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Yarın kitap şeklinde 
~ satışa çıkıyor 

.. VAKiT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 
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90 " " 3 " 

210 " " 4·5 " 
kitaolan ldare tarafından hedive edilir. 

~ncı Yıl • Sayı : 5171 CUMA, 3 Haziran (6 ıncı ay) 1932 Sayısı S Kuruş 

llaşvekll İsmet Paşa Rz. Ve Heyetimiz Din Akşam 
latanballaları Coşkun Tezabtlrlerlle Karşılandılar 
~~~~~~~~~~~~~~~.::,._~~~~~~~~~~-

it qf !fa Se!faluıti i11tibalanndı111: 5 Muhakememiz 
Musolı·nı· ile ilk temas ls~çre kibrit kralı Kreugerin res - 1 

mini 18 1\fart tarihli gazetemizin bu 

ile ~lsna vapuru, 31 mayıs - İtalya 
Jt!ahatı hakkındaki mektuplarıma 
lltl 1"aya vardıktan sonra dört gün fa 
ıa: terdim. Bunun sebebi bir taraf -
tı orada bulunduğumuz müddet zar • 
~da takip edilen programın sa -
d tan akşam geç nkte kadar gayet 

tün dostlarımın bana soracakları su.. 
allerin en başında hiç şüphesiz şu 

söz bulunacaktır: 
- ltalyaya gittin. geldin_ı Rornad~' 

01tun olması, diğer taraftan her 
~~ü müşahedelerimiz arasında sı -
lll hır irtibat bulunmasıdır. Aynı za
d lıtda muhtelif mevzulara temas e
~: le aralannda sıkı bir rabıta ve 
"8 llasebet bulunan müşahede ve ihti 

lanmrzı seyahat programmm i.k • , 
~lJnden sonra toplu bir halde müta 
~ etmenin daha faydalı olmasıdrr. 

._ ~ihayet Romada ikamet müddeti
~ btahsus olarak çizilmiş olan bu 
ıa'alıat programı evvelki gün t:ımam 
t lldı, Gece yansı Romadan husust 
tttle Brindiziye hareket ettik; dün 
le buradan vapura binerek meml 
~te avdet ediyoruz. İstanbula vann-ı 
o) :ta kadar deniz seyahatiyle geçecekr. 
lan iki gün içinde gördüklerimi bir/ 
~~e zihnimden geçirmek için epeyce 
"""' vaktim var. Bundan istifade ede 
~ Yazılmasında fayda olan cihetle
~ kliıt üzerine tesbit etmiye lmrar 
·~tdinı. 

~mlekete döndüğüm zaman bü -

M. Musonn• 
d.frt gün kaldın; bu müddet zarfın
da faşist ltalyayı yakından gördün. 
ı.;n yüksek hükumet ve idare adam -
Iarıyle yakından temas ettin. Bu mü 

Mehmet Asım 
r Alt tıırtırı 2 inci SA\'fomt'T.dll 1 

Açılan kred· den nasıl 
ıstifade eileceğiz ? 
üç senelik bir plan yapılacak 

·, t..eı Pqa Hazretlerlnln Rom:ı'yı z.lya -

' 11 esnumda İtalya hUkiımctlle aramız -
'-L~ bir ltUAf aktcdlldlftni ve İtaly9"'nm 

. dlsl ve ttnlya'dan alman kredi ne her 
ııeyden el'Vel meınlrkette mensucat aa • 

nayllnln tesl.s ,.e inkişafı temin edilecektır. 

sütununa dercetmiştik. Umumi neş -
riyat müdürümüz Refik Ahmet Bey 
hakkında bu sebeple adliyece takibat 
yapılmakta idi. 

İstanbul asliye mahkeme~i üçün -
cü ceza dairesi. Refik Ahmet Be -
yin yedi gün hnpse, yirmi beş 11 -
ra para cezasına mahkum edilmesine1 
evvelce mahkumiyeti bulunmaması ve 
ahlaki temayülü nazan dikkate ah -
narak bu mahkumiyetin teciline ka -
rar vermiştir. Matbuat kanununun 
49 uncu maddesinde, guete münde • 
ricatmdan dolayı mahkt1miyeti mu -
tazammın olarak verilecek hüküm 
aynı gazetede mahkumiyeti icap et -
tiren yazılann çıkmış olduğu sütun -
da aynı punto harflerle neşrolunur, 
diye yazılıdır. Kanunun bu emri -
ni yerine getiriyoruz. 

Norma Şerer 
Nasıl evlendi 'l 

Maruf ıinema yıldızı "Norma 
Şerer,. in hayabm anlatan yazı· 

~Umbe 80 m.llyonluk bir kredi aça - Memlekctlmlzt>, malum olduğu üzere, her 
~ eneloe yuınıştık. 

~
l>Qa bu haber etraıında aldıfmıu; mü _ sene hari!:ten 60 llA 70 milyon lira kıy • _, 

metinde pamuklu mensucat eşyası lthal e - N et k~ il blrllk ...,, malumata göre, İtalya, blzc soo orma ~erer ocas e le 
...._1 dllmektcd.lr. Bu fabrikalar tesis eJlldtk • 1 k iJ · f ı._ • 011 Liretlik blr kredi açacaktır. Bir arı mızın ar erımiz tara ıodan 
~ timdi takriben 11 kuruıt kıyuıe - tt>n sonra her sene barice gitmekte olan bOyilk bir lezzetle takip edildi-
:'"Qe o1c1uıı...".. - k bu paranın hlç olma7.aa 40 milyonunun 
lııL... - ....... gore. t>redlııln miktarı gv ini idaremı'ze aönden·ıen mek· 
~ ----•- • ., •• memlcl{et dahlllnde kalmaaı temln t'tlllınlş • 
~ .. ,.,, - .... milyon lira kadar oıacalttır. toplardan anlıyoruz. Karilerimiz, 
'.\~ kredLnJıı 100 milyon IJretı nak • Bu te!lsata ba'}lanılmadan ('VV('I hüku • yazımızın bugtinkll kısmıoda, 
l'ııııı '9erllecıek, geri kalan miktarın ya • met mUtehasınslara, bo kredlnln ne su - mevkiini bilhassa azmi ve sebatı 
'tl'Vveloe İtalya De yapılmıt mua - retle kullıuıılmruıı IAmn geldiği etrafında e • sayesinde kazanan bu ıan'atkl· 
~ le11ıt beeaplarma ve bo.nlardan mtite - saslı tetkikat yaptıracaktır. Mtitehas • rın "Greta Garbo., JU nasıl ta
~ borç1amnıza mahsup edilecek, mu - sııılar, bir plflıı hnzırladıktan sonra. nı • nıdığını, sonra naııl eTlendiaini 
h...._ ~ 100 milyon Ll.retten de ltalya'ya ya • bayet önUmUzdekl beıı, altı ay içinde bu o 
~~ slparlı,tler ıı:ın lstlfade olunacak - plAnm tatbikine geçilecektir. PIA.nm tat - okuyacaklardır. 
~~·c1an alman san&)i ıevaznnatı kre _ ~=~~nede ikmal edileceği tahmin o • ==D=ö=·r=d=ü=· t=1c=ii=s=a=v.=f=a=m=ız=d=a== 

ijiitehassıs heyetimiz Rusyadan döndü 

l DUn gelen heyet azası 
ltt1cık:~tbPaşa Ha.z~~tlerile Rusyayı gid~~ek Başvekilimizin avdetinden sonra 
}', bazı ulunmak: uzere orada kalan mutehassıs heyetimiz dün öğle üzeri ltal-

G ~ıralı Bulgaryı ~apurile şehrimize dönmüşlerdir. 
~e tc b~ en heyet Kırklareli meb'usu Fuat, Istanbul meb'usu AlAettin Cemil, talim 
lieyc~ı •tc dairesi reisi Ihsan Beylerden ve diğer bazı zevattan müteşekkildir. 
l\tnın ınızden sanayi umum müdürü Şerif ve iktısat vckAleti müşavirlerinden 
ıf.at, ıe?:~·ler tetkikatı devam için Moskovada ı.almı~l:ırdır. Gelen zevat Rusya· 
'~kleı~atluı hak:liındı haıırladıklau raporları yakında alakadar makamlara ve-

Millt 
Dikkat ediyor mmıuıuz? Ne kadar 

çok m.Uli şeyimiz var: MUli ticareti -
miz var, milli sanayiimiz var, mUli e
debiyatımız var, milli sporlanmız 
var, milli rakıslannuz var, mim içki
lerimiz var, mim yemeklerimiz t'tlr .. 

Adeta, bu milli kelimesi, bizde, ba 
zı lisanlardaki harfi tarif gibi bir 
şey oldu. Cemiyet mi kuracaksınız? 

ismin baıına evveld bir müli kelime -
si geliyor: .lllüli Kantariye şirketi, 
ltlUli Tasarruf cemiyeti, Mlltı Va. 
purcular birliğL. 

Dükkan mı açacaksınız? Firma 
düşünmiye hacet yok •• lf'!Ult kelimesi 
hazır: Milli lokanta, Milli berber, 
Milli birahane, Milli sinema_ 

Kitap nu çıkaracaksınız? isim için 
!azla düşünmeyiniz.. Milli kelimesi 
emre ômade: Milli kıraat, milli şiir -
ler, milli tetebbüler, mim şarkılar-

Hasılı elendim, sağa bak milli ... 
Sola bak, müli- Ekmek yiyorsun, 
milli.- Su içiyorsunuz, müli! .. 

Yalnız, ne gariptir ki, bu milli 
bolluğu içinde, her millette bulun • 
ması Uizım gelen iki milli şey bizde 
11ok: lllUli marı, JJ-lilli arma! 

Yuauf Zi~ 

rsmet Pata Hz. vapurda ~krD Nalll Pli'8 ile konufuyorıar 
ve halkı sellmhrorlar 

,ıııı11111ıııı~ı1111uırııı11111uıınıı1111ıııt•• --== .. ,....... ,...':"'"*':' OSllaaP #) 
; Başvekilimiz ~ühim ı 
ı beyanatta bulundu 1 
i MosollnlHz.nln yilksek kıymet vemuvaf- l J fakıyetl, hertilrlll takdirin fevkindedir ( 

J ltalya ile aramızda 300 milyon Liretlik 1 
) bir ikrazın esasları takarrür ettirilmiştir ( 
= = = = = 2 s g lstanbul, (A.A) - Başvekil ismet Pı. Hı. Pilsna Ta- ~ 
~ purunda Anadolu Ajansı muharririne atideki beyanatta bulun- ~ 
g muşlardır : i 
} "Şarki akdenizde büyilk komıumuz, dost ltalyadan mem· ( 
~ nuniyet hiılerile avdet ediyoruz. Bu ziyaretimiz ıenelenberi E 
E 5 
= iki memleket araaındaki dostane münasebatın en samimi = 

-

==_i ıekillerde tebaruzuna iyi bir veıile olmu.ştur. Ben ve arka- l 
daşlarım Türkiyenin ltalyaya kartı samımt hislerini açık .!i 

~ yilrekle izah ettik. Faıit ltalya'dan ve onun yüksek reisioden f 
§ memleket ve milletimize karşı ayoı açık yürekli ve samimi s 

-=_~_i ::~:::p m:ı~~~~le gördük, kıymetli muhabbet tezahllrlerine :=s 

"Gördüğllmüz muamelenin mihmannuvazane ve naziklne _ 
~ tecelliyatı bizi fevkalade mütehassis etmiştir. Vatandaşlarım ~ 
~ huzurunda teşekkürlerimizi tekrar etmek benim için bir ~ : = = yazifedir. = 
( "Faşist ltalya çok çalıııyor. MuTaffakiyet her yerde ) 
g - Alt tarafı 4 üncü sayfamızda - ~ 
\.ıı11ııııı111111ııııııı111111ııı11111111ııııı1111111ııııı1111111Ullll11111Jllllll111111lllll111111ııllll1111111ıııııı11111llllll1111111llllll11111Plllltıu11tllllllt•" 

• 
ismet Paşa Hazretleri 
tezahüratla · karşılandı 
Amerika sefirinin hararetli tebrlkle:r.t 

.............. 

•smet Palfa Hz. vapurda kendllerlnl kar,ıhyanıar arasında 
Başvekil ismet Paşa Hazretleri ve karşılanmışlardır. 

hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyle Saat 14 de 
refakatlerindeki diğer zevat dün ak - ismet Paşa Hazretlerini n heye • 
şam üstü Pilsna vapurile İtalya'dan timizi şehrimizin resmi ve hususi mub. 1 

şehrimize dönmüşler ve Marmara a - telif müesseseleri namına set1m .. 
çıklarından itibaren halkın ve muh - lryacak olan heyet a:.>.ası bir gün 
telif teşekküller mümessillerinin fev - evvelden hazırlanan ve dünkü g'.lze • ' 
kalade ve çok hararetli tezahüratile [ Alttarafı 4 üncü uyfamı~da l 
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9,000 kilo J Dahili J T I I Haberleri 1 Musolini ile 
Tülbent Ha;::.i • 8 gra _ ilk temas 

Garip bir kaçakçıhk vak'esı 
meydana çıkarlldı 

Gilmrlikte çok garip bir ka
pkçılık vak'ası meydana çıka
nJmışhr. 

Bundan epi milddet evYel ls
tanbuJdaki tnlbentçiler ve ka-
lemkarlarla yazmacılar Ticaret 
odasına mOracaat ederek tül· 
bendin kontenjan listesine kon
ınası ftzerine aan'atlarının mahv
olduğunu ve kendilerinin de müt
biı bir ziyana uğradıklarını ileri 
ıürmüıler, buna karşı bir tedbir 
ılınmasını iıtemişlerdi. 

Ticaret odası tlllbentçilerin bu 
mfiracaatı üzerine kongre de 
vazıyeti tetkik etmit ve vekilete 
müracaat ederek, işlendikten 

ıonra ihraç edilmek şari.ile kon· 
tenjana tülbent konmaaını rica 
etmiıtir. Heyeti vekile, bunu mu
vafık bulmuş ve kontenjana, it
lenmek şartile 20 bin kılo tül
bent kabul etmiş, keyfiyeti güm-
rüklere bildirmittir. Vekilet ay
nı zamaada ticaret odasına da 
bir tezkere yazarak işlenecek 
tülbentlerin tetkik ve kontrolUnU 
bildirmiştir. 

Kontenjana ti'lbent konduğu
nu haber alan bir tacir, konten· 
jandaki tülbentlerin hepsini çek
mek için bi~ usul düşünmüş, ve 
ticaret odaaıoa müracaat ederek 
bir miktar tülbent istediğini ha-
ber vermiştir. Bundan sonra ge 
ne ticaret odasına müracaat ede· 
rek, ıicilinin tastikile kendisine 
verilmesini istemiştir. 

Ticaret odası tülbent için mü
aaade verdiği gibi sicil srıretinide 
tasdik ederek tacire vermiştir. 

Tacir bu kağıtlarla Galata 
gümrüğüne müracaat ederek 
bütün tülbentcilere taksim edi
lecek olan 9 bin kilo tülbendi 
ticaret odasmın taıdıkile alaca-
iını söylemiş ve ticaret odasının 
tasdıkli sicil kağıdını da göster
miştir. 

Memurlar elindeki sicil kiiı 
nım böyle bir tasdik .zannederek 
muameleyi yapmışlar ve lstan-
bul baş müdüriyetiodeki konten
jan mUrakebe heyetine gönder· 
mişl~rdir. Mllrakebe heyeti de 
farkına Yarmadan bu muameleye 
muvafık damğaaı vurmuttu:-. 
Bunun Ozerine tacir, süralle 
Galata Gümrilğüne giderek 
gümrükten 9 bin kilo tülbendi 
çıkaımış ve arabalara yükletir
ken gümrükler müfettişliğine Hı
bar vaki olmuştur. 

Bu ihbar hzerine derhal tah
kikata başhyan müfettiş Mahmut 
Nedim bey, muameleyi durdor
muş ve tillbentleri tekrar güm· 
rük anbarlarına kuydurmuştur. 
Tahkikat deYam etmektedir. 

Yunanistanda vaziyet 
Atina 2, (A.A) - Gazetelere 

nazaran,ekseriyetfırkasmın amele 
teşkilatlarına istinat eden M. 
Papanastaaiounun arzusuna tev
fikan meclis açılır açılmaz içti
mai ıigortalan kabul etmiye 
muhalefet etme5i üzerine siyaai 
vaziyette ant bir gerginlik basil 
olmuıtur. 

Grev te,ebbUaU 
Atioa, 2 (A.A) - Patras iş

çileri, Ocretler tezyit edilmezse 
grev ilin edecekleri tehdidinde 
bulunmuılardır. 

BütOn memleket dahilindeki 
iıçiler, içtimai aigorta talep et· 
mek Ozere mitingler tertip et
mek kararını Yermiılerdir. 

Grev ba,ladı 
Patraı, 2 (AA) - Un fabri· 

kalan ile furun ve dok ameleleri 
gre• ilin ctmiflerdir.Grevin te
veuüOnden korkuluyor. Askeri 
mllfrezeler aevkedilmittir. 

Siddetll zelzeleler oldu 
Atina, 2 (A.A) - Gece Etce 

adasının şimalinde iki defa tid
detli zelzele olmuştur. 

K b• k B •ı d y • AJ fBaşmak:ılcmizden mab:ııtl am ıyo arar- rezı ya a enı man şahcdelerden ve temaslardan ne 

namesine zeyil Kabinesinin ömrü lad;~i~ .. iki cümleden ibaret oıan 
50 TUrk l ırasmı geçmiyen 
kambiyo talepterl için mura• 

klplik v izesi olmıyacak 
Ankara, 2 (Vakıt) - 1442 

numaralı menkul kıymetler ve 
Borsa kanununun 29 uncu mad
desine tevfıkan hazırlanan kam· 
biyo kararnamesine zeyil heyeti 
Yekilece kabul edilmiştir. Bugün 
resmi gazetede neşredilmiştir. 
Aynen şudur : 

1- 27, 2, 30 tar ihli ihtiyaç lis
t esinin 16 ıucı maddesindeki beş 
Sterlin kadar olan müteferrilıc 
ihtiyaçlar için bankalar, mura· 
kiplik vizesi olmadıkça döviz te
min ve irsal edilemez. 

2 - Mecmu bedeli 50 Türk 
liralık kambiyoyu tecavüz etmi· 
yen ve hakiki bir ihtiyaçtan te
vellüt ettiğine kanaat edilen 
müteferrik kambiyo talepleri mu
rakiplik vJzesi olmaksızın dahi 
ME;11·az Bankası ve şubelerince 
kabul Ye temin t::dilcbiJir. 

3 - Kambiyo murakipliği me-
zuniyete iktiran etmiş döviz ta
lep lerinin mütemmimatından olan 
eyyamı müteahhire faiz ve komis

yon gibi kambiyo ve talepleri 
miktarı 50 Türk lirası muadilini 
tecavüz etmemek şartile ayrıca 
murakibin vazifesine lüzum ol
maksmn bankalarca eskisi gibi 
temin edilebi ir. 

4 - Bu ihtiyaç listesi neşir 
ve tebliğin ertesi gününden iti
baren mer'idir. 

B. M. Meclisinin 
içtimaı 

Ankara, 2 (A.A) - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanarak ic
ra ve iflas kanununun 273, üncü 
maddesine kadar müzakere et
miştir. Meclis cumartesi günü 
toplanacal·tır. 

Tadil LAylhaları 
Uç defa cezaen tahvll gören 

hakimler 
Ankara. 2 (Vakıt) - Adliye· 

den meclise bazı tadil layihaları 
gelmiştir. Bunlara da iki defa 
cezaen tahvil gören hakimlerin 
üçüncü defasında müstefi sayıl
maları, hukuk işlerinde tahkikat 
hakimlerine miiracaahn ihtiyari 
olması teklif ediliyor, Şifahi mu· 
hakeme sabası da genişlehliyor. 

Afyon kooperatifi 
Liylhac!a tadillt teklif ediliror 

Ankara , 2 (Valut) - iktisat 
encümeni buiÜD afyon satış koo
peratifi tcıkili hakkındaki Jiyi
hayi müzakereye baılamıştır. 
Müzakerede yeni fikirler ortaya 
sürülmüştür. Bunlara g6re afyon 
kimin elinden olursa olsun ev
Ye!ce takdir olunacak bir bedelle 
alınmalı, satıştan olacak kir da 
bunlara verilmelidir. Bu fikir 
kooderatifte müstahsiller!e mü-
teTassıtlarm da alikadar olma
ıma müsaade tazammun ediyor. 

Tapu 8icll 
Nizamnamesi 
Ankara. 2 (Yakıt) - Tapu si

cili nizamnamesinin sicilden ma
ada hllkümlerinin bütUn tapu 
idarelerinde ve sicile taalluk 
eden hükümlerinde kadaatro ve 
tapu tahriri yapılması ve yapıl
makta bulunmuş olan Anlıtara, 
nefsi lstanbuJ, Adalar, Bursa, 
Mudanya, lzmir, Aydın, Denizli, 
Manisa, Konya, Malatya, Gazi 
Ayintap, Artvin, Kars merkez 
kaıalarilc Konyanın Curma, Er
ıurumun Ulli, Beyazıdm Iğdır, 
Tuıluce, Karsın Ardahan, Poı
hof, Goler, Kağızman, Sarıka
mış, Rızenin Kemalpaıa kazala
rında tatbik cdılmesi heyeti ve
kilcce kabul cdilmiotir. 

HUkOmetl devirmek lstlyenler, mühim suale hiç şüphesiz gene 
bl h 1 1 h dl. 1 ! Kısadır, meclis,pek yakında k ü r arp gem •ne apse m tf il,i cümle.>lc cevap ' 'erme ~- d 

Paris, ı (Hususi) - Brezilya feshedilecektir dcJ ildir. Bunun için biitün gorbil 
dahiliye vekaleti, eski nazırlar- Berlin, 2 (A.A) - M. Von rimi baştan aşağıya 1\adar t es . 
dan sekizinin ve bir çok tayya- Papen, aşağıdaki zevatın neza- mck, bunun için de belki bir iJn. 

retlere tayinine dair olan karar- lfk yazı yazmak lazımdır. Ç 
recilerio biikilmeti devirmek te• cl'o'rt g'u"nll'ı' l\· k ... sa bı'r zaman zarf nameleri reisicümhurun imzası- " 
şebbüıünde bulunmak töhmetile na arzetmiştir: gördüklerjmiz, duyduklarımız o 
tevkif edilerek Don Pedro harp Dahiliye nazırı Baron Von dar ~oktur. O kadar geniştir. O k:t 

gemiıine hapsedildiğini. geminin Gayl, Milli müdafaa nazırı J e- derindir. kC 
Rio dö Janeyro açıklarında de- Bununla beraber bu rnemlc 

neral Von Scbleicber, 1 tisat na. ..kA t 
mirlemiş bulundugv unu bildirmek- yüksek ve kuvvetli hu ume . 
tedir. zm M. varmbold, Ziraat nazırı l\.ftıs"olin i'nin şahsiyeti hususi, ~ 

ve şark eyaletleri ali komiseri- ve içtimai noktai nazarla:dan 1 

Yeniden tevkifat yapılacağı da Baron Von Braun, münaka.nt ve tanınac3k olul'sa bugünl,ü ltalY" 
söyl~nivor. P. T. T. naım M. Von Ruben<!h, mumt bir surette anlaşılmış olu!"d 

Arada mühim 
Bir gerginlik yok ! 
Japon ba,vekllı Rusyadan 

bahsediyor 
Tokyo, 2 (A.A) - Başvekil 

M. Saito beyanatta bulunmuş, 
Japonya ile Rusya arasındaki 
müna1ebetlerde ehemmiyetli bir 
gerginlik mevcut olduğuna dair 
şayi olan ha beri eri kuvvetle tek· 
zip etmif, Sovyetler birliği bü
kfimetinin Aksayı ıarkta askeri 
kıtaat tabşidahna fasıla vermek 
ıuretile Japonya hakkında daha 
büyük bir itimat eseri göster
meği imkan daireıinde ıörece-
ğini pek ziyade ümit ettiğini be
yan ve Aksayı farkta Rusların 
yaptığı tahtiaatın hiç bir asıl ve 
esasa müstenit olmıyan tayiala
rm ilk sebebi mahiyetinde gö
rUldüğG ıazlerine ilive etmiıtir. 

M. Saito, Rusya ile Japonya 
arasında bir ademi tecaYiiz mi-
saki akdinin Kellog misakını 
zaafa uğratacağ'ı ve "çok defa 
muaheze edilen huauei aamimi. 

yetler,, teıiıine muadil olacağı 
kanaatini izhar ederek Sovyet
ler birliğinin şarkı Çin demir· 
yollarında haiz olduju menfaa
tin Japonyanın Mançurideki men· 
faatlerine mugayir olduğu ıure
tinde tefsir ve tellkki edilmedi
ğini temin etmit ve Mançuride 
açık kapı ıiyaaetinin milliyet dü
şüncelerinden azade olarak bü-
tün menfaatlere riayet g6steril
meaine lüzum basıl ettiii ni be· 
yan etmiştir. 
Harp Çlnlllere kaça mal oldu? 

Paris, 2 ( Huıusi ) - Nankin
den resmen bildırildiğioe göre, 

1932 seneıi bidayetinden beri Çin
lilerle Japonlar arasında yapılan 
muharebelerde Çinlilerin zayiatı 
14,060 nefer 214 :zabit Ölfi, Ye 
1153 nefer 617 zabit yaralıdan 
ibarettir. 

Beş numralı 
Kararname 
Yeniden bir fıkra lllve edlldl 

Ankara, 2 (Vakıt) - Bet 
numrolu kararnamenin izabname
ıine afağıdaki fıkranın onuncu 
madde olarak tczyili heyeti Ye· 
kilece kabul edildi. Fıkra şudur: 

1 ürkiyede mukim tcnebiler 
Türkiye dahilindeki faaliyetlerin
den iktisap edip te hariçte bu
lundurdukları dö•izlerini Merkez 
baokaama bildirmeğe mecbur-
durlar. Bunların memlet hari
cinde vaki huıusi emvalle emla
kinden ve yahut aralardaki bil
vasıta veya billvasıta meıguli
yetlerinden tahasaül eden döviz
leri beyannameye tabi değildir. 

Romanyadakl kablna buhranı 
etrafında 

Bükreı, 2 (A.A) - Gazeteler 
M. Tituleıco'oun pek yakında 
Romanyaya geleceğine dair olan 
haberleri teyit ediyorlar Bubrnın 
sureti halli hakkında siyasi ma
,filde bnynk bir kararsızlık vardır. 

Diğer nazırlar, bugün tayin edi- itibarla ben de İtalya hakkın 
J kt . .. h l l 1 I miisahcde ve intibalarımı tesbit .. ece ır. mun a nazır ın ıır ara-

rnek icin M. Mussoliniyi nası l go 
sında hariciye nazırlığı vardır. "ümü ~ve nasıl anladığımı izah t 

.... Bu nezaret, henüz Londra'dan ;e çalışacağım. 
avdet etmemiş olan M. Von Ne- Vakıa ben Jtnlya Bnşveldli l\f. 
urath'a tevcih edilmiştir. Maliye -soliniyi illi: defa olarak görmuyo 
nazırlığına henüz kimse getiril- Bundan bir buçuk sene eYvel ta 

ye vekilimiz 'l'evfik Rüştü Beyle memiıtir, Mamafih bu nezaretin 
mber üç gazeteci arl\adnş Ronı2' 

kont Von Schverin - Krossick'a geçmi~tik. o mkit Yenedik saraY 
tevcih edilmesi kuvvetle muhte- cluce tarafından kabul edilmiştik: 
meldir. naenaleyh M. Mussnlini'nin şah 

Meclis, feshedilecek ti hakkmda doğrudan doğruya Jll 
Berlin, 2 (A.A) Reichstag hcdeye müstenit bir fikir edinmiŞ 

meclisinin pek yakında feshedil- :Faı,at bu defaki Roma seyahati 
meıi muhalıtkakhr. Merkez ve no\tni nazardan yalnız bir mül 
ahali fırlıS1sı tarafından Moni von rnünhasrr kalmadı. Bizim için ın~ 

lif ıncra~im vesileler iyle faşist l 
Papon hükümetine karşı gösteri- nın rnuhte,.cm ı·cisini yakından 
len haamane hissiyat ve haraket mek, bu suretle muhtelif ceplte1 
kabine ile meclis arasındn bir den kencfüılni tetkik etmek imkaıll 
mesai iştiraki imkanını ıclbet- sıl oldu. 
mektedir. Bu itibarla Re"chstag lsmet p::ı.şa hazretleriyle ma· 
meclisinin ıelecek sah g ünü ni bu defa Brindizi"den alıp göt 
yalnız hükumet ht:yannamesini tren Romaya vardığı zaman en 
dinlemek için içtimaa davet edil- sek ricalden mürekkep olan isti 
mesi nıuhtemeldır. Fakat hiç bir heyetinin başında bizzat M. M~ 

Jini istasyona gelmiş bulunuyo müzakere yapılmıyacaktır. Hü- · f 
Dinaenalcyh Türkiye başveldhll 

kumet beyanatı, reisicümhurun ewel istasyonda selfımhyan ve bll 
meclisin feshini mübeyyin kara- bir n ezaketle elini sıkan da kell 
nnm tclihgı ile Hitam bulacaktır. olau. 

Kredi yenllestiriliyor D os t ir h .. um t ı:cisl .rnff 
Paris, 2 (A A) iyi mnlfımat al- Rornnya giden ismet paşa hazret 

makta olan mahafile nazaran nin bu suretle doğrudan doğruyıı 
zat bu memleketin lm~·exili tar' Frana:ı bankası umumi meclisi 
fmdan istasyonda karşılanmış ~e 

bilihere tesbit edilecek tediye ı:ımıanmış olması pek tabii ye 
tartJarma tevfikan ve üç ay bir hadi~c gibi görülebilir. F~lia; 
müddetle evvelce ihraç bankala- hadisenin şimd iye kadar Faşıst 
rıdın Rayhişbanka açmıt olduk· ya tarihinde ilk defa vaki olan 
lan krediden kendi hissesine ait şey olduğu düşünülürse sadece 

tarzı istikbalin bile Türk - ttal 
olanı tecdit etmeğe muvafakat dostluğu noktasından kıymetli 
etmitti. Eu kredilerin vadesi 4 manası bu lunduğu anlaşılır. 
Hazirhnda inkıza etmektedir. Bununla beraber ilave ede).-

Tilrk vatandaşlarına 
Hasredilen işler 
Kanun pazar gUnU Mecliste 

mUzakere edilecek 
Ankara, 2 (Vakıt) - Türk 

vatandaşlarına tahsis edilen san'
atlar hakkındaki kanun layibası 
pazar gUnü Mecliste müzakere 
edilecektir. 
· Bu san'atlar ikbsat encümenin

ce föyle tesbit edilmiştir : 
Ayak satıcılığr, çalgıcılık, fo . 

tografçılık, mürettiplik, simsar-
lık, elbise, kasket ve kundura 
imalciliği, borsalarda mübayaa
cıhk, devlet inhisarına tabi mad
delerin sahcıhğı, seyyahlara ter
tercUmanlık ve rehberlik, inşaat 
demir ve ahıap sanayii işçilildkri 
umumi nakliye vesaiti ile su ve 
tenvir ve teshin Ye muhabere 
itlerinde daimi ve muvakkat iş· 
çilik karada tahmil ve tahliye 
itleri şoförlik ve muavinliii a lel
umum amelelik her türlü mües
seselerle ticarethane apartman 
han otel ve şirketlerde bekçil ık 

kapıcılık odabaşılık otel han ha
mam kahvehane gazino dansink 
ve barlarda kadın ve erkek biz. 
metçilik garsrn ve servant bar 
oyuncu ve ıarlncıhğı baytarlık ve 
kimyagerlik bAlen çalışan ecnebi 
teb'ası için altı ay müddet veril· 
miştir. 

1 ı. Mussolinl"nin Türk heyetine ti. 
şı daha ilk temasta gösterdiği ~ 

1 het C"cri bundan ibaı·et de degi 
Çünkii bnşH·kil paşayla Tedi!< 
t ü bey Ye hanımefendiler arab~ 
na binip Grand Hotel'e hareket 
ten sonra istasyondan aynll!I 
maiyeti he) etine dahil olan yol 
daşlarından en sonuncusu a 
binip gidinceye kadar orada a 
beklemiştir. Bu itibarla gös~ 
nezaket ta ii hududundan Herif' 
le geçmiştir. 

Mus<:olini kimdir? 
Bu zat yeni ltalyanın aynı ıJ 

da hem 1 albi, hem dimnğ'ıdrr. 
aşağıya bir saat gibi intizam f 
işliycn ' c çalışan koca meınl 
zcrnbereğid ir. Mil1i kuvvet ve te~ 
nanuna bütün lta}J ada ne vars" 
sinin seyı·ii .hareketi bu dimağ•• 
kalbe. bu zenbereğe merbuttllr• 
noktni nazardan M. Mussolı ~ 
Tlirkiye baş 'ekiline n mai' 
he) etine gö terdiği teveccüh ,.e ıtıf 
ket eseri bütün İtalyanın saml 
desi olarak kabul olunabilir. -

M Phnet .!!J. 
lrJandaya s iUlh 
Ge t ir en gemlle~~k' 

Londra, 2 (A. A) - Deylı ~' 
pres gazetesi, i rfanda .k•V' tJI 
lan tarafından isticar cdıleP ~ 
r,emilcrin bir lrnç hafta.d 31l9~ lrhmt!a'nın cenup sahillerınr: I 
i hra cına teşebbüs etmekte 
du'dnrım y::ızıy or. . .,,,. 

Bu faaliyetin mevcu ~ ifetl 
sebile bir lrnç lngiliz h•~r 
mısı bazı ecnebi liaıaw 
gönderilmiştir. 



Siyasette 
'l'enasuh 

lis'Büyijk harp günlerinde cephe gc
a indekiler gözlerini resmi tebliğle 
Çar tardı. 

d Cephe ne kadar ilerlemiş. ne ka -
ar gerilemiş! 

" d lıugijnün insanı da aynı he)'ec~nı 
.. ~YlıYor, aynı heyecanla cepheleri 
r.ozı .. d Uyor. Bu cepheler gerçi sahralar 
a, te siperlerde de~rildir. 

liJıanu cepheler parUimentolar~a, i.?
Sti P. sandıkları başında, meclı5 kur 
h lerınde ilerliyor, geriliyor. Bıiyük 
tarı>tcn beri dünya parlamentoları 
~ dünya kabineleri kaç defa ileriye 

t lllle ettiler, kac defa geriye doğru 
o-· . · •ııstan ettiler. 

f nijy{ik harp mütarekesinden beri 
~j·~t ''C içtimai siyaset cephesinde
\' ~lerlemeler gerilemeler ideali .. tleri 
k e L~ :ıdamlarınr kah ümicle, kf,h kor-
Qy;ı vereli. 

bUn .Harpten sonrati dünranm idirnai 
h· Yesindeki esnemeler, gerilem2Jer 
~ç bir devirde bu kadar elastiki oln-

attr tı. 
t Gerilemeler, ilerlemeler yalnız 

1
1tkaıar1 yerinden oynatmadı. Fırka
~r uınulmadık zamanda hezimetlere 
~ radıınr. Umulmadık zamnr.krda 

ferler kazandılar. 
,... Şanlı lidcl'let', fırknları11ın .~a!Ja -
•ııt • 
sa~Clan geçeİ'ek sı.ğ'dnn sola, cold::n 
b ga doğru kovnlamaca ovnnmıya 
aşladılnr. · 

d h1akdonald ncrcticn kalktı, nerede 
l"~rdu. He.ryo nerede kaldı'! Yeni in
~ .ap çehresiyle dür.yaya gö7.ükmel; 
~ı~en Fransa, bir Alman kabine buh 

111Yle hir a:o<b s'linC. 
Q llrüning'in 1.Iare~al Hindenburga 
8'~~ttrgr istifa kiiğrdr Heryo tize.rinde 
dı ırJi bir muska tesiri yaptı. Bir an-
a lieryo, Tardiyol:ıştı. 

ine Ç_ünkü şark h~d~tlarında Alman 

11 
rkez fırkasına ıstınat eden sağ ce

d ahın piştarı yeni hükumet Fransa· 
b a sosyalistlerle nnlaşmıya imkan 

1rakrnadı. 

t· lleryo 1932 de 192-1 teki Hen·o de· 
/ 1dir. O imdi artık bir Tardb:ö o]a
:ak i'öı t>-:r·-- 6c:ıecex .. 
bed n~~~.n~. se.ne Cl'Ve} bu şahsiyet te
ltırd~ ul unu bı~ ı~h h.astalığı addeder
~.. 1• Halbu1u hız şımdi ya.,_cıadığımız 
t llnlerde ter.asuhu gözlerimf~lc gö:ii 
Otuz. 

baklhtiyar AHupanın ba ihtilü,.ları 
alım daha ne kadar sürecek. 

~e.rı Alametler miitemadiycn no:ınnl _ 
uzaklaştığımızı an la tıyor. 

SADRI E1'Eıll 

lstanl ul B sesinde 
1-ıl:)Un verilen mlisamerede 
~~in bir ölüm hadisesi oldu 

tııf tan bul . erkek Jiıesinin son sı
ttı ktalebcsı, dün öğleden sonra 
da.e t:plerinin .salonunda bir ve
•alll rnusameresı vermişlerdir. Mü
\> ff erenin dolgun programı mu
d~ akiyetle tatbik edıhıiş ve 
ttıi \>İtlil~r neş 'eli saatler geçir
il'~ erdır. Fal<at müsamerenin 
~l 3Yctinde davetli erin neş'esini 
bi~rııbve . kedere çeviren müessef 

.. adrıe olmuştur: 
''IÜ ~it sameredc kazak dansını 

Oiln 
Nakliyeciler de vapur şirketine taraftar 

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

Bir nakliyeci , inhisar ve şirket ya ı mazsa Türle 
gemiciliği kendi kendine mahvo ur, diyor 

--~----~------------------------------------~ 
Posta, ''apurculuk inhisarına ait 

kanun layihası Millet Meclisi eneli -
menlerinde tetkik edilirken, teşebbü -
safta bulunmak ve Ynpurcuların fi -
kirlerini müdnfaa etmelt üzere Yel -
kcncizade Latif ve Sadıkzade Rüşen 
ve YapurcuJar Birliği reisi Muzaffer 
Beylerden mürekkep heyet bugün 
Ankara'ya hareket edecektir. 

Vnpurcular iki gün evvelki top -
lanmalarda kat'i surette vapurculuk 
inhisarını istememeğc karar verdik -
!erinden, murahhaslar Ankarada ay • 
111 fikri müduf aa edeceklerdir. 

Vapurcuların hu büyük telaşı es . 
nasında nakliye 1 omisyonculannın 
ve anbarcılarının bu mesele etrafında 
fikirlerini öğrenmek istedik. Sir -
kcddc r!~r'nŞ ırnkli) at Ye ticaret 
evi cahföi Nazım Bc.r muhanirimize 
fikirle.:i:r.i ~öylece anlatmıştır: 

- L:ı:ıan mll:ıhcdc~ındckl kaputaJ uferl 
TUrl;:: ~clliğlni:ı lnkt,ıı.11 ltln bir mebde 
oldu. nu devrede ı,ıerln f:ızlalığt, mli -
h::ıclr \t' rİıfıh:um nalcilyatı, İngllh; k<)milr 

Bugüc Yeşil HllAI 
Bayramıdır 
Eu~ün Y e~il Hilul bayramıdır: 

Vatandaşları ve bilhasu genç
liği, kötl\ içkinin şerrinden kur
tarmak için, bir çok yokluklara 
rağmen bütün gayretile çalışan 
,.e a~a yekür.u seneden seneye 
t~abaran Yeşil Hilfil cemiyeti, 
halkı içki aleyhine tahrik mak
sadile bu gün şehrin her tara
fında duvarlara afişler yapıştıra-
caktır. Bu afi,lerin bir kıımmda 
Yeşil Hilalcilerin bayramları teb
r.k olunacaktır. 
bu afişlerde yaııh cümlelerden 
bir ikisi şudur: 

Herkese sövleyiniz ve anlahmz 
içlıi iptilnsı ev yıkar, nile saade
tini mahveder, sağhk düşmanıdır. 
Ayaşların ğic!eceği yer ya timar
hane ya hapishanedir. içki düş
manlara bu gün Yalova kaph
calarına bir gezinti tertip etmiş
lerdir. Saat 8,30 da köprüden 

ka1kacak Kıualıada vapuru, ye· 
şil hilalin azalarını ve davtlileri
ı;i alarak Ya!ov.:ıya Jcalkacaktır. 

Cemiyet, iki marş vucude ge
tirmİ§tİr, bunlardan birisi genç· 
lik m<ırşıdır dığeride yeşil hilal 
ismini taşımaktadır. içki düş
manları merasim ve bayram 
günlerinde, tuplantılarda, iztik
lal marşını müteakıp kendi marş
larını söyliyeceklcrdir. Yeşil hi
lal marşımn küftesioden bir kııım 
şudur: 

S:ına ey l'~lhlllAl 
Ey bUyUJ< i!!tlkb:ıl 

rnı ki bai:hyız c:ın:!an 
Güzel in cllınndıın ı 
lnsnnJ:ın .kemiren 
Knn IQcn, kım yiyen, 
O yedi blllJlı c:ına.'Vlır 
naıu, ~:ırnrı. tınmpıınyııl:u 
tr:ı:.ak olsun bizden! ... 

amelesinin KrC\'l gibi Cırs:ıtlnr d:ı gPmklllği 

birdenbire yUksclttl. 

Fnknt bugünkü lktlsndi \'ıız.lyct kıuşı -
5Ulcb \'npıırcularımı:ı:. cok knz.an:ımıynr. Bu -
nun sebcplul yalnız l~lerin m:Jığmdıı C:.ej;•ll, 
,-:ıporl:ırın 15le~ Dl!lS.r:ıfmuı çoldrıi,'1ında 

ve plyruıad:ı lhtlyn~t.."lıı Ca:r.la \'npur lrulun -
m~sındndır. 

Bu \'87.lyct kn r,,ısmd:ı, oıı beş rcncl!lt 
tccrUbenln \'c.tdlğl sıılAhlyetıe dciıl:ı:. tıt'nro -ı 
tımlı.Jn lnkl§llfl için gl.'mlclllğl bir illsiplln 
nltınn :ılma~ı dU'jlbtl.'n lılil<umctım:z çolt 
doğnı bir h:ırelcet yupm!~tır. j 

Bu suretle gcmlcllll~ m:ıycn bir mc!Jelc ~ 
haline ı;lreccktlr. BugUne lt:ulnr grml 
olduğu h:ılde h<'nliL cencbi \'llpurl:ınnib -j 
Jd teşlclllUrn hiç birisi bizim gt1milerimir.dej 

yokttır. 

Miln'ttıbatın nolcsanı. \'ııpurun !nrk se -
ncdC'n fıı:ı:.lıı kııllıınrlm:ımıı.oıı, kırk nne icln -
de amortlze edilecek vapurun lmlıa nkc l -
nln tasarrufu, \'npurlnrm 51gorta ettlrilcıe ı. 

Nltı:ıyet gcrnlcllcı'le wncle de t";cml zabitanı 
nrıısmdııld irtibatın temini. n:ınl:ırın hiç 
blrtııl yapılm:ıdığr gibi, f'Jde moveut ~eml -
lorln mnsroflan d:ı pek ı;oktur. 

Şirket t~kil cdllirşe, emlnlm ki, 
olarak me\'Cllt \'llpıırlıırı kadro 

Poliste: 

Bir Cinay;et 
Heybeli Adada Bir 

Ceset Bulundu 
Evvelki gün saat 19 sıra13rın

da Heybeli adada Rum mektebi 
altmda eski tersane denen yer
de öldürülmüş bir insan cesedi 
bulunmuştur. Bu, otuz, otuı beş 
yaflarında amele kılıklı bir a
d~mdır. Üzerinde hüviyetini tes
bıte yarıyacak hiç bir veıika 
bulunmamı~tır. Yapılan muaye
nede cinayetin bir ay kadar ev· 
vel yapıldığı anlaşılmıştır. Ceıet 
"kokmuş, şeklini knybetmi bir 
lialaedir. Teşhis imkam kalma
dığı için murgta gösterilmesine 
lüzum görülmemiıtir. 

Polis ve adliye cİr?ayetin ne 
suretle yapıldığmı, mal\tulün hü
viyetini, katillerin kimler oldu
ğunu meydana çıkarmak için ay-

olunur vr l erine nz m:ı!lraflı muntn -
znnı \apurlar lltnml' <'dılir. ı 

Jii.l<ümet tc ltcndl bUtı;eslııdrıı frtlaldr -
lık ynp:ımk iııhl nrl:\ 11&-r:ışnn ıı!rl;cte t:ıbli 1 
yardım cdcccı.tlr. 

E ns n bô,\ it• olm.ıuııı lılr kııç El'llC snnr.l 
Türl< ı;l"mldllğl l[rnıUl<r>ncllnc m:ıhl"ol.ıc:ıl.tır. 
ÇUnltU eldcld gl"ml.er Çolt esl.ldlr, far: -
13 rn:ısrnflıdır. nıınl:ırın lerlne de bugOnl.."li 
\'u:ı:.iyetto l c ni gemi lkımcshıln inıli!'uıı 

)Oktur. 
lnhlı;:ır, bizim .gibi nnldlyeciler l~lrı de 

l) l olur. Ç.aıl<il muntazam ı;lfer yaııaıı s;,• -
mllrr bulııru7.. 

Şlrl<nt lt" klllnd n Ollf.\ rel<abet t 1mı -

yıı~ğ'ı itin ticaret 1nltl"nf <'druııcz ıll;p•nlı>rl 
,·ıır. B~ınlar, ben, h:ılır, d<"rlm. 

Çünldi mrmlrl<l"t dalılllnd<>J,I f:ıall~<·tl 

Uc:ırh r. dnhıı ınuntıı:ı.nnı lıontrol eülllr. 
T~\'fll: Şllltrü Bey 1 mlndckl nıı•,Jlyl'ri (~<·! 

diyor iti: 1 
- Vnpurculo~·umın: yc.nl deniz. Ucn.rctl -ı 

ml:ı Jıe.-ı\\z cmcklcm ı;nfha'>lll:bdır. lluı:;iı:ı -
J~U vn:.I)ct dnh1Un1e &cmlcWSfn Wıhn 
tazın tarclddslne lcıMn ) oktur. l'azln 
ınssr:lr, csltl t";er:ıl bunlırn mnnldlr. 

lltınnn lnklşııfı için blr'r.şmftk \'C f;ıı\"\'Ctll 

bir Cl'Jll3)e ile )eni {:l"Jnl ''e nz m:?.srnf yap
mak llzımdır. 

Dev et aireleri ve 
Seyrisefa n vapur arı 

Umumi, mülhak ve hususi büt
çelerle idare olunan devlet de
vair ve müesseselirinin, Seyrise
fain idaresinin muntazam sefer 
icra eylediği iskelelere ait bilu
mum nakliyatlarım mezkur idare 
vapurlarile yaptırmıya mecbur 
o1dukları idarenin yeni sene büt
çe kanunu ahkamından olduğu 
tamim edilmiştir. 

Tavukçu ık 
Sergisinde 

Çiçeklik ve tavukçuluk sergi

sini açıldığı günden dün al<şama 
kadar 70 bin kişi gezmiştir. Mclt
tep!erde bu yekfıne dahildir. Ser
ginin bugiln son günildür. 

Tramvay pencereleri açılacak 
!favalarm birdenbire ısınması 

iizerine belediye tramvayların 
her iki tarafındaki pencerelerin 
açılmaların~ mr<;aade etmiştir. 

rı ayrı cepheler fizerinde sıkı 
bir takibata girişmiş bulunmak
tadır. Cinayet tabkikatile müd
deiumumi muavinlerinden lsmail 
Hakkı B. meşgul olmaktadır. 
Dün, edilen şüphe üzerine Mus- Maaş emr1 gelmedi 
tafa ve Kazım isminde iki kişi Maı-.ş emri henüz gelı:1emiştir. 
yakalanmıştır Kadrolnrla havalcnamenın yarın 

A 1 •• · il d gelmesi bekleniyor. 
ce e yuz n en iske- ···························································· lede bir facia kalmış ve kıralmıştar •. Yaralr, Cer

Dün Beykozda bir kaza ol
muştur. Saat 12,40 ta, Beykoz 
iskelesine yanaşan Şirketi Hay
riyenin 66 numaralı vapurunda, 
henüz tamamile yana~ılmadığı 
sırada iskeleye çıkmak istiyen 
Dereseki ahalisinden 61 yaşlaım
da Arap Ali oğlu Hakkının sol 
bacağı iskele ile vapur arasında 

rahpaşa hastahanes ne kaldınl-
rnıihr. • 

aGhik yo unda bir otomobll 
a§ace çar~tı 

Maslak yolunda Hasarım ida
resindeki olomobıl Qğaca şiddet
le bir ağaca çarpmış, hasara 
uğramışsa da içindeki müşleri
lerin ve şoförUn hiç bir yerine 
birşey olmamıştır. 

Gazetecilere v •••• güç üJt bir kartleıile birlikte ve biıyük 
Sak ınuvaffakiyetle oynayan ve 
leb ~lkışJanan Hayriye lisesi ta- Yakıt, Milliyet, Cumhuriyet meleri mesleki bir zaruretti. geç kalındığı ıçın artık tekrar 
lea~ınden. Da.vut Ef. oyunu mü- gazeteleri, dün birer mubarri- Eunun içindir ki üç gazetenin geriye dönülüp gazeteciler çı-
ttıii p b~f f bır baygı:ılık ğeçir- rını başvekilimizin lstanbula b' h · · b f ttıi~rve b:raz sonra da vefat et· ırer mu arrırı ve irer otoğ- lcarılamamıştır. Gazetecilere 
~('· ~.r. Söylendiğine. göre Davut muvasalah hadisesini takip ve rafçısı dün Seyrisefain rıhtı- matbuat lcanununun 21 inci 
~ll 0 tedenberi müptela o!duğu tesbite memur etmişti. mında duran Sakarya motörü· maddesi mucibince mahaHin 
~: ~ektesindcn ölmUştür. Ce· ismet Pş. Hz. ni deniz üs- ne binmişler, vali Muhittin B. en büyük mülkiye memuru 
lllış~sı Hayriye liscıine kaldmi- tünde karıılamaza gidecek motörün hareketi ananda gelip larafındaıı tasdik edilmiş bü-

ır, hugün c'efn .. dilecektir. ki' l d l na ıye vasıta arın an yanız içeriye girmiş ve gazetecileri viyet varnkaları veriliyor. Bu 
~"llv i . Sakarya motöril vapura yana. göru"nce b. u motcru··n s·ı· .J· suretle Valı" Beyı'n ı'mzasını 

t azeııe \1erg sı 1 ın;.ıır 
1 
~ şabilecekti. ve jaketatay giymiş istikbal taşıyan hUviyet varakalarile 

't~l uvazene vergisinin muvak - Bunun harı'cı'ndekı' vası- h · t ·ı ' k r 
l - dd ı eyetıne mahsus oldugu" nu gaze ccı er mes e vaz'ı1'.eı1 erı'n·ı 

... ı'ı:ıt:••a eıi şubelere tamı'm edı·ı- · .... ~ - talar baıvekilimizi getirecek .. r k t 'l h'dd ·r d l 1 1 k . 
• c~8r. Bu madde aynen ~udur: 1 soy ıyere gaze ec• ere ı et- ı a e rn ayı görüyorlar. Va· 
~ u k ı gemiyi deniz üstünde karcıla- le "çık d 1 d · t• ı· t ·ı b ı ı ] ti ta . anunun mer'iyete girdi- ı -r ın ıiiarıya ,, cmış ır. ı, gaze ecı ere ·u , 0 ay ığı 
~~ld rıhten evvel tahakkuk ettiöi yacaklar ve bittabi uzaktan Gazeteciler kendilerinin teşri- temin eden vesikayı verirken 
aı~tl e teaviyesi bu tarihten son;a tezahüratta bulunacaklardı. f ata dahil olmadıkları, vazifeyle bizzat kendisi gazetecilere, 
" rtıaaıı " t · I 1 t b 1 1 • • h d' 1 k I tr~f n ucre ve yevmıye er s an u gazete.erınm a ı- ge mc te oldukları için silindir bilhassa böyle ehemmiyetli ve 

ti> dıye tabi değildir. Hnrİcte ka~ seyi tcsbit -a .... ife··ını' alan mu· ve J
0 

aketatay giymelerı' 1 r:.zım fi' b' f f ~ n b k ~ " " u şere ı ır vazı eyi i a sırasm-
,e lnb· ~ . anun mucibince vergi harrirlerininsc mutlaka vapura olmadığını zannettiklerini söy· da, güçlükmü ç1lrnrmalı? 

• 
1 ıstıhlcakların mer'iyet ta- çıkıp Bacvekilimizi vapur rıh- l · l d' B d detl t, sonra tediye edilenlerin " emış er ır. u sara a motör Ynli Beyin zuhulünü tees-

~tlll· u tarihten evvel tah'1kkuk tıma yanaşmadan evvel gör- hareket elmiş ve vapura da sürfe kaydediyoruı. 
1

1 olsalar dahi vergi alınır.,, l~••••••••••••••••••••mm~:DliE&lllR~~Uii&lZ:i§UZ:YiJ~,~;:!tii~~~~ 

1932......., 

enz n atları 
'TEçin [azma ır ? 

Benzin fintları birkaç gür.denberi 
sehepsiz olarak yükselmektedir. AJA .. 
lmdarlnr bunun sebeplerini stok ma
lın nzaldığmda buluyorlar. 

Fakat iki gündenlıeri gümrifüten 
miihim miktarda benzin çıkarıldığı 
halde fiatlar hnlfı inmemiştir. Bu va 
ziyet üzerine 'l'icarct müdliriyetinde4 
ki ihtikar komi.;;:yonu tetkike başla. .. 
mıştır. Bu tetkik esnnsır.da bilh. 
benzin tacirl~ri ve şirl•etleri arnSln ~ 
d::ı bir trö .. t olup olmadığı kontrol 
edilece!dir. 
Yumurta ihracn~ımız azalıyor 

Memleketimizin yumurta ihracatı 
geçen senelere niı.ııeten az:ılmıŞtrr. 
Buna sebep başlıca müşterimiz olan 
Fran anın Yumurta ithalini lrnnten· 
jnna tabi tutma ıdır. 

Yumurta ihraç ettiğimiz başlıca 
memlc!rntler l"ransa, ltalya, Yunanis 
tan ye lı:;panyadır. ihracat ofisinin 
tanzim ettiği istatistiklere naznrn.n 
Frnnsaya 1932 senesi ilk üç ayı 1.ar
fındald yumurta ihracatımız konten
jan üzerine çok azalmıştır. 

Yunnni tana olan ihracatımız da 
bir mil\tnr azalmıştır. Duna mukabil 
lspanyaya doğrudan doğruya yumur 
ta ihracatına bnşlanmı ttr. Bu ihra .. 
cnt günden güne artmaktadır. 

lhrnrnt ofisi yumurtalann ihracrı 
isin yeni mahrcçler aramaktadır. 

Romad3 ekmekcillk 
ho:ıgreol ırapıhyor 

Romada 21 haziranda a~ılac:ı.k G• 

lan l'kmckçilik sergisine dünyanm 
bütün memleketlerinden ve bu rne .. 
yanda memleketimizden de ekmek nü 
munesi i lenmiştir. 

Nümune ticaı·et odası tarafından 
gönderilecektir. 

Romadaki sergi münasebeti:rl~ bü 
tün mcmlcl<etler murahhaslannın iş 
tirnkiyle hir de ekme.kçilik kongresi 
.}apılacaktır. Kongreye Türkiye mu -
rahhası olarak ekmekçiler cemiyetin
den bir zat i tira.k edecektir. 

Yunani tanın yeni ithaUH 
listesi 

Yunanbtan hükumeti ithatatınr 

tahdit için vermiş olduğu karar üze -
rine 1~ l\fayı;;;tan. 15 'feşrinisaniye 

kadar altı ayl:k ithaHtt listesi tesbit 
etmitir. 

Bu li le) e göre, altı ay z.arfındn • 
öl~liz, inek, huğa, ~ığır. 17,500, koyun, 
keci, oğlttk 2_, ,000 adet, ehli kuş 5j 
hin ldlo, konserve etler 65,800 kilo, 
J.nşnr da dahil olduğu halde peynir .. 
er G 5,000 kilo, yns sebze 2,311,000 ki 4 

lo. Tutbalığı ıs3. oo kilo, fasiil • 
ye ..,e sair sebzeler 6 000,000 kilo, pa • 
tafe.ı 1,000,000 l:ilo, yı:ş meyve 
1,47:; 0°'1 kilo. lterestc 50,000,090 kilo, 
pnmu' iplikleri 92,000 kilodur. 

5 num~ueh lrnrarnamenln 
fzahnamesl 

Tür!• parasının kıymetini korum:ı 
hakkındaki 5 numaralı kararnamenin 
tatbikinde yanhşlık olmamasr için 
hülcumct h:r izahname tesbit etmiştir. 
Bu izahnamc dün alftkndarlara teb .. 
liğ edilmiştir. 

iranria ko"ıenjan 
Iran hükumeti ecnebi mallarına. 

knrşı lrnntenjan esasını kabul etmiş -
tir. 

İran ticaret müdüriyeti. hükume .. 
tin tesbit ettiği kontenjan listesinden 
bir nüsha) ı lstanbul Ticaret oda 1na. 
da gönde-mi tir. 

Lcvhs, uiper,tente res:mteri 
Belediyenin levlu:ı., siper, tente 

rc::imlcrinin bu gibi şeylerin ırk 
mk tebeddülata u8'ramas1 yüzün • 
den zıyc:ıa u~rad;ğı anlaşılmıştır, 
belediye riyasetinden ~uabata ya -
pılan bir tamimde bu hu!luıların 
mk sık kontrol edilmesi ve bele -
diye variriatmın ziy3a uğratılma • 
ması bildiriimiştir . 

Temfz!onmış saka11ar 
sntılaoiicco!< 

F cnni ve ~ıhhi şnr~ları haiz 
kasap dükkünlar.mm bir köşesin -
de bcynz y::ı~i: b:>yal~ ve 
mc.z!Jut dolr.plnr içinde, etlerle bir 
arndıı. lcma:;ta olmamak üzere ve 
etlerin tabi olduğu kaidcleı e v~ 
şartlara r~~y .. t O:unmak ~rliylc 
temblcnm:~ :ak .. tc.~ satılabile .. 
cektir. · -• 
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ismet Paşa Hazretleri ~Başvekilimiz mfthlm~ 
(Beyanatta bulundu J '
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t h •• ti k rşılandı Ş 1 Usttarafı 1 inci sayfamızda 1 ~ eza ura a a ~Derhal ıöze çarpar MusıoliniHz.e~ 
~ yilksekkıymet •e muvaffakıyeti ~ 

met ~aşa Hazretleri ~ara t:ır~fına ~ her türlü takdir ölçliıünden ~ 
g~mışler ve nhtmıa, cıvardaki hına - ~ fistündür. Milli reisimiz Gazi ~ 

En ciddi rakip ! 
Bir gün biraz vahşi bir kızla tanışlı : 

[Üst tarafı 1 inci sayfada! 
telerle de ilan edilen proğram milel -
hince saat 14 te Sakarya motörile 
hareket edeceklerdi. Kolordu ku -
mandam Şükrü Naili Paaş ile müd -
deiumumi Kenan, Darülfünun !alrUl -
teleri reisleri Tahir, Muzaffer, Tev -
fik Recep, lsmail Hakkı, Etem 
Akif, Fırka idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim, Şehir Meclisi reis vekillerin -
den Sadettin Ferit, Muhtelit milba -
dele komisyonu Türk baş murahhası 
,Sevki, Liman şirketi müdürü Ham -
di, Seyrisefain müdürü Sadullah, 
Cümhuriyet Merkez Bankası müdürü 
Sait, lş Bankası müdürü Muam -
mer, Sanayi ve Maadin Bankası mü -
dürü Sadettin, Ziraat Bankası inü -
dürü lhsan, Müskirat inhisarı u -
mumt mü.dürü Asım, Baro ikinci reis 
Meki Hikmet, Anadolu ajanı;;ı namına 
Ihsan Beylerden müteşekkil olan he -
yet azalarmm hepsi muayyen vakitte 
Jaket atay ve silindir şapka giymiş 
olarak Seyrisefain rıhtımına. gelmiş -
ler, fakat vapurun evvelce tahmin 
edildiği gibi saat 17 de limana 
gelemiyeceği anlaşıldığı için istikbal 
heyetinin saat 16 dan sonra hareket 
edeceği öğrenilruiştir .. 

Heyet azalan saat 16 da tekrar 
bulunmuşlar ve kısmen motörde, kıs -
men de rıhtımda beklemiye başla -
mışlardir. 

Vali Muhiddin Beyle refikaları 
Mf. di saat 16,40 da gelmişler ve 
Sakarya motörü 17 ye doğru rıh -
trmdan hareket ederek Marmaraya 
doğru açılmıştır. 

Ye•llköy istikametinde 
Matör Yeşilköy istikametine gel -

Cliği vakit, Pilsna vapuru görünmüş, 
Sakarya biraz sonra vapurun yanma 
yaklaşmış ve istikbal heyeti saat 18 e 
on kala vapura geçmişlerdir. 

Takdim edilen buketler 
Bu sırada vapurun güğertesinde 

bulunan İsmet Paşa Hazretleri btik -
bale gelen ve kendilerine "Hoş geldi -
nfz,, diyen zevatın ellerini sıkarak 
hatırlarını sormuşlar, bu sırada Pa -
şa Hazret1er.İflin ,.:? Tevfik Rüştü Be -
yin refikaları Hf. le re şehir namına 
büketler taktim edilmiştir. 

İtalya se!areti müsteşarı M. Kola, 
İstanbul ikinci konsolosu M. Sili ve 
Ataşenaval kumandan• Soldatti de 1 -
tal ya sef aretlnin motörile vapura 
gelmişler ve Başvekilimizi selamla • 
ınışlardır. 

ismet Paşa Hazretleri çok mem -
nun ve neşeli görtinilyorlardı. Bir 
aralık karşıhyanlar arasında bulu -
nan Binicilik mektebi müdürü kayma
kam Cevdet Beyle bir müddet görti -
şereık, son zamanlarda yapılan 
müsabakalar hakkında malumat al -
dılar. Vali Muhiddin Beyi de yanla -
rma çağırarak muhtelif meseleler 
hakkmda sualler sordular. 

Heyetimizi karşılamak üzere ge -
lenler arasında Başvekllimizi Rusya 
eeyahatlerinden avdetinde Türk Or -
todokslan namına selambyan ve bir 
hediye taktim eden Hukuk fakültesi 
doktor A. smıfmdan mezun EoJogosi 
Bey de bulunuyordu. 

Netinin bir beyti 
. Rum vatandaşım1Z Pilsna vapurun -
da Başvekllimize "Hoş geldiniz,, de -
dikten sonra "Nef'i,, nfn meşhur kasi -
desindeki bir beyti şu suretle değiş _ 
tirilmiş olarak söylemiştir: 

- •Af erin ey rüzigdnn şelısürıari 
saf deri, 

Arıa aa, şimden geri levhi sulhü 
Ekberl.,, 

Vapur limanda 
Saat bu sırada on dokuza geliyor -

du. Vapur limana girmişti. Ge -
minin etrafında heyetimizi ta !\tar -
mara açıkJanndan karşrlıyan iki 
Şirketihayriye vapuru, birçok motör 
ve remorkörlere bağlı yüzlerce san -
dal gemlnin etrafını çevirmişler, içe -
ride bulunan halk, muhtelif es -
naf cemiyetleri mensupları Baş\·ekil 
Paşayr hararetle alkışlıyorar ,.e "Ya -
şa,, diye bağırıyorlardı. 

Darülfünun talebeleri mümessil -
Jeri bir motörle heyetimizi karşıla -
ın.rşlardı. 

Vapur saat 19 da Galata nhtrmr -
na yaklaştıtı vakit, o zamana kndar 
gem.iıün diğer tarafında bulunan Is -

Bu, Gceta Garbo idi I 
larm pencere ve damlanna vanncıya ~ . . , g 
kadar dolduran halkın şiddetli alkış - g Hazretlerıne faşıst ltalya da ~ 
lanna mütebessim bir tavırla şap - ~ beslenilen hayranlık hisleri ve g 
kasını sallamak suretile mukabele g yDksek hükftmet reisinin bu ~ 
etmişlerdir. ~ vadide izhar ettiği asıl duy· ~ 

Rıhll~~· . . ~ guiar bizi çok mütehassis •e j 
Rıhtımda asken hır muzika ile bı - : b hf t · f : 

rer müfreze asker ve polis yer almış, g 8 ıyar .e mış ır. ~ 
Amerika sefiri Mr. Sherles, H. Sher - ~ ltalya ıle aramızda üç yüz § 
rill, Rus konsolosu M. l\laligin istik - Ş milyon liretlik bir ikrazın ~ 
bale gelmişlerdi. ~ esasları tekarrür ettirilmiştir. g 

Amerika sefirlnlnl tebrik : Bu ikrazın bir kismıodan aynen ~ 
Vapur tamamile yanaşınca Ame - ~ . . ğ 

rika sefiri Mr. Sherril cenapları yu - a nakıt olarak bır kısmından ~ 
karıya çıkmış ve Tevfik Rüştü Beyle ~ ltalyaya borçlarımmn tediyesi 'i 
birlikte İsmet Paşa llazretlerini:t ya - ~ için ve bir kısmından dabı ltal- % 
nına gelerek çok samimt bir şekilde ~ yaya yapacağımız siparişler için ~ 
Başvekilimizi tebrik etmiş ve şunları g istifade olunacakbr. Tesisatı· ~ 
söylemiştir: ~ k k "kt• d. bü - ğ "/tal -'d k b"" .. k 11 = mızı urma •e ı ısa ı n = - yu a ço uyu · numa a - g . . . . . % 
kiyet kazandınız, tebrik ederim. Her _ %, yemızı takvıye etmek ıçın ş 
kes muvaflakiyetinizden bahsediyor. ~ bu muamele çok faydalı yeni ~ 
Bu seyahatte ben de bulunmağı çok%, bir imkln 1ve amildir. € 
arzu ederdim.,, ~ Bilirsinizki iki memleke ara· ~ 

Paşa Hazretleri Sefir Cenapları - ~ ıında muallakta bulunan esa- g 

Norma, Metrogo!d•in ıirke
tinde de, kendiıine hürmetkar 
bir muhit uyandırmışta. Herkes 
ona karşı iyi muamele ediyordu, 
kendiside, :ıekisı, hüsnüniyeti
le, hilkat eksikliğini dolduruyor· 
du. 

lrvinıle Normanıo arasında mü· 
tekabil bir nezaketten doian 
samimi bir arkadaşlık doğmuıtu 
Eğer Normaya inanmak icabe
derse, o esnada, Hollivudun yllk· 
sek tabakasından bir musevi 
kızile nışanlı gibi olan lrvingin 

Adliyede: 

Y usenin davası 
Mttddei umumi maz
nunların beraetinl 

istedi 
nrn bu samimi tebrikine teşekkür et - E • ~ 
miş, Mr. Sherrill Tevfik Rüştü Bey_ ~ slı ~ır ~es~I~ kalm~mııtar. ~ Yuse İ•minde birinin boğazım 
le görüşilrken de: g Bu zıyaretımızde Haricıye ve- ~ sıkmaktan suçlu Oıep ve Mari • 

•'- Çok büyük muvaf f akiyet" diye ~ kili arkadaşım her günkii itle- § nin muhakemelerine dün ağır ce
kanaatini bir kere daha izhar et - ~ re ait hususları da İtalyanın ~ za mahkemesinde devam olun -

f"k R .. ı·· Be f dil - - muftur. Osep, Mari ve Yuse, vak-
~~. Tev ı . uş .~ .. Y_~ sar, e en ~ çok kıymetli Hariciye nazırı ff tiyle bir "Yıkıcılık, bozmacılık,, 
butun gayretin, butun dunya ıle be - E G d. H tl · 1 · es .. .. ~ 
raber geçirilen buhrandan mümkün ~ ran 1 .•~re erıy e g ruşup ~ tirketi kurmuılar, günün biı·inde 
mertebe az mütee~ir olmıya matuf E anlaşmak ıçın fırsat bulmuıtur. ~ hesap gördükleri urada araların
bulunduğunu söylemiştir. Sefir, 1s - ~ ltalya ile emniyet ve samimi- ~ da ihtilaf çıkmıt, kavga etmitler. 
Met Paşadan: ~ yete müstenit ciddi bir dostluk ~ Aynlmıılar. 930 seenıi ikinci teı-

- #'Gelecek halta içinde An.kara - ~ siyasetinden memleketlerimiz ~ rininin soğuk, karanlık bir gece .. 
·· ·· .. .. - sinde Osep ve Mari, bu iki ortak 

da g~ruşuruz.,. g müstefit olmuştur 't'e olacakbr. ~ arkadaı, buluımuılar. iddiaya gö 
Dıyerek ayrılmıştır. % B J ·ı l lb fkQ · • E 
B kil . . d·- t lh = eyne mı e su me resının : re, Yuseyi bogwmak üzere araların 
aşve ımız ve ıger zeva m - § • • • • • ::. 

mandar Kolonel Soletti ile veda_~ bu sıyaset sayesınde ıstifadeaı ~ da karar vermiıler. Ve "Yıkıcılık, 
Jaştıktan sonra vapurdan çıkmışlar ~ ise aşikardır. ~ bozmacılık tirketi,, nin bulundu • 
ve selam vaziyetinde duran askerle - ~ Baı'fekil Hazretleri avdetle- ~ ğu, etrafı tahta perdelerle çevrili 
i · · ·· ·· d - - yere girmiıler, uıul usul Yuae a-r ~~zın onun en: . § rinde Yunanistandan geçerken ~ 
-- Merhaba Arkadaşlar,, dıyerek % Y . l"I k. t l g ğanın yatbğı çardağa doğru yürü

. ~ ht dd . d b = unan rıca ı e va ı emas arına = .müıler, Yuse tesadüfen uyamk • 
geçmışıer ve n ım ca esın e u - § • • ~ 
ıunan otomobillerinin yanrna gel _ ~ naklı kelim buyurarak demış- ~ mıf, iki karaltının yamna doğru 
mlşlerdir. Bu sıra.da ha1lt Baş - i lerdir ki: ~ yaklqtığını görünce baykırmıı. 
vekilimizi hararetle alkışlıyorlar, ~ .. Seyahatim eaaaaanda, gıder- ~ Berikiler lıücum etmi,ler. BOğazı
"Yaşa,,, "Hoş geldiniz,, nidaları işi - ~ ken •e gelirken, dost Yunanis· ~ na sarılmıtlar. ihtiyar ağa can hev 

- Jiyle bütün kuvvetini gırtlağma 
tiliyordu. ~ tanın sahiline uiramamız tabii ~ vermİf, istimdat etmif, mütecaviz 

ea,vekllln •ellmlar1 a ·d· · · Jd G'd k M ::. ismet Paşa Hazretleri bunun Uze - ~ ı ı, ~e ıyı o u. ı er en • E iki ortak korkmutlar. Kaçmıılar. 
rine caddede bir kaç adım ilerle - ~ Venızelos Ye M. Mihalakopuloı ~ Ve Yuse ağa iki eski terikini da
mişler ve halkı gülerek şapkasını "al - ~ ile 't'e gelirken yeni BatTekil M. ~ va etmif. 
lıyarak selamlamışlar, sonra Tevfik ~ Papanastaayo Te arkadaşı M. ~ On bet celse süren muhakeme 
R"' tü B 1 b" likt t b"ll h - - dün nihayet bitirilmiıtir. Fakat, 
uş ey e ır e o omo ı e a - ~ Bakalbaşile görüşmekle bahti- E Oıep ve Marinin, ağayı boğazla -

raket etmişlerdir. § ld y · t k ti ~ 
ismet Paşa Hazretleri dün geceyi ~ yar o um. un~nJS anın ıyme 1 ~ maları keyfiyeti tesbit olunama • 

Perapalas otelinde g~irmişlerdir. Bu ~ devlet adamlarale temaslarımız ~ mıttır. iddiasını serdeden müddei 
sabah Heybeliada'ya giderek bira - ~ iki memleket arasındaki derin ~ umumt Cemil Bey, maznunlann 
derlerini ziyaret edecekler ve akşa - ~ dostluğun sağlamhğını gCSrmek ~ beraetlerini istemiıtir. 
ma Ankara'ya hareket edeceklerdir. ~ ve göstermek için her iki tara· I Bu davanın karan bqka bir 

TUrk - ltalyan dostlulu ~ f .. b' ·ı t kil et . f E gün verilecektir. 
Heyetimize dahil bulunan zevatın g a ıyı ır vesı e •t mış ır. = ============================= 

hepsi İtalya'da Başvekilimize ve he • \.111111ıııııı111111ıııııı1111ıııııııı11111ı•ııııı1111ıı•111 •ı111ııııııııı11 mJ' 
yetimize karşı yapılan fevkalade sa • kadar ~~vvetli olduğu :en~ Yunan 
mimt tezahürat ve hüsnü kabülü ha _ Başvekılı M. Papanastasiyu nun he -
raretle anlatıyorlar ve iki memleket yete dahil Türle gazetecilerine süyle -
arasındaki dostluğun ne kadar kuv _ diği sözlerden bir kere daha anlaşıl
vetli olduğuna işaret ediyorlardı. maktadır. M. Papanastasiyu beya,. 
Heyetimbe bilhassa Brendizi'den ha _ natında, Türkiye dostluğunu teyit eı.. 
reket esnasmda fevkalade tezıthürat tikten ve Yunanistan'da her hangi bir 
yapılmış, her smıfa mensup bir çok kabine tahavvülünün bu dostluk üze -
İtalyan mektepliler, Ava.ngardistler rinde hiçbir tesiri görülemiyeceğini bu 
ve diğer gençlik teşkilatı mensup dostluğun lüzum ve kıymetini bütün 
lan heyetimizi vapur hareket edip u _ Yunanlıların anlamış bulunduklannı 
ıaklaşıncıya kadar alkışlamışlardır. söyledikten sonra Tilrk ve Yunan 

Yunanhların tezahUrab milletlerinin bir men'şeden geldlk-
lsmet Paşa Hazretlerine ve heye - lerl hakkındaki fikirden bahsederek: 

tim ize Yunanistan' da da ayni dostluk - "iki millet kardeştir· Bunu 
tezahüratı gösterilmiştir. G-azi Hazretleri bize geçen sene Is -

Dünkü sayımızda, kısa telgraf ha - tanbulda söylemişlerdi.,, 
berlerinin işaret ettiği bu tezahürııtrn Demiş ve bu tarihi hakikatin an
dün tafsilatını aldık. Vapur Pire'ye )aşılmış olmasının Türk - Yunan 
gelince yeni Yunan Başvekili l\.L Pa - dostluğunu bir kat daha takviye ede
panastasiyu vapura gelmiş, sonra ceğlni anlatmıştır. 
İtalya sefiri, Atina sefirimiz ve M. l\f. Papanastasiyu bazı ecnebi ga
Venizelos da gelerek Başvekilim!zle zetelcrinin neşriyatına temas ederek, 
yarım saat kadar görüşmüşlerdir. Türkiy~ ile Yunanistan'ın Akdrniz ve 

Yunan hükftıneti Grand Brl - Adalar denizinde müşterek hareket 
tanya otelinde heyetimiz şerefine etmeleri ve dostluk yapmalarının bazı 
büyük Ye mükellef bir ziyafet vermiş, memleketlerde suitefsir edildiği!li, 
çok ne;;eli Ye samimi geçen bu ziya • dostluğumuz hiç bir memleket aley -
f ette heyetimize dahil bütün ze _ hine müteveccih olmadığı ve tamami
vat, Yunan Başvekili, nazırlar, htikil . le istiklalimizi muhafaza etmek ma.k
met erkanı n M. Venizelos hazır bu • sat ve gayesine matuf bulunduğu !çin 
Junmuşlardır. bu neşriyatın tamamile yanlrş ol-

Heyctimiz vapurdan çıkarken ve doğunu anlaşmıştır. 
avdet ederken askeri merasim ile kar- M. Venlzelos Yalovaya gelecek 
şrlanmış, ve teşyi edilmiş, halk sa- İsmet Paşa Hazretleri ltalya'ya 
mimi tezahüratta bulunmuştur. giderlerken vapurun Pire'de durduğu 

Doatlulun kuvveti sırada M .Yenizelos'la yaptıkları mü-
Tilrk - Yunan dostluğunun ne la.katta, şahsi bir dostları olan sabık 

Yunan Başvekilini, yazı Yalon'da 
g~irmiye davet etmişler, M. Venize
Jos çok müteltaS8ls olduğunu 9Öylfye
rek ilk fırsatta bu davete icabet ede
ceğini söylemişti. M. Venizelos dö
nüşte İsmet Paşa ile görüştükleri 
esnada bu bahse avdet ederek Ağus
tosun Uk günlerinde Yalova'ya ge
lerek Başvekllimizin misafiri ola
cağını ve tedavi göreceğini söylemiş
tir. 

Etenin tazimatı 
Pilsna Pire'de iken Seyrl8f'fafnin 

Eğe vapuru da limanda bulunuyor
du. Sğenin süvarisi ve zabitanı Pils
na'ya g~erek Başvekil Paşaya arzı 
tazimat etmişler, Pilsna Eğe ile aynı 
saatte pire'den hareket etmiş ve iki 
vapur iki saat kadar yanyana yol 
aldrkta.n sonra Eğe lzmire uğnya ı
ğı için yolunu değiştirmiştir. 
Yunan bahrlyelllerlnl davet 
İsmet Paşa Hazretleri Yunanis

tan'dan geçerken Yunan bahriyelile
rini İstanbul'u ziyarete davet etmi,,_ 
tir. Yunanlılar bu davetten çok müte
h:ıssis olmuşlar ve teşekkür etmişler
dir. 

Yakında Yunan bahriye mekteple
ri talebelerinden bir grup şehrimize 
gelecekler ve Heybeliada Deniz lise
sine misafir edileceklerdir. 

HU•rev Bey 
Başvekilimizle birlikte Peşte elçi

miz Hüsrev Bey de şehrimize gelmiş
tir. Rahat.siz bulunan refikasının te
davisi için Parls'e giden Hüsrev Bey 
oradan Italya'ya geçmiş ve Ceııon

dan .~ilsna ya.Purul!.a binmiftir. . 

yüzllnden pek bllyOk bir ııt# 
çekmi9tir. 

O zamana ait mecmuaları 
rıtdıracak olursanaz, Norm• 
ismine bir sürU yıldızlara 
dedi kodular arasında biç t 
düf edilmediğini g6rürsünüı. 
nun sadece, filimlerinden, tuf 
letlerindan ve rollerinden b 
sedilirdi, gayet gDi:el mülika 
rı neşedilia di. • 

Zira, Norma Şerer gazetecile Lll 

sordukları ıuallere en zeki pır 
surette cevap •eren nadir ıarf 
)erdendi, onunla görüıen her :.• 
zeteciye glbel bir makale y.-
abilmesi fırsatını •erirdi. B 
mukabil, Norma dedikodu 
karıtma:ı, garip hareketlerde 
Junmazdı. Bu ıuretle de, 
ma, her 9üpbenin fevki 
kalabilmişti. Fakat Norma b 
durmuyordu. Nasıl san'at haY 
tanı büyük bir sabarla •e yaf 
fak~t emin bir surette yapmı 
izdivacını da öyle hazarlıyordu. 

Bir gün, Metro Goldvin Mr 
yer ıirketine sarışın, silik, bir.S 
•ahşi, fakat sıarip bir surette c•' 
zibedar bir kız geldi. Lui Meye' 
onunla görüıürken, Normayı fi' 
ğırdı ve: 

- Norma, dedi, dikkat edl' 
niz, İfte ıi:ıin en ciddi rakibini$o 
Takdim ederim. 

Norma, bu yabancıya dikkati• 
baldı ve güldü. Rakip ehemlllİ' 
yetliye benzemiyordu. Bu, Gretf 
Garbo isminde lıYeçli kliçük bit 
artistti. 

Bununla beraber, stO.dyodal 
çıkar çıkmaz, Norma tanıdığı 
raat geldiii bO.tün 2aıeteciler 

- Greta Garbo tiald,ında "• 
düşün6yorıunuz? 

Diye sormuştu. BüUln gazete' 
ciler de, ona, daha ilk filminde' 
meşhur olmuş bulunan bu yaldaf 
hakkında iyi bir surette babıel
tiler. 

Norma tehlikeyi btutmiıtJ. 
Mehareti daha fazlalaıtardı, tO' 
valetlerine daha bOyO" bir iti01 

gösterdi, lrYinı ile olan mOo" 
sebetini daha ııklaıtardı. 

Norma'nın filmleri, katiyen b• 
yO.k bir heyecan uyandarmıyordd 
•e, atlldyoda, Gretadan soor" 
şöhretini tehdit eden yeni bit 
kız peyda olmuştu ve ismi Jo' 
Kravfort idi. 

Nihayet J 927 senesi nibaye' 
tiade, sesli filmler yapılmıya baf' 
ladığı aırada, Normanın lrviol 
ile evleneceği resmen ilin edil' 
miıti. 

Norma Katolikti. lr't'iog ~~ 
hudi idi. Dinini deiittiren Not' 
ma, babam baıının önilnde "{ı~ 
budice cevap verdi 't'e bu auret~ 
hem metro atildyolarınıD imal~ 
mOdilrilniln karısı, hem de stDo
yonun kraliçesi olmuş oldu. 

• • • • 

Bal ayı seyabatı Avrupada 'f". 
pıldı. lrvinı hem zengin, bell' 
de meıburdu. Fakat Norma k~ 
dini kaybetmedi. Uzun bir ıab 
neticesinde nail olduğu bu ıı; 
cayı muhafaza etmek IAzııO t' 
Kocasına bir kuzu gibi itaat e ,
mesini bilen Norma, ona, t• 
bir aile reisi muamelesi yap•1~ 
du. Size buna dair kiiçilk b 
fıkra anlatalım. d" 

Paristen Hollivuda d6nOşDD ti. 
Normanın yaptırdığı tuvaletle_, 
herkes imreniyordu. Bunlard 
bahs ederken Norma: •·l 

-- - (Devam cdeel". 



Bütün ingiltereyi heye
cana veren yarışlar ! 

herbi koşuları çok bilyük bir kalabalık 
önilnde . yapıldı 

~ 

. . 
1 

' 

1 

1 

Yaruşın birincisi Aprll The FIHh talim maçında 
r On pl:ı.ndnl.i at ] 

renkte ipek çorap'lar vardı. 
Saat 15 - 00 da biı-kaç da1dka te

ahhurla hareket işaretini veren Star 
ter, bayrağı indirdi. 

Atlar, ileri atıldılar, jokeylerin 
hepsi de peluz'uı1 etrafına ~evıilmiş 

olan ipin yakınında ycı· kapmak için 
§İtap ettiler; zira yanş mesafesi an
cak bir buçuk milden ibaretti. 

Sis dolayısıylc görme şeraiti ol -
dukça fenaydı. 

Baş!angıçta ipin yanını Cock Pen 
almıştı. Yanı başında da yarışlarda 

henüz ismi geçmemiş olan Summer 
Flanct bulunuyordu. 

i\rkalarından gelen Porto Fjno 
bir.tz 'Sbtr'ttt lıurtU'rn.''j"tfşU ve baş ~ 
larıpa gesti. Fakat A.priL the Fifth, 
Dastur Ye l'ıliracle gurupu da onu 
geçti. 

Bu son 3 at arasındaki mücadele 
birkr.!.; saniye devam etti. Ilu nıüddet 
zarfmda gerek atlar ,.e gerel\: üzerle 
rindeki jokeyler görülmemiş, işitilme 
miş gayretler sarf ettiler. 

Yarışın galibi olan April The Fif
th, mesafeyi 2 dakika 14, 3 - 4 saniye 
de kat'etti. 

Ilu hayvan aktör ve vaz'ı sahne mü
tehassrsı Mister Tom Walls'indir. ra
kibi de Jokey F. Lane'dir. 

Dastur, Ağahnnındır. Ilu hayva
na jokey Ilcary binmiştir. 

Miracle, Lord Roserbry'nindir, jo 
keyi de H. Wragg'dır. 

1 

1 

-B o R s A-1 
2 Haziran 1932 

Nukut (Satışı -
Kuruş Kuru' 

20 f Fransız 171 .- 1 şilin Av. 25.-

1 S•erlin 780,- 1 p·zcta 16.-

1 Dolar !12,- ı l\fark 50-

20 liret 218,- 1 Zil Oti 24,-

20 f. Belçika 118,- 1 ı ·engo 30,-
20 ley 25,-

20 drahmi 28,- 20 dinar 73,-
20 f. lsvi çre 820,-

1 çervoneç -. 
20 leva 27,- t Altın 936,-

ı florin 85,- 1 Mecidiye 40,-
20 kuron Çek 124,- ı Banknot 234,-

Çek fiatlar1 (kap. sa. 16) 

Parls 12,03 Praıt 15,99-

Londra 774,- Viyana 4,1<03Y 

Nüyork 0,4760 Madrlt 5,7515 
Mll~no 9,3150 Berlln 2,0093 
Rrüksel 3,3980 Varşova 4,24-

Atlna 72,86!"0 Peşte 4,-

Cin evre 2,4250 Bükreş 79,63 
sorya 67,06- Delgrat 2:-,21-
Amsterdam 1,1712 Moskova 101\0. 

Esham 

ts 1,ankası 9,20 Tcrkos 2S,75 
Anadolu 15,!\0 Çimento Ar. 8,-
Reji 4,05 ünyon dey. 21.90 
Şir hayrlye 14,50 Şark: dey. 2,75 
Tramvay 44,75 1 alya 2,-
Cmnml sigorta ı ı,- Şark m. ceza 2,95 
Bomontl 23,80 Telefon 15,55 

istikrazlar 1 Tahviller -
lst. dahili Q3.- F.lcl..trlk 5,-
Şark d. yollım :l,00 Tramvay 4,95 
[), Muvabhldc 43,25 Tuncl 5,-
Gıimrükler 5,10 Rıhtım 16,95 
Sa~·dl mahl 5,75 Anadolu t 26,:10 
ı ağdat. 4,50 . ıı 26,85 
Askcrlye - . mümell 215,8 

ı __ D_AV_E_T_L_ER ____ , 

Verem mücadele cemiyetinin 
sanatoryomu bugUn açıhyor 

htanbul Verem lUUt'adele cemiyeti, l~rt·n 
köyUnde tcıılsine muvaffak oldu~ sarıntor
yom:ı, bu giln saat tam lti te açacaktır. 

Bu hayırlı açılııt merasiminde bUttin aza
nm lıuzunınu ve bu llAnın davetiye olnrnk 
l<ubultinU rlt'a t'ylemt'ktedlr, 

5 - VAKiT 3 Haziran 1932 -

lstanbul 3 üncü icrnsından: 

. ___________ ıw __ a_h_k ___ eın_e ____ v_e~ __ ı_c_r_a--~il-a_An~la_r_•~---:-:------:-1 
si halen hanenin enkazı ile zeminin 
temamr açık arthrmıya ,·az edilmiş 
olup a - 6 - 9;12 tarihinde şartna -
mesi divanhane.re talik olunarak 26 
- 6 - 932 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 den 17 ye kadar İstan
bul 4 üncü icra dairesinde açık artır
ma ile satılacaktır. 

Bir borcun temini için mahçuz ve 
paraya çevrilmesi :>00 adet Usküdar 
bankası hisse senedatı 11 Haziran 932 
tarihinde saat 10 dan itibaren Bahçe 
kapıda 4 üncü vakıf hanında esham 
ve kambiyo borsasında satılacağı ilan 
olunur. 

Artırma ikincidir birinci artırma
sında 400 liraya talip çıkmı~ olup bu 
kerre en cok arttıranm üstünde bı ... 

FatUı Sulh ikinci lıukuk mahkeme- rakılacaktİr. 
sinden: Artırmaya iştirak için yüzde yedi 
Davutpaşada Hekimoğlu Alipaşa so- teminat alınır. Miitera.kim vergiler 

kağına nazır eski 131,139 mükerrer 139 ile belediye resimleri vakıf karesi 
mükerrer yeni Hl, 143, ı.t5 numaralı müşteriye aittir. 
iki bap dükkanı miiştemil ve derunun- Jcra ve Irıa.s kanununun 119 uncu 
dak.i peykelerle arka tarafa kapıı-;t vel maddesine teh·ikan haklan tapu si • 
küçük bir avluyu havi bir kahve ile ciJleriyle sabit olmıyan ipotekli ala. 
yanında halen berber dü.kkfmı olan

1 
caklılar ile diğer alakadaranın ve ir

diğer bir dükkftn ile i.izerinde kısmen tifak hakkı sahiplerinin bu hakl::ırınr 
ah~ap ve kısmen kargir bir hane var- ve hususiyle faiz ve masarife dair 
dı:.' Haneye hem hekim oğlu ali pa- olan iddialarını ilan tarihinden iti • 
şa caddesinden '\"e hem d.e. ~rka ta - haren 20 gün i~inde evrakı müsbite • 
rafta camii a\·lusundan gırılır hane - !eriyle bi1dirmeleri Iazımdır. 
nin bir bahçe i v~ ahırı olup t~ş. ~u- Aksi hade hakları tapu sicillerly
var ile çevrilmiştır. Kapıdan gırıhn- le ı-abit olmıy:ınlar satış bedelinin 
ce zemiıli çini döşeli bir t~şhk. ve taş payJ:ı.,.masından hariç lrnhrlar. 
lığın ortasrnda bir kuyu ıle hır bo~- Alftkadarl::ınn işbu maddeyi ka • 
rum bir helft ve iki odam vardır. Bt- nuniye ahkı'\.mına göre tevfiki hare -
rinci katta bir sofa üzerine üç. biiyük ket etmeleri ve d:ıha fazla mulUmat 
oda ve bir helı.i. ve üst katta hır ufak almak istiyenlerin 931 - 142 do..">ya 
oda ve bir tavan arası mevcuttur. e- numarasiyle memuriyetimize müra • 
vin heyeti mecmuası temamdır. Ev - caatlarr iian olunur. 
deki odalar müşahere suretile ayrı 
ayrı kirada olduğu gibi kahve .ve lstanbul ikinci icra memurluğun • 
berber dükkfmı da kiradadır. Uerl>er dan: 
dükkanı halen mahiye 2 lirada ,.e kah- Bir borçtan dolayı mahçuz re sa-

tılmWJı mukarrer bir adet Minimaks 
ve 8 lira icarda olduğu anlaşılmış.!ır. J;angz.n söndül'mc aleti Ş - 6 - 932 
E,·in heyeti umuıniye,.,i itibarile la~- tarihine müsadif çarşamba günii sa
kal 13 - 2J Jira ic~ra mütahammıl at 10 tlan 11 e kadar Galatda !tlah • 
olup birinci arttırması 5 - 5 - 932 nwdiye caddesinde 98 r.umaralı ma
tarih perşembe gün~ saat 16 da .~cra ğza önünde açık arttırma ile safı/a. 
olunuı> ;)(){} Jfrada hı~edar ve mud - cafjından talifJ olanlann yeı·mi mez
dei Meliha hanım üzerinde kalmış kiirda malıallinde hazır bulunacak 
diğer talip zuhur etmediğinden ,.e memuruna 9.11 - · 28.f1 numara Ue 
]pymeti muhı!m.11inc;:;ini de l:ulmadı - müracaatları iliin olunur. 
ğından 20 gün mUd Jetle ikinci arttır ________ __;;_ _____ _ 
maya karar verilmiştii-. l\lukaddcma l3eyoğlunda l\lektrp so-

l - Hane Ye dükkanların Joyme- kağındo 28-10 N'o Ju hanede mukim 
ti muh:ım111inc~i 2 71 liradır halen i- iken halen ikametgahı meçhul bulunan 
potek ve hacze muallak muamelesi Dimitri Abracidis Ef. ye. 

yolctur. Istanbul ikinci icra memurlu-
2 - Şartname herkesin görehilecc 

ği vaziyette 932 - 2 numaralr dos - ğundan : 
yada mevcuttur. Teoferasto lstemadyadi Ef. nin ıim-

3 - Tapuda müseccel ve ga:nı mü mctinizde alacağı olduğunu iddia eyledığt 
Üsküdar Hukuk Hakimliğin- seccel hak sahipleri tarihi ilandan i- <300) üç yüz Liranın temini istifası zım-

d tibaren 20 gün müddetle haı~ıarınr 
en : tesbit etmek iizere mahkemeye müra mında :ılacaklı mumaileyhin akyh!nize 

Üsküdarda Kısıklıda ırka sokak (9ı caatlan lfızırndır ak~i taktirde gayrı Beyo~lu üçür.cü sulh hukuk mahkeme· 
No. da sakine t\.lııkbule H. tarafından müseccel hak sahipleri bedeli müza - sinden istihsal eylediği 8·:3 932 tarih \'C 

binıderi Şefi'< efendinin gaiplit"ine hü- yedenin paylaşmasından haris tutula 43 No. lu haczi ihtıyati knramamesine 
mm itasına dair ikame cyledi~i dav:mm I • caklardır, tevfikan şahsınıza ait olup Şark karlı 
cari tah ·ı ·atında kanunu ..medeninin (32) ..,4 - Müzayedeye iştirak edecek Ticaret Bankasının Ga'atı şnbesintl 
inci maddesi mucibince gaipliıı-i iddia zevat yüzde yedi buçuk nispetinde d ( 

ı. d 't k · · d d kt' mcv u 3338) üç bin üç yüz otuz sclti. edilen mumıile,·h Şefik efendinin ha .... at epozı o a ·çestnı epo e ece · ır. 
ı ' • T 11"1' ·e ·e ı·hale pulu mu··s kuruş l\lısır parası bermucibl kaw.ar hacz ve mematı hakkında malı)mau olanların ., - e a I} ' ~-

teriye aittir. edilerek meblagı mahcuzunbihin haczı 
bu bapdaki malılmatlarını altı ay zarfın- 6 _ ıı..fu"sekkafat ve tanzı"fat "e sa · · k lb 

u • ıcraıye a i surctilc ıl:ıcaklının nki rnü-<la mahkemeye bildirmeleri lö:1.umuna tr rüsum hiı-:sedarlara aittir. 
·'· A ., raci at ve talebi ü1erıne ve olhap<la i kar:ır verilmiş olmakla mumaileyh Şefik 7 - Gayrı menkulü me1~urnn 2.> 

6 932 b t 16 d F maddeyi kanuniye mucibince tanzim ve efendinin hayat ve memıtına dair mail\- - - perşem e saa :ı a-
t 'h Ih ·k· · h k k hl · d t:ırafınıza teblig kılınmak üzere gönderi-matı olanların alu ay zarfında mahkeme. ı su ı ıncı u ·u ma temesın e 
ikinci arttırmasr icra olunacak ve en len ödeme emri ikametgahınızın meçhu-

ye ihbarı keyliyet eylemeleri ihln olunur "Ok arttıran zatın u··zerı'nde bırakıla- ı· . h b·ı bl' k 1 .. ıyetı ase ı e te ıg ·ı ınamıyarık ıebli-

caktrr. gatı muktaziyenin ilanen icrası tekarrür lstanbul 7 inci icra memurlu

ğundan: 
Bir borcun temini istifası için mah

cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer ve 
birinci artırmada kıymeti muhammenesini 
bulaınıyan salon aynası ve ı.; anape takımı 
vesair eşyayi beytiye 6 6 932 pazartesi 
günü saat 14 den sonra sandal bedes· 
teninde ikinci açık artırma suretiyle sa
tılacakar. Taliplerin mahallinde buluna-

8 - Üzerinde bırakılan zat bedeli 
.. d · .:: ·· a f d • etmiş olmakla tarih ilandan itibaren bir rnuzaye eyı ol gun z, r ın a vermeıı?e 

mecburdur aksi takdirde münıvede ay zarfında ve 932 862 Ds. No, sile ic-
fesih ve farkı fiat ile zarar ve z°;yan ranın durması hakkında şifahi veya tahr
andan tazmin edilecektir. riri bir surette itirazı kanuniyede bulun-

Şeraiti mesrude daire.sinde talip madıgınız ve müddeti mezkörenin hita
olanların müracaatları ilan olunur. mını müteakip 8 gün zarfında ise mah-
(:JOGO) cuzunbih meblıgın alacaklıyı icası hık· 

Jstanbul dördüncü icra menuırlu
ğundan: 

1 Askerlik Yoklamalar1 1 
lleyotıu aslcerllk !fUbeslnden: 
Yalnız Galata mmtakıı..'lında maka ·et cak memuruna müracaatları ilı\n olunur. 

)"') ......... ·-················································ 
Tamamına 1944 lira kıymet taktir 

olunan Kadıköyünde Cağfer ağa ma 
hallesinde Bostan sokağında 19 ve 
yeni 2:) rakamı el>vap numaralı kay. 
den 700 arşın miktarında bir bap 
hanenin zemini ile sırf mülk ehniye-

kında rıza göstermedig;niz takdirde ber
veçhi talep ve karar muamelatı icıaiye
nin gıyabınızda olarak tenfizine tevessül 
kılınacağı malumunuz bulunrn1k ve ol
bapcaki ödeme emrinin tebligi makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilanen teblig 
olunur. 

ve mukim bulunan 328 doğumlu yı•rU ,.e wtınrı lüzumu llAıı olunur. 
yab:uıcılarm Uk yoklamalarını yaptırmak (-1 adet vesika fotoğrafı ve yeni harf -
Uzt>.re Beyoğlu nskcrUk "abe.slne 7 hıızlran- lcrle yazılı nü.fuı cilzdanlan beraber ı-etırl· 
dııu 17 haziran 932 tnrlhlnc kadar mUr:ıca- ıecektır.) 

- b '1uttarit bir ahe:k:==;içek-- likanlı; tdteyyüçle takip etti. 

'hçede atılan adımlar, hele- Ruhlar kartılaştılar ve danışa-
'-d •ı:, telaşsız kelebeklerin te- rak mes'ut bahtiyar bir halde 

'i lif edecekleri en muhteşem uzun müddet birleşmiş kaldılar. 
~:ı ar~nsr. Kan'atlar birleşir, - 4 -
'lı lerın yapraklan hafif sar- Her sabah Nataşa uyanınca; 
~dan düıer. Fakat kanatlan zayıf sarı bir küçük adamın ye-

1~"1 •lıunamalı . Çünkü sonu ö- . til entarisile odada bir taraftan 

~I dllr. Böylece birleşen iki ruh öte tarafa koştuğunu, traş oldu-

~. tbe)( sevinçle ayrılırlar, çiçek- ğunu, yıkandığı, yanaklarına 
'~ı konarak canlanırlar. Rev- krem sürdüğünü, sert siyah saç-

''d •rı, kokulan, parlakhklan larını karanfil kokulu pomat ile 

\~tt ettikten sonra bir daha parlattığını kulağının üzerinden 

\._ 11•tırlar. Iıte dimağda bun• elini geçiren kedi gibi tarandı-
' • başlıca düşünce olmamalı; ğını görürdü. 

-.~Iiaile birleşen, kiraz dalları Japonyalı geyindiikten ıonra 
\~ llda sevişeniki beyaz kele- beyaz lake dolabin aynası önünde 

\nlld tubunun muanikasmı göz kendini süzer, kendisinin muhte-

l' e bulundurmalı. şem bir Japon efendisi ve aynı 
'~clrni, Nataşayı incitmeden zamanda hatasız, zarif bir Avru· 

bahçeye götürdü. O de- palı olduğuna kanaat ıcetirirdi. 

--

Nataıa gözleri yarı açık 
cibinliğin tülll arkasından onu 

seyederdi~ 

Onu centimen kılığma ~rmit 
bir terbiyeli maymuna benzetirdi. 

iri dudaklı sakalsız yQzü 

dört köşe çenesi, çıkık almacık 
kemikleri, yaasılmış burnu üze

rinde şakaklara doğru çekik iÜr 

siyah kaşlı keskin gözleri vardı. 
Bu nahif vücut, bu çocuk 

ayağı gibi narin ayaklar o çeh

reden adeta kuvvet alırlardı. 
Tagami hazırnlamca yemek 

odaıına inmek için kapıya doğru 
yürür. Çıkmadan dönüp Nataıayi 
seyrederdi. Nataşa o zaman ya

takta cazip bir vaziyet alırdı. 
Japonyalı: 

- Nataşa ıiz çok gOzelsiniz 

bir tabloya benziyorsunuz ! 
Derdi. 

O vakit Nataşa Japonyalınm 
batını elleri arasma alır, dudak

larından aekiz on defa öperdi. 
• 

japonyalı buna zorla tahammül 

eder. Sonra aksırıp öksürerek 

dışarı kaçar, gider ağzını yıkardı. 

BuiÜn ğiyinir giyinmez bir ıey 

söylemeden dışarı çıkmıfh. Aca· 

ba bili küskün mü idi? Onu 

kovacak mı idi ? Halbuki dün 

gece •• Oh ! Nataşa gitmek iste

miyordu. Burası rahattı. 

Roz Nuvar'a dönmek, çok 

ıampanya içmiye, dans etmiye, 

geç yatmaya mecbur olmak ••• 

Artık buna asla razı değildi. 
Zaten barın patronu Hirtfela onu 

kabul etmezdi, Nataşanın uykuya 

tahammülü yoktu, kaç defa saat 

on birde iki sandalye birleştire
rek üzerine kıvrılıp uyumu~tul 

Niyamiya da bu evde ço!< ra

abttı. 

Hayır Nataşa gitmek istemi

yordu. Endite ile çarşaflara sa

rıldı. 

Uyanış saatından asla hoşlan
mazdı gündüz ziyası eşyaya baş-

ka bir vuzuh verir. Onlar bu 

ışık altında gece haiz olmadık
ları bir ebemmiyat alırlar. Işığa 

açılan gözler gece karanlıkta di· 

mağın keyfince yuğurduğu ha
yalleri siler. 

Şu dakikada Japon maulından 

hiç bir şey kalmazdı. Çiçekli 

bahçe yerine dağıoık bir yatak 

görülür. Ruh kelebekler ortadan 

kaybulup giderlerdi .•• Birdenbire 

Tağaminin sert adımlarla yukarı 
çıkdığ'ını duydu, Japonyalı oda· 

ya girdi. ataşa gözlerini açmı' 
h3yretle bakıyordu. Tagami ko· 

Janya şişesini aldı. Bir havlu ıs
latarak izi belli belirsiz olan 

mürekkep lekelerini silmiye baş· 
ladı. Kadm en tatlı ıesle seı· 
lendi. 

- ltişka geliniz, yüzünüzü ben 

sileyim. Lekeler zaten artık gö• 

zükmUyor. 
·-r r ( [Jitmedi) . 
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1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 1 l;ıı--v AK 1 T. n ~ı/r cu!. aki ~?.!ertesi 
Tıbbiye mektebinde mevcut 'ı ı K • · • • k 1· ıa" 1 ' 

41 kalem köhne eşya pazarlıkla l'll UÇU fi arı 1 3 Haziran 4 Haziran 

l 27 Muharrem 28 Muharrem satılacakbr. ihalesi 4 - 6 - 932 ı __ ==._ıo defası yüz ı.."llruştur ~~~ GUn doğuşu 
4
.
30 

4,
2

9 

cumartesi günü saat 17,30 da p h t h GUn batl§ı 19,35 ı 9,36 
komisyonumuzda yapılacaktır. ara ya u er nevi eşya-

IlükOrnct memuruna kefaletle yahut ipo- Sabah namazı 4,00 4,00 
Şartnamesini almak üzere her tekle verilir. Saat 9 _ 12 arasında müra· öğle " 12,12 12,12 
gün ve pazarlığa İftirak edecek- caac. Istanbul Bahçekapı dördüncü Vaı-ıf lkindJ .. 16.1 l 16,l 1 
lerin de vakti inuayyende komis- han asmaırnt 29. Akşam .. 19.35 19,36 

yonumuza müracaatJarı.(375)(2388) iş arıyorum - Ali bir mektep- Yatsı "' 2!'.34 21,35 
* * * ten mezunum. Vesikam mevcuttur. Is- lmsak • 2.15 2,14 

lıtanbul ve Beyog·lu Üsküdar tanbulda şirketler ,.e müesseseler nez- 152 153 
Yılın geçen } 

d GUnler' cihetleriode bulunan kıt' at ve din e veya t:ışrada tüccar k<itipliğl, ka-
müesıesatile hastaneler ve mek- siycrlik ve buna mümasil bir vazife an- Yılın kalan } 212 

yorum. Istiyenlerin Kandilli postahanesl Günleri 

teplerin erzak yem ve ekmek posta kutusu numara 10 Nezihe adresinefi-ııı..--.. ·---------·• 

211 

nakliyatlan münakasası kapalı yazm:ılan. !3026) 

zufla yapılacakb. ihalesi 16-6-932 -·--5-a-tı_h_k_a-rs_a ___ Kı_n_a_lı_ad-a-dı_M_u_· 
çarıamba günü saat 11 de komis
yonumuzda yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini almak üzere her 
giln ve münakasaya iştirak ede
ceklerinde teminat ve teklif 
mektuplarile vakti ffiuayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

(320) (2122) 
• • * 

Haydarpaşa hastaneinsin bir 
aylık odun ihtiyacı olan 60,000 
kilo odun pazarhkla alınacaktır. 

· ihalesi 4-6-932 cumartesi günü 
saat 17 de komisyonumuzda ya• 
pılacakbr. Taliplerin şartnamesi-

. ni almak üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyend~ komisyonumuza 
müracaatları. (374) (2387) 

* * * 
K. O. ve l.F. kıt'alarile Hay

darpaşa hastanesi ihtiyaçları için 
25-5-932 de kapalı zarfla alına
cağı ilan edilen K. O. merkez 
kıtaatımn odununa verilen fiat 
pahalı görüldüğünden ve I.F. ile 
Haydarpaşa hastaneleri müna
kasasma talip çıkmadığından 
pazarhk suretile 4-6-932 cumar
tesi günü ihaleleri icra kılına-
caktır. ıbale saatlari aşağıda hi
zalarında göaterilmiştir. Taliple
rin şartnamelerini almak ve pa
zarlığa iştirak için yevmi mez-
kürda Kom.a müracaatları. (370) 

(2325) 
ihale saab 

K.0. ve merkez kıtaatı 15 
l.F. Ye Haydarpaşa hastanesi 16 

Edremitteki kıt'at için 32000 
kilo sabun, . 25000 kilo kuru ü
züm, 300 kilo zeytin yağ aleni 
münakasa ile alınacaktır. ihalesi 
9-6-932 Perşembe günü sırasile 
(15-16-17)de yapı!acakbr. Talip
lerin Edremitte askeri satınalma 

radiye mahullesinde deniz kena.n 2000 
arşına karip 26 numualı arsa sınlıktır. 

Kasımpnşa deniz matbaası sevk memuru 
Halil Beye müracaat. 

Kirahk hane - Kadıköy Rasim 
Paşa civarında. Recai zade Ekrem Bey 
sokağında ı 72 1 numaralı beş oda, elek
trik, terkosu oln:-ı hane ehven bir fiıtle 

kiraya verilecektir. Talipler karşısındaki 

bakkal l\1arko efendiye müracaat 

iş ocağı 
.A 1 Jer sınıf işsizlere iş ve istiyenle· 

re işçi verilir. 
A. lş ocağına ortak alınır, Sirkeci 

Babıali caddesi telefon 2:l495 

mııı!ıııı~ııı~ıııııııı;ı~ıı llll~llilllllilllı 
Az zamanda usta 

Dokumacı 
Yetişmek iateyen 

Türk Gençleri 
Balat' ta ki 

Süreyya Paşa 

llllll~llllll~ 

.L\lcnsucat fahr ikası na müracaat etsinler. 

lcaret iş·eri 
ğüoden : 

Umum .. üdürlü-

30 lldncl tf'Şrln SSO tarlhll kanunun mill 
ga Jltincl faslı hükümforl dairesinde Dayat 

Sigorta muamelMUe i.stlgal eylemek üzere 

tescil edi.lnıı, iken 928 senesinde tasfiye 

munınclatını Ha. etmt'clcn memleketimizden 

giden 1nglllz tabüyetlnl haiz (Zi Gre§am 

Lnyf) b:ıyat sigorta şlrlcetl bu kere müra

caatla Tilrklyedeki muamelAtmm tasfiye11lne 

knrar \·erdiğini ve tasfiye muamelesinin ifa

sı için İstanbul avukatlarmcla.n Ferit Eskl

n:ızl Efendiyi vekJl tayin eylediğlnl bildir

miş olmakla me2l<ıir şirketle alikaııı bulu

nanların mum:ılleyh Ferit Eskinazl &ye ve 

icabında. t~t:ınbul mıntakaSI ticaret müdür

lüğüne müracaat eylemeleri lllln olunur. 

::: :: :::::: :: ::: : : ::: :: : ::::::: :=::: :::::: ::::: :: ::::::::::: 

HA VA - DUn sıcaklık azamt 36, asgari 
15 derece JdJ. Bugün ha.va. açık olacak, 
rüzg~r poyrazdan eııecektlr. 

--RADYO __ , 
-------~Bugün J 
İSTANBUL - 18 den 19 a kadar gramo

fon, 19,80 dan 20,80 a kadar Vedi~ Rıza 

hanım, 20,SO dan 21 e kadar gramofonla 
Manan operası, 21 den 22 ye lrodar Cennet 
hanım, 22 d~n 22,80 & kadar tango. 

ViYANA (517,2 m.) - 12,SO kon'ICr, ıs, 
40 plll.k, 16 plAk, 18,0l5 konRl'lr, 20,10 musi
ki, 21,80 senfoni konser, 23,ıO dans. 
BÜKREŞ (394,2 m.) - 18 pJAk, H plAk, 

18 orkestra, 19,10 orkestra, 20,40 plilk, 21 
viyolonsel, 20,30 ltU11'e prkıları, 22,lli kon
ser. 

RO'.\lA (4U,2 m.) - ıs plak, 18.45 kon
ser, 18,30 konser, 20,50 pük, 21,4.'S konser. 

BUDA.PEŞTE (1550,5 m.) -10,15 konser, 
18,05 konser, 18,80 salon orkestrası, 21,10 
kol18Cr, 28,10 tlgan orkeatra.sı, 24 dans. 

OSLO (1074,4 m.) - 18 plAk, 18,SO ti -
yatro mllsalınbesl, 19,80 oda muslklBI. 22,10 
opera, 28,llS lcomlk bir salıne. 

lUOSKOVA (1304 m.) - 9,SO dan 21,llS 
e kadar neşriyat. 
VARŞOVA (1411 m.) - 18 plAk, 14,85 

pIAk, 15,41S plAk, 16,U plAk, 17,20 VUnadan 
17,40 pille, 18,85 koruıer, 20,Sfi plAk, 21 mn
ıılkl, 21,llS senfonik konser, 23,50 dan!t. 

KöNtGVOSTERHAVZEN (1635 m.) -
"I Jimnastik, '7,llS muslkl, ıs konser, U kon
ser, llS konser, l'l',SO konser, :n musiki, 
22,13 senfonlk konser, 28,20 Berllndfln na -
kll, ve damı. 

PARtS (1725 m.J - '7,41S Jlmnastlk, 8,45 
pik, 18 yahudl mnslklııl, 21 radyo lı.onser, 
21,45 opera, 22,SO Vagnerden. 

Yann 
tSTANBUL - 18 den 19 a kadar gra.

mofon, 10,IS dan 20,SO a kadar Hafız Ahmet 
Bey heyeti, 20,SO dan 21 e kadar Su~ .tsma 
il bey ta.rafından dlıt1n hıfzısıııhhası hakkın 
da koofer:ıns, 22 4en 22,80 a kadar orkcs -
tra. 

ViYA.NA (5ı7,2 tn.J - 12,SO konser, 16 
plAk, 16,20 pllk konseri, 19,35 konser, 20,35 
dans, 21,25 Jon Lav, 23,15 lconser. 
Bt1KREŞ (S9t,2 m.) - 13 plAk, U plD.k, 

18 konser, 19,10 konser, 20,40 m119lkl, 21,45 
Romanya. orke•truı. 

ROMA (441,2 m.J - ıs plAk, 13,41> kon· 
ser, 18,15 haber, 18,80 ta.gannJ, 20 haber, 
21 haber vo plı\k, 21,.S emlodram. 

BUDAPEŞTE (5150,5 m.) ıo,ııs l<onser, 
ıS,05 konser, 18 konser, çlgan mu:elklııl, 
ı9,30 konser, 20,40 !Jllrkı, 22 konser, 23,SO 
çlgan musikisi. 

OSLO (10'71,4 m.) ı9,15 milli mruılkl, 
21 orkestra konseri, 23,46 dans. 

MOSKOVA (1304 m.) - 9,30 dan 20,Ul 

EVDE sıc su 
Bugün hemen hemen bütün evler bir su tevzi mecrasını 

raptoluomuştur. Bu, evvelce bir lüks telakki edilirdi. Halbuki bet 
modern apartmanda banyo dairesi, tualet odası batta bir veya 
bir kaç Javabo vardır. Tatbikatı sür'atle çoğalmış olan sıcak sll 

evlerde günbegün bir ihtiyaç bir zaruret halini alıyor. Onun iç~o 
her sog'llk su prizi yamada bir sıcak su prizi bulunmak elzemdi!• 

Şimdiye kadar sıcak su lüzumu olduğu zaman hazırlanırdı. 
Bu suretle hem Yakit kaybo ur hem de mesken hıfzıssıhbasınJO 
asri prensipleri itibarile evin sair yerlerinde de bulunması laıılO 
gelen su mutfağa münhasır kalırdı. 

insanın ihtiyaçları gibi teknik de hatta daha gen:ş oları 
tekemmülata uğramıı ve yeni ihtiyaçlara tamamen tekabül ede 
cihazlar icat olunmuş. 

Şehirde ve köylerde pek ziyde intişar eden iddiharlı elektrikli 
su ısıtıcı cihazı diğet cihazlar kadar idareti olduğu gibi fazla olarak 

İddiharıı elek1rlk su ısı:ıcı cıbazı tlektrik şirketinin tatbık ettili 
hususi tarife sayesinde su ısıtın ak için sarf ettiği cereyanı pe 
ucuza mal eder. 

Haznesinin hususi bir kaplaması sayesinde su yüı<sek harare 
derecesini bütün gün muhafaza eder. 

Arzu edilen miktarda sıcak su elde etmek için bir muslu" 
açmak kafidir. Bunun haricinde su 111trcı cihazı tamamen otoma 
tiktir. Ne nezarete ne de tamire ihtiyaç göstermez. Binaenaley 
azami emniyet ve sadelikle azami koofur temin eder. 

Elektrikli su ısıtıcı cihazı her evde bulunması lazım geJe 
ideal bir cihazdır. 

11ııııııır 1111 ıııııııı 1111 ııııuıı 1111 1ıı111111 111 ıııııııı 111 ııııııııııııurıırıııı111ııııııı111 

SATIE 
Elektrik su ve banyo ısıtıcı cilıazları 

12 ay vade ile veresiye 
satar ve tesisatını yapar. 

.. ' . ' l , . . c • '} \ lıL:Y.'f. •·if:-'ı~Z'd.!if!fillın~~ - ',,;;t·. ' . . •. ' . 
' ' ', •. : : r• • ,,,')'f-"'""j,,I '.t~~1i,t:.fl'~~*.V~~'.~'.lt>'- •T,<. ~ "' '•'"J ' 

J.ı • • ' .. - • • • ' • 

T ezgfihtar Aranıyor • 
Bakkaliye işlerinde çalışmış, namuslu 

gabtarlar aranıyor. Liman Şirketi umum 

ve faal tez

katibi Reşat 

komisyonuna müracaatları 
olunur. (390) (24l5) 

ilan 

cakhr. ihalesi 4-6-932 cumartesi 
günü saatleri aşağıda yazılıdır. 

Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve pazarlığa işti

rak edeceklerin de va~ti muay· 
yeninde komisyonumuza müra· 
caatları. (391) (2426) 

e kadar neşriyat. 

VARŞOVA (1411 m.) 13,45 plAk, 15.45 ~=~~~~~~~~~~B~ey~e~~m~u~·r~a~c~a~a~t.~=~~~~~ 
plAk, 16,60 plAk, 17,55 Lembergden nakn, ~ _______, 

• • * 
Kolordu birinci fırka ve Ça

talca müıtabkenı mevki ve has· 
tanclerio koyun ve sığır etlerine 
Yerilen fiatlar pahalı görüldü
ğünden tekrar pazarlıkla alına-

ihale Saatleri 
K. O. nunki 14 te 
Fırkanmki 14,30 da 
Çatalcanmki 15,30 ,, 
HastaoeJerinki 16,30 ,, 

Yazan: Tekinsiz Eıltrne meb' .. u on ak 
M. Şeref 

- 40-
O kadar dalgındı ki, yanında 

peyda olan bir kadım göremedi. 
Bu kadın, Fethiye idi. Onu 

kolundan tutarak demir kapı -
dan içeri aldı. İkisinin de .hil~iği 
dehlizden gizli daireye gırdıler. 
Şimdi zülüflü, rüyalarında bile a
radığı sevgilisiyle yan yanaydı. 
Zavallı genç, sesini çıkaramamış, 
dili tutulıtnu! gibi yalnız hu müs • 
tesna güzel simaya, o iri siyah 
gözlere, her teline gönlünü taktı -
ğı uzun kirpiklere baka kalmıştı. 
Bir sedirin üstüne oturdular. Fet
hiye de çok heyecanlıydı. Sarı di
ba üzerine işlenmiş siyah güllü 
mintanının sıktığı göğsü, hızlı hız 
lı kalkıp iniyordu. 

Zülüflü, beklediği saadeti bul -
muştu. Şevk ve sürurdan uçuyor
du. Burada ne kadar vakit geçir • 
dikleı·ini ikisi de bilmiyordu. Bu 
iki genç, gimdi birbirlerine dol -

muş kalplerini boşalttılar. Sefere 
gitmek mecburiyetinde olan zü M 

lüflü, F ethiyeye bu mecburiye • 
ti anlatırken, cesur kız, hiç müte
essir göriinmedi. ince ve al du • 
dakları hafifçe büzülmüştü. 

- Ah, ben de erkek olsaydım, 
seninle, senin yanında harp eder
dim. 

Zülüflü, kılıç kullanmakta, ata 
binmekte ne kadar mahir oluduğu~ 
nu gördüğü Fethiyeyi baştan aşa~ 
ğı süzdü: 

- Lakin senin ölüm meydanın~ 
da bulunmam, düşünmek bana ö
lümdür. Hele selametle dönmenin 
caresini bulalım. 
~ - Ne olur?. Beni de beraber gö
türsen sanki ! . 

- Nasıl olur?. 
- Olmıyacak ne var?. Amcam, 

zaten sadrazamla sefere gidecek
tir. Bana "sen çiftliğe git!,, diyor. 

ı8,SO nutuk, 21,llS konser, 28,ıo koıuıcr, 28,50 Devlet Dem lryolları ilanları J 
damı. 

KÖ~"tGVt!STERHAVZEN (1635 ıo.) -
'2 Jlmruı.stik, 7,15 mmılkl, 15 konser, 17,SO 
konser, 21 musiki, 28,20 Berllnden nakil, 
23,ISO dans. 

P ARİS (ı 721S m.) - '7,U .flnmastllc, 8,46 
pIAk, 18,80 muelkl, 21 e4ebı kıraat, 2ı,45 

konser, 22,30 orkcatra. 

Ona söylesem, kabul etmez. Hal
buki ben kararımı verdim. Sana 
rast gelmeseydim bile, mutlaka bir 
çaresini bulup orduya iltihak ede
cektim. 

- Orduya mı iltihak edecek -
tin?. Senin kadın olduğun anla§ı
lınca, ne yaparız?. 

Burada Fethiye ince, billW-i bir 
kahkaha salıverdi: 

- Düşündüğün şeye bak.. Onu 
kim anlıya~ak?. Ben, kendimi tep
dil edecek her çareyi biliri.m. 

Kızın bu cür'etli fikri, Zülüflü 
baltacıya çok te.sir etmiıti. Ayağa 
kalkarak F ethiyenin iki elini tut
tu ve uzun uzun yüzüne bakarak: 

- Sakın böyle bir çocukluğa 
kalkışma. Emin ol ki o dakika ö
lürüm. 

Fethiye ısrar etmedi. Halbuki 
o kararını çoktan vermi' ve hazır
lığını bile görmüştü. 

F ethiyenin yanından ayrılırken 
baltacı tekrar tekrar ondan ıöz al
dı, vadettirdi. ve ısrarla babasının 
ruhuna yemin verdirmek istedi •• 
Kız, bütün bu ricalara kar§ı: 

- Hadi, yeğitim, hak a ... limet 

10000 ton kömürün havzai fahmiyeden Derince, Haydarpaşa ve 
Mersin limanı~ rına nakli münakasası kapalı zarf usulile 16-Haziraı> 
Perşenbe günü saat 15,30da Ankarada Umumi Müdürlük binasında 
yapılacaktır. 

Fazla tafsilat beşer lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veı• 
nelerinde satılan şartnamelerde yazılıdır. t2246) 

vere, uğrun açık olsun. Din ve dev-
Jet yolunda gazan mübarek olsun! 

Demekten başka bir şey söyle
memişti. 

Zülüflüye bir çift kıymetli 9iş -
tola, bir Hurasani kılıç, bir de ba
zuhent hediye etti: 

- Yalnız senden bir ricam var. 
Babamın tavlasından yetişmiş cins 
atlarımdan dört at göndereceğim. 

- Lakin bizim yedeklerimizi 
saray ıstablından verirler. Ham on 
lara bakmrya vaktim olmaz ki .. 
Atı ben nideyim?. 

- Ben sana iki sadık seyisle 
göndereceğim. Senin de tanıdığın 
benim elinde büyüdüğüm, bana ıi 
lah kullan.mayı, ata binmeyi öl!rc
ten yiğit Hamz~yla yeğeni Hüse -
yin seninle gelsinler. 

- Lakin sarayı amire kaidesine 
muhaliftir. Ben fakir bir zü!üflü 
baltacıyım. Benim maiyetim ola
maz ki!. 

Fethiye, Zülüflünün geniş gö,1-
ıüne güzel başım dayayarak he -
lindeki silahlığın sırmalı pü::;külü
nü narin parmakları arasında sı
kıştırıyor, istirhamkar gözlerini 

yüzüne dikerek yalvarıyordu: 
- Onun da kolayını bulursıl 

Ben senin yanında her halde 
nim iki adamım bulunmadıkç&ı 
muharebede başına bir kazB
leceğinden korkuyorum. Onlılt t 
nin yanından ayrılmasınlar. sıı 
selli, bana kafidir. Ben de bur~ 
rahat ı·ahat otururum. O kıJ 
kargaşalıkta senin iki at uşağ• 
kim ehemmiyet verecek?. HeJ!J j 
layı da var. Ben amcam vasıl~ 
le onları senin bulunacağın ~ 
göncdrtirim. Sen, hiç endişe et 

Dedi ve zavallı baltacı dil ~ 
vafakat etti. Zülüflünün F eth• 
den ayrılrna:ıı, pek hazin old~~ 

Şimdi Mehmet artık sevild1 ·ıı~ 
kani olarak şevk ve ümitle iş' 
ba;;ma J::~:.mu~tu. ,,1 

Ordu Ürküclara geçmi;(, o~~g fı~ 
kurulmu~tu. Geniş meydan!ıgJI' y 
hayet buiduğu tepeler fü:erilld' 
di otağ kunnuşla!"dı. OrtasıJ1 ~ 
yeşil kubbeli çndir, on dört direJ 
tutturulmustu. Eteklerini baclı.ı .ıl . J,. 
lan lm7ıklnrın etrafına boyııı1 ~e 
rı yÜTJte niJ1r şh·illi ctd:li!d l 

lciimişti. 
(BitmedO 
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Kızllale Park ve lijı 
'dilmek üzere (200) kantar kömür 3 - 6 - 932 tarihinde müzaye- • 
~eye konulmuıtur. 25 • 6 - 932 tarihine müsadif cumartesi günü ~-------------=1:11111111 _________ ..ııııı ______ ım....ıı:omıı~msıımı:ıı-=aı:ıaı:::mm-~-

Her akşam Oarültalim He~1eli Terennürr.saz olmaktadır. 

ıbatesi icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkürda lstanbul 
f:"kaf Müdiriyetinde Orman ve Arazii vakfiye idaresine mtlra
Ctatları ilin olunur. (2393) 

'1abaa1Je Ye mevkii Sokaiı ---N-o-. ıı Cinsi Mnddeti Ecri 
ican misli 

Lira 
Beyoğlu Okçmuıa KaramolJa 22 Apartmanın Bir ıeae 31 

O ,, Hilıeyinağa Sakız ağacı 
rtaköy Taşçı 

l\aragümrlk Ka- Kalfa 
1•haı 

53.55 
19 
19 

1 inci dairesi 
Hanenin nıaf. 
Hane 

" 
8a&çekapı Hobyar 
~ocapaşa Emirler 

Yeni postane 44·58 DOkkin 

abrnutpaşa Ha
cıköçek 

Hamidiye 42-44 ,. 
Cami altında 13-42 

" 

" 
" ,, 

" 
" 
" 

Çarıı 
Çarşı 
llzuo 

Püıkülcüler 17-19 ,. ,, 
Kürk çiller 26 ,, ., 

çarıı Caddesinde. 129 ,, ,, 
,, ,. Caddesinde 131 ,, ,, 

Ortaköy Taşçılar 20 ,, ., 
Galata Arapcamii Mahmudiye 4-6 ,, ,, 
Balat Karabaş Vapur iskeseli 15 ,, ,, 
Çelebioğlu All· Yeni cami 19· 127 Dük kin öuüode ,, 
tttin av!usunda camekan 

25 
23 
4 

120 
100 
75 

2 
5 
8 
8 
8 
9 
9 
6 

beyoğlu Hüseyinağa Camii 7-9 Garaj 
Dördüncü Vakıf hanı dördilncn kat 17 Oda 
liocapaıa Emirle Hamidive 3 48 Dükkin 
Çelebioğlu Allettin Çiçekçi pazarı 16 Mağaza 

40 
30 

iki sene 95 

" 
" 

~alata Sultan Yenişehir 40 Dükkan 

8 '~azıt 'fıktaş Sinanpaşa 
l' •htakale Rüs
t'ınpaıa 
1<-arnkapı Kazga
lli aadi 

Vapur iskelesi 29·31 ,, 
Papas oğlu bam 26 Oda 
üst kahnda 
Patrikhane 15 Arsa 

" 
" 

" 
" 

" 

70 
6 

10 
6 

3 

Üç ıene 23 l'opbaoe Emek- Boğazkesen 126 128 Dükkan 
Çibaşı 

G11fata Şebıuvar Karanfil 846 artın kahve· ,. 27 
Bey hane araası 
Pttabmutpaşa Ha- Cami altında 15-42 Dükkin iki ıene 67,S 
Ciköçek 

Balida meYkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak biza:arın
daki müddetleri• kir&ya verilmek üzere müzayedeye konmuıtur. 
ihaleleri haziranın on birinci cumartelİ günü saat on beşte 
Yapılacaktır. Taliplerin yevmi ve saati mezkGre kadar EYkaf 
"1Gdiriyetinde Akaret kalemine milracaatları. (2163) 

.....___ ------------------------

Ankara Vilayetinden: 
Birinci madde: Bedeli keşfi (354~0) liradan ibaret olan ( An

~•ra • Y enitehir ) deki ( Vilayetler evi tesviyei türabiyesiae ait ) 
llltaat mukavelename tarihinden itiba:-en t60) gün zarfında ikmal 
tdifrnek üzere ve kapalı zarf usuli!e 30 5-932 tarihinden 20-6-932 
1-rtbine kadar 22 gün müddeUe mün:lkas~y:ı konulmuştur. 

ikinci madde: Münakasaya iktfdan fenni Ye itibarı malilerini 
~at edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak 
latiyenlerin: 

A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuju o'nn (2655; lira Vilfi
)tt ldarei Hususiyesi hesabına bankaya tev:li cW~t!~::n~ d.li: 
~•kbuı senedine veya milli bankalardan birinin teminat mektu
llılu yahut milli esham mukabili Muhaıebei Husuıiyeden alına· 

Ctlc ilmühaberi ibraz etmeleri Jizımdır. 
. B - Ticaret odasma makayyet olduklarına ve itiban malile

liııe ait bir vesika göster~eleri icap eder. 
d C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikal~rıoı yevmi ibale-
eıı en az sekiz gün evvel Viliyet Bqmühendisliğine göllere· 

t~lc münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fen
lliye Vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikam• zirine ferh 
ttrdirrneleri iktiza eder. Münakasaya iştirak için talipler fenni 
:ea'uliyeti deruhte ve inşaata nihayetine lnıdar idare edecek eb-
Ytti fenniyeyi haiz bir mühendis göstereceklerdir. 

Bu şeraiti tamamen haiz olıiııyaolarm milnakuaya iştirakleri 
~1•111 kabul olmayacağından teklif zarfları açılmayarak kendile
l'ine iade edilecektir. 
.. Oçiincü madde: Münakasa evrakı keıfiye ve ıeraiti mahıoıa-

11' tevfikan icra edilecektir. 
~ Dördüncli madde: Talipler 661 numarab mllaakaaa ve ihale 
~llununun 10 uncu maddesi mucibince izah edecekleri kapalı 
1) '!' 20-6-932 tarih ve pazartesi gUnO saat 15 e kadar Villyet 
ı ••mi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edecek
trdir. 

~ Beıinci madde: Münakasa 20-6-932 tarih pazartesi günü An-
ra Viliyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

~ Altıncı madde: Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha 
fi )ide rnalümat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Na
~ Baırn&hendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine miiracaat-

il&n olunur. 

~10 lira ViJiyet ldarei Hususiyesine yatırılarak projeler Ye c:_Y· .. 
Batmnbendislikten alınabilir. (2430) _ 

Yeni Tar:"· 
Lise Va Orta mekt 
Bakaloryasına Hazıı~ıanan 

G 1NÇL1 B ! .. 
Cihan tarihini en sahih bir şekilde ve bir cilt içinde 
öğrenmek istiyenler, bugünkü '"fürkiye ve bugilnktt 
Avrupayı tanımak istiyenler, 

lçtimaiyatla ]\,1 eşgul Olanlar, iktisat ve Ticaret tarihin· 
den haberdar Olmak lstiyenler, 

Büyük cihan ihtilallerinin hakiki 
sebeplerini öğrenmek istiyenler, 

VAKJ1ın 
Bir 1ane 

Neşrettiği Yeni 
Almalıdırlar. 

Tarih Kitabından 

Yanndan itibaren Kitapç1larda Bulabilirsiniz .• 

Matbaamıza yollanacak 100 kuruş mukabilinde posta ile 
hemen adreslerine glinderllir. 

Yeni neıriyat : 

lagiliz casusu 

Lnerens Istanbulda 
lskender Fahrettin Bey ııkıdaşımız 

tardından \'117.ılan bu hii\·ük rom:ın bu 
kere Tcfe;yüz kün.iph:ı~csi t~r:ıhndan 
kitap halınde neşredılrniştır. 

(Lavrcns htanbuldıı) romanı hakiki 
bir vakıya miistcnidcn kaleme alınmışur. 
l:lırbı omamınin son ıcnesinde Fıli.stin 
hududumuzdan geçcr<'k lstanbula gcldij!;i 
Alman guetelerındc iı.ldi:ı olunan meş
hur lngili7. casusu l Lavrcns in başından 
geçenleri bu romanda okumak bilhassa 
zabıta memurlarımız için bir nzHcdir. 
J\arilcrimi7.c harırede ta~siye ederiz Fıatı 
150 kuruştur. 

Matbaamıza gelen eserler: 

llolivut 
Memleketimizin yet:\n~ sinema mcc

mnaıı olan Holivutun 2 nci sene 15 nci 
nüshası en son :ırtist resimlerini ve O 
limpiyac spor ha\'adislerini havi olarak 
intişar etmi~. 

Havacıltk ve Spor 
thvacılık ve spor mecmuasının 72 

inci sayısını L:arilcrimiz başlı:a sa~ılnrd:ın 
daha mütekAmll bulacaklardır. Atlas de
nizini yllnıı. b:.ı~ına geçen kahraman ka· 
chmn 'rt"Srniyle sflslcnmlş bir kabın içinde 
bir çok güzel yazılar 'n;dır. 

MU il I 1' 
Aile ve mekteplerimizin aylık dostu 

hu mecmuanın Haliran niishasında bir 
kaç yenilik birden görülüyor. Türle mat
buaunda ilk defa hlkiyenin resiaılt...Ti 

müteaddit renkli olarak basılıyor Bu sa
yının imza 'te eserleri uasında Rcş:ıt 
Nuri (Yalnızlıklar). Orhan Se) fl (fuzulı), 
i\lahmut Raııp (\'iyolonist Ekrem Zeki), 
Ali Rıza Seyfi ([)osdu • Emcrsondan). 
M. Sami <Fcnerbahçcnin tarihçesi), Ah
met Cevat (Romanda hakikatce icat), 
Milli klasik tcfril.a (1 lüsün ve c\şk), 
Garptan klasik: tefrika (Miralay Sabeıt • 
Balıak•, Yaşar Nabi, \'S. vs. \'udır. 

lkbaetçılar cemlyeU ne,rlyatı 
Tiirk: iktısatçılıırı cemiyeti iktısadi 

konferanslar serisi altında cemiyette .. e· 
rilen konferansım neşre başlamıştır. 
Şimdiye kadar intişar edenler meyanında 
müdeı ris doktor Nızımcttin Ali Beyin 
(buhran nedir). müderris mua\'ini doktor 
Muhlis Etem Beyin iknsadl ilim şube· 
)erinden Oşlemıe lknsadı) ve müderris 
Münir Beyin (makine ve içtimai tc::.irlcri) 
mevzulınm Jzab eden etütleri mevcuttur. 
lktısadiyatla mc~gnl olanlara ta\'siye ede· 
riz. .. -···-···-···,·--· ·-·---· -·--.. ·--················ V AKIT Matbauı 

Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
nesriyat müdlirü: Refik Ahmet 

1 ıstanbul Belediyesi illlnları 1 
Otöbüs sahiplerine 

Otöbüı ruhsatnameleri değiştirilecektir. Bunun ıçın oUSbtıs ıa
hiplerinin bir istida ile Belediyeye müracaat etmeleri la'lımdır. 
Yeni ruhsntnameJer miirncaat sırasına göre verileceğinden otöbüs 

sahiplerinin bugünden itibaren lstanbul Belediye Varidat Şube
soe müracaatla bir aumara puslası · almaları icap eder. Tayin 
edilen müddetin hitamından sonra ruhsatnamesi olmayan araba· 
tarın iş 1eUlmesine müsaade edilmiyecektir. (2443) 

Beyoğlu Belediye şııbesi Müdürlüğünden: Belediye dairesi al• 
tmda ve tramvay so'.u cebbesinde kain dükkan memurin Jokan
ta!lı yapılmak üzere mahfuz şartnamesi mucibince pazarlık sure
tile ve bir aene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin ihale 
günü o•an 4-Haziran·932 tarihine müsadif cumartesi gllnü saat 
on beşte Encümene ielmeleri. (2251) 

Aksarayda 76,73 metro arsa: Teminat 98 lira 

" 9,10 ,, " " 3 f i 

Yukarıda yazılı arsalar satılmak üzere müzayedeye konmuı· 
tur. Talip olan!ar tafsilat almak için hergün Lenzım müdürlüğiloe 
ve ibate gilnü olan 23 · 6 - 932 perşembe günü de teminat mak· 

buz veya mektubile saat on beşe kadar daimi encümene müra• 
caat etmelidirler. (2440) 

Eminönü Belediye dairesinden: 
1 - 1 O Haziran 932 Beyazıt, Şehzadebaşı, Gedikpaşa, Beyazıt · 

11·20 

21 - 30 
15. 30 

" 

" 
" 

,, 

" 
" 

1 -15 Temmuz ,, 

nahyesinde : 
Çemberlitaf, Sultanahmet, Çarşı, Beyazıt 
nahyesinde : 

Kum kapı, Yenikapı, Beyazıt nahyesiade: 
Em nönü, Sirkeci, Eminönü kaymakamhk 
bınasında: 

Küçükpilzar, Yemiş Küçüpazar, Kıbleçesme
sindeki kulübede: Esnafın yedlerinde bu· 

lunan 1erazi, dirhem, metro, arş•n, ölçek, kanlar, baskül Ye 
hizalarında gösterilen tarihlerde evzan memurları tarafından icra 
kıhnacağından ala~adaramn mevokii meıküreye müddeti muay• 
yenesi zarfında müracaat etmesi ve müddeti muayyenesi zarfmda 
müracaat etrniyenler hakkında muameiei kanuniyeye teve11ül 
edileceği alakad=ıranca ma:um olmak üzere ilan o:unur. (2438) 

Har:çten kesilmiş o:arak getirilen hayvanatın muayenesine 
mütedair hayvan sa~'ık zabıtası niıamnamesinin 948 inci madde· 
sine muhalif olara'c getirilecek etlerin muayene ve teftişi icra edil
miyerek istihlaktf'n men edileceği alalcadaranm malürnu o!mak 
üzere bir kcrre daha ilan olunur. (2444) 

Galatada su iskelesinde kain baraka kiraya verilmek fizere 
müzayedeye konmuştur. Talip olanlar on üç buçuk lira'ık teminat 
makt:uı veya mektubile 23-6 932 perşer.ıbe günü saat on beıe 
kadar daimi encümene m6racaat etmelidirler. (2441) 
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FORD MOTOR KUMPANYASJ - -

Müşterilerine 

Büyük bir fırsat bahşediyor 
. 

1 Haziran ile 30 Eylul tarihleri arasında bir F ord 
--

arabası veya kamyonu satın alan her müşteriye satış mua
melesinin kespi katiyet etmesi akabinde F ord Acentesi 
tarafından mühürlü. numaralı ve müşterinin ismini havi bir . 
bilet verilecektir, 

Bu biletler ahara devredilemez. 

Türkiyede yapılmış olan satışlar için müşterilere verilen 
bu biletlerin dip koçanları katip adil huzurunda temhir edilmiş 
bir sandığa konarak, 7 Teşrinievvel 1932, cuma günü bu san· 
dıktan bir bilet cekilmek suretile mükafat keşidesi yapıla-' ~ 

caktır • 

. Sandıktan çekilen bu bilette ismi · yazılı talili müşteri tayin 
edilen mükafatı kazanmış addedilerek kendisine ya : 

' 

AL~IŞ .OLDUGU ARABANIN BİR AYNI. 
yahut · 

BEDELİ NAKTEN 
L.. 

verilecektir. Mükafat olarak verilecek olan 
-

hertürlü 
masraf ve ücretten ari olarak Ford Kuınpanyasının Istan· 
buldaki Fabrikasında teslim edilecektir. 

F ord Motor Kumpanyasının Acenteleri tarafından tevzi 
edilecek biletler hiç bir ücrete tabi değildir. Verilecek 
mükafata mukabil satış fiyatlarına da katiyen zam yapılma
Mıştır. Zikredilen mükafat Türkiyedeki bütün Acentelerin 
İştirakile F ord Motor Kumpanyası tarafından meccanen 
verilmektedir. Otomobil alacak muhterem müşterilerimizin 
derhal en yakın F ord Acentesine müracaat ederek izahat 
almaları ve katiyet kespedecek satışlar için biletlerini iste
m_elerj m~nf aatları icabı.dır. 

LINtO(~ 


