• .. ·····--··· tarihine kadar yirmi oeş gündür. 
maktadır. Kıymeti muhammencsi saat U ten 16 ya kadar 927 - 8881 Peşin para ile iştirasına talip 
on dört bin liradır. Talip olan- dosya numarasile bizzat veya bil- l 1 11 T 9 
lann kıymeti muhammenenin yüzde vekale müracaat edilmesi ve faz- 0 an arm emmuz 32 tari-
onu nishetinde pey ak~esini müstas-- la malUmat dosya~ından ita oluna- hine müsadif pazartesi günü sa
haben 7 .Tepımuz 932_ tarih!nde ve cağı lüzumu ila olunur. (3188) at onda 11.ıüzayede v~ ihale ko-

- - ··- · · - · · ·----,·~misyonuna müracaatları. (2736) I 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Galat ada F ermeneciler caddesinde 
kıralık dükkan ' 

Galata'da Fcrmeneciler caddesinde 17-161 numaralı dükkan 
bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere kapalı zarfla 
müzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için ber günnü 
Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 23-6-932 perşembe gli-
67,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe ka· 
dar Daimi Encümene muracaat etmelidirler. (2445) 

Cihan park gazinosu kiraya verilecektir. 
Cihangirde Boğaz içine fevkalade nezareti olan (Ciban Park) 

namile maruf 3210 metro murabbaı Gazino mahalli bir seneden 
üç seneye kadar kiraya verilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye 
konmuştur. Talip olanların şartname ve tafıilit almak için her 
gün Levazım müdürlüğüne müracaatları ve müzayedeye girmek 
içinde beher senesi için 67,5 liradan teminat makbuz veya mek
tubu ile teklif mektubunu 7-7-932 perşembe günü saat on beşe 
kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. (2722) 

Hey'eti umumiyesine yüz elli lira kıymet konulan Fatihte Ma
car kardeşler caddesinde 50 numaralı dülger zade Medresesi en• 
kazı satılmak üzere müzayedeye konmuştur. Talip olanlar on bir 
buçu1< liralık teminat makbuz veya mektubile 23-6-932 perşem
be günü saat on beşe kadar daimi encümene müracaat etmeli
dirler. (2439) 

O sküdar Malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa: 2414 hissesi numarası atik 6 cedit 8 Derebeyi 

sokağı Çengelköy mahallesi Çengelköy: Mesahası miktari 28 
metre murabbaı mubammen kıymeti (160) lira. 

Satılık arsa: 24-14 hissesi. Numarası atik 1 cedit 1 O Derebeyi 
sokak Çengelköy mahallesi Çengelköy : Mesahası miktarı 171 
metre murabbaı. Muhammen kıymeti (120) lira. 

Satılık arsa: 24-14 hissesi. Numarası atik 6 cedit 12 Derebeyi 
sokağı Çengelköy mahallesi Çengelköy: Miktarı 2188, 23 metre 
murabbaı. Muhammen kıymeti (876) lira. 

Balada evsafı muharrer 3 kıt'a arsa mahallesinin şerefli ye 
etrafmda oldukça meskun bulunup bina inşasına elverişlidir. 
Tahmin oluoan kıymetler sekiz sene ve 8 taksitte verilecektir. 
Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7,5 pey akçesi alınacaktır. 
Satış muamelesi 4 • 7 - 932 pazartesi günü saat 14 te Üsküdar 
,.ıuaJmiidürlüS!ünde aleni müzayede suretiie yapılacaktır. (2645) 


