
1\1. Musolini 
söylüyor: 

rsuzea cinayetler 
Jşleyen adam! 

Tamirat ve harp borçları, ısıa 
m6zlye aittir 

Sinemada gördUklerinln tesiri 
altında mUcrim olan Roman• 

yalının akıbeti 
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BütçeMüzakeresineMeclisteBaslandı 
Y danlar gene başlarını 
Kaldırıyor mu? 
"Boston" da çıkan "Hayrenik,, is -

mindeki Taşnak gazetesi, son gün~er -
de gene Türkiye ve Türklük aleylıınde 

lerneti olarak teh1kki ediyorduk. 
Doğrusunu söyliyelim. Şimdi bu 

zan ve telakkide yanılmış oldu -
ğumuzu itiraf etmek mecburiyetini 
hissediyoruz. 

Yeni Türkiye zimamdarlarının bil -
tün hayatlarında ve mazilerinde en 
küçük bir karanlık noktası yoktur. 

Gazimizin yüksek 
Bir atıfeti 

Ankara, 20 (A.A) - Reiıi
cümhur Hazretleri Türk sporcu 
gençliğine karşı daima ibraz bu
yurdukları alakaya zamime ola
rak geçende binası yanan Fener
babçe kulübüne 500 lira teberru 
buyurmuşlardır. 

• • • 
Gazi Hazretlerinin temmuz ip

tidasında şehrimizi şereflendire· 
cekleri anlaşılmaktadır. 

Bütçe müzakersine dün başlandı 

Maliye Vekili beyana
tında dedi ki: 

"Düne nazaran bugün elimizde fazla 
ihracattan 50 milyon frank para var,, 

• pek çirkin ve tamamen garazkarane 
rıeşriyata giri~miştir. Bu ~azete, 
me\"ZU bahis neşriyatı ile bir taraf -
tan bugünl<Ü Ciimhuriyet idaremizin 
en muhterem şahsiyetlerini Umumi 
harp esnasında ermeni tehciri yap -
rnış olan ittihat ve terakki erkanı 

arasında göstermiye çalışmakta, di • 
ğer taraftan Cümhuriyet hükumeti -
nin Rus dostluğu siyasetini ve bu 
siyasetin bir tezahürü olarak vuku 
bulan son Moskova seyahatini Tür -
kiyenin mali ve iktisadi inkiraz teh -
Hkesi karşısında bir nevi iltica. -
gah araması suretinde tefsir etmek -
tedir. 

Onların ittihat ve tarak.ki denine Istanblu muhtelı.tı• 
tesadüf eden kısmı sadece en te -

Ankara, 20 (A. A.) - Büyük mil-ı 
let meclisi bugün Kazım paşa hazret 
]erinin riyasetinde toplanarak 19~2 

senesi bütçe kanun layihasını mü -
zakereye başlamıştır. 

Mebdei hareketimiz varidabmtzlJ!:.. 
:masrafımızı kaP.amak ve cihanş~m 

,.-------~~ 

Türkiye ,.e Türklük hakkındaki 
basit bir fikir ,.e mahimat sahiplc:i -
ni bile hayretler içinde bırakacak 
derecede garezkiirane olan bu nE>şri -
yatın nasıl bir maksat ile yapıldı;tını 
nn''1mak mümkün değildir. 

ÇünkU biz son zamanlarda Tüı-ki -
ye haricindeki Taşnak komitesi aza -
sı a'rasında bir intibah eseri baş -
ladığını zannediyorduk. 

Yaktile Türkiye'deki ermenileri gu · 
yn kurtarmak ve kendilerine istiklıH 
' 'ermek davasile ortaya ~ıkan bu lrn -
mitcyi şimdiye kadar bu millete yap -
tığı fenalıkları artık anlamış sıım -
;:ı·orduh . 

Bu komiteye mensup olduğu söy -
)enen bazı ermeni gazetelerinde, 
"Tiirkler ile ermeniler yeniden b!lrış -
malıdır.,. tarzında gördüğümüz bazı 
yazıları bu intibahın bir delil ve a -

miz bir vatan müdafaası ile geç -
mişti. Hiç bir tarafta, hiç bir kim • 
senin bu temizliğe en küçük bir 
leke sürmesi imkan haricindedir. Bu 
kadar açık bir hakikatin tahrif e -
dildiği görülürse, işin içinde mu -
hakkak surette bir suiniyet ve sui
kast bulunduğuna hükmetmek lazım 
gelir. 

Acaba bu adamlar, bu gibi açık ga • j 
rezgarlık1ar ile kimleri aldatabi • ) 
leceklerini, bahusus bu tarzda 21eş -
riyat ile nasıl bir fayda elde edebi -
leceklerini ümit ediyorlar? 

Bizim bildiğimiz cihet, bu neşri -
yat fayda şöyle dursun, kendilerine 
zarar getirecektir. Çünkü Amerika 
efkarı umumiyesinde esasen sarsıl -
mış olan mevkileri bir kat 
daha tezelzüle uğrıyacaktır. Se 7 nelerden~ri ermeni milleti namına 
cihan efkıirr umumiyesine karşı ya - I 
pılan b~ ~irkin, şantajın m~hiye - ) 
tini henüz anlamıyan bazı kimse • 
ler k:ılnuş ise, onlar da hakikati 
öğrenmiş olacaktrr. 

Nihayet Türkiye ile Rusya ara . 
sında mevcut olan samimi dostlukr 

Mehmet Asım 
1 Alt tarafı 2 inci sayfamızda ] 

Romanya büyük bir 
Buhran içindedir! 

iki maç yapmak için Anka
raya gitti 

İstanbul muhteliti Ankarad:ı iki 
maç yapmak üzere dün akşamki tren 
le Ankaraya hareket etmiştir. İstan
bul muhtelitl çarşamba günü İzmir 
muhteliti ile perŞembe günü de An -
kara muhteliti ile caroısacaktır. 

Bu münasebetle Maliye vekili Ab 
dülhalik bey, uzun bir nutuk irat et 
ti. Bütçenin tanzimine hakim olan e
sas fikirleri izah eyledi, bütçenin irat 
ve masraf f ası1lannı, 1931 senesi tah 
silatıru geçen senelerle mukayesesi -
ni yaptı. 

Vekil bey, bu bütçenin de 1931 
bütçesi gibi normal bir sene içinde / 
yapılmamış olduğunu beyan etti .:e 
hu1asatan dedi ki: 

"1931 bütçesi 186 buçuk milyon o
larak tasvip olunmuştu, sene içinde 
mütehavvil fevkalade munzam ola
rak verilen tahsisatla bu yekOn 194 
buçuk milyona baliğ olmuştur. 1 

Mustafa AptDlhallk Bey 
oıan krizden millt ve mali büny~mizi 
sarsmadan çıkabilmek olmuştur. Ge
çen seneden bu seneye nasıl girdiği
mizi heyeti aliyenize arzetmek fay -
dalı olur: 

1 Haziran 931 de bütün borçlan • 
mız mahsup edildikten ve bankalar -
daki hesabı carilerimiz kapandıktan 

Yeni bütçenin masraf kısmı 169 
milyon olarak tesbit edilmiştir ki, ge 
çen seneye nazaran 25 buçuk milyon 
noksandır. Esasen geçen seneki büt -
çede 930 senesine nazaran 40 milyon 
noksar idi. Şu halde iki sene z.-ırf ın
da bütçemizde 65 milyon liralrk bir 
noksan gösterilmektedir. Bu vaziyet 
te yalnız hayati hizmetleri görmek ve 
kabili tehir hizmetleri tehir ve ya tay 
yetmek suretiyle tasarruf asgari had 
de indirilmiştir. [Alt tarafı O ıncı sayfada 1 

maen oyuncular şunlardır: JXV"n1 
(G. S.) Nuri (Silleymaniye), Hüsnü 
(&~kta~Ruhl~ü~~anin)~------------------------------

mih (1. S.) Süleyman (Vefa) ibra - Gazi Antep Kahramanı Anlatıvor: 
him (Beşiktaş) Sami (Vefa) · Niyazi 'J 

(F.B.) Alaettin (F. B.) Hakkı (Heşik M h b b b 
1 

k 
~:i) <~1k~!ş>~> Eşref Beşiktaş Şe- u a ere ül · Ü , anar-

ldareci olarak Muhtar ve Nuri 

Mali ltimatszzlzk 
içtimai Hastalzk 

Ve Emniyetsizlik, Bir Nevi 
Haline Gelmistir I 

~~~~:r.;~~~~~"lİ~~=~~d; ya isimlerile yapılıyordu 
Yalnız- imdat, imdat! işaretlerinden sonra 

hat kesildi; Maraşt~ lhtllAl başlam_ıştı 

Bnkreı, 19 (Husu;i muhabiri; 
tnizden) - Romanya bilyllk bir 
buhran içindedir. Fakat bu buh
ranın esası, memleketin iktısadi 
~e mali vaziyetidir. Son zaman
larda vuku bulan hükumet te• 
heddülleri, bu vaziyete asla sa
lib getirmemiştir. Şimdi meclisi 
llleb'usanın feshedilmesini yeni 
intihabat takip edecektir. Bunun
la beraber en ziyade mühim o
lan cihet mali meseledir. Memur
lara ve hatta orduya maaş veri
lemez bir vazıyet hadis olmasın
dan D}Ütevellit buhran, hiç ol
kazsa yeni mahıul mevıimine 

adar devam edecektir. 
Şimdiki halde hDkiimet mali 

m0ş1'll-1Atı hafifletmek, şiddetlı 
para ihtiyacını muvakkaten te· 
min edebilmek için iki çare dü-
şilnmektedir: Bu çarelerden biri 
para istikran için yapılan istik
raz karııhğı olarak Milli banka
kaya yatmlmış olan iki milyar 
Leyi oradan geri alıp ihtiyaçları-
na sarfetmek, diğer taraftan pi
yasadan çekilecek bir kııım ka-
ğıt paralara mukabil çıkarılacak 
madeni ufaklıkların farkından is· 
tifade etmektir. Bu suretle elde 
edilecek paralarla önümüzdeki 
mahsul mevsimine kadar mevcut 
mütkülitın iktibam edilebileceği 
ümit olunuyor. 

Buhranı teyJit eden amiller 
[Alt tarafı altıncı sayfada] 

Zevksizlik 
Dünyanın en kuır toprağına çiçek, 

yeşUlik, mahsul doğurtan; dünyanın 
en çorak manzaraBırıa renk, ışık, lıa -
reket veren insan eli, güzellikte ve 
cömertlikte eşi olmıyan latanbulu, 
senclerdenberi bozmak için, çir • 

• kinleştirmek için uğraşıyor I 
B epimiz, ayrı ayrı, bü güzelliğin 

düşmaruyız ... Her fert ve her mües -
sese/ 

Calıil kalfa elinde pergel, ahmak 
dülger elinde ke8er, zevksiz vatan • 
daş elinde para, anlayıştJZZ memur 
elinde salôhiyet .. I şte bu güzelliğe ka.r
şı çalışan tahrip ôletleri! 

Göz, bu güzel şehrin, mcwi gökten, .-- 'BUkre,ten bir· manzara · 
ldcivert denizden, yeşil kırdan, de - ." 2 -
koru içinde bazan Öyle çirkinlik - Bizim Elbüstana vardığımızın ikin· 
lerle karşılaşıyor ki, inaan kör, ol - ci günü Zeytin, protestan ermenilerin
mak arzusunu duyuyor_ den Süryan oğullarından bir ermeni ve 

Bütün lstanbul'lulara sorunuz: Şu bir mektep muallimi ve Amerikan 
Haydarpaşa istasyonu ile Haydarpa - Misyöner1erinden Mister Luymin is -
şa ilkeleBini bir arada görüp te has - İninde bir adam, bir heyet halin -
talanmıyan hangi zevk vardır? de ve Fransızların sevkile halkı iğfal 

Acaba, deniz kenarına bağdaş ku • · için gelmiş bulunu)·orlardı. 
ran o dev cÜ88eli gothique binanın Heeytin toplandığı evde ben de 
önüne bu Kütahya saksısına ben • hüviyetimi gizliyerek, oraya tcsa • 
ziyen arabe8que kulubeyi kim oturt - dUfen gelmiş, Antakyalı bir arpa 
tu? tüccarı ismile bulundum. Ve mü -

Bu bir misaldir. ki, Moda sahille - zakere arasında söz alarak, Türk a -
rinde tekrarlamyor, Uıküdar sırt • hali namına şunları söyledim: 

larİrida tekrarlamyor, Bebek kör - ============================ 
f ezi.nde tekrarlamgor, Taksim mey -
danında tekrarlanıyor, Laleli yo'/ı.u -
şunda tekrarlamyor, huılı Jstanbu -
lun her köşesinde tekrarlamyor - .. 

Hakkı mülldyet .. Evet, makaddeı 

haki_ Fakat, bir avuç toprağa sa -
hip olmak, şehrin unwmi manzara -
ıına hakim olma.k hakkını kimseye 
vermez!. 

Yusuf Ziya 

" •••• Biz, hür ve mil8takil yaşamak 
için çallf'Ul bir milletiz. Halbuki er· 
meniler şu veya bu kuvvete gü • 
venerek, Türk vatandaşlanna kar • 
şı çok zalimane hareket ediyorlar. 

Buna hemen nihayet vermeleri M • 
zımdır. Bizim ermenilere karlJı t'a • 

tandaşlık duygusundan başka his • 
simiz yoktur. Biz kıyam edE:rsek. 
bu hareketim.iz ancak memleketimizi 
işgal eden ecnebilere karşı olabilir. 

Çok isteriz ki, bu memlekette 
bizimle beraber yaşamak mecburi • 
yetinde bulunan ermeniler, bu mak -
aat etrafında bizimle beraber olsurı • 
lar. Ve haksız olarak topraklarımın 
işgal eden düşmana karşı, onlar 
da bizimle beraber isyan etsinler. 

Dllşnıana karşı kuracalımız ceft • 
hel~r de, ermeni vatandaşlannıızın 

(Litten aaytayı ı;eviı1Alz) 



ız KAnwıtıA&nı ııno 

Akşam. Dehlizde bütün kuvvetle -
rim hemen hemen toplu bir hnldc •.• 
Bunlar arasında mümkün olduğu ka -
dar askeri bir inzibat teminine ('n -
lıştnn . Mü~adeleye gönüllü ola; ak 
koş. rlar aı nsında, )ii.ksek kahra • 
manlıklar gösteren arkadaşlar var . 
Bunlara her suretle gö\ cniyorum , 

F.,l·at yan tekdir, yarı icbar ile 
b:ınz . tihak eden aşiret kuvvetlerinin 
m ... ıi bir müsademede alacaklnrı 
vaziyete emin değilim • 

( elıliz) de geçirdiğimiz ilk aksam 
telgraf ba nda mütemadiyen Mar;şla 
muhabere ettim. Bu muhabere (Ka -
narya ve Bülbül) isimleri altında ce -
reyan ediyordu 

Henüz mühim bir haber yok. Bir 
m" t sonra mühabere büsbütün 
kesil,li. Yalnız bir defa: -lmd:ıt? 
Jmı·" !c;nretinden sonra hat ta kc • 
sildi. 

Anlnd!ln ki, şehirde ihtilal başla • 
r. 

' karlı .. Yollar ge~ilmez bir 
halde ... 

Fakat Maraştan gelen bu (İs -
timdat), sedaları arşısında bir sani -
y.c bHe ziyan etmeden vatandaş • 
Iarımızm imdadına koşmak lazımdı . 

Kar, tipi . Fırtına devam ediyor .. 
Düşman pericınn bir halde kaçıyor. 

Bozf,un bir lrnlde Jmçan düşmanı 
takip cdccc1c kuvvetimiz yok; faliat 
geeecekleri istikanıetlerdeki köylü • 
lcıin, düşı?ıan müfrezeJe ini rahat 
brr-.ı!mııyacnklannıfan eminim. 

Ermeni 1.omit~ileri de ~rabcrle -
rinde sürükledikleri ermenilerle li'ran 
sızlann peşinden gidiyor. 

Fransızların çeldim i üzerine şe -
ldr dahntndeki yabancı kuvvette .. 
rlnyağmagerliğe koyulmaları ihtima • 
line mebni tedbir almak üzere heyet 
merlieziye beni derhal hükumete da -
vet etti. 

Dündenberi etrafıma yeniden top -
lana lruV\1i, kaçan ermeni Te 
F.ranınz perakendelerinin peşine koş -
turarak, ben on arkadaşla şehre gir -
turarak, beş on arkadaşla şehre gir • 
dim. 

Ermeniler, hem kaçıyor, hem ateş 
ediyorlardı. Her sokak başında mU
tademe ediyorduk. Vuruşa, vuruşa 
çtırşıyı geçerek hükumete girebil -
dim. 

Derhal bir beyanname neşrederek 
bir arşın basma, bir okka pamuk da 
ol~ yağmakerliğe kalkanları mer -
he.ırct.:.:Zçe tedip edeceğimi ilan ve 
icap etlen devriyeleri mahallelere 
SC'\i>C tim. 

· "ır cezalar tertip edeceğimi an -
Jryan halk, yağmaya cür'et etmedi. 
Zaten muvaffakiyetimizin sırrr, ırz 
le n. m ısa, mal ve mülke kar~ı 
güst r iğimiz hiirmetti. ~ 

Heyeti merkeziyenin bulunduğu Kf•
tipzade Mehmet Efendinin evine git -
tim . Şehirde sokak muharebesi ha . 
l:L devam ediyor, kaçmıyan n ka -
çam;yan ermeniler, mütemadiyen n -
teş ediyorlar. 

Müfrezelerimize talimat veriyor, ye
ni tertibat alıyordum ki, Elbüstana 
geldiğim zaman kendimi arp:ı tile -
can sıf atile tanıtarak görüştüğüm 
Amerikalı Misyöner Laymen'in beni 
görmek istedlğini l1aber nrdiler • 
. ~ lll'&da kahramaııılaıDnizdanJ 

Hitlerciler 
Yeni bir muvaffakt

yet elde ettiler 
Berlin, 20 (A.A.) - Hitlerci

let, Hesse Diyet meclisinin in
tihabatında yeni bir muvaffakiyet 
daha elde etmişlerdir. 

Nazilerin aldıklara reylerj11; a• 
dedi 1931 te§rinisanisinin 11 in-
de yapılan intihabat esnasında 
kazandıkları 291.189 reye mu
kabil 328.313 den ibarettir. 

Sosyalistler, 168.299 reye kar
şı 172.545 rey almışlardır. Mer
kez fırkası 112.440 reye mu~abil 
108.603 rey almıştır. işçiler fır
kası, 8.177 reye mukabil 11.697; 
komünistler, 156.775 reye muka
bil 82.111; milliyetçiler, 16.857 
reye karşı 11.267; demokratlar, 
4.617 reye mukabil 4.925 ve 
Bourgeoiı koalisyonu 25.175 rey 
almışlardır. 

Bourgeois fırkalarının müttehit 
listeıi l 931 teşrinisanisinin 15 
inden evvel mevcut değildi. Fa
kat bu listenin ihtiva ettiği grup
lar, o zaman 68.208 rey topla
mışlardır. 

Hesse,de yapılan intihabatın 
neticeleri, Hesse hükumetinin 
ıiyasi bünyesinin hemen hemen 
Alman hükumeti bünyesine mü
şabih olmasından dolayı Alman 
sıyasi mahfelinde daha ıiddetli 
bir infial uyandırmıştır, 

Dün yapılan intibabattan gele
cek 31 temuzda yapılacak inti
habat için bazı karine ve cm
mareler iıtihracına çalışılmakta
dır. 

Suiistimal davası \ 
lzmir, 20 (VAKiT) - Rıhtım şir 

keti suiistimali davasma yarın devam ) 
edilecektir. 

kalabalık bir grup büyük bir heye -
can içinde mahut lrnmiteci Hırla.kyan 1 

Agobun kesilmiş kellesini getirdiler. 
Yaktile Osmanlı meclisinde meb'us 

olan bu komiteci, Fransızlara kah • ı 
ramalık dersi verirken, yirmi dört , 
saatte hütün Türkleri l\laraştan silip : 
çıkaracağını söyliycn haindi. 

ötede beride müsademeler, sokak 
muharebeleri şiddetle devam edi -
yor. Bir Fransız tayyaresi müte -
madiyen şehrin üzerinde dolaşıyor, 
silah ve bomba sesleri göklere ~ıkı -
yor. 

işte bu heyecan ve galeyan içinde 
Amerikalı Misyöner Laymen'i kabul 
ettim. 

- Q..evam ede_S!k_-=.. 

M. Mac Donald bu gün Laus· 
sannea gideceğinden mülakata 
iştirak edemiyecektir. 

Sir Joho Simon bilhassa bu 
maksatla Lauasanne'a gelmiı 
bulunan M. Grandi ile görUş
mllştür. 

Cenevrede yapılmakta olan 
bu F ransız-Iogiliz-Amerikan mü
kalematı, tahdidi teslibat kon
feransının mfisbet neticelerle 
bitmesi hususunda mevcut şid
detli arzuları isbat etmektedir. 

M. Herriot ile M. Makdooald 
bu cıakaatla Fransız - Amerikan 
mukaddem itillfınan çarelerini 
taharri etmenin en muvafık bir 

usul olduğunda ittifak etmişler
dir. Bu suretle konferansa kat'i 
olmasa bile yeni bir veçhe ve 

istikamet vermek imkanı temin 
edilmiı olacaktir. 

Filhakika bu ilç devlet bazı 

Meclis 
. .. 

re ısı 
Dlln Bulgar gazete
cileri kabul etti 

Ankara, 20 (A. A.) - Bulgar ga
zeteciler birliğine mensup heyet n 
Bulgar Kitka balet heyeti bugün şeh 
rimize gelmiş ve istasyonda Istanbul 
l\latbuat cemJ)'eti reisi Giresun meb
u.a ~.-.T~ılt Bpyle Tfl~ pRt.e
ciler birliği azalan, Bulgar sefir! !\I. 
Pavlof ve sefaret erkAnı tarafından 
karşılanmışlardır. 

Gazeteciler birliği tarafından Bul
gar misafirler şerefine Karpiç Jo • 
kantasında bir öğle ziyafeti veril -
miştir. 

Gazetecilere refakat etmekte olan 
Kitka balet heyeti salı ve çarşamba 
akşamları Halkevinde temsiller vere 
cektir. 

Ankara, 20 (A.A.) - Bulgar ga -
zetecileri bu gün öğleden sonra Bü -
yük Millet Meclisinde Reis Kazım 

Paşa Hazretleri tarafmdan kabul e
dHmişlcrdir. 

Heyet azasından M. Sa.kazof, ken

noktalar hakkında pek yakında 
teklifatta bulundukları takdirde 
noktai nazarlarının da kabul 
edileceği kanaatı mevcuttur. 

3 devlet murahhaslarının bu 
sabah itilaflara :zemin teşkili ede
bilecek noktaları kartılaştmlma
larına karar verilmiştir. Bu nok
talarla hangileri olduğu kimsece 
malum de~ildir. Mamafih bazı
larının teslihatm enafına ait 
kısmına atfı nazar etmeleri ve 
bilfarz Bakterik silahların yüksek 
çapta hücum arabalarının il&a· 
sını telep etmeleri, bazılarının da 
adedi terki teslihatı, askeri me
sarifatın tahdit ve tenzilini iıte
meleri muhtemeldir. 

Müzakerecilerin bilhassa pren
sip esasına müstenit sureti halden 
sür'atle kurtulmağı arzu ettikleri 
ve bu suretle bütün milletlere 

· ilk umumi bir memnuniyet temin 
etmeği istiyecekleri zannediliyor. 

Serbest şehir · 
lkl devlet arasında 
ibtilAf mı çıkaracak? 

pariı, (A.A) - 1932 senesin
de Dant.zig şehri, harpten ev
velki Agadir ve Tanca'ya ben· 
zcmektedir. Bu 3 isim arasında 
bir mOna-~e\ .:: .. ____ -:~-

kün olmuyor. 
Muhtelif deYletlere mensup 

birçok, filolar, Dantzig limanın· 
da yekdigerini takıben demir 
atmış bulunmaktadırlar. 

Lehistan'ın Berlin elçiıi M. 
Wysock; Alman nazırlarına, Al
man harp gemilerinin Danlzig 
limanında yapacakları ziyaretin 
esasen asabiyette bulunan bal
kın efkarını daha fazla tebeyyü
ce sevkedeceğini ve bunun Le
histan ile Serbest şehir arasın· 
daki münasebatı teshil etmiye
ceğini bildirmiştir. 

dilerini kabul Mmi~ bulunmaların ~ Izmlrde kooperatifler 
dan dolayı reis Kazım paşa hazr~t • d 
lerine arkadaşlan ve kendi namına kongresi toplan ı 
arzı teşekkür etmiştir. Reis paşa haz Iımir, 20 (V AKIT) - lzmir mın-
retlerf cevaben, matbuatın ehemmiye takası dahilindeki 88 kooperatifin mu 
tinden bahsetmiş ve komşu memle - rahhaslannm iştirakile kooperatif -
ket gazeteleri mümessillerini tanımış ler kongresi bu gUn ticaret odası sa
o1maktan muteveUit memnuniyetle • lonunda toplandı. Kooperatiflerin '\"a 
rini ifade etmiştir. ziyetlerl mii'zakere edildi. 

Fazlı Necip Bey Gömüldü 

siıTı~iiitf dihi~tidil;,- ...,it:tclli'V:ce-mi;di *'~"e~d~stıar. 
rü Fazlı "Necip Beyin Yefat etti- mezanna çelenkler koymuşlardır. 
ğini dllnkB nüshamızda yazmış· Merhumun ailesine, damadı Ak
tık. Merhumun cenazesi dOn 6ğ· şam refikimizin tahrir müdfirü 
le Takti Şifli tramvay caddeıin- Enis Tahsin ve merhumun bira
deki apartmanmdan kaldınlmıs, deri Milliyet muharrirlerinden 
Maw kabriltınmll2~ıgj).gıOıt\Jr"-N•zıJD 8eyeJ>evAnı_tuiyet e~eriz._ 

Yılanlar gene 
Başlarını 
Kaldırıyor mu ? 

f Baş makalemlzden mabaat] 
münasebatmm da hJç bir gizli !fi 
korkulacak tarafı yoktur. Bir --~ 
evvel herkesin bildiği ibir şekilde b( 
rarlaşmrş olan Moskova seyahatlllı' 
gizli maksatlar ile hazırlanmı§ ~ 
st bir hareket gibi göstuerek, liklft 
Jerin teşevvüşüne çalışanlar, ba e..ı 
lcrinde de asla munffak olamıya • 
caklardır. 

Yalnız "Hayrenik,, gazetesinin net• 
riyatı, bize biraz ihtiyatkar olmail 
ihtar ediyor: Arasıra Türkler ile 
dostluktan bahseden Taşnaklann 
sözlerini çok dikkat ve teyakkuz 
ile dinlemek Jıizımdır. Çünkü a~~ 
düşmanlık ile maksatlarını elde ede 4 

miyenlerin bir defa da dost kıyafeti 4 

ne girerek Türk ımilletine yeniden ...ı 
kastlar hazırlamak istemeleri ihtl • 
mali vardır. 

Mehmet Asım 

Bulgarlar bir Tttrk 
gazeteciyi tevkif 

etmişler! 
Geçenlerde Bulgaristanın Ku-

rovo köyünde Türk halkan Bulıar 
ahali tarafından hucuma uğnya• 
rak öldürüldüğüne, camiln ve 
mektebin yakıldığına dair gelen 
haberleri yazmış, Bulgariıtanm 
Razgrat kasabasında çıkan 

Türkçe Karadeniz gazetesinin de 
bu 7.ulmü protesto eden ve hak 
istiyen acıklı bir makale neıret
tiğini kaydetmiştik. 

Şehrimize gelen mal6mata na• 
zaran Bul2ar hilkiımeti, bu ma• 
kaleyi neşreden "Karadeniz,, ga• 
zetesinin sahip ve baş maharriri 
Arif Necip Bayi tevkif ederek 
Sofyaya getirtmiştir. Bu haber 
doğru ise dost hükumetin esas& 
bir tahkikatla hadisenin mes'ul• 
ierini mevdana cıkarı~ cezalan
dırılması beklenirken Tiirkleria 
uğradığı zulmü pek necip bir 
hisle ve kanuna hUrmct eden 
kanun istiyen bir ifade ile pro
testo eden Türk gazetecisini h .. 
piı ve tevkif etmesi pek garip
tir. Bulgar hükumetinin, kaba
hatsıı Türk muharriri serbcat 
bırakmakta gecikmiyeceiini nmit 
ediyoruz. 

Bir idam 
Isparta, 20 - Bir müddet e.

vel Uluborluda bir talebeyi oa 
beş lira parası için öldürmekle 
maznun llıkup köyünden Baki 
idam cezasına mahkum olmutta. 
tasdik muamelesi biten idam 
hükmfı dün sabah lıpartacla 
infaz edilmiıtir. idam mahk6ma 
asılmaya götürülilrken iradesini 
kaybetmiı, sehpaya yaklaıblt 
zaman " beni çabuk asın ,, di,. 
yal varmıştır 

Paraları kim almış? 
Gemlik, 20 (V AKIT) Postahan• 

yapılan para ihtilası tahkikatı ...... 
celenmiştir. Parayı müdürün zi~ 
tine g~irdiği tahakkuk etmiştir. Mal& 
telis müdür tahkikat e\"rakile birta• 
te Bursa ağır ceza mahkemesine _. 
di edilmi~ir. 

Kumla motUrll taar
ruza uğradı 

Gemlik, 20 (V AKIT) - Kum1' 
motörü Istanbuldan gelirken akşa• 
iki me~hul motörtin taarruzuna ul " 
ramıştır. Motör adaya kaçarak kar • 
tul muştur. 1 
Ali tktısat meclisine 

murahhas 
lzmir, 20 (VA KIT) - Ali iktllSI 

meclisine ziraat bankası ikinci mi ~ 
dürü Salahattin Bey murahhas oW 
rak seçilmiştir. 

Keti vapuru taşlar 
üzerine dllşltt 

İzmir, 20 (V AKIT) - Keti va 
1 ırtınadan limanda taşlar üze 

_ düştü. ..LVapur hasara_qramıpµ-........ 
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Amerikada Bostonda çıkan bir ga 
zete bizden bahsediyor. Gazetenin a
dı Hayrenik, gazeteyi ~ıkaranlar er
meni Taşnak fır'kasma mensup in -
sanlar! 

Bostonlu ermeni gazetesi Türkiye 
\'e Avrupa gazetelerindeki haberleri, 
lllakaleleri alt alta dizerek Türkiye
Ye, Türklere acımış, bir mersiye ya
zıyor. 

Taşnak muharrir, iki gözü iki çeş
me bağınyor: 

TOrkfye yıkılıyor. 
• • • 

Son senelerde lıu biçim sözleri çok 
dinledik. Pariste, Londrada, lsviçı·e -
de ayni şekilde acıyan, göz süzerek 
içli, içli seslenenler vardı. 

Bu sesleri tanırız. Bu sesler dört 
tarafı tıkanmış bir kümes kapr~ı ö -
nünde sansar konserine benziyor. 

Bu konserin notasını Hayrenik 
neşretti. Diyor 1d: 

"Türl•iue eğer gümrük mcmnuiyc
tlni koymamış olsaydı gümrükler n -
zalmaz, ihtiktir lıer müesseseden it;e
riye giren~::, mahkemeler, gazeteler 
her gün falan şirketin ve ya hiildi -
metin falan tc§ebbüsiinün içinC:eki 
IG/ıtekôrlıklar, hırsızlıklar, suiisti -
'lllaller Ue bu kadar dolmazdı .. , 

Hayerniğin dilindeki matem mar
'mı dinlediniz. Du marş 19 uncu asır 
dan beri büyt\k sanayi ,.e ticaret mrm 
leketlerinin şaı k memleketlerinin J.:a 
pısı önünde mehtaba ıkarşı yaptık1a
n i.lı."iısadl - siyasi serenadda boru
na tekrar edilen bir nakarattır. 

Bir zamanlar Sarı deniz kenarla
rında banka müdürleri, şirket mü -
ıneesilleri, komisyoncuları el efo Tc -

Jip ayni şarkıyı söylerlerdi. On doku 
zuncu asırda Çin mandarinleri şehir 
lerin kapılarını dillerinde bu marşla 
dolaşan aşıklara açtr. Çin o gün bu 
gündür, açık bir pazardır. Ve Çinde 
Çinlilerden gayrisi gümrükler açıl -
dıfı gündenberidir hiiküm sürmiye 
b:ı~ladr. 

H:ndlstanda 19 uncu asırda Ben
ga~ önünde bangerin, komisyoncu -
nun, l"lrket rmiimessiltntn şıkane fer 
nCiı auyuldu. Ve Hint istiklali sara
yın pencerelerinden bir muzun soyul 
muş kabuğu gibi yere düştü. 

Türkiyede 19 uncu asırda ayni a
damın sesi ayni zamanda dalgalan
dı. Osmanlı Türkiyesi 19 uncu asırda 
serenat dinliye dnliye bir yarr m\is-
temlike oldu. Silah satılan, satılan 
silihla bankaların, ecnebi şirketlerin 
hulasa mal sahiplerinden gayrisinin 
saadetleri müdafaa edilen bir acaip 
karakol halini aldı. 

08manlr imparatorluğu 19 uncu 
a.srın yarısından beri Avrupa grup -
lannın menfaatlerini müdafaa eden 
bir ileri karakoldu. 

Bu karakolun askerlerinin elinden 
Ucuzca yerli eşya alınır, pahalı, pa -
hah makine s.ıtıhrdr. Nihayet bir gün 
geldi ki, iki okka buğday = bir kutu 
kibrit oldu ... 

• • • 
Lozandan sonraki Türkiye ne es

ki Çin mandarininin elindeki Çin, ne 
llint racasının elindeki ffintti ne de 
lll Osmanın haraç mezat ''Takım der 
Ya ~alıp binme., bedava ecnebi ser
ınayesine sattığı Türkiye idi. 

Çine benziyen, llindistana benze· 
tilmek istenen (H;manlr ölkesind~n ay 
l'llan bir Türkiye \'ardır. Bu 'l'ürki
Ye Osmanlr yarı müstemleke ve müs 
temleke tesisatından, iktrsadiyatın -
dan tam n müstakil devlet iktısadr
fta g~iyir. 

Osmanlı siyaseti gibi Osmanh ik
~sadiyatının )'?kılmasını soğuk !<an -
a karşılıyacağız. Yıkılan ve çatırtı
sı hala devam eden bir tesis var. Bu 
~is son kalan Osmanlı enkazının gü 
liiltüsüdür. 

Bu gürültüden muztarip olanları 
tanıyoruz, gümrükleri ardına kadar 
lçnıadığımız için dert duyanlara 
tılvaiye biz yaşıyoruz!. Göz yaşlannı r siliniz, ve kısmetinizi başka kapı -
arda arayınız. 

SADRI ETEM 

800 Yunanlı 
Seyyah geliyor 

I ~arbt Trakya Tilrk gazeteci-
tri cemiyeti tarafından tertip 

eclilen TOrkiye seyahatine itti
"•1c eden 300 Yunanlı seyyah 
'\'lllıaniıtandan ıehrimize miite
•tceihen hareket etmişlerdir. Yu
'-1. •yrülu tehrimizde birkaç 
tllıı kalacaklardır. 

--------•~•-b_•~rl~er_ı __ J_ll 
Adliyede: Japonya He Rusya 

Nasıl sarfedllecek, daimi en• 
cUmence tayin edlldl 

Belediye daimi encümeni bu 
seneki blltçeye konan şose ve 
yol tahsisatının 1trfedilme1i el-
zem olan yerleri teabitle uğrat· 
maktadır. Bu husuıta kayma-
kamlardan malumat istenmittir. 

932 bütçesinde yol ve şose 
inşaatı için yarım milyon lira 
tabaisat vardır. Bunun 170 bfn 
lirası kaymakamların emrine ve
rilecektir. Kaymakamlar bu pa
ralarla şehir içindeki tali dere
cede olan sokakları yaptıracak-
lardır. Daimi encümenin emrinde 
bulunacak olan 225 bin lira ile 
de büyük caddeler, yollar ya
pılac:aktır. Bundan başka asfalt 
şoseler için de aynca 78 bin lira 
tahsisat ver. Bütçe tasdikten 
henüz gelmediği için in,aata 
başlanamamalctadır . Maamafih 
eıki bütçedeki tahsisatla Betik-
t~ştan Ihlamura giden cadde 
35 bin liraya yaplmlacaklır. 

Dl plomasız ebelerden · 
korkunuz 

lslanbul Belediyesi hududu 
dahilinde diplomasız cahil ebe
lerin mikdar ve faaliyetlerinin 
günden güne arttığı anlaşılmıştır. 
Bu cihet belediyeye şübelerden 
gelen istatistiklerde, belediye 
ebeleri tarafından yapılan doğum
ların ancak bir iki def'aya kadar 
düımesile de sabit olmuştur. 
Cayri resmi ebelerin icrayı san' 
at eylemeleri memleketin nüf~~ 
siyasetini haleldar eyleyecegı 
gibi bir çok kadmlann bayatla
r1nm sönmesi ve doğan bazı ço
cukların sakat kalması gibi va-
him neticeler tevlit eylemesi iti· 
bnrile cugibi ebeler h&kkindn 
sıkı ve ciddi takibat yapılması 
h~r şube müdOrJUklerine bildiril-
miştir. Bundan başka belediye 
ebeleri tarafından mıotakalannda 
bulunan diplomasız ebelerin ad
resleri alınarak ittihaz olunacak 
tedbirlerle cürmü meşhut halinde 
yakalanmalan da tamim olun· 
muştur. 

PllJler tallmetnamesl 
Belediye geçen ıene bir pldj 

talimatnamesi yapmış ve 'bunu 
bu seneden itibaren tatbik mev
kiine koymuıtu. Belediye bu ta
Jimatnameyi alikadarlara yeni· 
den tebliğ ederek tamamen tat
bikini bildirmiş, yeni açılacak 
olan plajlar için talimatname ah
kamı tatbik edilmedikçe küıat 

müsaadesinin verilmemesini bil· 
dirmiştir. 

Yol parasından mUstesna 
olanlar 

Bazı malul ve ihtiyarlar kay
makamlıklara mllracaat ederek 
yol parası vermemek için mua
yenelerini istemektedirler. 

Bazı kaymakamlıklarca bunlar 
muayene edilmek ilzere beledi
yedeki sıhhi komisyona gönde
rilmektedirler. Belediye bu gibi
lerin hükumet doktorları tara
fmdan muayene edilmelerini ve 
komisyona gönderilmemelerini bil
dirmiştir. 
Buldar ve ot flatlara Uzerln· 

deki tetkikat 
Belediye ıkhsat mildllrll Asım 

Süreyya Bey dOn gene zahire 
boraa11na giderek buğday ve un 
fiyatları üzerinde tetkikat yap-
mıfbr. Bu tetkikat neticesinde 
ekmek narhının çarıambadan 
ev•el değiıtirilmeaine luzum gU
rillmemiıtir. Bu günde fiyatlar 
tekrar tetkik ve buna göre narh 
teabit olunacaktır. 

Dahiliye vekili Şiiluü Kaya 
Bey ekmek meseleıile allkadar 
olarak belediyeden bazı sualler 

inhisarlarda 
Mildilr muavlnliklerl
ne kimler tayin edildi 

Bir hafta kadar evvel Anka
raya giden inhisarlar umum mü
dürii Hüsnil Bey diln sabahki 
trenle şehrimize döomüıtür. 

Hüsnil Bey, inhisarlar vekile
tinden aldığı direktıf daire-
sinde inhisar idarelerinin birleı
tirilmesi tatbilcatıua başlıyacaktJr. 
Maamafih inhisarların Ankaraya 
naklinin ancal< kışa doğru kabil 
olacağı anlaşılmaktadır. 

inhisarlar umum müdürlüğü· 
nlln kaç şubeye ayrılacağı hak
kında henüz bir karar verilme
miştir. 

Diğer taraftan inhisar umum 
müdür!üğü muavinliklerine muh· 
telit mübadele komisyonu Türk 
miişavirlerinden Mitat, müskirat 
inhisan müdürü Asım, kazanç 
temyiz komisyonu azasıodan Mn
nir Hayri Beyler tayin edilmiş
lerdir. 

Tütün inhisar idareıi memurin 
müdürü Abdülkadir Bey bu teı-
kilat birleştirildikten sonra inbi· 
sar idareleri memurin mtıdürU 
olacak, tütnn inbisan tefti~ he· 
yeti reisi Raıit Bey inhisarlar 
teftiş heyeti riyasetine geçecek
tir. 

Şllkrll Kaya 8. gitti 
Bir kaç ıün evvel hususi ban 

itleri ıçıo şehrimize ıelen 
Dahiliye Vekili Şnkrü Kaya Bey 
dün akşamki trenle Ankaraya 
hareket etmiş, Haydarpaşa istas-
yonunda lstanbul valisile vali 
muaYİni Ali Rıı.a Polis mOdOril 
Fehmi Beyler ve diğer bir çok 
zevat tarafrndan teni edilmiş· 
tir. 

Yektar 
Yeni blrmuslkialetl 

Ariko efendi isminde bir aan'at 
.aran yeni bir musiki aleti icat 
ettiğini haber aldık. 

Bu aletin uzan bir çapı ve 
madeni tek bir teli vardır. Alt 
tarafında gergin bir kur sakla 
kaplı bir sinesi mevcuttur ki 
buradan enlice bir keman yayı 
ile çalın1r. 

Keman ile viyolonsel arasında 
tatlı bir ses veren bu alete 
uvektar,, ismi verilmiştir. 

Ariko efendinin Yek tar çalar· 
l<en ahomış bir reamini koyuyo
ruz. 

ıormuşlu. Belediye bu ıuaUere 
icabeden cevapları vermiıtir. 
Şehir içinde otlamak yasakl 

Tavuk ve emsali gibi hay•an· 
Jann sokakla.rda dolaıtmJması 
evvelce menedilmişti. Belediye 
yeniden verdiği bir kararla ke
çi, koyun Ye nir hayvanabn 
meydan ve sokaklarda dolatbnl
mHı ve ıehir içindeki arsalarda 
otlablma11nı da meaetmiftir. 

Sabaha kareı Arasında harp ~ıkma· 
sı muhtemel midi~? Denizde yUze ydze kaçmıya 

kalkan adam 
Sandalla ıiğara kigıdı kaçı· 

nrken mubafaıa memurları tara
fından cOrmll meıhut halinde 
yakalanan HOıeyin dün adli ihti
aaı mahkemesinde muhe keme 
ve mabkom edilmittir, mubake· 
me 1afahahndan öğrendiğimize 

gl5re cOrmfl meşhut ıu ıekilde 
olmuıtur: 

T eşrinisaninin çok soğuk bir 
gecesi, vakıt sabaha duğru, bir 
ruıumat mu haf aza motörü liman
da devriye geziyor, bir aralık 
Kabataı sah pazarı önlerinde 
deniz Oıerinde ınpheli bir karal
h görOIOyor, kaptan bu şilpheli 

karalhya dilmen kırıyor, yakla
tılırken baykmyor: 

- Dur! 
Büyükce bir sandal olduğu 

anlaşdan karaltıda iki insan vü
cudunun kımıldanışı farkediliyor, 
birkaç saniye soora, bu iki in
san karaltııı, kendilerini soğuk 
denizin karanlık dalgalarına fır
latmak ta gecikmiyorlar •. 

Dipli motör, denizde uzakla
şan iki ıüpbeli iosam sığ sahil
de takip imklnını bulamıyor. 

Motörc!e bulunan memurlar, hay
kırarak o civarda n6bet bekli
yen muhafaza memurunu ikaz 
ediyorlar. 

Pek az aonra deniz üzerinde 
kendi kendine ıaUanan esrar 
engiz kayığın yanına yaklaııhyor. 
Kısa bir araıtırma yapılıyor. üç 
torba içinde dokuz bin varak 
varak kaçak sigara kağıdı bulu
nıyor .• memurlardan bazıları ka· 
çakçıların terkettikleri aandala 
biniyorlar. Şüpbleli karalhnın 
kaçtıktan buz deposu ribtımını 

kontrol ediliyor. Ve, nhtım di· 
reklerinin birinde, mülhit soğu-
kun teıirile donmak derecesine 
gelen bir adam bulumyor. Iıte 
bu, Hilıeyindir. 

Suçlu Hüıeyin dün cürmlinü 
inklr etrniı, deniz içinde bulu
nuıunu da f6yle tefsir etmiştir: 

- Ben o aabab arkadatlarla 
bahğa çıkacaktım... Sandala bi· 
nerkea birdenbire denize dOıtllm. 

Billhare ıahitler dinlenilmiıtir. 
Bu tahitlerden ikiainden madası 
kaçakçı Hllıeynin ctırmft meşhut 

hDlinde ne ıuretle tutulduğunu 
anlatmışlardır. Hasa Ye Ali isim· 
lerini taııyan iki ıabitse hakikab 
saklamıılardır. Müddeiumtım1 ka· 

' çakçının tecziyeıini talep eder
ken bu iki yalancı ıabit hakkın
da takibat yapılmasını da iate
miıtir. Neticede, mahkeme Hn
seynin bir ay mtıddetle hapsine 

dokuz bin iluruı para cezaaile 
tecziyesine karar vermiıtir. Ya
lancı ıabitler hakkında kanuni 
takibata baılanmııtır. 

Bereet etti 

Evkaf mablullt mOmeyyizi 
iken zimmetine 108 lira geçir-

mekten ıuçlu olarak ikinci ceza
ya verilen ve bir mDddettenberi 

muhakemesi gürlllen Recai Bey 
dün berat etmittir. 

Yedi ay hapl• 
Hırsız!ıktan auçlu Yemenli 

Ahmet dibi ikinci ceza mahke-

mesinde 7ay15 rDn bap1e mah· 
kdm edil mittir, Ahmet hepisten 

çıkbktan ıonrada 7 ay 15 flln 
emniyeti umumiye aezareti altın· 
da buluadurulacakbr. 

Bir kaç gün evvel Ruıyanın 
ihtiyat kuvvetlerinden dört sınıfı, 
son baharda yapılacak manev• 
ralara iştirak için davet etmesi, 
Ruıya ile Japonya arasında bir harı 

vuku bulacağına dair ortaya atı
lan rivayetlere kuvvet verir gibi 
otmuştu. Rusyanın Mançurİ hu· 
dudunda kuy•etlcr tahşit etmiş 
o'duö-u ve bu suretle Japooların o 
bu havelideki hareketlerine mu· 
kabe!e ettiği de haber veriliyordu. 

Bunun üzerine Cenevredeki Çin 
j 1 • ı· mura~haslan, aponıarm şıma ı 

Mançuridc takip ettikleri hattı· 
hareketin bir harp çıkarması 
ihtimaline nazarı dikkatı celp 
etmit ve devletlerin buna lakayt 
kalmamalarını istemişlerdi. 

Bütlln bunlar, uzak Şark ha• 
disatınm yakında harikiilade bir 
ehemmiyet ihraz edeceğini g&s
teremez. Çünkü Rusya tarafın
dan alman tedbirler, harpcuyane 
mahiyette değildir. Daha fazla 
tedafii mahiyettedir. Japonyada
ki askeri makamatın Mançuri ve 
Şaogbayda aldıkları vaziyet, son
ra bunların Japonyaya hAkim 
olduklarını gösteren hadiaeler, 
Rusyayı her ban~i bir taarruz 
ibtimali'1e karşı hazır dananmı· 
ya sevketmiştir. 

Herşeye rağmen, gerek Soy. 
yet Rusya, gerek Japonya pek 
pahalıya malolacak tehlikeli ma· 
ceralara atılmayı göze almıı va• 
ziyette değildirler. 

Fakat harp, bazen hiçde bahr 
ve hayale gelmiyecek bir takım 
şeraitin icbarile de vuku bula 
bilir. Onun için, Japon militarist• 
lerinio, Rusyayı çarnaçar harbe 
sürükliyecek bir takım hadiselere 
ıebebiyel vermeleri bu itibarla 
melhuz sayıla bilir. Bununla be
raber, Japonyanın mali ve ticari 
vaıiyeti, ıonra Rus zimamda
rmm Rusyada istikrarı istihdaf 
etmeleri, sulh ve mesalimctin 
devamına hizmet edecektir. 

Japon militaristlerinin mali Ye 
ticari amillere kulak asmıyarak 
bir maceraya atılmaları ihtimal 
haricinde değilse de aon zaman• 
larda Şanghay havalisinde vuku 
bulan hadiseler, Rusya gibi as
keri ve harbi kudreti çok bDyük 
olan bir devleti aleyhte tahrik 
etmenin son derece tehlikeli ola• 
cağını ispat etmiştir. 

Bu itibarla şimdiki •azıyet, ta
aıamile harp aleyhindedir. Fakat 
ileride Rusya ile Japonya araam• 
da bir harp vukuu, yalnız muh• 
temel değil belki muhakkaktır. 

Uzak şarkın bu iki büyiik dev
leti arasındaki rekabet, ancak 
bir harp ile ballolunabilir. 

Hicaz prensi 
Sarayları gezdi 
Şehrimizde bulunan Hicaz pren· 

si Emir F t!ysal Hz. dün refaka
tinde Hicaz Hariciye naıır mua
vini Fuat Haı:aze B. ve diğer 
bazı erkinile Har!ciye vekileti 
erkinından Refik Amir B. oldu· 
ğu halde Do!mabahçe sarayını 

ziyaret etmiştir. 
Emir F eysal Hz. Do~mabahçe 

sarayının bütün dairelerini ziya
ret ettikten sonra hususi bir 
motörle Beylerbeyi sarayına git• 
miş, bu sarayı da gezdikten 
sonra Perapalas oteline dönmDt
tOr. Emir Hz. Perıembe ~il 
ltalyan bandralı Florentino Ya.• 

puriJe Baluma hareket edecektir •. 
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M. Musolini Mısırlı tayyareci 

Tamirat ve harp 
borçları, ölü maziye 

aittir, diyor 
"DeyJi Ekspres,, gazetesi, mu• 

harrirlerinden James Doglas'ın 
Romada M. Musolini ile yaptığı 
bir mülakatı neşretmektedir. ı 

M. Musolini, Amerika hakkın
da sorulan suale cevaben şu 
sözleri söylemiştir : 

- Amerikanın bir siyaseti 
yok. Amerikada içki yasağı ile 
Lindberg var. Başka bir şey yok! 

Demokrasi hakkında sorulan 
suale karşı da şöyle demiştir : 

- Demokrasi hiç bir şey de
ğil. Halk mı ? Halk da hiç bir 
şey değil ! Demokrasi ne yapa
bilir ? Yahut halkın elinden ne 
gelebilir ? Her memleket lafa 
doydu. Her kes iş istiyor. iş 
adamı, hareket adamı istiyor. 
Her kes kendini kurtaramaz, 
kurtarıcı arıyor.,, 

- Peki, bu kurtarıcılar kim? 
- Ortada kurtarıcı yok! 
- O halde ilerisi ne olacak? 
- Siyasi, içtimai, askeri harp-

lar. Bu harp şimdiden başladı. 
- Ne zaman barışıklık ola· 

cak? 
- Barışıklık olup olmıyaca· 

ğmı bilmiyorum. 
Bu muhavereden sonra söz, 

tamirat ve harp borçlarma inti· 
kal etmiş ve Sinyor Musolini şu 
sözleri söylemiştir : 

- T amiral ve harp borçları 
nın devri geçti. Bunlar ölü m "' 
ziye aittir. 

Poliste: 

Garip şekilde cıgara 
i~iyorlarmış ! 

Kurtuluşta Ayatanaı ki1isesıi 
dıvarı dibinde bazı kimselerin 
yerlere yatarak garip bir şekil· 

• de cıgara içdikJeri görülmüo, 
yapılan tahkikatta Sazlı deredo 
oturan Nikoguhusun arkadaşla· 
rına esrarlı cıgara dagıtarak 
eğlendikleri tesbit edilmiş, Ni-
koguhus, Kenan, Haydar, Dimit
ri, k<irkor, Niko, Serğis yaka
lanmıştır. 
Müderrisin evinde hsrsızhk 

Kuru Çeşmede oturan Darül
fünun müderrislerinden Şükrü 
Beyin evine Saim isminde biri 
merdiven dayamak suretile gir· 
miQ, eşya çalarken yakalanmıştır. 

Merdivenden dUştU 
Fatihte sofular cadde~inde 17 

numaralı evde oturan Ali Efen
di evin merdiveninden düşcıüş, 
başından yaralanmıştır. Ali Efen
di Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılmıştır. 

Kadın kadını dövdU 
Şehiremininde karabaş mahal

leıinde sakin Hakkı Efendinin 
zevcesi Melahat hanımı Tatar 
Sabriye hanım fena halde düğ· 
müş ve bu dayak neticesinde 
Melahat hanım bir buçuk aylak 
çocuğunu düşürmüştür. Sabriye 
hanım hakkında tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Garbi Trakyadaki 
· Türklerin emlaki 
Veriliyor 
Garbi Trakyada bulunan etab

li Türklere, Atina mukaTelesi 
mucibince, terketlikleri emliki· 
ne mukabil verilen 150 bin ln
giliz liralık tazminatın dağıtılma-
sı işi tamamlanmış, alakadarlara 
hazırlanan çekler tevzi edilmiştir. 

Tazminat tevıii iti bittiği için 
Şehrimizde bulunan Gömülcüne 
tali mübadele komisyonu Türk 
murahhası Fuat Beyin Garbi 
Trakyaya avdetini müteakip 
etabli Türklerin Yunan işgali 

altında bulunan emlakinin iade· 
aine başlanacakhr. 

Sefirin ziyafetinde 
Ahmet Salim B. isminde Mı

sırlı bir gencin refikasile birlik
te hususi tayyaresile Kahireden 
şehrimize geldiğini yazmıştık. 
Mısır sefiri Abdülmelik Hamza 
B. Ahmet Salim B. ve refikası 
Hayriye H. şerefine dün akıam 
huıusi bir ziyafet vermiştir. 

Amatör bir tayyareci olan 
Ahmet Salim B. yeni evlendiği 
için genç zevcesile birlikte bir 
bal ayı seyahatine çıkmış ve Ka· 
hireden sonra Halep, Şam ve 
Konya yoluyla ıehrimize gelmiı· 
tir. 

Buradan Bükreı, Budapeşte, 
Viyana, Frankfort, Bürükael ve 
Paris şebfrlerine oğrayarak Lon
draya gideceklerdir. 

Zengin bir aileye mensup olan 
Ahmet Salim Bey Londrada 
mühendislik tahsil ettikten son· 
sonra tayyareciliğe heves etmiş 
ve bir tayyare satın alarak se
yahatlerini daima tayyare ile 
yapmıya başlamıştır. Ahmet Sa
lim B. dün kendisile görüşen 

bir muharririmize şunları söyle
miştir: 

Tayyare asrımızın en mükem
mel nakıl vasıtasıdır. Mııırda di
ğer birçok memleketlerde oldu
ğu iİbi tayyareclliğe büyük bir 
ehemmiyet verilmekte, memleke· 
timizde sivil tayyarecilik günden 
güne inkişaf etmektedir. 

Mısırda yedi, sekiz amatör 
tayyareci vardır. Siril tayyareci
ler bir kulüp tesis etmişler, ay· 
rıca bir mektep açmışlardır. 

Ben husu~i işlerim için bile 
tayyaremden istifade eder, me· 
sela Kahireden tayyaremle ha· 
reket ederek yirmi dakikada 
çiftliğime kadar gittikten ve iş· 
!erimi gördükten sonra şehre 
dönerim. 

Refikam da tayyareyle seya· 
hatin çok zevkli olduğunu söy
lüyor. Her ikimiz de btanbulu 
fevka!ade güzel bulduk. 

işten el çektirildi 
Görülen lüzum üzerine Üskü· 

dar malmüdürü Sabri Beye işten 
el çektirilmıştir. Bunun sebebi, 
zat maaşlarına ait tiffı~melittan 
bazılarının ga)•rı kanuni yapılmış 
olmasıdır. Tetkik memuru Niyazi 
Bey Üsküdar malmüdürlüğünü 
vekaleten idare edecektir. 

Cevdet Kerim Bey geldi 
Hususi işleri için bir hafta 

evvel lzmire gitmiş olan Halk 
fırkası vilayet idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Bey dün şehrimi· 
ze dönmüstür. 

Köpekler için bir 
akvam cemiyeti! 
Filoransada küpekler için bir 

akvam cemiyeti açılıyor. Bu cıü· 
esıesede bütün dünya köpekle· 
rinden nümuneler bulunacak Te 
müesseıe Italya kırahnın amcası 
Dük Aostanın himaye ve idare
leri altında bulunacaktır. 

Daha şimdiden lngiliz, Fransız 
ltelyan, Alman, Amerikan köpek 
sahipleri tr planmış ve köpekle· 
rin beynelmilel cemiyetini teşkil 
için münkerele .. de bulunmuılar· 
dır. 

MUessesenin nizamnasinde 
bir çok esaılar vardır. Bunların 
başlıcaları şunlardır: 

Cins köpekleri himaye etmek, 
Köpeklerden alınacak ruhsatiye 
Te sair resimleri cins köpek ye
tiştirmeie sarfetmek cins köpek 
yetiştirenlere mükafatlar vermek. 
köpekleri her türlü hastalık ve 

Yeni bir mecmua 
Fikir ve neşriyat hayatımızda

ki durgunluğu gidermek yolunda 
kıymetli bir teşebbüs var: Kıy· 
metli bir şairimiz olan Orhan 
Seyfi Bey Edebiyat i'azetesi iıim· 
li haftalık bir gazete neırine 
başlıyor, ilk uyası bu perıembe 
günü çıkmak üzere hazırlanıyor. 

Edebiyat gazetesi tanınmış edip· 
lerimizden pek çoğunun yardımını 
temin etmiıtir. Edebiyat gazetesi, 
edebi hayatın, bütün tezahürlerini 
takip ve tesbit edecek bir san' 
at gazetesi olacaktır. Genç ihti· 
yar, muhtelif nesillere ve mes· 
Jeklere mensup edipler bu ga· 
zetede yan yana yazı yazacak
lar, gazete edebi münakaşalar 
için de serbest bir kürsü vazi
yetinde olacaktır. 

Edebiyat gazetesinin maddi, 
manevi yardıma mazhar olması 

fikir ve neıriyat hayatımız için 
faydalı olacaktır. 

Doğum tarihi 
Doktor Besicı Omer Paşa ta· 

rafından "Doğum tarihi,, ismile 
kıymetli bir eser telif ve nefro· 
lunmuştur. Fenni velidenin men· 
şei, terakki Te tekamülü, bugün
kü bal ve mevkiine ne yolda ve 
hangi usullerle eriştiği bu eser
de güzel bir lisan, faydalı ma
lumatla iÖsterilmiştir. Doğum 
tarihinin bütün dünyaya ait kıs· 
mile beraber bilhassa Islamlar 
arasında ve memleketimizde ebe· 
lik tarihi hakkında orjinal ma
lumat ve resimler kitabın müm· 
taziyetini teşkil ediyor. Besim 
Ömer Paşa, bu eserile milli kil· 
tüpbane!Jliz~. pek kıymetli bir 
eser kazandırmış oluyor. Tavst-"ye eaeriz: .... > • 

Bir gazeteci için 
Notlarının kıymeti? 

Pariote çıkan "Lö Jurnal,, ga· 
zetesinin kıymetli bir seyyar 
muhabiri vardı. Alber Londr is· 
minde olup bütün cihan matbu· 
atı tarafından tanınmış olan bu 
gazetecinin bir müddet evvel 
"Flipar,, vapurunda batmış ol· 
duğunu yazmıftık. Fransız gaze
telerile bu hususta ııon gelen 
tafsilata göre, Franıız gazeteci
sinin felaketi, gazetecilik san'a· 
tindeki gayretinin acıklı bir ne· 
ticesidir. 

Filhakika Alber Londr'ın ka· 
mara::ıı vapurun orta taraflarında 
imiş. Kendisi de vapurda ateş 
çıktığı zaman uy~ uda değilmiş. 
Kendisini pek iyi kurtarabilecefıi 
bir mevkide bulu:ıuyormuş. Fa
kat bu sırada hatırına kamara
sında bulunan notları gelmiş. 
Canı babasına da olsa bunları 
kurtarmak için kamarasına koş· 
muo. işte bu hareketinin neticesi 
olarak o felAket tofanı içinde 
kaybolup gitmiş!.. 

Gazetecilik günü gününe ha
diseleri tesbit etmek san'ati ise 
bir gazetecinin notları tesbit 
edilen hadise:erin hazinesidir. 
Onun için bu hazinenin elden 
çıkması tabii bir gazeteci için 
hakiki servet hazinesinden belki 
de daha mühim birşeydir. Nasıl
ki uzak Şark memleketlerinde 
yaptığı tetkik seyahatinden dö· 
nen zavallı Fransız gazetecisi de 
oralarda topladığı notları kurtar
mak için, hayatini feda edecek 
kadar ileriye gitmiştir! 

arızadan nasıyet etruek, mızır 

köpekleri itlif etmek. 
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deruhte ettiği işi, en mükemmel surette yapmak için gös· 
terdiği gayret, hakikaten takdire değerdi . 

Doktor Haude, mesaisi neticesinde bu arazinin yeniden 
ihya edilip edilemiyeceğini, buralarda ormanlar ekilip eki· 
lemiyeceğini de anlıyabilecektir • 

Onun halledeceği diğer bir mesele, bu toprakların neden 
kuruduğudur • Çünkü orta Asya, bir kuraklık devri ge· 
çirmektedir • Bütün göllerin suları azalmakta ve kurumak· 
tadır. 

Bu meseleleri tasfiye için Gaton - Nor' da bir hayli çalış· 
mak lazım . Kafi neticeler, hiç §Üphesiz epeyce zaman 
sonra elde edilecek • Fakat bizim de bir çok şeyler anlama· 
mıza imkan vardır • 

Doktor Haude, güneşin §ualarım, arzın İn!İkaklarım, ha· 
vanın tabakatını da tetkik ediyor . 

Avrupada bile bu kadar cemiyete tetkikat ile mefgu) o· 
olan rasathaneler azdır • Doktor Haude, pilot balonları da 
uçurtarak tetkiklerini ikmal etmekte idi . Onun için heyetimiz, 
ilim alemine gezdğimiz yerlerin yalnız sathını anlatmakla 
kalmıyacak, bundan başka 15 bin metreye kadar hava ce· 
reyanlarını da anlatacaktır • 

Çin hükUmeti bir aralık bizim bu işlerimize itiraz et· 
miş, fakat çok geçmeden maksadı anlıyarak bize kolaylık 
göstermek istemiş, ve nihayet daimi rasat merkezlerinin tesisi 
takarrür etm.ittir • 

Birinci istasyon Etsin Göl' de, ikinci istasyon Hami' de tesis 
edilecekti • Daha sonra üçüncü istasyon Urunçi' de tesis 
olundu • Daha sonra asıl kervanımız Lop Nor çölünden 
çoraklık tarafına giderek dördüncü istasyonu orada tesis etti. 

Çin hükfuneti bizim işimizle o kadar alakadar olmıyo. baş· 
ladı ki, Pekin'den hareketimiz üzerine, bizim ikinci ve 
üçüncü İstasyonlarımızdan her gün telgrafla hava raporu veril· 
mesini istemişti • 

Ben, daha Pekin'de bulunduğum sırada Hetan Darya'da da 
beşinci bir istasyon tesisini dütünmüştüm • Doktor Haude 
bunun çok mühim olacağını, çünkü onun sayesinde tam 
bir çöl mühitinin bütün havai ahvaline, bütün kum ka
sırgalarına dair malumat alacağımızı söylemişti . Sonra Hoton 
Derya'nm suları hakkında mufassal malômat almak za· 
ruri idi. Ben 1895 senesinin Mayısında, orasını ziya· 
ret ettiği.m zaman, nehrin yatağını kuru görmüş, ancak 
uzun mesafeler katettikten sonra ötede, beride su birikinti· 
leri görmüştüm • Az kaldı, o zaman burada hayatımdan 
olacaktım • Fakat bir su birikintisi benim hayatımı kurtardı • 

On bir sena sonra burasını ziyaret eden İngiliz asarıatika 
mütehassısı Sh· Aur~l Stien, bana hizmetçilik eden Kasımla 
hirl\kıe buratilrr aoıa~uu~ TC lJUra a k Ç01Jcuaı-• ..1-·· ı ı .......... 
Derya'nın Haziran başlarında dolduğunu, fakat bir buçuk 

I 
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ay geçmeden suların çekilmiye batladığmı ve son baharda 
kamilen zail olduğunu anlamıştı . Bununla beraber bura· 
larda, bir takım donmuş sular, bütün kıt müddetince kal· 
makta, bilahare Mayıs ayında, bunlardan da eser görül· 
memektedir . Bu nehri, her devrinde tetkik etmek çok 
mühimdi • Bu ise ancak bütün sene devam eden ciddi 
tetkikat sayesinde mümkün olurdu • 

Onun için beşinci istasyonu tesise son derece havahişkarız. 
istasyonları tesis ettikçe, adamlarımızı burada bırakıyoruz. 

Fakat bizim kervanımızın ıen ve mütenevvi haY.,atmdan 
ayrılmak kolay değildi. Bizden ayrılanlar, bizi hüzün 
içinde teşyi ediyorlardı. Çünkü bunlar, bütün seneyi aıa· 
ğı, yukarı yeknasak bir esaret içinde geçireceklerdi . 

Halbuki biz, daha şimdiden heyeti.mizi muhtelif istas• 
yonlara dağıtmak meselesini gÖrÜ§Üyorduk . Bizden ilk önce, 
ve daha sonra Etsin Göl'de ayrılacak olanlar herkesten fazla 
mahzundular • 

Benim de istasyonların birinde bir sene kalmaklığım ~cap 
ederse, hiç şüphesiz, Gaşun Noru, yahut Hotan Derya'yı 
tercih ederdim • 

Profesör Anderson, bana antropolojik tetkikleri ihmal 
etmemeyi tavsiye etmişti • Biz de onun bu tavsiyesini ih· 
mal etmiyor ve fırsat elverdikçe, bu işlerle de meşgul oluyoru7. • 
Zaten Pekin' den ayrılmadan evvel antropoloji tetkikatının 
nasıl yapılacağını anlamak için bir kursa devam etmiş·· 
tik . Heyetimiz azasından Söderbon ile Haslund, bilhassa 
bu işle meşguldüler. Bunların ikisi de doktor Hummel'e 
yardım ettikten $onra, ileride müstakil bir surette çah~abile·· 
ceklerdir. 

Bell·Mlao mabedinde ayin .. 
J 
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~~~Sl98R:~ Sinemada Gördüklerinin Tesiri 
~~v 9 ,. • • • • Şuursuzca Cinayetler işleyen Adam 
Pera Selanık muhtelıtını Katil Jan Konstantinesku, Romanyada Müebbet 

dört sayı ile yendi Küreğe Mahkum Edildi 

DUnkU maçtal"I bir intiba 

Şehrimizde Fenerbahçe - Galata 
saray muhteliti ile iki maç yapan 
Seianik takrmı dün Taksim stadya -
munda Perahlarla son oyununu oy -
nadı. 

l\lac saat tam altıda başbdı. Pe
ra tak;mında !.-aleci mevkiinde Leo -
nidis bulunuyor ve Anastaris, Lim -
bik, Mihailidis, Angclis, Agop, !stc -
fan, Japoni, Helvacı, Bamhino. Iste
pan takımı teşkil ediyorlardı. 

Oyun başlar başlamaz Peralılar 

hakimiyeti ele aldılar ve gayet sert 
oynamıya başladılar. Selaniklilcr de 

evvelki maçlara nazaran şert oynu -
yorlardı. Ba~ından nihayetine kadar 
Jteralılarm ha!dmiyeti altında gcçeıı 
birinci devre P<!ralılarm sıfıra kar
şı iki golü ile bitti. 

lkinci devre başlar başlamaz Se· 
lanıklil~r biraz açıldılar, Pera k~tle
si!le akınlar yapıyorlardı. Bu a!Hn -
lar <.snasında üç sayı kaçırdılar. f':ı 

kat birn7. sonra Pcrahlar gene haki
miyeti (.•le aldıln ve Peralılann sağ 
içi Bambino 30 metreden bir gol at
tı Ye bunu bir ili incisi takip etti. Va
kit tamam oldu ,.e maç dört sayı ile 
Peralıların lehine olarak hitam 'lul
du. 

SeJaniklilcr yorgun görünü:rorlar 
dr. Buna rağmen dünkü maç ilk iki 
oyuna nazaran çok heyecanlı oldu. 

Paris'teki bU~Uk yarmşlar 
Paris, 20 (A. A.) - Paris büyük 

Steeple cJta.c;e yarışı dün, reisicüm -
burun huzurunda ve büyük bir kala 
balık muvacehesinde çok güzel bir 
hava ile Auteuil'de yapılmıştır. Mü -
kaCatlar, 500,000 frank ve bir san'at 
ederi idi. Koşulacak mesafe, 6,500 i
di. 

Birinci gelen :M. Tacquet'ye ait 
ve cokey Tremaeau'nun binmiş oldu
ğu dük Anejou isimli at idi. 

İkinci Strelitz, üçüncü El Hadjar 
isimli atlar idi. 

Yekdiğerini fakiben gelen hayvan 
ların araları bir at başı kadar açık 
bulunmakta idi. Bahsi müştel·ek bire 
6j, 17, 14, 9 vermekte idi. Yarış:ı işti-

rak eden atların miktarı rekor teş -
kil eden 21 adedine yükselmişti. 

Halk, bütün Paris halkının mev -
sim imtidadınca beklemiş oldu'!'u mo 
danın hangisi olacağını tayin edecek 
şekli burada gördüğü şıkhkl:ırdan 

istihraç etmekte idi. 
Cumhuriyet muhafız alayı, kıtaa

tTndan bir bölük intihabattan beri 
ilk defa olarak Auteuil'ye gelmiş bu
lunan reisicümhuru azimet ve avde
tinde selamlamıştır. 

Atlna'da bir maç 
Atina, 20 (A. A.) - Aris ve Paok 

takımları arasında dün yaprlan fut
bol maçında Aris takımı rakibini sı -
fıra karşı üç golle mağlôp etmi~tir. 

Nurml'yl geçti 
Helsingf ors, 20 (A. A.) - Onümüz 

deki Olimpiyatlara iştirak edecek at 
Jetler için yapılan seçme müsabalm -
sında Lehtinen şimdiye kadar Nurmi 
ye ait olan iki cihan rekorurtu kır -
mıştır. 5000 metrelik mesafeyi 14 Ja
kika 16 9 - 10 saniyede ve 3 mil me 
safeyi 13 dakika 50 (, - 10 saniyede 

~ ır • • • • 

katetmişth·. 

Bir tashih 
Geçf'n <'Unta gtlnU ltobnt KoUPjde me

zunlara diploma tenli milnascbetile Ame
rika SC'flrl :\[. Sht'rrll tarnfmdan söylt'nen 
nutukta, sefir bazretlcrlnln mektepte tab -
ıılUcrlnl lkmal eden gençlerin bnndan son
ra hayata atılacaklarını, bunun da :ıyn bir 
tahıııll demek olduğunu ~ok gUzf'l bir lls:ın
al ifade ettiği yazılırken, bu arada "Şimdi 
tUrkçeyl do U~renlnlz,, tarzında bir ı:ıö:ı süy 
lediğl de knydolunmoıtu. 

Bu cümlenin ya.nlıı olarak t.eablt edil -
dlğl ıuılaıJılmııtır. Memleketlmlzdekl bü -
tUn ecnebi mekteplerinde olduktJ glbl .Ro
bert KolleJ'de do tUrkçe okntulma.<ıı ve 
mekt<'pten mezun olanlarm, 11.sanımIZJ et -
raflı surette öğrenerek tahslllerinl ikmal 
etmeleri ltlbarUe, eSl18f'n bu tekilde bir sö
zün ııUylenmlı olamıyacağma lntlkal mllm
ktln olmakla beraber, bu noktayı tasrih e-
diyoruz. 

Bu yanlıılıfı tashih ederken, menıleketı
mlze yeni gelen, fakat az bir zaman %81' -

fmda kendl11lnl Türk muhitine sevdlttn 
muhterem sefir hazretlerine itizar brywı 
ederiz. 

Tefrika X 
No.: 25 x Boz Navar ~ 

Yazan: 

Mm. Rube· 
janski 

- Vadedilen bir hediye o he
diyenin vereceği ümitle insanı 
ıeykfendirir, eğer sonra hediye 
•eritmese bile ümidin verdiği 

tı:ıuvakkat zevk hürmetine min
nettar kalmak lazımdır. 

Rum karısı Uyamaç'm bu ne
zaketi fıtriyesini öyle küfürlerle 
karşılamıştı ki Japonyalı kaçmak
tan başka çare bulamamıştı. 
Canım, lstanbulda kış oldu mu 

a'Üoler kısalır, ne olur efendim, 
ll:ıantosu yoksa otursun da efen
diciğini beklesin !.. 

Hem bir kadımn sokağa o 
lcadar çok çıkması da iyi değil
di. Yoruluyor, başına kaza ge
~bili r, münasebetsiz kimselerle 
arşılaşır, lüzumsuz para sarfe
d~r. Halbuki başka erkekleri 
lormek vesilesini bulamazsa sa-

bırsızlık, arzu ve iştiyakla M6syö 
Uyamaçı bekler. 

Uyamaç efendisi Tagymi San 
gibi zayıf, iradesiz bir ad:ım de
ğildi. 

Bereket versin son günlerde 
ehndisinin halinde oldukça sa
lih gözüküyordu. Banda San 
hizmetçinin getirdiği haberlerden 
memnun olacaktı. 

Üçüncü kAtibin odasıoa girdi, 
hilrmetle yerlere kadar eğildik
ten sonra merasimle söylemiye 
başladı: 

- Tagami San evini yağma 
eden dilencilere kapısını kapadı, 
Rus karısma kafa tut mı ya bar 
ladı. 

- Demek artık akıllanmıya 
başladı, öyle mi? 

- Evvet, tamamen akıllandı. 

Bundan birkaç gün evvelt Bükreş 
mahkemesi, çok kanlı bir cinayetin 
muhakemesini görmüş ve "Düssel -
dorf katili;tin ikinci nüshası,, ismi Vl!

rilen Jan Konstantinesku isminde 
genç bir duvarcı amelesini müebbet 
küreğe mahkum etmiştir .. 

Filmln tesiri 
MeşhuT "Metr.,polis,, ve "Aya se 

yahat,, filmlerinin rejisörü Friç Lang 
ın en son filmi olan (Katil) isimli e
ser, Düsseldorf katilinin hayatından 
alınma bir parçadır. Bu filmde, baş 

rolde.ki adam, bir çok çocuklarr öl -
dürmekte, nihayet kör bir dilenci ta 
rafından yakalanmaktadır. 

Bu film o kadar muvaffak olmuş -
tur ki, insan, görürken büyük bir baş 
yet duyar. Nitekim, Belgratta göste.. 
rilirken, filmi seyre gelmiş olan se • 
yircilerden ezngin bir fabrikatörün 
karısı, evde çocuğunun boğazlanmak 
ihtimali ile büyük bir heyecana kapı 
Jarak bayılmış ve menenjit'e yakala
narak ölmüştü. 

Bundan bir ınüddet evvel, ayni 
film, Biikreşte "Kapitol,, sinemasında 
gösteriliyordu. O gün, heyecana te~ 
ne bütün halk sinemaya hücum et -
mişti. üçüncü mevkide, se};rcller a • 
rasında bir genç, ıneşhur musikişinas 
Grig'in bestelerinin ahenkleri aTasın
d~ filmde katilin bir çok çoc::uklan"ı 
ve kadınları öldürdüğünü görüyor ve 
asabi bir teşennüçle "titriyordu. 1 

iki saat sonra 
Akşam saat 7 olmuş, film bitmiş

ti. 
Genç Konstantinesku sinemadan 

çrkmış evine dönüyordu. O gün pa -
zardr. Bütün halk sokaklara dökül -
müş, dükkanlar elektriklerini yak -
mış, cadde pınl pırıldL Fakat genç 
hiç bir şey ~örmüyor, kalabalık ara -
sında ilerliyordu. Kulaklarında 1ıa1:1 
Grig'in besteleri vardL 

Şehrin en fakir mahallesi olan 
Grivitaya geldiği zaman, saat sekiz ol 
muştu. Bu mahalle ka.saplar mahal
lesi idi, ayni zamanda şehrin en teh
likeli yeri de burası idi. Polis, buraya 
sık sık akınlar yapar, sokak araların
da silah sesleri duyulurdu. Fakat bu
na rağmen, belediye reisi muavini 
Pujyer Serhan burada yaptırdığı bir 
köşkte oturuyordu. Serhan Bükreşin 
en zenginlerinden idi. Kasaplıktan işe 
başlıyan bu adam, otuz milyon ley ka 
dar bir para biriktirmiş, belediye re
isi muavini olmuş, fakat eski nı:ıhal
lesini terketmek isteınemiştf. 

Konstantinesku, Serbanın köşk il · -
nUn önüne gelincet birdenbire dur -
du. Açık pencerelerden, radyo ile, bir 
az evvel sinemada duyduğu Grig'in 
besteleri aksediyordu. Genç, köşkün 
kaprsınr iterek içeri girdi. 
Bir taraftan radyo çalarken .. 

Saat dokuz. Belediye reisi muavl-

- Böyle olmalıydı •.• insan bir 
Avrupalı kadını metres alınca 
delirir, fakat bir Sanmuray ken
disini çabuk toplar. 

- Evet. Şimdi erkekçesine 
hareket ediyor. Maamafi M6syö 
Bando San söyliyeceğim aözden 
dolayı beni mazur görsün; ken
dimi fazla methetmeden diyebi
lirim ki bu benim sayemde ol

mu~u~ . 
- Kendisine iyi nasihatlar ve

riyoraunuz, öylemi ? 

- Bir akıam yemek saatinde 
kadm gelmemişri. Bundan istifa
de ettim. Edendiye Avrupalıların 
tabiatım anlattım. Vakhm boldu. 
Kadın haber vermeden dokuza 
kadar dışarıda kalmaya cür'et 
etmişti. Hatalarmı hürmetle söy
lerken kendisine karşı 1adakat 
ve fedakarhğ1mı ispat ettiğimi 

anladı. Her halde hizmetçilik 
mevkiımi tecavüz etmeyordum. 
Efendiye söyledim, "bu kadının 

nir. ' kansı, birinci katta, mutbahta 
nt<\_ '· Yalnızdır. O gün hiznıetçi. -

Fllmdekl .. Katli,, 
l'cter Lor, filmde "Katil,, rolünü yapıyor 
cinayetler işleyen adam. bu artisti tak· 

lit etmiştir. 

ler, tatil günü olduğu için, izinlidir
ler. Birdenbire kapı açılarak içeriye 
birisi girmiştir. Kadın dönmeden so 
rar: 

• - Kim o? 

Ceva_P. yok. Madam Serhan b:l§ınt 
Ç~virince, karşrsmd~ yüzü ter için • 
de, gözleri hümmah bir yabancı g~ 
rüyor, ve: 

- Ne istiyorsunuz, diyor, kocam 
burada yok .• Eğer bir şey •. " 

Salondan, radyo Grig'i çalmakta 
devam etmektedir ve Konstantines -
ku birdenbire kadının üzerine atılmış 
tır. Bir elile ağzını kaparken, öteki 
elile tuttuğu bıçak, kadının kaburga 
larr arasrna yerleşmiştir bile. Kadı
nın f eryatlan kısmen katilin avucun
da ve kısmen de radyonun gürültüsü 
arasında boğulmuştur. Bununla be -
raber, can hevıne fırhyan kadm, 
bitişik odaya koşuyor ve balkona çı
kıp imdat çağırmıya teşebbüs edi -

yor" 

Bir fecaat daha .. 
Tam bu esnada kapı açılarak içe

riye, belediye reisi muavininin on ya 
şındaki kızı Dida giriyor. Katil, bir 

an içinde vaziyetin vehametini anlı -

hayası yoktur. Hiç bir gün öğleden 
sonra evde durmaz. Servetinizi 
çarçur eyleyor. Ben Avrupada 
Amerikada Avrupalı metresi 
olan bir çok kimselerin yanında 
çalıştım. Hiç birisi sizin madama 
verdiğiniz gibi yüz vermezdi ve 
sizin göz kapadığmız şeylere göz 
kapamaz: dı. Ha7.ır hanım daha 
gelmemiş, ben sızın yerinizde 
olsam fazla beklemez yemek 
yerdim,, dedim. 

Beni dinledi. Sonra erzaka 
dikkat etmekliğime müsaade etti. 
Kadın saat dokuzda geldiği za
man yemek yemeden yatmıya 

mecbur oldu. 
Bir iskanda( olmadı değilmi? 
- Hayır Bando San var. Her 

ne kada Tagami şimdi çok sert dav
ranıyorsa da kadm hiç ses çıkar
mıyor, doğrusu, sebebini anlıya
madım. 

Kocakan ne oldu? 

- O atladı. Haber aldığıma 

yarak kadının üzerine atılıyor Te 

bıçağını bir ikinci, bir üçüncü defa 
daha saplıyor. Artık, madam Serhan 
ses çıkarmadan yere yıkılmıştır. Di
da ise, gördüğü manzara karşısında 
korkudan dili tutularak olduğu yer • 
de donmuş, kalmıştır. Konstantines-
ku bu sefer onun üzerine atılarak ~o
cuğu boğuyor, sonra da, yerde, kan
lar içinde can çekişen ve çrrpınan ka 
dmın yanına gelerek vahşi ve behi
mi bir his tatmin ediyor. Bu alçak· 
ça tecavüz neticelenirken artık rad
yo susmuştur. Ve o anda, katilin ak
lı başına gelmiştir. Derhal ne yapb· 
ğını anlıyor, elini yüzünü yıkıyarak 
evden fırlıyor. Kapıdan çıkar çık • 
maT., içeriye doğru giren bir adama 
çarpıyor. Bu adam, belediye reisi 
muavini Serbandır. 

Zavallı ad'm 
Mösyö Serhan içeriye, evine girin 

eıe, kansını ve kızını yerde kanlar 
içinde gö:-iiyor, düşüp bayılıyor. O • 
nu, komşuları bu halde buluyorlar 
ve polis, şiddetle taharriyata başlı .. 

"1.:.'.l'RMyor. 
Bütün Bükreşin fena mahalleleri 

taranmış ve 700 kişi tevkif edilmiş
tir. Fakat katili bulmak kabil değil• 
dir. Aradan haf talar geçiyor. 

Tekrar ayni tllm 
Altı hafta sonr~ Mastari isinıli 

bir sinemada Friç Langın ayni fil • 
mi ikinci defa gösterilmektedir. 

'konstantinesku gene seyirciler a
rasındadrr ve tam Grig'in musikisi 
çalınmrya başlıyan sahnede kalkıp 
sinemadan çıkıyor, Luter gazinosu -
nun arka taraf ındak:i boş arazide yü 
rümiye başlıyor. Tesadüf, bu sefer, 
yoluna, elinde bir testi taşıyan bir 
çocuğu çıkarıyor, müthiş bir çığlık 
duyuluyor. Etraftan polisler, halic 
koşuşuyor. Çocuk ölmüştür. Vücudu 
delik deşiktir ve boynunda boğuldu
ğunu gösteren parmak yerleri ,·ar. 

Fakat bir adam caniyi kaçari\eD 
görmüştür. Herkes peşine takılıyor, 
ve onu, nihayet bitap bir halde yaka 
lamakta gecikmiyorlar. 

Halk, bu müthiş katili linç etmek 
istiyor, polis yetişerek güç hal ile, 
yan ölü bir halde kurtarıp yakalı • 
yor. 

Tuz kuyularında 
Konstantinesku'nun muhakemesi 

fevkalade heyecanlı olmuştur. l\fah -
keme reisi, salonu bir kaç defa tah
liye etmek tehdidile ancak sükQneti 
temine muvaffak olabilmiştir. Niha • 
yet, bu katil, müebbet küreğe mah • 
kQm edilmiştir. Hayatını, son nefesi
ne kadar, ölümden daha müthiş ezi
yetler ve cefalar içinde tuz maıJenle
rinde ve kuyularında geçirecektir. 
Bu suretle her tarafta nefret uyan
dıran kanlı cinayetlerinin cezasını 
~ekecektir. 

göre Ruı kilisesinin yanındaki, 

kilise akarsnda oturuyor. Ne ise 
bir tanesini temizledik. Müsterih 
olunuz, öt~kisini de atlatacağım, 
işler tamamen yolunda .. Enelisi 
akşam kadın yatak odasında 
ateş istedi. 

Madam akşam soyunurken, sa• 
bah tuvalet yaparken üşür. Efen• 
dim, üşüyorsa saatlerce çıplak 
dolaşmayıverıin. Usulünce kalksa 
aşağı inince yemek odasında ve 
sıcak sobayı bulacak. Namuslu 
bir kadın her sabah baştan aya• 
ia yıkanır mı? Yazın terlerse 
anlarım. Fakat kışın bunun ma• 
nası ne? Bunu efendiye anlattım. 
Beni haklı buldu. Her gün ha
mamın ısıtılmasını menetti. Gö-
rüyorsuouzya işler yolunda. Yal
nız Kohara yatağa iki şişe sıcak 
su konmasını emretti. 

Baoc!o dedi ki: 
- Çok iyi çahşıyoraunuz eğer 

Tagami San'ı kurtaracak olursa• 
nız sizi memnun edeceğiz. 

(Bitmedi). 
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liio •• alit ve ihracatımız 
- ndaki istatistikler 

Bu mayıs içindeki ithalatzm1z1n kıymeti, 
geçen seneye nazaran, 247,458 lira azdzr 
.'-!" ici ticaret ofisi, memleke· 

tim":dn son üç senelik ihracat 
V" idhalatımızı ırösteren bir ist'a
t tis•·~ neşeretmiştir. 

u "statist'ğe nazeren 1930 
r:er. d..!l,;İ umumi idhalatımız 
~47,553,703 lira 1931 senesinde 
126,659,893 Ye 1932 senesinde 
il' beı ayda 43,050,822 liradır. 
!b:- catımız ise, 1930 senesinde 
151,457,371 lira 1931 senesinde 
127,274,807 lira 1932 ilk bet 
ayındada 39,371,515 liradır. 

ldhal maddelerinin en mllhim 
kısımlarmı mamul maddeler teş· 
kil etmektedir. lbrac maddeleri
ni ise tütüu, pam&1k, fmdık Ozüm 
zeytinyağı afyon, yün, incir, ar
pa yumurta ve tiftik ile maden 
kC>mürü teşkil etmektedir. 

Mayıs ayına ait istatistik 
Harici ticaret ofisi, 932 Mayıs 

ayındaki ithalat ve ihracatımız 
hakkmda bir istatistik neşret
miıtir. 

Be istfttistiğe nazaran 932 se
rı~f • !ayıs ayında memleketimi-
ze 11,649,550 lira kıymetinde 
4-3,672,549 kilo muhtelif eşya 
ithal edilmiştir. 931 senesi Ma
yısında iıe 11,8 97 ,008 lira kıy· 
metinde 39,598,289 kilo eşva 
ithal edilmiştir. Binaenaleyh 931 
senesi Mayıs ayı zazfındaki it
halatımız 932 ıenesi Mayısındaki 
ithalata nisbetle 647,458 lira 
noksandır. 

9~2 cenesi Mayır zarf md~ 
ıncmlc~ '!timizden 6,817,209 lira 
kıym "rıde 53,875,539 kilo mulı· 
lelıf qya ih.aç edilmiştir. Ge· 
çcn senenin Mayısında ise 
9, 717, 032 lira kıymetinde 
50,747,008 kilo eşya ihraç edil· 
m tı. 

bı.. • teyb mayıs 932 zarfın
dak · jbracahmızm kıymeti 931 
!ien"'31 t ctyısında yapılan ihracat· 
t n 3 o ... 823 lira noksand1r. 
932 wwnesi mayıs ıarfıodaki it-
... rtımızın kıymeti ibracatımızm 
Juynıelile mukayese edilince it
hRI- ı.)'metinin ihracat kıyme
tıııi J!.8~2.381 lira tecayüz ettiği 
gört t 

B ' ziyete nazaran TUrkiye-
32 seneıi ilk beş ayı zar

t:cari muvazenesi 4.876.103 
lira fazlalıkla kapanmış oluyor. 
Halbuki Türkiyenin 931 senesi-
nin ilk beş ayı za!fmdaki ticari 
muvazenesi 6.915.381 lira nok
~anla kapanmıştır. 

r,ıı mleketimizin 932 mayıs zar
fmdaki ithalat kıymetinin ihracat 

y ehni 4.8 2.381 lira tecavüz 
etmesindeki başlıca sebep 16 
teşrisani 931 tarihinden evvel 
sipariş edilip 27 mart 932 tari
hi e kadar memlekete giren Ye 
dövizi verilen eşyanın ithnl tah
didi alhna tabi tutulmıyacağı 
hakkında verilen kararın netice
sidir. Bu karar tevfikan mcmle· 
kete ithal edilecek bu kabil eşya 
talı in edildiğınden fazla zuhur 
etmit Ye alakadarlar bunları 1 
hazirandan itibaren muamele ver 
gisinin % 6 dan 1 O a çıkarıldığını 
nuarı itibara alarak gümrükten 
geçirmekten istical göstermişler 
ve bunun neticesi olarak .mayıs 
ayındcıki ithalatımız kabarmıştır. 

Gümrük kayıtları da bu vazi
yeti teyit etmektedir. Normal 
oluak gümrük idaresine günde 
&o-90 beyanname verildiği halde 
mayıs ayı zarfında verilen beyan· 
name miktara 170 den başlı yarak 
400 ze kadar çıkmışbr. Yalnız 
aı maJUta 450 beyanname ve-

rilmiı ve gümrük varidatı bugün 
için 2.00.000 küsur lirayı teca
vüz etmiştir. Diğer taraftan teş
viki sanayi kanunundan istifade 
ederek resimden muaf olarak 
memlekete iptidai mevat ve ma· 
kineler ithal eden ıanayi erbabı 
aldıkları müsaade üzerine getir· 
dikleri Ye gümrükte depo ettik
leri malları müsaade 31 mayııta 
hitam bulmasına binaen gümrük
ten geçirmekte istical göstermiı
lerdir. 

Mayıs ayı zarfında ithalatta 
fazlalık ~örülen mddeler meya
nında fazla olarak 256,oOO lira
lık deri 437,000 liralık: yün ve 
kıl iplikleri 249,000 liralık kiğir 
227,000 liralık pamık ipliği, 
1,181,000 liralı!i pamuk measu-
cat l 50,000 liralık lastik mamu
latı 139n00 lirahk cam, 739,000 
liralık demir ve çelik, 339,000 
liralık makine, 135,000 liralık 
mahrukat ve maden yağları bu
lunmaktadır. 
ihracatımızın mayıs ayı zarfında 
azalmasındaki sebep bu ayın 
ihracat mevs'.mioio sonlarma tc
ı::adüf eden aylardan biri olması
dır. Başlıca ibracat maddelerimiz-

en olan üzüm, incir, pamuk he
men tamamen ihraç edilmiş ve 
tütünün büyük bir kısmıda çık
mıştır. 

Buftday flatları 
Dün buğday üzerine fazla mu

amele olmuıtur. Ancak mal faz
la bulunduğu için fiatlarda on 
para tenezzUl olmuştur. 

Borsada dünkü vaziyet şu idi: 
Eskişehir malı 7 kuruş, Akhi

sar malı 7 buçuk kuruş, Po!attı 
malı 9 kuruş. 

Un fiatları da çuval, birinci 
ınal 650 ve ikinci mal 600 ve 
580 kuruştur. 

Dün şehrimize Anadoludan 18 
vngon buğday, 2465 teneke pey· 
nir 604 teneke ve 195 çuval ka-
şar, ı.36 çuval kuş yemi, 87 bal
ya tiftik ve 4 vagon mısır gel· 
miştir. 

Fransa • Kanada ticareti 
Fransa ile Kanada arasındaki ti

caret muka·relesi 16 temmuzdan iti -
bateıı feshedilecektir. 

Fransa hükt'imetinin bu kararı il -
zerine Fransız buğday ithalatçıları 

müthiş surette endişeye düşmü~ler -
dir. 

Fransa ithalatçıları bu '·aziyet kar 
şısmda buğday ihracatı yapılabile -
cek memleket aramaktadırlar. 

Bu fırsattan memleketimizin ı,.,tf

fade edeceği tahmin edilmektedir. 

1 Memlekei Haberleri 1 
Babalık refik.miz 
Akşam gazetelerinden 

şlkAyet ediyor 
Konyaca çıkan "Babalı;,, refikımız bu 

nasıl iş?,, Başlılı altında yazı)·or: 
lstanbullu iki ak9amcı refiki

miz memleket haberlerini Ana
dolu gazetelerinden aşırma me
rakına tutuldular. Bizde gördük-
leri Konya haberlerini biraz 

tadilden sonra veyahut aynen (Hu-
susi) kaydile hemen süslü sUtun
larma sıluştmyorlar. Çoktan beri 
ıes çıkarmıyorduk, Artık taham
mülümüz kalmadı. 

Muhterem Iıtanbullu refikleri
nıizin buradaki muhabir beyle
ride bizden okuduklarını zahmet-
sizce hemen gazetelerine (altı 
kuruş da ceplerinden posta parası 
vererek) yetiıtiriyorlar. 

7 Haziran tarihli o akşamcı 
refiklerimizde birer Konya habe-
ri Yardı. Birisi Konyda meyva 

_ıe::::z:z 

T k • r a vım 
Sah Çar,amba 

21 Haziran 22 Haziran 
16 Sefer 17 Sefer 

GUn doğu§u 4,28 4,29 
GUn bntrşı 19,44 19,44 
Sabah namazı 3,40 3,38 
Oğle .. 12,(5 12,16 
tkindJ .. 16,16 16,17 
Ak§am .. 19,44 19,44 
Yatm .. 21,48 21,48 
İmsak • 2,07 2,08 
Yılm geçen 

} 170 171 
GUnler' 

Yılm kalan } 194 193 
GUnlerl 

' .. 
HA VA - DUn sıcaklık ıı.zamı 21 asgnri 

16 olarıık tesblt edllmJ.ttlr. Bu glin rU7.g(n 
mütehavvil aUra~I e!IC<X'k hava ekııerlyctle 
açık oıitaktır. 

I RADY~gün J 
lSTANBUL - 18 den 19 a kadar grıınıo

ton, 10,SO dan 20,SO n L::ıdar Dalız Burlınıı 

Bey heyeti, 20,80 dan 21 e kndar ırnmo -
fonla opera, 21 den 22 ye kadar Hafa Uur
han bey heyeti, 22 den 22,SO a kadar or -
kcstrn. 

\1YA.."iA (ISI0.2 m.) - 12,SO J;:on.r;cr, ıs 

,ro plı\k, 15 plAk, 16,20 mostkl, 21,0:> l<on
aer, 21,M musiki, 28,13 dans. 

BUu.r.ıı:ş (891,2 m.) - ıs ptfık, u pllk 
18 kon~r, 19,10 konser, 20,iO pl!U;:, :?0,4'5 
prkı, 22,l:S orke~tra. 

BUDA PEŞTE (IS.'l-0,!S m.) - 10,-5 !um • 
ı.er, lS,05 konser, 18,30 konM"r, 20,0;; kon
ser, 21,15 konser, 22,41S ~lgan musH;:M. 

OSLO (10'11,4 m. - 20 opera, 21,SO ha· 
ru musiki, 2S,HS zenci muslkl'll. 

l\IOSKO\'A (ISM m.) - 20,llS t<-n 2%,M 
e ~dar neşriyat. 
VARŞO\'A (1411 m.) - ı8,4ö plAk, 16,10 

pJAk, 16,40 pl4k, 18 konser, 19,20 dan~. !?l 
konser, 22,ISO rııdyo. 23 danı. 
KÖNİO\'lJSTER lIAVZE..~ (113'1 m.) -

'7 Jlmnıuıtlk, '7,115 konser, llS BerlJndcn na • 
kil, 17,SO konser, 21 Bcrllnden nak11, !!S.20 
Berllndl·n nakli. 

Parfs (1725 m.) - !!O den 21,f,; e Juubr 
neşrlyut. 

.-BORSA-
20 Haziran 1932 

Nukut (Satışı -
Kuruş 1 Kuru, 

20 f. Fr3osız 171 .- ı şllln Av. 25,-
ı S:crlln 178 - ." 1 pezeta 16,-

ı Dolar !12,- 1 Mark 50-

20 liret 217,- ı ;ı:olotl 24,-

20 1. Belçika 118,- ı ı en~o :ll,-

20 drahmi 30,50 
20 ley 25,-

20 f. fs,·lçre 820.-
20 dinar 72,-

ı çervooeç . -
20 le\'a 26.- 1 Altın 927,-

ı florin 85,- ı Mecidiye 40,-
20 kuron Çek 12.J,- l Banknot 234,-

Cek flatları (kap. sa. 16) -Parls 12,041 Pra~ 15,IJS-
Londra 76~.- Viyana 4,~34 

Ncvyork 0,4725 Madrit 5,7375 
MllAno 9,27- Berlln 1.9942 
Rrülsel 3,3999 Varşova 4,2075 
Atına 71.76- Peşte 4,0120 
Cin evre 2.4350 Bükreş 80,24 
Sorya 67,84- Delgrıt 27,75-
Amscerdam 1,17- Moskovı 1081,25 

Esham 
!ş baoka'ı 9,20 TerkoJ 26,10 
Anadolu 16.20 Çimento .Ar. 8,-
Reji 4,05 Onyon dey. 21,90 
Şlr hayrlye 14,SO Şark dey. 2,75 

Tramvay 44,75 !•alya 2,-
Umumi sigorta 11,2- Sark m. ceıa 95-
Bom on ti 23.80 Telefon 15,55 

istikrazlar 1 Tahviller 

lst. dahili Q3.50 Elektrl~ s.-
Sark d. yoll:ırı 2,90 Tram\·ay 4,95 
D. Muvabhlde 44,- Tünel 5,-
Gümrükler s.ıo Rıhtım 56,90 
Sıydi maht 5,75 Anadolu 1 !17,70 
P:ığdat. 4,50 . ır 27,70 
Askeriye - . mllmel 215-

bolluğundan kayısının onbeş, yir
mi kuruşa satıldığından diğeri de 
meyva yokluğu ve pahalılığından 
bahsediyor ve dert yanıyordu. 

Bu haberler orada mı uydu
ruluyor, yoksa buradanmı gan
deriliyor ... 

Ya buradaki muhabir beyler 
iyi görüp hakikati yazsınlar ıyı 
ve yahut aktamcı refiklerimizin 
memleket haberlerite uğraşan 
muharrir beyleri hangi iazeteden 
aldıklarını tasrih etsinlerki her· 
kes bilsin. Doğru değilmi? •• 

DUrt çocuk 
Eoğurdu ama ... 
Zonguldağın Karadere köyün-

den Ahmet zeYcesi Emine Ha· 
nım ikisi erkek, ikisi kız olmak 
üzere dört çocuk doğurmu~tur. 
Ancak çocukların birile annesi 
doğum esnasında ölmiiflerdir. ...-. 

Bütçe müzakeresine 
dün başlandı 

1 üst tarafı 1 inci sayfamızda] 
sonra 5,4.15,000 lira bir sandrk mevcu 
du devretmiş olduk. Bu yekunda şi -
mendiferler bütçesine ait kanunlarla 
hilktlmetin kefaleti ile idarenin ak -
tettiği sekiz milyon dahil değildir. 

931 mali senesinin nihayeti olan :n 
mayıs akşamı masraf bütçesi kapan
dığı zamanda şu rakamları elde et -
tik: 

Sandık mevcudumuz 4.850.000 lira 
dır, ki ayni tarihteki bütçe ile knrşı
Iaştmldıktan sonra gerek bankalara, 
gerek sair eshabı matluba on milyon 
bir borçlu girdik. Şimendifer idare -
sine kefaletten dolayı sekiz milyon 
borç aynen durmaktadır. 

Tahsilat neticelerine gelince: ı q)l 
tahsilatımız 161 milyon liradır. Mu • 
hassa~atımız yekunu 194 buçuk mil -
yon liradır. 33 buçuk milyon noksan 
tutmaktadır. 

Halbuki yeni seneye 10 milyonluk 
bir borç ile girilmiştir. Büyük farka 
rağmen devletin durnııyacak biiyii!\ 
hizmetleri ifa eclilmişken tediyat 
muntazaman nasıl ynpılmış ve mali 
vaziyet nasıl idare edilmiştir. 

Maliye vekili buhrana karşı alı -
nan tedbirleri bir kısım masrnflnrın 
tehir ve talikini, buhran nrgisi kamı 
nu hatır1atmı~ ve 10 milyonluk bor
cun umumi bütçemize nazaran gay • 
ri kabili iktiham addcdilemiy~ceğini 
söylemiştir. Bundan sonra mali) e v~ 
kili, bütçenin fasılları üzerinde ge -
çen seneye nazaran görülell' büyiik 
farkları anlatmıştır. Düyunu umumi 
ye bütçesindeki fark krsmen milli 
müdafaa ve nafianın Cl'\'elce yaptığı 
hizmetlerden mütevellit borçlar için 
verilen bonolara aittir. l\'.ısmen de 
sakit imparatorluktan miidener ge. 
rek milli idare zamanında tekfilüfü 
maliyeden olan borçlar bu farkı vü
cude getirmektedir. 

Maliye vekili bütçe yapılırken :; 
nya 3 senenin vasatisi alınarak de-

r Üst tarafı t nci sayıfnmızda 1 
arasında mali emniyetsizliğin 
tesiri büyüktür. Burada bir kaç 
bankanın iflas etmesi üzerine hu 
emniyetsizlik artmiştir. Halk para
larını bankalardan çekerek hususi 
kasalarda mubafa:ıa etme~e baş. 
lamıştıt. Diğer taraftan hükfı· 
metin Romen parasının istikra· 
rına karşı gösterdiği büyük iti
naya Ye bu hususa atfettiği fev
kalade ehemmiyete rağmen Le
yin iıtikbalı pek emin görülme· 
mektedir. Onun için paralarını 
mücevherata, yahut madeni in
giliz lirssina tebdil edenler çok
tur. Fakat çok gariptir ki madeni 
lngiliz lirasına bile emniyet 
edemeyenler vardır. Buda itimat
ıızhğın ve emniyetsizliğin bu 
memlektte adeta bir nevi içtimai 
hastalık haline gelmiş olduğunu 
gösterir. Onun için bir ta\um 
kimseler de paralarını emllke 
kalp etmek için büyük mikyasta 
inşaat yapmıya koyulmuşlardır. 
Bu suretle emlaki altına tercih 
edenler eksik değildir, 

Mali emniyetsizlikten dolayı 
halkın paralarını bankalardan 
çekmesi ve hususi bankalarda 
ve evlerde muhafaza etmiye 
başlaması buralarda ikinci bir 
fenalık doğurmuştur: Bu da para 
için yapılan cinayetlerin fevka
lade çoğalmasıdır. Evvelce her
kes paralarım bankalarda muha
faza ederken geceleri hırsızlar 
tarafından ev basılmasa ve para 
için sahiplerinin tazyik olunması 
ve bu yolda bir takım cinayet
ler vuku bulması pek nadirdi. 
Halbuki timdi bu fenalık umumi 
bir felaket şeklini almıştır. 

Romanyada tevklfat 
BUkreş, 20 (A.A) - Emniyeti 

umumiye müdürünü birçok gün
ler devam eden tahkikattan son-
ra genit bir komünist propagan· 
da şebekesi üzerine vaz'ıyet et· 
miştir. Bu şebeke bir Almanın 
idaresi altında çalışmakta ve 
merkezi Bükreıte bulunmaktadır. 

ğil, en yakın senenin Yaridatr göz 8· 
nünde tutularak hareket edildiğini 
Ye diğer vergilerin nazarı itibara alnı 
dığmr söylemiş, 1931 . enesi varidat 
fasıllarııım verdiği rakamları geçen 
senelerle mukayese t-:tmiştir. 

Vekil bey bundan sonra inhisarla 
rın Ye umumi halk maliye ve tasarru 
funun geçen senelere nazaran olan 
vaziyetini anlatmış ve bundan sonra 
geçen seneye nazaran bııg!in 

döviz vaziyetimizin daha iyi oldutu• 
nu ilave etmiştir. 

Bundan sonra maliye ,·ekili demiş 
tir ki: 

Gecen sene bugün, ihracaattan al 
dığımız dö\izden fazla döviz sarfı 
mecburiyetinde idik. Konsorsiyomun 
koyduğu sermayeden 116.000 lira ·'lar 
retmiştik. Bugün ise fazla ihracattan 
mütevellit olarak elimizde altın ve dö 
viz 50 milyon franga yakın paramız 
Yard.r,, 

Bundan sonra maliye vekili mil
li bankaların temettüünU zikretmiş 

Ye demiş.tir ki: Bizde daima buhran 
daha az hi..:;sedilecektir. Bunu yap • 
mak için de yüksek heyetinizin bü ~ 
yük şiarı olarak daima. hadisata ta·. 
kaddüm ediyorı:-unuz. Daima zamanın 
da icap eden tedbirleri alıyorsunuz. 
Bundan sonraki senelerde de malt va. 
ziyetimizde daha ziyade salah görU • 
leceğinde şüphem yoktur. Bunu arz 
He sözüme nihayet veririm. (Alkış ~ 
lar.) 

Müteakiben bUtçe encümeni maz • 
bata. muharriri Kemal Zaim Bey en· 
cümenin büt~e hakkındaki miltalea • 
tı ile mesaisi neticelerini mazbata • 
sın da kaydetmiş bulunduğunu ve ma 
liye vekili heyin izahatına bir ~y ili 
,.e etmiyeceğini sorulacak suallere 
cevap vermiye amade bulunduğunu 

beyan etmiştir. Meclis bütçe müıake 
ratmın devamı müddetince her gtln 
içtirnaa karar vermiştir. 

Şubeleri bütün memleket da
hilinde bulunan bu şebekenln 
1 bürosu, hükumet merkezinde 
faaliyet göstermekte idi. 

Tevkif edilen 25 şahsın beya
nına göre bu teşkilat tarafından 
sarfedilmiş olan mebaliğ son 
zamanlarda 3 milyon ley'e balig 
olmuştur. 

Zabıta büyük mikyasta vesaik 
elde etmiş ve Bükreş'in blirola· 
rından birinde fesat beyanname· 
lerinin tabına mahsus m:ıl:zeme 
müsadere etmiştir. 

Dün bütiln gUn tevkif ata de
vam edilmiştir. Bu sabahda mü· 
teba ki eş basın teYkifine intizar 
olunmaktadır. 

idman kongresi 
DUn maarif veklll Eaat Beyin 

bir nutku ile açıldı 
Ankara, 20 (A. A.) - idman ce • 

mivetleri ittifakı altıncı umumi kon
gresi bugiin öğleden sonra Halkevin 
de toplanmıştır. Kongre Maarif veld 
li Esat beyin bir nutku ile açılmıştır. 

Mütekabine riyaset dinnı iutiha· 
hına geçilmiş ve riyasete gümrük ve 
inhisarlar ,·ekili ve 'fürkiyc İdman 
Cemiyetleri İttifakı sabık Reisi Ali 
Rana hey ve reis vekilliklerine t':rzu• 
rum meb'usu ye Türkiye idman ce .. 
miyctıeri ittifakı ikinci reisi Aziz ve 
Miralay Bekir beyler \'e muhtelif mııı 
takalar murahhaı:ılarrndan altı zat tır. 
katipliklere seçilmiştir. 

Hundan ı:;onra Cümhuriyet halk 
fırkası umumi katibi ve Kütah).._ 
murahhası Recep bey söz alarak bit 
nutuk söylemiştir. 

Recep heyin nutkunu müteakip en 
cümenler intihabı yapılmıştır. UmunJ 
merkez ve Federasyonlar raporları • 
nı tetkik encümenine Halit (Adana) 
Zühtii (Samsun) Tahir Kevkep (lstall 
bul) Cemal (İzmir) Namık (lsparta>• 
l\fıntaka .raporlarını tetkik encümenf.) 
ne Rasih (Antalya) Galip (Burs3 
Adnan (lz,mir) Mümtaz (Isparta) Vt 
Adnan (Konya) Aliıettin (İzmir) )lr 
sap tetkik enciimenine Mükerrenı et;; 
parta) Rasim (Trabzon) Abdütkad 

1 Ziya (Eskişehir), nizamname eneli~• 
nine İhsan paşa (Giresun) Hasan .ı..
şit (İstanbul) Muvaffak (Ankara: 
Celal (Konya) Fethi (İstanbul) JJttc 
ler :;;eçilmişlerdir. Encümen azal• 
derhal işe başlamıştır. Kongre çaf__; 
şamba günü öğleden evvel tekraJ'll'"' 
Janacaktm 
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1 Memlekette V AKIT 

İnsan kuvvetile işle
tilen vantilitör ! 

Kastamonuda yaz nasıl geçiyor? - Don
durmacı 'revflk ustanın aklı - Nasrullah 

şadırvanında banyo 
Kmtamonu hususı muhabirimiz • 

den: 
Nedense, her mevsimin kendisine 

göre bir hususiyeti olduğu gibi, yazı 
yazmak mecburiyetinde olanlara d3 
mevsimlik yazı mevzuu çıkaran ha • 
diseler, vak'alar olur. Kış şiddetli 

olur, biraz fazlaca devam eder, bii -
tün kalemler bu soğuk mev·.rnu 
uçlarına dolarlar_. 

Yaz gelir, termometre biraz yük -
seldi mi, ceplerden çıkan mendiller, 
"şrp, şıp,. diye alrnda döşen terleri 
toplamıya başladı mı, 

- Öööf. nedir, bu çektiğimiz, diye 
başlarız şikayete,. ,.e çala l:alem 
de yazanı.... Istanbul'daki arkadac: • 
lar, lstanbul'un yazını, denizini, 
plajını, velhasıl neyini görürlerse, 
onu aynen yazarlar. 

Karilerin okuma ihtiyaçlarını tan
zime cahşırlar. Taşrada da, o yazı
ları, lstanbul'un ) azına, sefa~ına, 
cefasına, velhasıl bir çok hususi
yetlerine gıpta ederek okurlar, ve de· 
rinden bir: ' 

- Aaaah, çekerler, canım, Istan
bul, yazı da cennettir:, kışı da .... 

Bu tehassür, muhakak yürekten ge
lir, buna emin olmak lfızımd:r. 

Bence, taşralı kariler için lsfanbu
lun alemi, ne kadar entresan i~. tas. 
ranınki de, hiç lstanbul'dan ç•km;. 
Yan kari için, o kadar eğlenceli
dir.. Mesela bizim Kastamonu'nun 
Yazını size şöyle anlatabilirim: 

"Sıcak, bildiğiniz ve duyduğunuz 
sıcak, şikAyet, ayni şikfıyet ..• Canı
nız bir dondurma mı istiyor, doğru
ca Nasrullah köprüsü başına, Tevfik 
ustaya_ Küçük bir porsiyonu on 
kur!' a :ııatılan, bu dükkan, o kadar 
k~Yetlidir ki, dondurmayı siz yer
sınız amma, sıcaktan buram bur.un 
döktüğünüz ter de muhakkak sizi yer, 
bir haya cereyanı yok ki, ş5yle blr 
rahat nefes alabilseniz .,. 

Di.recekın n iz ki,: 

- Elektrik var ya, bir de ona van
tilatör aldınız mı, mesele yoktur? ... 
Bu bir derttir. Belediye, odun ''e kö
nıiir mernlf'ketinde, mazotla işlettiği 
ele!drik moförünü P.ncak geceleri i
çin çalıştırır, gündüz ceryan ver .. 
nıez.. Bereket versin, Tevfik ustıının 
aklına... Keskin zeka, keramete. hil
ınem, ne yaptırırmış derler. 

Hani meşhur sözdür; Te\'filc usta 
da büyücek bir pen·ane bulmu._, ona 
bir kayış takmış "'e dükk:in;n üst 
köşelerinden birine onu yerleştirmiş. 
Rayış ta, aşağı tarafta bir yerde du
:tan, bir ağaç kola raptetmiş... Dük
klnda mUşteri çofaldığı zaman, he
ll'len iki çırağı onun başına yolla
dı mı, iş tamamdır.. Adam kuwe
tile itliyen vantilatörü, her halde btr 
R'Örmelislnlz, bayılırsınız, ,·allahi ... 

lşte o zaman Kastamonu'nun en 
Berin yeri burasıdır .. 

Kastamonu'da huz fabrik=ısı d:ı 
)'oktur. 

. Dondurma, yazın llgazın tepesinde
kı karlar eriyinciye kadar devam eder. 
~zallah, kavurucu güneş, llgazın 
)iiksek tepelerini biraz fazla ıstttı da 
karlar çabuk eriyiverdi mi, işim!ı: 
-.ı o zaman berbatlaşır, hasta için 
hile bir dirhem kar ve buz hulmak 
iınkanı olmaz... 

Dondurmıya on kuruş verip te ye. 
lttiyenleTi ararmısınız, hele bir don
durma parasile iki okka ekmek a
~nan şu de.'·irde... ~ilah, her. hal~e 

aatamonu nun bugunkU vazıyetmi 
dUşUnmüş olacak ki, hemen her ev
deki kuyunun içine bol hol su 
"errnif. 

Hemen bir çoklarının, hararetıeri-
1\l kesen yegane soğuk şey; buz 
tibi kuyu sularıdır. lstanbul'un bar
daiına kırk para vererek içtiği adi 
~YU, bereket versin Kastamonu'da 
tr d&ıa ipıU, yoksa halimiz harap-

r dofrusu- Hele Nasrullah şadır\'a
llınııa ıuyu. latanbul'da olsa, bardağı-

na iki kuruş ,·ererek muhakkak o bu7. 
gibi suyu seve seve içersiniz. ..... 

Buzsuzluk, karsızlrk, akşamcılar 

için de bir noksanlık teşkil etmez. Şi
şesini alan. bardağını kucaklıyan so
ğuk bir subaşı arar ve akar suyun 
içine !ah\'erdiği şişesinden bardağı 
bittikçe doldurup doldurup yudum yu 
dum içenin Kastamonu'da haddi hes:ı
bı yoktur. 

Gündüzleri hararetlerini söndür
mek için mana\'ın; 

- Al aman, dolaman kiraz! .. diye 
avazı çıktığı kadar bağırarak. okka
sını 10 kuruşa sattığı Zehil kiraz. 
lan, Kastamonu'da. hele bu mev
simde, kuruyan boğazları ıslatmrya 

yarıyan en birinci şeydir. 
Kiraz almıya parası yetişmiyen de 

okka ile satılan ''e bir okkası yUz 
para olan halis Yedikule maru
lunu, o ranım buz gibi kuyu su
larında ıslattı mı, gel keyfim gel, o
lur- İnsanda ne hararet bırakır 
ve ne de ateş ... 

Kastamonu'da. canın bir banyo al
mak istedi mi, kolayı da bulunmuı

tur ; Doğruca NasruJJah şadrrnnı· 

na ... Boşuna akan muslukların önüne 
yerleştirilmiş otuz desimetre mika
br ha~mindeki taşların üzerine o
turur, ayaklarınızı ha\'uzun kena
rından akan suyun altına yerleştirir, 
eUnıfzi, yüzUnUzü, kollarmm, batı· 
nızı güzelce bir ıslatır ve ihtiyacrnızı 
bu suretle def etmiş olursunuz ... 

işte size bir Kastamonu mektuhukt 
ister size yazın bunaltıcı sıcaklarr gJ. 
bf müthiş bir sıkıntı, ister bahset
titim buz gibi sular gibi serinlik ,·er
sin, nasıl isterseniz .... 

Tclat Mümtaz 

.'flatbaanu::a gelen eserler: 

Maniler 
1 lalk h 1,;isi derntğı umnmf Utibi 

Mehmet lfal it Bey, geçe.ı ~·nedenberi 

h.ızırl:ımakra oldugu · ~lanilcr,. ünvanlı 

r~erırıi n~ş"etrnişur l lurufu hccl sırasile 

ıercip ed lııiş olan bin kadar maniyi 
ır.ııhte\"i ol.ın bu eser Halk bilgisi dC"r· 
nrginin t:ıkdırini mucip olmu~ ve rırr 
ckınri: w:ıfınd:ın t::ıbcı:irilmişıir. 

Cunı.bı ~·üne k~vbolmııkca olan halk 
ınanılrrıni ıoplı),ırno.; ki\ metli bir eser 
'iıcuda J!<:Cırcn l IJI t Bevi ı·ikdir eder 
•c ~serini ı arılerimıze ıavsiye ederiz. 

lloh1111/ 
l\ 1emlehtlmızin yeg4nc sinema mec· 

muası olan l~oli\'Utun 2 inci ııenc 17 el 
nüshası int•şar etmiştir. 

J/111111r flll!CIJlt(fl.~t 
Bir buçuk senedtnberi muntuam 

neşir edilmekte olan <Mimar) mecmuası· 

nın ikinci sene beş inci sayısı inşaat tek· 
niğine ılr zenı;:in münderecnt ile intişar 
etmiştir. r 1er nüshasında bir :ıı daha 
trk:lmül gösteren bu mecmua\! alikadar
larına tasviye ederiz. Büyük l~icaphaneler 
ve idarehanesinden tedarik rdilebilir. 

lıtanbul dördancil icra daire
sinden : 

Zeynep hanımla Hasan efendinin Di 
mitri efendiden istikraz eylemiş olduk· 
lan mebal:ğe mukabil vdaen mefruğ 
fatihte mimar Sinan mahallesinin teke 
sokağında atik 25 mükerrer cedit 35 
numerohı ma bağçe muhterik ha:'le arsası 
elye\'m bağçe ve ı.ulube 30 gun müd· 
detle ihalei eveliye mlizayidesine vaz 
olunarak 100 lirada talibi ubtesinde olup 
ı 5 glin müddetle ve yüzde beş zamlı 
ıhalei katiye müı.ayldeslne vaz edilmiştir. 
Hududu, sığ tarafı Vehbi efendi hane 
"e bığçesi arkası Şemsettin bey hağçesl 
sol tarafı borçluya ait l'fiğer arsa cephesi 
teke sokağile mahduttur Mesahesi: 148,81 
metro munıbbsı olup kıymeti muham· 
minesi temamı 398 lira olup talip olan· 
lar 929 J 530 dosya numerosile 9 t~m· 

muz 932 taıihlnde saat 14 l 7 ye kadar 
müracaat eylemeleri ve fazla malQmatın 

dosyasına münderiç bulunduğunu ilAn 
olunur. l3192) 

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

için 30000 zar bin kilo un pazar
lıkla alınacaktır. lbaleıi 22-6-932 
Çarşamba gllnü saat 14 ve 14,30 

da komisyonumuzda yapılacaktır. 

Taliplerin ıartnamesini almak 

üzere her glln ve pazarlığa itti
rik edeceklerin de vakti muay

yeninde omisyonumu:ıa muraca

a tları. (457) (2773) 

••• 
K.O. ve 1 inci fırka ihtiyacı 

için 7,000 lcilo nohut pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 22-6·932 çar· 
şamba günü saat 17 de komiı

yonuzda yapılacaktır. Taliplerin 

şartnamesini almak Qzere her 

gün ve pazarlığa iştirak edecek

lerin de vakti muayyeoinde ko· 
misyonumuza mOracaatları. (454) 

(27701 
• • • 

Birinci muhabere alayında 

mevcut 300 araba gübre müıa
vedei aleniye ile satılacaktır. 

ihalesi ?.7-6-932 pazartesi saat 

15 te komisyonumuzda yapılacak· 
tır. Taliplerin şartnamesini almak 

üzere her gün komisyonumuza 

gübreyi görmek üzere de birinci 

muhabere alayına ve müzayede

aine iıtirak edeceklerin de vakti 

muayyende lcomiıyonumuza mil· 
racaatları. (401) 42489) 

:f. ,,,. • 

lzmir müstahkem mevki kıt'· 
ah için kapa~ı zarf usulile 10,644 

kilo sade yai 70,614 kilo sığır 
eti 170,676 kilo ekmek milnaka· 

saya konmuıtur. lbaJesi 22·6· 
932 Çarıamba güoll aıağıda ya• 
zılı saatlerde yapılacakbr. Ta· 

liplerin şartnamesini görmek Ü· 

zere her gün komisyonumuza 
ve münakasaya ittirik edecek· 
lerin de teminatı muvakkate Ye 

teklif mektuplarile birlikte lzmir 

mevki müstahkem sahnalma ko

misyonuna muracaatlan. ( 380 ) 
(2402) 

ihale saatleri 
Sa edyağ 16 da 
Sığır eti 16-30 ,, 
Ekmek 17 

" • • • 
K. O. ve birinci farka kıt'ala· 

rmın ihtiyacı için çalı faaJlyuı 

pazarlıkla ahnacakbr. ihalesi 22· 
6 932 çarşamba sıünü saat 16,30 
da komisyonumuzda yapılacak· 
tar. Taliplerin şartnamesini al· 

mak Uzere her gün ve paıarhğa 
iştirak edeceklerin de vakti mu· 

ayyeninde komisyonumuza mD· 

racaatları. (445) (2711) 
• • 

lzmit'teki kıtaat iç"n 1,662,751 

kilo odun kapah zarf usulile ah· 

nacal\lır. ihalesi 4-7-932 pazrteıi 
günl\ saat 10 dadır. Taliplerin 

vakti muayyeoinde teklif ve te· 

rninat mektuplarile birlikte lzmit 

sahn alma komisyonuna müra• 
caatları. (436) (2639) 

• • • 
Kastnmoni'deki kıt'at için bir 

senelik 9996 kilo erimiı Hde 
yağı kapalı zarfıa münakaeaya 

konmuıtur. ihalesi H>-7-932 pa

zar gllnli saat 1 S tedir. Teliple

rin şartnamesini görmek ilıere 
her gün komisyonumuza •e iha· 

leye iştırlk edrceklerin de vakti 

muayyeniode teminat ve muvak

kat ve teklif mektuplarile birlik· 
te Kastamoni satınalma kom:ı· 

yoı.una müracaatları. (458)(2796) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll Heatahkler MUteh•••••• 

Cumadan maada her giln öğleden 
sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lst:ın· 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susl kabinesinde dahili hastalıktan 

muayene ve tedavi eder. Telefon: h· 
tanbul (2. 22398) 

J Aa. mir. Sa. Al. komisyonu ilinları J 
Koyun eti 

57,000 

400 
5,000 

Kuzu eti 
3000 

100 
1000 

Sıiır eti 
16,000 
8,000 
6,000 

Harbiye mektebi 

Sllvari binicilik 
Topçu nakliye Mp. 

Yukarda yazı!ı mahallere biıalarındaki miktarlarda sığır, 
koyun, kuzu eti kapalı zarf ıuretile satın alınacaktır. Müna. 
kasası 25 Haziran 932 cumartesi günO saat 14,30 da Tophanede 

merkez kumandanhğı satın alma komisyonunda icra kılmacaktır. 
Taliplerin ıarlnamesioi görmek için komisyona müracaatları ve 

ittirak için de şartnamesi veçhile hazırhyycakları teklif mektup· 

larıoı ihale gününün muayyen vıaktiode müselsel numaralı ilmllhaber 

mukabilinde komisyon riyaıetine Ynmeleri. (290) 2326) 
• • • 

Kilo 
30000 
2000 
9500 

4150u 

Piyade atıf mektebi 
Kuleli liıesi 
Aıkert Baytar Mp. 

Yuicardaki mahallere bizaların· 
daki miktarlarda ot bir ıartna· 
mıede olarak pazarhkla satın alı· 
nacaktır. Pazarhiı 22 Haziran 

932 çarşamba giınO saat 16 ya 
kadar Tophanede merkez ku
mandanlıjı sabo alma komisyo
nunda icra kıhnacaktır. Taliple
rin ıartnamesini glSrmek için ko· 

misyona mllracaatları ve İftİrak 
için de muayyen vakitte komis· 
yonda hazır bulunmaları. (33) 

Kilo 
3500 
500 
500 -4500 

• • • 
(2776) 

Harbiye mektebi 

Süvari BiniciJik Mp. 
Topçu Nakliye ,, 

Yukarda yazılı mahallere bi
z11ındaki miktarda 4500 kilo yo· 
ğurt bir tartaamede aleni mD· 
n•kaaa •uretile Htın abnacaktır. 
MOnekaıa11 25-Haziran-932 cu· 
martesi ailnft saat 16 ya kadar 
Tophanede Merkez Kumandan-

ı.;. ıaba aJma komiıronunda ic· 
ra kıhnaeakbr. Taliplerin tart· 

namesini görmek için komisyona 
milracaatları Ye iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (296) (~413) 

• • • 
Harbiye mektebi ihtiyacı için 

9000 kilo yufka aleni münakasa 
suretile sabo alınacaktır. Müna-

kasası 25· Haziran· 932 cumartesi 
gtınü saat 16 ya kadar Topha· 
nede Merkez kumandanlığı sa• 
hn alma komisyonunda icra kılı

nacaklar. T aliplerio ıartnameıini 
iClrmek içm komisyona müraca• 

atları ve iıtirak için de muay• 
yen vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (295) (2412) _ 

• • • 
Harp Akademisi için 1 O kalem .. 

ıepze piyade atı, mektebi için 

13 kalem sepze aleni münakasa 
ıuretile iki ıartnamede satın ah• 
nacaktır. Münakasaları 23-Hui• 
ran-932 perşembe gDnü saat 16 
ya kadar Tophanede Merk.ez 
Kumandanhiı Satınalma Komıs• 
yonunda icra kılınacaktır. Ta• 
Jiplerio ıartnamelerini görmek 

için komisyona muracaatlan ve 
ittirlk içinde muayyen vakıtta 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(36) (2795) 

Gedfkpaşada Jandarma Satınalma Ko
misyonundan: 

Muhtelif eb'atta 1522 adet sandık ile 600 adet kutu pazar· 

lıkla alınacaktır. Taliplerin 23 Haziran 932 Perşembe günll saat 
on beıten on albya kadar komisyona müracaatları. (2784) 

Fatih icra memurluğundan: 
Hüseyin efındi ile Hüsni paşs zade 

Şercfeddin beyin f&Ylan mutesarrif ol
du l-.lan Topçularda Topçular tışluı cad 
desinde 9 ve dört defa dokuz (müker· 
rer) numaralı köşk ve tevablinin Şcrı· 

feddin beye izı(eten Defteı darlık huzu
rile yapılan muhakemesi nctice•lnde fU · 
vuunun izalesi zımmında satılmasına \'e· 

rilen karar üzerine icra kılınan birinci 
arıtırma<la (27001 lirara talip zuhur et· 
miş iıede kıvmeti muhaınmenesini bul· 
madığından ikinci arttırma icraiına karar 
verllmiştir. 

Yemiş •taçlarını havi vasi bağçe de· 
rununda bulunan kö~k J 1 oda beş bclA 
beş sandık odasını dört salonu bir mat· 
b:ıhı kuyuyu aynca iki uşak odasını 

muhtevidir. işbu ır;ıyn menkul üzerirıde 
hak iddiasında bulunanlınn yirmi glin 
zarfında vesikalarile birliııte icraya mü· 
racaatlan akıl takdirde gayrı muscccel 
hu sahiplerinin paylaşmadan ba.riç bı· 
rakılacaklan ve sanşın I4-7·93l perşem· 
be günü saat on altıda Fatih icra me· 
muru tarafından yapılacağı ve talip olan-
ların ı.ıvmeti muhammene~i olan p:di 

lstanbul iiçüncü icra memurlu ... 
ğunden: 

Kadıköyünde Esat paşa sokağın • 
da 5 numaralı köşkte mukim iken 
elyevm ikametgahı meçhul olan 
Vehip (Paşa) Efendi ve kaymakam ... 
lıktan matrut ve firari pertev ~ ... 
fendilere M. M. V. tinin avans l,C'de • 
Jinden zimmetlerinde · matlubu~ • 
lan (96600) lirnnın faiz ve me • 
sarifi ile tahsilini mütezammin ita 
eylediği 20 - 4 - 932 tarihli takip 
talebi üzerine adreslerine gönderj • 
len ödeme enıri zahrında müb:ı • 
şiri tarafından yerilen meşrubatta 
mezkur adreste olmadığınız ve l .. 
kametgahınııın da meçhul olduğu 
bildirilmiş olmasına binaen ilanen 
tebliğat ifasına karar verilmiştir, 
Tarihi ilandan itibaren bir ay zar• 
fında müracaatla şayanı kabul bir 
itiraz dermeyan etmez ve anı 

takip eden sekiz gün zarfında bore• 
tediye veya borca kafi mal ve sa• 
ire irae etmediğiniz takdirde hak • 
kınızda gıyaben muamelel icraiy .. 
yeye devam olunacatı mezkQr öde• 
me emrinin tebliği makamma kaim 
olmak üzere iUm olunur. 

bin lira~ııı yüzde onu nispetinde pey lstanbul asliye birinci hukuk 
111çesi vermeleri ve üzerine ih3le kılınan dairesinden : 
müşteri bedeli müzayedeyi vermedıği rpçil=r caddesinde fıçıçı so1·ağında 
takdirde ıaurla farkı fiyatı bükme hacet 76 78 ~o. hı F:lir Fabr:kası sahibi To· 
kalmadan ic•atn tahsil edileceği ve be· dori Değirmenci o~lu dcndinin mukaJ-
deli müzayedenin be' gün ~arfında ta· dema Fenerde Madam Evlambiyanın 
mamen yauıılması ıne~rut olduğu \'C hıncı-inde otuıan Marko l\larkopolos 
fazlı mı'.Cımıt isteyenlerin 929 • 2047 erendi aleyhine ikame eyledıği alacak 
numara ıle icrayı müracaatları ,.e ~art· davasının rıhkikaıı Htarn ve evrakı mah
namenin her hse açık bulundu&u ılAn kemeye sevk edılmıs ,.c muhakemenin 
olunur. (319SJ icrası l l 7 9~2 tıırilıine müs:ıdif pazar-

lstanbul 2 inci Ticaret Mahkeme • tesi günü sant 14 de muayyen bulun• 
sinden: muş ve müddc:ılc,·hi mu-nailc\·hin ika-

M. M. V. İstanbul Avukatı ııua - me•gAhının mec;huliyeti hasehile bu barı
fında.n Galatada Galici hanında 1 ta ki da n•ııycnln 11 U. ~1. 1'. nun 141 
numarayı fkametglh ittihaz eden inci maddesine tevfikan ilAncn tebliği 
müteahhit Ahmet Ihsan Bey atey • tekarrur eylemiş olmııkla yr,·m \'e saad 
hine ikame eyledlti farkı fiattan ı· 1 1 mütevellit 521 lira alatağın iah _ meıkOrda mumaılevh bl :ı.~a e ge medıll 
fiili hakkında ikame eylediği d:ıva . 'eya bir Hk 1 goııdeımrdi'!;i taktirde 
dan dolayı gıyaben vaki tebl!ğata ha '.J.. ında muamelci gwabi}eye de\am 
rağmen mlkldea aleyh Ahmet lh • edıleceğl ıebtıp; makamına kaim olmak 
san Bey g~lmedlflnden rıyaben Ct' • üzere ılin olunur 1319Gı 
reyan eden muhakemede murafaa ......................................................... -
nın höküm derecesine gtldltfnden at on üç buçuğa talikına kıırar 
bahsile bir ay müddetle mumaUey • verllmit ve gıyap kararının ldr 
he maamelei rıyap kararının tP.b . ntishası mahkeme di\·anha.n~ine talik 
lftlae v• muhakemenin 28 - 9 - 912 edilmiş olmakla beraber keyfiyet 
tarildne miiladJf çarpmba ıiinü ıa • gazete ile de ilfln olunur. 
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Şilede Yeniköy vakıf ormanlarıııın yangın mahallındeo ıma\ : Kuçuk ılanları 
edilmek üzere (200) kantar kömür 3 - 6 • 932 tarihinde müzaye- : - 10 defası yüz kuruştur ~~~I 
deye konulmuıtur. 25 • 6- 932 tarihine müsadif cumarteıi günü 
ihalesi icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkürda lstaobul 
Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazii vakfiye idaresine müra
caatları illn olunur. (2393) 

Kıymeti 

muhammenesi 
L 
25 

----

Ayvansarayda Korucu Mehmetçelebi maballeıinde Vapur 
iakelesi ıokağıada 16,18 No.lı iki bap dükkanın mevcut enkazı 
teme! taşları hariç olmak fizere bir hafta müddetle müzayedeye 
konmuştur. Müzayedesi Haziranın yirmi dokuzuncu çarşamba 
günü saat on beştedir. Talipler kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçelerile beraber Istanbul Evkaf Müdiriyeti 
binasında Mahffılit kalemine müracaatları ilan olunur. (2787) 

J ıstanbul Belediyesi ilanları 
Karaköy lıöprüsü Kadıköy vapur iskelesinde 

kiralık dükkan 
Karaköy köprüsünün Kadıköy vapur iskelesinde 32-86 N. lı 

dükkan bir seneden ilç seneye kadar pazarlıkla kiraya verile
cektir. Talip olanlar tafsilat almak için Levazım müdürlüğüne ve 
pazarlığa girmek için de beher senesi için 262 lirahk teminat 
makbuz veya mektubu ile 23·6-932 pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (2799) 

(627920) kilo ılrpa ve (773042) kilo saman 
miinakasası 

Lüzum olan (627920) kilo arpa ile (773042) kilo saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar şartname almak için 
her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. ihale günn 
olan 11·7-932 pazartesi günüde arpa için 2943,5 lira ve saman 
içide 1594,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif 
mektupları saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidir· 
ler. (2806) 

Keşif bedeli 299 lira 69 kuruş olan Belediye ı:at işleri mü· 
dllriyet odasının dıvarlarının tamir ve boyanması pazarlıkla yap· 
tırılacaktır. Talip olanlar pazarlığa girmek için 45 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile 23·6·932 Pazartesi günü saat on beşe 
kadar Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (2800) 

Bakırköy Belediyesinden: Y eşilköyde başı boş olarak dişi bir 
buzağ bulunmuştur. Tarihi ilandan itibaren bir hafta zarfında 
sahibi muracaat edip almadığı takdirde satılacağı ilin olunur. 

(2804) 

Üsküdarda mukaddema birleştirilen Evliya hoca ve ve Kara 
Davutpaşa mahallelerine Bulgurlu Mescit mahallesinin de ilhak 
edilerek teşekkül eden mahalleye (lokıllp) ismi verilmiştir. Key
fiyet muhterem halkın malümu olmak üzere ilin olunur. (2305) 

Hariciye Vekaleti Mübayaat Ko
misyonundan: 

100 Ton kok kömüril Vekil et içiıı 
50 ,, ,, ,, Misafirini Ecnebiye köşkü için 

2000 Kilo Mangal kömürli ,, ,. ,, " 
3QJO ,, kırılmıı odun ,, ,, ,, ., 

Vekalet ve misafirini ecnebiye köıkü için mtıbayaa edilecek 
yukarda miktarları yazılı mahrukat 20 gün müddetle ve kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. ihalesi 14 Temmuz 1932 per
şembe günü saat 16 da icra edilecektir. Teminab muvakkatesi 
470 liradır. Şartname, Hariciye Vekaleti Levaıım ve Istanbul'da 
Ankara caddesinde Hazinei Evrak Müdürlüğünden alınabilir. (2791) 

Gedik paşa'da Jandarma satınalma 
komisyonundan: 

50 kilo kınnap, 100 kilo balya ipi, 115 kilo çivi, 40 kutu 
boya ve 10 adet hrça pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 23/Ha

ziran/932 Perşembe gilnü saat ondan on bire kadar komisyona 
muracaatları. (2785) 

Devlet Dem iryolları ilanları L 
Lokomotif muvöman akıammın kapalı zarfta ve takas kaydile 

münnkaaası 3 Ağuatoı 932 çarşamba günü saat 15 te Ankara'da 
idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 15 şer liraya 
aatılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2732) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 6 ıocı keşide 

11 Temmuz 1932 dedir 

Büyüt ilronıiye ~H,111 liro~ır 
Aynca : 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 Lirahk ikramiyeler ve 

100,000 Liralık bir mükafat. 

TecrUb611 genç - Bir muhasip 
iş arıyor. Vakit gazetesinde O. M ad
resine tahriren müracaat. 

Bir piyano aranıyor - Maruf 
markalı az kull:ınılmış iyi bir piyanosu 
olupta ehven fiatle satmak istiyenler 
Vakıt gazetesinde M. K. rumuzuna tah
riren müracaatları. 

Alacaklarınızı almak - için 
dava etmek istiyorsanız 9 • 12 arasında 

Istanbul Bahçekııpı dördüncü vakıf ban 
asmakat 29 numaraya müracaat ediniz. 
Alacağınızı alabilirseniz ücretimizi verir· 
siniz. 

Sabhk motörU olanlara -
16 ilA 25 beygir kuvvetinde mazotla 
müteharrik müstamel bir motör satın alı

nacaktır. Saııcılann matbaamızda M. 
Beye müracaatları. 

Elektrikçi aranıyor - lstan
hula yakın bir yere ıönderilmek üzere 
bir elektrikçi aranıyor. Taliplerin mat
bıııımızda 1\1. Beye müracaatları. 

Hisseli emlikinlzl - lzalei 
şuyula SAT~1AK yahut hissenizi A YlR
MAK istiyorsanız Tapu senedile saat 
9-a arasında İstanbul Bahçe kapı dör
düncü vakJf han asmakat 29 numııraya 
müracaat. 

Klrhk ve aabhk ev arıyan· 
lara - Süleymaniye civannda manza
rası ve havası güzel, kullanışlı sekiz o· 
dalı ve bahçeli bir ev hem kiralık ve 
hem de saolıktır. Hava gazı, elektrik ve 
tcrkos tesisatı vardır. Taliplerin matbaa· 
mızda M Beye müracaatları. 

Para yahut her nevi eşya
Hüktlmet memuruna kefaletle yahut ipo· 
tekle verilir. Saat 9 • 12 arasında müra
caat. lstanbul Babçckapı dördüncü Vakıf 
ban asmakat 29. l3I84ı 

iş arıyorum - Askerliğimi ifa 
ettim. Her hangi bir iş için çalışmıya 

amadeyim, kefalet gösteririm, 11n'ata ait 
işlere vukuf um vardır. 

Samatya bacı Hamza mahallesi saray 
önü sokağı 22 No. Ahmet. 

DUrbun alacaJım - Zays ya· 
but Görç markalılar tcih olunacaktır. 
Ankara. caddesi F ctn· ticarethanesine 
müracaat. 

yağı 

içemiyenler 
40 seneden 
Beri mücer
rep. 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIOECO 
18 ay vade ile 

~SATiE~ 
, VAKiT 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idııre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: fstanbul Vakıt. 

Abone şartlar1: 
l 3 t:> 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

IAn $&rtlar1mız: ------Resmi Husus! 
Satın I O Kş. I 2,50 Kş. 
Santim• 20 .. 25 

KUçUk llln !&rtlar1mız ı 
1 ~ .~ 4 1·10 Defalı , 
30 50 65 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimizin her üç aylı-

lığı için bir defa mcccanendir. 
R - 4 satın geçen ilAnlnnn fazla 
satın için 5 kuruş znmmolunur, 

V AKIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Sabah uykudan uyanınca diliıı 

paslan.nuş bnlnnması, midenm 
nhatsızııgma allmettir. Tabil 
hazmi tem.in ve iııkibazdan mtlte• 
•ellit avarızdan sizi vikaye 
edecek olan Eno's •• Fnıit Salt" 
milsta.hz:anm almak için mdhlilı: 
haatm huduswuı beklemeyiniz. 

Sabah ve akşam bir bardak su 
'derununda bir kahve kaşıgı 

• Pnııt SaJt ; 
"•Ea.o• 
taımlm>e 
dlJceUni 
fatırı:bııa 

allmoli 
tarik&sod.a. 

mıi<darr .halidir. U I T SA 
E§~~·S 4.a ııı ,,.. 
--.~O . Bll.ÜKOM 

SCZANEUtRD• 
UTIUll. 

1ürk 
' 

Zerinin en 

büyük vazilesi 

. .,..-~ ... nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasın-dan 

Bi~ 

Zonguldak 
Belediyesinden: 

Zonguldak'ta yapılacak beton 
arme iskele Haziraoın yirminci 
gününden itibaren yirmi bir gün 
müddetle münakasaya vazofun· 
muştur. Münakasa Temmuz ayı
nın on birinci pazartesi giinll 
saat onbeşte Zonguldak Belediye 
Encümeni huzurunda kapah zarf 
usulile icra kılınacaktır. Müna
kasaya dahil olacakların işbu 
münakasaya ait evrakı lstanbul 
Vilayeti Belediye Reisliği Fen 
Müdürlüğünden ve Zonp-uldak 
Belediye Riyasetinden bedeli mu
kabilinde alabilecekleri ilin edi
lir. (2498) 

R ll n 11 

SEYRiSEFAiN 
Merkezi ldare51 Galata lı.:öprfibaşı B 2623 

Şube A, Sirkeci l\lühürdar zade Han 22640 

Trabzen postası 

(Karadeniz) 22 Haziran Çar
şamba 18 de Galata rıhtımın· 
dan 

lzmir • Mersin postası 
(Mersin) 22 Haziran Çar· 

şamba 10 da idare rıhtımından 
kalkarlar. 

Mersin postalar1nda 

lstabul - lzmir ücretleri 
Kr. 

1 inci kamara ııoo 
2 inci ,, 800 (2774) 


