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Bor' da bir katil 1 oa:~i l Telgral aberleri ·ı Faşizm hareketinin 
yakalandı ı .. H .. ar-•c-i -ıı------ııiiial--------:ıı~~----- felsefesi 

K '1 d • k d • •ıt 'k' B k· ı H •• k ( Baş mak:ılemizden mabaat ) ~or. 26 (Vakıt) - atı m~ • IS OÇya a ıngı e- 1 1 . aşve 1 UCUm, avga, zat bunu yapacaktır. lşte bütün bıı desınden on beş seneye mahkum 

01a.n ve. ~ekiz ıseneden~eri ~uh- reye karşı hareket•. Dög~ üş, hakaret! faaliyet ve hareketlerin neticesi uzvi 
tehf vılayetler hapısanesınde H • İ p yette bir hararet artması şeklinde te-

mevkuf bulunan llaldı mahalle- Şatodan inglllz bay errıyo ve apen Aalmanyada karga- zah:~z;~i~seıer bu hararet artışını 
sinden Çopurun Hacı Osman • L d.. d •• J hastahk zannederler. Harareti izale 
oğlu Mehmet B. namiJe maruf rağı indirildi, fakat... Ozana OD U er şalığın ÖDÜ alınmadı edecek bir ilaç alınırsa derhal hasta-
bir şaAbı~ ~s~ray bapisanesinde Loodra, 26 (A.A) - lskoçya- Lozan ve Cenevre konferanslarına Berlin, 26 (A.A) - Üniformalı lığın da zail olacağını tahmin ederler. 
mahkumıyetını ıkmal etmekte d Sf r d b'ld' ·ıd·~· ·· iştirak eden Alman başvekili Papen 50 Nazi, dün saat 17 de mer- Halbuki bu fikir çok yanlıştır. Çün-
i!.ten bir av evvel her naıılsa a ır mg en 

1 ırı ıgıne g<-· ve Fransız başvekili Heriyo, lıükümet kez sosyalist flrkasının gazetesi kü harareti tamamen izale etmek de .. 
firara mavaffak olarak kazamıza re, Bannockburn şatosunda, cüm· nıerkezlerine giderek, kaı.ı·ne a;·ka"as 

h · t' · , fk · d • v v • olan "Varvaerts,, gazetesi mat- mek vücudun hastalığa mukavemet gelmişti. Jandarmalarımızın da- urıye ı tesıs etme~ 1 rın e oıan larile ve devlet reislerit görüştüktc:n baa ve idarehanesine hücum et- yolunda gösterdiği faaliyeti kesmek 
imi faaliyeti aayesinde merkum bazı lskoçyalıların haleli rubiye- sonra, Lozana dönmüşlerdir. demektir. Bu ise hastalıg·ın sıhhat a-
dü b b k h · d mişlerdir. 

n ıa a a ?rşı anesın e yn- ımı gö:ıterecek şayanı dikkat Vaziyet etrafında dün gelen tel • Mütearrızlarm rovelverle ateş millerine galebesi, binaenaleyh ölünı 
kayı ele vermlştır. bir sahne olmuştur. graflar, şunlardır: ateş açmış olmalarma rağmen, demektir. Gene ayni sebepten dobyı 
ayı ileri sürenler, bu gün gidip yur- Müstakil ameJe meb'uslarından Herıriyotun izahat. gazete meosupları, Nazi'Jeri 50• has tahk ıi.millrine karşı vücudun mu-
du gezecek, gelen çocukların annele- M M l5 Haziranda Paris, 26 (A. A.) - Kabine, ~aat kag~ a atmıya muvaffak olmuşlar kabil faaliyet eseri göstermemesi ar-
rile görüşecek, yahut yolda rasgeldi ·k acgoveru, b l b' 17 de toplanmıştır. l\f, Herriot, harici ve bunlar da polis gelmeden ev- tık hayatiyet kabiliyeti kalmadığrnrn 
ği bir Edirnekapılıya bu yurdu sora- avam amarasıoa u m~a e ır vaziyet hakkında izahat vermistir. tabii bir alametidir. Bu da zaruri ola 

k l 'b d' t · t. ~ vel kaçmışlardır. cak olurlarsa iş.ittikleri sözler, göA'.' - anun ayı ası tev ı e mış ır. Kabine, Cenevre ve Lausanne'daki rak ölüme gidecektir. 
1. k d ı d "Vorvaerts ,, in mensupların-dükleri eserler karşısında iddiaları • Başlarında birço~ a m ar a Fransız heyetlerinin hattı hareke!i - Binaenaleyh M. Musolininin nok • 

nın yanlış olduğunu anhy~caklaı·dır. hulunan 200 Iokoçya milliyetper- ni tasvip etmiştir. tçtimaın hitarnmda dan iki kişi ağır surette yara- tai nazarına göre umumi harpten son-
Eski medresenin dershanesi bu gün veri, Bannockburn şatosuna gir· M. Herriot, M. Boncour ve M. Paga- lanmıştı~lr hadise daha ra İtalyanın maruz kaldığı inhilal 

mükemmel bir laboratu,·ar olmuş, bir d non, mali projeler hakkında tetkikat- tehlikesine karşı İtalyan milletinin ya 
murabbaın dört dıl'ına sıralanmış u - mişler ve logiliz bayrağını in i- ta bulunmak üzere hususi bir konfe • Berlin, 26 (A.A) - Dün Ber· şamak i!?İn aksülamel göstermesi la .. 
fak odalar tadil edilerek göz, kulak. rerek milli Js1,rnçya sancağını rans aktetmişlerdir. Iinde Nazilerle imparatorluk bay- zımgelirdi. Bu aksülamel (Faşizm) 
diş ve iç hastalıklarının muayenele - çekmişlerdir. Kabine, M. Herrjot avdet eder et - rağı teşkilah arasında yeni bir hareketi şeklinde gösterilmiştir. Ve 
rine tahsis edilmiştir. Müessese, çalış Şatoda bulunan ve hadise es- mez tekrar toplanacak ve projeleri milcadele olmuştur. Her iki ta- ilk vazifelerini yaptığı gibi hala da 0 
kan baş hekiminin, mütehassıs doktor nasmda nümayişe )(arşı koyamı- tasvip edecektir. Ilu projeler mütcaki raf birbirine ateş açmı,tır. Bir yolda mesaisine devam etmektedir. 
Jarm, hiç durmadan her evin kapısı- yamıyacak kadar m:ktarı az olan ben hemen meb'usan meclisi divanına çok ycırah vardır. Umumi harpten sonra İtalyaya (Ko -
nı çalan ziyaretçi hemşirelerin gay - I tevdi olunacaktır. Hindenburga hakaret ! münizm) ~klinde giren nizamsızlık 

aıkerler, biraz sonra tekrar n- 26 (A A) D" .. retlerile bugünkü şeklini almıştır. M. Herriot, bugün Lausann'a git- Cerlin, · - un mu- ancak nizam ve intizam taraftarları .. 
Yurttan ~ocuklarına şifa anyan giliz bayrağını çekmişlerdir. mek üzere saat 22,15 de trene bine . sadere edilmil} olan "Der Ang- nm mukabil faaliyetleri ile bertaraf 

anneler Ylll'da "Edirnekapmın incisi,, Tayyareler uçarken nU:1111aylş! cektir. riff,, gazetesi, 5 gün müddetle ediJebilirdi. Onun i~in (Faşizm) fırka 
ismini vermişlerdir. Günden güne te . Londra, 16 ( A.A. ) - Dün Papenln yeni beyanatı tatil edildiği gibi reisicümbura sı kendish1e en esaslı şiar olarak ni -
kemmül etmekte olan yurdua dün git Hondon tayyare meydanında 100 Ilerlin, 26 (A. A.) _ M. Von Pa _ karşı hakaret mahiy~tinde yazı· zam ve intizamı, disiplini almıştır. () 
tim, gezdim. kadar (ogiliz askeri tayyaresinin pen, Volff ajansı muhabirine aşağıda lar yazmıı olan bir sosyalist ga- kadar ki M. Musolini Faşist fırkasınr 

Anneler tarafından takılan isinıdc ld kl k · l d ki beyanatta bulunmuştur.: zetesi de tatil olunmuştur. "Silahsız bir ordu., ya teşbih ediyor. 
büyük bir isabet gösterildiğini anla • yapını~ 0 u arı e zersız er e - Cib.an lktısadlyatmın ıtHAsı busuMJ- Berlin, 26 (A.A) - Yeni Al- M. Musolini dedi ki: 
dım. büyük bir halk ktitlesi hazır bu- nun bilhassa. Fransa lle Aima.nyanm Leşıild man sosyal· Monarşist fırkası, in- - Biz disiplin sayesinde memleket 

Yurt geçen senenin s haziranınrla luomuttur, Tayyareler, bilhassa mesaide bulumasmı ıatuzam etmekte oJdu - tihabata ait bır beyanname neş- te kuvvetli bir hükumet vücuda ge .. 
açılmıştı. Bu senenin ayni gününe ka muharbe taklitleri ve paraşütle ğunu elı.emmıyetıe kayıt ve beyan ntnıek d A tirdik. Vakıa ilk znmanlarda bu 11· 
d fırsatını elde ettim. CJhan tktısaıllyatınrıı etmiştir. Bu beyanname e t-
ar müessesede 21,000 çocuğa bafal - inişler gibi ekzersizler yapmışlar kaUcınmo.sm.m temini için siyası tedlyatı ll- man milleti 3 l Temmuzda Reic- siplin bazı muhitlere ağır geldi. Pa-

mıştrr. Bunlardan 67·17 si dahili, 862 d ga etmekle lkttla etmemeli, aynl zam.ııııda htag'da yalnız milli fırkalar mü- kat zaman geçtikçe kuvvetli hiikume-
si göz, 1130 zu kulak boğaz, burun, ırKomünistler "Harp tayfı,. de- bir taıcım imar ve ihya tedbirleri de tlcı-ptş messillerini inthap etmeğe v.e tin faydaları yal·aş yavaş anlaşıldı. 
1891 l diş hastalıklarından muztarfp d'kl . b k . l k .. etmclldir. Almanya, bu müşterek vıızlleyl sosyal-Monarşits gurubuna iltiha- Bilhassa bugünkü cihan buhranının 
çocuklardır. ı en u e rersız ere arşı nu- ifa. tı;ln kuvvet ve lstlt:ıatı nlspetınd" teşri· ltalyaya da sirayet eden tesirleri kar-

p ki a1 d dl ka davet edilmektedi. Bundan başka 529 gebe kadına mayişlerde bulunmuşlardır. o- mes ye ama e r. şısında herkes kuvvetli hükumetin 
b Avrupanın büyük devletlerinin kmdl ı,- Yahudiler dışarı ! akılmış ve her gün muntazaman sı - Jisler, birkaç kömünist purpunu ıerlnı böyle bir esas dahilinde halletnılye Berlin, 26 (A.A) _ Naziler kıymet ve ehemmiyetini takdir edi .. 
rasile evleri dolaşan ziyaretçi hemşi- dağıtmak için müdahale etn:ıek karar vermeleri Amerlkada iyi bir tııtlb:ı. dün akşam Berlinde metropoH- yor.,, 
reler tarafmdan 90:>0 çocuk muayene mecburiyetinde kalmışbr. h4sıJ edeceği 11.krlnd~~~ ve Fransa 11'3 Al- ten alrilioclc ınübi.on k:ıı.rg<:ls2l1lc-
edil.me1< üzere .Yurda sevkedilmı·sıı·... ınanyıı. arasındaki murum noktaı nl1Zar lh- • d - - ., ı ·ıt e ı mali vaziyeti tllAfla ğ lar çıkarmı•lar, seyir ha1m e Evvelce ziyaretçi hem(;iirelerin e\:]eri ngı er n n rına ra men AlTUpa devletleri i~ln 't 

~ L d 26 (A A) lngilte- müşterek bir faaliyet yolu buJnnabJieccr.ını• bu!unan arabalardan yabudi yol-dola~ırlarken müşkül:lta maruz kal _ on ra, • - ~ 
'.S - b k "d" l • d s· dair olnn ümidim baıddir. cuları dışarı .ıtmak istemişlerdir. dıkları görülmüştür. Bazı aileler, re an ası mu ur erın en ır 

hemşirelerin evlerine girerek mahre • Basil Blachette bir nutuk İrat HaJkevJerı· zumesi, Gazi ilkmektebi başmuallirni 
myetlerine dalıil olmalarını iyi karşı- ederek lngilterenin Amerikaya Salim Süha bey tarafından bizzat 
lamamışlar, hatta bunlara kapılarını olan borcunun resülmal ve faizi· Memleketin her yazdığı (Gazi) manzumesi ve Ali A -
açmanuşlrdır. Fakat hemşirelerin co- ni ödeyebilmesi için İngiliz mü· rif bey tarafından Faruk Nafiz Ile-
cuk bakımı hakkında sıhhi marn~at keııefine tabmit olunan ağır fe- Tarafında samimt bir yin cçankaya> manzumesi inşat e
verdikleri, hasta çocukların yurtta bü dakaıl.kların İngiltere hükumeti- AU\ka ile karşılandı dildi. En sonunda halk fırkası nahiye 
yük bir ihtimamla muayene edildikle k b' d d' v Memleketimizin müteaddit tarafla heyeti azasından Turgut beyin hita-
rl, kabında fakirlere meccanen ı'la~c ni pek ya m ır zaman a ıger besi dinlenildi. Ve aza kaydı hakkın-

d. k · kA d t rında 20 yi mütecaviz Hnlkevinin a • veriJdiği anlaşılınca yurda ve hem~·1: te ıyatı yapma ım aam an a- daki t~klife icabet eden zevatın Hal-
. ~ h ld w k b l çıldığını karilerlmiz, dün gazetemiz -relere karşı çekingenlik zail o1mus mamen ma rum o ugunu a u kevinde bu defa açılan dil, edebiyat, 

~' dd de okudular. Geç vakit aldığımız mü 
her anne yurda bağlanmıştır. Bir s~- ve teslime mecbur edecek ra e- tarih, güzel san'atlar, içtimai yardım, 

temmim telgrafları da bu gün neşrc-
ne zarfmda 1200 r""ete me:icani ola- ye geldi~ini sövlemiştir. halk dershaneleri ve kurslar, kütü11 -

-ıs diyoruz. 
rak belediye tarafından Edirnekapı Glresunda hane, neşriyat ve okuyucular şubele-
eczanelerinde yaptırılmıştır. Mecliste Giresun, 26 (VAKIT) _ Yakında rine peyderpey kayıtlarına başlanıl -

Yurtta muayene edilen çocuklar da çok esaslr tamir gören ve tefrişinden clr. Pek az zamanda yazılan aza ye -
dahili hastalıklar meyanında çocuk • Muallimlerin kıdem sonra cidden pek dilnişin bir hale ge kunu yüzü aşmış bulunuyordu. Aza 
Jann suihazım ve tagaddiye, yaz is - Zamları etrafındaki len Cümhuriyet halk fırkası binasın kaydına devam edilmektedir. 
hallerine, teneffüs hastalıklarında da bu gün Halkevinin açılma mera • Muhitimizde Ilalkevine gösterilen 
boğmaca, boronşite fazlaca müptelft noktal nazarlar simi bütün salon, ve odaları hınca samimi alaka cidden memnuniyeti 
oldukları görülmüştür. Yapılan tav - Ankara 26 ( Vakıt) - bütçe hınç dolduran yüzlerce halkın iştira muciptir. 
siyeler neticesinde bu sene yaz hasta- kanununda muallimlerin kıdem \dle yapıldı. Saat 16 buçuğa kadar Antep, 26 (VAKiT) - Şehrimiz 
lıkları azalmıştır. zamlarmı yarım nisbette olmak, intizar edilmesine ve radyolarımrzm Halkevinin açılma merasimi dün f ev. 

Yurda getirilen çocuklar aşısız 375 tini geçmemek üzere takyit değiştirilmesine rağmen Ankarada kala.de merasimle yapıldı. Herkes 
görüldükleri takdirde muayene edı"l •. Halk fırkası katibi umumisi Recep HalkeYine biiyük bir al aka gösttr -

... den maddenin müzakeresinde kt d' memektedir. Her hasta çocuğun sıhhi .. Beyfendi tarafından irat edilen nut me · e ır. 
maarif vekili bu istisnai vaziye-

vaziycti muntazaman takip edilmek _ kun şiddetli parazitlerden dolayı din-
tedir. Bir hafta eTI·el mektep çocuk- tin kaldmlmasıni istemiştir. Mcv- lenmesi mümkün olamadı. 
lannın umumi muayenelerine başlan- cut tabıisat kıdem zammına eh- 16 buçukta bizzarure mahalli nıe-
ıruştır. İki ay sürecek olan bu dikkat- liyet noktasından da istihkak ka- rasime başlandı. Hilal orkestrası ta-

Edirnede 
!: -~ :me, :·:} (1. AIH'l') - lla:~c ~ ı bü 

yük merasimle açılmrştır. Binanın i
çi ve dışı donaltılmıştır. Memurin ve 
memleketin tekmil münevverleri me

Darısı 

izmir Belediyesi 
Gıda maddelerinden 
oktrovayı kaldır1yor 

lzmir, 26 (Vakit) - Belediye 
ucuzluğu teminen pazar yerle
rinde sahlan gıda maddelerin
den oktruva almıyacakhr. 

Yunanisten'da tahdit 
tetblrlerl alındı 

Atina, 26 (A .A) - Bir kararname 
Yunan mahsulatının tediyesine mah -
sus döYizler ticaretini bir takım tah· 
didata tabi tutan m.emleketlerden ge. 
len mal ithaHl.tını menetmektedir. 
Yalnız mukabilinde Yunan mahsulatı 
Yerilen malların ithali müstesna .. 
dır. 

Siyam'da neler 
oluyor? 
Vaşington, 26 (A. A.) - Bangkok

daki Amerikan maslahatgüzarının 
bir telgrafnamesine göre Siam kıralı, 
muvakkat hükumetin ileri sürmüş ol 
dtiğu şartları kabul etmiştir. Bu şart 
lar mucibince kıral, meşruti devl~tin 
reisi olacaktır. li muayenede 2517 çocuğa bakılacak _ zanan ilk iki yüz muallime kafi rafından istiklal marşr çalındı. Ye 

tır. Dahili !hastalrklara yurdun çalış· gelecektir, demiştir. kaimen dinlendi. Müteakiben cümhu-
kan müdiirü Zühti.i Rıza Beyle muavi Tarık bey bunu teyit ederek riyet yeminine geçildi. Birinci kısnu 

rasimde hazır bulunmuş, büyük bir --;.;===========;;---:"' 
ni Semahat Hanım, Nisaiyeye Niyazi, maddenin tayyını istemiştir. Gazi Hz. ierini temsil eden nüfus baş 
kulağa Ata, dişe Muammer, göze Nu- Encümen reiıi Hasan Fehmi katibi Naci bey tarafından musikiye 
ri Fehmi beyler bakmaktadır. nu se- bey (Gümüşhane) encümen mü· iştiraken söylenildi. Müteheyyiç bu -
neki bütçeye tahsisat konduğu cihet- lunan hazırun tarafından ikinci kıs-
le, yakında işe giden kadınların kü . zakerelerine göre tahsisatın mı söylenilerek mukabelede bulunuJ-
~ük çocukları sabahleyin yurda alına yetmiyeceği anlaşıldığından az du. 
rak akşama kadar bakılack, yedirile- muallime tam vermektense 
cek, giydirilecek, akşam işten d{;nen bir misil fazla muallime yanm 
annesine teslim edilecektir. vermeyi tercih ettiklerini anlat-

Yurt, bagün Edirnekapı mıntaka -
sında oturan çocukları tamamen sıh. mıştır. 
hi kontrolu altına aJmıştır. Bu is ya- Kemal Zaim Bey yüz yetmiş 
pılrrken bir yandan da annelerin~ irşa beş muallime tam verilebilece
dına devam edilecektir. ğini işaret etmi,, encümen reisi 

Bu müesseseyi büyük bir gayretle zam tahsisatının maaf tabsisa
kuran belediye reisi Muhittin beyi tından ayrı olmadığını, maddenin 
takdirle anarken, Edirnekapılılarm tayyı tahsisata zam mahiyetinde •a şükTaa Jı.Werinin tercümanı olu • olacağını ileri sürmütür. 
yorum. Madde ekseriyetle kabul edil-

miıtir. YEKTA RAGIP. 

Sonra halk fırkası Yilayet idare ~e
yeti reisi Fahri bey taraf rndan açıl

ma nutku irat edilerek talimatname
nin icap eden mahalleri okundu. Ve 
kısmen tavzih edildi. Ve ayni zanıan - f 
da halkımız bu teşekküle iştirake da·ı 
vet edildilerek gayeye bir an evvel 
vüsul azminde bulunulduğu anlat,l -ı 
dı. Sonunda münci rehberimizle or -1 
dumuz, inkılapçı fırkamız, gençliği -
miz ve milletimiz hararetle alkışlan
dı. Daha sonra orta mektep talebe • 
sinden Salahattin ~Y tarafından 
Behçet Kemal beyin (Açılırken) mnn 

halk kütlesi Recep beyin hitabesjni S P O R 
dinlemek için tehalük göstermiştir. 
Merasime istiklal marşı ile başlandı. SeUlnik takımı 
Ve onu tkiden (Andı) derin bir ,·ect lzmirde O· 1 kazandı 
ile ayakta tekrarlandı. Cümhuriyet lzmir, 26 (A.A) - Selanik 
Halk fırkası vilayet idare heyeti rei- muhteliti bugün son maçını Al
si bir nutuk irat ederek ha1kev1eri tay - lzmirspor • Karşıyalca spor 
progra'tnını izah etti. kulüplerinin ikinci derecedeki 

KUtahyada oyuncularından mürekkep bir 
Kütahya 26 (V ABIT) - Kütahya mubtelitle oynadı. Ve Selanik 

Halkevi çok kalabalık bir halk kütle- takımı Jz.mirdeki ikinci maçını 
ı;;inin iştirakile hararetli tezahürat i · O _ 1 kazandı. 
~inde açıldı. istiklal marşı ile başh -
yan ve çok samimi bir surette yapı· Selanlk muhteliti geliyor 
lan meras:rnde gençliğin inkılflp aş . iz mir, 26 (A.A) - Selanik muh· 
kınr ifade eden (and) 1 çok heyecan telıti Seyrisefainin Konya vapuru 
lı oldu. Maksat \'e gayeleri izah eden ile lstanbula hare~et ettiler. 
nutuk ve hitabeler derin bir tesir lzmlr muhteli 4 Eşklşehır 2 
yaptı. Yüksek inkılabın mefk\n·esi Eskişehir, 26 (A. A.) - lzmjr 
etrafında toplanan Kütahya halkı Eskişehir muhtelitleri müsabaka " 
biribirini tebrik ederek ayrıldı.. smı 5 - 2 lzmir.lc:azanmı§tır. 
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~:_- -SİYA S E Tİ 
Hoover'in 
Programı 
Amerika Ctımbur reiıi M. Hoo· 

overin tesl•hata üçte bir derece
ainde tenzil etmek için milletlere 
vuku bulan daveti, her muhitin 
en çok ehea:miyet verdiği me• 
aele oldu. 

Gllndelik teJıraflar M. Hoo
verin teklifine ait tafsilit vermif, 
oaun bilbaua tankların, kimyeYi 
harbin, bOyOk mlltebarrik top
lana ifguını, hava bombardama
mnın men'ini ve bomba taııyan 

tayyarelerin ortadan kaldınlma
sını, tayyare taııyan gemilerin, 
kuruyaz8r ve muhriplerin dörtte 
bir derecesinde tenzilini, her 
haoıi bir mil!etin 3500 tondan 
fazla tahtelbahre malik olma
masıoı teklif ettiğini bildirmiıti. 

Bu pilo kabul olunduiu tak· 
dirde b6tlln dünya millt:tleri ne 
kazanacaklar ? 

Herkesten evvel Am~rikanın 
bu plioı tatbik ile ~~') milyon 
Sterlin kazan&cölğı .. nıa~alıyor. 
Buton dünya milletleri iıe, 6nll· 
mOzcl~ki on sene için ilci Gç mil· 
yar Sterlin tasarruf etmiş ola· 
caklardır. 

Bununla beraber bu pllnın 
lcabul ve tatbikinden en az mü• 
tecssir olacak devlet gene Ame
rikadır. ÇOnkü Amerika, yeni 
plinın tatbihile yalnız Londra 
muabedeıi mucibince yeni ge• 
miler inıa1ına JOzum g5rmiye
cektir. 

Amerikanın senelik masarifi 
.63'1 milyon Sterlindir. Bu meb· 
Jajdan müdafaaya tahsis olunan 
ns~leğ t~5 i!yon Sterlindir. 

Tasarruf edeceği 400 milyon 
Sterlin bu mebllğdan çıkacakbr. 

"Tay mis., gazeteai, rA. ff oo
verin yeni pllnını mevzuu bah
seden baş makalesinde ıu s6z· 
leri söylliyor : 

' Kellog misakı. her memleketin millr 
emellerini ileri götürmek iç:n mUsellAh 
kuvvetlerini kullanmam1S1nı emretmek· 
tedir. Yeni terki teslihat plAnı, tatbik 
olundağu takdiıde Kellog misalnnın lh· 
!Aline maddeten imkAn kalmaz. Bu da 
onun lehinde bulunmak için ktfidlr.,. 

.. Deyli Telgraf,, gazetesi iae 
fQnları ı8yl6yor : 

•·M. Hooverln programı. fakru sefalet 
içinde ınliyen dünyanın bir az nefes 
ılma11na imktn \'ereceği için bütün 
dünya tarafından azamr ciddiyet ve 
ebemm:ycde tetkike değer_ 

Yeni gflmrOk 
Muhafaza teşkllAtı 

latanbul mıntakasında deniz 
glimriik muhafaza İflerile mq· 
gul olmak üzre yeni bir muha· 
faza idareai tqkil edilmiştir. 

Verilen mal6mata göre yeni 
teıkillt ıu suretle olacakbr. 

Marmara hanHile, Karade· 
nizden Zonguldaia kadar olan 
mıntıkanın deniz iılerile yeni 
teıkil edilen deniz itletme m6-
dtırl0ğtl meti'll olacakbr. Bu 
idarenin batında bir baımGdOr 
olacak ve baımildGre merbut 
olarak Eclirnede ve Çanakkalede 
birer muhafaza mGdtirG buluna
cakbr. 

Yeni idarenin ismi .. Deniz İf• 
letr~e mDdürlüiO,, dllr. 

Yeni Varşova 
Sefirimiz gitti 
V arfOYa bOyllk elçiliiine tayin 

edilen Ferit Bey diba ıabab Daç
,. ..... Remayaya ıitmit
tir. Bak,.. tasikile Vutovaya 
lidecıLtil. 

Beledlr..teı Aksam kız san'at Poliste: 

Asri mezarlık Mektebinde Şişlide yangın 
Eclirdekapıdaki ıebitllk yalan· Şitlide omurca f abriknsının 

da bura11nı idare eden cemiyet yazıhanesinden yangın çıkmıı, 
tarafından belediyeye devredile- yazıhane tamamen yanmııtır. 
cektir. Belediye ıebitliğin bir Polisçe yanıının sebebi araş· 
kıımını ayırdıktan ıonra diier bnlmaktadır. 
lnsmına alo g6md0recektir. Ban· Bir •rtlat ~aralandı 

Macar artistlerinden Madam dan ıonra ıehitlik belediye tara-
fından idare Ye tanzim edilece- Maryaya dOn lstiklli cadd~s·n· 
ktir. Mezarlıklar mtldiriyeti tara· de 1944 numaraJı otomobil çarp-
fından aynca Zıncirlikuyuda mD· ı mı9, hafif surette yaralanmıthr. 

Bolalan kadın Bak1rkarıa 1110, ıellea arazi denilen yerde mezar- lstllnbullu mu ? 

hta elveriıli olup olmadıği nok· Çırpıcıda bulunan t=oğulmuı 
tasından tetkikat yapılmaktadır. kadın ces:dinin htıviyeti hl A 
Bu tetkikat mlisbet Netice ve-

1 
meydana çıkarılamamııhr. Cese-

rilirse buradaki arazi satın alına- -~......,, din bulunc!uğu yerde ele geçiri-
rak derhal etrafı divarla çeYiri- len bir boyun bağı ile bir re· 
Jerek asri bir mezarlık yapılacak- sim jandarmadan Samatya mer· 
hr. 

Ekmek narkı 
Belediye iktısat mDdOrlDtG 

bu l'Un zahire borsaaındaa ve 
değermencilerden alacala fiyat· 
lar1 tetkik ederek ekmek narkı 
hakkında bir karar verecektir. 
Bu haf ta narkıa deiiftlrileceii 
tahmin edilme"tedir. 

Beledlr• •••n•bllecek 
Belediyenin Dllyanu umumiye 

binaaına nakli meaeleıi etrafında 
maliye Yeklletile belediye ara· 
sındaki muhabereler ıon 11fba· 
ıına gelmiıtir. Maliye veklleti, 
enelce poatahane ittihaz edile· 
cek bir bina ıhterildiii takdir· 
de Doyana umumiye biaa11nı 
belediyeye Yermlye nu pter• 
mifti. Bu takdirde Yealpoıtaba· 
ne binaaı Devlet bankHına tab· 
aiı edilecektl 

Fakat muhabereler aeticeıin· 
de baıka bir uyuıma ıekli bu· 
lunmuıtur. Bu pkil yakında belli 
olacaktrr. 
Anadolu raaaıaa elektrik 

Erenka,. ve Clftnndaki eYler
de tHlıat yapıldıiı halde aylar· 
danberi elektrik cereyanı Yeril· 
meıi balkın tiklyetini mucip 
olmuttu. 

Belediye reiai muavini Hlmit 
Bey dOn bu husuta demittir ki: 

Mubavvele merkezleri teıiıati 
bitmediii için ErenldSy Yo G6z· 
tepeye cereyan Yerilemiyordu. 
Bu merkezlerin İllf&•b yakın bir 
zamanda tamamlanacak ve bu 
yaz muhakkak ıurette ErenldJy, 
G6ıtepe, Beylerbeyi, Kandilli ve 
Anadoluhiaanna bile elektrik ce· 
reyanı verılecektir. 

liulgar misafirle
rimize ziyafet 

Ankarada temıiller verdikten 
sonra latanbula gelen Bulgar 
Balet heyetinin don ve enelki 
aktam, Tepebaıı tiyatroıunda 
verdiji iki temail, çok maY&ffak 
olmuıtur. 

Her iki temıil eanaıında da 
tiyatro salona tamamile dolmut· 
tu. Sa'atkArlar, tiddetle alkıt· 
Janmıılardır. 

Bu gtln Belediye tarafından 
"Novotnf,, de bir ağle ziyafeti 
•erilecP-ktir. 

Yağmur 
Meteoroloji eniatituunan Def

rettiii hava raporlanna gire 
cuma ubabına kadar Kana 1, San 
ka11Uf8 5 milimetre, camarteai 
sabahına kadar Çang1nya 1, Ku
tamonu1a 5, lnebola1a 3, Çoruma 
1 O milimetre yasrmur yatm11br. 

Sadullah ae, 
Seyriafain amam mildir& Sadal· 

lab Bey dla Ankaradaa aldıfl 
mlltacel bir teJıraf &zerine va· 
porcalar mea'elell t..klaada lkh· 
.. t Yeklletile temu etmek .an
re Aabra1a ıltmll*. 

Geçen Teinıiienelde Şehır 
~ ·batında maarif veklletinc~ 
açılan Akıam kız san'at mekte· 
binde dün bir sergi açılmııhr. 
Mektebin kDtadını m6teakip di· 
ğer ıan'at mekteplerinde oku· 
yan on iki Hanım bu mektebe 
mDracaat ederek imtihanla ıon 
11nıfa kabul edilmişlerdi. Bu Ha
nımlar birkaç g6n evvel yapılan 
mezuniyet imtibanlannda da mu
Yaffak olduklarından dnn kendi· 
lerine diplomalara verilmittir. 
Mektebin kDtadındanberi kayde-
dilen talebelerin yek6nu 490 ı 
balmuttar. Bunlar ba ıene ikinci 
sınıfa geçeceklerdir. Eylülde ge-
ne mektebe kayıt ve kabul mu
amelemne baılaoacakbr. Birçok 
eY haaımlumıa da devam ettik· 
feri bu mektepte biçki, dikif, 
ıapkacılık, yemek pifirmek ve 
ev idareai 6ğrelilmektedir. Mek-
tebin ıergiıi bir hafta açık bu· 
lundurulacaktır. Reımimiz bu 
serriden bir köıeyi gösteriyor. 

1 Memleket Haberleri f 
DUrt cinayet 

lzmirden bildir.hyor: Polis me· 
murlarından Mehmet Nuori Ef . 
bir mllddetteberi darıın bulun· 
duju kar111 MOzeyyen Hanımla 
kayın biraderi Sadeıttin Efendiye 
Kemeraltanda tesadüf etmit ve 
derhal tabancaaını çekerek fizer
lerine ateş etmittir. MUıeyyen 
Hanımla biraderi muhtelif yer• 
terinden yaralanarak derhal al
mllflerdir. 
MOıeyyen Hanım kocaıından 

bir haıtabk yOzDnden ayrılmak 
iıtemit ve kanuni muameleye 
teıebbOı etmittir. Polis memuru 
aynlma ifine mini olamaymca 
cinayeti yapmııtır. 
§ lzmirde Tepecikte garson O.· 

mania Ali çavuı otuz beı kurut 
1DzOnden ka•ga etmitler, Oı
man bıçakla Ali çanta yarab
y•rak 6ld0rmüttür. 

§Bundan baıka Bornuvada Kon· 
yalı Mutafa ve Ali de gene 
alacak yDzllnden kavga etmifler, 
bunlardan Muatafa bDylk bir 
tatla Aliyi aldDrmGftür. 
1 Kutadıamda kaleiçi hamamm

da çabpa Galip ile T qkaprlltl 
Nub ara .. nda aebebi anlatılmayan 
bir mea'eleden kavga ÇllDlf, Ga· 
lip biçalda Naha yarala,arak aı
domuıtor. Galip yakalanmıtbr. 

K8plum1Na .. lhracab 
Meraiaden lakenderiyeye çaka

r.Imak Uzere Franıız bandırah 
Piyerloti Yapmana 150 kaplam· 
bafa yllldetillDİftİI'. 

Kapl.......,_ taaeai .... u 

kaıine verilmit ve merkezce 
tahkikata başlanmıştır. 8akıkiSy
de kayıp bir kadın bulunmadı
ğı anla7ıldığından bu kadının 
lıtanbullu olduguna ihtimal veril
mektedir. 

88fle I• Olur lllU 7 
Karacabey harikıedelerinden 

olan, Galatada Banduma oteli 
milstaceri Ômer efendi kul oğlu 
sokağında lıpironun L.ira ile o· 
turduiu eve zorla girmiı, yerleı· 
mi~, lapironun qyalırını sokağa 
atmııbr. Bunun üzeıine Ômer 
efedi hakkında talrikata bat· 
Janmııtır. 

AdUıedeı 
••-rllk dawaeı 

Ay11paıa mezarbj-1 yDzDn· 
den Belediye ile Sallbaddin 
Molla Bey aruında çakan dava 
hakkında aldığımız malumata 
nazaran mahkeme tarafından 

teşkil e:lilen ehliYUkuf Ayaspa· 
ıada mahallen tetkikat yapmlf, 
buraıının evYel emirde mezarlık 
oldujuau teabit etmiıtir• 

Tarafeyn iddialannı ispat ede-
cek vuaikin toplanmasa ile uğ

raımakdadarlar, 

Verilen mal6mata g6re, Sall· 
haddin molla Bey Takıim kıı
lası, Ta1'aim bahçeıi, Harbiye 
mektebi, kDçnk çıflik parkının 
bu:unduiu genit .. bum mil
tevellisi o!duğunu da iddia et· 
mektedir. Halbuki Belediyece 
y•pılan tetkikata nazaran Sa
IAbaddin Molla Beyin vakıfna
meaioe sahip buluadujua• yer 
F mdıklıda Dere içi avannda bir 
boatandır. 

Telefon .. rketlnln muhake111e•l 
Bu sabah ikinci cez• mahke· 

meainde Ali Yaver Beyin tele· 
fon tirketi aleyhine açtıtı dava
ya deYam olunacakbr. 

K8çakçdar, 111U•n•ntlkllkte 
Mısır ve diğer bazı ecnebi 

memleketlere TOrkiyeden eroin 
ve kokain kaÇ1ran bir ,ebeke 
yakalandığını dOn haber vermiı
tik. Şebekaye menaup on bir ki
ti haklarındaki evraldarile bir
likte don miiddeiamumilige ve· 
rilmiflir, tahkikat evrakı, yedin· 
ci müıtantikliie le•Iİ edilmittir. 

olarak yetmif kilo ağarlıfuıdadır. 
Bunlann heyeti umumiyeti oabin 
1.ilo sikletindedir. Kaplumbaia· 
nın beheri lıkeaderiyede bir 
lngiliı Jiruına aahlmaktaclır. 

Yeni Merain: J(...aplambaia av· 
cılığı Villyetimiıde çok basit 
bir ıekilde yapılmaktadır. Bu 
ha1U1ta bir az allkadır olunur 
Ye fenni uuller tatbik edilirae 
memleketimiz f çin klrh bir it 
olacak Ye hariçten para girme
sine yardım edecektir. Bu İfİa 
tetkike dqer olduiunu naıan 
dikkate nı'ı fayclah balaruz. 

(Yeni Menin) 

--~ - - -- - - -- .. 
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Edebiyat gazetesi 
Orhan Seyfi bey arkadaflarile 

birlikte bir edebiyat gazetesi ÇJ· 

karmağa baıtadı. Bu (Hete me
lekette hemen hemen unutulur 
bir hale gelmiı olan edebiyat 
ihtiyacını tatmin için çıkıyor. 
ilk nüıbasını görfiııce hakikaten 
bu ibtyacın bir memleket için 
ne kadar mCibim old•ıjunu inıan 
derhal hissediyor. 

Bu nüshada Mıtat Cemal, Ah
met Hatim, Nizım Hikmet bey• 
Jerin şiirleri, M. Şekip, Sellmi 
lzıet beylerin de şayanı dikkat 
birer makaleleri var. 

M. Şekip Bey makalesinde fi. 
kir ıampiyonJup niçin hezimete 
uğrayor? V6cut şampiyonlap 
niçin revaçta? Mevzuunu felaeft 
bir nazar ile tetkik rdiyor. Genç• 
liğio vücut ıampiyonlupaa, ı.a.; 
rekete ve adele faaliyetlerine da• 
ha fazla mevki vermeainla llml 
membalaram arıyor ve b~or. 
Sonunda gençleri kutederelC 
Aman i··rmaaınlar. uıaamamlı• 
canbkl•rm~ "aybetmeıiDler.,, diyor. 

Selimi izzet Bey de ya1111Dda 
edebi hayabmızdaki keımekq· 
ten şikiyet ediyor : "Hiç bir de
Yirde edebiyat tarihi bizde ol
duju kadar keşmekq, fikirlerde 
ıttırallızbk kaydetmemiftir. Tar
kiye Kemalizm, ltalya Fatizm 
ile, Rusya Komilnizm ile ideal 
beldelerini karmutlar iken ço
cuklarımız Eflltuaun felsefesini 
okumaya çah11yor,, diyor. 

Ahmet Haıim Beyin "Zevlu ta• 
battür,, isimli çok ince, çok de
rin hislerle dolu ıiirini evvelce 
Yusuf Ziya B. .. Akisler,, llW 
namuzda Vakit karHerlne tanıt-. 
mıftL 

NAıım Hikmet Beyin ıüri Jeal 
tarzda gllzcl bir his ve .. 
mauumaiclir. 

Mitat Cemal beyin •Hrm. 
gelince : Bu kendine m.U. Wr 
ablak felaefeı~ni ifade u&;ı.. 
Manzumenin bqında Milat C. 
mal beyden bu eserlerin aual 
abndığma dair izahat var. Ba 
izahat arasına manzumenin meY
ıuunu tenvir edecek biru dama• 
16mat illYe edilmiş oluyda daha 
gilzel olurdu. ÇünkG Milat Ce
mal beyin manzumeai güzel, fa
kat biraz mlphemdir. Eserini .. 
mi bir karaltıdır. Bu karalb ba
zan insana muhayyel bir qluya, 
çetesi, yahut delıfetli bir iltill 
ordusu hiaini veriyor. 

Bu karaltı insan zannederek 
hayaletleri yiyen, Uıtunde allbm 
boylu ve siyah saçlı alevler ta• 
ııyan, kandır dea ·ler fecri anç
layıp içen, yakan ve yakan, kaa 
gördn mil cildi ve adellb deliren. 
et g&rdil mil on tırnağı on .,.. 
demir olan bir ifettir, bir ka· 
tildir. Fakat ficir dejildir. Onu 
için ıair bu karaltının babıı bir 
de ismi ezildiğine kanidir. Gene 
bunun için manzumenin ıommcla 
karaltıya kartı ıu yolda hitap 
etmektedir: 

Sırunda taŞ1rken seni ey hnlı karala ' 
Bir dag gibi yübelmelldir topratan ala. 
Pençende bıçık hisli. ok ulvi, kama hakb, 
Bir fclsefeıin sırmalı. çepkenli, kutılı:b .• 
Kalkar öperim alnım cürmün sözü coıı-. 
Çıplaksa ,eavet. ıüsü yolc, maskesi yoksa... 

Edebiyahn bu çorak Ye ko
rak devrinde bu eserleri bir 
araya topbyarak zarif ve temis 
bir ıekllde biıe Yermek ıuıhme
tinde bulunan aabibini tebrik 
ederiz. 
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Tevfik Rüşt.il Beyin bir makalesi Bütçe müzakeresi dün ikmal edıldı 
Harici meseleler hakkın- (Üsttarafı l inci sayfada 

daki noktai nazarımız 
latından alınan mebaliğ ile be· 
raber cem'an yekun 71 milyon 
küsura beliğ olmuş, geçen sene 
bütçesi ise 59 buçuk milyonla 
kapanmıı, bu sene heyeti celi
ienize arzedilen bütçeler yekunu 
da 40 milyon 200 bin lira ile 

1 ile kiye , şimdi cemiyeti akvam azaszndan 
olmamakla beraber, bic miiddet sonra olabilir 
· "Agence litteraire intemational,, 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü beyirı 

bir makalesini neşretmiştir. 
Bu makalede Türkiyenin harici si 

yaseti izaJt ı·e muhtelif harici mese -
leler hakkındaki noktai nazarı tesbit 
olunmaktadır. 

!tlakalenin bu kuımlarını iktibas 
ediyoruz: 

"Hariçte !':ıkı bir bitaraflık tatbi -
kine müstenit bir siyaset takip ediyo
ruz. Türkiyenin harici siyasetini az 
dikkatle takip etmiş olanlar bile, her 
yerde mutlak bir bitaraflık tatbikini 
j ·tihdaf ettiğimizi görmüş olmalıdır -
Jar. 

Rusya ile olduğu gibi Fransa ile 
de ademi ecavüz ve bitaraflık misak
Jarı aktettik. İtalya, Yunanistan, Bul 
gari ·tan ve İspanya ile ademi tecavüz 
muahedeleri aktettiğimizi zikre hacet 
görmüyorum. 

Türkiyenin coğrafi vaziyeti yalnız 
yakın komşularımızla değil fakat u
zak memleketlerle de dostluk müna -
sebatı teminini icap ettirmiştir. 

Türkiye şimdi Cemiyeti akvam a
zasından olmamakla beraber - bir 
müddet sonra aza olabilir - bu bey
n'elmilel müessesenin faaliyetini bir 
dikkat ve aiakai mahsusa ile takip e
diyoruz. 

t'cmiyeti akvam ile teşriki mesai 
içi 'ı iç bir fırsatı kaçırmıyoruz. 

]rkiyenin Sovyet cümhuriyetle
ri olan münasebatı diğer milletle
re .•n münasebatından daha dostane 
gt; u·1ebilir. Fakat Türkiye ile Sovyet 
Til •anın dahilde biribirine benzi)en 
ısl · · t yaptıklarını kaydetmek lazım 
dı r 

J . u ya gibi Türkiye de eski rnüste
bitıerinden bir ihtilal ile kurtulmuş 
ıve yeni bir devre girmiştir. Ru yn i
le münasebatımız, dostluktan başka 
bir şey değildir. Öyle bir dostlui< ki 
bütün deYletlerle idame etmek istiyo
ruz. Başka bir takım ahval ve ~rait
te Türkiye ile Sovyet Rusya arasında 
ki dostane münasebatı daha geniş bir 
mikyasta göstermiye hizmet etmiştir. 

Rusya her devletten ev•·eı Cümlıu
riyet hükumetini tanımış ,.e Ankara
ya resmi bir mümessil göndermi~tir. 

'l'ürkiye kendi istiklili gibi ihtilal
ci Rusyayı da yıkmak istiyen ayni 
düşmanla çarpı~mak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Cenevrede terki teslihat müzakcre
·Jeri esnasında cezri bir terki teslihat 
istiyn hükumet, Türkiyedir. Türkiye 
terki teslihat konferansına verdit;i 
müstakil bir projede, teslihatın her 
hangi devletin tamamiyeti mülkiyesi
ne tecavüzü imkansız kılacak bir nis
Pette, tenzilini teklif etmiştir. 

Proje i, belki kabul edilir, belki 
de edilmiyebilir. 

Fakat reddi takdirinde Sovyet 
Rusyanın projesini ten-iç edeceğiz. 

Ben şahsen terki te!'llihat konfe -

ransının bir neticeye varmadan dağı - bağlanmıştır. Geçen sene ile bu 
lacağınr zannetmiyorum. sene arasındaki azim farkın mü-

Cemiyeti Akvam murahhası 1\1. him bir kısmı şekle aittir. 
Gibson, hükumetinin tekliflerini kon -
ferans heyeti umumiyesine vermeden Geçen seneki bütçelerde fslı 
evvel müsait bir neticeye varılacağı mahsusları teşkil eden ve geç
zannedilmivordu. Fakat Amerika, öy- miş senelerdeki mukavelatla ati 
le şayanı hayret bir proje tevdi etti senelere sari ve bundan tevellüt 
ki, şimdi konferansın bir neticeye var eden taksitin yekununu ihtiva 
ması ümit edilebilir. Amerikanın tek- ı · 

eyliyen kısımlar bu sene ma ıye lifleri henüz tam olmamakla beraber 
her nevi tecavüz silahlarının ref'i için vekaleti duyunu umumiye büt-
müspet bir çarei hal arzetmektedir. çesine intikal etmiştir. 

lşte bu sebepten dolayıdır ki, Türk Kezalik geçen sene bütçesinde 
heyeti murahha~asr, Amerika proje - tayyare cemiyeti hasılatı umumi 
sini f e,·kalade müsait bir surette kar- varidat arasında olduğu halde 
şılamış ve bu projeye iltihak eylemiş bu sene bu mebahğ bütçe 

tir. encümenımızın ten:ıibi ile 
Terki teslihat konferansı için ha- bütçe layıhasının 30-uncu mad

zırladığımız muhtırada yalnız tecavü 
zi silahların Iağvında değil fakat is- desinde gösterildiği üzere hesa-
tikbalde bunların imalinin memnuiye- batı nizımeye alınmış ve bu 
ti lüzumunda da ısrar ettik. Sanayii şekil geçenlerde kabul buyurdu· 
ilerlemiş bir memleketin, harp ,·uı~u- ğunuz 1831 numaralı kanuna 
unda süratle harp malzemesi stokları dahıı uygun olmuştur. Şekle ait 
imal edebileceği malfımdur. olan bu farklar hariç tutulduğu 

Bu hal, bizim mü~a~aa et~i~imiz t. halde yani bu fleneki bütçeleri-
hukuk müsavat prensıpıle kabılı te - I!. . . k A Ü • d 
lif olmıyacağrndan harp silahlan inıa. mızın .!e un~ zerın e geç~n 
Iatının umumi bir kontrola tabi tutul sene butçelerıne nazaran 5 mıl· 
masınr teklif ettik. Harbi menetmek yon küsur bin lira tasarruf farkı 
için teslihatın tahdidini arzu etmiye- mevcuttur. 
cek ~ir memleke.~ bulu.nac~ğ~nı zan • Geçen ıenki müdafaa bütçele
n~t~ıyorum. Turk mılletmm en. s~- rinde eveelki seneye nazaran 11 
mımı arzusu budur. Buna mebnıdır . . • . d'l 
k . · d' k d t l'h t .. t mılyon lıra tasarrur temın e ı -ı, şım ıye a ar es ı a ımızı uç e . . . A 

bir nispetinde tenkis ettik. Kendi ken mıştır. Bu cene tekrar buna ıla-
diliğimizden gösterdiğimiz bu misal, veten 5 buçuk milyon lira tasar· 
diğer milletler tarafından da takip ruf yapılmıştır ki buna nebep ma
edilebilir. Harbin ve harp vesaitinin li ve ve iktısadi buhranın bütün 
kaldırılması, her şeyd~n ~vv~ı. t~~-ak- devlet daireleri bütçelerine tah-
ki arzumuzu ve medenıyetımızı goste- . . . 
recek bir misal, milletlere karşı ifa e- mıl ettiğı tasarruf zazuretı ve 
deceğimiz bir vazife teşkil eder. mecburiyeti olmu~tuştur. Bu su-

Askeri büt~elerin tenkisi sayesin- retle biz de kendi bütçemize isa
de her millet refah ve tealisine sar - bet eden yekünu almış bulunu
fedebileceği muazzam masrafı tasar - yoruz, 

ruf edebilir. ============================ 
.Merkezi Avrupa devletleri bilhassa 

Avusturya ile Macaristan ümitsiz bir 
vaziyette bulunuyorlar. Bunlara her 
ne pahasına ,.e kimin tarafından olur
sa olsun yardımda bulunmalıdır. Tür 
kiye bu devletlerle dostane münase -
batta. bulunuyor. Binaenaleyh onların 
mukndderatile atakadardrr. l\L Tar -
dieu tarafından ortaya atılan Tuna it 
tihadı planının ne netice vereceğini 

henüz bilmiyorum. Evvelemirde bun
dan ne netice çıkacağını görmek lii -
zımdır. Ne olursa olsun bedbaht mer
kezi Avrupa devletlerinin iktısadi va 
ziyetini kurtarmak için her çareye 
baş vurulacağını ümit etmek isteriz. 

Milletler bekliyor, milletler yaşa • 
mak istiyor, harp ve teslihatr kaldIT-
mak, milletlerin gündelik ekmeklerini 
kazanmak hakları, maddi ve manevi 
refah ve itila arzulan önünde iğilnıek 
lazımdır.,, 

ilk içtimını aktederek kanunun 
bilhassa amele haklarına ve ça
lışma saatların3 ait olan kısım

larını tetkik edecektir. 
iskenderiyede Türk ticaret 

odası açıldı 

L 1,fcaret ve Ik tısat Haberleri 1 

Iskenderiye ticaret mümessil
liğinden gelen malumata naza
ren Türkiye ile" Mısır hükumeti 
arasında karadeniz ticaretinin 
inkişafına ve terakkisine gayret 
etmek ve buna müteallik meıail 
le uğraşmak üzere lskenderiye
de bir Türk ticaret odası teşkil 
edilmiştir. lskenderiye ticaret 
odası yapacağı ifler ile maksat 
ve gayesine en kısa yoldan vara 
bilmek için bir nizamname ha
zırlamıştır. Nizamnamenin bir 
suretide ihracat ofisine gönde
rilmiştir. 

Verilen malumata göre son 
zamanlarda Tür" ve Mısır tücca
ri münasebatında böyle bir te-Tütilnlerimlz ve 

Almanya 
Türkiye ile Almanya arasın

daki eşya mübadeleıioi kolay
laştırmak ve iktısadi münasebet
leri çoğaltmak maksadile Al
n;anyada büyük bir şirket tqkil 
edildiği alakadarlara bildirilmiş
tir. 

Verilen mahlrnata nazaran tir
ket Türkiyede bu maksat ve ga· 
yeyi temin için teşkilat vücude 
getirecektir. 

Teşkilat, Tilrkiyeye Almanya
dan ithal edilecek sanayi mad
delerile buna mukabil ihraç edi
lecek maddeler üzerinde çahşa· 
caktır. 

Şirketin en büyük maksadı 
l>ilhassa Türk tütünleri üzerinde 
iş yapmakbr. 

Buğday 
alış verişi 
Dün ticaret ve zahire borsa

nında hararetli buğday alış ve
rışı olmuştur. Fiatlar lSgleye 
doğru on para çıkarak 8 kuruf 
on para olmuştur. Fakat borsa 
kapanırken tekrar 8 kuruşa buğ· 
day ilzerine muamele yapılmıştır. 

Dün şehrimize 13 vagon ve 
500 çuval buğday ile 160 çuval 
fasulye, 518 çuval fındık ıçı, 
200 çuval mısır, 136 çuval su
sam 350 çuval un gelmiştir. 

Ayrıca 2500 teneke beyaz 
peynir, 1000 balya pamuk gel
miştir. 

iş kanunu tetkikatı 
Ticaret odası İf kanunu liyi· 

basını tetkik için bir komisyon 
seçmişti. Komisyon a:ı;aları yarın 

şekküle şiddetle ihtiyaç vardı. 
Bu suretle yeni ticaret odasının 
tüccari sahada ço~ faydalı işler 
göreceği tahmin o!unmaktadır. 
Yunanistan bizden hububat 

istiyor 
Ticaret odasına gelen malu

mata nazaran Yunanistaoda son 
hafta cok yağmur ve dolu yağ
mıştır. Bir afet şeklini alan yağ
mur ve dolunun yaptığı tahribat 
yüzde yetmişı bulmaktadır. 

Bu sene yağmurdan evvel Yu
nanıstanın boğday ve arpa rekol
tesi iyi olarak tahmin edilmekte 
idi. . 

Bu vaziyet karşısında Yunan 
tacırleri derhal lstanbuldaki hu
bubat tacirlerine müracaata baş
lamışlardır. 

Hükumetimizin buna cesaret 
edişi evvela milletin, bahusus 
milli müdafaaya taalluk eden 
mevzularda her zaman izharından 
hali kalmadığı yüksek allka 
ve merbutiyete fevkalade itima
dından, saniyen de milli müda
faa vesaitimizin munhasıren va
tanın müdafaasını gaye edinmiş 
mübalagasız bir tetkilata müs
tenit olmasından ve nihayet 
beyndlmilel büyük bir cereyan 
alan teslihatm tahdidi etrafında
ki arzuları böyle fili eserlerle 
takviyesine hükumetinizin ehem
miyet vermesind~n ileri gelmiş
tir. (Bravo seslerı) 

Derhal arzedeyim ki, bu zaru
ri tasarruflarla beraber Miıii 
müdafaa . eşkilatınız, Milli mü
dafaa teçhizatımz esaslı vazife
lerini ifadan hali kalmıyacak ve 
Büyük Meclisinizin arzu etliği 
rribi bu tasarruf müdafaa teşki
latının umumi hututu üzerinde 
hiçbir sarsıntı hasıl etmiyecektir. 
(Bravo, güzel sesleri) 

Geçen sene gene bütçe münas~ 
betile bu kürsüden arzetmiş oldu· 
ğum gibi gene müsaadenizle arze 
deyim ki, tasarruf için en büyük 
ümit veren orduyu iaşe etmek hu -
susunda memleketimiz fiatlarının 
hala müsait bulunmasıdır. Geçen 
sene ızhar ettiğim bu ümit filen 
tahakkuk et.miş ve bir neferin ia • 
şesini vasati olarak 17 kuruşa mal 
etmek imkanı hasıl olmuştur. Ge· 
çen sene bütçe ile kabul ettiğiniz 
erkam dahilinde olarak dahili es· 
nan olan efradın tamamı talim ve 
terbiyeye almmıt ve zabitan ordu 
mensubini arasında kanunen ve 
kıdemen istihkak kespedenlerden 
bini mütecaviz zatın terfileri ya
pılmıf, orduya mekteplerden çı .. 
karak yeni dahil olan anasır ta • 
mamen yerlettirilmiş ve bunun ha 
ricinde gene ordu için 2000 i mü· 
lıı:~ClYİ.~ ilıl.İ..Ycr.l &•1..i.ti t:ahaillcai-: 
ikmal eClerek ordunun ihtiyatına 
alınmışlardır. Bu sene ümdimiz 
yeni bütçenin ayni erkamı dahi -
linde ayni faaliyetin ayni şekiller 
de devam edeceği ve muvaff akı -
yet istihsal olunacağı merkezin -
dedir. 

Huzurunuzda tekrar etmek lü· 
zumsuzdur. Fakat, gene söyliye -
yim, askerlik hiç şüphesiz mükel -
lefiyet değildir. Her Türk genci 

Müteakıben ZekAi Bey aakerJ 
fabrikalarla harita umum mü· 
dürlüğü bütçelerinden bahsetmiş 
ve bu suretle milli müdafaa büt
çesini heyeti umumiyenin tasvi
bine arzettiğini ifade eylemiştir. 

Bundan sonra Vekil Bey bazı 
hatiplere cevap vermiş, ezcümle 
Mehmet Ali Beyin hava kuvvet
leri hakkındaki suallerine mukabe· 
le etmiş, bu sene Kayserideki tay• 
yare fabrikasının 12 tayyare 
imal edeceğini söylemiştir. 

Bundan sonra vekil hey Aıne • 
rikalılarla yapılan tayyare muka• 
velesine sözünü naklederek hu • 
nun bir senelik bir tecrübe muka· 
velesi olduğunu söylemiş ve de • 
miştir ki: 

- Bu mukavele mucibince Kay 
seri fabrikası onlara verilmiş de
ğildir. Bu fabrika devlete aittir. 
Bu senenin hita.mından sonra mu 
kaveleyi daha uzun seneler için 
tecdit etmek, başka şekilde ta .. 
dil etmek veya etmemek hus\1,,\un 
da her iki tarafın ihtiyarı mev .. 
cuttur. 

Oft Hanze şirketinin Türkiye 
havalarında seyrüsefer etmek im • 
tiyazı yoktur. Bu imtiyaz, yalnız 
Türklere aittir. Hiç bir ecnebi 
şirket Türk havalarını geçit yap· 
mak müsaadesine malik değildir. 
Bütün diğer memleketlerde oldu· 
ğu gibi sahillerimizde nasıl seyı·ü 
sefer Türk sancağına ait ve mün· 
hasırsa hava seyrüseferi de Türk 
bayrağına tahsis edilmiştir. 

Oft Hanze şirketi lstanbulla 
Avrupa arasında işlemek müsa -
adesini almıftır. 

Vekil bey hundan sonra Meh
met Ali ve Mazhar Müfit Beyle -
rin bazı suallerine cevap vermiş-
tir. • 

Neticede fasılların müzakere • 
sine geçilerek kara bütçesi 32 mil· 
yon 243,936, hava bütçesi 943,000, 
Aaniı:. hü•~-: 3,GOS;580, a.•ke rt 
fabrikalar bütçesi 2,955,800 ve ha 
rita umum müdürlüğü bütçccı i 546 
bin 265 lira olarak kabul edilmiş
tir. 

Bundan sonra 932 senesi mu .. 
vazenei umumiye kanunu müza .. 
kere edilerek, reye konulmu~, 
(224) reyle ve mevcudun ittifaki-
le kabul ediJ.miştir. Meclis yarın 
da toplanacaktır. 

için milli bir şeref ve mukaddP.s Almanlar ellerindeki 
bir haktır. (Bravo sesleri) 

Müteakiben Zekai bey, herse· tabloları sattılar 
ne dahili esnan olan efrat mikta - Alman tablo amatörleri para-
rının arttığını söylemiş, 926 - 27 sız kaldıkları ıçın ellerindeki 
de 140 binle başlıyan esnan erba- tabloları satmak mecburiyetinde 
hının 17:l - 174 bine pktığını be kalmışlardır. Bu tablolar l<amilen 
yan etmiş ve: 

- 170 bin esnan erbabı veren modern ressamlara aittir. 
bir memleketin nüfusu 17 milyon· Satış Pariste yapılmış ve pek 
dan aşağı değildir. bilyük bir alaka uyandırmıştır. 

Demiştir. Badehu efradın ia - Satılan otuz tablonun yekunu üç 
cesine azami ihtimam gösterildi - k 
..,. f d h milyon üç yüz otuz bin fran ğini, askere alınan e ra ın ini 
terliislerinde duhullerine nazaran tutmuştur. 
daima 4 - 5 kilo bir sıklet farkı- Meşhur Van Gogun Trinktay 
nm kaydedildiğini lisanı şükranla köprüsü isimli tablosuna 300000 
anlatmış ve orduda vefiyat mik - frank kıymet biçilmişti. Bu eser 
tarının muasır ordular nispetine 36ı000 franka Amiste&damlı bir 
yetistiğini ifade eylemiftir. doktor tarafından satın almmış-

Vekil Bey bundan sonra sö-
tır. Renuarm, "Çenberli kız,. zünü deniz bütçesine nakletmiş, 
isimli eseri 250,000 frankla açıldeniz ordusuna nekil l'e teslim 
mış ve 321,000 franka bir Ameedilen dört açık deniz torpito-
rikalı tarafından alınmıştır. su, dert deniz altı gemisi, üç 

Sezanın " Masada elmalar ., 
muhripten mürekkep olan bu tablosu da 320,000 frank tut• 
filonun sürat ve kabiliyeti har· 
biye itibarile en son tekem- muştur. Gene aynı ressamın bir 
mülatı haiz bulunduğunu beyan manzarası 250,000 franga satıl: 
ederek müteakiben hava bütçesi mıştır. Koronun "Şiir,, eserı 
ne geçmiş, bu arada tayyare ce· 1~0,000 frank, diğer bir eseri 
miyctinin yardınımdan lisanı şllk- 181,500 franga müşteri bulmuş, 
ranla bahsetmiştir. Kurbenin bir tablosu da 150,000 

Vekil Beyin ifadesine iÖre franga satılmıştır. 
hükumet tayyare poıta nakliyatı- Bizim ressamlarımızın kulakla .. 
na da itina ve müzaheret gös- rı çınlasın! 
termektedir. Bunu teminen bu -----l-ti_z_a_r ____ _ 

sene içerisinde lstanbul.Ankara 
l'e gelecek sene de Ankara-Di
yarbekir arasında hava postaları 
nakliyatı başlıyacaktır. 

"Gobi çöllerinde., tefrikamızı yazum
zın çokluğun:: mebni maalesef bugün de 
dercedemedik Okuyucularımızın bizi 
mazur görmelerini rica ederiz. 
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••• Pazartesi , Perşembe Günleri Neşrolunur Mizah Sayıfası ••• 
akkeler, 

Külahlar! 
Omuzları üstünde, kafa yerine 

balkabağı taşıyan bazı yobazlar, 
~ §U şapkayı ne hale sokuyorlar, 
dikkat ediyor musunuz? 

Kimi kuzu postundan, kimi 
yelken bezinden, kimi samur 
kürkten, kimi renkli dokumadan, 
kimi sanduka örtüaünden ma
mul ve her biri bir başka bi
çimde olan bu serpuşlar, ne 
şapkaya benziyor, ne kavuğa 

benziyor, ne fese benziyor .• Ade
ta, Karagözün ışkırlağı, Buhara 
hacısımn yedi dilimli takkesi 
gibi alelacayip, iülünç, maskara 
bir şey.. bir palyaço külAhr 1 

Medeniyet kervamnm arasında 
bir surre devesi gibi dolaşan bu 
yobaz döküntülerile uğraşmak 
polisin ve bunlarla eilenmek de 
hepimizin vazifesidir f 

Amma, diyeceksiniz ki, kendi
·sini o maskara kılığa sokan bir 
budala, zekanın en ince oyunu 
olan istihzadan ne anlar? 
Meşhur fıkradır : 
Aylarca, şehirden uzak, ha

yattan uzak, aşktan uzak, ıssız 
bir dağ başında kalan herifin 
biri, bir güu ahnda merkebile 
oynaşırken, birden coşarak eşe
ğin boynuna sarılıp yanaklarını 

öper. 
Bunu gören arkadaşı hayretle 

sorar: 
- Yahu oe yapıyorsun?. Eşek 

öpülmekten anlar mı? 
Öteki sükunetle cevap verir: 

- Vallahi azizim, ben insani
yetimi göıtereyim de, o ister 
anlasın, ister anlamasın! 

onu gibi, bizde vazifemizi ya
palım da!.. 

Akbaba 

Resim serğisinde 

müşteri ile ressam pazarlık 
ediyorlardı: 

- Şimdi uzun lafın kısası, şu 
deniz resmine ne vereyim? .. 

- Peşin para on lira •.. 

- Yok canım. insaf biraz. 
- lnsaf biraz ya... On lira 

çok mu? 

- Elbet çok.. Dünyada on 
lira etmez. 

Pazarlığı dinliyenlerden biri sö-
ze karıştı: 

- Eder efendim, eder .• 

- Etmez efendim, etmez .. 

- Eder beyim, eder.. Bende-
mz bu san'atm ehliyim .. Maldan 
anlarım .. Su içinde on lir eder .. 

Müşteri, ·hayretle sordu: 
- Demek siz de ressamsınız? 
- Hayır •. 
- Ya nesiniz? 
- Çerçeveci !.. 

-=-
Merhamet 

l.eG 
iki kişi araeında: 
- Yahu, demin 

Ahmedi gördüm, sc -
nin hakkında bir de . 
mediğini bırakmadı .• 

- Ya .. Ne it'di 
bakayım? 

- Doldndırıcı •. Dii 
zembaz • • Sahtekar 
dedi •• 

- Dur, ben ona 
şimdi haddini bildi -
ririm •.• 

Son vapur 
Ahmet Efendi, 

köprünün Kadıköy 
iskelesine inen mer-
diveni başında dur
du. Koşmaktan nefe
si tıkan11uştı. Kesik 
kesik kelimelerle, kar 
şısına çıkan biletçiye 
sordu: 

- Azizim, acaba 
son vapura yetişebi

lir miyim? .. 

(Yarım saat ıJOnra ---..ı...ı~.:..ı.Al.l~~ı..ı,:.ı;~~,..;..<-'..-\ Memur, kekeme i-
il..i ahpap tekrar bu. 0 .._"4 .... :~ miş, nwrara morara 
luşurlar.) cevap verdi: 

- Ne haber?. Alı - - Babababana so-
medi qördün mü?. sosososor mamama -

G .. d.. MUşteri - Resimleriniz eUzel .. GUzel ama, şu tabloda 
- 11or um ya·· saydıruz, yeyeyeyeti -

N l h (Zafer)i niçin ~adın temsil ediyor ? .. Onu anhyamadım ... - ası, addini şirdiniz/ 
bildirdin mi? ı Ressam - AmR.n azizim, siz evli de§il mis&niz ? .• 

ı::::;:;;::;~;;;;,,,.;:;:;::;:E!=~~~$.!!!~rg~~iiiiiiö.iiii::i<i:;:;;:===::::====:;::=~-... Ve gülümsi.yerek, 
- Elbet· • Bırakır. henüz kalmakta olan 

--
Tercih 

iki kadın arcısın • 
da: 

- Bani senin bir 
şairin vardı, ne ol -
du? 

- Ha •• Cevdet 
Remzi mi? •• 

- Evet, evet •. 
- Onu bıraktım., 

Şimdi bJı: tüccanı:ı . 

var •• 
- A, yazık vaild -

hl. • Nasıl ayrıl!lın, 

ayol? ... Ne güzel şiir 
yazıyordu. 

- ilahi hemşire, 
onun yazdığı şiirler, 

bir şiir mi sanki?. 
Sen, asıl tüccanmın 
yazdığı çekleri gör .. 
sen, daha çok bayı • " 
lırsın! .. 

imkansız 
IJoktor, reçeteyi 

yazdıktan sonra haş ı 1 
tanın zevcesine tem ' 
biye etti: 

- BanimeleTUJ.i , 
bu ilaçtan güTUJ.e altt 1 
kaşık vereceksiniz •• 

- imkanı yok, doA 
torcuğum •• Altı ka • ı 
şık veremem. • ' 

-Neden? 
- Topu topu diJrl k,. 

ka.şığınuz var!. 

, . .. 

'vapuru gösterdi/ --Otuz liraya! 
Veli Bey, henı zil -

ğürtlerdendir, hem 
de tuhaflardan • • 

Bir gün, yolda gi -
derken, ihtiyar bir 
lıcuum sordu: 

- EvUıdım lUtf.en 
8aatinize bakar mı -
sınız? 

Veli Bey, gülüm -
ı sedi: 

J - Otuz lira verir.-
seniz bakarım • • 
l - A • • U stüme i · 
lik sağlık •• Bir saa -
te bakmak için otuz 
lira istenir mi ayol? .• 

- Ne yapayım, 
başka türlü imkanı 

yok •• 
1 -Neden?. 
l - Saatim otuz li -
raya, Emniyet san -
dığında rehinde/ .. 

Mukabele 
Küçük C eldl, iki 

• , gözü iki çeşme, ba· 
\ ğıra bağıra ağlıyor-

/ du. 
. l Babası rordu: 

- Ne oldun yav
rum, neye ağlıyor

sun? 
1 Çocuk, sesi hırn;kı· 
rıklarla kesilerek ce
vap verdi: , 
j - Anne annem ••• 
ı Anne annem bana •• 

~ Eşek •• Eşek dedı! .. 
• 

Emin yer Babası, küçüğün 
yanaklannı okşadı: 

- Büyük anne •• 
- Ne var yaı• - Düğ!JnUme iki hafta kaldı .. Biraz dizgin kullanmasını - Zarar yok ycw-

rum? Öğronmek llzım ı.. rum, zarar yok •• Ağ-
- Senin dişlerin ~:.;;;....~.:...,j:::;:::=::::::::::~-:::":Ç'=~=-==::::::::::==;;::=;ı;:::::::::::::::::;:=:::::::==ılBIB--•' lama·· O, senin bü-

var mı? yüğündürl-

- Yok çocuğum •• 
- (Jyle ise şu fın -

dıklarım sende dur -
sun •• Ben mektepten 
gelince alınml, J 
Kendi kendine! ~ < 

--
Sıhhat endişesi 

Bir sarhoşa sor· 
dular: 

Arslan 
Avı 
Kerbelai Kasım, bir haftadır 

kapah duran dükkanının kepeok
Jerini bir sabah ansızın açıp ca· 
mekanın önüne kuruluYermişti. 

Yedi gündür aziz doıtunu 

kaybeden Torik Necmi zaten 
merak içinde idi. Mahalle çocuk-, 
larmdan bu havadisi duyar duy
maz heman kasketi yana yıkb 
şıpıbkları ayağına takb, sokağa· 
fırladı. 

Dükkan uzakta değildi. Köşe
yi döner dönmez, iki dost g6z 
göze geldiler : 

- Ulan moruk.. Karabatak 
mısın be ?.. Bir hafta nereye 
daldın ? Yoksa, V aldehanında 
Acem nikihile yedi günlUğD.ne 
sevgili mi kapatbn ? .. 

Kerbelii kasım, nargilesindea 
derin bir nefeı çekerek savurdu : 

- Y oh gardaşım... Ansızın 
lstanbuldan aynlmahlığım icap 
eyledi... Uzun bir ıeyahat icra 
eylemişem .•• 

- Acaip... Hanki canibe? ... 
Tabii yer yüzünde seyahat etme-

ğe tene:ızül buyurmazmısmız ... 
Muhakkak, ya Merriba çıkmışsı
nızdır, yahut ta Aya!.. 

- Özümle alay etme Torik 
Efendi garda~ım .• Gerçi uzabla· 

ra gitmişsem.. Amma, asumana 
çıhmamişemdir .• 

-E, anlat bakalım, nereye 
gittin?. Niçin gittin?.. Kiminle 
ıittin?. 

- Geççen Cuma geccesi pen
cerede otururken ansızın bir 
teyyare gelip hanemin damına 

gondu .• 
- Eeeeeey •• Sonra? .• 
- Birde ne görem? •• Amu• 

camın oğlu, Meşhedi Hasan ••• 
Silahlarını takmıı, fişenklerin 
guşanmış, güya, cenge gider gibi 
bir gıy af ete girmiş... Meni gö
rende hemen avaz eyledi: 

Kerbelit Gasıml.. Kerbelii 
Gasıml •• Çabub, topların, tüfenk• 
lerin alıp gelesen. Özüm Afrika· 
ya aılan avına giderem.. Soni de 
götürmeklik için gelmişem! •• 

- Oooolan kerbelfil .. 

- Ne var gardaşım? .• 
- Bu Hasan, Meşhedi Hasan 

olmıyacak.. Muhakkak, şu (At 
martini Debreli Hasan) olacak l 

- Y oh .. Debreli Hasan değil· 
di.. Meşhedi Hasandı !.. 

- Peki sonra? .• 
- Sonra, özüm de siJihlarım 

~lıp tayyar~ye bindim .. Afrikaya 
aslan avına gittik ... IUe, şunu söy
Jiyem ki amuca zadem meni gö
tüdiğine çoh fena etmişti... Zira 
hiç aslan vuramdıh ... 

- Neden? 

iki genç kız arasın
da: 

- Ekremle evlen-

- Ralauı nasıl i -
çersin? .. Su ile mi, 
susuz mu? .• 

-Neden? 
- Neden olacah, özümün gel

digv ini heber alan aslanların hem• 
- Vücudum der-ıir 

gibi sağlamdır da misi gorhudan firar etmişlerdi!.. Mahkemede, reisle maznun 
arasında : miye karar verdim .. 

- Ya •• Tebrik e-
ondan .•• 

- Kaynananı öldürmüşsün 
öyle mi? derim •• 

- EYet Efendim.. - Mersi·' Amma, 
sakın kimseye söyle

- Neden öldllrdün? rne •• 
- Merha .. timdea •• -Neden? 

- M:tnal' - Da/ıa Ekrcme 
- Kendime! .• teklif etmedim del .. 

- Hiç böyle okumak da görmedim •• Herif gazeteyi bur· 
nuna yapıştlrmış .. 
-Yahu. o gazete okumuyor ki •• Alacaklıdan saklanıyor 1 

- Peki, suyun hu -
na ne zaran nar? 

- Aman efendim, 
ne söylüyorsunuz:' .•. 
Malumu &iniz, dcı -
mire su damlarsa 
pas tutar!" 

Ne akıl 
Hanımla hizmetçi arasında : 
-Kız, çocuğun beşiğini niçin 

masanın üzerine koyd'1n ? 
- Şey .. Çocuk düşerse duya

yım diye! 
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Tahrip yapan tesirler karşısında 

Vaziyet alıp hakikatı izah 
etmek, vazifemizdir 

Recep Beyin söylediği nutkun metni 
(Dünkü Sayıdan Devam) bir sey söylemiş olsaydı, fırkadan 

cıka~ılm::ı.sı lazım gelirdi. Sırrı Bey 
buyuruyorlardı ki; "Recep Bey dai

·ma benim müstakil mebus olduğum
dan bahsediyorlar., Meclis içtimaları 
her gün olduğuna nazaran hemen bir 
senedir bu müşterek mebusluk ha
yatTmızda Sırrı Beyin karşısında 
ilk defa olarak söz söylemiye mecbur 
oluyorum . Bunun da sebebi. fırl•a
nın ana prensipleri üzerinde yan
lış galiit bir takım ifadelerde bu
lunmuş olması ve bugünkü sıkıntı
da, milletin en büyük menavi kuv
veti olan nefsine itimat. istikbaliue i
timat hislerini selbedecek fikirle
rini buradan söylemek ve neşretmiş 
olmak vaziyetinde bulunmasıdır. 

·Bir de buyurdular ki; kürsüde ~öz 
söylerken arkad::ı.şlarla müsavi derece 
de serbestliğe sahip değil miyim? 
Bir tarath serbesti olamaz 

Arkadaşlar, yaşamıyan bir adamın 
bir ölünün başı ağrımaz. Hayatta 
bulunanlar istirabı hissederler. İsti
rabı hissetmek için o adamın havatta 
bulunması lfmmdır. Hayat, al<irneti 
hayatın tabii olan icaplarını acılarını 
hissedebilmek hassasivetind~ olmak 
lazımdır. Bir devl~t nazari bir 
ölçü ile refah ve saadetin en yüksek 
mertebesinde bulunsa dahi bazı ana
sır daima o güniin kaplarile bir ta
krın harici tesirlerin neticesi ola
rak hayatrmızda bir takım istirap 
safhaları varsa, bunlarr daha iJeri 
gidip, prensipleri~1 ve ittihaz edilen 
tedbirlerin fena olduğu tarzında an
lamak ve o anJayışr muhite telkin et
mek, bunu yapanların, bence u
fak bir kelime ile tarif etti.~im kara 
g.örü.cül~k .fl!anasında tavsif ettiğim 
zıhnıyetın ıçınde bulunmasının en h<i
riz bir delilidir. Bu gibi sözler bu
günlerde daha çok yol alrnrstrr. Bu, tabiidir: Fakat Sırrı Beyin 
lşte benim işaret ettiğim zihniyet te zannettikleri gibi bir taraflı serhcst 
budur. Vergi fenadır. Hükumet olamaz, bu iki taraflı olur. Sırrı 
pahalılığa· çare bulamıyor. Bir gün Bey, buradan söz söylerken arkadaş
sonra da ucuzluğa çare lazım, memle- larm hiç birisi meşhur tabir ile 
1". t buhran içindedir. Hiik.Omet sefe etmeyi yalnız düşündüğü ,.e söy-
bnnlara çare bulmuyor. Teranesi lediği haksız tenkitleri tashih ve-
nere1e ve hangi vesile He olursa ,,1_ ya l'eddetrnek için başka a1·kadaş.. 
sun, tekr~r ediliyor. Bunu yapan- ]arın da serbestisi tabiidir. Sırrı Bey 
l~r, ~~yrı mer'i karanhk bir tehlike- ve blitün Türkiyenin tek vatandaşları 
nın ıçınde bulunduı~umuz kanaatin- müsavi ve müşterek şerait altında ser 
de bu memlekette şumul ve sira- besttirl~r. Bu serbestlik hakkını 
Y~tinc bilerek ve bil miyerek hiznıct et kullanırlar. Fakat haksız olarak 
mış oluyorlar. Nerede bu gizli düş- dermevan edilen noktaların cerhedi
ma~ıun farkında olmıyarak tahrip leceğini dlişiinmek, akıl sahibi olan 
tesırlerini müşahede ederek. kar>:ı- herkesin rnzifesidir. Bir noktaya 
~ında vaziyet ahp, onlara • hakik;ti rlaha işaret edeceğim: Sırrı Bey, C. 
ızah etmek vazifemizdir. Sırrr B~v H. Jl'ırka~r mebusu olmak için bin ki
arkadaşımız, farkında olmıyarak bÜt ~i arasında müracaat ettiklerini ve 
çe ha.kkrndaki mlitaJeat:nr arzeder- namz-et v göst:rilmeyi.nce, .. mü~~a~!1 
k<>n, ıste bu zihniyetin ro~acına _ mebusluga ragbet ettıklerını, soylu
m.eydan ':~rec~k bir <;ok ~özler SÖ} le- yorlar. E':c!· c.~ ~- Frrka~ı me
dı. P.u ~ozJerın, bu mahiyette o'up bus olmak ıçın vakı taleplen ;ta
olmndr~mr takdir ve ternviz etm'eı· . yet isabetlidir. Müstakil mebuslu
~unu sö:-11.r~n zata değil, ·bunu clinlf: ğ7a namzetlikleri de gayet isabetlidir. 
} en ve ı•;nclenlere, umuma aittir \ e burada, aramızda mebus olarak 
Ve ~a~neclerim ki, ekseriyetin bu b:ı~ bulunmaları da gayet isabetlidir. 
takı fıkri de böyledir. Bunlarda gayri tabii birşey yoktur. 

"Doğru, sesleri,, Yalnız kendileri derhatır buyurur-
• Oevletcilik f1rka tuttu-'u lar ki, bu seferki C. H. F. ıtıe-

• nın u busları intihap ohmmadan evvel fır-
bir esosllr kanın umumi reisliği bir beyaun:ı-

Devletçilik, fırkanın tuttuğu bir . me neşretti. Bu beyannamede, bu 
esa~tır. Tel:rar üzerinde israr ede gün Sırrı Beyin müteris olduğu 
ceğim . • devletçilik ve kooperatifçilik ruhu var 

~ırrı Be'- ben fır'a f d d dı. O halde kendileri, bu ilan e -b J' "' e ra ın an . . . 
•:ıuns;;_rdım, bı<nu fırkanın gizli cel- dılen prensıplere muhahf oldukla-

~eler!nde konuşabilirdim. Demek rını h!lerek.: ni~n bu fırkanın me
ıstedı_. ~e devletçilik, ne de ko(\- buslu~·unu ıstedıler. Gerçi fırka ken· 
peratık~lıık aleyhinrle. frrkacı olan disinin. ilan ettiğimiz prensiplere 
efra ttan hiç lJirisi f;rkanın ne ,,.izli muhalif olduğunu· bilerek rnehus 
11.~ açık. celse~erinde böyle bir"' sö~ namzetleri arasma almamış değildir. 
soy1emıye mezun değiJdir. c. H MalUmu aliniz, meclis intihabı, bir 
~ır.k:d~ınrn proğramr ve nizami bun~ politika kombinezonudur. Mebus o-
amır ır. Nasıl ki c H F fk 1 efradında b" . . ' .: • . 'T .nsı an ve olmıyan her vatandaş ayni de-

l n ırının cumhurıyetçılik rece!le muhteremdir. Kendisi me-
~ ] e~eksı de, ş~ı ~udut . dahilindn buslar arasına ahnmamazsa, umumi 

. Y e e 0 ması caızdır. Dıye bu anıl. intiha batta cari olan ve esbabı muci
!~fr tahUJ etmesi nasıl miimkün de- besi mantıkla kabili izah olmryan 
Kılr' : ve yahut milliy~tçilik şu rna- s iyasi tclc1kki1er dolayısile dahile a
f.a( a .se de, _şu ve şu manalara da ge- lınrnamış olacaktır. Fakat şimdi 

Çı~-,. k~~mesı de miimkün değiJdir. anlıyoruz ki, ilan edilmiş olan şart
un • ~ e~asl~r, C. H. Frrkasınm ]ara, prensiplere candan inanma

umumı ~.ongresınde kabul edilen ve mış olduğu halde C. H. Fırkası me
rrad\muzakere cereyan ederken bun- bus u olmak istemişlerdir. Binaena •. 
a~t~ uduBt. ve manaları tesbit edil- leyh fırka mebuslu<Yu için namzet gö!'; 
mış ır. ınaenaleyh frrkanm açık te ·ı . 1 ., • .' 
veya gizli celı:;elerinde b 1 rı rnemış o masında ısabet ve hakı-

1 h . d .. un arın leh I· t l k . ,.ı h k' ve a ey ın e soz söyleneme c:o • ,a e uygun u vermış. ı• eş ur ıtap 
Be ( k d 1 z · .-:ıırır 1 · · h 11 tt'k y, rr a. a. ~saydı, ve frrkanm mese esını a e ı . 
açık veya gızlı hır rnnhfelincle ve öyJel - Devam Edecek -

r::.k.-x-
LNo.: 30 K 
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Nataşa eğleniyordu. Dostları
nın, Hirşfelanm kendisini seTdik
lerini, Stravsın kendisine taptı
ğını zannediyordu. Durmadan 
içiyordu. Nihayet Hügoya em
retti: 

- Veriniz 1 Veriniz ! Şuna da, 
ona da biraz daha veriniz.Bunları 
soyguncu çakal sürüsü sanmaymıı.: 
hepsi bedbahttJrlar. Hele Lola 
çok acınacak haldedir. Kotik 
isminde bir yavrusu var. Zavalh 
kadın talisizdir. Bakınız şurada 
köşede duran odur. Ona çok 

-
kesesinden alarak avuç avuç et
rafa yayıyor. Ken:line bir şey 
almıyordu. 

Bar kadınlarım tamdığ için 
iptidasında şüphelenmişti. Kadı
nın diğer arkadaşları ile bir ola
rak onu soymıya karar verdiğini 
zannetmişti. Fakat Lola'nm kal
binden lrnpan teşekkürleri, sa-
mimi göz yaşları Nataşanın la· 
kayt hali onun diğer kadınlara 
benzemediğini pek açık gösteri
yordu. lbrahime dedi ki : 

Mali işler 
Borçlarımız iki 

türlüdür 
ıJ/usta/ a Abdülhalik B.in 

uıetkunun nıetni 

Memurlara namütenahi salahiyet vererek 

Keyfi bir idareye kapı 
istemiyoruz açmak 

Sükrii Kaya Beyin sUyledlği nutkun metni 
(Dünkü Sayıdan Devam) (Dünkü sayımızdan devam) tıpkı vatandaş gibidir. Her idare .. 

Geçen faiz olarak Maliye bütçesin- Hakikaten filan ve falan vukufsuz, nin memuru başka türlü hareket eder, 
de 300 bin lira derecesinde mevcut tecrübesiz olarak intihap edilmiş ve istibdat idaresinde kendimiz - de gör' 
idi. Bu sene Düyünu umumiye büt- memlekete zarar vermiştir, denilmiş dük. Rusya' da da gördük. Onu11 
çesine bir buçuk milyon lira koymuş.. olsaydı, 0 vakit münakaşa daha maksadı gayet ağır itaati mutlaka 
tuk. Bütçenin encümende müza- kolay olurdu. Ve buna lazım gelen kanunsuz hareket, keyfi icraat, ya .. 
keresi esnasında bu para doğrudan cevap ta verilirdi. idare amirleri pılan fenalıklara sükôt, cep dol .. 
doğruya sene hazine muameHitm- kanun erbabı olarak mektebi ali me- durmak - tabii bu meyanda, zama • 
dan mütevellit bir bütce telakki edi- zunu olacaktır. Yani her meslek- nın büyük idare adamları içinde mem 
lerek Maliye bütçesine nakli tensip te olduğu gibi idare amirlerinin hiç lekete hizmet edenler vardır, rah .. 
edildi. Bu para da Düyiınu u- olmazsa asgari maJilmatı haiz olma- met ve hürmetle anılmıya layık .. 
mumiyeden alınarak Maliye büt- Jarı ıazrmdır. O halde, vukuf iti- tır. Bunların istisnası tabiidir 4 

çesine nakledildi. barile bugünün dünden çok farkı \rar- Benim söylediğim, umumiyetle ek .. 
Bunlar hakikatte her sene devam dır. Hatta meşrutiyet devrinde de seriyetin irae ettiği manzaradır. Bt .. 

eden ve bütçede görülmi:ren masraf. bu evsaf bulunmazdı. Hiç olmazsa zim aradığımız haslet, o büyük a • 
1ardır · bugün kendisinde asgari bir va· damların hasleti değildir. Biz me .. 

1932 bütçesinin ihzarındaki nok- srf aranmaktadrr. murlarımıza namütenahi salahiyet 
tai nazarımız, bütün tediyeleri der- Yalnız tecrUbe kfiU de!jil vererek, keyfi idareye kapı açmak 
piş ederek, evvelki senelerin fili va- İkincisi; yalnrı tecrübe sahibi ola- istemiyoruz. Biz lbu memlekette 
ziyetini göstermek ve sene içinde mü- rak gelmek kadar idare için tehlike- kanunu hakim kılmak istiyoruz. 
tehavvi1 tahsisattan bütçenin ınü- 1i bir şey olamaz. Şahsi meziyetler kanunların çok dü .. 
teessir olmamasını temin etmektir • Bu cehaletin ve cahillerin tefevvu- nunda kalır. En büyük meziyet, ka 

Düyünu umumiye bütçesinde gene ku demektir. Cahilin tecrübesi yal- nunlan bilmek ve tatbik etmektir •• 
bariz bir eski nokta daha göreceksi - nrz kendi hayatına münhasırdır. O- Bu sözlerle Sırrı Beyin sözlerinin bir 
niz. O da dahili borçlarmu:za ait k · çoklarına işaret ettim. Gene Sırrı 
paralar ve bütçe kanununda bu horç- umıyacak ta, eskısi gibi kapı çavuş- Beye, Dahiliye vekaleti tecrübe ile 
lara müteallik ahkamdır. MaiU- luğunda tecrübe göre<:ekte mi gele- n·ektebi olmıydn idareril·k hasletine 

cck. Bizinm memurlarımız tecrübe 
mu alinizdir ki, borçlanınız iki tür- )eri okuduktan sonra iş başında gö- ehemmiyet vermelidir. Mektebi ol .. 
lüdür. Birisi; harici borclarımızdır rürler. Tecrübeleri ve tahsilleri mıyan idarcilik bence her mesleğin 
ki, bir krsmı doğruda!1~ doğruya daha iyidir. Esasen sual sarih olma mektebi olmahdır. Behemehal as .. 
sakıt Osmanlı imparatorluğundan mü dığı için daha fazla cevap vermek gari mahirnata, her mesleğin ihtfyacr 
clevverdir. Bir kısmı kendi boı·ç- müşküldür. Uçüncüsü mümarese vardır· Bahusus idarecilik, idare .. 
larımızdrr. Dahildeki borçlarımı- 1 id' . ciliğin haiz olması l :zım e-elen evs:ıfı: 
zın bir kısmı da gene sakit hükılmet- mese es ır kı, bu da tecrübenin ay- ilmiye diğerJerind :·n tıir<1.z fazladrr. 

nıdrr. Bendeniz<:e, mümarese umu-
ten müdevver, diğer kısmı ise, kendi mt bir tabirdir. Bir hakimin şüphesiz vasi mahimat 
borçlanmızdır. Sakıt hükômetten Yalnız sistem meselesinde her ida- iktisap ettikten sonr;ı içtimai malü • 
müdevver olan borçlar 930 senesi ni- re sisteminin kendine mahsus aradığı mata da valnf olması Iazımdrr. 
hayetine kadar 10,141,000 lirasını evsaf vardır. Her birinin kendine Fakat diğer idare memurunun bun .. 
mahsup ettik. Henüz mahsup edil- göre vatandaş ve kendine göre memu-

1
dan . fadz~a bilmesi lazım gelen şey .. 

miyen 1,772,000 lira rnrdır. Ka- riyetleri vardır er lar ır. 
nunu mahsus mucibince bunlara ta.Jt- lnklllbın 

8 
• d "" t d Mintarafillah yetişen ldarecllerl 

vil vermek ve mukasseten tediye ~ . ra. ~ıııl va ~n aş Çiinkü kendisine verilen sahai me• 
etmek icap eder. inkılap ıdar~mın aradı~ı. vata~ • suliyet, her gün bütün hadisatı ~şe. 

O da bu sene Düyünu umumiye da~, rnemleketın menfaatını. mıl · rinvi ihth·a e-lcn Lir faaliyet saha4 
bütçesinde tamamile tasrih edilmiş- letın .mukadderatını, tıpkı o ~~n.'. - sıdrr. İçinde mühendis1ik, doktor
tir. Encümen, ayrıca mazbata-- leke,tın 1?3~ın.~3:. bulunmuş en bu~uk Juk ve daha bir çok şeyler vardır. 
sında ve kanunda bunların sureti mes ul ~ıb~v~u~unerek, çalışarak bıl - Tecrübe ile bir adam idarecidir diye 
muamelesi hakkında tasrihatta bu- mek, ~ıl~ıgını her yerde, he: za · bu kadar saha nasıl emniyet edilir. 
lunmuştur. Milli bütçelerimize ge- man soylıyerek, memleketle .~laka • Bizim aradığımız ilk viisıf, malumatJ: 
lince; bunlar da iki krsımdır. Biri dar ?lan vatandaşl8:r~ır • B:avo. ilmiyedir. Mektebi olmıyan idar~ 
tekalifi milliyeden ve diğeri 1513 seslerı, alkışlar,,. B.~zı~. aradıgımı~ cilikten anladığım mintarafillah ye. 
numaralı kanun mucibince 1927 sene- vatandaş budur. Çunku demokras1 . . • . · . 
si nihayetine kadar hükumeti mil ve cümhuriyet ne istibd~Ua , Qldu - tışen. ıclayecılık, de?Iekt.ır • . • 
,liY.e borçl~mhr. Tekalifi milliye- ğu gibi, kafa kırar. ne de meşruti • Bı~.'. ıdarecılerı!!. .~ıntarafıllah ye. 
den olan borçlarımızdan 4,858,000 11- yette olduğu gibi aldatır. Burada tl~cegın~ kani degıhz • • ~n~la~rn 
rası tesviye edilmiştir. 1513 numa- en çok rey sahibi, idareyi yapar. okur,arnk, çah~\:ak ~etıştır~ı~lcrme 
ralı kanun mucibince kabul edilen ve Bu kadar reyim vardır. İdare be • kamız· . Onun ıçın mıntarafıllah ge~ 
bugüne kadar tahakkuk eden 3,727,000 nimdir, denir. Rey verebilmek i . len padışahlan da ba~mrzdan attık• 
liralık borçtan 1,089,000 lirası te- çin, behemehal memleketi işlerile a - ~lemurşl~n;ızdak adrad~gdımız. ev~a1f ~U· diye edilmiştir. Geri kalan ve henüz lakadar olmak lazrmdrr. Alaka • ur· ım ıye a ar .1 are amır ~enn
tesviye edilmiyen 2,638,000 lirası dar etmek te cümhuriyetin vazifesi • den,. hakkında takıbat y31ptıgımız 
ise, bütçeye konulan tahsisattan dir. Bugün cümhuriyetin mükad ve bıraz da sertçe dev~an~ıgımız .me~ 
tesviye edilecektir. Bu ncvı· borcla- deratına hakim olan fxrkamız da muı_:la~ v~v~dır • Se~b1?. bılhas~ ıda~ re amırlıgı, çok guçtur. Kanunla 
rın senelik itfası ve faizi tama- ============================= eline verilmiş bir çok takdir salahi· 
mile bütçeye alınmıştır. Bundan nulmuştur. Encümenin gerek doğ- yeti vardır. Bu ihtiyaridir. Bu 
maada mübadele zamanından kalma rudan doğruya tediyatımızın intiza- okorkiirite dedikleri bir salahiyettir. 
ve henüz mahsup edilmemiş tahsisat· mını muhafaza arzumuzun teshiline tcabrhal ve maslfthatr takdir ederek 
sız ve hesaplan kapanmamış bir ve gerekse bütçenin tevazünü yolun- işi intaç etmektir. Ölçüsü her yakit 
takım masraflar vaTdr·r ki, onların da gösterdiği dikkat ve itinayı muvaffakiyette olamaz. Hele mu• 
da mahsubunu temin etmek ve herke- memleketimizin cenup ve garp kıs- rnffakiyetsizlik kanunla da olsa bü4 
sin alacağını vermek için bütçe ka- mından geçen sene fazla ihracat ol- yük bir nakisedfr. tdare amirinin 
nununda esaslar vazedilmiştir. Borç- duğu için bu sene kıl, geçi miktarı ge- tutacağı nokta. her gün daima ve 
lar hakkında Cümhuriyet hük<ıme- çen seneye nazaran aşağıdadrr. Tah- daima muvaffakiyettir. Politikaçı
tinin noktai nazarı, halkın Maliye- minatrm geçen seneden az olması hay- Jık ve bilhassa idarecilik her gün mu· 
den alacağını vaktinde ve zamanın van adedinde tenakustan ileri gelme- vaffakiyetle beslenir. Refik Şevltet 
da almasıdır. Bu düsturu hareketi- yip, geçen sene kabul buyuruJan Bey arkadaşımızın küçük memurlar 
mizdir. Azami gayret sarf ederek kanunun bu seneden itibaren vergi hakkındaki sözlerini zabıtlardan 04 
bu düsturdan ayrılmamak azminde· tarifesinde tenzilatı icap ettiren ah- kudum. Küçük memurlarımızdan 
yiz. Bu cihet üzerinde encümen- kam bulunmasından mütevellittir. l{ıl yalnız dahiliyeye ait değil, diğerJe4 
de yapılan müzakere neticesinde he- geçiler hariç olarak küçük hayvanlar rinin içinde de evsafr matlôbeyi ta .. 
nüz tesviye olunmryan 1932 mali sene- adedi geçen seneki gibidir. Srğır, at mamile haiz ve memleket işleı·ini ta. 
si bütçesile tediyesi ve hakkım al- gibi büyük hayvanlarda fazlalık var- mamile gördüklerine kani o1madıkla4 
mıyan kimsenin mali hatta muhtelif dır. Sığrrda 417 hin fazlamız var,- rı Yardır. Fakat bunu eski za .. 
borçları da temin içi11, bu borçların dır. manın tahribatına vermek lazımdır. 
da tesviyesi için bazı esaslar ko- - Devamı Yarın - _Devam Edecek_ 

- Güzelim. Çok Jatifsiniz. 

Haydi artık çok geç oldu. Mil· 
sadenizle sizi evinize kadar teşyi 
edeyim. 

Nataşa bu sözleri duyunca ha
yalden hakikate intikal etti. Kı
zardı: 

lmkam yok. Benim evim 
yok. 

Zararı yok. Oturduğum o· 
tele geliniz. Odamın yanında bir 
odada katarsınız. 

Hayır istemem. 
- Neden? 
- Nezaketinizi ıui istimal et-

mek istemiyorum. Dostum Mura
da kalacağım. 

- Pek ala yarın görüşürmiyiz? 
- Şüpheıiı' her gün saat beş-

te buradayım. 

rar buluştular.--Hüge Ştravs ya- - sene beslemiş oJan aşıktan a-::: 
oma Murayıda almıya mecbur Jıyorsun. Sonra aç ka'mamalısın • 
oldu. Mura Nataşanm böyle ahı Beni dinliyor musun, uyuyor mu· 
v~!~,ı~r~e acemi olduğ-unu bil- sun ? .. Akim nerede ? .. Biraz ne• 
~ıgı .ıçm onu yalnız bırakmak şelen.. N ~ bu hal ? Yoksa git· 
ııtemı~ordu. Maksat kıraldan mek jstemiyor musun ? 
tam hır vurgun yapmaktı. Bunun N w • 

içinde büyük maharet isterdi. d~taş:ı boguk bır sesle cevap 
O lbrahimle beraber buluna- ver 1

: 

Caktl Şt Vs S S 
.k. .. l - Hayır! Hayır! Gitmek is-. ra e a en ı ı guze . y 

kad t h. t kt k d tıyorum. alnız "Kra1,, la bera· m eş ır e me en zev uy- b ı. J , 
d w 'ld' B 1 t .. 1 er na amıyacağım. Ya Viyana da 

mıyor cgı ı. un ann esırı e . 
k d k 1 k 

benı buna mecbur ederse •• 
yeme 'snasın a onuşu aca T .. . · 
· \ · d k ı t ti b v 1 - abu senınle kalacak.. Al-lf erm e o ayca a ıya ag a- l h .. . 
nacağım tabmin ediyordu. a ım boyle aptal karı da hıç 

Erkekler tütün yaprakları kok- görmedim. insan dünyada böyle 
lıyarak konuşurken Mura Nata- talie mazhar olamaz. Daha bili 
aıya nasihat veriyordu. naz mı ediyorsun ? Herifin neıi 

- Aptallık etme! Biraz ıonra hoşuna gitmiyor? 
bizi teşyi edecek, senin elbiseye, Hiç olmazsa iri yarı, güzel._ vermenizi rica ederim. Ötekiler

den fazla veriniz. idare ettirme
sini bilir. 

Hügo Ştravs ıou derece eğle
niyordu. Bu saçı omuzlarına ya
yılmış, l<üçiilr. Rus kızı bir periye 
benziyordu. Saadeti Ştravs'un 

- Böyle kız asla görmedim. 
ceplerimi boşalttı. Bereket v~rsin 
yanımda çek karnem var. Eğer 

ses ~ıkarmasam az zamJnda bü
tün st>rvetimi mühtaçlara dağ'ıta-
cak. Sevgisi de böyle ateşliyse 
doğrusu iyi eğleneceğim. 

- Perapalasta bir kaç tütün 
taciri davet ettim. Akşam yeme
ğine oraya gelirmisiniz? 

- Memnuniyetle .• 

çamaşna ihtiyacın olduğunu, Ja- beyaz bir adam.. Onu senin 
ponralının yanma dönüp eşya- yamrı yumru japonunun yanına 
Jarını alamadığını söyliyecei'im. koysalar da hangisini tercih et• 

Eğilerek uNataşa,, nın omuzu
nu öptü. Ve kulağına fısıldadı: 

xv 
Ertesi günil Rornuvarda tek-

Biliyorsun ya! Bu akşam gidiyor. tiğini bilseler senin için ne der-
Sana çok para bırakmalı.. ler bilir misin? 
Kimbilir ne olur. Seni bir buçuk (Bitmedi) 
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--- Koyun eti Kuzu eti Sığır eti - 57,000 3000 16,000 Harbiye mektebi 

Merkeıl idaresi Galatı köprllbaşı B 262.3 
Sube il, Sirkeci t\lühürdar zade Han 22640 

Dlyarbeklrde oan dotUfU uo u1 400 100 8,000 Siı•ari binicilik Mp. lzmlr • Pire • ıskenderlre 

Çiçek sergisi :_anbab-:,._ ·~: ·~:; S,000 1000 6,000 Topçu Nakliye Mp. postası 

(lzmir) 28 Haziran Sah 1 t 
de Galata nbbmından. 

Diyarbekir husus! muhabirimizden: ôtı• .. 1~17 12,17 
Diyarbekirde meğer ne çok lldııdl • 16.18 16,18 

çiçek Ye çiçek meraklısı varmıı. Akfam • 19.4S 19,45 
Halke't'i geçen hafta bir çiçek Yam • 21,48 !1,48 
sergisi açb. Bu sergiye Gç yiiz tıuü • 2,10 ~10 
saksıdan fazla gül ve çiçek ko- Ydm ıeçen } 174 
nulmuıtur. Hılke't'İ bahçesini bir Gtınler' 

175 

Yukarıda yazılı mahallere bizalarındaki miktarlarda sığır, ko
yun, kuzu, eti pazarhkla satın alınacaktır. Pazarlığı 2 • Tummuz-
932 cumartesi güoll ıaat 14 ten 16 ya kadar Tophanede Mer· 
kez kumandanlığı satan alma komiıyonunda icra kılınacaktır. ~·
!iplerin ıartnameaioi görmek için komisyona m6racaatlan ve ış
tirak için de muayyen vaktinde komisyonda hazır bulunma· 

Trabzon Postası 

(CUMHURiYET) 29 Hazi· 

ran çarıamba 18 de Galata 
rıhtımından. lan. (40) (2919J 

çiçek cenneti haline getiren bu Yılm 1ra1aa } 190 189 \ 
Çeki 

• • • 
aergi, biltilo Diyarbekir balkı GOnlert 

tarafından ziyaret edildi. Hafta 
sonunda hakem heyetinin verdi· 
ği karara göre birİ!1cili~i • D!~a: 
rbekirli Etem Beyıa, ıkıocıbği 
jandarma mulbakı yüzbatı Mitat 
Beyin glllleri; çiçek kısmı?da is~ 
batkltip Mitat Beyin çıçeklerı 
birinciliği, doktor Şiikrll Beyin 
çiçekleri ikinciliği kazanmışbr. 

HAVA. - DUn sıcaklık uam1 26, ug&r. 
1'5 derece olarak tesbit edllm1fth'. Bu gtln 
ril:qlr mUtehavvU aUraUe eııecek bava ek • 
ııertyeUe açık olacaktır. 

RADYO J 
I._ ----- Bugiin 

tSTANBUL - 18 den 19 a kadar gra
mofon, 19,30 dan 20,30 a kadar Belkla Ha
mın, Ca§ar h&mm, .A.amı beyin lftlrakil~ 

1132 Topçu Atıı Mp. 
850 Olçme taburu 
690 Eczacı mektebi 

41 35 Mltepe As. Ls. 
1150 ihtiyat Za. Mp. 

700 Gedikli Kç. Za. Mp. 
320 Aıker konaiı 
300 Askeri Matbaa 

Gül birincisine yirmi bef, çiçek 
birincisine de on be, lira naktt 
müklfat ve diierlerine de birer 
takdirname Yerildi. 

au, ajana haberleri, 21 dım 21,ao a kAdar 28 Levazım dikim eyi 
atudyo saz heyeti, 21,ao dan 22 ye kadar 850 Merkez kumandan· 
Batiye hanım l§tlr&klle aaz, 22 den 22,41) a l 
kadar lltudyo orkeatruı. tlı 

HalkeYi, gelecek sene daha 
büylk b;r gill ve çiçek sergiıi 

vttANA (1517,2 m.) - 12,30 lronler, 18.40 252 Askeri Milze 
pl&k, 15 pl&k, 18 konaer, 20,25 Don Juan, 700 Glllbane hastanesi 
23,IO dana. - -

açacaktır. BÜKRICf (31N.2 m.) - 13 pille. 14 11107 YekOn 
Ş.VLet pWc, 18 orkestra, 18,10 orkestra, 20,,0 plAk, Ç k" 

" 21 oda muslklsl, 21,,B solo, 22,115 oda mu - e 1 
------------- ıdkı.I 4000 Kuleli lisesine 1 u '5 Matbaamıza gelen nerler: · 8 N 

Askeri mecmua teU:.~~ :~ ,:>~:, ~;!r,mt~~ 410 Askeri Tıbbiye Mp. ~ ~ 
Oç ayda bir çıkan bu kıymeUl mealek spor ve edebiyat, 2uıs koruıer. 23,156 haber. 370 As. Baytar Mp. :. ]" 

mecmuumm haziran aaym dolgun mtlnd9- BUDA.PEŞTE (M0,5 m.) - 10,15 kon • 2000 Piyade atıf Mp. :S ~ 
rtcaUa çıkımftır. llealeğe ait tetkik maka- ser, 11,0G komer, 18,30 Viyana haberleri, ---
lelerlnl, rulmlerl mubtevtdlr. Aynca tarih 19,40 pll.k, 21,25 orkestra konseri, 22,sn h& b J ôU 
kwn.mda 1at1klaı harbi hatıralarından lkln- ber, 21 olsan muıdkUıt. yukarıda mahalleri hizalarında 
d tnGDU muharebe8lııde 11 inci tırkaımı ro OSLO (lOTl,~ İn.) _ 18,30 .ıon muıdkt· d l d d 'k" t 

Kanuni .. yazılı mik ar ar a o un ı ı ıar • 111 izah edilmektedir. SWeymanm ıd, 19,30 konferans, 21 kouer, 21,SO tlgan 
BatcSat seteri hakkında bir tetkik de ntve muıdklsl, 22,10 ıı1yu1 haberler, 23,15 Tr18 • namede kapab zarf ıuretile ••· 
olarak vertımeıctedir. tan operası. tın alınacaktır. Mnaakasalan 17 

f M•hkem6 ve icra Hin ları 1 
lshnbul Mabkemei Asliye Bi· 

rinl!i Tic.,et Dairesinden : 

KOBKOVA. (18M m) - 12 haber, 1.3,30 Temmuz 932 Pazar gOnll Hat 
haber, 1' edebiyat, 15 slra&t, 111,IO muıdkl, d T b d M k 
ıı haber, ıa,30 haber, ı1,ıo mwdld, ı8,ıo 14,30 a ı op ane e er ez 
muaDd. 1a,ao haber, 19,30 haber, 20,10 mu- Kumandanlığl aatm alma komia· 
al1d. yonaada icra lnbaacaktır. Talip-

VARŞOVA (1'11 m.) - 13,46 pl&k, • x. k · ' 
Tttrklye l!lanayt wı lfaadla Renk.- a~u

lcatı B.W Fe'VSI Beyta btıuabul l!llJkeolde 

Hall'!J bam altında 1, Jli'o. da tDceardan 

ı~ • hıaet Debbat Efendi ale7111De icra 

ıuıs pı&ır, 11,10 pWc, ıa,40 pllk, ı8 kon- lerin prtnameaıni ıvrme ıçm 
.... ıo,20 daD8. 21 kon.9r, 21,156 dana. lromiayona maracaatlan •• itti-

KöNtoVO'sTllR HAVZEN cısaıs m.) - rlk için de prtnamesi Yecbile 
T jlmna8t1k, .,1a kamer, 11 pllk, ıs konaer, buırlayacaklan teklif mektup· 
lT ,ao komer, 19 musiki baklanda, ıı 1tor.-kanununun 17Z inci nıadcleslne laU-

ıf!Asmn hüküm verilmesi haklnnıl!ı 

"27470 do9ya numaraalle vuku bulan talebi 

ııer, 21,so dana. lannı ihale gtlnDaftn muayyen 
Yarın vaktinde komisyon riyasetine 

ViYA.NA. (&11.1 m.) - 12,80 kouer, 
9ır.erlae cllaJenllmek üure clant elaaaa ll,'4> pWı, 18 pl&k. 11,JO bir PIU19o 1'1,'50 

l9oroluaa llaU 1uıaır lkametsAlu meoblll al· kamer, ıı,1a muaUd, IO,llJ ımn.r, 21.015 kon 
tatu olbaptakl davetiye u.bnna mtttıa,ır aer. 

tarafından verilen metnıbatıaa aaıa,.mu, Bürauı:ş (3H,2 m.) - 11 pllk, H 
cıldala dhetle H. U. M. K. nun Hl ln<'l plAk, 18 koruıer, 15,10 konaer, 20,40 plik, 21 
"'acNell macılblncıe llAn lllU'etlle tıelıllpt ita· orkestra, 2Ul5 tapnnt. 
... kani' ftl'llmlt wı teblltl muktezi ft'l'.ık ROKA. ("1,2 m.) - 21,0S pWc, 21,45 
nııabkeme dlvanhaneetne talik kılmmıt oldu- komedi. 23,55 haber, 
taadaa lıorclu Bacı Melunet J>eblıat Efeıı• BUDA.PEŞTE (M0,15 m.) - 10,115 kon • 

ecr, 11,05 kon.ser, 19,"6 komıer, 20,20 macar 
...._ )'991111 nwdıı•Juıme olu 115 - 1 - 8S% da.nalan, 28,30 çtgazı muslkla1, 2' koııaer. 
perwembe &1bıtl mt 11 

de mahkemede luwr OSLO (1071,4 m.) - 22 keman koııaert, 
lıolmınwlddan takdirde t.lebln l'Q'&Plann- 2a mllahabe. 
• tif!tldk olunacafl telıllt mak•mma lwın llOSKOVA. (1304 m.) - 20,lG mualki, 
olmak here UAn olunur. 21 Politika. 21 tranaızca neorlyaL 

KöNtGVOSTE!ı HA VZEN (1885 m ) -
lstanbul 4 üncii icra memur· T jlmn&at.lk, 1,1s konaer. 15 konser, 11,!0 

laj'undan: kouer, 19 koneer, 20,SO konur, 23,10 B«· 
Temamına elli bin yedi yilz doksan tinden naktı, 23,150 konaer. 

Ura kıymet takdir edilen Beyoı.ıu Feruıa PAR18 <1726 m .) - 20 tiyatro, :?f>,!5 
"' edebi mtıaahabe, 21 koDRr, 21,40 kron.ile. •I• mahallesinde soğana otlu sokağında 

atik 23-25 cedit 1, l· I numeıolarla bod- Sabbk arsa 
romdan mada (6) altı katlı klrgir ıpart· Jiatih HalmadiJrltlğtfnden: 

--------------
manm rubu hissesi açık artırmayı vaz 
edilmiş olup 14 7.932 tarihinde şarına- Eyiipte cezeri kasım mahalle· 
mesl dh·anhanere t~lik edilerek 1·8·932 sinin ç6mlekçi fokağanda (32) 
tarihine müsadif pazıu resi günü saat No. lı anının müzayedesi bir 
14· 17 ve kadar lstınbul 4 cil Jcra Dal- hafta temdit edilmiştir. YeYmi 
resinde· açık aıtırma suretiyle satılacaktır. ihale olan 30 haziran 932 tari· 
Arurmayı iştirak için yüzde yedi temi- bine mGsadif perıembe giinü 
nat akçesi alınır. Müterakim vergi Bele· mUzayede Ye ihale komiıyonuna 
diye vakıf icaresi müşteriye aittir. icra mDracaatlara. (2928) 
Ve iOts kanununun 119 maddesine teV· 
ffiken haklan Tapu sicilleriyle sabit ol- Daru, .. t•k• ll•e•I mUdl• 
mıyan ipotekli :ılacaklılar ile diğer alA- rlretlnden : 
kadarlann •e irtifak hakkı sahiplerinin Mektep için bir eene zarf mda ah -
bu hakların ve hususiyle faiz ,.e mesa· nacak 65000 kilo ekmekle 700 çe -
rife dair olan idaalannı ilin tarihinden ki odun ve 6000 kilo mangal 
itibuın 120) gün içinde evrakı müsblte· kömllrü ve 50 ton kok ve 80 ton 
lerlyle bildirmeleri llzımdır. Aksi halde kınble kömürlerinin kapalı zarf u • 
haklan Tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar ııulile milnakaaaaı icra lulınacağın • 
sınş bedelinin paylaşmasından hariç ka- dan talip olanlann mUnakuaya iş· 
lırlar. AlAkadarlınn işbu maddeyi kanu- tirak için Temmuzun ikinci cu 
niye ahUmına göre hareket etmeleri ve martesf ıUnU saat 14 te ve prtname • 
daha fazlı malOmat almak istiyenlerln leri prmek için her gin Nuruosma. 
1931-109 ttoıya numerıslyle Mımuriye- niye'de Cemiyeti Tedrislyel lalAmiye 
timtze müracaıdın ilin olunur. (32!7) M11dfriyetine mttracaatlan. (2830) ;__ ____ ..,:_ ______________ _ 
Gedikpaşa'da Jandarma Satı

nalma komisyonundan: 
Nnmunesi veçhile dokuı bin bet yüz bayYu bmar fırça11nın 

kapalı zarfla milnakaaası 12- Temmuz· 932 tarihine mllladif Nb 
ı&nll saat on bqte yapılacaktır. Taliplerin prtname n nDmuneyi 
girmek &zere her glln Ye mllnakasaya iftlrak için mezkGr ton· 
de muayyen saate kadar teminat •e teldifDuaelerile beraber k• 
---- mlracaatl•n. (2807) ·. 

Yer•eleri. (24J (2685) 
• • • 

Harp Akademisi bayvanah lh· 
tiyacı için 275 ton arpa kapalı 
zarf ıuretile satm alınacaktır. 
Mllnakasası 18 Temmuz 932 
Pazartesi gliaB saat 14,30 da 
Tophanede Merkez Kumandanlı· 
ğl aatın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin tartname· 
ıini g&rmek için komiıyona mu· 
racaatları ve iştirlk için de ıart· 
namesi veçbile haurlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale ıftnOnOn 
mua1yen vaktinde komisyon ri· 
yasetine vermeleri. (25) (2686) 

••• 
Merkez Kumandanlığına mer· 

but mütuesat ihtiyacı için 20 
kalem yazlık sebze Harp Akade· 
miıi için 1 O kalem yazlık ıebze 
iki fartnamede pazarlıkla satın 
alınacaktır~ Pazarlıkllrı 30 Ha· 
ziran 932 Perıembe ,Unll saat 
14 ten 16 ya kadar T opbancde 
Merkez kumandanlığı satın alma 
kpmiıyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin ıartnamesioi g6rmek 
için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de muayyen vaktinde 
komiıyonda hazır bulunmaları. 

• • • 
Kilo 
800 Sadeyaiı 
500 ~abun 
300 Zeytin yağı 

(42) (2921) 

Y eıilkay Hava Makiniıt Mek· 
tebi ihtiyacı için yukarıda yazılı 
erzaklar bir ıartoamede aleni 
münakasa suretile salın alına· 
caktır. Münakasası 19 Temmuz 
922 Salı gnnn saat 14 den 16ya 
kadar Tophanede Merkez Ku· 
mandanlığa Satıoalma Komiıyo· 
nunda icra kılınacaklar. Taliple
rin prtnamesini g6rmek ıçia 

komisyona maracaatlan ve itti· 
rlk için de muayyen Yaktinde 
komiıyoada hazar buluamalan. 

(46) (2925> 

Meşe le Gmllrn 
15000 Harbiye mektebi . 
1600 SDYari binicilik mektebı 
4600 Fen Tatbikat mektebi 
2000 Topçu Nakliye mektebi 

23200 
Yukarda mahaller için hiza· 

sında yazılı miktarlarda 23200 
kilo meşe k&mDril bir şartname· 
de aleni mOnakaaa ıuretile satın 
alınacakbr. Mnaakaıası 5 Tem· 
muz 932 Salt gllnll uat 16 ya 
kadar T opbanede Merkez. ku· 
maodanlığa 1ahn alma ko!Dı•y?· 
nuoda icra kıhnacaktrı. T alıplerıo 
ıartnaaı eıini g6rmek için komis· 
yona milracaatları ve ittir ak 
için de muayyen vaktinde ko
miıyonda hazır bulunmalan. (20) 

, (2616) 

• • • 
Kilo 

lzmlr • Mersin Post••• 

(ANAFARTA) 29 Haziran 

çartamba 10 da idare nhta· 

mından kalkarlar. 

lzmlr Ekspres postalar1nd• 
lstanbul • lzmir ücretleri 

Kr. 

1 inci kamara 

2 inci ., 

3 ibıcil " 
Gaverte 

1500 

1000 
800 
300 

Mersin postelar1ntlil ı 
lıtanbul - lzmir üçretleri 

Kr. 

1 inci kamara 
2 inci 

" 
GO•erte 

1000 
800 
300 (2882) 

.. --··-·············-··············-.ı:.-.:: 

ı~ ~~1~;~. r~Iiffi 
20500 Patlıcan ı; . KARADENiZ POSTASI 

: ~::.!·:::.ı.. ftERZURUM 
9300 lıpanak :: vapuru p rt • 
2500 Dolmalık yeıil b6ber jl 27 Haziran aza eSJ 

400 Salça il gilnü akşamı Sirkeci' den bare-
185t.O adet Limo\ ii ketle (Zoaguldak, lnebolu, 

·: 
5200 Kuru soğan i: Samsun, Ordu, Giresun, Trab-
9500 Patates ii zon, Sürmene Ye Rize) ye 
Harbiye, Sll't'ari Ye Top(:a Nak· ı gidecekir. 

liye mektepleri ihtiyaca için yu· 1 Fazla tafsillt için Sirkeci 
lrard• yazılı ıebzeler kapah zarf. Yelkenci Hanındaki acentalı· Ü 
suretile utın almacakbr. Mina T l 2l515 g 
kasası 5-Temmuı-932 sah gDnn Ü::~==~=;:~;;.~~;;::m~:ı~:::a:amm::::!: 
ıaat 14,30 da Tophanede Mer- yonda hazır bulunmaları. (45,I 
kez Kumandanlığı saha alma (2924) 
komisyonunda icra kılınacaktır. • • • 
Taliplerin ıartnamesini g6rmek Harbiye mektebi ihtiyacı içia 
için komisyona mOracaatlan ve 9000 kilo yufka, 4500 kilo yo-
ittirak için de tartnamesi veç- ğurt iki ıartnamede aleni mDna-
hile bazırbyacaklan teklif mek· kasa suretile satan abnacakbr. 
tuplarını ihale gDnDnDn muayyen MOnakasaları 2 Temmuz 932 
vaktinde komisyon riyasetine ver· cumartesi gllnG saat 14 ten 16 
meleri. (13) (2609) ya kadar Tophanede Merkez 

• • • kumandanhtı satın alma komis· 
Yeıilköy'de Hava Makin;st yoounda icra klınacaktır. Talip-

mektebi ihtiyacı için 360 çeki terin prtnamelerini ıörmek için 
odun alf.ni mOnakasa suretile komisyona miiracaatlan Ye İftİ• 
satın alınacaktır. Münakuası rak için de muayyen Yaktinde 
17-Temmuz-932 Pazar gUnll saat komisyonda hazır bklunmaları. 
16 ya kadar Tophanede Merkez (43) (2922) 
Kumandanlığı satın alma kom.is· • • • 
yonunda icra kılınacaktır. Tahp· Harbiye mektebi bastanesile 
Jerin tartnamesioi g3rmek .için Süvari Binicilik mektebi ihtiyaca 
komisyona mOracaatları ve ışti- için 24200 kilo siit aleni mDna• 
rlk için de muayyen vaktinde kasa suretile aatm alıcacaktır. 
komisyonda hazır bulunmaları. Münakasasa 6 Temmuz 932 Çar-

• • • <
23

) (
2684

) tamba günü saat 16 ya kadar 
Harbiye mektebi ihtiyacı için Tophanede Merkez kumandan· 

500 kiJo teni müna· reyağı ale lığı sahn alma komisyonunda ic-
kasa suretile satın ahnacakbr. ra kılınacaktır. Talip!erin ıartna• 
MOnakasaaı 6 Temmnz 932 Çar· mt:sioi g6rmek için komisyona 
şamba gtinil saat 16 ya kadar mOracaatları ve iştirak için de 
Tophanede Merkez kumandan· muayyen vaktinde komisyonda 
lığı satan alma komisyonunda hazar bu1unmiları. (16) (2612) 
icra kılınacaktır. Taliplerin tart· • • • 
n•meıini g&rmek için komiıyona idareleri Merkez Kumandanlt-
mOracaatları ve ittırak için de ğına merbut mDessesat için 2000 
m•ayyen vaktinde komisyonda kilo sirke aleni mDnalıasa sure-
bazız bulunmaları. (14) (2610) tile sabo alınacaktır. MOnakaaa• 

• • • sası 19-Temmuı·932 salı glhall 
Piyade Atıı mektebi için 13 saat 14 ten 16 ya kadar Topba-

kalem sebze pazarlık suretlle satan nede Merkez Kumandanlığa saba 
ahnacaktır.MUoakaaası3· Temmuz- alma komisyonunda icra kdıaa-
932 pazar gOnll saat 14 ten 16 caktır. Taliplerin ıartnameaiDi 
ya ndar icra kılınacaktı. T atiple· g6rmek için )i omisyona mllra
rin ıartnamesini g6rmek için ko- caatlan iftirak için de muayyea 
misyona miiracatları ve i,trak Yaktinde komisyonda baıır ba· 
için de muayyen Yaktinde komil· lwımalara. (41) (2920) · 



~ 8 - VAKIT 27 Haziran 1932 

1 3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 : ıı VAKiT 10 ili 
Çatalca müstahkem mevkii Birinci muhabere alayında ı K • • •• k ·ı" ~I 

lut'atı için 50,000 kilo un pa- mevcut 300 araba gübre müza- ı ı· uçu 1 an arı 1 

zarlıkla alınacaktır· ihalesi 4-7- yedei aleniye ile satılacaktır. . tO defası yüz kuruştur 
932 pazartesi günü saat 16 da ihalesi 27-6-932 pazartesi saat ---

d l k T 15 te komisyonumuzda yapılacak· Bir piyano aranıyor - Maruf komisyonumuz a yapı aca hr. a· 
hr. Taliplerin şartnamesini almak mark alı az kullanılmış iyi bir p iyanosu 

Jıplerin şartnamesini almak üze- olupta ehven fiatle sa[mak istiyenler 
h l y • t' k üzere her gün komisyonumuza re er gün ve pazar ıga ış ıra Vakıt gazetesinde M. K. rumuzuna tah· 

edeceklerin de vakti muayyende gübreyi görmek üzere de birinci riren müracaatları. 
muhabere alayına ve müzayede- ----- ---

komisyonumuza müracaatJarı. Para yahut her nevi eşya-
(483) (2916) sine iştirak edeceklerin de vakti H ·· A k f 1 l h ukumet memuruna e a et e ya ut ipo-

"' ,.. * muayyende komisyonumuza mü· tekle verilir. Saat 9 - 12 arasında milra-
racaatJarı. (401) (2489) caat. lstanbul Bahçeka?t dördüncü Vakıf lzmir Müstahkem Mevkii için 

70617 kilo sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
3-7-932 Pazar iÜnÜ saat 16 da
dır. Taliplerin vakti muayyeniode 
teminat ve teklif mektuplarıle 
lımir Mv. Ms. Satınalma komis
yonuna muracaatları. (474) (2895) 

"' * * 
lzmir Ms. Mv. ihtiyacı ıçm 

173676 kilo ekmek kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. i halesi 
30-6-932 Perşembe günü saat 
16 da yapılacaktır. Tahplerin 
yevmi mezkiırde teklif ve temi· 
nat akçelerile birlikte lzmir Mev
kii Müstahkem Satınalma Komis· 
yonuna muracaatları. ( 472) (2893) 

"' * • 
izmir Ms. Mv. ihtiyacı için 

10644 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmu,tur. 
ihalesi 2-7-932 Cumartesi günü 
saat 16 dadır. Taliplerin vakti 
muayyeninde teminat ve teklif 
mel<tuplarile birlikte İzmir Mv. 
MSM. Satınalma Komisyonuna 
muracaatıarı. (473) (2894) 

* * • . 
Üs~üdar ciheti kara nakliyatı 

pazarlıkla yaptırılacaktır. ihalesi 
29·6 932 çarşamba günü saat 
15,5 da komisyonu:nuzda olacak· 
tır. Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün ve pazarlığa iştirak 
edecekle:-inde vakti muayyeninde 
komisyona mürac; atları. (478) 

(29ıl) 
* * • 

Kolordu ve birinci fırka ihti
yacı için (30) zar bin kilo un 
ayrı ayn şartnamelerle, pazarlık
la almacakhr. ihalesi 2-7·932 T. 
cumartesi günü saat 17 de ko
misyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamelerini almak ü
zere her gün ve pazarlıklarına 
iştirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza mü
racaatları. (479 (2912) .. "' 

K. O. ve 1. irin fırka ihtiyacı 
için 30,000 kilo pirinç kapalı 

~arfla münakasaya koomuıtur. iha
lesi 17-7-932 pazar günü saat 
11 de komisyonun.uzda yapıla
caktır. Taliplerin şartnameıioi 
almak üzere her gün ve müna
kasasma iştirak edeceklerin de 
teminat ve teklif mektuplarile 
komisyonumuza müracaatlan.(480) 

(2913) 
* * * 

Çatalc=1 müstahkem mevkiinin 
ihtiyacı içiıa altı kalem yaş seb
ze aleni münakasa ile alınacak
tır. ihalesi 17 • 7 • 932 pazar günü 
saat 11,30 da komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şartname
lerini almak üzere her gün ve 

münakasaya iştirak edeceklerin
de vakti muayyende komisyonu
muza :nUracaatları. (481) (:t914) . ~ ~ 

Haydarpaşa hastanesi bir ay
lık francala ekmeği pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 30-6-932 per
şembe günü saat 11 de komiı
yonumuzda yapılacaktır. Talip
lerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve pazarlJğa iştirak ede
ceklerin de Yakti muayyende ko
miıyonumuza miiracaatları. (485) 

(2918) 

~ :t- ~ han asmakat 29 t3184ı 
lzmit'teki kıtaat iç o 1,662,751 DUroun ~-a-la_c_,tt,_ğ_ı_m·--_-A-n-ka_r_a 

kilo odun kapalı zarf usulile alı- caddesi Feraz ticarethanesine müracaat
nacakhr. ihalesi 4· 7-932 pazrtesi 
günü saat 10 dadır. Taliplerin 
vakti muayyeninde teklif ve te
ıninat mektuplarile birlikte lzmit 
satm alma komisyonuna müra· 
caatları. (436) (2639) 

•'!- :... :(. 

Çatalca müstahkem mevkii 
kıtaatı için 6000 kilo sığır eti pa· 
zarlıkla ahnOacaktır.lhalesi 27·6-
932 pazartesi günü saat 15,30da 
komisyonumuzda yapıli:lcakhr. Ta· 
liplerin şartnemisini görmek üze· 
re her gün ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vakti muayyenin-
de komisyonumuza mliracaatları. 

(471) (2892) 
• * ,., 

K.O. ve birrinci fırka kıt'ab· 
nın sebze ihtiyacı ayrı ayn 
şartnamelerle ve kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
5-7-932 salı günü aşağıda gös· 
terilen saatlarde kom:syonumuz· 
da yapılacaktır. Taliplerin şart
namelerini almak üzere her gün 
ve münakasalarma iştırak ede
ceklerinde teminat ve teklifoa
meleriJe vakti muayyende kom s
yonumuza müracaatları. (431) 

(2599) 
• 

K.0. nunki 
F. 1. nm 

ihale saatlan 
15 
16 

* * • 
K. O. merkez kıtaat ve mües· 

sesesatı için 1,381 ,500 kilo ve 
1 inci fırka için de 1,076,000 
kilo matbah odunu kapalı zartla 
ve ayrı ayn şartnamelerle mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
5-7-932 salı günü aşağıdaki sa-
atlerde komisyonumuzda yapıla
cakbr. Taliplerin şartnamelerini 
almak üzere her gün komisyo
numuza ve münakasalarma işti
rak edeceklerin de vakti muay-
yeninde teminat ve teklifname
lerile komisyonumuza müracat
ları. (432) (2600) 

* • • 
K.O. ve 1 inci fırka ve Ça· 

talca Mst. Mv. sığır etlerile Hay· 
darpaşa ve Gümüşsuyu hastane
lerinin koyun etleri ayrı ayrı 
şartnamelerle ve kapalı zarfla 
tekrar wünakasaya konmuştur. 
ihaleleri 18· 7-931 pazartesi gü
nü 11,45 saatte komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şartname
lerini almak üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde teminat 
ve teklifoamelerile komisyonu-
muza müracaatları. 

ihale Saatleri 
11 K.O 
11,15 1. Fırka 
11 ,30 Çatalca 

(456) (2772) 

11,45 Hastaneler 

K. O. ihtiyacı için 360,000 
kilo ve birinci fırka ih~iyacı için 
350,000 kilo un ayrı ayrı şart• 
namelerle ve pazarlıkla alına

caktır. ihalesi 4· 7·932 pazartesi 
günü saat 15 te ve 15,30 da 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin şartnamesini almak üze
re her gün ve paz<.>rhğa iştirak 

edeceklerin de vakti muayyende 
komısyonumuza müracaatları. 

(484) (2917) 

r Jer ilaç müessir değildi r. 

Her il~na inan mayınız. 

GLANDOKRATiN 
Alelade bir ilaç olmayıp 

meşhur Prof. B. Sequart ve 
Schteinach'ın keşfidir. Genç 
ve dinç hayvanların taze ve 
zihayat bormonlarile ihzar edil· 
miştir. 

Adewiiktıdara 
Bel gevşekliğine 

karşı kat'i tesirli devadır. Er
kek, kadın farkı yoktur. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 200 
kuruştur. Uınumi deposu Istan· 
bul ZAMAN ecza deposudur. 
Dr. Bevler: Tesirini hastal arı il· 
zerinde tecrübe için bir kutu makbuz 

•• mukabilinde ıı;önderilir ırlJ 

Tayyare Cemiyeti 
Mübayaat Komisyo
nundan: 
Şartname ve nümuneleri veç

hile "250,00Q,, adet l:urban ve 
sadakai fitir afişi tabettirilece· 
ğinden tab'a talip olacakların 
pey akçeleri ile birlikte 29-Ha-
ziran· 932 çarşamba günü saat 
15 te piyango müdürlüğünde mü· 
leşekkil tayyare cemiyeti müba
yaat komisyonuna müracaatları. 

(28':19) 

1 
Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRiGECO 1 18 ay vade ile 

\.-SATiE...., 
Tashih 

Gazetemizin 24 6·932 tarih ve 51 92 

numaralı nüshasının aluncı sayı fasının 4 
ve 5 inci SÜtLOnunda münderiç lstanbul 
dôrdüncü icra dai resinin 93 1 - 67 dosya 
numaralı illlr.ında şartnamesinin 2 tem· 
muz 932 de divanhaneye talik edileceği 
yazılması l izı m gelirken sehven 21 tem
muz 932 yazıl dığının tashihen iloln olu
nur. (3222) 

ZAYILER 

Balıl.esir 1 l :ıcı il Bey nümune mek
tebinden 326 senesinde aldığ'ı m mezu· 
niyet şahadetnarnrmi zayi c"ttim. Yenisini 
al acağımdan evvelk!nin hükmü olmadı ğı
nı illln ederim. 

fl36 numaralı Nuri 

r 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vaktt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri :2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Valot. 

Abone şartları: 

ı ,in i z Aylık 
Oahilde 150 400 750 14-00 Kuruş 
Hariçte 800 f 4::i0 2700 

16 n sartlarımız: - Resmi ~ 1 ususf 
Saan l O Kş 12,50 Kş. 
Sanlimı 20 .. 25 

KUçUk ilan !farllarımız · 
ı !. .ı " l - 1 O Uelalı 
30 50 tı5 75 100 Kuruş 
A - Abone1erimızin her üç aylı· 

lığı içın bir defa mecı.:anendir 
H - 4 satırı geçen ilanl::ı rın fazla 
satırı için 5 kuruş zıımmolunur. 

V AKl T MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Fikret Adil 

Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde isti

rahat ve uykunun bütün sırrı! 
Kim sinirli, heyecanlı. yorgun ise bu tabletç ik· 

ter, ,,'B.or'' Adalin tabletleri sayesinde ertesi sabah in
sanın yataktan keyifli ve ne!?'eli olarak kalkmasım temin 
eden bir istirahata ve uykuya nail olur 

dal in 
ta biatleri. 

ECZANE LERD EN REÇETE iLE ALIN ABILIR. 

Gedikpaşada Jandarma Sa
tınalma Komisyonundan: 

Dört bin adet çağ torbasının kapalı zarfla münakasası 
7 - Temmuz - 932 perşembe günü saat on dört buçukta ya pı la
caktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her g ün 
ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur 
günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (2699) -

Devlet Dem iryolları ilanla re 1 
Lokomotif muvöman aksamının kapalı zarfla ve takas kaydile 

münakasası 3 Ağustoı 932 çarşamba günü saat 15 te Ankara'da 
idare merkezinde yapslacakter. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 15 şer liraya 
satılmalita olan şartnamelerde zayılıdır. (2732) 

Gedikpaşada jandarma satın
alma komisyonundan; 

Bin iki yüz adet hayvan çulunun kapalı zarfla münakasası 7 
Temmuz 932 perşembe günü saat on bet buçukta yapılacaktır. 

Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları (2698) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Tophanede + No. hane: Teminat 4S lira. 

,, Kılıç Alipaşa medresesi: Teminat 54 lira: 
Ebussuut caddesinde 15 No. h matbaa binası: Teminat 40,5 lira. 
Kapalı çarşıda ~ No. lı dükkan: Teminat 4 lira. 

Arnavutköyünde : No. lı hane: ,, 9 ,, 
,, : " ,, .. 8,5 " 

Süleymaniyed~ TJp medresesi: ,, 31 ,, 
Üsküdarda Rüstempaşa mektebi binası: 9 ,, 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere müzayedeye 
konmuştur. Talip olanların tafsilat almak üzere her gün Levazım 
müdürlüğüne ve ihale günü olan 18· 7-932 Pazartesi günü de te
minat makbuz: veya mektubile saat on beşe kadar Daimi Encü
mene muracaat etmelidirler. (2934) 

Pa:r:arlılda 7500 kilo benzin almacakbr. Talip olanlar Yüz 
Elli iki liralık teminat makbuz veya mektubile 30-6 932 perıem• 
be günü saat on beşe kadar Daimi Encümene muracaat etme
lidirler. (2930) 

Üsküdar Belediye Müdürlüğünden : Üsküdarda Evliya Hoca 
mahallesinde Kuşoğlu yukuşunda Evliya Hoca mektebi enkazı 
açık müzayede ile satılacaktır. Taıiplerin 18-Temmaz-932 Pazar
tesi günü Encümene gelmel_eri. (2932) 

~~~~~-----------------------------

Şirke ti Hayriyeden: 
Vapurlarımazın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Temmuz932 

tarihinde munkazi olacağı cihetle yeniden isticarına talip olanla
rın beyeti teftişiye riyaaeetine müracaatları. 

Gedikpaşada Jandarma satın 
alma komisyonundan : 

Bin adet hayvan velensesinin kapalı zarfla münakasası 7-Tenı 
muz-932 perşembe günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin şart
name ve nümuneyi görmek Uzere her gün ve münakasay8. işti• 
rak için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen sa• 
ate kadar komisyona müracaatları. (2700) 


