
Yarınki sayımız 

12 sayla , ................. ·-·-·-· ..... ··· ·---: 
:Akbaba, Gençlik, Slnemas 

L ... ~~--~~~~~-... ~.~.!.~~-ı-~~-ı ...... ~ 
==ı 

Bulgar gazetecllerlne 
çay ziyafeti 

Q.~-1..Q.. Ankara, 21 (Vakıt) -Burada 
~;· ~)) .. ~, ulunan Bulgar gazetecilerine 

' 6f4 ı ~_,. ~ 
. ~·! .~J · _.Balkan birliii tarafmdan yarın 
~~ \ , -:"/ ~'!. iiazi çiftliğinde bir çay ziyafeti 
ı.' '1.;_. ·"' ~ \ S. herilecektir. 

15 inci Yıl • Sayı : 5190 Çarıamba, 22 Haziran (6 ıncı ay) 1932 
'; 'et',-y9 

DovJetçİJİk Halkçılıktan MaUye vekilinin beyanatından sonra Mecliste münakaşalar oldu 

Uzaklaşmak mıdır ? Bütçenin bazı fasılları kabul edildi 
Kocaeli meb'usu Sırrı Bey, 

bütçe müzakeratı sırasında hü
kumeti tenkit ederken "Hüku· 
metimizio vazıyet farkı, balkcı
lıktır. Hükumetten bu vasfın ica· 
batına göre muamele beklemek 
bizim hakkımızdır. Gittikçe hak-
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faatına c;alıımaktan ibaret 01- Recep Bey , Sırrı Bey ( Kocaeli) nin 
saydı, gene Sırrı Beyin sözleri- tenkitlerine dün C0Vap Verdi 
ni makul ve mantıkı bulmak ica-

kından mahrum edilmekte olan 
fert, hükumetin halkcılık vasfile 
kabili telif olmıyacak kararlarHe 
karşılaşıyor. Her gün ticari mu
amelata devletin müdahalesi ço· 
ğalmaktadır. Halk hükumeti bu 
şekilde devletci olamaz.,, demiş. 

Sırrı Beyin bu sözlerinden an
latılan şudur ki Kocaelinin müı· 
takil meb'usu, Cümburiyet Halk 
fırkasının devletcilik prenıibine 
itiraz ediyor. Devletcilikle halk
cılık mefhumlarını birbirile kabili 
telif görmüyor. Hükumetin iktı
sadi buhranı karşılamak için al
dığı t~dbirleri yerinde bulmıyor 
Eğer halk ile devlet başka 

baıka şeyler olsaydı, halkın men
faati ile devletin menfaati ara-
sında bir zıddiyet ve mübayenet 
bulunsa idi, Sırrı Beyin iddiasına 
hak vermek lazım gelir. Diğer ta
raftan hükumetin devletcilik 
pr~nsibi ile istihdaf ettiği mak
sat halkın deiil, fak at sadt.ce 
devletin ve hükumetin men-

bederdi. 
Halbuki hakikat hiç de böyle 

değildir. Halk ile devleti menfa· 
atca birbirine uzak iki ayn mef
hum gibi telakki etmek, çok yan· 
lış bir şeydir. Halkın hakiki men· 
featı nerde ise, devletin yüksek 
menfeatları da temamen oradadır. 
Binaenaleyh halkın devletcilik 
siyasetinden maksat, devlet ve 
bilkumet iç"n hususi menfeatlar 
elde elmiye çalışmak değil, bili· 
kis devlet ve hükumet müessesesi 
vasıtasile halkın umumi menfeat
Jarını temine çare ve imkan bul-
maktır. · 

Halk demek basit bir ifade ile 
devlet halmde teşekkül etmİJ 
olan bütün bir millet demektir. 
Bu itibarla halk hükumeti mün
hasıran ame~e, çiftcı , tüccar, 
san'atkar g ibi it yahut sermaye 
sınıflarından birinin menfeatıoa 
hizmet etmeyi değil, aralarında 
sınıf ve seviye farkı mevzuu bah
so!maksızm milletin umumi men
featını kendisine gaye yapmıf 
olan hükumet demektir. 

Fakat bir miJletin umumi men· 
Mehmet Asım 

[ Alı ıararı 2 inci sayfam17da ' 

F ertcilikten kurtulmamız lazımdır 
RecepBey,profesyonel bir takımın memle
ket sporuna miyar olamıyacağını söylüyor 

Vatan spor bir;ncilikleri yapılacak 

"Bir sol a~ığın veya 
bir iOO metrecinin 

şahst temayflztl, 

memleket l~ln hiç 
bir kıymet ifade . 

etmez l,, 

-..------------------------~ 
Fırka Umumi. Katibi, Kütahya mu. , Mıası Recep Beyef eTidl Spor lr.ongre'ıiı 

sinde çok mühim bir nutuk söylemi~ ve bütün spor dertlerimize işaret et • 
miştir. Bu mühim sözleri beşinci say tamızda bulacakaımz. 

Masal olanlar 1 ••• 

- Ben de Sermet Muhtar Bey gibi masal olttnlar diye 
bir seriye ba,hyorum ? 

- Ya ... kimlerden bahsedeceksin ? 
- Evel zamanın yemek pı,ırmesinl, UtU yapmasını, dikiş 

dikmesini bilen kızlarmndan ı .. 

• 

Ankara, 21 (VAKiT) - Maliye ve 
kilinin beyanatından sonra müsta!<il 
meb'us Sırrı Bey, hükt\meti şid • 
detle tenkit etmiştir. Sırrı Bey e~ı·e

la şark vilayetlerindeki umumi müfet 
tişlikten şikayet etmi,, bu teşkilfttın 
hali hazırile hiç bir ~ye r:ı.ramachğı
nı, bilakis kaçakçılığı orada arttıra -
cak bir şekilde hareket ederek aciz 
halinde bulunduğunu söylemiştir. Ve 
demiştir ki: 

- Bu teşkilatın kaldınlmasını iste· 
miyorum, fakat ıslah eailsin. 

KUr kanunu niçin tatbik 
e:lllmlyor ? 

mahkemeler mensupları arasında!.ii üc 
ret farkını haksız buluyor. 

Sırrı Bey unkitlerini devletin bü
tün cephelerinde yapbğr i~in devlet -
çilik meselesi etrafında şu sözleri 
söyledi: 

Halkçıhk. deylefçillk 
- Hükumetimizin devletçilik um

desini tenkit edeceğim. Hükumetimi -
zin vasfı ve şiarı, halkçılıktır. Hüku
metten bu vasfın icabatına göre mu
amele beklemek bizim hakkımızdır. 

Gittikçe hakkından mahrum e-dilmek
te olan fert, hük6metin halkçılık vas
fı ile kabili telif olmıyacak kararlari
le karşılaşıyor. Her gün ticari mua
melatla devletin muamelesi çoğalmak-

tadır. Halk hükumeti, bu şekilde dev-
letçi olamaz. Diğer memleketlerde 
buhrana ,·erilen mana ile bizde buh-
rana verilmesi lazım gelen ma.nayi JI. 
men birleştirmek mümkün değildir. 

Kaç fabrikamız kapandı? Kaç amele 
açıkta? Bütçemizde işsizlere yardım 
için kaç milyon tahsisat var? llunla
nn hiç biri yok. 

Köylü, neden fakirleşmiştir? Çünkü 
mahsul:itımıza mahreç aramadık. Me
deni memleketlerde, hayat pahalılığı-
na karşı tedbirler alınmıştır. Nakli
yat ücretleri tenzil edilmiştir. Vergi
lerini vaktinde vermiyenlerin ceuılan 

r Alt tarafı 6 ıncı sayfada l 
Sırrı Bey bundan sonra hükumet

ten köy kanununun niçin tatbik edil
med~ini ~rmuştu~ &le~~~rin a- ~======~======~====~===~==========================~ 

cıklı halinden bahseden Sırrı Beyza- Gazi Antep Kahramanı Anlatı.yor: 
bıtadan takdirle bahsetmiştir. 
Temyiz Ankarada olmamah 

Sırrı Bey adliye hususunda da 
söz söylemiştir. Sırrı Beye nazaran 
temyiz mahkemesinin hükumet mer -
kezinde bulunmam bir çok noktadan 
iyi değildir. Temyiz mahkemesi, Sırrı 
&ye göre hiç bir gölgeye nıaruz kal
madan çalışmalıdır. 

Sun Bey ihtisas mahkemelerinde 
çalışanlara verilen ücret ile diğer 

Kazanç vergisinde 
1,Uccar hangi tad.lllert 

lstl1or? 
- 3 üncü sayıfada -

Azizlik 
Cenabı hak, adalet ve merhame

tinden, fezayı dolduran. diğer Semle
re ne kaılar ilufan buyurmuflardır, 
bUmem .. Fcıkt:d, rihayetsiz lfJtufları -
m biz !"14.~~ ~~tırp çok eairgedlkleri 
muhakl•ak.. 

Şu düngamn haline bakınız: Yer 
yüzü, sanki bligük bir sahne ve üze • 
rindeki i118Gnlar da, g'(;ya, mütemadi
YM gizil bir kuoDetin azizliklerine 
uğnyan vodvil oyunculan-

Farzedelim ki, güz kiloluk bir vü -
cudunuz' var. Ağzınız, korkunç bir fU 

ı hortumu gibi pilav teneettleHni, bak
lava tepsUerini, hOftZ/ kdaekrini. buz
lu ayran ~tırını bir yudumda 
sümürmek istlgor .. Hagırl .. Bünyeni
zin iktızaaı, ılze bütün hamurlar, bü-
tün tatlilar, biJtün ıerbetler, bütün 

23 günlük mücadeleden 
sonra Maraş kurtul~Uş~u 
Neşrettiğim beyannameyl,Anteege~ç~erl, 
Fransız kumandanının dıvarlara yapış
tırdığı beyannamenin flzerlne astılarl 

3 - ... - -

Kllıç AU B. slllh arkada,ıarlle blrllkte 
Amerikalı Misyöner Laymen beni Başımda, ne olduğu' belirsh, r~gl 

tanımadı. atmış, şeklini kaybetmiş bir başlık • 
Tanmacak halde de değildim. Sa • Mister Laymen'e kendimi tanıttım. · 

çım, sakalım birbirine karışmış, üs • Elbüstan'da: 
tüm başım'parça parÇa .. Belimde üs - - Siz, ancak ermenilerin Amaline sular yasaktır! · 

Farzedellm ld, kıfın çok iifüyor, tilste ağır fişenklikler ve silahlar • . (Lutlen sayfayı Çe('ir~) 
yazın çok yanıgorsunuz. TenC18ühe=====·=================================================-• 
imkdn olsa, karlı havalarda soba, gll- H " ı A ı f H 1 • 
neşli haıxdarda çeşme olacaksınız.. a e sa anımın eser erı 
Hayır! .. Sıhhatiniz icabı, kışın çok sı-
cakta oturmamanız, yazuı buzlu f'!Y· 
ler içmemeniz ldzım gelir! 

Farzedelim ki, zayıf yapıl~ uçuk 
benizli bir adamaınız. Kanlı pirzola • 
lar, yağlı tatar börekleri, Mçaklı YCl8· 
sı kadayıflaı ı yemeniz lôzım.. Hayır! 
Ağzınız, hiç bir magmu~cuğun açama
dığı paslı bir kilit gibi, bütün iştilıa 
ilaçlanna rağmen kapalı durur! 

Farzedelim ki, dünyanın bütün ar
zuları sizde: Mideniz kuvvetli, sinirle 
riniz kuvvetli, kalbiniz lcUvveUL. 1Jü. 
tün vücudunuz gemiye, içmiye, sevmi
ye açılnuş bir ağız .. Bayırt... Deltk 
cebiniz, boı keaeniz, bütün latedikle
rinizi yoksulluğun çarnuluna gerer! 

Farzedelim ki, kaaamz dolu.. Oca
ğınızda kazanlar kaynıyor, etrafınız
da gönüller oynuyor_ Hayır!- Çil -
rük mideniz, porsuk adaleniz, bütün 
dünya ..nimetlerinden istifdtlmfze md 
ni olur! 

Haaılı, sıhhatinize ne muzırae ca • 
nınız onu ister ve canınız ne istemez- 1 
Be sıhhatinize o mllfittir !.. Keseniz 
neye mü8aitse, o size haramdır. Size 
ne haranuuı. keseniz ona müaaittir !. 

Zavallı insanlar .. Siz, cenabı hJk -
kın aziz kullan değU, azizliğine uğra. 
nuı kullarıaımzl 

Yusuf Zl~a 

Pariste büyük muvaffakıyet kazandı. 
Fransız başvekili tebrik etti 

Hile Asaf Hanımın sergide belenllen eserlerlnden birisi 
- Yuısı 6 mcı sayfamızda -..__ . ~ 
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anlatıyor Cenevı:~ Papaanastasyo Şili Uzaklaşmakmıdır? 

hizmet etmek şartile kendinizi kurta • ' t d Hu·· kuA metı• ( Baş ma!-alernizden mabaat ) 
rabilirsinizI v~e Lozan a Venizelosa şiddetle 

Diyen ,.e ermenilerden fazla, er - b •• dl t featı için çahşılırken zaruri ola• 
meni görünen bu Misyönerin, şu daki - UCUm e yor• Örfj Jdare ilan etti rak arada bir takım fetlerin 
kada hissettiği hicap ve ıstırap ifade Mühim mülakatlar Atina, 21 (Hususi muhabiri- hususi menfeatlarrnı bazen feda 
edilemiyecek kadat elim ve acr idi. devam ediyor mizden) - Cümhuriyet birliği Valpariso, 21 (A.A.) - Reu- etmek zarureti hasıl ola bilir. 

Derhill ellerime sarrldr. Af istedi. C 21 (A A) F fırkası reisi M. Papaanastasyo,M. ajansından : Bu tıpkı bir memleketi ecnebi 
17endı·sı'ne hu··ı·met ettı· .., cnevre, . - ransız Venizelos kabinesine karRI •id- o·· k k' k l t' '- ... · k 'll · ::r 'ı' un a şam 1 ıyam er ne ıce- kuvvet isti!lsından kurtarmak 
Ermenilerin iğfal edildiklerini, hu lngiliz ve Ameri an mümessı erı detli hücumlarına devam etmek- sinde 20 kişi ölmiiş ve 50 kişi 

vatandaşlara karşı merhamet gös:ter - arasındaki mükalemeler devam te, kabinenin diktatörlük emelle- yaralanmıbr. için harp eden bir orduyu teşkil 
memi rica etti. etmektedir. ri beslediğini ileri sürmektedir. Hükumet kıtaatı, şehrin ko- eden efrat ve zabi~andan bir 

Elbüstan'da arpa tüccarı bir Tiirk Dün akşam M. Herriot, M. M. Papanastasyo, dün Atinada münist mahallelerinde yaptıkları lusmının ~ ehit düşmesinden, ya-
sıfatile söylediğim sözii kendi~ine Boncour ilo Amerikan murah- aktedilen bir içtima esnasında but bir kısmının yaralanmasın· 
t k tt . taharriyat esnasında tüfek ate-
e rar e ım: h ı d d kabı' neye karşı şı'ddetlı' hu"cum- dan baş'- a bı"rşey d ... g~ ı'ldı·r. 11..r: t La k d as an arasın a cereyan e en şile mukabele görmüşlerdir. K Ç' 

- ~ms er ymen, ma sa ımız, er - !arını tekrarlamıştır. 
meni, Fransız, Amerika'lı değil. Bu mükaleme esnasında mevcut as- iki Cbili harp gemisi sükiitu Eski zamanlarda bir şehri İs· 
giizel memleketimizi işgal eden kim keri kuvvetlerde yüzde 25 nfo· Kabineye karşı yapılan bu hü- iade ve yağmacıları esir etmek ti!a etmek istiyen düşman as,<eri 

· d b · d d d l h k cumlarda miUiyetçi terakkiperver f l k il ~ lOOO ı d olursa olsun, ona karşı ısyan ır · etm e tab i at yapı ması a - vazi esi e mü e eı ı- a ar ge tir, o şehrin haricinde oturı•r, 
fırka reisi ceneral Kondılis de Fransızlar çekildi· Binaenaleyh hizc kında ki Amerikan pldnmm mev- bahriye efradını hamil olduğu şehre giden su yollarını keser, 

silah atmayan bizim dostumuz ve b h d J k f metheldar addedilmektedir Yu- halde geceleyin Valparaiso li-
ermeniler de bizim vatandaşınnzdır; zuu a sol uğu söy enme te, a- nan Harbiye nazırı, zabitler ara- ekmek ve gıda sevkiyatına mani 

kat bu hu•usta Fransız ve Ame· mamna girmı~tir. 1 b t l h' b l._ · bunun için sizin tavassutunuza da "' amda kabine aleyhinde bir pro- o ur, u sure e şe ır a KIDI ıs· 
'k ü ·ıı · d b' Birçok logiliz ve Amerikalılar b d B ihtiyaç yok. AsırJardanberi bizimle rı an m messı erı arasın a ır tokol imzalandığı şayialarınm de- ti mana mec ur eder i. ugün 

beraber yaşıyan Ye burada h iç bir itilaf hasıl olmadiğı temin edil- vam etmesi üzerine, ceneral Ad· kaçmak maksadile vapurlara ya- muhtelif milletler arasında ecre· 
memlekette görmediğiniz bir sükun mektedir. rianopulosu tahkikat icrasına me· naşmak çarelerini aramaktadır. yan eden iktJsadi mücadelenin 
ve refah i~inde çalışan ermeniler, Gizli millakat mur etmiştir. örfi idare şekillt>rine, şeraitine, hedeflerine 
bugün de, yarın da aynı muameleyi M d V i 1 hh ti Santiao De Cbili, 21 (A.A \ -
go .. r"""""klerdı·r. Londra, 21 ( A.A ) - Reuter 8 am en ze osun 91 8 biraz dikkat edilirse evvelce bir 

.. '""' Atina, 21 (Hususi muhabiri- Orfi idare kanunu ilan edilmiş- b' h lk . . b.k d'l 
Mister Laymen, mahc.up ve mem _ ajaasının Lozandaki muhabiri d ) H f d tir. Sokaklarda 0~ ~u·· !er ve yara- şe ır a ı ıçın tat ı e ı en taz· miz en - ummai ti oi en ra-

nun avdet ederken kendisine, kilise - mahsuıu M. Herriot'nun dün ak- hatsız bulunıın Madam Venize- hlarJa neticelenen kargaşalıklar yik usulünün şimdi bazan bütün 
!erden ateş eden ermenilere, ateşi şam Lozan civarında küçük bir vukubulmuı;tur. bir memleket ve bütün bir mil-losun ~ıhhi vazıyeti, durgundur. " 
kesmelerini tavsiye etmesini söyle - köy olan Morches'de Amerika Hararet derecesi 39 dur. Amerikanın talebi Jet için başka şekillerde, ba7ka 
dim • mümessili M. Gibson ile yapmış Nev York ,'21 ıA.A.) - San- şerait içinde tatbik edildiğini 28· 

Ve beraberinde getirdiği kocaman 
beyaz bayrağı bı·rakmasım işaret ede. olduğu hafi mülakatm nazan Emniyeti suiistimal tiago de Chili'deki Amerirka se- rüriiz. Neticesi bir milletin mukad· 
rek ilave ettim: dikkati fevkalade calip olduğunu firi, Guggenheim bakır maden- deratmı alakadar eden bu gibi 

- Mister Laymen, buna lüzum yok; bildiriyor. iz mir rıhtım şirketj lerininin kain bulunduklart Ran- tehlikeii vaziyetler önünde fert· 
biz, Amerikalıları düşman değil, dost Zira Fransa, tam bir iptal için cagua'daki Amerika teb'asmın !erin münferit teşebbüsleri ile 
biliriz; aramızda dost gibi dolaşabi - icra edilmekte olan . şiddetli taz· sabık müdürü aleylıi- can ve mallarının himaye ev bertaraf edilemeyecek müşkülatı 
li~~t;r Lavmen, heyecandan sesi yikin mahiyetinden malumatlar ne yeni bir da va ~allahrının himaye ve mhuhafazdası i"tısadi sahaya ait olsa bHe dev· 

., bulunmakta olduğundan borçlar 1 · 21 (V k ) 1 · h ıçin ususi tedabir itti az e il· 1 k·ı~ ·ı k 1 k titriyerek teşekkür edip, çıkıyordu. zmır, a ıt - zmır rı - et teş ı ah ı e arşı ama tan 
ve tamirat meselesinin her iki t · k t' .. t· l. 't mesini Chili hükumetinden talep b k d ? B b Bütün müfrezelerimize, derhal ateı::ı ım şır e ı suns ıma ıne aı ye· aş a çare varını ır a usus 

Y • d d k b · d b ·· v d etmiştir. kesmelerini emrettim • sıyaset a amı arasın a vu u u- nı avanın ugun agır ceza a bazı fertlerin münferit teşebbüs· 
Biraz sonra şehirde silılh sesleri lan mülakatın başlıca mevzuunu bakılmasına başlanmıştır. Dava fzmir mahkemesi ko- leri sırf para kazanmak gayretile 

geslımiştl• teşkı'l etmemı'ş oldugv una inanmak emniyeti suiistimaldir. Maznun 
• memleket ve milet için tehlike 

Yirmi üç günlük çetin ve kanlr bir müşkül gibi görünmektedir. şirketin sabık müdürü Gifradır. mrıünistler hakkında 
mücadele nihayet bulmuştu. Gifra, Fransız ve Roma banka· k ererıoı verdi teşkil eden ecnebi hareketlerini 

Köpriiler ! H' d f k k k Maraş kurtulmu"'tu.. larmdan şirketin parasından ıç e a.r ına varma sızın ta • 
'$' L 21 <AA) M Fon Maznunlardan altısı mahkOm .vı ~ • ozan, · - • 1,880

1
000 frank ahp babasının viye ederse, bu teşebbüslere ni· 

P M G d., · · t t dörde.! beraet etmiştir 
• • •• Antep haricinde mühim geçit apen · ran 1 Y1 zıya re e • hususi borçlarına kapatmak hü- hayet vermek, o fertlerin hususi 

· · l:ı:ınir, 21 (Vakıt) - A~ırce-
nokta1annı yeniden tutturmuştum. mıştır. kfımet hisseEinin kaybolmasma maişetleri için baıııka imkin sa· 

i M F P t c'l e b b d zada devam etmek'.te olan ko- • vaz yete az çok hakim olabiliyordum: • on apen iaze c 1 er se e iyet vermekten maznun ur. bası arama\C, 0 fertleriQ mesai• 
fakat mühim bir yardım kuvvetinin vakı' beyanatında konferasn aza- Mahke k t tkı'k cttı'k münistler hakkındaki muhake-• me evra ı e • sinden memleket iktısadiyatı için 
Antebe girmesi, şehir içindeki t<:!~kila- sı arasında bir takım mühim ten sonra bu davanın da diğe- menin kararı bugün tefhim edil-
tımmn bilhassa kryam etmiye hazırla- müşkülattan dolayı fikir ayrılık- dava ile tevhidine karar verdi. di. Modelci Kerim ve lbrahim başka suretlerile istifadeye yol 
nan halkın maneviyatını ınrnuştr • lan mevcut olduğunu, fakat bir Mahkemede okunan evraktan beşer, lbrahirnin karısı üç, pas- bulmak lazım değilmidir? 

Her hangi bir müsademeden korkan k I l sabık '·omı·ser Enı'sı'n tu'"ccarın Al' R' b' h Hülisa, demek istiyoruz ki b f takım köprüler urmağa ça ışı • [<\ tacı ı ,za ır seneye, tu a-
azı eşra ve mütegallibenin müte • ıııikayetlerini nazarı itibara almı- devletçilik zahiren halkçılık mef-

ma.dl propağandaları da menfi bir te _ dığını söylemiştir. Y fiyeci Osman Zeki on, elektrikçi 
sir yapryor, halkı bilhassa gençle _ ============================ yarak şirketia yüksek tarife Mahmut altı ay hapsa mahkum bumuna mugayır gibi görlinebi-
ri tereddüde düşürüyordu.. Halbuki maksatlarına cremıycceklerdlr. Dalma maz- tatbikine yardım ettiği anlaşıl· olmuşlardır. Melahat, berber Os- lir. Fakat bu doğru değildir. 

lnmlarm haınl!ll olan büyillt tanrı bldmle m •tır Muh k 28 h · f f 
şehir dahilinde pek srkışık bir vazi - beraberdir. lstınatgA.hımız tuıkkımı:z, ımvve· ly • 

8 eme azıraoa mBo, san'atlar mektebinden Mus- Bilakis halkın kesi men aati, 
yette olan Fransızlara karşı içeride ve tımız ve gururumuzdur. Dünya yUzUndo a - bırakılm1.şhr. lafa ve Ül!man beraet etmjşler- her hangi bir tehlike karşısında 
dışarıda, Maraş'ta olduğu gibi ya - ınrıarca yaljıyıın, tarlhln en eski bir mııı0 - V l k • bf devletin dikkatlı ve adilane mil· 
Pllac k b• taa f ti olan Ttlrklllk asla. esir yapmam113t?r VI' apurcu u JD sarı dir. 

a ır rruzun muva fakiyet - dabalesile umumi hareketlerin 
le neticeleneceği şüphesizdi. Belki yaşıyamnz. Dalma htıkmeden ve hiç bir ımv- Meselesi ------------
FranSJzlar kendilerini kurtarmak icin vete boyun eğmlyen Tll.rkelr, böyı6 bir icıti- Gümrük resmi alına- ve faaliyetlerin taazimindedir. 

~ JAya tahammül etmlyeceklerdlr. Dll~man.ıı. b 1 1 bl k B · · d' k' H F b"'kA t' 
top ateşile bir kaç ev yıkacak ve ya - karşı sl1Aha sarılan Tllık kardeşlerimin az- F1rka gru U mese en n r O• C8k iptidai maddeler unun ıçın ır ı • • u ume l 
kacaklardı; fakat nihayet daha az mını hiçbir dUşUnco yıJcrumyacaktır. Kork - misyon tarafından tetkikine memleketimizin iktısadi inkişa· 

k dl Ankara, 21 - Te•viki saoayi zayiat ile bütün bu havali kurtarıl • mayınız, Antepte kuvvetlenen Fransularm arar ver ~ fını temin etmek için pamuklu 
l11IŞ olacaktı. bltı tdarel örtıyo ilAn ~tmeıer1 Ankara, 21 (Vakıt) - Cümhu- kanunu mucibince muafiyet liste· mensucat meselesine müdahale 

Antep'Iilerin, bu telaşr, bilahare lhtıınııll kar~ıımıda §nşırmaymı:z. En riyet Halk fırkası grupu mutat sinden bu ıene çıkar>lacak eşya k k . u 
dije <'tm1>ytnız, cebir ve siddetfı . b .. y 1 d h kk d k J 'h M l l etme ararım vermişbr. uunun kendilerine çok agı~ r feda1~ı·Irk1ar , içtımaını ugün og e en sonra z an a i ayı a ec ise ge • • _ ıı..ı zu!lım ve hakarete karşı yegAno kur- · • d' k' d' l k tl · 

yükletmiştir. tıııu, çarcsı ıll!lhtır. l\filll gunırıınuz ~ize en Tekirdağı meb'usu Cemil Beyin miştir. Esbabı mucibesiode bu ı çın ır 1 ığer meme e erın 
En zayii düşmanın bile işgal etti _ bllyllk ıcuvvettır. Dü1)manı yıldıracalt slzln riyaaetinde akdetti. Bu İçtimada kanım dolayısile inkişaf eden tatbik ettikleri Konteojantman 

ğl yerden güler yüz ve tatlı sözle çık • merdane mul<avemetlnlz.dır. Tarlhlnl ~ero.t milJi kapotajın devlet inhisarı al· debagat, trikotaı', mobiya, ke- usulüne karşı aynı usul ile mem• 
v ve zaferle dolduran büyük TUrk mllletlnln ] h kk d " k 

mıyacagı aşikardır ve nefsinden, evlAtlan olduğunuzu ispat edinlz, korımkıa.. tına a ınması a ın a muza e· reste, nebati yağ ve çiko!ata gidi leketin iktısadi menfaatlerini mil• 
malından, rahatından, refahından fe - rm ve halnlerın sızı ebedlyyen zeuı edecek re ve müoakaıalar oldu. · • k" f ki dafaa mecburiyetini hissctmit· 
·dak.arlık etmiyenler ı'c;ın· zafer ve ı's - 1 d Ah Ih R . sanayı tamamen ın ışa etti e· _ söı:Jerıne kaprlmayınız. sızo ynkışan damar- çtima a ,met san, eşıt . den bunların g~ "k .. l tir. Bunun içindir ki paramızın 
tiktal boş blr hayalden başka bir şey ıarmnda aktığını duyduğunuz asll kanın (Malatya) Beylerle iktisat vekili rm umru suz ıcc en 
değildir. hakkını ''ermeır, varlığınızı, namUSUlluzu 111 Mustafa Şeref B. , söz söylediler. mevadı iptidaiyesi mutedil bir kıymetini muhafaza edecek bir 
Maraş'Iıların döktükleri kanlar bü - ııııınuzıa mUdnfıın. etmektir. Antep etrııimda Neticede Cela"l ve Şakir Bey- kümrük resmine tabi tutulmak· takım mali tedbirler ahnmışhr. toplanan kardcşlerlnlz sizinle ber:ıbcrdir. d 

tün bu havalide kendileri için tu _ Alçakaln teı•ın ediniz ve lınkkmrzı 'llmalr, lerio takriri üzerine bu mesele- maktadır. Nihayet aynı maksatlara oğru 
tunmak imkanı olmadığını Fransız . ruımusun•ır.ıı kurtarmak için kıynm edlntz. nin fırka grubu idare heyetince gitmek için bundan sonra da 
fara. 1sbat etmiştir ,.e büyük milli Büyük davnmızm zaferl için hcpinb:den teı:.kil edilecek komisyon tarafın- Askerlik kanununda icap ettikçe tedbirler alınacaktır. 
milcadeıenl·n ı' lk Ih " J T" k ~·ardını bekl<'r, gözlerinizden örv>rlm. T 

su u 0 an ur - r- dan daha esaslı ıurette tetkik t dfJAt 
FranSTZ dostluğunun temeli, cenup Antep - Maraş ve h:ıval i si umum a 

edılmesi ve neticesinin grup A k 21 "bt' b' l · hududumuzda Fransızlara indirdiği - milli ku vvetler .kumandanı n ara, - ı ıyat za ıt erı 
miz bu darbelerle atılmıştır. Kıhç Ali heyeti umumiyesine bildirHmesi hakkmdaki kanun üçüncü madde-

Antcp'de kıyam etmek için ateşle - Neşrettiğim bu beyanname Antcbe kararlaştmldı. sinin bdili müaasebetile askerlik 
nen, fakat milU davayı ıkavrıyanu - vardığı gün Fransız kumandam da şir~::ıe~ı:~fi~7e ;:;:rc:~~?nme~:k müliellefiyeti kanununun 34 ün-
yan ve yalnız nefislerini düşünen llir beyanname neşretmişti; fakat An cü maddesinin aşagwıdaki şekilde 
bazı hainlerin :iğfalatile harekete ge • tep gençleri benim beyanaamemi muvafak11tleri üzerine olmuştur. 
çemiyen gençliği tenvir maksadile su Fransız kumandanının duvarlara ya tadil ve maddeye bir fıkra i1a-
beyannameyi şehirde tevzi ettirdim; pıştırdığı beyannamenin üzerine as _ Bulgar bale heyeti vesine dair Hükumet, Meclise 

Burç, 26·3-1920 tılar ve tehdit makamında Fransız bir müsamere Verdi bir ]ayıba sevketmiştir. Bu tek-
Antep'tekl TUrk kardeşlerime beyannamelerine kan sürdüler. f..4üsamerede Gazi Hazret- life göre kanunu mahsusu muci· 

Şimdiye kadar yaptıkları zulüm ve haka· Bu vak'a, Antep içinde mühim bir d 1 b' ·bt' • b't· 1 ki · · retJcrıo maıuıatıarmı ortaya atan Frıuısu:- leri de bulun u ar mce ı ıya. za ı ı o aca ar ıçın 
ıann yeni bir kuvvetinin şehre girdiğini 1_ tesir yaptı. Fransızlar ümitsiz bir hal Ankara, 21 (V AKIT) - Burada tahsil ve askeri ehliyetname dc-
~ıttım. Her yerdo ve bilha!lsa Anteptc Tiirk de idiler. Kilisten Antebe kadar harp bulunan Bulgar gazetecilerinin hima- recelerine göre hizmet müddeti 
ahallnln göst.-rdlğl sUkün ve itimada. k:ırşı ede ede, zayiat vererek gelen Fran - ycsindcki IluJgar bale heyeti lm ak - 6-8-10-12 aydır. ihtiyat zabitligvi
F'J'anmzlann ne gibi blr maksatla böyfo gf?- srz kıfası avdet etmek mecburiyeti!l· şam Halkevincle bir müsamere verdi· 
nı11 mll<ymıtn hazırlıklarda. butunduıtıarı nı:ı de idi. Bu dönüşün kendileri için ko - Müsanıerede Reisicümhur Hazret- ne liyakat gösteremiyenlerin kııa 
lümdur. Onlar öı; Tilrk topraklarmımı. ser • h' t h '-l dd d'I k 
Jeşmek •e ermenlleri himaye ederek TUrk ]ay ol mıyacağım biliyorlarch. lerile, Meclis reisi Kazım ve Başvekil ızme al(; arı re e ı ere mu· 
varlritmf çlirütmeık arzusundadırlar; tak~'t Pn Şehirde Fransızlar cnc!işe iı:inde İsmet paşabrla vekillerJ meb'uslar veı' vazzaf hizmetleri kanuna göre 
d1§9 etı:neyl.ıılı, karde~lerim; ditşnıanl:u idiler... , lıalk bulunmuştur. tamamlaştmlacak ve orta mek-

Mehmet Asım 

Beynelmilel parlamentolar 
konferansına gidecek 

murahhaslarımız 

Aankara, 21 (Vakıt) - Bey· 
nelmilel parlamentolar birliğinin 
20, 26 Tem muzda Cenevrede 
toplanacak olan konferansa Ah
met lhıan ve F ad1l Ahmet Bey• 
ler gideceklerair. 

tep ve muadilleri ile tatli dere
cedeki meslek mektepleri ve mu· 
adilleri mezunlarından orta as
keri ehliyetnameyi haiz olanla
rın sınıflarına mahsus hizmet 
müddetleri nihayetinden iki ay 
tenzil edilecekbr. 
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GUnUn 
- Meselelerinden 

aliye vekilinin 
Beyanatı 

Maliye vekili Mustafa Abtül
halik Bey, ciddi, samimi bir 
deYlet adamıd1r. Onun için yeni 
•enenin bütçesi münasebetile 
•erdiği maHimat, kalplerimize 
tam bir memnuniyet değilse bi
le hakikaten emniyet verecek 
IDabiyettedir. Maliye vekili, ge
çen ıeoeoın mali bilioçosuou 
Yaparken u:numi varidat.o mas
raftan 33 milyon noksan oldu 
iunu, hatta fazla olarak 1 O mil
yon lira kadar faz.la bir borç 
da olduğu ıçın hakiki açığın 
43 milyonu bulduğunu giılemi
Yor. 

Yektiou 200 milyonu bu!mıyan 
bir blltçede 40 milyonluk bir açık 
IDilhim bir şeydir. Bununla be
raber nasıl olmuş da geçen se
ne maaşlar muntazam surette 
•erilebilmiı ? Yapılması zanni 
olan umumi işler görül'=bilmiş? 

Hüktimetçe umu :ni varidat 
tenakusuna karşı vaktinde ve 
zamanında tedbirler alınarak 
IDali itlerin büyük teşevvüşler· 
den kurtarılmış olması her hal
de. lehine kaydolunacak bir 
lloldadır. Fakat bundan daha 
ID&bim olan cihet geçen ıeneki 
hldiselerden ibret alarak önü· 
IDOzdeki seneye karşı şimdiden 
tedbirli bulunmaktır. işte maliye 
•ekili AbtOlhalik Bey, bu cihet
le Taziyeti tahlil etmiıtir. Neti
ce itibarile bu sene baıında re
çen seneye nazaran daha ziyade 
emniyetli bir bir halde ol
duğumuzu söylemiştir. Ma
liye vekilimizin ciddiyeti ye ıa
m'miyeti nisbetinde ihtiyatkar
lığı da maltlm olduğundan bu 
teminah memnuniyetle kayde
deriz. 

• • • 
Çıtlışmıyan hamallara 

pay yok 
GOmrOklerde hamallar şimdi

ye kadar muntazam bir tekle 
tabi değildi. Bunu nazari dikka
te alan lıtanbul gilmrOkler bat 
llaOdliriyeti hamalları mlintazam 
bir tqkilita tabi tutmuş ve bep
ıine birer numara vermiştir. Ay
ni zamanda b!itiln hamalları da 
•nbarlara taksim etmiştir. 

Bundan sonra her anbarda 
~latan hamal, her sabah it sa
•tinde gümrüğe gelerek numa
tı11nı alacak ve akıama kadar 
Çahtdıktan sonra paylara iştirak 
edecektir. 

O gün gelmiyeo hamal paya 
ittirak etmiyecektir. 

Anb1r memurları da her ak
lam hamallardan çalışanların 

laimlerioi gOmrOk baımüdüriye
tine verecektir. 

Sis dtldilklerl 
Ahır kapı ile F enerbahçeye sis 

dtıdOkleri konması evvelce ka-
larlaı mııh. · 

gelen sis düdüklerinden bir 
laneıi Ahırkapıya konmuş ve 
tapılan ilk tecrübeler müsbet 
lleticeler vermiıtir. 
. F enerbahçeye konacak olan 

lia düdDğDne kifi kablo bulun
llaadıtı için dildük mahalline ko
"-m•mıthr. 
._ Avrupadan ıipariş edilen kab-
10l1r da kontenjana tabi oldu
~dan gOmrüklerde beklemek-
edir. 

._ k.ontenjan sırası gelince kah· 
'Olar çıkanlacak ve sis düdüğQ 
de Feaerbalsçeye konaltilccektir. 

l __ G_l_a_ı_a_B_a_b_e_r_ı_e _r ı_ıc.-.E. J 

Ticaret odasında bugün mühim bir toplantı var 
iş kanunu layihası ve kazanç vergisi üzerinde konuşulacak 

Oda idare meclf si neler istiyor ? 
Ticaret odası umumi heyeti bugün ı 2 - Şlmdl)c kadar 500 liradan ta.ut mu·ı Bu teablt muamelealnde bors:ı, tlc.-ıtt)t o· 

öğleden sonra toplanacaktır Bu icti- nml'l:ı yapanlar bc\anname ,·eriyordu. Bıın· daııı hl"yetl ,.e yahut tUtlin inhisar lcl..'lresl· 

d k 
. . • . . ~ dan •onra bu haddin 2000 den başlaması. nln o günlere alt nearettlklerl btlltrnlı•rd{•l;I 

ma a azanç vergısı kanunu ıle ış ka 
8 

... __ 1 ,._, eı le ü rakamların .,... olarak kabul edllmcşi 
• - .....,.m uuır t:'r muamele ~·apan ın • 

'nunu Jayıhalarına ait oda idare ınec- tt>.alıhltlcrln ıııuant \'t'r llerını • hükünıet 8 - \J.Uyet ınerker.lerlnıle tetkll.I ıtırıı.. 
)isinin hazırladığı raporlar müzake - ve:uıcslnden para ı.LlırkC'n ~demeleri. komlıyonlan teşkili '-e bunun mımıftıız S 

re edilecektir. S - Ecnebi , ·apur acenteıerlndt', yoku ve klıtlllk bir knmllll) onR ,. rllmeııt. Dıı m~ur-

Amelenin iş saati ile daimi , .e mu- ~ya ruıWlyatı ynp:ınlann, ııldikları nıcblA • lann maatl• olmıımur. 
tin ytlzde :eo •ini san kAr addlle bu mlkta- 9 - Kn=nç \Cr~I 111dc :ılm:llye J;;adar n-

vakkat amele hakkındaki maddeler Ü· rlllat tahakkuk m"murlnrınm arzusun~ ~.ıre 
rm ytlzdo 11 lnllen \'ergi almma•ı. 

zerinde müzakerenin çok heyecanlr tarbedllcn ' "ergtlutn, mesleki teşekktıllcr -
4 - Memur ve mUstahdlmlndf>n tılnıdlytı den \r. tlcııret oda'lın:lan roül'l'.kkep bir ko-

olacağı tahmin edilmektedir. kadar aluuuı yüzde yedi ve dokuz ka7ancın 
Odu idare meclisinin kazanç vergi

şi kanunu Jftyihası hakkında hazırla
dığı raporun da bütün azayı al:i.ka -
dar ettiği cihetlerin mü7.akeresi mü -
him olaraktır. 

Oda idare meclisinin hazırladığı 

kazanç ,·ergisine ait rapor, bilhassa şu 
maddeleri ihtiva etmektedir: 

1 - Seyyar ııatıcılarlıı, l'I ve ev sıına:--ıın
de meşgul olup a~lık ka:r'.ancı 20 llrAyı te
c:n1lz etmly nlC'rln \'t>rgldeıı muaf tul.ılnı:t· ... 
Adliyede: 

Deniz kazasına 
sebep olanlar 

Unkapam köprüıll civarında 
iki insanın boğulmaaile neticele-
J?.en deniz kazası müsebbipleri 
Omer ve Muhittinin muhakeme-
lerine diln de ağırcezada devam 
o!unmuştur. Dünkil celseye ka
zayı yapan motörün sahipleri 
bahçıvan lbrabim, Yorgu, Azon 
Aleko, Petro Ef. ler mes'ulubil
mal aıfatile celboluomuşlardır. 
Y orginin vefat ettiği anlaaılmış
tır. Dört şahiı de mevzuu btbis 
moUSıiln bu ölen Y orgiye ait 
olduğunu, kendilerinin sebzeleri-
ni Ocret mukabilinde ta,ıttıkları
Dl iddia etmişle:rdir. 

Gene dün, kazayı müteakip 
rapor tanzim eden ticareti bah
riye mlldGrlilğO kaptanlarmdan 
Zeki B. dinlenilmiıtir. 

Mahkeme Zeki Beyin dava 
evrakını okumasını, suçluları din
lemesini ve ona gare mahkeme
ye yeni bir rapor vermesini ka
rarlaştırmıştır. Dava 20 Temmu
za kalmııtır. 

11 liralık lhtlll& davası 
Makbuz dip koçanlarını tahrif 

etmek ıurelile on bir lira ihtilis
bm suçlu belediye tabıildarlarıo· 
dan Kazım Ef eodioio muhake
mesine bün ağır ceza mahkeme
sinde devam olunmuılur. Tah
kikat bitirilmit ve müddeiumumi 
iddiaamı serdederek suçlunun 
cezalandırılmasına istemiştir. M~
hakeme karara kalmıştır. 
Sabık Musul meb'usunun katili 

hakkında 24 sene hapis 
cezası istendi 

Musul meb 'usunu öldören Ha
cı Ağırcczada g6rülen mubake
meıi neticeıinde 12 ıene haps~ 
mahktim edilmitti. Temyiz bu 
kararı nakzettiği için dava dün 
yeniden görDlmOştür. Müddeiu
mumi eski iddiasında ısrar et
mif, Hacının 450 inci madde ile 
evveli idamını, sonra mevcut 
espabı muhaffefe nazara itibare 
alinarak bu cezanın 24 sene 
hapse tahvilini istemiştir. Muha
keme müdafaa için 14 Temmuza 
bırakılmıştır. 

NlkAh 
Cevahir tüccarlarından Mehmet 

Fikri Beyin mahdumu Ankara 
tuccarlarından Hilmi bey ile Fit-
nat hanımın nikih merHimi ğe
çen pazartesi günü lstanbul vi
layeti evlenme dairesinde icra 
edilmiıtir. 

T arafine saadetler temenni 
ederiz. 

yUzdc ~e lndlr!lmeal. 

5 - 5000 llmya kadar kazananlardan yUz 
de 12 kazanç alınması. ı·uzde ona kudar o
lanlardan 12, yilzckı yirmi nlanlnrc!:ııı ı 3, ~·U:r 
de SO olanlardan 21l, ~Uz.de elll olnnlard:ın 

25, ve yUzdıı yUz olanalrdan :ıo vt>rıtl alın· 
m:ısı. 

6 - MOO liradan aşağı sermayt?llll olan te • 
~ebbUs nbııbmın kendi eahırJarma ,.c ııllt!· 
lerlne alt munıflann Yllz.de onuna kıtcl:ır 

masraf Jıont'91ne yazabUmelerl. 

'7 - Stok emtianın kazanç verıtlslnln be· 
Abın kat'ı günllnllekl maliyet fiatı (\7.nrin· 
den te&blH. 

Belediyede : 

Hızlı gidemiye
cekler ! 

Otomobillere yeni bi
rer Alet konuyor 
Otobns talimatnamesi muci

bince Ten.muzdan itibare şehirde 
itliyen bütün otobüslere reglitör 
konacaktır. Reilitör, otobüslerin 
fazla süratle gitmemelerini temin 
edecektir. 

Dün b~lediye reis muavini Hl
mit, fen mühendisleri ve otobils
çnlerdeo mürekkep bir heyet 
reglitör konan bir otoböse bin-
mişler, Bakırköye kadar gidip 
gelmişlerdir. Reglllör otobüse 
takılırken azami ıürat 30 kilo
metre olarak tanzim edilmiştir. 
Yolda otobUse en fazla aüat ve
rilmek istenmiı, fekat regllt6r 
sayesinde otobilı 30 kilometre
den fazla süratle gidememittir. 

Dünkü tecrübenin muvaffakı
yetle neticelenmesi üzerine biltün 
otobüslere aynı reğlitörlardan 
takılmasına karar verilmiştir. Bu 
aletler takılırken silratları tan
zim edilerek mDbilrlenecek ve 
bu sürat azami olarak 30 kilo 
metro olacaktır. Halbuki ıimdi 
otobOsler şehir haricinde 70-80 
kilo metre, şehir dahiliodede 50 
60 kilo metre süratla gitmekte· 
dirler. Belediye bu alet ıayeıin· 
de otobüs kazalarının derhal 
aıalacağıoı tahmin etmektedir. 
OtubUslerde tecrllbeyi mOteakip 
takıl otomobillerine de reğlltör 
takılacaktır. 

UskUdar hasta11esl için 
haz1rhk yapıhyor 

Belediye mühendisleri bu sene 
açı!acak olan Osküdarda Zeynep 
Kamil hastanesinin tamiri için 
kt>şıf yapmaktadırlar. Yeni sene 
bütçesinde bu hastanenin açıl· 
ması için 50000 lira tahsisat 
mevcut olduğundan bu paranın 
bir kısmı ile hastane tamir o
lunacaktır. 
Topkapı • Bak1rköJ yolunda 
Topkapı-Bakırköy yolu geçen 

sene Asfalt olarak yapılmış, iki 
ay sonra da yolun bazı yerleri 
bozulmuştu. Milteahhide parası 
verilmemiı, bunun üzerine müte
ahhit bu ıene bozuk yerleri 
tamire baılamışhr. 
Verem hastanesi için arazi 
Cerra~aıa hastahanesi civa

rındaki EnYer beyin bilyük bos
tanı ile bir cami belediye tara
fından satın alanmıştı. Yeniden 
bir bostan ile iki ev daha satın 
alınmıı ve evler yıkdınlmaya 
başlanmıştır. Busuretle verem 
hastahanesinin yapılacaiı saba
lar geniılemektedir. 

misyon tıırafınc!:ın tnrhı • ., 

'J'icaret odasının uzun tetıkiklcrle 

hazırladığı rapor lillet i\lecli~inde 

kabul edilirse tacirler memnun ola -
caklardır. Bilhassa tacirleri ve hütün 
esnafı alakadar eden (Kazanç vergi
si tarhı hakkındaki şekil) e ticaret o
da ı da çok ehemmiyet vermekt<:dir. 
Bu maddenin muhakkak surette hu 
şekilde tadilini ticaret odası i~tiye -
cektir. Tacirler de hu hususta delitlet 
te bulunulmasını ticaret 
rica etmektedirler. 

Poliate: 

Sarhoşun 
Marifeti 

odasınrlan 

Refet ve Arap isminde iki 
kişi dOn gece sarhoş bir halde 
Tarlabaşı caddesinden geçerler
ken kavga etmişler ve Arap 
tabancasını çekerek, Refetin 
üzerine atet etmit, bacağından 
yaralamııtır. Ağır yaralı olan 
mecruh hastaneye kaldınlmış, 

Arap da kaçarken yakalanmııtır. 
Bir apartmanda •ilence 

ve dayak 
Beyoğlunda yeıil sokakta 29 

numaralı romena aparbmanının 

boş olan dördüncü katına üç er
kekle üç kadın girmişler ve eğ
lenmiye batlamıılardır. Apartı
man kapıcısı bu iıe mani olmak 
iıtediii için Uç erkeyin tecavü
züne maruz kalmlf, fena halde 
dayak yemiftir. 

A'ırırken yakalandı 
Erenköyüode Bağdat cadde

sinde bir fidanlıkta yatmakta 
olan 'l!ele başı Nııbi Efendinin 
odasına Hurban isminde birisi 
girmiş, dıvarda asılı duran cake
tinin cebinden 70 lirayi aşırmıı
br. Fakat o esnada Nabi Efendi 
içeri girmiş, hırsızı yakalamııtır. 

Yakalanan esrarcllar 
Poliı ani teftiılerle bazı esrar 

hane'.eri meydana çıkarmakta ve 
esrarcıları yakalamaktadır. Dlln 
gene bir teftit esnasında Şişha
ne yokuşunda 43 numarala Sırn
nın kahvesinde esrar içenler cür
mü meıhut halinde yakalanmıt· 
Kabaklar müsadere edilmiı, Sır
rı, çırağı Şekip, Niko, Mehmet, 
Ahmet Naim, Todori, Necmi, 
Şaban, lamail1 Mustafa, Diyanisi 
ile Madam Sara ve Katina is
minde iki kadın yakalanarak 
merkeze götOrOlmüılerdir. 
· Bundan başka Galatada De

mirciler sokağında sabıkalı Liz 
Musanın kahvesi de aranmış, es
rar içmekte o!an Hikmet, Hulii
si, Ahmet, Leon yakalanarak 
kabaklarile birlikte merkeze ga
türillmiitlerdir. 

Sulh ceza mahkemesi ı,a 
bafhyor 

Belediye bir hafta evvel faa
liyete geçen belediye sulh ceza 
mahkemesinin bakacaiJ işleri 
allkadarlara tebliğ etmittir. Ga-
latada Kapıiçi mevkii yanındaki 
Mumhane sokağında nahiye mü
dilrlüğll binasına yerleşmiı mah
keme, belediye cezalarına Yaki 
olan itirazları tetkik ve karar 
vermiye başlamııtır. _, 

A vrupaoın en mühim 
lztırap menbaı! 

(Deyh meyil) gazetec:inin sa• 
bibi lord Rethermere Macarıs• 
tanııı hukukunu miidnfaa eden 
mühim bir makale yazmıştır. in• 
giliz gazetecisine göre sulh mu
ahedeleri ile orta Avrup:mıo ik
tısadi refahı kamiJen zail olmuş
tur. Bunun sebebi, orta Avrupanın 
Tahsim tanıdır. Eu:ınn bi!tün ba 
devletler Garp devletlerin yardı
mile geçiniyor. Yanlız lngiltere 
bu devletlere kırk mil} on ıster
lin vermiştir. 

Bunların tüccari borçları da 
çok büyüktür. Blitün orta Avru-
pa mes'elesi. Macaristanda temer
küz eder. Orta Avrupanıo ta 
ortasında olan bu memleketin 
etrafında Avusturya, Çekosla
vakya, Romanya, Y oguslavya 
bulunıyor, bu devletlerin her biri 
de az çolt macar ara:.isi zaptet• 
mitlerdir. Bu yüzden, yirmi mili
yon Macar, sekiz miliyona İn• 
miştir. Macaristanın yeni hududu, 
iki miliyoo halis macarı, Maca
rsıtandan ayırmış bulomyor. 
Macaristanın bu dertlerine ehem• 
miyet verilmezse orta Avrupanın 
refaha kavvşmasıne imkiin 
kalmaz. Her şeyden evvel yapıla• 
cak it Macaristan haricinde kalan 
iki miliyoo Macara ait aranyı 

Macaristana iade etmektir. 
Macaristaoıo fena bir vazayete 

dllşmesi , Çekoslovakyamn da 
muztarip olmasına saik olmuıtur. 
Fransızların yardımı olmasa, Çe
koslovakya ayakta duramıyacak. 
Çekoslovakyada işsizlik her glln 
artıyor, varidat azalıyor ve bu 
yi!zden memleket için için harap 
oluyor. Buna mani olmak için Tunı 
devletlerinin aralarındaki ihtillf
ları bertaraf ederek anla7malan 
ve bir ikhsadi federasyon teşkil 
etmeleri fizımdır. 

Lord Rothermere makalesine 
fU sözlerle nihayet veriyor: 

"Bütün orta Avrupanın ızhrap 
menbaı Macaristandır. Buhrana 
nihayet vermek isteniyorsa onu 
kökünden sökmek icap eder. 
Bu da Triyanon muahedesinin 
tadili ve Macarlara yapılen hak• 
sızlığı telifi ile mümkün olur.,. 

in hisarlarda 
Yeni usulde 
Çalışma başlıyor 
inhisarlar umum mlldürlilğline 

tayin edilmiş olan Hüınü B. dlln 
tuz ve müskirat inhisarlarına ida
re edecek olan muavinleri Asım 
ve MünUr Hllsrev Beylerle bir 
toplanma yapmıştır. 

MOskirat ve tuz inhisar mll
dürleri badema tütün inhisarın
da yerleşecekler ve h~r husuıta 
müdUr umumile temasta buluna• 
caklardır. 

Bundan maada bu inhisar ida· 
relerinin idare merkezleri de 
umumi müdürlük bürosu halinde 
çalışacaktır. 

Teftiş heyeti ise bir şube ha· 
tinde umumi müdürlüğe bağlı 
olacaktır. içtimada bilhassa mer
kez idarelerinin tasfıyesi buıa
sında icap eden faaliret konu• 
şu.muş ve bu hususta bir çok 
kararlar verilmiştir. Bu kararlar• 
dan mada, müdüri umbml mu
avinleri kendi idarelerinin faali
yetine ait olmak üzere müdOri 
umumiden bir çok emirlerde 
telakki etmiştir. 

Müskirat ve Tuz inhisar idare
leri dünden itibaren tütün inhi· 
sarına ait binada kendilerine tah
sis edilen dairelere taşınmağa 

başlanmışlardır. 
Taşınma işi Cumartesiye ka· 

dar bitirilecekt~. 



~ Fen ve illin Aleminde 1 Ticaret 

Ay 40 mil yakınımızda ! 
insan gözünün kuvveti 400 bin 

misline çıkarılmıştır .• 
1500mllyoo yıldız, milyonlarca ziya senesi 

uzaklığındaki alemleri rahat rahat. 
g6rmiye mani kalmadı 

--- Ve iktısat 

Yeni ölçüler 
Ticaret odası alaka
darları tenvir ediyor 

1 KAnunusani 1923 tarihinden 
itibaren mevkii meriyete girecek 
olan ölçü kanununun tatbikinde 
yanlışlık olmamaS1 için ticaret 
odası şimdiden bir çok tertibat 
almakta ve tacirleri tenvir et-insan gözünün bütün fezayı 

teshir ettiği devre girmiş bulu
nuyoruz. Amerikanın Vinkonsin 
rasathanesine konan yeni teles
kop, insanın yarım santimlik 
gözünü 400,000 kere büyütecek, 
ve bununla 1500 milyon yıldız, 
milyonlarca ziya senesi uzaklı
ğındaki alemler temaşa edilecek 
kamer, arzdan kırk mil uzakta 
imiş gibi tetkik olunacaktır. 

Batlamyus zamaoıoda bilinen 
bOtün yıldızların 1022 den iba
ret olduğu nazarı dikkate alı
nırsa insanlığın ilim vadisinde 
atbğı büyük adımlar derhal 
meydana çıkar. 

Milattan üç asır evvel srelen 
Samuslu Aristarhus güneşi, man
zumemızın merkezi saymışb. 
Batlamyus bunu kabul etmemiş, 
ve ancak on iki asır sonra Ko
pernicuı 1543 de semavi ecra
mın hareketlerini izah etmiş, 
Keplerde onu tamamlamıştı. Bu 
eski heyetşinasların hepsi yalnız 
insan güzünün küçücük adesesin
den istifade ediyorlardı. 

Galile l:u vasıta ile kurunu 

Yangın davası 
Yeni den keşif yapıl
masına karar verildi 

"Altın makas,, manifatura 
mağazasını sigorta bedeline 
taman yakmaktan suçlu lsrail 
SiYilya ve lsak Ef. lerin muba
kemesine dün de ağır cezada 
devam olunmuştur. Muhakeme• 
nin geçen celsesinde, keşif ra
porları birbirine uymıyan iki 
mühendisin muvacehesine karar 
verilmişti. Her iki mühendis de 
muhakemenin dünkil celsesinde 
hazır bulunmuşlardır. Evvelce de 
yazdığımız gibi mühendis Tevfik 
bey vakayı müteakip yangın 
mahallinde keşif yapmış ve gaza 
bulanmış yonga parçaları gör· 
memiıti. Nusret Beyıe keşfini 
yangından 24 gün sonra yapmış 
fakat mağazanın muhtelif kısım
larında yonga parçalarına hatta 
yonga dolu bir çuvala rastla
mıştı. 

Gerek Nusret Ye gerek Tev
fik Beyler keşiflerinin doğru 
olduğunda ısrar etmiılerdir. 

Mahkeme, yangın mahallinde 
yeniden bir keşif yapılmasına 

Unum g~rmüştür. Bu keıifte 
Nusret ve Tevfik Beylerden 
baıka iki ehli vukuf bulunacak
br. 

Heyeti hikime keşfe nezaret 
edecektir. 

Muhakeme haziranın 28 inci 
gününe bırakılmıştır. 

Maarifte: 
Mahkemeye verilen ecnebi 

mektep yok 
Ecnebi meteblerinin daha si-

. kı bir surette tefişi üzerine bazı 
mekteplerin yolsuz hareketleri
den dolayı mahkemeye verildiği 
hakkında dün akıamki bir gaze
tede haber vardı. 

Dün bu hususta müracaat et
tiğimiz Maarif erkinından ala
kadar bir zat (böyle bir mes' ele 
olmadığını ve ecnebi mekteple
l'ill her nman muntazam teftiş 
edildi~in) söylomiştir. 

vustanın bütün hırafelerini alt 
üst etmiş ve heyet ilmini sarsıl

maz esaslara istinat ettirmişti. 
Bir asır sonra gelen Herşel 

yıldızların beş milyon oldukları
m sövlemiş, daha sonra ilimlerin 
en eskisi ola'=1 heyet mütemadi
yen ilerlemiştir. 

Bugün dünyadaki tel~ıkopla
rm en büyüğü 1921 de Ameri
kada Vilson tepesi üzerine ya
pılandır. Adesesi 100 pusluk ve 
kalıhnlığı 13 postur. Bu telesko
pun tesisi üzerine Vilson tepesi 
asri ilmin kabesi olmuş, Ayn
ştayn nazariyelerini tadil için 
buraya gelmek mecburiyetini 
hissetmişti. 

Vilıon tepesindeki teleskop 
insan gözünün kuvvetini 200,000 
misli kuvvetlendiriyor. 

Yeni teleskop Vilson daimi 
teleskopunun iki misli, fakat ona 
nisbctle on misli kuvvetli olacak 
ve insan gözüne görünmiyen bir 
çok alemler açacaktır. 

Yeni teleskoplar sayesinde 
kainatın nihayetsizliği ve hudut
ııuzluğu tavazzuh etmektedir. 

Fınnların teftişi 
Buğday diln yirmi 

mektedir. Oda bu hususta bir 
de rapor hazırlamıştır. Bu rapor
da bilhassa şu temenniler de 
bulunulmaktadır. 

1 - Yeni ölçülerin beynelmi
lel bir şekilde yapılması. Bu su
retle eıki dirhemlerle yeni öl
çüler arasında fark olacağmdan 
halkın da menfeati haleldar edil
miyecektir. 

2 - Elyevm yapılmakta olan 
eski okkaların arhk yapbrılma
ması. 

3 - Hileye müsait olan kur
şun ilAvelerinin men'i. 

4 - Kanunun emrettiği şe
kilde mikyasat teokilatı için bir 
nizamname yapılması. 

Ticaret odası bu raporu iktı
sat vekaletine göndermiş ve tat
bikini rica etmistir. 

Pamuk yUksellyor 
Son haftalar zarfında pamuk 

fiatında mühim tereffüler olmak
tadır. 

· Benun sebebi Amerika bütçe
sinin tevzini için kongre tarafından 
pamuk hakkında yeni vergilerin 
kabulü ve yeni mahsulün Ame
rikada henüz inkişaf etmemiş 
olmasıdır. 

Susam bereketli olacak 
Mersinden gelen malumata 

nazaran susam mahsulümüz bu 
sene geçen senelere nisbetle be
reketli olacaktır. para dllşta 

B 1 d. 1 d h · Bilhassa son günlerde yağmur e e ıye memur arı ün ıe rın v b h l'. b. · l. 
h l•f 1 · d k. f l yagarsa u ma su un ır mıs 1 

mu te ı ~er erı? e ı ırın arı an- olacağı tahmin edilmektedir. 
sızın teftıı etmııler ve çıkarcJık- , lamirden ve Sttmaunden ihracat 
lan ekmeklerin unlarını ve ek-

1 
bmir limauından ıon haftada 

meklerin veznini kontrol etmiı- 2560 kilo balmumu, 6606 kilo 
)erdir. Bu teftiş neticesinde Şeb· deri, 190,000 kilo palamut, 
remininde ve Fatihte iki fırının 137,000 kilo tütün, 51,000 kilo 
ikinci nevi undan ekmek yaptık- üzüm ihraç edilmiştir. 
ları anlaşılmış haklarında zabıt Gelen malumata göre lzmirde 

k elyevm 340 bin kilo üzüm ve 
vara ası tutulmuştur. 3900 k.l · · t k ı k b 

ı o ıncır s o o ara u· 
Ticaret ve zahire borsasında lunmaktadir. lzmirdeki afyon 

dün hararetli muamele olmuş ve stoku ise ı 10 bin kilodur. 
buğday fiyatı 9 kuruıtan 8,5 Samsundan ~elen malümata 
kuruşa düşmüştür. Dün ypılan nazaren son hafta zarfında Sam
muamelelerde teıbit edilen fiyat- sun da lskenderiyeye 11 bin kilo 
lar şunlardır. tutün, ve barslon ile Italyayada 

1812 sandık yumurta sevkedil-
Kötahya mali 7, 15, Konya mittir. 

mali 7,20, Eskişehir 8,22 para- · Gireıondanda 161 t çuval fın
dır. Dün un üzerinede fazla mu- dık, 4800 çuval kabuklu, 1160 
amele olmuş ve fiyatlar 670-630 çuval kabuksuz fındık sevkedil
kuruş arasında tesbit edilmiştir. mittir. 

Dün şehrimize 24 vagon buğ- Kıbrasa ldhal resimleri arttl 
day, 2 vagon arpa, 1 vagon çav 7 haziranda 932 tarihinde 

mer'iyet mevkiine giren muaddel 
dar, 1 vagon kepek, 18::>3 tene- gümrük tarifesine göre Kıbrısa 
ke peynir ve 932 sandık kaşar ithal edilecek eşyanın gümrük 
75 balye tiftik gelmiştir. resmi arttırılmıştır. 

Beynelmilel tahlisiye 
konferansında mu

rahhasımız 
Bu hafta içinde Roterdamda 

beynelmilel tahlisiye konferansı 
toplanacağı hükumetimize de bil
dirilmit ve birde murahhas iÖn
derilmesi rica edilmiştir. 

Bunun llzerine hükümetimiz 
tarafından tahlisiye müdürü umu· 
misi Necmettin Bey murahhas 
olarak Roterdama gönderilme
sine karar verilmiıtir. Necmettin 
Bey dün Roterdama hareket 
etmiştir. 

Verilen malumata göre Roter· 
damdaki tahJisiye konferansı 20 
gün devam edecek ve bu müd
det zarfında beynelmilel tahlisiye 
esaslarına ait mühim kararlar 
ittihaz edilecektir. 

Resmi çoğalan ihraç madde· 
lerimiz içinde beyaz peynirle 
kaşkaval ve tulum peynirleri de 
vardır. Bunların okkasından 4 
kuruş resim alınacaktır. 

Buğdayın kantarından alınan 
resim 3 kuruşa çıkarılmıştır. 

Yaamur ve bereket 
Dün ticaret ve zahire borsası

na Anadolunun muhtelif taraf
larından yağmur hakkında ma
lumat gelmiştir. 

Buna nazaran, lzmirde 1, Kas
tamonuda 1, Kalecikte 1, Hay
reboluda 2, Merzifonda 4, Baf
rada 8, Çorumda 8, Edirnede 
57 milimetre yağmur yağmıştır. 
Yağmurlar çok bereketli olmuı 
ve bilhassa başaklanmak üzere 
bulunan mahsulatın neıvll nüma
sıoa çok yardım etmiştir. 

Son yağmurlar üzerine bu se
ne mahsulatın geçen senelere 
nisbetle iyi olacaiı tahmin edil
mektedir. 

OObl çöllerinde ı. 
Türkçeye çeviren: ÖMER RIZA -11- Yazan: SVEN HEDlfıl 
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Rasatane ile beraber kalanlar Hdyert - Gol'den hareket 

8 
Kollara ayrılıyoruz 

Mongol toprakları bizi yolumuzdan alıkoyuyordu • Hu 
yert Göl'e konduğumuz gündenberi bir ay geçti. Hepimiz çal 
fıyor, uğraşıyor, hazırlanıyor, fakat sıkıntıdan da çatlıyo 
duk • Bütün bu intizarımızın ıebebi, deve ıatın aLmakl 
meşgul oluşumuzdur . 

Bizim namımıza deve satın alacaklar, her tarafa ve bi 
hassa dış Mongolistandaki zengin deve satıcıları ile tem 
ediyor ve bunların binlerce deveye varan sürülerinden ihtiy 
cımızı temin etmek istiyorlar; fakat muvaffak olamıyo 
lar • Nihayet bizim deve satın almak için gönderdiğimi 
Mongollar, bir kaç gün evvel dönerek, yüz tane birinci aını 
deveyi, yüzer Dolar fiatla tedarik ettiklerini söylediler 
Yalnız deve sahipleri gümüf paraları peşin istiyorlardı 
Zamanlar kötü idi • Deve sahipleri de, develeri emniye~ ed 
miyorlardı • Onun için evvela parayı göstermek gerekti • 

O halde biz bu yüz deveye malik olabilmek için evvela o 
bin gümüş Dolar saymak mecburiyetinde idik • Tereddüt e 
medik ve paralarımızı adamlarımıza saydık . Fakat bu ka 
dar parayı vermel: te kolay değıldi . Gümüşler sayıldığı zama 
gözümüze, paradan birer dağ gıbi görünmüştü . Mongolla 
ile Çinliler mütemadiyen, paraları sayarak keselere atıyo 
ve keseler tahtadan sandıklara yerleştiriliyordu . Ertesi gü 
bunlar, Masenbah ile Muhlenveg'in muhafazası altında nak 
lolunacaktı . 

Haziranın 16 ıncı günü ilk yeni develer vasıl oldu. Bun 
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ların hepsi semiz, iri ve güzel develerdi • Bunların yir~ 
dördünü birer birer muayene ettim • Hepsinin hörgüçler 
iri, sağlam, mahruti idi ve dimdikti . Hayvanlar, kış yü 
lerini henüz döktüklerinden çıplak gibi görünmekte idi 
ler. Tepemizden, doktor (Hod) un balonu bir elmas pa 
çası gibi masmavi ıemaya yükseliyordu • Develerle hi 
likte gelen yeni Mongollar, Cengiz Hanın devrindenber 
meşhur olan yakışıklı, sert suratlı, insanlardı. Bunlar, uça 
balonu, hayret!e temaıa ediyorlardı • 

Bize ait olan develerin ıayııı iki yüze varmıştı • Faks 
bunların yalnız 104 ü karargahta idi. Biz ise, 294 dev~ 
ye mühtaçtık • Eşyamızı ancak bu kadar deve taşıyabilird 
Fakat biz, tasarruf yaparak bu sayıyı (270) e indirdik 
Bunların (73) ü binek develeri olacaktı. 

Seyahatimizin her üç günde bir deve ıerbest kalacak, ~ 
onun için Hami'ye vardığımız zaman develerimizin mühi 
bir kısmı yüksüz gidecekti. Fakat develer, hazan kazan 
hazan zararla tekrar paraya çevrilebilir, bir sermayedir • 

Haziramn yirmi altıncı günü çadırlar ıehri, tehrayın y~ 
pıyordu • Şehrimize dört bet erkek, üç kadın ve bir ıü 
çocuktan mütetekkil bir cemaat gelmitti • Meğer bunlat 
bir tiyatro grupu imişler • Bizim bir kıs.mımız bunları 
casuı olduğunu ve bir takım eşkiya çeteleri namına biS 
tarassuda geldiklerini zannetmitlerdi . Bir tiyatro grupuntJ 
bütün Çin diyarını görmiyerek, bizi görüp bulması tuh 
değil miydi?. . , 

Grup, hizmetçilerimizin çadırlanna girmişler, izaz ed•:, 
mi§ler, fakat bunlardan kehle sirayeti çok mühtemel ~. 
duğundan onların nehir kenarına nakledilmeleri takar 
etmiş, onlar da ıöz dinlemişlerdi . 

Aktörler sahnelerini kurmuşlar, hazırlanmışlar, sonra f e1 
kılar okumuşlar, bağırıp çağırmışlar, fakat bizimle berab 
olan Çinliler bile onların ne dediklerini anlamamışlard•, 
Yalnız oyuncuların bir aşk hadisesi oynadıklarında !ÜP~ 
yoktu. 

Oyunun dört perdesinde de iki aşık mütemadiyen k•' 
ğa etti~er. Atı~lar araaıra akropatlar g~bi .sıçr~y?r •.. Ba~ 
kedi gıbi çömelıyor. homurdanıyor, ve bırbırlerının uzerı 
abanıyorlardı . Fakat müzikleri fena değildi • Bunda Asf~ 
nın yeknasak ahengi var . Onu dinlemekten katiyen yo~Jd 
mıyorum. bütün Asyada bu musikiyi dinledim. Bu mu'.1r 
kalbin huzursuzluijuna ıükunet veriyor ve fikirleri dinlend•'1 
yor • İnsan bu musikiyi dinledikten sonra korkunç kobralat' 
neden musiki ile teshir edildiğini anlıyor . ; 

Oyun bittikten ve oyuncular atiyelerini aldıktan sonra f1 

şey bHitti •. 28 • . .. .. .k. M l d .. t d t·rdi1' 
azıranm ıncı gunu, ı ı ongo , or eve ge ı ~ 

ve bize satmak istediler . Bunları 90 ar Dolara aldık • Bunl 
yanında bir de siyah bir köpek vardı • . . . 



S - VAKiT 22 H;piran 1932 --= 
G"{I' m '"' '~ e p g 

..... ._ il ' • Sporcular Okuyunuz -
F ertcilikten kurtulmamız lizımdır 
Recep Bey , profesyonel bir takımın memleket 

sporuna miyar olamıyacağını söylüyor 

• 

' en 
sa 

•• afe 

• e e 
• 
ır ( o 

Vatan spor birin~ilikleri yapılacak Mister Çorçil ve Robert Hom söylüyo~ 

Ankarada top~anan spor kon
gresinde C. H. F. Uumumi ka
tibi ve Kütahya murahhası Recep 
Bey çok mühim bir nutuk söy
lemiştir. Recep Bey nutkuna 
başlarken hem zati talakkilerini 
hem de fırkanın spor teşkilatına 
tealluk eden noktai nazarlarım 

hulasa edeceğini işaret etmiştir. 
Halk fırkasının ve hükumetin 

spor işlerile ve spor cu!ukla fev
kalade alakasını sözlerinin ba
şında anlatan Recep Bey, bütün 
ıpor dertlerine temas eden bu 
nutkunda ezcümle demiştir ki : 

Sporda program 
Edebiyat olarak spordan bah

setmektense, onu programlanmış 
makul tedrici ve fakat maddi 
tarzda ileri sürmeyi tanzim et
mek elbette müreccahtır. 

Ünümüzde sene içinde SFO· 

ra, geçen senekinden daha ge· 
niş bir para talıs!s etmek imka· 
nanı buluyoruz. Bu seneki dar 
vazıyele rağmen bunu yapacağız 
Bu parayı sarfedcrken senenin 
tatbik edeceğimiz programı eski
sinden şu farkla ayrılmış olacak: 

Birinci nokta olaral Tür!<iyede 
yapılması mutat olmıyan vatan 
spor birinciliklerini önümüzdeki 
sene yapacağız. 
Beynelmilel spor hareketleri 

karşısında 

ikinci nokta, önümüzde sene 
içinde prensipleşmiş bir formül 
olarak Türkiyenin beyne milel 

spor har ketleri karşısında vazi
yetini tesbit etmektir. 

Uzak meıafeli mfsabakalara 
iştirak edecek halde değiliz. Fa· 
kat hiçbir vakit sporu memleket 
duvarları içinde de tutacak de
ğiliz. Bu ıeoe beynelmilel spor 
hareketlerimizi Balkan l.ududu 
içirıde sarfedeceğiz. Bu formül 
haricinde uzak mesafeli memle
ket!ere gidilmek lazım g~Jirse 
onu ayrıca derpiş edeceğiz. 

AntrenUman esası 
Uçüncü nokta sporun her şu· 

besinde antrenüman esasına da
ha kuvvetli bir surette g'irmek
tir. Du sene antrenümao vesaiti
ni ve antrenör adetlerini arttır
mak kararındayız. 

Dördüncü nokta deniz spoı
culuğuna ehemmiyet vereceğiz. 

E? . ...::::::--

Memleketimiz bir ~üstatil ola
rak düşünülürse görülür ki bu
nun 3 dıl'ı d~nizle çevrilmiştir. 
Y almz bu !:portın pahalı olan 
vesaite ihtiyacı vardır. Deniz 
sporunun bugünkü vesaitini biraz 
fazlala~tıracağız. Bundan sonra 
spor işinin en canlı ıhtiyaçları 

arasında stad ve saha davasına 
geliyoıuz. 

Stad mes'elesi 
Moderen teşki atla her hanği 

bir c!evlet için stat~·om lüzumun· 
da hukes ittifak eder. Nasıl 
bankasız bir memleket o!mazsa 
statsız bir spor tasavvuru da müm 
kün değıldir. Maamafib herşeyi 

yeniden )apmak vaziyetinde bu· 
Iunan bir devletin stadyom de
recesinde ehmiyetli daha bir 
çok ihtiyaçları vardır. 

Artık fırkamızcada sıtadyom 
mes'elesi sureti mahsus~da bir 
ihtiyaç halinde görülmel<tedir. 
lhtimalki evvela Ankaradan baş· 
Janarak sıralı ve zamanlı bir ça
lışma ile bu iht i yacın temini baş· 
Jıca bir iş o 'acaktır. Saba işleri 
m proğramlamak isteyoruz. Sa· 
halara mahalli emekler sarfeden 
vilayetlere bu sene ancak ken· 
di vc:sıtalarını kunetlendirecek 
mikyasta yardımlarda bulunaca
ğız. 

Bütün memleket için esas~ı 
bir gençlik teşkilatı fasavvur 
ediyoruz. 

Disiplin ve Hotbinlik 
Recep bey bundan sonra gporc.ıılu~u· 

muzun es:ısı \ 'C manevi v~ çok mühim 
bir kıç noktası hakkında Fikirlerini söy
lemiştir. Demiştir hi: 

Sporda ve spoculukta birlik 
ve sporda diıiplın, sporcu'ukta 
umumi ve milli cemiyetin cüzü 
olan bir kütle olmak vasfı var· 
dır. Eu işte birlik noktasindan 
bizi rahatsız eden şudur : 

Sporculuğumu..! şabıs!aşınış, 
kulüpleşmiş, adeta tehaccür et· 
miş ve cemiyetin alastikini kay· 
betmiş hazin bir manzara arze
diyor. 

Mesela bir kulüpte so\ açık 

filan efendinin şahsen temayüzü 
memleket için hiç bir kıymet 

ifade etmez. Bu sırada kendisini 
tek tek hiseden fizyolujik uzviyetler 

hiç bir kıymet arzetmiyor. Bütün 
cemiyeti ve bu arada bilbas~a 
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janski 

Uyam~ı s:dı.s:;; r.;;-ami,*';--;am-;;;)in y;:i b:i°ine-boy:n ~ı-
kadaşları, ve sefir hakkında bir yor, sebebini anlamıya çahşıyor-
rapor kaleme almaya başladı. du. Zamanı gelince şüphesiz <.>n· 
Esasen Tagami, arkadaşları ve dan adamakıllı intikam alacaktı. 
sefir de aynı suretle hareket Görünüşte her şeye susuyordu. 
ederlerdi. Her iyi teşkilatlı mü· Sabahlin T agami giyinir giyin-
cssesede olduğu gibi sefaretin mez çıkıp gittiğinden artık onu 
her memuru arkadaşları için ha- cezbedecek cilveler yapmıya lü-
fiyelik eder, gönderdiği haber- ıum görmiyordu. 
lerle merkeze vaziyetini giinü Japonyalıya bir şey sormakta 
gününe bildirirdi. mana yoktu ki •• Nataşa artık hiç 

Xll bir arzusunu da söylemiyordu. 
Nataşa şaşmış kalmıştı. Her ne istese herifin sebepsiz, 
Daha geçen ay ·ı agami söz tek istenildiği için bu arzuyu 

dinliyen, kadının en küçük ar- yapmıyacağını biliyordu. 
zusuou yerine geti::-en, onu gü- Yorganların altına büzülüyor. 
cendirmekten korkan bir esirdi. pençereden gördüğü kuru dallı 
Birdenbire kim bilir neden tabi- bir ağacın kışın rüzgarı altında 
atını tamamen deiiıtırmişti. Bu sarsılmasını kederli bakışlarla 
değişme o kadar çabuk o!muştu seyrediyor, Tagami'nin evden çık-
ki kadın ıaşumış kalmıştı. Ta- masını bekJıyordu. 

------- - - ----
milli ıporculuğumuzu fertcilik fi- lngilterenirı meşhur ricali si-
kirlerinden kürtarmak lazımdır. yasiyesinden Mister Çorçil, dün-
Gene meseli 400 metrelik bir :•a buhranı hakkında miihim bir 
bayrak koşusunda Türk milli nutuk irad etmiş ve altın aley· 
sporcu!uğunuo müşterek meafoat· hinde şayanı dikkat ~öz ler söy· 
!arım unutarak ferlcHik fikrile lemitlir. Çorçil diyor ki: 
hareket etmek Türkiye sporcu!u- "Son seneler zarfında altının 
guna zarar getiren bir zihniyettir. kıym~ti yiizcle yetmiş )Ükse: miş 
Bir kulüpte çalışmak demek şeref ve herşeyin kıymeti aynı nisbet· 
ittirakinde bir birlerine söz ver~ te diişmüştür. Haliho;zırda altın 
mit ve bir araya gelmiş insanların en mühim ö 1çü o~duğu için diğer 
bir arada ve her ferdi diğerinin ölçülerin hepsi düşmiye mahkum 
kıymetini ıkmal eden bir manzu- ol muştur. Bu yüzden demiryolları 
menin birleşmesi demektir. Bir iş yapamıyor, fabrika'arın ocak-
kulübün çalışması ile, teknik fai- lan sönüyor, ticaret dütüyor, ve 
kıyetle muvaffak olmayı istemesi milyon!a;ca adam i~s·z kalıyor. 
ve buna çalışması iyi bir şeydir. Bu va2iyet devam ettiğı taktirde 
Fakat yanındaki diğer kulübün her müess'!se iflasa mahkum 
şerefıaden ve muvaffakıyetten olacaktır. 
eksiltilmesini istemeden bu yo!da Altının yükselmesi karşısmda 
yürümek lazımdır, her şey düştüğü halde bilhassa 

Recep Bey bundan sonra borçlar biç düşmedi. Her yer-
Profesyonel takım meselesi deki borçlu~ar, borçlarını yüzde 

D:siplin no'<sanlığındaa, hod- yetmiş faılasile ödemektedirler. 
binlikten bahsetmiş ve günün Vazıyet bu şekilcie devam ettiği 
mühim bir meselesi olan "pro· takdirde medeniyet hurdahaş 
feıyonel takım,, bahsine geçe· olacaktır. 
rek şunları söylemi,tir: Dünyada altından istifade eden 

Ben bugün spor teşkilatı içinde biç bir memleket veya sınıf yoktur. 
bilhassa kendi mevcudiyeti şahsiyem· Bilakis alim bir veba bir afet 
le faal olarak çalışmamakla bera!>er .b. b .. f. d'~ t hd"t d" 
bilhassa fırkadaki vazifem itibarile gı 1 u un. unyayı e 1 e ıy~~· 
memleketin fikri cereyanları içinde I!, bu şekılde devanı, ederse. b~
sporculukla daima temas halinde- tun alacaklılar, borçıolarm ıfla
yim. Vaziyeti tetkik ettim. sile karşılanacaklardır. Biribirini 

Mütahazalarıını söylüyorum. Pro • takip eden moratoryomlar bunun 
fesyönel bir takım, yetiştiği cemiye- en mühim aliimetidir. Her milletten 
tin vasatt spor kabiliyetini göste • ziyade altın toplayan milletler altın 
recek bir mir.1r olamaz • Fevka • 1 • '. 

ladede görülecek bir takım hareket • top ıamıya ehemmıyet vermıyen 
leri, bir kaç aaam , yapabilir. Me • milletler kadar muztariplirler, 
sem. küçük bir devlet hususi hir bu da bu ğünkü para sisteminden 
ihtimamla en yüksek atlıya;ı bir ileri ieliyor. 
kaç kişi yeti~tirebilir. . Fa.kat nor • Gerçi üt ede beride bir takım 
mal sporculugun kıymetı, memleke - d l h · · il ' d 

• A f 
1
. . . a am ar, er ışın yo u yoıun a 

tın umumı spor aa ıyetının ortaya . . v. • •• • 

çıkaracağı spor teşkilatının kabili • gıttıgını soylıyorlarsa bunlar hem 
yetile ölçülür. Yoksa biz her han • aldanıyor, hem aldatıyorlar. 
gi bir itina ile dünyanın en yüksek Dünyayi altın afetine uğratan 
bir milli takımını Yenecek bir heyet en mühim amil, harp borçlarıdır. 
vücuda getirebiliriz. Esas olan şey, O · · t · t b d il · ·ı .. nun ıçm arnıra e e erı ı e 
memleketin spor kabiliyetini yuk • h 1 • 
seltmektir. Burada sözlerimi tas • arp borç.arının ılgası veya te· 
";P eden arkadaşlar bulunduğu gi - cili zaruridir. Sonra para sistemi 
bi bu fikrimin aksini düşünenler ni islab için yeni tedbirler alc:ıak, 
de olabilir. Fakat ben bugünkü mesela gümüşü kıymetlendirmek 
profesyönel takım yapmak cereyan · =============================! 
lanndan istifade ederek memleke • 
tin umumi spor teşkilatının normal 
vaziyetinde tekamülü lazım olduğunu 
söyliyorum. Balkanlarda da böyle 
profesyönel takımlar vardır. Olabi -
lir. Mümkünse bu yanlış zihni ·ı 
yeti beynelmilel telakkilerden de kal -

Artık Tagaminin sıcak kimo
nosunu giymiyordu. Herif utan
madan birgün kadın kokan bir 
elbiseyi bir erkeğin giyemiyece
ğini söylememiş mi idi? Hatta 
N ataşa için her gece kend' si ile 
yatmak şerefine nail olmasının 
pek büyük bir saadet olduğunu 
da ilave etmişti! 

Japonyada madam Mcsyönün 
ayak ucunda bir hasır üzerinde 
yaşarmış ve yalnız Möyö istediği 
zaman yanına gelirmiş. Mösyö 
müsaade edince minnettar ve 
hakir bir tavırla ve terbiyesine 
halel getirmeksizin hasırına dö
nermiş. 

Artık yatağa yemeği getirmi
yordu. Eu suuk odadaki suuk 
tesire lake mubilyenin beyazhğı
da ayrı bir şey ilave ediyordu. 
Kalkınca zınğır zınğır titreyece· 
ğini biliyordu. Yemek yememesi 
üşümekten iyi idi. Fakat açlak 
nihayet galebe çalardı. O valut 

dırmak için usul dahilinde faal ol -
mak faydalı olur. Şunu arzede);m 
ki, beynelmilel sahada prof e.syöncl 
teşekküllerin faaliyeti devam ctt!k~e 
bizim hususi rnütaleamızrn yanında 

umumi icaplarııı da kıymeti ol:lc:ığr 
tabiidir. Sözümü kesiyorum. 

üzerine bir panyovar alır, yemek 
odasına iner, kızarmış sobanın 

başında vücudunu ısıtırdı. Soba
nın yanında küçük köpeği çor
tik yatardı. Yüzünün göz ucu ile 
onun yaklaşmasına bakar, ince 
ince uzun kuyruğunu sallamağa 

başlardı. Nataşa sabah kahvaltısını 
t:ttikten sonra onu tutar, zorla 
oynatırdı. Sonra kendisine bir 
az sütle şeker veriridi. Nat.eşa 
zihninde yavaş yavaş bir pilin 
kuruyordu. "Musalrska,, ile olan 
son ır.uhaveresiode bu pilanın 

temelini atmıştı. Musa ona de· 
demiştiki : 

- Bir adam insafsız ve mii· 
nasebetıiz davranmağa başladı

mı, masrafınızı vermeğe naz el
timi artık s izi atlatmak isteyor 
demektir. O zaman akıllı dav· 
ranmah, te!aş etmemdi. "Ruzr.u· 
var,, da artık çalışmak istemi
yorsun, öyleyse hoşuna gidecek 
zengin bir adam bul, bu pek 

lazımdır. Bunu yaptığımıztakdirde 
iş hayata yeniden parlayacak ve 
insanlar yeniden refaha kavuşa
caklardır. 

Mister Çorçilden sonra sır 
Rol::"t Horn'da bir nutuk irat 
edt.rek gümüşü kıymetlendirmek 
lüzun u üzerinde israr etmiş, al
tın ile giimüş mübade!o vasıtası 
olursa bütün dünyada iş 'e ti
caretin yeniden bayat bulacağını 
söylemiştir. 

Oreta Garbo mukave
lesini yeniledi 

Holivuttan Londra gazetelerine 
bildirildiğine göre Greta Garbo 
lneçe C:önmekten feragat etmiş 
bulunuyor. Onunla çalııtığı mü
essese arasındaki mukavele tec
dıt edilmiştir. Yeni mukaveleye 
göre Greta Garboya haftada 
l 5 000 Dolar verilecektir. 

' 
lJlatbaamıza gelen eserler: 

llavacılık ve ~)ıor 
Havacılık ve •por mC"Cmuasmm 7S Oncft 

UJıSı yepyeni kıyafetle çıkmrşhr. Ta;\·,rnro 
bUcumlarmd:ın konınma mPsclcslne ılAlr mu 

hlnı bir mal,nle ile başlıyan yazılan am -
suıda (Bahri muhit tayynrecillğinln turlW), 
(JS !!<'ne cncl atıantlği geçenler.), (Şi:ııc • 

ling mi Şıırkl'y nı1 koumacak), (Pl·n-:ın" -
alz tRyyaro) gibi tıı:rd:W menulara tt·~ül 

eJccckslnlz. Bu aal·ıda r.u ı;adan !:'l"Hllnüj 

gUzel bir hfü~ye ile (lUünlre '.l'cy:t.<'nln say
fası) nı bulacıık.suuz. 

Os ntan it iilkesin<lı 
lllnstiyan Tiir!t·frr 

Cemal bey Osmanlı ölkcslndi', hırlııtiynn 

TUrkkr adındaki t etkik ı;şerlnl ikinci d'• fa 
ol:ınık ldt.'ıp şeklinde ı;ıksrmı,tır. S:ınnyllnıı 

fi'"' m:ıtb.'lt'<ıtndR kmlz bir h:ılıle l:a!.tl:ın l.'U 
kltnbı okuyuculıırımıza tavsiye ederlı... 

Foto SUreyya 
l\lemlekctln l egOne fotoğraf '-e !<lncı:ın 

mecmuası olan Foto Slreyynnm ı 1 l!nrU 
nllsltası ~ıkmıştır. Knrllerlmlze bu nrlli "a· 

ıon g:ızcteslnl tav1ı1lye ederiz. 

Teşekkür 
All<!mh:.ln ço1< •c,·ı:nı r~lslnin lrtlhnli m'l· 

naselx'tlle aldığımız taz.lyet mel<tup ve tf'I • 

graflarm:ı, crnazede ha:ıu bulunan 7.evata, 
elektrik elrkl'tl ve fabrikası memur!ıl V4' 

mll<ıtııhdemlnlnf', matbuat müme .. slllerıne ,.e 
merhumun ml'nsup oıduf,'11 tıı:ı;:ıııf ,.e hayır· 

pen·l'r cemlyetkr tarafından gö terill'n l.ar
desllğe BJrt ayn tc:>e~h.ilre billiil< kederi • 

miz rnllnldir. Bu \ıu.l!l'yl ~ıız.etcnlz ... ·ıı.• rt.ı • 
sllc ifa e<llyoruz. 

tlerbum Fazlı Xedp B. in allesJ 
nanıııın ze\·ces.I 

Rebia 

kolay<lır... Pu adamı buldun 
mu? Pis Japonyalıyı adam akıllı 
tahkir eder, intikamını alırsın. 

Nataşa ypacağını böylece ka· 
rarlaştırdıktan rnnra yeni bir t3-
vır takındı. Tagami öğleden son
ra bire doğru gelir, bir hayvan 
mürebbisi tavrlle yemek odasına 
g:rerdi. Garip ta vırlarile harakiri 
rakımı oynadığı zamanki kadar 
gülünç o'uyorC.u. 

Japonya'ı kor uşmadan ya va~ 
yavaş yemek yer, arasıra Uya· 
maça bir laf söylerdi. Nataşa 
Japonyalıdan sonra yemek alır, 
sakin durmaya çalışır, lrnnuşur· 
k en çıkardıkları ıslıkları, hırıl ta
ları, aksırır gibi sesleri dinler, 
manalarım anlamıya çalışırdı. 

Bazan Tıgami kac!ına endişe 

ile bakardı. Ne için bu hareket
ler kartısında parlamadığını an• 
lamak isterdi . O vakit birbirinin 
gözlerinin içe.ris"nc bakarlardı. 

(Bitmedi) 
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Bütçenin bazı fasılları 
kabul edildi 

1
·-Çar-, .. !~kv!!!! .. -mb-e ... , HileAsaf Hanımın eserler 

22 Haziran 23 Haziran 
17 Sefer 18 Sefer 

GUn doğuşu 

Gtın batı§I 

4,29 4.29 Pariste büyük muvaffakıyet kazandı. 
Fransız başvekili tebrik etti ltlst tarafı J inci sayfamızda] 

Jndirilmiştir. Ev kiraları, sigorta üc
retleri, doktor viziteleri ucuzlaştırıl

mıştrr. Belediye rüsumu indirilmis ... 
uzun vadeli borçlar faizleri tenzil e-
dilmiştir. Hatta, vergilerin miktarı 
harpten enelki mertebeye indirilmiş
tir. 

Beni şikayete aevketmek isti· 
yenlerin hareketleri ahlaki 

bir nakisedir 
Bundan sonra Kocaeli meb'usu Sırn 

gönderilmekte olduğundan bahsede
rek: 

- Hükumetin ve hazinenin ıniisait 
zamanlarında bol bol para alanlar. 
şimdi biraz sıkıntı görünce bana şika
yet mektupları yağdırmaya ba~ladr
Jar. Beni şikayete sevketmek i.stiven 
Jerln hu hareketini ahlaki bir nakise 
olarak beyan etmek icıterim. dedi. Kü
tahya l\Jelı'usu Recep Bey izahat iste
di. Sırrı Bey kendisinin müstakil meh' 
us olmasındnn bu şikayetlere muhatap 
olduğunu ve gene kendisinin bu nıüra. 
cantçrJar gibi düşünmediğini ilave et
ti. 

Salondan bir çok ses: 
- Bize niçin yazmıyorlar diye vük-

seldi? · 
Sırrı Beyin buna cin ce\'abı: 
- Çünkü ı:ıiz Halk Fırkası meb;usu

sunuz. ~ize müracaattan korkarlar, 
cesaret etmezler; oldu . 

Ham B. kUrsUde 
lzmir meb'usu Halil Bey de 

söz almış, memlekette zirai 
kredinin ek~ikliğinder. ,.e bilhassa na
kil \1lsıtalnrının \'npur ve şimcr.difer
lerin pahalılığından bahsetmiş ve Er
gani madenine giden tren yolunun 
tamamlanmasını istemiştir . 

Şevket Bey ve kUçUk memurlAr 

Halil Ik-yden sonra )fanisa .Meh'usu 
Şevket Dey söz alarak memleketin hir 
yarasına dokundu ve şunları söyledi: 

- Böyle sıkıntılı zamanlarda me. 
murların l:iühalilikleri ve bu laübali
liklerin infki'ıslarını nazarı itibara al
mak mecburiyetindeyiz. Halkın derdi, 
derecei taliyede idrakten mahrum ba
zı küçiik memurların elinde büyüyor. 
Bu memth·Jnr. ya ehliyetsizli'<lerin
den veya ka den müşkülat gösterir
ler. Hükumetten zamanın nezaketile 
mütenasip sert hareket etmesini rica 
ediyorum. 

19,44 9,44 
Meclisin dUnkU lçtlmaında Sabah namazı 3.38 ~.38 
Ankara, 21 (VAKIT) - Büyük Mil öğle " 12.16 12,16 Müstakil ressamlardan ve gü-

Jet Meclisi, lrngün bütçe müzakeresine tkmdt '" 16,17 6.I7 zel san'atlar akademisi muallim-
devam etmiştir. C. H. Fırkası katibi Akşam " 19,44 9,44 !erinden Hale Asaf H. , bundan 
ıımumisi l{ütahya meb'usu Recep Yat.sr .. 

~t.48 21,48 bir müddet evvel tedavi edilmek Bey, söz alarak Sırrı Bey (Kocae1i- tmsıık .. 2 08 2 p 
nin .. dünkü celsedeki tenkitlerine ce- Yılm geçen l ·08 üzre arise gitmişti. Genç res· 
vap vermiş, fırka prensipleri. buhran GUnler' I 169 170 sam orada bulunmasından istifa-
pahahlık. bedbinlik mücadelesi gibi Yıtm kalan \ de ederek eserlerinden birkaç 
esasları ihtiva eden şiimullü hir nu - GU 

1 
rı J 196 94 tanesini de teşhir etmiş, büyük 

tuk irat etmiştir. (Nutkun metni ya. L n c bir muvaffakıy..et kazanmıştır. 
rın aynen neşredilecektir.) ,-'J Paris resim münekkitleri, Hile 

Recep belc•den sonra tekrar söz alan HAVA - DUn 11•caklık auunı 26• Hı;-arl A f H · 1 · · k b 
~ .; ıs derece oloralc tesbıt edilmiştir. nıı gıln sa . ın resım erını pe e-
.._ ırrı bey şun lan söylemiştir: rUıglir mütehavvil sUratle esecek ve hnva ğenmişler, kendisini Tüvilöride 

llk meb'usluğumdan bu güne kn - el>serlycUo acık olncaktır. açılan mühim sergide resim teş-
dar sekiz sene geçmiştir. Bu müddet ----RADYO hir etmiye davet etmişlerdir. 
henim i!;in imtihan devresiydi bu gün J Tüvilöride resim teo.bir etmek 
bu kürsüden söz söylerken benim fır. ._ _______ Bugiin "' 
kanın ana hatlanna fena baJdı~nn Fransrda yalnız büyük ve kıy 

ö' tSTANBUL - 18 den 19 a kadar gr:uno- metli ressamlara nasip olan bir 
SİiyJecliler ve beni karagüzdilükle it- fon, 19,80 dan 20,80 a kndnr Brd:ıyil mıı ıı- b · • z· b 
ti.ham ettı'IAr. RccAp Belc·ı·n 'u"l,~ek ··ı·c ıılkl h tı 20 so d .,1 k d t maz arıyettır. ıra, u seraiye, " " .; .,) ·~ • l'yc . , an ,. e n ar gramo on- 6 

danından bunu beklemezdim. Fırka ııı opt'ra, 21 den 22 ye kadar ::\lür:tr Nıırct· her arzu eden resim gönderip 
.. t kil tin bcv, 22 den 2:?,ıo ıı kadar AftZ ... "ııt. mu n rneb'ucı intihabı için miinte- " ..- ""' 

\1YANA (Gl7,2 m.) - 12,SO koıtsl'r, 
hiplere üç sey ta\'Silc·e etmi ti. Cümhu 18 ıo pl"k 1'" IAk 18 n1 nık k • .; • , " , " p u , il(' o or e.11tra, 
riyctçilik, milliyetçilik, s:ımimiyet. 18,60 orkestm, 20,4:'> dan11, 2S danıı. 
l\lüstakil meb'us intihap olunacaklar- BllKREŞ (891,2 m.J - ıs plAI<, ı~ pllUc, 
da aranacaktı. işte ben de samimi ol- lK orlcestrn, 20,40 tagannı, 21,%0 ıırnronl 
duğam. ı:ıamimi söylediğim için meb'us konl<'rl, 21 •15 konser. 
intfüap olundum. Benim meh'us ol - U01\IA (HI.2 m.) - ıs pI1k, ıs,.ıs kon-

ser, 18,SO tngannl ve kon"ler, 21 haber, 22 
marn fırkanın e eridir buna bazı fır- konser, 2S,3.'i haber. 
ka arkndaşlanndan fa:ıla müteşekki- BUDAPEŞTE (350,6 m.) - 10,15 kon -
rim. Devletçilik meselesine ~elince 11rr, 18,05 nntıılnylca konıecl, 18.30 koıı~r. 
ben de devletçiyim, ben diyorum ki. 21 çlgnn kon~rı, 21,ı:s konser, 28 danıı. 2-t 

çlgun musikisi. 
devletçiliğin hududu şu kadar olsun. 

osı,o (1071,4 m.) - 15 konser, 21 mu-
Jşte aynldığımrz nokta hnra.-.Hhr. 8lkl, ı dans. 

Kooperatifciliğin d3ha memlekete MOSKO\'A - (130t m.) - 9,so dan 
liizumu olmadığı meselesine gelince: 22,55 c kadar nearlyat. 
bunu bir mütehassısın raporuna isti- \'ARŞO\'A (t4ıt ın.J - ıs,ts pıaı,, 1..1.!JS 
nnden söyledim. Recep Bey bunurı p~k. 16,10 plük, 16,83 plAk, ıs orı,e::ıır:ı. 

f k h 
lconııcrl, 19,20 mııslkl, 21 kon"ler, 23 t'.mıı, 

ır ·aya mu alefet için ~öylenmis hir .. -. 2S,50 dans. 
E-OZ olduğunu zannettiler. Ikn burada KöNJG\'USTER HA\'7.E:-." (1685 m.) -
muhalif maksadile bulunmuyorum. '1 jimnastik, 7,115 konser, ıs pl.lik, ].) l;nıı
Buna kani olunu7n Recep Bey beni ııer, 17,SO konser, :?s,ıo Berllndcn nııldl, 

fırka harici gördiikleri kin uazı ta . 23
.SO dans. 

1 • J • k ll l PARIS (1725 m.) - 7,15 jlmna.,.tlk, lU5 
ur erı ·u anıyor ar. Bunları bana plıtk, 13,SO ıılllk, 21,so Alman<'a derııı, 21 
ltarşı kuJJanmanıalarını rlcalarırn konser, 21,45 kuartet (Bah) tan,. 22,so t'ct 

Müteakiben bütçenin heyeti u~u . ruska (Stravlnskl) dt'n. 

Yarın 
VİYANA (IU7,2 m.) - 12,SO lrnmıer, 13,40 

Şuman, 15 plAk, 18 lton,<'r, 20,'lO kom, 2ıl,.S3 
dnns. 

Sokak ortasında 
Yaralanan kadın 
Or:n akfam Cağalolunda Iran 

ıefaretbanesinin yanında bir ci
nayet olmuştur. 

Aksarayda oturan lrnnduracı 
Ahmet isminde birisi Şükran 
isminde bir kadını sokakta vü-
cudunun muhtelif yerlerinden 
piçakla ağır surette yaralamış
tır. Hadiseden sonra kaçmak 
isteyen Ahmet yakalanmış, ka
dm da Haseki hastaha!lesinc 
kaldırılmıştır. 

Serbest şehrin 
Müşkül vaziyeti 
Cenevre, 21 (A.A.) - Lehis-

tan hariciye nazırı M. Zaleııki, 
dün öğleden ıonra Sir Eric 
Drummond'u ziyaret ederek uzun 
müddet görüşn:üftür. 

Bu mülakatın mevzuunu, Dan
tzig'in oldukça müşkül olan va
ziyetinin teşkil etmiş olduğu 
tahmin edilmektedir. 

miyesi hakkındaki mfö:nker<! lciifi g-ö
rülerck fasıl ,.e madd~lerc geçilrni..;. 
Büyük Millet Meclisi bütçesi 2.41!1.98":> 
lira, Riynseticümhur bütçesi m:~.ı 12 
bin lira, Divnnımuhnsebat 56:>,0GO Ji -
rn, DaŞ'·ekfılet bütçesi l,l:>S,559 lira, 
Şurayı devlet biitçesi 200.728 Jira. ls
tatistik umum müdürlüğü 41,9>6, Di
yanet işleri reisliği bütçesi 607,1!l6 Ji. 
ra olarak kabul edilmiştir. 

BOKREŞ (89&,2 m.) - 1S plAk, H pU\lc, 
18 orkestra, 19.10 orkf'str:ı, 20,40 pU\k, 21 -----------------------

Mii:r.·ıkereye yarın devam edilecek
tir. 

Stıl< olun, 21.SO tiyatro, 21,1~ t.agannl. 
ROMA (441,2 m.) - ıs Pl!\k, 18,4.5 kon

ser, 18,SO, mu iki, 21,60 plAk, 28,M h:ıbl'r. 
BUDAl'EŞTO (550,G m.) - 10,15 lrnnser, 

lS,05 konser, 18 ~lgan muslkl~l, 19,4.'S 11n1nn 
ork~trasr, 21 konser, 22,13 dans, ~s.t;; çl
gan konseri. 

Nalhmesçit camii;jerifi imam ve 
hatibi Ali Efendi merhum zevcesi Ye 
C. H. F. Eminönü nahiyesi katibi sa
bıkı Emin Ali Beyin valdesi hanım 

Yef at etmi~tir. Cenazesi bu sabah sa

teşhir edemez. Bu sergiye yalnız 
bir "davet,, suretile iştirak ka· 
bildir. Bu daveti ise, sergi he
yetini teşkil eden san'at mütebaa· 
sısları yaparlar. 

Son haberlere göre bu seneki 
sergiyi, Fransa BaşvekiJi M6sy6 
Heryo küşat etmiş ve HAie Aıaf 
Hanımı tablolarından dolayı teb
rik etmiıtir. 

Bu itibarla, Hile Asaf Hanı· 
mın da 1 üvilöri sergisine aavet 
edilmesi, kendisi ve Türk rcs· 
ramlığı için hakikaten büyük bir 
muvaffakiyettir. Hile Asaf Ha· 
mmı tebrik eder ve eserlerini 
Istanbula döndüğü zaman da teş
hir etmesini temenni ederiz. 

1LA.N 
Üsküdar tapusundan: 
Üsküdar kısıklı mahallesinin 

çamlıca caddesinde 46 numara 
ile mürakkam, nısıf hisseıi Fat• 
ma Sabiha hanım uhdesinde ba 
tapu mukayyet bulunan 22 d6-
nüm 2 evlek arsanın derununda· 
ki suyun tapuca müseccel oldu· 
ğundan dolayı bu kerre tescilini 
talep etmektedir. Binaen aleyh 
mezkur menba suyunda allkaaı 
mevcut olanların tarihi ilindan 
itibaren 1 O gün zarfında Üskü
dar tapu baş memurluiuna ve 
yahut 30-6-932 tarihinde mahal· 
linde hazır bulunacak tapu me
muruna müracaatları ilin olunur. 

iktisadi ve Sınai Tesisat ve /fletme 
Türk Anonim Şirketinden: 

ILAN 
Şirketimiz hissedaranının Z1 Mart 

1932 tarihinde sureti adiyede akti iç .. 
tima eden heyeti umumiyesinde it. 
tihaz kıhnan karara tevfikan beher 
hisse başına temettü olarak tevziine 
karar verilen 80 ner kuruş bugün -
den itibaren tediyeye başlandığından 
hissednranm meblaği mezktiru ahz 
eylemek üzere nezdlerindeki hisse 
senedatı ile beraber Şirktimizin Ga • 
latada Topçular caddesinde 118 -
120 numaralı merkez.i idaresindeki 
\'CZneye müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur • Spor Haberleri 1 

S~~~~7~:;;:.:_ __ __ 
elanik muhteJiti bugün izmirde ! 

OSLO (1071,l m.) - 12,SO kürl<'r k<>ngre-
1!11, 18.SO pl.lik, 19,SO halk prkılan, 21 l:on
fernııs, 21,SO opera, 22,40 bal>Eorler, 23,l.1 kon 
scr . 

.lUOSKOVA (lSOt m.) - 9,SO dan 22,a.l c 
kadar nc3rlyat. 

at onda l"tanbul hükumet konaıj-1 --------------------
karşısında 13 numaralı haneden kal- Ahşap hanenin 360 hisse iti• 
dırrlarak aile kabristanına defnedile· barile 4 hls~esl setllecektır. 
cektir. Mel' la rahmet eyliye. Fatih Malmüdürlüğünden: - - - ._.._.. 

Cuma günü bilyillr bir şenlik var 
En sayılı kuvvetimizle mükem-- ları yapacaklardır. Şi d' k • 

melen boy öJçüşüp te P k d m ıye a 
Jübüne dört "b· kert~· b~- ar Çukurbostanda turnuva 

sayı gı ı a ı ır m 1 k 1 6 farkla yenilen h S J.ıı. 'k aç arı yapma ta o an 1 gay-
meş ur e anı rı rnütt f'k k ı·· b b' takımı (f) dün lzmir kulü;>leri . e 1 u up u ırliğe 

tarafından vakı" d t ·· · dnhıl olmıyan kulüplerdir. ave uzerıne r.ı. 

Seyrisefainin Ege vapurile lzmi- nnkaradakf dünkü 
re ·hareket eylemiştir. Yunan Futbol müsabakası 
takımı, lzmirde iki maç yapa- Ankara 21 (A A ) B ·· 

k S ' · · - ugun 
ca tır. onra telc.rar Istanbula istiklal sahasında Ankara Geoç-
gelerek kooveosıyonel trenile Jer BirJig· i takımı ile Konya Id-
Sela ·• d.. k · nıge onece tar. man Yurdu arasında ve b'" "k 
Kulilplerhı sımor bir kalabalık kütıesi huzur~!da 

şenliği bir ~üsabaka yapılmıştır. 
Gayrı müttefik kulüplerden Musaba~a ç.ok heyecanlı ol-

on ikisi bu cuma günü Bozkurt ~uşt.u~. :ılhakıka Gençler Birli-
kulübü sahası olan ocakçılar gı bırmcı haftayimi güzel bir 
çayırmda büyük bir Sl'lOr şenli- oyunla 5-1 gibi yüksek bir fark-
ği Ye bando ile geçit ·resmi ~a- la biti~miş olduğu halde, ikinci 
pacaklardır. Bu şenliğe iştirak h.a~tayımde Konya takımı kendi-
edecek kulüpler gayrımüttefikler ıını toplamış ve 4 gol atarak 
arasındaki birliğe dııhil olan ~açı 5 • 5 beraberlikle bitirmiş-
kulüplerdir. Bu kulüplerin isim- tır. 
Jeri şunlardır: 

Bozkurt, F eneryılmaz, ilerispor 
Unkapanı, Küçükpazar, Altınhi-
lil, Bostancı, Rami idman Şark 
ıimendifer, Davutpaşa, F~tih id
man, Çırçır ••. 

Bu kulüpl«"rden herbiri ogün 
bütün futbolcüleri, atletleri ve 
sair sporcularıyle sahaya çıkacak-
lar ve mütaaddit eğlencelerden 
sonra akşama doğru dört kulüp 
arasında ayrı ayrı futbol maç-

Bir tayyareci kayıp 
Londra, 21 ( A.A.) - Cuma 

güni\ Hindistana gitmek üzere 
Heslon tayyare meydanından 
hareket etmiş ve bu ayın 19 
unda sabahleyin Halebe müte
veccihen Atina'dan uçmuş olan 
tayyareci Neville Stack'dan pa· 
zar sabahındanberi hiç bir ha
ber alınamamıştır. 

Paris • Tahran hava yolu 
Tahran 21, (A.A.)- Miralay 

\'ARŞOVA (1411 m.) - 15,45 plAk, H,85 
plAk, 16,10 plik, 16,85 pIAk, 18 hafif mıısl. ---------------
Jel, 19,20 dan!!, 21 eenfonlk konser, 22,50 radı .. -• B o R s A· -
yo gazetesi, 28 dans. 

Kö:-."lGVÜSTER HA VZE:s" (16S:S m.) - ; 21 Haziran 1932 
Jimnastik, 7,15 konser, ıs plıllc, lG ltoıııw-r, •---------------------
21,15 Lclpzlgden nakil, 28,SO Berllnden na- Nukut (Satışı 
kil, 23 dı:uıs. 

l'ARIS (1725 m.) - 7,45 Jhwıa. .. tll<. ıı,t~ 
plAk, ıs,so plllk, 21 Hendct, 21,4.; tiyatro. 
22,SO konser. 

Beyaz saray 
Etrafında tedbirler 
Vaşington, 21 ( A.A) - Hü

kumet merkezine giden yollar, 
sıkı bir nezaret altında bulun
maktadır. 

Beyaz Sarayın muhafız kıtaatı 
takviye olunmuştur. Nev York 
hafi istihbarat servisinin, Beyaz 
Sarayi berhava etmek üzere iki 
şahsın bomba yüklü bir otomo
bille şehre doğru gelmekte bu
lunduklarına dair almış olduğu 

bir haber üzerine daha başka 

takım lhtiyat tedbirleri ittihaz 
olu muştur. 

Girier ile binbaşı Rigoot Paris· 
Tahran arasındaki hava yo!unu 
29 saatte katederek buraya va
sıl olmuşlardır. 

Muhafız gUcUnUn Fenerbahçe 
ye teberruu 

Ankara, 21 (A.A.) - Ankara 
Mubafızglicü yeni Fenerbahçe 

lrnlübüoUn inşuı için 100 lira 
teberrü etmiştir 

~-----------------------wr 
l\uruş 

20 l . 1 ra.nsız 171,-
ı S·er'lo 770 -
ı Dolar 212,-

20 liret 217,-
20 f. Hclçika 118.-

20 dr3bml 30,50 
20 f. İsviçre 820,-

20 leı·a 26,-

1 florin 85,-
20 ı.:ııron Çelı: l~H.-

t ~ilin Av. 
ı pczcta 
I ~lark 
ı zo lotl 
I l'cn~o 

20 ley 
20 dinar 

ı çervoneç 
1 Altın 
1 Meı;ld ye 
ı Banknot 

Kuruı 

25.-
16.-
50-
24,-
31,-
25,-
72,-

927,-
40,-

234,-
-·-

Çek Hatları (kap. sa. I 6) 

Parls 
Loodra 
Nevrork 
!\tll~no 

Rrliksel 
Ati na 
Cine ne 
Sofya 
lımsterdam 

12,03 Pra~ 
i60,- Yiyana 
0,4725 !\ladrlt 
9,28- Berlln 
3,3999 Varşova 

71,76- Peşte 

2,4350 1 Bilkreş 
67,84- Delgrat 
1,17- l\Tosko\·a 

15,95-
4,4034 
5,7375 
ı.992:; 

4,2075 
4,0120 
80,'.:4 

2:',75-
IORl,25 ------

lş bank·ısr, 
ı\nııdolu 

Hejl 
Şlr hayrlye 

Esham 
Q,20 

16 20 
4,05 

14,50 

Terkos 
Çimento Ar. 
Onyoo dey. 
Şark dey. 

26,tO 
8,-

21.90 
2.75 

Tramvay 44,:':S 1 alya 2.-
Umuml slgorıa 11,2- Şark m. ceza 9S-
Bomontl 23.80 1 Telefon 15.55 ---------------- -

istikrazlar 1 Tahviller 

Ist. dahili 03.50 1 Elektrik -
Şark d. yollan 2,90 Tramı·ay 4,95 
!>. :\luvahhlde 42,:'5 Tünel s.-
GUmrlikler 5,IO Rıhtım S6,90 
Sırdı mahl 5,75 Anadolu ı 27,50 
llal!dat. 4,50 . il 2';',50 
Askeriye - . 111 -215 

Cibalide gillcami mahallesinin 
ayakapı iskelesinde atik ve ce
dit 1 O No. lı hanenin 36 hisse 
itibarile 4 hissesi açık müzayede 
ile sablacaktır. Mezkür 4 hisse
nin muhammen kıymeti 166 L 
68 K. tur. Milzayede mOddeti 16 
Haziran 932 tarihinden 1 O Tem
muz 932 tarihine kadar 25 gtln• 
dür. Peşin para ile iştirasına ta· 
lip olanların 10 Temmuz 932 ta· 
rihine müsadif pazar günü saat 
10 da müzayede ve ihale komia
yonuoa müracaatları. (2737) 

-
Saflhk arsa hissesi 

Fatih Malmüdürlüğilnden: 
Edirnekapı'da bacı Muhittin 

mahallesinde Acıçeıme ve attar 
sokaklarında 16,75,77 No. lı 88 
metro 06 desimetro mahallin d6rt 
te bir hissesi açık müzayede ile 
satılacaktır. Müzayede mOddeti 
15 Haziran 932 tarihinden 9 Tem• 
muz 932 tarihine kadar yirmi beı 
güdür. iftirasına talip olanların 
9-Tem muz 932 tarihine mllsadif 
cumartesi günü saat onda müza• 
yede ve ihale komisyonuna mll
racaatları. (2738) 

ZAYILER 

932 senesinde çıkarthğım bU
viyet cüzdanımı zayi eltim. Yeni• 
sını çıkaracağımdan eskisini,. 
hükmii yektur. 

Tic:ırct lisesi sınıf ı 1165 lbsu 
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için 7,000 kilo nohut pazarlıkla kilo un kapah zarfla miinakasa- il . sepze pıyade atış ~ek~~bı ıçın 2400 Sade yağı 
.llnacaktlr. ihalesi 22.6-932 çar- ya konmuıtur. ihalesi 25·6·932 ---10 defası yüz kuruşnır 13 kalem ~epze alem munakasa 1200 Gaz 

Cumartesi günü saat 16 da ko· suretile ikı tartnamede salto alı- 1200 Sabun 
tımba günü saat 17 de komis- misyonumuzda yapılacaktır. Ta- TecrUb~ll genç - Bir muhıısip naca~tır. Münakasalan 23-Hazi· 800 Zeytin yağı 
yonuzda yapılacaktır. Taliplerin tiplerin ş~_rtnames~?i görmek il~e- is nnyor. Vakit gazetesinde O M ad· ran-932 perşembe gUnü saat 16 4000 Nohut 
şartnamesini almak üzere her re he r gun Ye munakasasına ış· resine tahriren müracaat. ya kadar Tophanede Merkez Harp Akademisi ihtivacı ı n 

gün ve pazarlığa iştirak edecek- lirik edecekl.erin de yev~i muay- Bir piyano aranıyor - Maruf Kumandanlığı Sahnalma Komis- yukarıda cinsleri yazıla erza ar 
lerin de vakti muayyeninde ko· ycnin~e temın~t ve tckhf ~ek- markalı az kullnnılmış iyi bir piyanosu yonunda icra kılınacaktır. Ta- ayrı ayrı şartnamelerde aleni m ü 
misyonumuza müracaatları. (454) tcaupaltalarrılıe. ~3°8m7ı)syo(n2u4m09u)za mura- ol upın eb,·en fintle s:ıımak istiycnler tiplerin şartnamelerini görmek nakasa suretile satan alınacaktır. 

• • • 
(2770) Vakıt ~azetesinde t\J. K. rumuzuna tab- l 932 

.. • • için komisyona rouracaat arı ve Münakaıaları 10- Temmuz· riren mürscaatlan 
K. O. ye birinci fırka ihtiyacı 

için 30000 zar bin kilo un pazar
lıkla alanacaktır. lhaleai 22-6-932 
Çarıamba günü saat 14 ve 14,30 
da komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
Uıere her glln ve pazarlığa işti
rik edeceklerin de vakti muay
yeninde · omisyonumuza muraca

atları. (457) (2773) 
••• 

lzmir müstahkem mevki için 
95 ili 100 beygir kuvvetinde 
Dizel sistemi çift silindirli bir 
motör ile buna bitişik iki yüz 
volt iki yüz amper kilovatlık 

dinemo kapalı zarf usuli!e alına
caktır. ihalesi 30. 6· 932 salı gü
nü saat 16 dadır. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her gün 
komisyonumuza ve münakasaya 
ittirlk edeceklerin de va"ti mu
ayyeainde teminata munkkate 
ve teklif mektuplarile lzmir müs
tahkem mevki Satan alma ko
misyonuna muracaatları. (381) 

(2403) . "' "' 
İzmir Mat. Mv. için kaaph zarf 

uıulile 619,000 kilo odun mi.inaka 
ıaya konmuftur. İhalesi 28 -- 6 
- 932 sah günüdür. Saat 16 da
dır. Taliplerin İzmir alım satım 
komisyonuna müracaatları. (412) 
(2521) 

• • • 
Birinci kolordunun Afyon'daki 

efradının bir senelik ihtiyacı 
için 42,000 kilo sığır eti kaı=a!ı 
zarf uaulile münakasaya konul
muştur. Evsaf Ye ıeraiti komis· 
yonumuzda mevcuttur. TaI;p 
olanlarm teminat akçesile 25·6·32 
cumarteıi günü saat 14 te yapı
lacakhr. Vakti muayende Afyon
da birinci kolordu satın a lma 
komisyonuna müracaatları. 

(388) (2410) . "' . 
Çorludaki kıtaat için 8,000 ki

lo lihna 9700 kilo prasa, 8400 
patlıcan, 3900 domates, 4200 ka
bak, 3000 bakla 5700 ıspanak a· 
leni münakasa ile alınacaktlr. l · 
halesi 2 - 7 - 932 pazar günü 
ıaat ondur. Taliplerin Çorluda a
lım ıatım komisyonuna müracaat 
ları. ( 413) (2522) 

* * * Haydarpaşa hastanesi bir ay-
lık francala ekme~i pazarlıkla 
ılınacakhr. ihalesi 25 Haziran· 932 
cumartesi ıünü saat 17 de ko
misyonumuzda yapılacaktır. Şart
namesin~ almak istiyenlerin her 
gtın ve paıarhia iştirak edecek
lerin de vakti muayyeniode ko-
ttıiıyonumuza müracaatları. (443) 

(2709) . "' "' 
Balıkesir' deki kıtaat için 500,000 
kilo arpa kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 1O-7-932 
Pazar günü 5aat 15 tedir. Talip
lerin ıartnameyi görmek istiyen
lcrin her gün, iştirak edeceklerin 
de •temin11t akçelerile il. inci K. 
O. alım satım komisyonuna mü
racaatları. (437) (2640) 

"' . . 
Çatalca Mst. Mv. reviri ıçın 

2000 kilo koyun eti pazarlıkla 
•lınacaktar. ihalesi 27-6-93.l pa
tartesi gllnil ıaat 16 da yapıla
~kbr. Şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün ve münaka· 

laya iştirak edeceklerin de vak
ti aıuayyeninde komisyonumuza 
llaGracaatlan. (4SS) (2771) 

Çatalca Müstabekm mevki 
kıt'atı için 50,000 kilo un aleni 
münakasa ile alınacaktır. ihalesi 
25/6/932 Cumartesi günü saat 
16-30 da komisyonumuzda yapı· 
lacaktır. Taliplerin şartnamesini 
almak üzere her gün ve müna
lrnsaya iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatları. (386) (2408) 

. * * • 
K. O. kıt'atmm ihtiyacı için 

360 000 ldlo un kapalı zarfla 
mü~akasava konmuştur. Ihalegi 
25 - 6 - 932 Cumartesi günü saat 
15de komisyonumuzda yapılacak-

tır. Taliplerin fUtnamesini almak 
üzere her giln ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de yevmi mu· 
ayyende te minat ve teklif mek
tuplarile komisyonumuza müra
caatları. (385) (2407) 

• • 
Edremit'teki kıtaat için 99,000 

kilo sığır eti kapalı zarfla müna
kasaya konmu~tur. lşbu miktar 
her g ün ihtiyaca göre a anacak
tır. ihalesi 28-6-9_,2 sah günü 
saat 15 tedir. Taliplerin tarlna
meyi almak üz.ere her gün mü
nakasaya iştirak edeceklerin vak
ti muayyeninde ticaret odası tas· 
tiknamesile teminatı rnuvakkate 
ile Edremit alım satım kom·syo
nuna müracaatlari. 430) (2598) 

• • • 

Alacak!annızı almak - için 
da\'a etmek istiyoı sanız 9 - 12 arasında 

lstnnbul Bahçckapı dördüncü nkı f han 
nsmaknt 29 numaraya mt.ir:ıcaat edinlı. 

Alacağınızı :ıl:ıbillrseniı ücretimizi verir
siniz 

Satlhk motörU o:anlara -
16 il! 25 beygir kuv\'ctinde mazotla 
müteharrik müstamel bir motör sann alı
nacaktır. Saııcılann matba:ımızda 1\.1 . 
lk} e müracaatları. - - ----------

Elektrikçi oranıyor - lstan-
Lula yakın bir yere gönderilmek üzere 
bir elektrikçi ımını } or. T:ıliplerin mat· 
ha :ım•zda i\ 1. Beye milracanılan. 

Hisseli emlaklnizi - Jzalei 
~uyula SAT.\l ı\K yahu~ hissenizi AYIR· 
i\IAK iStiyorsanıı Tapu senedile saat 
9· 12 arasında fsranbul Bahçekapı dör
düncü \'akıf h:m asmakat 29 numaraya 
müraca,.c. 

Klrhk ve sat.ilk ev ar.yan• 
lara - Süle)·mnni) e civannda manza
rası \'e havası gilzel, kullanışlı sek iz O· 

dalı ve bahçeli bir ev hem kiralık ve 
hem de satıl ıktır. l l:ıva gazı, elektrik \'e 
terkos cesisan ,·ardır. Taliplerin matbaa· 
mızda 1. Beye müraca:ıtlan 

Para yahut her nevi eşya
llükumcc memuruna kefaletle yahut ipo· 
tekle verilir. Saat 9 • 12 aruında müra· 
c:ını. lsranbul Bahçckapı dördüncü Vakıf 
han asmakat 29. lS 184ı 

~-

iş arıyorum - Askerliğ'imi ifa 
lstanbul, Beyoğlu, Usklidar ci- ettim. Her hangi bir it için çalışmıya 

betleri kara nakliyatı kapalı zarf- amadeyim, kefalet ~österirim . 11n'ata ıit 
la münakasasında teklif edilen iş l ere vukufum vaı dır. 
fiatlar pahalı görüldüğünden pa- Sa mat ya hacı ı fomza mahallesi saray 
zarlıkln ihalesi ~2 - Haziran - 932 önü solrnğı 22 No. Ahmet. 
çarşamba günü saat 16 da ko· --·DUrbun alaceğım ---A-.n-k-ar-a 
miıyonum1Jula vapılscaktır. Şart- caddesi feraz ticarethanesine müracaat. 
namesini almak istiyenlerin her 
gün ve pazarlığa iıtirak edecek- Sallhk mUhendls çadırı -
lerin de vakti muayyeninde ko- Kamp kurmıya müsait çift katlı bir ça· 
misyonumuza müracaatları. (444) dır buıün trferruaıile satılıktır. 

(27 ıO) ~latbaamızda :\l. remzine müracaat 

. • .. : ~' ıl' ]ll 111 ı ll~l 1 
K. O. ve 1 ıncı fırkanın sene- Jstanbul Dördüncü icra Memıırlu • 

lik ot ihtiyaçları ayrı ayrı şarlna- ğundan: 
rndeı·le \ 'e kapalı zarfla münaka· Temamına 3200 lira kıymet takdir 
ı::ıyc.. kc nrr:u; tur. İhaleleri 2 - 7 edilen Büyük adada mukaddema 
- 932 camr.r:csi [;Ünü K. O. nun· Aya Nikola elyevm Arslan sokağrnda 
ki mat 15 de ,.e fr:-kanml;i saat eski ıı yeni 4, I numaralarla murak • 
15,Ei da l•o:ni~yo:ıuD:.ı:ıda yapıla- kam bir bap hanenin temamr açık 
caktır. Taliµlc rin ::c:.r~n:ımeaini al· artırmaya vazedilmiş olup, 2!l - G 
mak i!zerc h?r cün münalmsab - - 932 tarihinde şartnamesi dh·an -
rına i~tirak ed~ceklerin de temi - haneye taallik edilerek 14 - 7 - 932 
nal ve teklifnamelerile komisyo _ tarihine müsadif perşembe günü saat 

14 den 17 ye kadar lstanbul 4 üncü 
numuza müracaatla.rı. ( 411) lcra Dairesinde a~rk artırma ile sa -
(2520) tılacaktır. Artırma ikincidir. lli -• • • 

Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı için 
1500 ki'o zeytin yağı münakasai 
aleniye ile alınacaktır. lhaleıi 

29-6-932 Çartamba günfi saat 
16 da komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin şartnamelerini 
almak üzere her gün ve müna-
kasaya iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu· 
muza müracaatları. (4 l 4) (~5:l3) 

lstanbul Asliye malıJ:emesi 3 ün • 
cü lıukuk dairesinden: 

Sabire hammın kocası Kasımpa • 
şada Kulaksızda Hamam sokağın. 
da No. lu hanede mukim Hü -
seyin efendi aleyltine ikame eyle . 
diği bo anma. damsı üzerine berai 
tebliğ gönderilen arzuhalde muma . 
ile) hin gösterilen ikametgahtan <'tk . 
tığı ve halen nerede olduğu me~hul 
bulunduğu beyanile bila tebliğ iade 
kılmmış ve bittalep dava arzuhalinin 
ilanen tebliği tensip kılınmıştır. 

Tarihi ilandan itibaren 10 gün zar
fında cevap vermesi lüzumu ilan olu
nur. (3200) 

lstanbul 8 inci icrasından: 
Bir bot·cun temini 1.ımnında mah . 

çuz ve paraya çenilrnesir.e !.arar 
verilen kan·ola, masa, dolap, sin -
ger ayak 'makine i komodin vesa • 
ire eşyası 28 - 6 - 932 salr günii 
sn.at 9 dan 10,30 a kadar Asmah mes -
çitte Asr.ıah mesçi ~oka ;ında 6:! nu • 
maralı apaı1umanda satılacağı ilin 
olunur. (3197) 

rinci artırmada 2000 liraya talip çrk • 
mrş olup, bu kerre en ~ok artıra -
nın üstünde bırakılacaktır: Artrr -
maya iştirak için yüzde 7 teminat 
akçesi alınır. :Müterakim ,·ergiler 
ile belediye resimleri vakıf icaresi 
rnüştedye aittir. Hakları Tapu si · 
cilleriyle sabit olmayan ipotekli a . 
lacakhlarla diğer alakadarların ''e 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları -
m ve hususile faiz ''e rnesarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakr müs -
bitelerivle bildirmeleri lfızırndır. Ak • 
si halde hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmayanlar satış bedelinin pay -
Jaşmasmdan hariç hatırlar. AUıka -
darlarm yeni İcra ve İflfts kanununu ,1 
115 inci maddesi hükmüne göre tevfi • 
ki hareket etmeleri ve daha fazla 
malUmat almak isteyenlerin 931 -10 ' 
dosya numarasiyle dairemize mü • 
racaatları ilan olunur. (3199) 

lstanbul üçüncü icra mcnıurlu • 
ğundan: 

Bir borcun ödenmesi için mahcuz 
ve paraya çevriJme5ine karar ''erilen 
Z'i adet pijama ve l;J;) adet liıravat 
l\fnhmut p:ı.şa kefelihan karşısında 
2 numaralı mazada 26 - 6 - 93:.? ta -
rihinde !'=aat 9 ila 11 de keza mah • 
çuz ,.e paraya çevrilmesi mukar. 
rar hane eş;rnsıdn Kurtuluşta trnm. 
v.ıy caddesinde 171 numaralı Tah • 
sin H. aparturnamnda 3 nı•rn .. r:-da 
26 - G - 9~2 T. de snat 14 iln 18 
de m"zkQr mahallerde birinci :ıçıl\ 
aı tırma f'Uretile satilacağından tn -
liplerin memuruna müracaatlan ilan 
olunur. (3203) 

iştirak içinde munyyen vakıtta Pazar günü saat l oya kadar Top-
komisyonda hazır bulunmaları. hanede Mer~cez Kum::ndanlığı 

t36) (2795) satmalma komisyonunda icra kı-
• * • hnacaktır. T aliplerin şartnameleri 

idareleri Merkez Kumandanlı· ni görmek için kom "syona mura-
ğına merbut Müessesat ihtiyacı caatları ve iştirak için de mu-
için 70,000 kile sığır eti bir şa· ayycn vaktinde komisyonda ha-
rtnamede 180,000 kilo koyun zır bu'unmala rı. (22) (2683) 
20,000 ki!o kuzu eti ayrıca bir * • 

tartnamede olarak pazarlıkla satın 9000 kilo Kuru f a!lulya 
alınacalı. Pazarlıkları 25· Haziran 2500 ,, Şeker 
932 Gumarteıi günü saat 16 ra 6000 ,, Buliur 
kadar Tophanede Merkez kuman- 3000 ,, Pirinç 
danlığı satın alma komisyonunda 1200 Kuru üzüm 
icra kılınacaktır. Ta!ip,er in tartna 1600 " Kırmızı mercimek 

melerini aörmek icin komisyona Harp ak~demisi ihtiyacı için 
müracaatları ve iştir ak için de d k 

yukarda cinsleri hizasın a mi • muayyen vaktinde kom"syonu- ki 
tarları yazıla erza ar ayn ayrı 

muzda hazır bulunmaları. (31) !l.:artnamelerde aleni münakasa 
(2752) y 

suretile satın ahnacakbr. Müna• 
Beyoğlu sulh hukuk hli.kimliğirı • 

den: 
ı - Bakırköyüne tabi Kfü;ük çekme 

ce kariyesinde istasyo~ cirnr~~dn ka -
in ve 43 numara ıle rnura.kkam 
arazinin gavrı kabili taksim bulun -
rnasından d.olayı bilmüzayide füruh -
tu suretile i7.alei şuyuuna dair Ile • 
yoğlu üçüncü sulh hukuk mahkeme · 
sinden verilen karar üzerine mezkfır 
arazi üzerinde mebni bulunan hane 
açık arttırma ile ve bir ay müd -
detle satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Ehli vukuf tarafından arazi -
ye 91:> ,.e haneye 4:mo lira ki cem'an 
hey'eti umumiyesine [>41;) lira kıy -
met takdir ve tahmin edilmiştir. 

3 - Arazi 32 dönüm ve iki evlek 
olup üzerinde meb'ni bulunan ha • 
ne üc oda ve bir yemek odası, bir 
muthah. bir hela, bir hizmetçi o -
dar ·. kümes, maa tulumba, kuyu 
Ye cşcan müsmire ve gayrı müsmire 
Ye bağdan ibarettir • 

4 - Gayrı menkulatın ipotek \·e af. 
re gibi bir ilişiği olmayup yalnız 9.J2 
tarihinden itibaren on sene müddetle 
ber mücibi mukavele ahare icar 
olunduğu müseccel kunturattan nn -
Jaşı Imıştrr. 

5 - navrı menkulatın evsafı sai -
re i bundan ibaret bulunmuştur. 

6 - Tapuda müseccel ve gayrı mü • 
seccel hak s:ıhipleri tarihi iliından 
itibaren yirmi gün zarfında evrakı 
müsbitelerile bilmüracaa isimlerini 
kayit ettirmedikleri takdirde l><?clc!i 
müzayidenin paylaşmasından hariç 
kahT. 

7 - Bu bapta ş.-ırtname 21 - 6 -
932 tarihinde mahkeme divanha • 
nesine talik edilmiş olduğundan şe -
rait gösterildiği gibi müzayideye 
iştirak edecek müşterilerin yüzde ye • 
di huçuk nisbetinde pey al;çe i f • 
tasına mecburdurlar. 

8 - Hissedarlar arazide müşterek 
olup hanede hakkı i tirakleri yok . 
tur. 

9 - Indelmüznyide üzerine bırakı • 
lan müşteri bedeli müzayideyi ni -
hayet beş gün zarfında mahkeme 
veznesine teslime mecburdur. Aksi 
takdirde ihale fesh ve bundan mii • 
tel·ellid farkı fiat ve zarar \'e zi -
yan kendisinden tazmin ettirilir. 

10 - Beneçhi muharrer şerait da
ire~fnde iştiraya talip olanların 21 
Temmuz 932 tarihine müsadif pa . 
zar günü saat 14 de Beyoğlu sulh 
hukuk mahkemesi kaleminde satıs 
memuruna müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

lstanbul Adiye mahkemesi 6 ınC'ı 
Hukuk Dairesinden: 

Yüzbaşı J{amll B. tarafından zev • 
cesi Binnaz H. aleyhine ikame olunan 
boc-anma da,·ası nda da\•a anmhnli 
suretinin gösterilen adresten muma -
ileyhanın ~ıkıp bir semti me!;hulc git -
mcsi hasebilc tebliğatm ifa cdi · 
lemediği mübaşir farafından tcb -
Jiğname zahrına \'erilen m~şruhat ,.c 
memlU ilmühaberi münderecatındnn 
anlaşılmı ve ikametgahın meçiıu · 
Jiyetine binaen hukuk usulü muh:ı • 
kemeleri kanununun 141 inci mad • 
desine te\'filmn füınen tcblif.at ic · 
rası karargir olduğundan il:in ta · 
rihinden itibaren ı:; gün zarfında 
cevap Hiyihası vcrilmed if.'i ,·e ycvınü 
tnhldk:!t olarak tayin kılın.rn 14 
Temmuz 932 saat 10 da tahlillrnt h:i. • 
J,imi huzurunda hazır bulunmadı • 
ğı taktirde, tahkikatın gıyaben de -
\'«.m edece~i mnlQm ve dava ar . 
zuhali makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (320-ı) 

kasaları 9 Temmuz 932 cumar• 
tesi günü saat 16 ya kadar Top· 
hanede Merkez kumandanlığı 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartname
lerini görme" için komisyona 
müracaatlan ve iştirak için de 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları, (21) (2682) 

~ :p "" 

Piyade Ahı Mektebine ait 9 
baş hayvan müzayede suretıle 
satılacaktır. Müzayedesi 26-Ha
ziran-932 pazar günü saat 10 da 
Üsküdarda at pazarında icra la
lmacaktır. Taliplerin mezkur gün 
ve saatta at pazarında hazır bu

lunmalara. (36) (2813) 
• "' * 

Ton 
45 Harb;ye mektebi 
60 Topçu ve Nakliye mektebi --105 
Yukarıdaki mahallere hizala • 

l'ınchki mikdarlarrta bir şartname 
kapalı zarf suretile 105 ton arpa 
satın alınacaktır • Münakasa11 18 
Tem.muz 932 pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede Merkez ku • 
mandanlığı satınalma komisyo • 
nunda icra kılınacaktır. Talip• 
lerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve iş • 
tirak için de şartnamesi veçhile 
hazırlıyacaklan teklif mektupla • 
rını ihale gününün muayyen 
vaktinde komisyon riyasetine 
vermeleri • (35) (2794) . . "' 

Kilo 
10,000 Askeri Baytar mektebi, 

2,000 Kuleli Lisesi • 
12,000 
Yukarıdaki mahallere hizala • 

rındaki mikdarlarda 12,000 kilo 
saman pazarlıkla satın alına • 
caktır . Pazarlığı 28 Haziran 932 
sah günü saat 16 ya kadar T o • 
panede Merkez Kumandanlığı 
aatmalma komisyonunda icra kı • 
lınacaktır. Tnliplerin şartname• 
sini göremk i~in h:omisyona mü • 
racaatları ve iştiı·ak için de mu • 
ayyen vaktind e komisyonda ha • 
zır bulunmalcrı. (34) (2793) 

* ., ... 
İdareleri Meri e :;: Kumandan -

lığına merbut müessesat ihtiyacı 
i~in 20,000 kilo beyaz peynir 
kapalı zarf surctile satın alına -
cakhr. Münakasası 19 Temmuz 
932 talı gür.ü s:lat 14,30 da 
T ophan'!de Merkez Kım-~ncian -
lığı satın a lma l.crni .. yo~!lnda icra 
kılınacaktır . Taliplerin ~"rLna -
m esini cö:rmelc iç""l ko:n·c.,ona 
müracaatlcrı Ye i~tirak için de 
şartnamesi veçhile hazır!ıyı.cak • 
ları teklif :nektuplarını ihale gü • 
nünün muayyen vaktinde komıı • 
yon riyasetin ... \'eı meleri . 

(32) (2 3) 
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. 
Kara sinek sizi ve efradı ailenizi hastalık 
ve ölUm tehdidi altında bulundurur. VUcudü 
milyonlarca mUhlik mikroplarla mulevvestir. 
Evinize çocuk ishali, lskarlatln, kuş palazı 
ve sair bir çok muhlik hastalıklar getirir. 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşaratı 
sür'atle ve kat'i surette öldürmek için eri 
emin vasıta, bütün dünyaca tanınmış otan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili tçneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

Şayet mühürlü t:eneke üzerinde bu resim 

mevcut de~llse aldıQınız mal FLiT de§lldf'-" 

Umumi Deposu: J. BERT ve SÜREKASI İstanbul - Galata Voyvoda han 

Müzayede Tehiri 
Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

22· Haziran· 932 tarihinde mOzayedeleri icra edileceği ilan o· 
lunan miJli emlakin müzayedeleri görülen lüzuma binaen talik 
edilmiştir. Yevmi milzayede ayrıca ilin oluoacakbr. (2823) 

Gedikpaşa'da Jandarma Satı
nalma kom~syonundan: 

Nümunesi veçhile dokux bin beş yüz hayvan tımar fırçasımn 
kapalı zarfla milnakasası 12- Temmuz- 932 tarihine müsadif salı 
günfi saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi 
görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için mezkür gün
de muayyen saate kadar teminat ve teklifnamelerile beraber ko
misyonumuza müracaatları. (2807) 

Devlet Demiryolları ilanları 

Yük Te yolcu vagonlarının yedek edevatının kapalı zarfla ve 
Takas kaydile münakasası 6 Ağustos 932 cumartesi günü saat 
15 te Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde onar liraya satıl
makta olan şartnamelerde yazılıdır. (2809) 

Gedikpaşada Jandarma satın 
alma komisyonundan : 

Bin adet hayvan velensesinin kapalı zarfla münakasası 7-Tem 
muz-932 perşembe günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin şart
name ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya işti
rak için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen sa
ate kadar komiıyona müracaatları. (2700) 

1 ıs tan bul Belediyesi ilan far• 

Ortaköyde loönü şehir yatı mektebinde mevcut müstamel 

elbise, çamaşır, yatak, yorgan çarşaflarile pamuk yorgan, yastık, 

karyola, çinko ve saire 23 - 6 • 932 Perıembe günü saat ondan 

on ikiye kadar mahallinde müzayede ile sahlacaktır. Mektepte 

bulunacak memuru mahsusuna muracaat olunması ilan olu
nur. (2817) 

Gedikpaşada jandarma satın
alma kom~syonundan; 

Bin iki yüz adet hayvan çulunun kapalı zarfla münakasası 7 
Temmuz 932 potşembe günü saat on bet buçukta yapılacakbr. 
Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkür günde 
muayyen saate kadar komiıyonumuza müracaatları (2698) 

SEYRiSEF AiN 
Merkezi idaresi Gala.ta köprübaşı B 2623 

Şube A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

Trabzen postası 

(Karadeniz) 22 Haziran Çar
şamba 18 de Galata rıhtımm
dan 

lzmir • Mersin postası 
(Mersin) 22 Haziran Çar· 

şamba 10 da idare rıhtımından 
kalkarlar. 

Mersin postalarında 

lstabul • lzmir ücretleri 
Kr 

1 inci kamara l lOO 
2 inci ,, 800 (2774) 

Zonguldak 
Belediyesinden: 

Zonguldak'ta yapılacak beton 
arme iskele Haziranın yirminci 
gününden itibaren yirmi bir gün 
müddetle münakasaya vazolun· 
muştur. Münakasa Temmuz ayı· 
nın on birinci pazartesi günü 
saat onbeşte Zonguldak Belediye 
Encümeni huzurunda kapah zarf 
usulile icra kılmacaktır. Müna
kasaya dahil olacakların işbu 
münakasaya ait evrakı ll\taobul 
Vilayeti Belediye Reisliği Fen 
Müdürlüğünden ve Zonauldak 

ı.. 

Belediye Riyasetinden bedeli mu· 
kabilinde alabilecekleri ilim edi
lir. (2498) 

Pertev çocuk podrası 
Aynı zamanda ayak terlerine 
karşı pek mükemmel bir ilaçhr. 

Sıhhi yemekler- Buzlu içkiler 

FRiGECO 
18 ay vade ile 

~SATiE~ 
Satıhk ahşap hane 

F atib Malmüdürlüğünden: 
Y enikapı' da Katip Kasım ma

hallesinde (113) No. lı hanenin 
kıymeti muhamınenesi yedi yüz 
liradır. Bedeli dört ıene ve dört 
müsavi taksitle ödenecektir. Mü
zayede müddeti 16 Haziran 932 
tarihinden 12 Temmuz 932 tari
hine kadar yirmi beş gündür. 
Taliplerin 12 Temmuz 932 tari
hine müsadif sah günü saat on· 
da müzayede ve ihale komisyo
nuna müracaatları. (2650) 

r-V AfOC<Wif 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon = Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone şartları: 
1 :; 6 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
. flariçte - 800 1450 2700 

Hin şartlarımız: - Resmt Husus! 
Sann 10 Kş. 12,50 Kş. 
Santimi 20 .. 25 . 

KUçUk ilin şartlarımız : 
l ~ .; 4 1-10 Uefalı 1< 
30 50 65 75 100 Karuş 
A - Abonelerimizin ber üç aylı· 

lığı için bir defa meccanendir. 
R - 4 satırı geçen ilılnlann fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur, 

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

a, ..... ~ 
4W •• 

müz'iç ba,ağrrlan 1 - 2 Aspirin 

tableti ile sür'atle ve kat'i olarak 

izale edilebilirler. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ! 
• 
ISRARLA • • 

ASPIRI 

ist. Evkaf Md. 

Kansızlık 
ve kuvvet

sizlikten 
mütevellit 

ilanları l 
ı------Lira K. 

533 38 
Tamamı on dokuz metre terbiinde bulunan bahçekapııında Çe

lebi oğlu Alaettin mahallesinde Yeni camii şerif avlusunda atik 
75·76 ve cedit 71· 72 No. lı karsıir dükkanm - 2520 - hisse iti· 
barile - 420 - hissesi satılmak iizere dört hafta müddetle ilan ve 
müzayedeye konmuştur. Müzayedesi Temmuzun 9 uncu Cumarte
si günü saat on bettedir. Talip olanlarm pey akçelerüe beraber 
Çenberlitaşta Istanbul Evkaf Müdüriyeti binasmda Mahlfıll.t ka• 
lemine muracaatları ilin olunur. (2501) 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe Alınıyor 

1 - 1932-1933 ders senesi için lstanbul'da bulunan Kuleli 
ve Maltepe Askeri I;~sel~!il~ Bursa'da bu unan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mekteple· 
rine talebe almacaktı. 

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

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

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

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun• 
dukları yerlerde 1 Temmuz 932 de başlar. Ve Ağustus 932 tari
hinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kahrsa 
ders senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler• 
den nakil suretile talebe ahnmıYa devam olunur. 

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

6 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi kayt 
ve kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik şubelerin· 
de mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplerine müracaat ederek mezl{ fır şartları öğrene 
bilirler. (2180) 

Gedikpaşada Jandarma Sa
tınalma Komisyonundan: 

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

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 6 ıncı keşide 

11 Temmuz 1932 dedir 

Büyü~ i~ronıiye ııı,Hı liro~ır 
Ayrıca : 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 Liralık ikramiyeler Ye 

100,000 Liralık bir mükafat. 


