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Alman· Meclisi Dün 
Papen hükümetinin beyannamesi etrafında 

Demokrasiye karşı 
harp ilin edildi ! 

((abtnenln beyannamesine, Liberaller ve 
\ı'e blltUo sol cenah şiddetle hücum ediyor 

lıerıin, 5 (A. A.) - Reisicümhuruu 
ltaYiştag'ın feshine ait olan beyanna 
~i, Almanya'da yapılan ~~n i~ti• ı 
~bat ile vücuda gelen meclısm şım• 

diki terkip tarzının, milletin haki· 
~ elllel ve temayüllerine mutabU. 
~hınmadığını göstermiş olduğunu 
~l'ehnektedir. Teşrü intihabatın • 
crası tarihi esaslr olarak gelecek haf. 
la tesbit edilecektir. 

liUkQmeUn beyanname• 
s:ne hUcum 

Berlin, 5 (A .. A) - Yeni hükOme .. 
~ıt Parlamento huzurunda hükumet 
""Yannamesini okumaması, cünıhu -
titttin ilanındanberi ilk defa olanık 
'1lku bulmaktadır. 

Liberal mehafil ile fırka ayrılığı 
liıetilmeksizin bütün sol cenalt mett 
ltlpJan, Von Papen hükumetinin' 
beyannamesini demokrasiye karşı a • 
tik bir ilanı harp gibi karşılamakta -
~. 

"'Berliner Tagabblatt,, gazetesi, 
'1lnları yazryor: 
'-t "llıtler ile Eugtınber&' memnun ofalıJllr -

• ll'on rapen'ln, okuyacağı bey.umam" 
aı. Vaymar'Clan beri Almanyn'da tah:ıkkuk 
~ bütün müterakki cfkAra karşı bir 
...___.:--:- mahlyt'tlnde olan blr veıılka ile 
~ luu uuna ~ arm etme -
~ lflbabl kolayldda _,...,ablllr." 

~r.:uzete. makaleainin üte -
~P kısmında, hükumetin fırkalar -
'-tamamen ayn l'e mfüııtakil olarak 

Alman Raş\'ckili 

Fon Papen 
hareket etmek anusunu izhar ettik -
ten sonra milletin l<ararına neden ih -
tiyaç hissettiğini, kendi kendine sor -
maktadır. 

Bu gazete, bunu yazdıktan sonra, 
bundan, ancak Fon Papen ile Cene -
ral Fon 51anerin intihabat netayicini 
bilmemezlikten a"lmek üıtedikleıi ve 
nftice, kendi arzularına muvafık 
çıkmazsa o zaman bir darbel htH:~met 

1 Alt tarah ~nci savfamır:da l 

Cevat Bey gömüldü 
Sabık Varşova büyük elçimize 

ya~ılan cenaze merasimi 

~llkanda Cevat Beyin tabutu, •••lıda cenaze 
\t merasiminde bulunanlar 

f,t lrtova bOyilk elçisi iken ve· evinden kaldmlmıştır. Cendze 
illi tden ve evvelki giln ıehri-: merasiminde Vali Muhittin bey -.:e getirilen Cevat beyin ce· kolordu komandanı Şükrü Naili 
~tı' nıerasimi dün yapılmııtır. paf, Vali muavini Ali Rı.,a bey, 
'-ıttbıe dün saat on buçukta belediye reisi muavinleri, şehir 
~ ~lbun kaym pederi Halil be· meclisi azaları, Hariciye vekaleti 

lediye dairesi arkasındaki namına muhtelit mübadele ko· 

M. V enizelos 
Yeni Yunan kabine
sini nasıl teşkil etti? 

Atina 5 (Husuıt) - Reisicüm· 
bur yeni kabinenin teokilini ek
seriyet fırkası Reisi M. Venize-
Josa tevdi etmiş, mumaileyh de 
bu vazifeyi kabul eylemiıtir. M 
Veni.ıelos bu sabah saat ona ka
dar yeni kabine listesini tanzim 
etmiş olacaktır, yeni kabineye 
hariciye nazırı ve Baıvekil mua-
~n.i sıfatileM.Miha!Ako_poloı, da· 
hıhye nazm sıfatıle \:irımakas, 
maliye nazırı sıfatile Barlaaeıcs 
muhakkak olarak gireceklerdir. 
adliyeye Patridiıin, milli müdafa-
aya Preveze meb'uıu Haviniıin, 
muaveneti içtimaiyeye r'oktor 
Vardovuluıun, milli iktisat i Kas-
topolusun, nafiaya V alalasın, 
maarife Kuçupetalatın getirilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. Makedon
ya vaJiliğfoe ceneral Gonatu, 
ipir valiliğine EniYe, Girit vali· 
liğine Aıkutiı getirilecektir. M. 
Venizeloı flebit hastalığından 
mustarip olduğu cihetle yeni na-
zırJarın tahlifi bu sabah kendi 
evinde icra edilecek, milteakıben 
yeni nazırlar hariciye nazm ta
rafmdan Reisicumhura takdim 
olunacaktır. M. Venizeloı fazla 
meşgulivetlerine rağmen vaki 
olan nazikane Javete icabetle 
ileride bir kaç gün kılmak he
re Yalovaya ildecektir. 

Roman yada 
Kabine buhranı 
Bükreı, 5 (A. A.) - M. Titu· 

lesco, sarayda, kralla 3 ıaat de
vam eden bir mülakatta bulull'" 
muştur • Mumaileyh, aaraydan 
çıktıktan ıonra, matbuat mümeı· 
sillerine kabine teıkili huıuıuır
daki gayretlerinin ikim kaldığı 
zihabini verecek beyanatta bulun· 
muıtur. 

~~~----~------~-
Den l z 11 de çllek yetı,urUdl 
Denizli, 5 (Huıuıi) - Burada 

şimdiye kadar vetiştirilmesi bi-
linmiyen çilek mahıulOnOn tami
mi için yapılan tecrObeler mu-
vaffakıyetle neticelenmif, Ye eki· 
len çilekler mahsul vererek pa
zara çıkarılmı,tır. 

misyonu reiıi Şevki Bey, muhtelif 
sefaretlere memap ze•at, Galata
saray lisesi memnlanadan ve 
merhumun arkadatlanndaa bir 
çok kimseler baaır bulunmuı
lardır Tabatun önllnde çelenk· 
lerle muzika, arkuında merasime 
davetli olanlar bulunuyordu. Bir 
asker kıt'ası ye polis müfreze-
si de tabutun yan taraflannda 
yürüyordu. Muzika matem havası 
çala, çala Beyazıt camiine ge-
linmiı, burada cenaze namazı 
kılınmıştır. Namazdan ıonra ce· 
naze otomobille Edirnekapıdaki 
şüheda mezarlığına g6türlUerek 
gömülmliftilr. 

Lise ve ortamektep
lerln bakalorya 

talebesi 
ve bütün 
meraklılar! 

'I1arih el kitabı çıktı 

Fesholundu 
Otomobil kazalarının 
sıklaşması üzerine 

Dün Seyrüsefer idaresine şiddetli 
emirler verildi 

Giln geçmiyor· . 
ki poliı istihba• 
ratı feci bir oto• 
mobil kazası ra• 
poru vermiş ol• 
masın • Hemen 
her giln gazete• 
lerin :ıabıta ft' 

kuah ıiltunların1 

da, otomobille
rin ıebep oldu• 
ğu, bir, bazaa 
birkaç kitinin 
yaralanma11, bat 

ta ölmesile ne· 
ticelenen kaza Her- ğ-Un bir otomobll kazası 
haberleri göriUmektedir. Daha atle hareket ettikleri gaıelmlpt 

eYYelki g6n mini mini bir mek· tnr. 
tep talebesi, gözü kararmıı bir l(a:ıa iatatiıtiklerioin kork-
ıofı5r0n delicesine sürdilğil ara· bir ıekilde kabardıiJnı slr• 

adliye don SeyrOaefer i....._ 
bası altında parçalanarak can 

aeyrilsefer nizamlarına riayet et-
Yerdi. Son gDnlerde, otobDı ve miyen tofarler hakkında fiddetl 
otomobil şoförlerinin seyrüsefer takibata giri,ilmeai huı111UQ. 
nizamlarını biçe sayan bir ıür- (Tfltlen.•afl!.agı_~) 

Gobi çöllerinde •.• 
FevkalAde meraklı 

Yazan: Sven Heden 
Bir seyahatname 

lUrkçe"'" çeviren: Ömer Rlza 

Büyük Türk medeniyeU 

Gobl kl,lfl6rl Urumçe ,ehrlnde 

Yak1nda "Vakıt,, ıütunlarnıda tefrika edeceğimiz 
b6yllk eıer, yanbz büyük ve beynelmilel bir kqif 
olan Sven Hedenin de:ğil, onunla birlikte çalaıan, ıe• 
yabat eden ve bin bir macera geçiren bir çok ilim 
adamlarının eseridir. Sven Heden ile beraber jeolo· 
ji mütehassısı doktor Norin ve yardımcıları, arke· · 
oloji mütehusııı Bergmen Ye yardımcıları, 57 sene· 
lik 6mrilniln 34 ıeneıini Mongoliıtanda seyabatla. 
geçiren Lnasn ve muavinleri ahvali cev mütehassı11 
doktor Hecude ve yardımcıları, Çin ilimlerinden . 
profe-sör Hsu Ye talebesi, gene Çin ilimleainden 
profesör Yuan ve talebesi ve sair zevat bulunuyor
du. iki yüzden fazla ilim adamından müteşekkil 
kafile Pekinden kalkarak (Gobi) nın derinliklerine 
kadar gitmiş, nice nice maceralardan geçerek ta·· 
rihin en büyük sırr1nı keşfe muvaffak olmuştur. 

Tilrkün ilk ana yurduna ait olan bu seyabP.tname 
her TürkOn merak ve iıtifade ile okuyacağı bir 
eserdir. 

-· ·- - . --
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Otomobil 
kazalarının 
sıklaşması 

emir vermi~tir. 
Bugünden itibaren caddelerde 

teftişler kuvvetlendirilecek, tayin 
o!unan süratteo fazla hareket 
eden ıoförler derhal durdurula· 
cak, haklarında zabıt tutulacak 
ve mahkemeye verileceklerdir. 

Sıklaşan kaza faciaları kartı· 

sında hassasiyet gösteren adliye
yi takdir ederken, Seyrüsefer 
idaresi tarafından girişilecek ye· 
ni şiddetli takibatın, her zaman 
olduğu gibi, iki iÜn ıçindc gcv
~ememesini de temenni ederiz. 

Sabık başvekil 
M. apaanastasyo 

Keb3nenin harici oiyasetinln 
ana hatlar1nı izah ediyor 
Ati na, 5 (A. A.) - Dahili bir 

meseleden dolayı istifa eden Pa -
panastasiu l:abinenin harici siya -
seti hakkında verdiği izahat sıra w 
sında ezcümle aşağıdaki heya -
natta bulunmuştur: 

"Hükfımet, sabık kabinenin 
hattı hareketini tnkip edecektir. 
Yunnnistan bütün memleketlerle 
olan dostane münasebetlerin sulh 
dairesinde kuvvetlenmesini ve bir 
de milletler arasında te§riki me -
aaiyi temin ve teslihatın ter.kisi 
için masruf mesainin tanin ve 
tezyidini arzu etmektedir. Hü • 
kUmet bittabi Balhan hükumetle· 
rile mevcut münasebetleri müm .. 
kün .mertebe sıklaştırmıya çalışa • 
caktll'. Sağlamlığı ve samimi .. 
yeti her gün daha ziyade tebarüz 
eden Türk dostluğu ve eskidenbe • 
ri YugoslAvya ve RomanyB i • 
le mevcut dostluk rabıtaları 
hükUmetin bu vazifesini hayh ko -
lay l&!tıracaktır. 

Kabine Bulgaristana karşı en 
hayırhah temayülatı besliyen Yu · 
nanistan ile Bulgaristan arasın .. 
daki muallak iktısadi meselelerin 
hallinden Yunan - Bulgar mü • 
nasebetlerinin çok müstefit olnca .. 
ğı fikrinde bulunuyor. HükU -
met Arnavutluk ile mevcut mü -
nasebetlerinin takviyesine büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. Hü -
k6.met Balkan konferansında iz -
har olunan temennilerin tahak 
kuk edeceğini kuvvetle ümit eyle .. 
mektedir. Balkan posta itti -
hadı projesinin daha §İmdiden 
.Yunanistan tarafından kabul ve 
tasdik edilmi§ olmasından ve Is .. 
tanbulda bir Balkan sanayi 
ve ticaret odesı tesis plıinile tütün· 
ler mesel~i hnkkındaki Türk -
Yunan- Bulgar itilafının inkişaf 
yoluna girmİ§ bulunmasından do· 
layı hakiki bir mahzuziyet duy
maktadır.,, 

Bunu müteakip söz alan M. Mi
halaltopulos, son seneler zarfında 
Yunanistan ile muhtelif devletler 
arasında mütenevvi meseleler hak 
landa bir fikir mutabakatinin hu
sule geldiğini zikrederek Balkan 
ittihadını inki~af ettirmek üze
re M. Papanantasiu tarafından 
ıarfolunan mesaiyi medhetmi~ ve 
Türk - Yunan dostluğu, diğer 
devletler için şayanı imtisal bir 
misnl olarak gösterilmiştir. 

Papa ve kadın! 
Bir Fransız kadını , Papayı 
görmek için erkek elbf sesllo 

Vetikana girmiş 
Cite·Du- Vatican, 5 (A.A) -

Vatikan bahçelerinde dolaşan 
ve ahvali şüpheli görülen bir 
amele, jandarmalar tarafından 
tevkif edilmiş ve erkek elbisesi 
giymiş bir Franaız kadını oldu
ğu meydana çıkmıştır. Kadın 
her ne bahasına olursa o1sun 
Papayı görebilmek üzere bu kı· 
Jafete Jirmiı olduğunu iddia et
miştir. Bu kadın, Fransız sefa· 

... rethanaiae 16nd erilmiş tit. 

1
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Diin.va lkl1sadi vazi.vetinin düzelmesi için 

eynelmilel itilaf yolu ! 
Akvam cemiye1.i iktısat komitesinin gösterdiği yol , bodur. 

omite işini bitirdi, raporunu hazırladı. Cemiyete verecek 
Cenevre, :; (A. A.) - Üç günden 

beri Avusturya murahhası M. Şulle • 
Tin riyaseti altında toplanan Cemi -
yeti Akl'am iktisat komitesi, dün ak • 
ş:ı.m mesaisine nihayet vermiştir. 

r omik, 'teamüle tevfikan Cemiye • 
ti A1sama tevdi edilecek olan ve ~im· 
diki ,·aziyettcn bahis bulunan r.ıpor 

metnini kabul etmiştir. 
MczkQr rapor, ezcümle, 19.32 ~ -

nesinin ilk aylarında dünya ihracat 
nıilı:tnrrnın 1929 senesinin ayni ır.üd • 
dctine kıyasen ynrı yarıya tenezzül 
etmiş olduğunu zilaetmelı.tedir. 

Yalnız yüzde 31 ile İsveç, ve yüzde 
40 ile lklçika atideki cetvele nazaran 
tesis edilmiş olan bu 'f'asatiye yakla • 
şarnnmışlardır. 

Almanya yüzde 40, Avusturya 
yüzde 54, ispanya yüzde 70, Fran
sa yüzde 51, İngiltere yüzde 43, Ma-

ingilterede 
keçit resmi 
Londra, 5 (A.A) - Kralın 

yıl dönümü basabiJe icrası mu-

caristaJt yüzde 70, ltalya yüzde 46, 
Cemahirl müttehide yüzde 63. 

Komite, alakadar devletler fara -
f rndan ittihaz edilen tahdit ve mil • 
daf aa tedbirlerinin anlaşılabilecek 
raddede ve milli noktai nazardan ıay 
ri kabili içtinap olduğunu, fakat bey • 
nelmilel noktai nazardan bu ted -
birlerin fevkal!de elim neticeler 
verdiğini, çünkü ticari itiJAflar 
aktinin gittikçe azaldığını ve daha zf -
yade azalacağını ve yapılan itilAfla • 
nn, akitlerin mütekabil menafilnf ge • 
nişletmekten ziyade tahdf dini istihdaf 
etmekte olduğunu müşahede ettiğini 
zikretmektedir. 

Komite vahametini israrla kaydet· 
tiği, bu vaziyet müvacehesinde, mali 
meselelerin hal ve tanziminin mutlak 
surette lüzumlu bulunduğunda ve na -
kit sistemlerinin devletler ara!mda 

Papen hükümeti
nin beyannamesi 

etrafında 
r Üst tarafı 1 nci sayıfamızda 1 

1 
yapmağı düşünecekleri manasının çı -
Juıcağmı iJAve etmektedir. 

Papenkablneslnfn beyıtınnameal 
Berlin, 5 (A. A.) - Fon Papen 

kabinesinin radyo ile her tarafta neş
redilen beyanname.sinin dahili vazi • 
yetten bahseden kısmında şöyle deni· 
liyor: 

"Almanya mllletl mlall görülmemi~ ma4· 
dl ve manevi bir buhran geçlnnekt.cdt.r. 

Mlletlml:ı:ln clahW ve barlct lattblila uf -
runda katl&ridıfı mlltbft fedak&rbklam dalla 
fazla mukaYemet ve tabaınm\U eclew-t 
için bUttın yarabn ve vatanı lruvvetlerl 
bir araya toplamak JAmndır, Venatllea 
mUahede.slnden, c1ball buhranmm aksi · 
tcalrlerlndeıı ve parlAmellt.er demoknlUk u • 
aulllnün suUstlmallerlııden bizim için te • 
YellUt eden vaziyetin Dk blAuçosu sabık bAf 

behemehal tanzimi icap ettiğinde 
israr ile dikkati celbetmclctedir. 

Komite, bundan maada beynelmi -
Jel itilAf yoUle para sisteminin hal • 
ledflmeslne matuf fikirleri hararetle 
sel!mlamaktadır. 

Maamafih, bu sahada.ki terakki • 
yata intizaren, mevcut ticaret mua • 
hedelerinin muhafazası ve hımlarm 
ahkAmına riayet edilmesine gayret o • 
lunması lbım gelmektedir. 

Zamanın vahim olan vaziyetleri i . 
~inde ilmitaizliğe dilşmek ve hadl!!at:ı 
karşı harekete geçmenin gayri rnüm • 
kün olduğunu düşünmek en mühlik 
ve fena §eY olacaktır, 

Komite, biJha&sa beynelmilel mü • 
badele sah38ında, beynelmilel teşriki 
mesaiye doğru tevcih edilmiş cesura -
ne bir siyasetin her zamandan fazla 
lüzumlu olduğu kanaatindedir. 

Hindistan da 
Vaziyet 
Simila, 5 (A.A) - SUnnilerlc 

Sbia kabiJeıi azaları arasında 
hasıl olan bir ihtilaf fizerine 
Pençap dabiJiode Karnal mmta
kası köylerinden birinde şiddet
li bir arbede ıubur etmiştir. 

Müslümanlar dan 3 kişi ölmüş 
•e 23' il de yaralanmıştır. 

Ferezanlann tahribata 
Bojbay, 5 (A.A) - Tufanı 

andJrao yağmurJarla feyazanlar 
biltiln cenubi Hindistan'ı tahrip 
etmektedir. Bir düğiln balkanı 
taşıyan topraklar birdenbire ıu-
Jarın hDcumuua maruz kalmı~hr. 

Gelin ve ıüvey kayıkçılar ta· 
rafından kurtarılml$1ardır. 

tat olan askeri merasim, dün 
yapılmıştır. İngiliz ordusunun en 
mümtaz insımları memnuniyet 
ve heyecanını devamlı alkışlar· 
la izhar eden kesif bir halk küt
lesi öuüoden geçmiştir. Mahafız 
kıt atının geçıt resminden sonra 
ecnebi devletler ateşemiliterleri 
l<ralı tebrik etmişler ve bunu 
müteakip parlak ve kırmızı renk· 
li askeri formalar, parıl parıl ııık 
saçan silahlar ve muhafız asker
lerinin pırıltılı miğferlerile tam 
bir tezat teşkil edtn kapalı ve 
kurşuni renkli bir aema altında 
bütün ordu mevcudunun geçit 
resmi başlamıştır. Krla, halkın 
selam ve alkışları arasında geçit 
yerınden mliforilrnt etmiştir. 

vt>\dl M. Brilnlnır tarafından yapıiııuıtır. Ye. M G dl I lk 
nl bWcümet Almanya'nm, Prusya'nm ve 41 • • ran n n n u u 
fer Alınan bUkümetlertnfn maU temel • 
ıeortnı bozulmllf ve eanıl.ımt btr halde Fransız siyasetine hUcum eden 
bulınllftur. bu nutkun Almenan matbua· 

Son zamanlarda takibine batl&nan cezrt tındaki aklalerl 
Şilide hükumet ıslAhattan bJo bırt u.crtıbe c1evrea1n1 •tama - BerJin, 5 (Hususi) - ltalya 

M11tır. Der hAnıt bir sebepten dolayı it • b . . 
Santago De Chili, 5 (A. A.) - sız olıınlarm malfetınt temin 1g1.n yapılan arıcıyc nazır: M. Grandi tara• 

Havas ajansı bildiriyor: tecrllbelcr lflA• derecesine ,varmqtır. lt • fından ahiren irat edi1eo nutuk, 
K d k k 11Wer timdi •on maı~t v&ıntalarmı tU. b" n A d b' . . anunu esasiyi yeni en tel i kettyorlar, gUn geçtikçe daha aııa bir 

90 
• ut n vrupa a mil ım bır akıs 

ve sosyalist esaaata müstenit cüm• rette tatbik edilen hllkümetçt 9019yll1Jmı ha11l etmittir. 
huriyet tesis etmek niyetinde bu· aJyaaetı De patronlarla fKUert ferc!anoı kay - Bundan bahseden Alman a-
lunan yeni bir hükUmetin le1kili a;ulArmdan kurtarmak mllmktta olacıatı· g 
bütün memlekete ilan edilmistir. zlhabma d~ Jıarpt.ea eomald AJıaan zeteleri bu hususta tunları yazı· 

SükUnet hüküm sürmektedir. Juıblnelerl hWcümctı bir nevi ihtiyat eanclJlı yorlar: 
Hükumet, birçok alayları lağvetw ~" koyrmya Y"ltmmlye batWmtlar • "M. Grandinin terki tealibat 
miş, yalnız umumi asayİf ve niza· ı:·cnı kablııe met'um tçttmaı mhdel•r hakkındaki ıözleri bilhassa tid· 
mı muhafazaya kafi gelecek kuv- ytıztlndcıı ve milletin t.eınellerlnl Y.ıkmakta detlidir. Ve Fransız teslibat ai-
vetleri ipka etmi§tir. otan tıkrt bolşerizmtn lntıprmdaıı doıay1 bir yaaetine karıı ilAnı harp mahı·-
A kat daha kuvvetlenen bu mazur te • tlas Okyanosunu maytwere 1et cekmett kenc111ıne mnbrem'" yetindedir. 
Geçen kadına nişan müstacel bir vazUe btlmektedlr.,, M. Grandi, cebren dabul et-

p · 5 (A A ) tirileo muahedeler sistemini de arıs, • • - Dün Cema- J d •• k " 
biri müttehidenin Paris büyük el- Spanya a SU UDet sanmııtır. Bu muahedeler, Fran-
çiliğinde, Jca.dın .taY!areci M.is Madrit, 5 (A.A) _ Batvekil, saya, komıularına nazaran mllt· 
~rl~art ş~ref ıne hır zıyafet verıl· ispanya' da mutlak bir ıükUnet hit bir teveffuk ve onları iıtedi
mıştır. Zıyafet esnasında hava hüküm ıürdüğünü ve Sevil viliye- ği zam~n ezmek iktidarını ver
iıleri nazırı M. Painleve, Legion ti dahilinde yapıJan küçük grev- mektedır.,. 
d'honneur niıaruru bizzat tevdi Ierin hitam bulmuf olduğunu be- -----------
etmiştir. !aı_ı etmi§tir. Vahim olan yegane Bir makaleden dolayı 
Meksikada zelzeıe ıhtılif, ıüktinet içinde devam et- Varıova s (A.A) - Yukarı 
Meksika, 5 (A. A.) - Guadalaw meFkatek otlabn Ferroakl grevidir: k . Silezya'nın,Alman gazetelerinden 

iara'dan bildiriliyor: 1 a u mınt a mesaı onu- . . K . . , 
Zelzele neticesinde insanca te- tesile amele birlikleri mümeaaille- hırı olan atto~~tzer Ç~ıtung 

lef .. atın 300 ü geçmekte oldug"" u ri arasında valinin riyaseti alt • un bat muharrm, Dantzıg ve 
h d d ın P · ' · Al ' 'J • mu~n e e ve tesbit olunmu§tur. a cereyan eden mükalemeler ıa· omeranıe nıo manya ya ı h· 

Binlerce insan melcasız kalmıştır. yeainde meselenin bir an evvel hi· bakını talep eden bir makale
Yeni sadematın vukuundan endi- t~m bulacağı ümidi muhafaza e- sinden dolayı tevkif ediJmiıtir. 
şe eden hükamet, tiyatrolar. kili.. dılmektedir 
seler ve mekteplerde içtima yapıl- · Heryo'nun daveti 
mruimı menetmiştir. Llndberg'Jn çocuğu Paris, (A.A.) - Başvekil M. 
Lo comotlf infilakı davası Herr~o, mfistacelen Parise davet 

Kahire, 5 (A. A.) - Mazha- etmiş olduğu Fransanın Londra 
mac!i istasyonu ynkininde bir Io- Flemenkton, 5 (A A.) - Nev sefiri M. dö Fıöri>"Oi u dün nez-
komotifte infilak vuku bulmu~tur. Y ork mahkemesi, M. Kurtisi"za- dine kabul etmiştir. 
8 ki§i ölmüş ve 11 ki§i ağır su;ette bıtaya Lindbergin çocujuna ait Mare,al Hlndenborg, M. Dor· 
yaraJanmı§tır. taharriyatı itkll edecek sahte nlerl kabul etti 

Malta int•habatı raporlu vermek cürmile kat'i Berlin, 5 ( A.A) - Mare~al 
La VaJctte, 5 (A. A.) - Umu- surette ittibam eylemittir. Hiodcnborug Do x Okyanos de· 

mi intihabat 2 - 13 Haziran ta"' Kurtisin davasına bu a1ın 27 nizli tayyatesini inıa eden M. 
rihleri arasında icra edilecektir. ıinde baılanacaktır. Dornieri nezdine kabul etmİ§tİr. 

Sabık Kayser 
ölüme sebebiyet 
ten dava edildi! 
Fransadan bildiriliyor: 
Amyen şehrinde oturan nf 

J,inden isimli bir adam, 1916 senesi• 
de FransızJ:ırm bombardımanı esli~ 
sında yaralanıp can veren kızının ° 
Iümünden sabık kayseriyi mes'ul tııi 
maktadır. 

O zamanlar, Mösyö Linden 
havaJisinde Ati şehrinde oturuyord 
Şehir, Alman işgali altında idi. 
Temmuzda, Fran~ızlar buraya hücll 
için bir bombardıman açmışlar, gül 
lelerden biric:i 9 yaşında.ki küçük r• 
Jet Linde:ıi öldürmü~tü. 

Fran!!ız kanunlan, on iki yaşınd 
aşağı olan, harpte ölenlerin ailetl'ri 
tazminat \'erm~yi kabul etmediği i 
Mösyö Lindenin rnü~addit teşebbiil 
leri şimdiye kadar akim almıştır. 

Şimdi Mösyö Linden, bombardı 
man başladığı zaman Almanla 
~ehri tahliye ettinnemelerinden el 
bık kayseriyi mes'ul tutmakta 
kendisinden 100,000 Frank zarar 
ziyan isteme1\tedir. 

Bu meselenin muhakemesi Fraıt 
snnın Peron şehri mahkemesi tnrt 
fından görülecektir. 

Ingllterede 
Yeni bir tayyare limanı 

Londra, 5 (A.A) - Stıu mec• 
muası, amiral Sir Fredirick fi
eld'in yeğeni Mr. Ternan ile Mt· 
Kingham'm Timeı nehri mansa- 1 
bında Gravesend'da Avrupa ile ~ 
daimi surette azimet ve avdeti t 

temine hazır bn!unacak olaO · 
o!an haYa taksileri için bir ta)"' 
yare limanı tesisine başlamış ol" 
duklarını yazıyor. 

Bu hizmet için intihap edil" 
miş olan mahaCroyden tayyare 
limanmdan daha muvafık adcfe
dlJmiş ve bava umur nazı.ıı d• 
sisten dolayı Croydon'a geleroİ" 
yecek o!an tayyareler:o inmtte 
rine mahsus teçhizat ve te•·sat1 
ihtiva eyliyen bu limanı beğeo" 
miş ve takdir eylemiştir. 

Hava taksilerinin ilk tecrübe 
uçu§Jarı 1 temmuzda yapılacalı 
ve tayyare limanı ağustus ipti" 
dasında resmen açılmış bulnna" 
caktır. 

Goethe mUnasebetile 
Ankara 5, ( A.A) - Büyük 

Alman şairi goethe'nin 100 üncO 
yıl dönümü münasebetile Way
marda yapılan resmi ihtifaJdt 
maarif müfettişi umumisi Cevıt 
Bey hükumeti cilmhuriyemisİ 
temsil elmiş ve şairin mezarın• 
bir çelenk koymuştu, Alman b0" 
kiimeti bu güzel hareketten dcY 
layı ıehrimizdcki masJakatgUzaı1 
vasıtasile minnettarlıklarını bil" 
dirmiştir. -----Cemahirl mıutehldede yeni 

rusum 
Vaşington, 5 (A.A) - Meb" 

usan meclisi bütçeyi tevzine aı•" 

tuf olarak konulan yeni ruıuoıll 
kat'i surette kabul etmiştir. Bil 
mesele hakkında her iki medif 
evvelce mutabık kalmış bu!uoır 

yorlardı. 

Numan ~ıfat B. 
Haber aldığımıza göre harici

ye mUıteşarı Numan R fat S. 
tedavisine devam etmek nır' 
dUn Almanyava hareket etmittif• 

Eczac11ar 
Eczacılar ve ecza depoları sa" 

hipJeı i Çarşamba günü mmuoı~ 
bir içt'ma aktçderek ecıa depo!• 
baklunda bazı müzakerede bll' 

lunacakJc:rdır 

Cemiyeti Akvama mensuP 
kodınlar 

Cemiyeti Akvaı:ıa mesup bd 
Amerikalı kadın dün şebriaıiı• 
gelmiştir, iki gün kalacaklarcht• 
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l artırmak için Radyo hırsızları Ceset, Elmas Lilnepark bazırlıgı şekli 
ürk ve Yunan hükumetleri Bu sene nihayetine do'.ıru Tak-

•ra1 d k 'k Geçen Mart ayı içinde Gala· H o 
l. ın a i ticari, zirai, smai, ı - aDlffilllmlŞ t. sı·m bbçesinin miistcciri ile Be· ~•ad- b k k tada Filips Radyo şirketi mağa-
•ad'J 1 müoase eti artırma ma • zasından aleti mahsusa 1<ullana· lediye arasındaki konturat bit-
1 ı e pek yakında toplanacak Unkapanı köprüsü altında de- mektedir. Evve!ce de yazıldığı 0 an komisyon için ticaret oda· ralr, dört rndyo makinesi, bir -nizde bir kadm cesedi bulundu-
•ınd gramofon çalmaktan suçlu Yal· gibi bir gurup burada Lfinepark 
tııak~dfıı'rm. diden hazırlıklar yapıl- ter Karako, Şavur, Antuvan Hi· ğuou dün yazmıştık. Zabıta otuz tesisatı yapacakhr. bu gurupa 

b ı V h · Ef l gün denizde kalan ve kim olc!u- 1 
b H.nk"'metı'mı'zı'n emrı· u"zerı'ne i , e pı · erin Uçüncü ceza 1 1 k mensup iki mühendis bahçe i e 

u hk · d 1 h ğu an &fi amıyaca üşekilde de- d 
1 ll ·~.le ug-racmak üzre seçilen ma emesın e görü en mu ake- ki kl Gazhaneye kadar o!an saba a 
" .., 1 . d b .1 V ğişi i ere uğrayan bu kadının k d 1 V 1 oınısyon azaları dilı:ı içtima ede- me en ün itin miştir. erilen d t~tkikat yapma ta ır ar. eri en 
r '- karar mucebince. Valter Karako hüviyetini ün tesbit etmiştir. - b b ı ~ıt l'Urk ve Yunan hükümetle- C U k malümata gore, u astan ar 
ti · ve Şa vur Ef. ler beşer sene müd- eset, n apanında Yeşil tu- f d t ı k "'tnın. ı'braç maddelerı'n"ı tesbit d C gurup tasa ın an sa ın a maca , 
" d ı h b d E lumba a emalettin Efendi ma-lllışlerdir. et e apse, eşer sene e m- büyük çukurluklar doldurulacak, 

., niyeti umumiye nezareti altında hallesinde oturan tıracı Kazım b d 'd · · d 
lı l\.Oınisyon bundan sonra her Lünaparka u o. urma lf n en 

f b ' d l A t H·b·ı Efendinin karısı Elmas Hanıma at- müntazaman içtima ede- u.un uru mıya, n uvan 1 1 sonra başlanacaktır. 
te'- 2,5 sene hapse 2,5 sene Emni- aittir. Elmas Hanımm ne suretle ı ... ~ .•azifeıini süratle ikmal ede- Kaçak el er 
r.'°""lır. yeti umumiye nezaretinde kal- öldüğü morğtaki muayenesi ne· Dün şehrin bir kaç yerjnde 
~•~oaıovakya boynuz istemiyor mıya mahküm edilmişlerdir. Veh· ticesinde belli olacaktar. 60 kilo kaçak et yakalanmıştır. 

,.. Ç pi Ef. beraet etrui•tir. Tramvey kezeaı t f 
1 '-itlen malftmata nazaran e- ., • EminönU keymakamın1n e • 
"o ı Varissiz ö:on rahibin serveti ŞişH - Tünel hattmda işliyen ti ı ı 
t ~·ovakya hükumeti boynuz it· G d S 0 1 b ti er 
Q•lıni menetmiştir. alala a en L;enova me.<te i 388 numaralı vatmamn idartsin- Eminönü kaymakamı Raif bey 
ı mildürii rahip FransuvC\ Löbcri, d k' 147 ı t 1 "'" UzUmlerl UzUmlerlmlzo e ı numara ı ramvay ara- bir kaç günden beri mınta tasını 

rakip 1 birbuçuk milyon değerinde em· bası Hacı Behlül isminde bir sıkı bir surette teff şe başlamış-
8 !nk bı::ıbırak geçen sene vefat 

A erlin ticaret mUmessillimizden köylüye çarparak ,yere yuvarla- tır. Mevsim :cabı olarak sebz:e ve 
.,, etmişti. Variss:z ölen rahibin H B bl l~ ınaoyadaki üzüm istiblakit ve k mış, acı e üt başından ag~ ır m·yva sepetlerinin istif edildig-i 
\IC serveti, anunu medeni muce- ... 
\:.•ret hakkında iktısat vekile- h k d k surette yaralanmışhr. yemişt,.ki hasır iskelesinde ve 
"ll bince azineye inti al e ece ti. ... 
~İ:ti~ühim bir rapor gönderil- Eu esnada, müteveffa Fraoıuva Vilayette: yemiş cıvarındaki sokakların 
a Löberinin varisi o!duiunu iddia temizliğine ne dereceye kadardık-u rapora nazaran 1929 ae- - Kad l 

ıı, · eden biri meydana çıkmış, me- ro ar kat edildiği Eyüp· Yemiş arasm-
nl~ınde Türkiyeden Almanyaya sele mahkemeye kadar iİtmişti. Evvellki gün kadroları geloıe- da işleyen otoböslerin fazla milş-
lguaı ihracat 17,866.500 kilo ve Üçüncü hukuk mahkemesi, niba- yen deirelerin lcadroları da dün teri alıp almadıkları kontrol 
l 

3o senesinde 18,859,000 kilo yet defterdarlıf(ın açtığı bu da- gelmiş ve memurlarına maaşları edilmektedir. Raif bey burada 93
1 senesinde 13,673,000 kilo vayı ntlicelendirmiş ve rahipten verilmiştir. Bu suretle Haziran köprü altındaki dükltanlardan 

~llddesindedir. Bu rakamlara gö- kalan servetin hazineye intikal maaşı tediyesi bitirilmiş oluyor. bir kaçını daha kaldırtmıştır. 
~ geçen sene Af manyaya fö.:üm ctrr.esi 15ıım ge'.eceği yo:unda Evvelcede yazdığımız gibi Şimdilik köprü altmda henuz 
b racahmız azalmııtır. 9una se- büküm vermittir. mütekidio, eytam, aramil üç ay- mukavele!ıi bıtmiyen bir dükkan 
tp olarak cihan buhranı ile ............................................................ lıklarının birden verilmesine ünü-

Ilı.. tedir. kalmıştır. Bunlardan başka ye-
Utn çıkaran memleketlerin yap- Komisyon bir tUrlU müzdeki Cumartesi günü bşlaoa- k d b ı 

lıı mi,le den:z enarın a u unan 
ıtı't olduldarı rekabet gösteril- seçllemedlftl için caktır. beq baraka kaldmldıg-

1 
gıbi Sir-

tıı;tedir. Halı ve tiftik ihracatına muka- Vilayete tebllfi edilen kanunlar y 

Bu raporun içinde en ziyade bil aynı kıymette gelecek eşya- ihtiyat zabitleri ve ihtiyat as- 1'ecide yolcu salonu ile paket 
11•tarı dikkati celbeden kısım nm kontenjana tubi olarak Tür- keri memurları hakkındaki 1076 postanesi arasında bulunan za-
~-kip memleketler arasmda Iran kiyeye ithali hakkmda!<i karar· numaralı kanunun üçüncü mad- bıtaibelediye mcmerları barakası 
~~kO.nietinin de mühim bir mev- name \!zerine bir çok tacirler des!ndeki ilk fıkranan tadiline, da püı~den itibaren yıkılmıya baş-

ı tutmasıdır. Tidret oelasına m!iracaat etmi~· muvazene vergisine, 1683 numa· lanmışhr. 
8u elan nv==o~-~-~n~~""'~~- lerdır_ ralı askeri ve mülki tekaüt ka- Prujoslne uyftun olmayan 

~l!ıanyaya üzüm ihracı ancak Fakat ticaret odası, karama- nununun dördüncil ve altıncı aparhmanlar 
bin kilo iken ""cçen sene bu menin verdiği s:ılabiyet üzerine maddelerinin tadiline dair olan Apartıman yaptırmakta olan 

ttı:'-t b. d 4 000 000 teşkil edilecek olan komİ:iyon k d f ~·tıt ar ır env.rP. ' ı anuolar dün vilayete tebliğ e- bazı kimselerin bele iye en 
ıloya çıkmıştır. azalarını henüz seçemediği için dilmiştir. heyetine lastik ettirmiş bulun-
lr ü .. 1 · · b ti bu hususta hiç bir muamele ya· 

an zum er mıo u sure e dukları proie harici olarak apartı-ltıllh· k 1 .. pılamamakiadır. Seyrlsefalnln J un mev i a maaaom yegane manhıra bazen birer kat ve ba-·~b b Tüccarlardan bir kısmı dün 
1 e i şudur: Iran üzümleri iş- tenzil Atı zen de bolkon ilave ve pro

1
· eyi 

ttı tekrar Ticaret odesm:ı müracaat 
• ıncmit olduğu halde Hamburg d ı k · Haber aldı,..ımıza go··re Seyrı·- kısmen tadil ettikleri yapılan tet-ttb e ere c omisyonun serıan te§- a 
ti est limanındaki depolara kilini ve muamelelerinin ikmalini sefain idarsi iktısadi buoran ldklerden anlaşılmıştır. Belediyece 
t ilklcdilmekte orada en son sis- rica etmişlerdir. dolayasile lımir ekisprca posta- şubelere verilen eminde bu gibi 
,.tııı makinalarla temizlenmekte lzmir hahcllarlle fsta\nbul ma• farında birinci mevkide beş, ikin· in,aatın derhal durdurulmas1, 
~ t muntazam şekilde ambalajı nifaturacıları arasında cide dört lira tenzillt yapmıştır. sonr:ı fen heyetinin haberdar e-
ilpıhnaktadır. Ald l B ağımız ma iimata göre iz- dilmesi bildirilmişt=r. 

ilk U suretle Iran üzümleri çok mirdeki halıcılar yeni kararname Gayr1 mUbadlller 
, \'e modern bir şekilde piya- üzerine ba'ılarına mukabil ttbal Gayrı milbadiller cemiyeti ida-
'Ya arzoluomaktadır. edilecek maddeyi tesbit için re heyeti azaları dün C. H. F. 

ita k:sasen Iran üzümlerinin Al· lzmirde fevkallde bir içtima ak- merkezinde Cevdet Kerim Beyin 
t •nyada sataılarını temin eden tetmişlerdir. riyasetinde toplannrak Çarşamba 
t ~~tnilerdir. Ermeniler bilhassa içtimada bilhassa lstanbul ma· günü yapacakları içtima hakkın-
~l\lanıcılığa ehemmiyet vererek nifaturacılarının teklifi müzakere da görüımüşlerdir. Bu arada 

itil ü ü l · · b" .. Al edilmiştir. azalar arasmdaki bazı anlaşama-
)' 

1 
m erını utun manya- Istanbul tacirleri halılara mu· 

••ttırmaktadı lar mazhklar da iyi bir neticeye 
r • kabil manifatura ithalini lzmir l.1n... ·ı· · d'.. b h bag-!aomıqtır. '- -essı ımız ıger azı uıu- hahcılarından rica etmektedirler. .. __ ... __ 

lt ~t.ıı babıettikten sonra üzüm- lstaobul manifaturacilerile ha- iki muhrlblmlze bayrak 
tlıni . k" . 'b' t 1 iç- ııo es ısı gı ı sa ı ması lıcılar arasında bu husuıta r çekme merasimi 
'il bazı tetbirler tavsiye etmek- zakere cereyan edecektir. Harp filosu kumaodanhiından: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Pazarte~gilnilsaat14~ Tınaz. 

( 

s·ı·f bi.,. 1 1 kede u lnönü ,, ilk mektebinde geç~n hafta çok gllzel 
t.,.. fllüıamere verilmiştir. Resmimiz bu milsamerede "On iki ay,, 
"~a·ı· 1 ı Y•pan yaYruları a-österiyor. 

tepe ve Zafer muhriplerimiz Dol-
mabahçe önfinde demirliyecek 
ve milli sancağımız merasimi 
mabıusa ile çekilecektir. Bunu 
müteakip ahalii muhteremenin 
bilmünavcbe gemileri aezmele
rine müsaade olunmuştur. 

Tramvaylar işlemedi 
Dün sabah dokuzda elektrik 

cereyanı birdenbire kesilmiı, 
tramvaylar bu yüzden bir saat 
kadar işliyememiıtir. Fabrikada· 
ki ufak bir arızanın tamirini mü
teakıp cereyan tekrar temin 
edilmiştir. 

Kimyagerler toplanıyor 
Türk kimyagerler cemiyeti Cu 

J ma gUnü umumi dir içtima akte
J • deceklerdir. 

Bakalorya lmtlhanlaranda 
Lise ve orta mekteplerin ba

kalorya imtihanlarında Maarif 
vekaleti namına müfettişi umu
miler hazır bulunacaklardır. 

Maarif vekaletinden gelen 
emir üzerine müfettişi umumiler 
kendilerine verilen mmtakalar
daki imtihanlarda bulunmak ü
zere bir kaç güne kadar şehri
mizden hareket edeceklerdir. 

Selim S1rrı Bey 

Beden terbiyesi miifettişi umu· 
misi Selim Sırrı Bey, Çekoslo
vakyadaki Sokol beden terbiyesi 
şenliklerinde bulunmak üzere 
dün akşam şehrimizden hara.ket 
~tmiştir. 

Fakirlere teborru 

Asikürasyoni cenerali sigorta 
kompanyasınm IRt::ınbu\ şubesi 

müdürü M. Dandeya dün Bele
diye reis muavini Hamit Beyi 
ziyaret etmiş. kumpanyanan tesi
sinin 1 OOüncü senesini idraki mu
sebetile fkkirlere verilmek üzere 
500 lira getirdiğini bildirmiştir. 
Hamit B. mfidüre teşekkür etmiş, 
parayı almlflır. Bu para Holk 
evinin ictimat muavenet ~ubesine 

Kaplor yeni ve oıjin:ıl bir ~ekil ala
rak teJ..rnr ınotb old.ı. Y rnl kaplar re· 
iimdc go• ülcn şı:kli almıştır. Bunlar re
simde görüldUğü gibi :ırkadan ba~l:ın:ı
bildiği :;ibi önden de b:ığlanabilmektedir. 
Bevaz kreplerden y:ıpıl:ın bu kapların 
düğüm ycri~in ken:ıı lan işleniyor \'C bu 
suretle görünüşü d-ıhıı ~üze! oluyor. 

ekteblerde : 

~andi U kız lisesi e 
Kandilli kız lisesi onuncu sınıf 

talebesi evvlld gün mekteblerin· 
de güzel bir ruüsamere vermiş· 
tir. Darülfonun müderrislerin· 
den, lise ve orta mektep müdür
lerinden, umamiyetle irfan haya• 
tına m~nsup kimselerden pek 
çoklarının ve talebe velilerinin 
hazır bulundukları bu müsame· 
rede önce istiklal marşı çalınmış, 
sonra Faruk Nafiz: Beyin üç per
delik manzum " Akın ,, piyesi 
güzel dekorlar ve elbiseler için-
de temsil edilmiştir. Talebe ha
nımlar inşat ve temsilde büyilk 
bir muvaffakiyet göstermişlerdir. 

Muhtelif muıiki, teganni ve 
rakıs numaraları programa zen· 
ginlik temin ediyordu. Bunlardan 
başka gene Faruk Nafiz beyin 
yaıaıış olduğu "yeni usul,, isimli 
bir perdelık mektep komedisi de 
ınuvnftakiyetle temsil edilmiıtir. 

Davetiler zeki ve istidatlarına 
şahit oldukları talebe hanımlara 
karşı takdir hisleri duy3rak mek· 
tepten ayralmışlardır. 
ilk mektep talebesi ne kadar? 

Maarif vekaletinin neırettiği 

bir istatistiğe nazaran bütün Tür
kiyede yarım milyon ilk mektep 
talebesi vardır. 

Bu miktara şimdiye kadar Türk 
Maarif hayatında hiç bir zaman 
tesadüf edilmemiştir. 

12k m ... kte;>lerde tatil 
Havaların sıcak gitmesi üze

rine, maarif müdüriyeti bütün 
ilk mekteplere gönderdiği bir 
emirde öğleden sonra mektep• 
lerin tatil edilmesini bildirmiştir. 

lctiınai yardım 
Halkevinin ictimai yardım şu• 

besi azalara dün bir içtim1 ya· 
pnrak blilçe hazırlıklarile meş

gul olmuşlardır. Yakında lstan· 
bulun muhtelif semtlerindeki ha
yır cemiyerleri azaları Halkevi· 
ne davet edilerek kendilerile gö· 
rüçülecelc, iclimai y::ırdım şube
sinin tahsisatından cemiyetlero 
verilecek miktar tesbit edilecek· 
tir. [fondan başka ayni mıotaka
da buluuno müteaddit hayır ce
miyetlerinin birleımesi imk!nlan 
üzerinde de, müzakere cereyan 
edecektir. 

Amer ka olçisl 
Geçenlerde memleketimize ge

len yeni Amerika ı;efıri M. Şcril 
şehrimizdeki Amerikan mektepe 
!erini 1iyaret etmektedir. Sefir 
önc 0 Arnnvutböydcki Ko:ıstanU
nopi ko' leji, Bebekteki Robcrt 
kollcji, sonra dn sır sile Gcdik
paşa Amerikan mcktebir.i, Üskü· 
dar Amerikan kiz lisesini, Göz
tcpe Amerikan meldebini ziyaret 
etmiştir. 



~ 4 - VAKiT 6 Haziran 1932 ~~~~~~~~~~~~~~~~!"""""""~~~~~~~~~~~~=============~::::t 
Inglltere ile domioyonları arasında ( 1 S P O R 1 ( 

Qttava konferansı 
niçin toplanıyor? 

Bu toplantı ile buhranı yenmek teşebbüsü-
nün müsbet netice verece(Ji, şüphelidir 
Yakında Brita.nya imparatorlu -

ğunun eczMı tarafından gönderi -
len murahhaslar, Ottouva şehrinde 
bir i.ktisadt konferans kurarak inıpa -
ratorluk eczasının birbirine daha sıkı 
ve daha faydalı bir surette teşri.ki me 
sal etmesi için tedbirler alacak -
!ardır. 

Bu konferansa. İngiltere namına 
iştirak: edecek heyete muhafa7.a1Gir -
ların lideri Mis~r Bold,·in riyaset 
ve kendisine İngilterenin iş alemini 
ve tredüyonlannı temsil eden mu -
rahhaslar refakat edecektir. 

Konferan.şm bütün mesaisi, impa -
ratorluğun iktisadi hayatmı azami 
inkişafa vardırmak esası üzerinde dö
nüp dolaşacnktrr. Yani İngiltere, 

dominyonlara mallarını ve masn • 
nuatını daha fazla satmak mukabi -
linde onların yetiştirdiği gıdai mad -
deleri ve ham eşyayı daha fazla is -
tihlak edecektir. 

Gerek İngiltere, gerek dominyonlan 
iktıs:ıdi buhrandan mustarip bulunu -
yorlar. lki tarafın satamadıkları, 
yahut ist.edikleri fiatla süremedikleri 
muazzam istoklan vardrr. Dunun 
neticesi olarak lngilterede de, Brl -
tanya dominyonlarmda da İŞ!lizlik 
artmış, paras:zlık ortahğr sanmş, bu 
yüzclen bunlarla iktısadi ve içtimai sis 
t.emleri tehlikeli bir felce uğratmıştır. 

Du variyet karşısında İngiltere ile 
Britanya dominyonlan dertlerine der 
man bulmak mecburiyetini hissetti -
ler. 

Bunların uğradıklan dert, bütün 
dünyayı mustarip eden umumt bir A -
fet mahiyetindedir. Buhranın az 
çok sarsmadığı hiç bir mühit yok -
tur. 

Fakat lngillzlerle onlann domfn -
yonlan bütün dünyanın ıstırabını tah 
fil edemiyeceklerlni nazarı dikkate 
alarak kendi başlannm çaresine bak -
mıya karar ''erdiler. Britanya impa -
ratorluğu son derece geniş olduğun -
dan imparatorluk eczası arasındaki 
iktısadi tesanüdü kuvvetlendirmekle 
imparatorluğun buhranını tahfif et -
miye karar verdiler. 

İşt.c Ottoura. ltonferansmrn menşei 
bu endişedir. 

Fakat konferansın kolaylıkla mu -
vaffak olacağını zannetmek doğru 
değildir. 

Çünkü Britanya domlnyonlan, 
ihracatçı olmak sıfatile yalnız &'I' • 
dat mcvat ve ham eşya ile alakadar 
drrlar. Fakat dominyolann hemen 
her biri, kendi işini yoluna koymak i -
çin himaye esasına istinat eden güm -
rük tarifelerini tatbik ederek da -
hili sanayiinl teşvik etmek yolunu da 
tutmuş bulunuyor ve bu yoldan ay -
nlmak ist.emiyor. Bu itibarla İn -
gilt.ere sanayii istediği mahreci ko -

.layhkla temin edemiyecektir. 

Bu yüzden İngiltere sanayiini tem -
sil eden rical ile dominyonlardaki 
sanayi teşkilatını temsil eden rical a -
ra..c:ında hani hanı müzakereler 'uku 
bulmakta ve İngiliz sanayicileri bu 
müşkülü halletmek için çare aramak -
tadırlar. Fakat bu çareyi bulmak, hiç 
te kolay olmıyacaktır. 

Mesele bununla da kalmıyor. Çün -
kü İngilterenin muhtaç olduğu gıdai 
mevadı ve ham eşyayı yalnız impa -
ratorluk eczasından tedarik etmesine 
mtıni olan pek mühim sebepler var -
dır 

MeseJa cenubi Amerikanın Arjan -
tin cümhuriyeti, beş yüz milyon Ster -
Iinden fazla borçludur. Arjantin 
cümhuriyeti İngiltereye olan bor -
cununun faizlerini, ona et ve un gön -
dererek ödemiye mecburdur. Bu yüz -
den İngiltere, muhtaç olduğu ve 

hariçten tedarik ettiği en mühim gı -
dal maddeleri de kendi dominyonla -
rma hasredemiyecektir. 

Sonra cenubi Amerikanın diğer 

devletleri de İngiltere ticaretini inki -
şat ettiren en zengin sahalardandır. 
İngiltere hükumeti bunlara mallanm 
sattığı halde, onlardan mal almtya -
cak olursa. onlar da İngiltereye mu -
kabele edecekler ve İngiltereyi hıra -
karak daha başka bir devletle alışve -
riş etmiye başlryacaklardır. 

İngiltere buna meydan vermemiye 
mecburdur. Çünkü aksi takdirde 
ticareti daha tahripkar buhranlara 
uğrar. 

Görülüyor ki, lngilterenin en mü -
him ihtiyaçlannı dominyonlarından, 

dominyonlarm hltiyaçlannı da lngil -
tereden temin ederek imparatorluk 
dahilinde iktisadi buhranı hafiflet -
mek imkanına karşı pek mühim ma • 
nialar da vardır. 

Bunlan bertaraf etmek çok güç ol -
duğundan İngiltere kendisile yeni 
ticaret mUahedeleri yapmak istiyen 
devletlerle müahedeler aktini, Ottou -
va konferansından sonraya tecile ka -
rar vermiş ve bu suretle dominyon -
lan ~imdiden ürkütmek istememiş -
tir. 

ŞimdJ İngiltere ricalini, geceli gün -
düzlü düşündüren mesele, konfe • 
ransını iyi bir neticeye isal etmek için 
mümkün olan her şeyi yapmak, her 
tedbiri düşünmek ve tartmaktır. 

Fa.kat yukarıda gösterdiğimiz gibi 
bu konferanstan müsbet bir netice al
mak ihtimali çok zayiftir, 

Dünya işleri, ve devletlerin müna -
sebetleri o kadar girift olmuştur 
ki, bir devletin, umumi bir buhrana 
yalnız başına galebe etmesi imkan'l, 
çok güçlükle hasıl olabilir. 

ÖMER RIZA 

::::·:: ~ Boz Na var ~ 
Yaza111 

M~. Rube· 
janski 

Oraya ne için girmiıti? Pek 
basit.. Paraya muhtaç olan Rus 
kadınlarının ancak barlarda ça
lışabileceğini söylemişlerdi. Tür
kiyede kadınlar evleri dışarısm· 
da çalışmazlardı. Nataşa Kontes 
ve prenseslerin yaptıklarını tak
litten başka birıey yapmamıJh . 
Şampanya içmek adeti değildi; 
bir kerre çolc sevdiği şekerli sı-
cak siit içmek istemİf, Hirıfeld 
bir daha siit içerse kendisini 
koiacağını söylemiıti. Kızlar O· 

nunla alay etmiıler ve "Emzik,, 
is mini vermişlerdi. 

Tagami tam vaktinde yetiımiı, 
onu kurtamııtı. Çünkü Mura L11-
kamn yerdiği derslere rağmen 
o biç bir zaman bir müıtiyi vur
manın yolunu bilemiyecekti. Ona 
huıual bir uaulden bahaetmitler· 

di. Aıık müşteriye ıayle demek 
lazımdı: 

"Bugün benim yıl dönümüm· 
dllr. Çok meyusum. Odamın ki
rasını vermiye mecburum. Yok
la ev sahibi beni kapı dışarı 

edecek. Bana kırk lira veriniz ge· 
lecek haftaya iade ederim.,. 

Y abut ıampanyadan sersem· 
}emiş bir müşteriye yüz paraya 
ıeyyar satıcıdan alınmış bir yll-
zük gösterip ağlar bir tavırla : 
"Babamın son yadıgarıdır. Kıy· 

metini bilmiyorum. Mutlaka çok 
pahı.lıdır. Ne yapayım ki milthiı 
borcum var. Bana yüz lira borç 
veriniz bu yüzük rehin dursun, 
parayı iade ettiğim zaman geri 
alırım. Fakat rica ederim. Bunu 
kaybetmeyiniz, aile yadıglndır.,, 

Evet, hep bir ıöz: "Borç ve· 

Memlekette V AKIT 

Muhafız gücü Muğlada tütü11cülük ne halde 7 
Blsikletçilera Atyona, suvariler Muğla nasıl yer?-Oeçen yıl ne kadar ttl 

Ab~:.k!şc~~·~~ ae~~!~~rz Gücü yetişti, ne kadarı satıldı , ne kadarl 
bisikletçileri, dün saat 7 de Afyona duruyor?-Bu sene ne kadar ekilecek? 
muYasalat etmişlerdir. Afyon genç -
leri sporcuları şehre 30 kilometre me -
saf ede karşılaşmışlardır. Sporcu • 
lar şehir methalinde Kolordu bando -
su ve kalabalık bir halk tar~fından 

karşılanmışlardır. Bu akşam şerefle -
rine lisede bir müsamere verilecektir. 
Sporcular yarın Sandıklıya hareket 
edeceklerdir. 

Eskişehir, 5 (A. A.) - Muhafız 

Gücü süvarileri dün şehrimize gel -
mi.~lerdir. 

Ağapınarı köyünden karşılanan 
atlılar, şehre muYasalatlarında halk 
tarafmdan şiddetle alkışlandılar. At -
lılar Cümhur:iyet Halk f ırkasınm ve 
Jlnlkevinin misafiridirler. Burada 
iki gün kalacaklardır. 

Roma. 5 (A. A.) - İtalya bisiklet 
deninin 12 inci merhalesi olan Geneş 
Turin kısmı Meini tarafından kaza -
nılmıştır. :Meiniyi müteakip Guerr:ı ve 
Binda gelme!de idiler. 

Güreşçiler 
Milli takıma 
Kimler seçildi ? 
lstanbul, 5 (A.A) - Güreş 

Federasyonundan teblii edilmi,
tir : 

1 - Güreş milli takım seçme 
müsabakaları neticesinde ağır 

sıklet güreşçiler hariç olmak ü
zere müsabaka yaparak milli ta
kıma tefrik edilen güreşçiler 
şunlardır: 

lstanbul Anadolu kulübüoden 
Hikmet, Beşikta~tan Abbaı, Ve· 
fadan Vefik, Vefadan Saim, Ha-
liçten Nuri, Vefadan Mustafa 
Beyler. 

Ağır sıklet sınıfı için namzet 
olarak Himmet ve Mehmet Bey
ler vardır. 

Kongre 
Nişantaş idman yurdu Umumi 

Katipliğinden: 

Cümhuriyet Halk fırkasının kıy -
metli himayelerile daha geniş faali -
yet bulan yurdumuzun 10 - 6 - 932 
cuma günü saat 10 da yurt nizamna -
mesinin bir maddesini tadil ve idare 
heyetini intilup etmek üzere içtimaı 
mukarrerdir. Bütün azanın o gün 
yurt merkezine behemehal gelmeleri 
rica olunur. 

Yeni neşriyat : 

Kıymetli bir 
Tetkik eseri 
Hakimiyeti l\1illiye gazetesi yazı işleri 

mildürü Naşlt Hakkı Bey arkadnşımız 
"Derebeyi ve Dersim., isimli kıymetli bir 
tetkik eseri neşretti. Naşit Hakkı Bey 
biri 1925 te, biri de geçen sene olmak 
üzere Şark havalisinde iki defa uzunca 
seyahatte bulunmuftu. Bu iki seyahat 
esnasında tesbit edilen notlar Türk ço
cuklarında memleketi tetkik etmek he
vesini uyandıracak, Cümhurivetin bura· 

riniz 1 iade ederim.,, Kızarmadan, 
fBfırmadan bikayeıini uydurmak 
terbi}•eli nazik bir Hanım tav· 
rile asil bir dilencilik yapmak 
herkesin karı değildir. 

Nataşa ıaımyor, sözünü bitir
medeh kaçıyordu. Bu tahammü
lünün fevkinde bir feydi. 

lıterae Japonyalı olıun bir tek 
adamla yaşamak hayırlı idi. 

Filhakika bu adamı sevmiyor· 
du. Fakat başkasını da sevmi
yordu ki ..• 

itti Tagami ıükiitu bozdu: 
- Mösyö karıımzda olduğu 

zaman böyle mi durulur ? Eğlen· 
ce yerindeyiz 1 Mösyö iıinden 
yorgun gelmiıtir. Tatlı tatlı ko
nuşarak, cıvıldıyarak onu eğlen
dirmek, ıen olmak lAzımdır. işa
ret ederse susmalı. O vakit de 
sükutuna hürmet ederek fikirle
rini anlamaya çalışmalı 1 

Nataşa kahkaha ile güldü. 
Yakıo masalarda oturanlar bu 

çocukça kahkahayı duyunca hoı
lanarak döndüler. Nataıa dirıek· 

Muğla busust muhabirimizden: 
Şimali kesif ormanlar ile, diğer 

tarafları engin Adalar denizıle 
çenilen Muğla villyetinin coğra-
fi vaziyeti kapalı bir ıekildedir. 
Hariçle muvasalasının mahdut 
yollara mfiohasır kalması, ıimen
düferi ve sairesi olmaması bu 
viliyetin iktısadi, içtimai hayatı
nı adeta kapalı bir hale getir· 
miştir. 

Muğla vilaveti, belki Türkiye
nin tabii bedayiile süslenmİf en 
güzel vilayetlerinden biridir • 
Mebzul ormanları ditlerde destan-
dır. Fakat bu güzel ve bol çam 
ormanları za manm tahripkar ve 
kıymet bilmez eHerile hayli sar· 
sıJmıştır. Vaktile H:caz şimendi
fer hattının, Mısır, Tun us, Ceza
yir ve diğer timali Afrika hüku
metlerinin kereste, kömür, odun 
ihtiyacını villyetimiz temin ederdi. 

Vil•yet sahillerini baştan başa 
kaplıyan ve kucaklıyan ve bize 
çok yakın bulunan Adalar bile 
su ihtiyacına varıncıya kadar 
vilavetimizden temin ederdi. Vi
layetin girift ve ince dantel 
gibi dalgalara römülmüş sahille
rinde gemi direklerinden orman
lar tiirerdi. Umumi harp bütün 
bunları altüst etti. Halk bütün 
kuvvetini tütüne verdi. 

Vilayetimiz tütüncülükte, de
nebilir ki, Türkiyemizde birinci 
mevkii işgal eder. 

MilAs, Muğla, Bodrum, Fethi
ye, Reıadiye tütünleri Amerika
lılarca çok makbul tütünlerden 
sayı!ır. Fakat bu aene o da ya· 
kasını buhrana kaptırdı. Veya 
henüz kat'iyetle bilinmiyen sebep• 
ler altmda çok fena bir paniğe 
uğradı. 

Viliyetimizin en mühim va
ridat membaı hiç füphesiz tütün· 
dür. Geçen seneye kadar vila
yete senede dört, beş, hatta altı 
milyon kadar bir para getirirdi. 
Ve bu yüzden •ilayetimiz bir 
sıkıntı görmez, çekmezdi. Bütün 
Tilayet refah içinde idi. Hatta 
tütün yalnız bizim viliyet balkanı . .......................................................... . 
!arını ne halde eline aldığını gelecek 
nesillere anlatacak ve eskile yeniyi mu
kayesede onları aydınlatacak mablyettedlr 
Kiıapta müteaddit fotoğrafiler de vardır. 
Tavsiye ederiz. 

Göz ya,ıar1 
Etem lızct Beyin Göz yaşlan ismin

deki romanı kitap halinde basılmaktadır. 
Yakında intişar sıhasın:ı konulaca .ur. 
Her genç kız ve erkeğin dikkat ve bil· 
hasaa ibretle okuyacağı içtimal ve tahlil! 
bir ·eserdir Edebiyat l<arilerine şimdiden 
müjdeliyoruz 

terini masaya davadı. Çenesini 
elleri içine aldı. T C1gamı'ye gö-
zile yiyecek gibi bakarak de
di ki: 

- Ne dOşUndüğfinüıii keşfe
deceğim, fakat sonra da siz dü-
şündüklerimi keşfedeceksiniz • 
Evveli bir bardak içiniz baka
yım. Bu mutlaka lazım. Fikirle· 
riniz parlayan gözlerinizden daha 
iyi anlatılır. Hah, timdi iyi! Gör· 
miye, anlamıya başladım.. Göz
lerinizin biri Mikadoyu, esteki 
Nataşayı düşilnOyor. Evet şu gö
zün içinde kendimi görüyorum. 
Fakat benim için ne dütllndü
ğünQ anlayamıyorum. Bir lihze 
durunuz. Sakın kımıldamayınız. 
Burnum parladı biraz podra sü-
rüneyim. Şimdi sıra sizin.. Keş
fediniz bakayım. 

Tagami mırıldandı: 
- Haydi.. Rica ederim uslu 

durunuz. Bize bakıyorlar •• 
- Siz Mösyöyil eğlendirmek · 

lazımdır diye emir vermediniz 
mi? 

değıl, Denizli ve Aydın 
kalarından gelen binlerce • 
leyi de beslerdi. Geçen sene 
tüo viliyet tütüncülüğe dök 
amele fiatları vasati olarak 
yüz yirmiye kadar çıktı. a 
nakleitiiim ve resmi vesaik• 
tinat eden rakamlar v·layeti 
de tütüucüiüğün ehemmİJ 
göstermiye kafidir : 

Ekilen tütün miktarı şu İ 
Muğla mıntakası 1,814,l 

Abıköy mıut.ıkası 665,000 , 
mıntakası 2, 181,100, Bo 
mıntakası 478,500, Maral 
mıntakası 21,500 , Reıadiye 
takası 116,000, Fethiye m 
kası 680,500, Köyceğiz mınt 
Si 7 ,000 kilo. 

Bu miktarlar diğer ıenel 
niıbetle ço~ fazladır. Bu fazl 
bu seneki satışlara azami t 
yapmışhr. 

Vılayetin satı!ma~ış daha 
çok tütünü vardır. Şimdiye 
dar vılayet dahilinde satılan 
tün miktarı şudur: 

Muğla 859,500 kilo, Ahı 
55,000 , Mi is 986,000 , Bod 
110,000 , Marmaris O , Reıa 
O, Fethiye 210,000 kilo. 

Fıatlar akıl ve fikre gelmi 
cek deı ecede düşüktür. 

ilk zamanlarda tütünleri l 
135 kuruşa kadar satanlar o~ 
Fakat bunlar o kadar mahdut 
zikre bile değmez. Bugün el 
mevcut tütün miktarıda şudaıs 
Muğla 354,600 kilo, Aha 

610,000, Milis 1,195,lOJ, B 
rum 368,500, Marmaris 21, 
Reşadiye 116,000, F etbiye47 
Köyceğiz 7.000 ki!o satıılar 
te hararetli ol amıştır. Etv..Pm 

tek tllk mubayaat olmalcta ia 
buda gayet batı devam ediJ 

F iatlar alabildiğine dütllk 
Vilayet zürraı çok sıkıntıda 
Bu yüzden tütün ekimi bu ı 
çok azalmıştır. Alım geçen ıl 
neye nisbetle yüzde ondur. KM' 
lerde katiyea ekilmemiştir. Zır" 
mühim bir kısmı bankalara b 
ludur. iş bankası ziraı ta 
ediyor. Vilayet zürraı tazyik 
yor. Viliyet zürraı borcuna 
derece sadıktır. Fakat para 
lamadıimdan borcunu verem' 
Muğla zürraın iş bankasına l 
bin lira mikdarında bir b 
vardı. Bu borcunun mühim 
mmı ödedi. 

iste vilayetin en mühim 
vetini teşkil edet tütüncülDk 
halde ve bu vaziyettedir. 

M. Cawll 

- Neş'eJi olun, fakat 
etmeyin. 

- Arzumu keşfedemiyor 
ki. •• Ben Murayı şu masaya 
mak istiyorum •• Olmaz mı? 

Burada beklemiyerek M 
iıaret etti. Mura lsveçliden • 
larak geldi. 

iki adam ayağa kalkm 
başlarını eğerek selam ver 
Sonra birbirlerile Japonca k 
mıya başladılar. Nataşa so 

- Ne için bu gün "gece,, ' 
verdiğin bu robu giydin? ~ 
bir Işık mı bekliyorsun, onll 
mıyım? Mura kalın sesi ile 
verdi. 

- Bak kendini yorma. Bir 
devüm var. Fakat makst 
avlamak değil. Dün akşa• 
Alman masama oturdu. 8ir 
dansederek gevezelik Y &' 
mevzu toplamak için dolaşd 
nınmıı bir-romancı imiş, Uç 
de, nihayet bir haftada bir 
leketin ruhunu anlarmıf,öyl• 
ediyor. 







lier ısıran köpek 
kuduz değildir ! 

b• Şehrin birçok taraftarında, 
~lhassa Kadıköy ve Kızıltoprak 
~~~e~inde kuduz köpekler görül
G ugune dair kaydedilen şayialar 
d ı~rine dnn Kadıköy belediye 
k •ıreai baytarı Ali Rıza BeyJe 
0nuştuk. Bize şunlan ıöyledi: 

h ._ Evet, bugünlerde hemen 
l er gazetede kudurmuı köpek
trden ve bunlar tarafından ısı-
~ları kimselerden pek sık babs 
Utıduğunu görOyorum. 
l<öpek denilen hayvan, zaten 

!'tek kendi hayatının ıelimeti 
e gerek sahibinin sıyanet ve 

henfaah için yabancıları ısırmak 
b •saasile yaratılmıştır. Beşeriyet, 
il bayvam itaat dairesine alın-

~1Ya kadar m&vcudiyetini muha
•ıa hususunda pek çok müşltU
~ çekmiş, hatta sürülerini bile 
Ufınan taarruzlarmdan koru. 

llı_.ak imk4nanı bulamamıştı. Bu· Fil köpekler avcılıkta, bekçi
ıkte, keşşafhkta vesair birçok 
r•drarlı hizmetlerde kullanılmak-
• ır. 

liakikl kudurmuş bir köpek 
~aseo onbeş gün sağ kalamaz. 
b astalığı kazandığı tarihten iti-
·ı'rcn altıncı gün içinde kuduz 
1 
:etini teşhise medar pek vazih 
~ lıncller göstererek ölür. Fa
l •t fevkalade tehevvür, şedit 
h~tssür, yavrularını lns~unmak, 

1rdenbire bir dü~man taarruzu· 
~a tsğramak gibi birçok sebep· 

1~r dolayıs:Je de köpek ısırabi
t· Yedi senedenberi Kadıköy 
dere şubesinde bulunduğum ve 

'-bipli sabips z binlerce köpek 
~Uayenemden geçtiği halde ha-
•ki hiçbir kuduz vak'asına te· 

•~dlif edP.medim. Maamafib ser· 
~tri l(öpeklerin vücudunu kaldır-
T•l\c. maksadile belediyelerce ö
~ tclenl:eri verilen ehemmiyeti bir 
.at daha arttırmak ve şehre ha-
tı"t 1. •• k ' • A • 

l' en KOpe gırmes:ne manı o· 
llcak ciddi tedbirler almak lü
~ın halindedir.Sahipli köpeklerin 
b c sokaklarda tasmasız, ağız· 
~Sız gezmelerıne kat'iyyen mü· 

•de olunm<ımalıdır. 

ieşckkUr 

'e Oilum Da,·udun cenaze merasimi · 
lf i~~irak ~den • muhter~m _rs:anh_ı!1, 

1> tiye lıselerı heyetı tahmıy~"'ıne 
~iıni hislerini fodaknrlılclaril~ ::t>s • 
~ten her iki mektep talebesine ve di -

t ıe,•ata teşekkUrlerimbi arzerleri;-. 
Hayriye liseal talebeRinden 

~Merhum Davudun annesi 

"latanbul 3 üncü icra mcnmrlu • 
1'ıclan: 

'C}aınamrna 630 lira kıymet takdir 
~;·e.ıa Iıstanbulda Atik Ali pıı.şa ma • 
~:f.sinde Yağcı hanında orta kıltta 
~, "' yeni 10 numaralı bir Jıap o -
.. ~il\ e hise itibarile 5 hi&c;esi ve gene 
ltrı lırırna 630 lira kıymet takdır edi • 
._, ll'lezkQr handa üst katta 9 !lU • 

:ta talı bir bap odanın temanu ay· 
'lıı'Ytı açık arttırmaya vaz edilmiş 
"-er 19 - 6 - 932 tarihinde şartna • , .:tf dh·anhaneye talik ve 11 -
ttlııq 932 tarihine milsadif pazartesi 
't11< !Saat 14 den 16 ya kadar birinci 

c\ arttırma sureti)~ satılacaktır. 
\iıı tttırmaya iştirak için % 7 te • 
'ltfı~t akçesi alınır. Hakları tapu 
~ ~rlJ~ sabit olmayan ipotek ala • 
tft~ ar ıle diğer alıi:kadaranın ve ir • 
"t h hakkı sahiplerinin bu haklarını 
'4di:UsiJe faiz ve mu rafa dair olan 
~ 1aı;nı ilan tarihinden itibaren 20 
dftııı tnde evrakı mUsbitelerile bil • 
lat'ı ~ ~rf lAzımdır. Aksi halde hak -
~t sa Pu slcHierile sabit olmayan • 
~?'ı~ :ş bedelinin paylaşmasından 

llıı .alırlar. 
"'iiy=Uın1e. müterakim vergilerle be • 
llııutte 

1 
l'esrmleri ve vnkıf icaresi 

~t itı~ Ye ait olup :ılakadarların icra 
ftıt ... u kanununun 119 uncu madd~i 

ı.;f tt :e göre tevfıkı hareket etme -
~trıı •ha fazla malılmat ~1mak is • 
~ ls~n 930 - 2861 dosya numara -
~ .. , ıtl rıbuı Üçüncü İcra memurla • 

lracaatıan n~n olunur. 

l. ___________ M ___ a_hk __ e_nı __ e ___ v_e ____ ı~c~r-a~-i~la~n~l~a~n------~--~ 
lstanbul ikinci icra Memurlu- latanbul Mahkemei Asliye Bi-

ğundan : rinci Ticaret Dairesinden : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve aatıl· Istanbul Belediyesinin Pangaltında 

ması mukarrer Aynalı Garderop, Aynah Darntoğlu sokak 14 No. Takfuryın a· 
Portmanto, I 6 6 932 tarıhine ınüsıdif partımanının 3 1\o sında mukim iken 
Perşembe günü aaat 9 - 11 ara~ında Ba· badehu Nişanta~ında mukim Abtılmubsin 
)atta yeni caddede 55 nu hı hane önün- Kemal Bey ile diğer müddeııleyh Teşvi· 
de birinci açık arttırması icra kılınacı· kiyede K4ğııhane caddesinde 62 No. lu 
ğından taliplerin muayyen gün ve saatte hanede mukim Aziz Bey :ıleyhine 
maholJinde hazır bulunmaları i!An olu· 929·53:l dosya nuınarasile ikame eylediği 
nur. (3080) 3677 lira 27 kuruş tahribat davasından 

Çarşuyukebirde Zincirlihanda 23 N: 
dükktnda mukim iken elyevm ikamttgihı 
meçhul bulunan Cel~l t\1ehmet Beye: 

Sultanahmet 3 üncü sulh hu
kuk hakimliğinden : 
Yakup Beyin aleyhinizde açtığı 10·12·931 

tarihli senede müstenit 100 Lira alacak 
dav:ısın<l:ın dolayı ilAnen teblitar yapıl· 
dıftı halde muhakeme günü olan 4-6 932 
tarihinde ishatı \'Ücut etmedi~inizden 

hakkınızda gıyap kararı verilmiş ve me:ı· 
kılr senetteki imzanın tarafınızdan inkin 
halinde istiktap t:ılebcdılmiş olduğundan 

muhakeme günü olan T 8 : • 932 tarihine 
müsadif Pazartesi günü S: 14 de I\lah· 
kemede hazır buıunmanız lüzumu aksi 
takdirde vaklal:ırı kııbul ve ikrar etmiş 

addo'unnca~nı1..a dair işbu gıyap ku:ın 
Hukuk usulü mt.hakemelcri kanunun 
402 Ye sonraki maddeleri ile 14 l nci 
maddesi ah', ~mına tevfikan ilAnen tebliğ 

olunur. (3085) 

Mukaddema Beyoğlunda A-smalı 
l\lesçitte Sof yalı sokağında Eski A • 
niksartitos gn~etesi matbaasında mu · 
itim il<en halen Yunanistanda olup 
mahalli mczkurundaki ikametgahı 
meçhul bulunan Matmazel Fifi namı 
diğer Mariknya: 

/stanbul ikinci icra ıUcmurlıtğun ~ 
dan: 

Gulam efendinin aleyhinize De • 
yoğlu birinci sulh huku:c m:ıhke -
mesinden istihsal Ye berayi inf:ı:r. ela • 
iremize tevdi cylccllği 15 - 3 - 932 
tarih Ye 932 - 128~ numaraya mu • 
kayyct füımındn ve (46) liranın % 5 
foiı. w masarifi muhnk~mc ile m:ıan 
n haciz yolile tahsili hak~cında 

\'aki talebi mucibince olbapta fan:dm 
ve berayi tebliğ tarnf mıza gön -
derilen ödeme emri ikametgahını • 
zın meçhuliyeti hasablle tebliğ kılı • 
namayarıı!\: tcbliğatı liızımenin ila -
nen icr:ısı takarrür etmi' olm:ılı;la ta • 
rihi ilandan itib:ıren bir ay zarfında 
93:? - 13i4 dosya numarruıile icranın 
durması hak.kında şifahi veya tah -
riri olarak bir itirazı kanuni sert 
etıreöiği!liz \'C r : :.::Idc!i m~zkQrcnin 

hitamını müteakip sekiz gü.1 znrfında 
ise mahl{(ımunbih meblnği tesviye 
veya itf r.:r:ı tekablil edecek emval irae 
ey! :?ı-:ı::lll,:ir.iz tııktirde bervcçhi talep 
mu:ımelAb icraiyenln gıyabınııda o • 
lnr:ı'.: t~:-fiz:nc teves.<1Ul kılınacağı 
muH\m:ınn~ bulunmak n bu hu!us • 
inki öde:'!le ~mrinin tebliği makamına 
kaim olmak iizcre ilanen tebli
ği keyfire~ oknur. (ô077) 

Is~~rı~u~ ikinci İcra memurlu
ğundan: 

Bir horçı:ın ıiol:ıvı m:ıhcuz; ve c;:ırıl

m::sı mıık~rrcr sekiz adet i~ J.. emle 9 Ha· 
7.ir3n 9~'2 Pcr(emlh! güııli ı: :: ııt 18 · 1 t) 

raddelerinde Heyoğltı Tepe başı clddesi 
51 nu lu !\taslit'lt S\!omında açı~r arttır· 
m:ı ile ~atıla<'ağınd:ın talip olanların 

yeYmü muııvycnde mahallinde hazır bu· 
lunacak: memuruna 9!H 1389 numara ile 
mür:ıcaatl:ırı ilı1n olunur. 13081) 

Istanbulda merhum Mustafa. Naili 
Paşa \'ere.sesine. 

lstanbul 3 üncü icrasından: 
Tühkiye İzmir bankasına hor~lu 

Cemal beyin lstanbulda Atik AH pa -
şa. mahallesinde Yağcı hanında orta 
katta 10 numaralı odanın 6 hi!Se iti • 
barile 5 hfsS('si 11 - 7 - 932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 den 
16 ye 1.:adar birinci arttırmaya vaze • 
dilecektir. 

Mezkur gayri menkulde bilverase 
hissedar !'!ifatile alakadar buluJ\du · 
ğunuz Tapunun cevabından anla~ıl • 
mış ve ikametg~Junızın rneçhu1 bu • 
lunmasına binaen icra ve iflas kanu -
nunun 120 inci maddesine tevfikan 
tebliğ mnltamına kaim olmak fü:ere 
ilan olunur. 

8 ci icradan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup p:ı· 
raya çevrilmesine karar verilen dört pır· 
çı halı l 1·6 932 tarihinde 5aat 13 den 
itibaren resmi sandal bedcstanında satı· 

Jıcağından taliplerin mahallinde bı%1r 
bulunmalan Htn olunur. (3082) 

dolayı müddeoaleyhlerden Aziz Beyin 
evrak ve dava !Ayihası ikametgahının 
meçhul!yeti hasebile ildnen tebliğat ifa 
kılınmış ve muamileyh yine mahkemede 
ispatı vücut etmediğinden gıyap karan 
ittihaz edilerek bir ay müddetle Ha.nen 
tebliğat icruına karar verilmiştir. l arihi 
il~ndan itibaren bir ay zaıfında mahke
meye müracutla itiraz etmediti ve tııh· 
kikat günü ol:ırak tayin kılınan 12·7·9.92 
salı !Ut 13 30 da mahkemede ispatı 
vucut etmediği Ve)·ı bir vekil bulundur
madığı takdirde 1:ıhkikatın gıyaben de· 
vam edeceği gıy:ıP. kararı tebliğ mılı:a· 

mına kaim olmak üzere ilan olunur. f3084) 

AÇll\: ARTTIRMA lLANI 
Salihli icra !tlemurluğunda:ı: 
Satılması mukarrer bulunan gar • 

ben dikili taşdan bed ile yay ömür 
körilsü Ye namı diğer pus..~ullü köpril 
ve :ızmak ve azmak ıı;ırasile eldelek 
köyü önünden devr ile türten fjçtli -
ğine giden cadde ile türten azmağına 
Ye cnddci rnezküre ile koca ahlat ve 
sakar oğlu osman ve kokar yemiş ve 
tek.keşen bahçesi tarafına ve onda"\ 
tekcşan bahçesi yolile tekeşan knb • 
ristanlığı ,.e ondan yukan koca tepe -
nin ~ırtı srrasile hacı: top kara !\leh • 
met tarlasından boz tepeden akhisar 
tarikile ve bu tarik meyanında cıhk 
oğlu ta~ile ondan sırtlı kuyudan ve 
yılık üstünden ali fakıh oğlu lhrahim 
tarlasından l\festnn oğlu n ikiz oğlu 
Ahmet tarlalarından yol ile dikili tnş 
ve hacı İbrahim ve paı;ar köy hendeği 
ile dikili taş ile mahdut ve dö -
nümüne itibar olunmak şartile beher 
dönütnil (10) lira kıymeti mukad -
dereli (33000) dönümden ibaret bu • 
lunan tepecik ve bkerli çiftliii • 
nin 1036SO hi~ itibarile nkif beye 
nit 14022 hissei şaymsı 14: - 7 - 932 
tarihine miisadif per~ml.>e günü 
~a:ıt l:l de salihli icra memur:uğu o • 
dasmdan en çok bedel teklif .edenin Ü!'! 
tünde bırakılmak iizere açık art -
tırma j)e satılığa çrkarılmıştır. 

1 - lşbu çiftlik hissesine aiiŞ'a'rt'. 
n:ıme 4 haziran 932 tarihinden itil>a • 
re!' herkesin görebilmesi için daire -
mızln 1919 - 30 numarası ile açıktır. 

2 - Işbu çiftlik hissei şayıasından 
~ülkiy_<?t rehin .ve .irtifak hakkı gibi 
hır güna hak ıddıasında bulun:rnlar 
varsa 20 gün zarfında evrakı müshi • 
telerile birlikte dairemize miira -
caat etmelidirler. Aksi takdirde 
halda.rı tapu sicillle sabit olmayanla -
rın arttırma bedelinin paylaı:ımasın -
dan hariç bırakılırlar. • 

3 - Satış peşin para ile y:ıpılır. 
Ahcılann yU:ıde yedi buçuk kanunen 
muteber teminat göstermeleri lazım • 
dır. 

4 - Ustünde bırakılma günü tek -
lif edilen bedeli mukadder bedeli te • 
caviiz etmek şartilc en çok bedel ve -
renin üstünde bırakılır, aksi takdirde 
gayri menkul ikinci açrlc arttırmaya 
~rkanlır. Vt> alıcılar da tahutlarından 
kurtulur. 

• 5 - Ü~tilnde bırakılmaya mütea • 
kıp teklif edilen bedel :t7.amt bir haf • 
tıl içinde veznemh~e y:ıtmlm:ıhdır. 
Aksi takdirde ihale hozuJnrak gayri 
!"~nkul ikinci arttırmaya çıkarılır. Ye 
ıkı arttırm:ı ~mı:sındald farkı fi -
atle zaran ve ziyan ve bihlmutn rna • 
sarifle mahrum kılınacak vüzde bt" 
faiz aynca hükme hacet blma.ksızı~ 
memuriyetimi:ıçe doğrudan doğruya 
tahsil olunur. 

6 - l~bu ilı1ndan daha fazla ma -
lOmat almak istenmler dairemir.in 
1919 - 30 num:mısile her gün öğltden 
.sonra memuriyetiınize müracaat et -
meleri lüzumu ilan olunur. 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Mahcuz \'e paraya çe\'rilecek iki 
pulluk 9·6 932 tarihine müsadif Perşen· 
be günü !Ut J 7 • 18 de Gılatı Kara 
Mustafa caddc~inde 197 numaralı Gara
jın kapusu önünde açık artırma ile !'iatı· 
lııcağındon talip!crin mahallinde 32· 1347 
dosya numarn~i!e memuruna ınürac:ıadaı ı 
ilin olunur. 

lstanbul 7 ci icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa· 

raya çcnilmeıi mukarrer 46 adet his~e 
!cnedatı işbu Haziranın 9 cı Perşembe 

günü sut ondan ftibaren Istanbul Adı· 

pazar Türk Ticaret Bankasında bilmü
zıylde pır:yı çevrileceğinden talibinin 
mcılcCr BAnkıda bulunan memurine mü· 
rıtc:ıatlan iltn olunur. (3079) 

1 - VAKiT 6 Haziran 1932 ~ 

3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 
Bergamadaki kıt'at ihtiyacı için 135,000 kilo un 6500 kilo 

sade yağ 170,000 kilo arpa 444,000 kilo kuru ot 83Q,000 kilo 
odun 88,000 kilo ıığır eti kapalı zarf usulile mfinakaıaya kon
muştur. ihale tarihleri günleri ve saatleri aşağıda yazılıdır. Talip· 
terin tartnameyi almak için her gün Ye münakasaya iştirak ede
ceklerin de Ticaret odası tastiknamesi ve teminatı muvakkatele
rile birlikte Bergamadaki askeri satın alma komisyonuna mura-
caatları. (396) (2452) · 

ihale tarihleri 
27 Haziran 932 Pazartesi öğleden n·ve. sonra 

29 
" 

932 Çarşamba 
4 Temmuz 932 Pazartesi 
7 " 932 Perşembe 
1 Ağustos 932 Pazartesi 

gün Ü Ull 

" 
1f 

,, 
" 

Ot 
Sade yal' 
?dun 
5ıiır eti. 

* * • 
K. O. ve I.F. kıt'alarile Hay· 

darpaşa hastanesi ihtiyaçları için 
25-5-932 de kapalı zarfla alına
cağı ilan edilen K. O. merkez 
kıtaahnın odununa verilen fiat 
pahalı görüldüğünden ve l.F. ile 
Haydarpaşa hastaneleri müna
kasasma talip çıkmadığından 
pazarlık suretile 4-6·932 cumar
tesi günü ihaleleri icra kılına
caktır. ıhale saatlari aşağıda hi
zalarında gösterilmiştir. Taliple
rin şartnamele:-ini almak ve pa
zarlığa iştirak için yevmi mez
klırda Kom.a müracaatları. (370) 

(2325) 

ihale saatı 
K.0. ve merkez kıtaatı 15 
I.F. ve Haydarpaşa hastanesi 16 

• • • 
lzmit'te1':r kıtaatm ihtiyacı için 

396330 kilo un kapalı zar- usu· 
lile milnalcasaya konmuştur. Iha
Je tarihi 7-C-932 sah günü saat 
14 tür. Taliplerin ~artnameyi 
görmek üzere komisyonumuza 
her gün münakasya iştirak ede
caklerin ise ihale tarihinde Iz
mit satın alma komisyonuna mü
racaatları. (301) (2050) 

• • • 
Bahkeıir'dc bulunan kıtaatı 

askeriye ihtiyacı için l ,500,000 
Kilo odun ve 13,000 kilo sade 
yağı kapah zarf usulile müna
kasaya konmuştur. Odunun 30 
Haziran 932 Pcr~embe günü, sa
de yağının 2 Temmuz 932 Cu· 
maılesi glinü saat 14 de ihale· 
Jcri yapılacağıdan taliplerin te
minat akçelerile 2 inci kolordu 
sahnalma komisyonuna müracaat
ları ilan olunur. (371) (2346) 

• • • 
K. O. ve 1 ci fırkanın yirmi 

günlük !ığır etlerile Haydarpaşa 
ve Gümüşsuyu hastanelerinin ko
yon f.tleri ayrı ayrı şartnamelerle 
ve pazarlalda alın:ıcaktır. Ibale
Jeri 8 • 6 • 932 pazartesi gunu 
aşoığıda gösterilen saatlerde ko
misyonumuzda yapJlacaktır. Ta· 
lip~erin şartnamelerini almak ü
ure hergün ve pazarlığa iştirak 

edeceklerin de vakti muayyende 
kumısyonumuza müracaatları. 

ihale tarihleri 
15 
15,30 
16 

(399) (2471) 

K. O. eti 
1. F. 

" 
Hastane.er 

• • * 
K. O. kıtaatı içiıı 128 ton ve 

1 F. kıtaatı için 92 ton yemeklik 
odunu ayrı ayrı şartnamelerle 
pazarlıkla a' ınacaki.ır. !halesi 11-
6 932 cum<?rlesi günü aşağıda 
ğösterilen saatlerde komisyonu· 

muzda yapı!acaktır. Taliplerin şart
name!erini almak tzere her gün 
ve pazarlığa işt irak edeceklcdn 
de vakti muayyeninde kom:syo
numun müracaatları. {400}(:l~70) 
ihale saatleri 

15 
15,30 

K. O. 
1. Fırka 

Kırklarelinde bulunan kıt'attan 
çürüge çıkarılan 76 hayvan 1, 8, 
15·6-932 tarihlerinde üç defada 
satılacaktır. taliplerin yukanda 
yazılan günlerde mezkur mahal
de bulunan kıt' ata muracaatlara 

(377) 2390) . . " 
Konya'daki kıt'aların ihtiyacı 

için 210,0oO kilo un kapah zarf 
usulü ile milnakasaya konmutlur. 
ihalesi 12-6-932 pazar giln6 saa~ 
16 dadır. Taliplerin ıartnameıinl 
görmek Czere komisyonumuza 
her gün mlloakasaya iıtirak ede· 
ceklerin ihale tarihinde SA. AL. 
Kom. nuna mllracaatları. (352) 1 

(2265)1 
• • • I 

Boluda,ki kıtaabn ihtiyacı için 
113632 kilo un kapalı zarf uıa
lile münakasaya konmoıtor. lha· 
lesi 15 Haziran 932 çarıamba 
günü sa.at 14 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek Ozere komis
yonumuza her gilo, mtioakaaaya 
iştirak edeceklerin ise ihale tari
hinde F. 23 aatın alma komis
yonuna müracaatları. (348) (2237) 

* • • 
lzmir müstahkem meYki askeri 

hastanesinin ihtiyacı için 54.000 
kilo koyun eti kapalı zarf usu
lile münnkasaya konulmuştur. 
ihale tarihi 8-6-932 cumartesi 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzüre her 
gün münakasaya İftirak edecek
lerin de ihale tarihinde Izmir 
mustahkem mevki satın alma 
komisyonuna mUracaatları. (302) 

(2071) 
• • • 

Çatalca müstahkem mevki re• 
vırı ıçm 2,000 kilo koyun eti 
aleni münakasa ile alınacaktır. 
ihalesi 7-6-932 salı günil saat 
16 da komisyonumuzda yapıla• 
cakhr. Taliplerin ıartnameıini 
almak üzere her gün ve mUna• 
ka!laya ittirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (289ı (2411) 

* • • 
111. Muhabere alayındaki 70 

araba gübre pazarlıkla satılacak
tır. ihalesi 7 -6 - 932 salı günO 
saat 15 te komisyonumuzda ya
pılackatır. Gübreyi görmek isti
yenlerin alaya ve şartnamesini 
almak istiycnlerin her gün ko
misyona Ye ihaleye iştirak ede
celderin de vakti muayyen ko· 
misyonumuza müracaatları (383) 

• * * 
(24GS) 

K. O. ve birinci fırka lut'at 
hayvanatı ihtiyacı için arpa ayrı 
ayrı şnrlnamclcrle ve kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 
lba!csi 6-6· 9.,,2 pszartesi gi.inü 
K. O. nunld saat 15 te Ye fır
kanmki snat 16 da komisyonu
muzda yapı1acaktır. T cılip!erin 
şartnamesini almak üzere her 
gün ve milnakaularmn i:tirak 
edeceklerin de valdı muayycnde 
teminat ve teklifna mclcrile ko
misyonumuza müracaatları. (297) 

L (204b) _ 
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Zafiyeti umum!ye,iştihasızlık Fosfa 
ve kuvvetsizlik halatın da bü· 
yük faide ve tesiri görülen 

Kartal Malmüdürlüğünden : 
Bostancı'da Bağdat caddesinde demir yolu ittisalinde 1358 zira derununda 

bir kuyusu mevcut 1200 lira kıymeti muhammeneli arsa dört müsıvt takside 

temlfken satılmak üzere 22-5-932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müza

yedeye çıkarılmıştır. Ihalesi 11-6 932 cumartısl günü saat 16 da icra kılınacak

tır. iki taksit pe~ln olup bilı'.ımom masarifi mü,terlye aittir. Taliplerin Kartal mal 

müdürlüğüne mürıcııatlan. (2359) 

Gedikpaşada Jandarma satın. 
alma Komisyonundan: 

On alh bin ila on altı bin beş yüz komple kışlık elbise imaliye
ainin 31-Mayıa-932 de yapılan kapah zarf münakasasına kimse 
iştirak etmediğinden münakasa11 bir bafta temdiden 8 haziran 
932 çarşamba günü saat on beşe talik olunmuştur. Taliplerin te· 
minat Ye teklifnamelerile mezkfır günde muayyen saate kadar 
komisyonumuza müracaatlara. (2458) 

Karacabey 
lüğünden: 

Harası Müdür-

1 Haziran 932 çarşamba günü saat on dörtte Hara merkezinde 
kapalı zarf usulile ihalesi evvelce ilan olunan erıak ve mevadı 
mOşteile için talip çıkmadığından ihale gününün 8 Haziran 932 
çarşamba ·gününe talik edildiği ilAn o onur. (2446) 

1 
Kilo 

17280 
2000 
2000 
6000 
600 

22000 
1600 

51480 

As. mk. Sa. Al. komisyonu ilanları 

Kilo 
Topçu Atış Mp. 10000 Askeri Baytar Mp. 
Maltepe lisesi 20000 Piyade Atış Mp. 
Gülhane hastanesi 2000 Kuleli Lisesi 
Hahcoğlu ihtiyat Mp. 2.lOOO 
Gedikli Küçük Za. ihzari Mp. 
OJçme ta buru 
Asker konağı 

Yukarda yazıh mahallere hizalarındaki miktarlarda ayn ayrı 
iki fartnamede aleni münakasa suretHe saman satan ahnacaktır. 
Münakasaları 8 Haziran 932 çarşamba günU saat 16 ya kadar 
T opbanede Merkez Kumandanlığı satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartnamesine görmek için komisyona müra
caatları ve iştirak için de muayyen vaktinde komisyona müra
caatları (278) (2113/ . -. 
Kilo 

26000 
2600 
4664 
3000 
1332 

30664 
1644 

69904 

Kilo 
Topçu Atış Mp. 30000 Piyade Atış Mp. 
Malt,.pe Lisesi 2000 Kuleli Lisesi 
Gülhane Hastanesi 9500 Askeri Baytar Mp. 
Hahcıoğlo ihtiyat Za. Mp. 41500 
Gedikli Küçnk Za. ihzari Mp. 
Ölçme Taburu 
Asker konağı 

Yukarda yazılı mahallere hizalarındaki miktarlarda ayn ayrı 
iki ıartnamede aleni münakasa suretile ot satın alınacaktır. 
Münakasaları 8 Hazıran 932 çarıamba glinü saat 16 ya kadak 
Tophanede Merkez Komandanlığı sahn alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin ıarttamesini görmek için komisyona müra
racaatları ve iıtirak için de muayyen vnktinde komisyona müra
caatları. (279) (2112) 

• • • 
Glilbane hastanesi ihtiyacı için 

600 tavuk 100 piliç aleni müna-

kasa suretile sahn alınacaktır. 
Münakasası 22 Haziran 932 çar· 

ıamba günü saat 16 ya . kadar 
Tophanede Merkez Kumandan-

lığı satın alma komisyonunda ic

ra kılınacaktır. Taliplerin şartna

mesini görmek için komisyona 

müracaatlan ve iştirak için de 
muayyen •akitte komisyonda ha
zır bulunmalan. (292) (2.:ı28) 

idareleri merkez kumandanh
ğına merbut müe.ıısesat için sek
sen ton arpa aleni münakasa su
retile aatın alınacaktır. Münaka
sası 22-Haziran· 932 çarşamba 
günü saat 16 ya kadar Tophane
de merkez kumandanhğı satın 
alma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek içiıı komisyona müra
caatları ve iıtirak için de muay· 
yen vakıtte komisyonda hazır 
bulunmaları. (291) (2327) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
Eminönü Belediyesi Şube Müdüriyetinden : Beyazıt camii yanın

da bulunan eski belediye mevkiinin enkazı 1ahlmak üzere açık 
müzayedeye konulmuştur. Talip olanların Haziraom dokuzuncu 
perşembe günü saat on betle Encümene müracaat eylemeleri 
illn olunur. 12478) 

Fatih Şubei idariyeıi Müdüriyetinden: Samatya'da inşa 
olunacak deniz hamamı pazarlak suretile kiraya Yerileceğinden 

talip olanların 9-6-932 T. Per,embe günü saat 14 de Daire .Encü
menine müracaatJan ilin olunur. (2477) 

1 ar Ma tHulisas Kullanı 
··er ec 
nedes~ 

'I V AKIT ın -,ı 

~~~s~üz ?.!~~ 
iş arıyorum - Ali bir mektep· 

ten mezunum. Vesikam mevcuttur. Is
tanbulda şirketler ve müesseseler nez
dinde veya taşrada tüccar Utipliğl, ka
siyerlik ve buna mümasil bir vazife arı

yorum. Istiyenlerin Kandilli postahanesl 
posta kutusu numara 10 Nezihe adresine 
yazmaları. l3026) 

Klrahk hane - Kadı köy Rasim 
Pıışa civarında Recai zade Ekrem Bey 
sokağında 172 numaralı beş oda, elek· 
trik, terkosu olan hane ehven bir fiıtle 
ı..iraya verilecektir. Talipler karşısındaki 

bakkal Marko efendiye müracaat. 

iş ocağı 
.A 1 Ter sınıf işsizlere iş ve istiyenle

re işçi veril ir. 
.A iş ocağına ortak alınır, Sirkeci 

Babıali caddesi telefon 2J495 

K i rahk - Maç rn'da Narmanlı a· 
partrnanında beş odalı bir daire azimet 
bascbile mutedil fiatla kiralıkor. Sıcak 

su, elektrik, gaz tesiıatı vardır. Kapıcı ya 
müracaat. 

ıııııııı~ııııııııııııııııırıı ıı ııııı ııııı ıııııı 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastahklar Miltehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat (2,30 da n 5 e kadar t st an
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 

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

SEVRiSEFAlN 
Merkezi darcsi Galatıı köprüfıaşı B 2623 

Şube A, Sirkeci l\TUhürd:ır zade Han 22640 

:zmlr • Pire • lskenderiye 
postası 

(Ege) 7 Haziran Salı 11 de 

Galata rıhtımından kalkar. 

Trabzon postası 

(Karadeniz) 8 Haziran Çar

şamba 18 de Galata rıhbmın
dan. 

Mersin postası 
(Aoafarta) 8 Haziran Çar

şamba 10 da idare rıhtımın

dan kalkarlar. 

Satıhk arsa 
"Osküdarda Alemdağı caddesin -

de Tepebaşı sokağında yüz arşın ter -
biinde on numaralı bir kıt'a arsa u -
cuzça satılrktır. lstiyenlerin adresi • 
me müracaatları. (3078) 

Bakırköyünde Yenimahalle 
Mektep sokak 15 numaralı 
hanede tf akat. 

Kadın ve doiuaı hastahkları 
Mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 

ı l 
Türbe, eski Hilaliabmer . binsıa J 

. . No. Tel. 226 2120 . 

, VAKii , 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yıızı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf= lstanbul Vakıt. 

Abone şartları: 

ı 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

ilin şartlarımız: -------Resmi Hususi 
Satın 10 Kş. 12,50 Kş. 
Santimı 20 .. 25 

K UçUk ilin şartlarımız~ 
1 ~ .J 4 1- 10 Uefalı 
30 50 6 5 7 5 I 00 Kuruş 
A- Abonel e rim ı zin her üç ay lı · 

3 ğı için bir deta meccanendir 
~ - 4 satın geçen ilo1nlıı.nn fazla 
satın için 5 kuruş zarnmOJ unur, 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü; Fikret Adil 

Fazla sigara 
.veya içkiden 

mütevellit 
başağrılarına kar~ı 1 - 2 Aspirin 

tableti alır ve bir kaç dakika 

istirahat ederseniz, ağrılardan 

kurtulur, zindelik hissedersiniz. 

TAKLiTLERDEN SAKlNINIZ ! 
• 
ISRARLA 9 

ASPIR 

TürR 

Zerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

---==='c..:c ::::=.-----~ 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VB 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasında• 

HiR nunıı 
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[ Fikir Hayatı 1 Sun'i göz! Sezardan ve Papalardan Sonra ... 

Din Ahl8k ve Allah Körlerde Musolini yep yeni bir "Ro-
Bergson felsefesinin neticesi 

d Son kırk sene içinde felsefi 
Gıünüıü inkişaf ettirmek husu· 
~~da büyük rol oynıyanlarıo 
ili, Henri Bergsondır. Kendisi 
~Ufrit fikriyecilige kartı canlı 
"" aksülamelio merkezi oldu. 
~•Yatın, mihaoizm ıstalahlarile 
'ttb edilemiyeceğini o iıbat etti. rur aleminin derinliklerini keş
tden o idi. Onun nilfuzu, felsefi 

:•hfellere münhasır kalmadı. 
h Unları aşarak edebiyat üzerinde 
Gkınünü yürüttü. Meseli Provst 
~ romanlarından biri hep onun 

1tl~e~esine istinat eder. Din .alim
·''•nın çoğu, onun felsefeıınden 
latifade ediyorlar. Sonra ''Berg· 
•on,, un nüfuzu F ransanm budu. 
~Unu da çoktan geçti. Bergson, 

Gtun Avrupada tanındığı gibi 
~lllerikada Ye bütün şarkta ta
k1lloııştır. Bergsonun fil<ir ve 
~ llnaatlerini kabul veya müna-
aşa etmek caizdir. Fak at onu ı 

lıGfuz ve prostizini inkara imkan 
)ok. 

Bütün bunlara rağmen onun 
~r.duğu ev çatısız, onun felıe
Qaı neticesiz kalmış gibi idi. 
ergsonuo muhipleri bir bayii 

-.inandan beri üstadın ahlaki 
Iİıtemini bekliyor, fakat üstadın 
Çekdiği hastalık yüzünden bu 
'•eri yazamaması ihtimali endi
itler uyandırıyordu, Bergsonun son 
'ıeri: Leıdeux Sourccsdelamoral 
ttdela Religin dı.. Bunda bütün 
l•rafdarlarının beklediği felsefi 
'ıiıakı ortaya attı. üstat haıta 
lnıasına ragmen kanh canlı bir 
~r yaratmıya imkan bulmuştur. 
~ten bergson ben daima ruhun 
bedene hakim ola bileceğini 
~etmiıtim. Bunu bir misal ile 
~lh etmek bana kalmıştı diyor 
'°e bizzat kendisinin bunu izah 
'den misal oldugunudagöıteriyor. 

• • • 
Binanın çahıı kurulduktan 

'oııra onun üslübundaki mubte
~Qı Yahdeti görmiye imkan ha
'l olmaktadır. Bergsonun her 
~lkik ettiii menu neolursa olsun 
'-'uıı daima muhalefet ettiği 
~kta, klinatı mihaniki farz ede. 
~k onu hayat ilmi (biyoloji) ile 
~tmektir. 

Bergson, kelimeler ve içtimai 
mevzualar içinde uki Mısırın 
mumyaları iibt ıertlefen fikirle
re yeniden can vermek ister. O
nun için kendisi ahlik ve din 
hakkında yazdığı son eserinde 
de bu şekilde hareket etmiştir. 

Bergsona göre iki çeşit ahlak 
vardır. Birincisi "kapalı,, sistem
dir. o da içtimai ahlaktır. Bu 
sistem, insanı bir grupta yaşa

rn ak ve payidar olmak için im
kan verir. Fakat onun emri ve 
nebi, grupların serhatlerinde du
rur! Bu çeşit ahlik insana "öl
dürmiyeceksin., , ''yalan söyle
miyeceksin,, der. Fak at şayet 
grup, harp zamanında duşmana 
karşı bu çeşit ahlak ile hareket 
edecek olursa izmihlale uğrar. 

Onun için o zaman inıan öldü
rür, aldatır ve her şey yapar. 
Bu çeşit ahllk bütün kuvvetini 
"sürü,, sevki tabiisinden ahyor. 
FiJezof "'<ant,, insan ruhunda, 
onu ahlaki ıurette harekete sev
keden bir "Categonical imperati 
bulabileceğini zanetmişti. Kant, 
kendini a1datmışh. 

Çünkü arzularımızı kayıt altı

na alan ve bizi ahliki mevzuata 
tabi kıJan amil, içtimai sevki ta
biidir. insan bu içtımai sevki 
tabiiyi haiz olmak itibarile bir 
karınca, fakat natamam bir ka
rıncadır. 

• • • 
insanın karınca veya arıya fa

ikiyeti, onun bazan daha yüksek 
Ye menfaat kaydından daha çok 
azaCle bir ahlakiyete itaat etmesin
dedir. Bergson öuı.a "Açıkahlak,, 
diyor, bu ahllk hadsidir, yahut 
sırridır. Mesell Sezarin ah!Aki
yetile (sanın ahlikiyeti birbirini 
tamamlayan ,eyler değildir. Bila
kis, bunlar birçok noktalarda 
çarpışırlar. Bu noktaların biri 
"61dürmek,, bahsine teallük eder. 
Açık ahlak ıistemi: "öldilrmiye
cekıin fakat yalnız içtimai gu
rup içinde değil, her ne suretle 
olursa olsun öldürmiyeceksin. ,, 
der. Açık sistem, yalnız sözle 
öğrenilmez, fert, sırrı bir hal 
içinde bazı kahramanları nilmu
ne ittihaz ederek onu keşfeder. 
"insan, kahramanlıktan geçme-

l'etrıka X 
tto.: 12 X Boz Nawar ~

Yazan: 
Mm. Rube· 

janski ..J 
~~amafib Rus kadınlarının fazla 
~ )ı edilmesi llzım olduğunu 
~ul lütfünde bulunuyor. Tasav
. . et emzikciğim, bizi anlamak 
~iki hafta aarfedecekmiş. iki 
~ •.. Benim gibi hayatını her 
l-•fta yıpratan, bütiin iece sar
~ ~lan, rasgele Aşı~ değiıtiren 
), lldı üzerinde türlü tecrübeler 
~f)arı bir kadın. Ben kendimi 
~ tlirlQ anlayamıyorum. Baıan 
~ o, iken kendimi bir kapı ara· 
~ lldan görilr gibi oluyorum. 
"~ •akit kendime ıoruyoru~ : 

rleden böylesin? ,, 'il daJıa kendimi anlıyama
~ . ~eni anhyamadım da şu he-
,1~1 haftada bizi öğreomiye 
~ı_ 'Yor. Bana temin elti: "Pek 
~' fey sizi yaprak yaprak ayık
' c~iıın. Benim ııhırlı bir elim 
"-a • •nıan içinizden birini anladı 
~ CStekilerini kolay keşfeder. 
~:~•eriye adam akıllı içerledim. 

birbirine benıiven iki kadın 

bile yoktur. Onu sen de bilirsin. 
Hiç Çarın ailesine mensup pren
seı Vidyanov, Yaltada Yaktile 
satıcılık eden küçük Raya, Tiflis 
oruıpularından Ninka biribirine 
bet zer tipler mi? Biz buraya te
sadüfen toplanmışız. Bir panik 
neticesi ayuı npur bizi buraya 
dökmüf. Fakat her birimizin 
kendine giSre bir mevkii, bir 
terbiyesi, bir memleketi var. 

Kafkasyadıki Gürcü ile Don 
sahilinde yetişen Kazak kızı, ya
hut Sibiryalı kadın arasında hiç 
benzerlik yoktur. 

Ne ahmak şey l Mademki be
ni ötekilerden iyi tetkik olunur 
bir süje sayıyor. Ona bir knl 
yutturayım da görsün. Ar-
kadaılarla kararlaıtırdık. Her 
birimiz ona iki yüz romanlık aü
je uydurup yutturacağız. Fakat 
sefaletlerimizi, hakiki sefaletle· 
rimizi, azaplarımızı kimseye öğ
reteınuiz. Biıim Rusçada "Ku· 

G~~~~i!.~1~!klermi? ma,, inşasına karar verdi 
Tabiat alimlerinden Yosef 

Gartlgrube ve kör olan O. Fritz Yeni şehir bir kanalla denize bağlanacak 
Guggi matbuat mümessilleri 
önünde bir sun'i göı aleti tecrü
be etmişlerdir ki bu sayede ileri-
de büs bütün körlerin de görme
si mümkün olacağı ümit edile
bilir. Bu tecrübeden anlaıılıyorki 
görmek iki şiaı elektirkiye ara
sındaki farktan ibarettir. Göz· 
ler tabii elcktirkle miltehassiı 
olan fotograf hücresinden iba-
rettirki bu alet muhtelif renk ve 
ziya mevceli kuYvetlerinin elek
trik tesiri altında muhtelif şekilde 
faaliyete geçerler. Bu sebepler
le harap olan bu kabiliye onun 
yerine konacak bir aletle ifa 
edile bilecektir. 

Bu alet bir kilçDk mHkeden 
ibarettir ki bir otomobil gözlüğü 
gibi başa takılıyor ve muhtelif 
z iyanın elektrildı mevce;erini bir 
membron ·gişa- ile alarak asap 
vasıtasile dimağa gönderiyor. 
Alet aynı zamanda dağınık şe

kilde isabet eden ziya dalgaları
nı toplayıp gözün adeıesi aibi 
onlara istikamet veriyor. Ukin 
bu sun'i göz, körlüğün sebebine 
göre ayrıdır. Tecrübelerde gö· 
rülmüştür ki az bir zaman evvel 
kör olan ve henüz göz asabı 

Muaoılnl 

ltalya hükumeti Romayı yeni
den nüfusunu bir milyon arttıra-

cak tekilde inşaya ve inşaatı beş 
sene zarfında bitirmiye karar 
vermiştir. Sinyor Musolini bu 
baptaki kararnameyi imzalamış 
bulunuyor. 

Roma, bu suretle 27 asır ıçın· 
de üç kere inf a edilmiş olacak
tır. Onun ilk banileri, rivayete 

• Nervu opticus- i atrofiye uğra- -;lıiik··;ı;;;~d;··b~İd·~·ğ~""iki"""~;: .. 
mam1ş olan bir kimse hatta ba
zan daha birinci tecrübedeo gör· şidi buluyor. Ona iÖre bazı din-
miye muvaffak olmuıtur. Akai ler, ayinlerden ve doğmalardan 
takdirde evveli (göz asabının) müteşekkildir, bunlar, içtlmai 

noktai nazardan faydalıdırlar. 
faaliyet ve .ıassasiyetini arttır•- d 
cak bir muamele llıımdır. Muh· Çilnkü insanları günahkArane ü-
telif muvaffakiyetli tecriibeler şftncelerden ve tehlikeli korku
arasmda hatta kırk sekiz sene- lardan siyanet ederler. Fakat bu 
denberi tamamile kör bır kadı- dinler, ' 'Static,, dinlerdir. Bun· 
·nın bu sun'i göz sayesinde ziya lardan başka "dinamik., dinler 
ile karanlığı ayırt edecek kadar de vardır. Bu din, her dine men
o!sun bir kabiliyet iktisap ettiği sup büyük mistiklerin dinidir. Bu 
görülmüştilr. Henliz kOçil k bir çeşit din, zekanan mutat usul ile 
rüşeym halinde olan bu tecrübe- bulamıyac!lğı hakikatleri mistik 
leri tamik için Viyanada bununla ilham ile bulmıya müsaade eder. 
meşgul olacak ilmi bir mOnsseıe "Bu din ile mütedeyyin olanla-
tes sı düşOnülüyor. Bu ıun'i göz rm ruhları, kendi içlerinde mün-
keşfinin imtiyazı alınmak üzere zevi yaşıyacağına cihanşumul mu· 
mucidi tarafından Avusturya im- habbet esasını kucaklamak için 
tiyaz dairesine de müracaat edil- ı açı ır.,, 

miştir. Bu sebepten teferruat Bergson Allahın mahiyetinden 
henüz pek gizli tutulmaktadır. 

·-···· .. ···· .. ·····················-·········-·-········ ıidir ki muhabbet Alemine Yarıl

ıın. Kahramanlık, ıöz söylemez. 
Yapar, ve yaphğile insanlara ör
nek olarak onları kendi gibi ha
rekete sevkeder. ,, 

Bergson "din,, bahsinde de 

libenın pisliklerini kapınan önüne 
yığma,. derler bilir sin ya l 

Yalan söylemek, uydurmak 
ne kadar eğlencelidir. Fikre 
iıtenilen şekil verilir. Par
ça parça yaratılır. Yalan haki· 
kattan doğrudur. Çünkü onu 
icat ederken insan yaşar, halbu
ki hakikat mazidir. Bir kadav
radan başka birşey deiildir. 

Nataşa arkadaıının ateş sa
çan iri altın gözlerine bakarak : 

- Murka l Murka l Dedi. 
Gözlerin ne kadar parlak .• Söy
le bakayım, mutlaka bu akıam 
çektin!. 

- Sana ne !., Nasıl ıen de 
iıtiyor musun? 

- Hayır, ben onu ıevmiyorum, 
bir defa kullanacak oldum, has
talandım. 

- Tabii çok almış olacakıın, 
fakat ben lüzumundan fazla çek
mem, kendimi idare ederim. Ha 
işte biıim knçük Alman geliyor. 

Mura Laska ayağa kalkarak: 
- Gene 16rüşelim, rDzeliml 
Dedi. 

bahsederken şu sözleri söylüyor: 
"illhi muhabbet, Allabın bir sı· 
fatı değil, bizzat Allabm kendi
sidir.,, 

Bergsonun yeni eseri de diğer 
eserleri gibi sade ve vazıhtır. 

ô!JIER 1u,1z 

Avrupa yemeğı yediği ve buz· 
lu içki içdiği zaman midesi san
cılanırdı. Yaz kış karamı altı de· 
fa saran bir fanila kuşak kulla
nırdı. 

Nataıa 
onu takip 

bir şey söylemeden 
etti. 
-6-

Hava gayet sıcaktı. Beyoğlu
nun kaldırımları ayaklar~n altmda 
yumuşak bir keçe tetkil ediyor. 
Hararetin fazlalığından bitap ka
lan halk başı eiik ağır ağır yü
rüyor. Boyacıların önünde duran
lar pek çok. Siyah peçeli kadın
lar kırmızı ve yeşil tramvayları 
bekliyorlar. 

Tramvaylarda kalan bir perde 
ile ayrılmıt bir kısım vardır. O· 
raya girerler, peçelerini açarak 
açık pencerelerden giren rüzgar
dan istifade ederler. Orada 
anneler yavrularına rahat rahat 
meme veriyorlar. 

Müslümanlar ıiyab çarşafı al
tında yürüyen l:u kadınların bi
rer anne, zevce, k11, akraba, 
doıt olduğunu bildiklerinden on

Tağami 
aöyledi.. 

eve dOnmek iatediiini lara asla tarkıntılık etmiyorlar. 
Eier bir yabancı bu kadınlara 

1 - - .. ... ,.., 

Sezar 

g&re bir kurdun memesini eme- ; 
rek yetişen bir ikizdi. Daha son•! 
ra Sezar Romaya, aıırlarca mu• . 
haf aza ettiği şekli verdi. Sezarın · 
kemikleri çürüdükten uıun bir 

1 

zaman ıonra Ronesanı devrinin 
papaları yeni bir Roma vilcude 
getirdiler. Bugünkü Roma, o 
devirden kalmadır. Sinyor Muso· 
lini Uçilncü Romayı inşa ederek 
onu ablifa bırakmak istiyor. 

Yeni şehirde yeraltı şimendi
ferler hmstiyan uizlerinin kemik· 
!erile dolu toprakları delerek 
geçecek, eski devirlerde sihir· 
bazların yaşadıkları dağlar yıkı
larak ·yollar açılacak, süratli va· 
sıtalar için yeni yollar yapıla· 
caktır. 

Romaya yakın bir yerde "Mu
solini Port,, tesmiye olunacak bir 
liman yapılarak 15 mil uzunlu
ğunda bir kanal ile Romayı de-
nize bitiştirecek ve bu suretle 
Roma, bir deniz şehri olacaktır. 
Romanın tarihi kısımlarına çı. 

kan geoit caddeler açılacak ve 
binaların, sarayların, abidelerin 
ve mabetlerin muhafazasına ça• 
lışılacakbr. 

Sinyor Musolini Romanın sana· 
yisiz Ye ticaretsiz bir şehir, ve 
bilhassa bir ıeyyah şehri oldu· 
iunu bildiğinden onu en muhte
ıem surette yaşatmıya karar 
vermiıtir. · Şehrin yeni plloı alb 
ay içinde bitirilmiş ve Muaolini 
derhal tatbikini emretmiştir. 

yaklaşu pek şiddetli bir muame 
le ile karşıl111ar. 

Nataşa, Mura Laıka ve Roz 
Novardan arkadaşları olan Zina 
ile Lola ve Lolanın çocuğu Ko
lik Taksim meydamadan tram• 
vaya binerek Sirkeciye iniyorlar. 
Kötik yedi yaşındadır. Kadınlar 
yanlarına kamıştan lirme küçük 

1tpetler almışlardı. Flüryaya gide
Ct!kler ve kadınlara mahsus de· 
niz hamamında yıkanacaklar. 

Hirşf eld "ız!ara izin verdi. 
Nataıa Japonyalıyı ikna etti. 
Trene binecekler. 

Deniz kenarında kumsalda ne 
tatlı saatler geçirecekler. Orada 
yemek yiyecekler. Lokantayı, 
ıampanyayı, insanın peşini birak· 
mıyan erkekleri biraz unutacak
lar. 

istasyona varınca boş bir kom
parhmana yerleıtiler. 

Nataşa Koliği dizleri üzerine 
aldı. Çıkıkça alınlı, solgun yanaklı, 
zayıf çocuğun saçlarını elleri ile 
okşuyor. Dalgın, vaktinden ev
Yel ihtiyarlamış göılerinde biraı 

sevinç uyandırmaya çabııyor. 
. - -- ··-· ·-- - ' ( BitmedQ 1 
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Liıgat ııı 1 ~~';'.i::" ~a::;;,~;.· Inegöl'de kooperatillet Türkçe .. Rusça 
Gün doğu§u 4,29 4,29 lnegöl'de ziraat - Eski bek ta,ı köyleri bugUn ne halde?;. 

l h GUn batı§ı 19,38 19.39 Muallimler birliğinin faaliyeti - ·Radyo şfrketinden bir temen l\fos!rnvada N. N. Nerimanof na - olmaz mı? Rus arın eskiden ve atta f }il' 
d T .. k. d · k.k Sabah uamn:ı:ı 3,50 3,47 lnegöl lıususi. nıulıabirimizderı: l"akat muhterem radyo şirke l bS, 

mmı taşıyan "Şabr~ı tRetkik EnTst.~~ - bu günde e ur ıyatn aır tet ı ve, Öğle " 12,13 12,13 Bu sene lnegöl'de ipek kozac lığı trrlamnhdır ki, taşralarda her t~ 
sil,, brafmdnn ır usça - iı.nçe tetelıbülerinin kıymeti bütün cihan İkindi " 1613 16,13 geçen senelerin aynıdır. l\faamaf.ih kadan binlerce insan neşriyatını 

1
, 

uugat neşrolunmuştur. Bu, m~zktir fılimleri tarafından kabul ve ta dik .. ,.,nam ,. 19 39 cüz'i bir fazlalık olduğu tahmin edı • etmektedir. Ara.sıra onları da aft' 
enstitü tarafından neşrine karar ve- edilmiştir. Rus dili bu cihetten de ;::m .. ~;.~: 21•40 Iiyor. Birçok bahçe sahipleri ip~k ~!~~~taa: ,~e~~~~I~e::ı~:k;~~.~~r re~el' 
rilen "Şark sözlükleri E:ericl,, nden ,•abana atılacak bir dil olmadığı gi . ı-~~k .. böceği tohumu bulamamışlardır. Rı - nidlr. 

J ........ 2,12 2,11 vayete ~üre, geçen sene, esnsen to -
1
.,. 

ilk Hıgat kitabıdır (yakm:la acemcc- bi, siy::.set, emniyet, ticaret ve i~ saha Yılm ı;eçen l 
157 

hum jstihsnlinde biı- tenakus var. Bugünlerde köy mekteplerinin ·:ıı 
rusça, arapça - rusça, çince - rusçn Jnrında da bizim için az mühim de- GUnler J 156 mı~ Bursadruı harice de tohum ibra - tihanları icra edilmekt~dir. ·~~--; 
ve s. gibi sözlükler de neşrol•Jnacnk- ğildir. Son defa Rusyaya gidip gelen Yılm kalan \ er fazla olduğundan, bu civarda sar - köylerinde tam devreli mektep 1;;,ı 

· • · d" ' 208 207 fivat col\ az olmuştur. Yetiştirilen tur. bazı büyük köylerde tam de il mış). Ilu lUgat D. A. Magazanik ta · gazeteci ve pilblisistlerımız şım ıye onnıen f bÖceklerin şimdiki vaziyeti mcmnuni _ mektep teşkili düşünülmüş Jse d' 
r.ıfmdan, A. D. Apturral1man oğlu ''e kadar Rusyayı tanımamaklığmnzdan r., yete şayandır. bunun bir bütçe meselesi old iJt 
I. Y. Levin'lerin iştirakile prof V. A. pek çok kaybetrnis olduğumuzu yaz- 'Hı\VA _ Dlln sır.aklık dere-ct'.si nzruni Burada köylüler için yeni bir zi - nazan dikkate alınarak sarfr nıı.,. 
Gordlevskiy'nln idaresi altında telif dılar. Fakat bir millet ve memleketin 36, asgari 20 dercctydi. nuglin ba\'a açrl( o rant sahnsı dnha açılmıştır. Hu se - edilmiştir: l\faamaf ih, ilk ınek I, 

dan ıctı neye kadar bahçelerin şurasında bu - bini bitirmek istiyen köy çocukla!" , olunmuştur. Kitap konuşma dilmde, lisanını bilmeden o memleket ve mil- ıacnı~, rUzgftr poyra~ ese« r. rasında bir zahçe zineti olarak ye • çin pansiyonlar tesis etmek ıtıiilll, 
ilimde, siyasette, edebiyatta, ft>nde Jeti tanımak nasıl kabil olur? Hem RA D Y O tistirilen ayçiçeği ziraati bir miics - kündür. Oniirnüzdeki ders seli', 

f d h d k h·ı l'Ltk 1 J -s •• ·ı· ta af da toh rn tev s·ınde Muda.n'-'•''"da bö·vıe bir müe5" ve askerlikte kullanılan 40 bin keli- ay ası, em zaran o ur.a ı e...... sese mumessı ı r ın n u - J •• J 

l . Bugün zi etmek ve mahsulün hasadında ok • se açılacağını işittim. -·• 
meyi ihtiva etmektedir .. Kitabın mu- smrrdaş bir milletin lisanı ya nız ka ... ını on kurus fiatla almag;ı te · nu ""ne on ko··yde mektep bfra-, • · d ğil dil Isa tSTA..'\"BUL - 18 den 19 a kadar 1;ramo- .. , • ~ 
kaddimesinde ezcümle şu sözleri oku dost olduğu ıçın e ' smn~ 0 

.. ' fon, 19,30 dan 20.so a kadar Haf17. ısnrhıın ahhtit etmek suretile yapılan t~şvik yapılacaktır. Bunlardan bazıl~, 
yonız: da öğrenilmesi lazrm olur. ugun bey heyeti tarnfındıın saz, 20,so dan 21 e ka neticesinde faydalı bir ziraat sa.hası mn inşaatı hnyli ilerlemiş, diğerle • 

"Şimdiki Ttlrklye an.dece bizim srnırd:ış Alr.ıan ve Fransız milletlerinin hiri- dar gramofonfa opera, 21 den 22 ye kadar haline konulmuş oluyor. nin de hazırlıkları bitmek üzere bllsfl 
lcom:sumw: olmayıp, ahiren kt'..ndlslnin Mil(· birinih lisanına ihtimamlan harbi u- e:ız, Hafız Burhan bey heyeti tar:ıfından, zı·rant bankasının kredi koopera _ lunmuştur. Plftnlan Maarif mi~,, 

-"'n k tra tarafmdan tanzim edilen bu ua IAU uğııında cmperyııll .. mle mllcadcl•dc bl- mumiden evvelkinden daha fazladır. 22 den 22,80 a k ....... r or es • tifleri teşkili faaliyeti ilerlemektedir. 11...ı 
... 11" ) ı .. so ko 11er l h d kı· yardıın•nı nalar hükumetten hiç bir yarcıa:; :r:lm hakiki sUAJı arkadaırmız olan bir l<om- nu bö'-·le .. ~ken, memleketimizde Rus 'ı.l..ANA (:5 .~ m. - "'• n - Bankanın )U sn a a n dtr 

d bu -n"""- birinci derce~ si ·n 1 J J JS,40 pille - 15 nlAk - 16,85 konser - 18 f.'ı'-·dalarını burada saymıya liizum görmeden tamamen i;:öylünün be~, 
fU nr ve ..... ..., ~ 5 dı'lı'ne gergı· f!ı'bı" ı'htı'mam cdildig-i •· J kt" f dak" l kl ·1 U d 

ııın blr r. ~ konser _ 20,so operet - 21,:ıo konser - görrniyorum. Kooperatife rnens~p n na· ı e ·ur ı arı e v cu a .ı, ehrmmlyetı tı:ıız 0 ~-ı6m muülıffieler- go""ru··1rnu··,..0 r. Bu Jisanı öfrrenntck isti- ·rt · h. k I mektedir. }{öylerde mektep ih .. , 
Je bt7.e b:ığlanmışhr. tki memlcketU, eosyal J ~ 2S,1S konstr. olmıy:ın bir cı çı, ır ço maz tan - .. ili 

1 . . S d t Il . k hatalı ,.e t~I 14 vetlerden ma.hrum dernektir. yacını temin etmekten başka koy .i Te lktrıı:ldi 11lstcmlerln blrlblrlnc nyl..-ın ol- yen er ıçın ' e a • ın ço ' B"OKREŞ (SOl,2 m.) - ıs P c - J ) hh" rif b. ü ij eJeı· 
k t .. kce ıu· rr"tı"nden bas pUlk - 18 ırnn!!Cf' - 19 kon!Klr - 20,40 yılllk Bu sene yalnız iki köyde teskil e - ere SJ 1 ve za ına n m n _.ı .. 

-··· bu 1k1 yurdun Urtısııt ve ıı .. ·aset salın- na ·ıs ru~a - ur .. ~0 ~- ·r· ı ··1·· ı olmı .. ·a da yanvor. Bir ild eeneu. v. - " . b b 1 - 21 aoto piyano - 21,80 konser - 21,M dilen kerdi kooperah ı, nego un c a - b ~ J iJI 
Jarmda teerlkl meş:ıl cylrmeslne engel ol:L- ka hiçbir liıgat kıta ı u unmnı. ha on k'o·yu"'nde ,·ücudn f!Ctirilme • eri köylerde görillen bu mektep ... 

skeç - 21,ı:.; konser solo. ~ şaati fnaıı .. ·etı'nde mu··rettiş Celal 1: ımaz. Bllı\kl• almdl bizim Tilrltlyeyte nıtınıı- Son zamanlarda Rusyada bizi a- ıtOllA (441.~ m.) - 13 plAk - lM:> si mukarrerdir. ~ · 
k nl • l d d l\laarif memuru Faik Beylerin ga1 mebetlcrlml% lr;ln ÇO ge ş ufaklar ur;ıJma.k- Jftkadar edecek füi tane liigat kitabı radyo _ ıs habt'r - 1s,so tagıınnl - 20 Tetkikatı bitirılince ora ar a a 

._.._ s h ld N N Nerim t r utn 1 ·ı d"I ! t• D e Kur retleri zikre sayandrr. , ...... ıc .. ,.o a e • • ano L.11~ • rıkmıştır. Biri R. .Ahundof idaresi al hııbcr - 21 haber - 21,tıs konser - 22,1:> teşu e ı ece' ır. oma '" . • " f 
tıısllnde bir Türkçe • Rosça Iugatın ,·ucuı'le komedi _ 22,•~ konııer. şunlu l<öylerinde açılan liooperatıflcr Maarif vck:"'ıleti müfettişi umulll~ 
"'etlrllmesl mernnunı .. ·ctbah• bir hadlııcdlr. tında çalışan bir heyet tarafından teşkı.lı' tarihinden itibaren a~larma lerinden Refik Dey, birkaç gün ev ..w 
e " " d b 1 OSLO (1071,~ nı-) - %1 konser •lrkcıtre - buraya gelerek bazı mektepleri t~f"' 
Ba, Sov. ıer tttlhadlyle Tilrklye arasmda tertip edilen ,·e Bn'ku a ası an nıs- ııc _ 22 o""ra hnkkm:!n. konll"r - :?S,111 ikrazatta hulunmıya başladıgından B 

)'" tt" d"· · b ·· .... l ·· ı·· ·· k · · ıstır Ser tmiştir.. ~ alyn.st, tıc:ırl ,.e medeni rııt:tal:ırm lnklı:ırı ça - Trükçe ugn ı r; ıgerı 11gun trlıı konııer. rny un un pe 1şın.e yar~ m . . . : _ 
h h. ola T··rkre ru .. - s"• 9 so da .... .... maveleri henüz ikışer hın lıraya lmlı.g B Q R s A )"olond::ı nWan çok mühim adımlarıt:ın hl· a ıs mevzuumuz n u ~ • ..,. MOSKOVA (1 ,,.. m.) - , n ~..,,..., e J 

lfı · ab d olmadığı halde, bankadan beş altı bın ı---tlc!lr. Şllplıeslzdlr Jd, bn Jügnt, Tilrk dlllnl ca JUgattir. Birinci gat kıt m a kadar n(l3riyat. liralık kredi almak hakkına. mal~h.tir. 
ttlrkçe kaynnklardıın öğrenmek tmkıtntnı rusça kelimeler azeri lehçesiyle, hem VARŞO\'A (Hll m.) -

8
18

hal'
415k 11

11 i'ık -, ler. Koo""ratifler tamamen köy - 6 Haziran 1932 
kolayla§tıracaktır. Yeni Türk harfleri Uze • arnp, hem ,_··enı· A'""'rba-..·can harf!er'ı- 16,10 pll\k - 16,10 plAk - 1 - ı.onse.r "- ııı----------------

• uÇ J !!it lü tarafından idare edilrnekfo ve mu -rinn tertip edilen bu l r.,.at en ,·eni Türk e- - 19,20 hsflf mualkl - 21,SO Par en na- . k b . l Nukut ıS:ıtı ~l .... " ı· T .. k. amelıltı, bankanın miıra a esı a • debly:ıtmı okumak için t:ıhslıı edilmiştir. Lu· Je izah edilmişse de bu ısan U'" ·ıye- kil - 2S,ti0 dans. tında bulunmaktadır. Doma kö -
sat dbett.e mUJ(emmel sayılamaz. Son ı;ey- li Tlirk münevnrlerine an1aşı1ınıya- KÖNİÇ YOSTElt HA'YZEN (16S5 m.) yündeki kooperatif. diğerinden daha 
tek asır zartmda Türk dllt bUyfik de~lslk· cak derecede aykırı bir lisan değil - - 7 Jimnastik - 7,SO konser - 15 Rcrlln· faal bir vaziyettedir iki, buna sebep ~o f. rransız. 170,- r şlllrı .Av. 

Kuruş 1 

ı den nakil - 16,-45 kndmlar:ı. m:ı.hsuıı - tc ko .. vJünün c.alrskanlığı ,.c hesaba - ı S cr·hı 780 - ı pez.cta 115. ... 
IIklere 

0A'ramrttır. Ziya Göl<aJp ba~t.'l 01 
• dir. kinci hlgnt ise, Türkiye türkçe- 21,80 Frankfurttan nnldl - 21,SO PAıistc.n J ~ ı .l\lnrk SO ... 

tını tcd\.ir eden muallim Hasan De • ı Dolar 211,-mak llzere bir zUmre edipler tarafından sini Ruslara örrretmek maksadiyle nakil - 28,80 Berllnden nakli. ı Z•ı otl 24, ..... 
.b '-in geyretidir. Bu köy esasen ça - 20 liret 21s,-au,nntUcn dil düzeltme teşP.bbü5lerln<1l'n be- -..•azılmro::: tu'"rkre 80··zıer gı"-"m ... eni PARİS (1725 m.) - 21 tı ... atro rouıılklsl J 20 ı B • k 117 

J ~ :r .... ~ " Jı~kanhğı He rnütemayizdir, son sene - · c ç ·a .-
ri ll!l!lru s:ı.dcle,Urmck teıDal1llll epey lruv- harflerı·mı"zle dı'zı"lmı"ştir. ısın· ha~n _ - 21 bir u.-atro - 21,45 konser. ıı • h' tt l · 

ı ı cn~o 
20 ley 

~ ~· " lere kadar esrarengız ma ıye e ıır 20 drahmi 28,-TcUenml~ııe. LAtın harfiP.rl kabul .-dilince da duran prof. Gordlevskiy eskiden Yarın bcld!to:::i d•Öyü olarak tamnmış o.in. n h_u 20 r. İsviçre 820,-
bo dil dllzcltme hareketi dnha h17Jı ıı.urette ..._,. l ! h 1 çervoncç 

A7ladolu Türklerinin nito!r jisi h:ık - \'ll.'AN.\ (1>17,2 m.) _ 12,so konser, 18,40 köyiin, lmgünkü nesline beıktaşı t t ır 20 Je\·a 27,50 1 Altın 

20 dinar ... . 
yOrUmlye başlamıştır. Blr tnrafta llııanda efsaneden ibarettir. Doma köyü Yu . 

kında bir eser, Türkiye Türkleri ara- pl1k, 15 plAlt. 17,ia konııer, 20.so Şumau, ı ilorfn llS - ı l\lccld ye 40,-
arapça ve acemoe glbl ıtıırktan ı;elen un - 2 k nan Jşgalindt tai'rfam~n yanmlŞ ~ ' 

23
., ... 

933 .... 

Smda ed,..bı',·at hareketı'ne daı·r bı'r 1 or estra, :!Z,M lkon~r. "0 kuron Çer 1"3 - ı Banknot ., 
surlar (hPm lügat, hem gramer clhctıuden) "' ~ yüz elli kadar .nüfusu düsman t.ır.a • ----------·-----~--

k ı J ]• tı· 1 . BUKREŞ <891
•
2 

m.) - ıs plAk, 
14 

pilli\, fından katledilmistir, sag~ Jrnhmlar Çek fı'atları (kap. sa. 16} ekwtliyor, ~!ğer tnraftnn mtllct1n yeni temıı.- ço · yazı ar yazmış, ıu asa gar! ırrt 18 orkestra, 19,10 orkestra, 20,40 1,ı-~. :?l • 
-m ıstn tını ö •- bl ı u ı bir iki sene zarfında kövlerini eski 
.J - w mme g !11.eren gar •c me er ~esi mütehassısı olan bir alirnclir, Şu orkestr.ı, 21,45 tngnnnl, 22,10 orkestrn, 21,10 J Parls 

IA 1 - vaziyete getirmiye muvaffak olmuş • (mese ranınzcn) ve (Çaptaylmı) teha- halde mernlel~etı"mı'zde rusçn ;:;;.run - plAk. ·r · ı k l ondra 
12,06 

77i,-
0,4:"76 

9.29-
3,3925 

Pra~ 

\"lyaoa 
l\ladrlt 

16.0269 
4,1~ 
l!,7750 

• v"' ,, far. I\:ooperatı len. on an pe ya - · 
cUmU b:ı~lamıştrr." mek istiyenler ~imdilik bu iki llıgat ROMA <441•2 m.) - ıs plAk, JM;j kon- tunda diğer bütün köylere nUmu • !\uyork 

Bir de kitabın başında prof. Gord- kitabından pek fıla istüacle edebilir- scr,daıs haber~!b8,80 konıP.r, 21,45 op<'ra son- ne olacak bir hale getireceği muhak - MllAno Beri in 2.-
Jevskiy taraf mdan tiirkçc kelimeJe - ra nıı, n .... er. kaktır ı . füukseı 

ler. BUDAPF.ŞTE (o50,5 m.) - 10,15 lrnnscr, Muallimler birliğinin üç aydanberi Atına 12.ımso 

2,43-

\"ıırşova 

Peşte 

Biılms 

4,S?!J25 
s.atr$ 

rin t~~kkülilne hizmet eden son la • A. BAT lS,05 ('lgnn l<onscrt, 13 kon&er, 19 konııcr, devam eden fransızça kursu tatil e . Cinevrc 
hikalar (suffiksler) ,.e ön lfıhikalar 22.so orke.stra konseri, 23 tlgıın konııcrı. dilmı·ştir. l{urs muaJlimi lfa'-•dar Sorya 

79,5925 
67,- nc•grat ~:'.51 ... 

(1) Rusııa lllüttclıit Cümhuriyeti J d (pref=
1·-ler) h-'·kında krsaca malQ OŞLO (1071,4 m.) - 18.SO plAk, 21 l<on· Be .. ·, bıı müddet z..ırfmd:ı fasılasız o - ,\mstcr am 

uut - ' • devlet neşrı·yat ıııu··csse"'esı· neşri,· TJfos J 
.. ''" 11Cr, 2S,15 halk orkestrası, l:ıra.lc fransızca. okutarn!c kursa de -

l,1742 __ 1o~kova 108~ 

mat verilmiş ve kitabın sonuna alfa- kova, 1931; fiyatı 6 ruble. lUOSKOYA (ISO.& m.) - 9,so dan 22,115 o ,.am eden mu:'lllimlcri minnettar et • 
'be sn-asiyle Türkiycdeki v~lüyet ve knd11r n~rlyat. rniştir. Bu zat, bir orta mektep lş 1 ank:ısı 

Esham 

9,20 
ıs.tıo 

Terkos 
Çimento Ar. 
t'nyon dey. 
Şark dey. 

kazalan atlan ve Türkiyede bu gün -------------·---. Vıllt.';OVA (HU m.) - ıs,15 plAk, 16,10 muallimidir. Geçen sene Konya Anadolu 

de kabul edilen ''ihtisar,, lann başlı- iklı• mler plAk, l'1,0!S pIAlc, 18 konser, lD,!?O d:ınıı, 21,:50 Askeri lisesinde çalışıyordu, ''ilayeti Hejl 4,05 

R .... 
21.qO 
2,:-5 
2. .... 

!.95 
15.55 

kontJer, :ıs dans, 28,GO dans. olan Bursa mıntakasına gcçm~' Şir hayrtyc 14.50 ealan ilave edilmiştir. 0 ..... , 0 ,.0 • T A .• ... y f kt K ~, STEI:IIAVZEN (l8M m.) - 7 için bu sene ilk rneltteplerde va1Jf c ram' ay ...... "' 
eO Çl 1 Jlmnııstlk, 7,20 konser, JtS Bcrllnden nakli, almağı kabul etmiştir. Uınuml sigorta 11,-

1 :ılya 

Ruslann bizim dilimize bu derece Eser bugUnün en maruf e- 17,30 konııcr, 21 nerllnden nakli. Muallimler, radyolari!e pek soniik Bomontl 23,80 

ehemm.iyet vermeleri eJbette bizim i- dip ve romancısı Andre Mzu- PARIS (I7-Uı m.) - 7.4lS Jlmnastık, 8,41S olan gece lıayatım canlandırmıJa ca -

Sark m. ceza 
Telefon 

plı'Ur, IS,30 pldk, 20 Alman edebiyatı, 21 e- Jrşmaktadırlar. Ahizeye hnriçte:ı 
çin öğünülecek bir haldir. Sovyetler- rois'nın tercüme, Haydar Ri- debi krraıı.t, 21,-15 konser. dinlenilebilecek bir vaziyet ,·erilcr~lt ise. dahili 03.- F.lcktrlk 
le münasebetimize dair bu mukaddi- ı 

fat Beyindir. Bu iki isim ese- harkese Ankara. stanbul ve Av - Sark d. ,•olları 3,00 Traın\'ay 

isUkrazlar Tahviller 

:mede yazılan ve bir çok nutuklarda Matbaamıza nelen eserler: rupa merkezlerini dinlc•rnelttt'dirlcr. D. !\Ju,·ahhldc 44,25 Tünel ~.-
8Öylenilen sözler şeniyete mutabık i- rın mükemmeliyetini anlatma- , İstanbul radyosunttn ha7 1 geceler 

1 
Giımruklcr s.ıo Rıhtım 16,95 

ae, Rusların türkç~ye ehemmiyet ver- ğa kafidir. ı ı Mülkiye mecmuası nesr<ıttiği edebi, içtimai, iktisadi ''C Saydl mahl 5,i5 lın:ıdolu 1 21 .... 
diif dreeede olmasa dahi bizim de Fiab 150 kuruştur Bu allık "Dnıl l\lcslek.. mecmuasının sıhhi konferanslar lıcmen kfımilcn :ığdııt. 4.so 11 sı;-, .... =--- I 14 Uncu s:ıyıııı, kıymetıı mlinderecatile ı;ık • hallan münevver kısmı tarafından Askeriye mllmell 21~8 
{tts~ra ehemmiyet vermemiz J(ızım mıııtır. Tal's.iye ederi~. dinlenilme!•tedir. l~..:!!*'1' ~ 

. ......... Tekinsiz ak Yazan: 

M. Şeref 

- 44 -
ı Sekiz on el birden uzanmış, j 

'1emir zırhlara bürülü Padişahı 1 
)'akalamak üzere iken, kasırgaya 
benziyen, dehıetler koparan, de -
viren, vuran, öldüren, haykıran, 
göğriyen bir rüzgar, Padi~ahın 
etrafını sararak, uzanan elleri bir 
C:len koparınıf, ve attan yuvar a -
nan Padig::ıhı, kuvvetli bir kol ha -
vaya kaldırarak atın üstüne almış, 
ınutta .. rJ uzun krlıci e daireler çe -
virerek, bir taraftan da f! hındaki 
atı oynatarak müdafaa ediyordu. 

Padişah ne olduğunu n .. lrya • 
mamı~tı. 

Bu, birdenbire zuhur eden ka -
aırgarlan şaşıran Acemlerden an .. 
cak dördü ortada kalmı~tı. Bun -
lardan birisi meytla bir hücum ile 
iri, iki tarnfı keskin baltaya ben -
siyen kılıo kaldırarak Hünkiirı 
tutan elin üıtünden ani bir hamle 
ile. tam Padi~ahın kafasına doğ • 

ru, muhakak ölüm getiren bir 
vuruıla indirirken ince bir ses: 

- Hay bire hain, al sana! 
Demiş ve Acem yere yuvar • 

lanmıştı. 
Lakin bu sukut üzerine acemle be 
raber onu yere seren de yıkılmış 
ve tamam bu sırada ayakta kalan 
acemin biri padişahı da unutarak 
arlmcle.şının muvaff akıyetii dar
besini çelerek onu devirirken ye
re yuvarlanan genç Türkün kafa
sına doğru kılıcını savurmu:ıtu. Pal 
dişahı önünde tutan gencin. hün
k5.ı·ı birden geri doğru iterek ha -
şından aşmasiyle acemin kalkan 
kolunu yakalaması bir oldu. Kan 
h 8'Özleri dönmi.:ş, dev gibi cüsse.~ 
li acemle bu genç biribirlerine 
sar•'...,ı" ardı. iki uzun koluyla, 
halat gibi parmnldarı arasına sı -
kıştrrmak istedi~i gencin bof;azı-
nı bir sıkışta koparırdı, - · 

Bir an içinde, attan yere men 
hünkarın, karşısında gördüğü 
manzaradan ağzı açık kalmıştı • 
O da, kuşağından tuttuğu gibi ko 
caman bir adamı havaya lt~ldıra
bilirdi. Fakat bu gördüğü mehip 
manzara hicbirine benzemiyt>rdu. 
Dau parças; gibi levent bir acem, 
şimdi iki bacağından yakalana • 
rak adeta t.ı\Ş atan sapan gibi ha
vada cevrile çevrile ilerde 51.irük
lenerek hala ynklaşmıya ça.lrı1an 
öteki yaralı acemin kafasına doğ 
ru öyle bir fırlatı!mı~tı ki, bu ko
ca cüssenin sukutu ile biribirine 
çarpan kafalardan sıçrıyan beyin, 
kan parçaları ortalığı bulaşhrdı. 
Tam h sırada süvariler de yetiş
mişti. Bu manzaranın mehabet ve 
dehşetinden hayretler içinde k=ı -
lan padişah, bir defa silkindi ve 
derhal bir dizini yere koyar k 
mübarezede yaralanıp yerde ya • 
tan bir genc:n üzerine iğildi \•e o· 
nu kolları arn:;ına alarak ayağa 
kalktı. 

Acem ordusu boztı'mu.ş, peri
~an kaçıvor ve onu takip eden as
kerin elinden canını kurtarl\b[en 

l ki d ı d O w •• •• ld'w• ,.,1';!. ıo unu uza ar a a ıyor u. te.<Jmın onune ge ıgı ' ... I' 
Hünkar ,derhal yetiştirilen a - padişah, ntıyle beraber bur~Y8 ·

tın üstüne atladı. Kucağında tut· rişmi~ti. Hünkar, derhal helci , 
tuğu baygın yaralıyı almak için başıyı, cerrahı celbetti. Şimdi 1: 
ko~anlara gazup, hiddetle baktı.. §im gouıune dayıyarak bay~ 
Herkes sinmişti. Ortııhl::, çnlnn yak.n yaralı sedirin üst • 
mehterlerin dııvul zurna sesleri, uznnm1'"!1. Padişah, bııf1 ~
zafer neşesiyle hay?urank.rm se - cunda duruyordu. Hcl:im bat•t , 
d::ıları, can çcki~en, yarahınanla • cerrah, yaralının göğsünü açtı~ 
rın enin ve feryatlarıy!e doluydu. ları vnlı:it hepsi sanırdı. O :ıal!I 1' 

Kat'i takip emrini vererek o - zülüflü baltacı Mehmet, dizif1İ bO' 
tağmzı doğru giderken biraz ev • r~ koyarak padişahın önünde 
vel z.cr.mi topaç gibi firlatrm deli- yun eğdi ve: G61' 
lcanlı, kar~rnma dikildi ve ko hırı- - Bu benim ni;anlr.~dır. ti~ 
m açarak yaralıyı almnl:: ist~di: p,c Gibi y<?.nnndnn ayrılmadı. ·tetİ 

- Sıkı tut ve arkamdan ~el! kürimı o he'' c görünce. ben ı t ı 
Diyen hünkarın elinden bay - ahlmır.t·m. O da ardımd;.ın k

1
" 

gm genci alan kahranıan, padiıa- mur. .. Ferman pac1i~ahımmdrr • 
hm arkası ura hızlı hızlı yürüdü. Dedi · f'!.. 

Başından ünküfü fırlamıs, üs • Hiink~ r. sedir üstünde b~r,;d' 
tü başı parça parca olmuş, cli:ı.le- yatan bu güzel kıza ve ö"" ~ 
rine kadar kana br.tmış, yalnız diz cökmüf} yarnlarmdan •~,, 
ince bıyıkları titriyor ve poturu - kanlara ehen:miyet vermiven 
nan parca parca olmuş yan'<-nr:- lanl,S.rı "t.1 y-:.zit ırcn::e bakt•· 1" 
dan adaleleri klıvve li baeakları Belki k f cından bir şüphed", 
görünüyordu. Sıvnlı kollarmcla 1utu ueçmi~ti. Kanlı mahlOk. tıt' 
tMıdığı yaralı gencin yüzüne göz daldnrmı oynattı; hassa tabıb 
lerin1 dilani~, diinvadan ve nere - sordu: 
de o!duP.undan bihaber, nefesini - Yarası n:ceclir? 
tutarak ko§uyordu. ( BitnıetJlf 



~linya Spor haberleri 1 
Y ent bir disk 
Atma rekoru 

:rtARts, 6 (A. A.) - Colombea stad -
tı ~Unda Olimpiyatlardan evvel ha -
'ttt~' rk ınahiyetinde yapılmış olan bir 
Aa.tıllSabakada Jures Noel, 49 metre 4·1 
sa ;ınetre uzağa atmak eurctile Fran 

tsk atma rekorunu kırmıştır. 
2'! ~i rekor, Vinter'ift olup 4S met -

:S 8anti:metre Jdf. 
)'ttı u mevsime ait en iyi muvaffaki -
ille ~r 49 metre 20 santimetre ile A -
tbtı tika'Jı Jonls'un ve 49 metre 19 san . 

1~ etre ile Macar Romeoz'un murnf -
Yetlerfdir. 

I> Hokey 
Jıı ARts, 6 (A. A.) - Colombes'da 
S~nsa Hokey şampiyonluğu finali, 

111 "° Françeis tarafından kaı:ınıl -
ao l§tır. Stad c:etin bir mücadeleden 
a 11ra Racing cıub'ü 2 sayıy:ı k:ı.rşı 
san ile mağlup etmiştir. 

Tenis natlcelerl 
)tı.~~RIS, 6 (A. A.) - Beynelmilel 
--ıq Tenis pmpiyonluklarr: 

Od 1'ek kadınlar, final: Mistres l\fo -
~~ Vilıs (Amerika'lı) Madam Mat • 
l& u (Fransa'h) 8 - 5, 6 - 1 mağ _ 

J> etnıiştir. 
r_Jek Erkekler, dömi final: De Ste -
h1- (İtalya), :Manzel (Ç'ekoslo • 
g ""'Ya) yı 6 - 3. 2 - 6, 8 - 5 ve 
'4 nıağlQp etmiştir. 

(lf' 1'ek erkekler, Dömir final: Cochet 
g l'aıt8rz), Marcel (Fransız) ı G - 1, 

' O ve 6 - 4 mağJUp etmiştir. 
Feci bir kaza 

~ CflATEAUROUX, 6 (A. A.) - Go. 
dl d' Ars'da yapılan yan~lar esnnsrn • 
hı kıdemli otomobil ranşçılanr.dan 
ta§aaı mühendi!=i Boillot, bir ağaca 
1Pntı§tir. 
~1~ra.basr, ateş almıştır. Boil1ot. gü~ 
taJı ıle alevler içinden nhnarnk hM -

d a11eye nakledilmiştir. Vücudun -
a rn·· . b uteaddıt lkınklar ve yüzünde a -

ıı r Yaralar müşahede edilmiştir. Va -
Yeti vahimdir. 

Monza bUrUk mUkAfatl 

1 ~ONZA, 6 (A. A.) - Monza sene . 
~~ büyük yarışını saatte vasatı 167 
to ()metre ,.e 521 metre şür'atle Nu . 
Ilı lan kazanmı~tır. İkinci 165 kilo -
~re, 875 metre siir'atle Fagioa, ü -
oto cO Alfa - Romeo sistemintf.,. bir 
Sos lltobflle ve saatte 165 JdlomctrP ve 
«ıı ... !betre süratle Borza Chini: cför • 
~ ~a Camparl'dlr. 
"•oaıav mlllf takımı FrAn· 

sızları yendi 
"~ llELGRAD, 6 (A. A.) - Frans:ı 
~l 'tougoslav milli takımlan arnsm -
~Yapılan bir futbol maçında You -
'ld la.vya takımı, hadisesizçe geçen 
~ Ukça renksiz bir oyundan !!on -

.,.ta.nsız'lara galip gelmiştir. 
Blalklet yar1,1 

't\t 'AilLANO, 6 (A. A.) - ltalya et -
'1~da bisikletle devir müsahak:-. .c;r 
~ bulmuştur. Son Türino - Mi 
~erh:ılesini Guen-a kazanmış n-

lJ dan Binda gelmi~tir. 
lltııu •anıt tasnif şudur: ı inci. Pe -
ll) (lo:; saat 42,41 de 3160 ki oırıet -""t 2 inci Belçika'lı Demnsyere (105 
Qllt ~,50") ; 3 üncU, Bertoni; i üncU, 
'-tra; 5 inci Alman Stoepel. 
s"hafızgUcU blalkletçllerl 

tfittt\NDIKLI, 6 (A. A.) - Muhafız. 
-.tl le bisikletçileri bugün öğleden ev -
~ta fl8abamıza muvasalat ettıler ve 
~~ tetH bir surette alkışlandılar. 
~1t"tular yann Dinara harek~t ede -

~· 

~~ 0-K K-A-B A-Z 
•tçı o§lu Ahmet ve refiki 

Se karanfil oıru Safa 
hC)~~ 11bct cemiyetleri için hayal, 
~~te 1 az, çengi, incesaz vesaire 

-
11 feraitle deruhte olunur. 

~l'r .Sr•a ı Fincancılar yoku~u sandık
li,ııi ~crfsinde 63 numıırada kahveci 

~ ::•k=-U-y_O_n_d_e_F_e_v_k_a_JR 
l' e bir müsamere 

'1ı~01 U~iye BilAllabmer cemiyetinin Kıı
:ıı111lliiz •sın Paşa nahiyesi menfaatine 
lıttç11 dekı pcr~enıbe giinil ık~amı Yo

ttıo,,tn Pırtı tiyatrosunda fc••kaltde bir 
lıs'ctre Verilecektir. 

~j' \re Cr1 bando çalacak, muallim Nuri 
~~ !ley :•l•beleri koıscr vereceı..Jer, Na· 
ij'\t'° . lrafındın "iki böcek ve clörc 
t. .\;~sıaındelti vodvil temsil cdileeek-

Cl eğlenceler de vardır. • ~. 

3. K. Sa. 

K. O. ve 1 ci fırkanın yirmi 
gfinlOk 11ğar etltrile Haydarpaşa 
ve Gümüşsuyu hasta\tclerinin ko
yon dleri ayrı ayrı fartnamelerle 
ve pazarlıkla alınacaktır. ihale
leri 8 • 6 - 932 çarşamba gilnü 
aşağıda gösterilen saatlerde ko
misyonumuzda yapılacaklar. Ta· 
Jiplerin şartnamelerini almak 0-
zere hergün ve pazarlığa iıtirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
kumısyonumuza müracaatları. 

(399) (2471) 
ihale tarihleri 

15 
15,30 
16 

K. O. eti 
1. F. ., 
Hastaneler 

• • • 
Bursa ve Mudanya'da bufünan 

kıt'at ve müese1ahn ibtiyacı için 
cins ve miktarı aşağıda yazılı 
taze sebze kapalı zarf usulilc 
münakasaya konmuştur. ihale 
tarihi 8- Hazia an 932 çarşamba 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek llzere her 
gün münakasaya iştirAk edecek
lerin ise ihale tarihinde Bursa 
satın alma komisyonuna müra-
caatları. (309) (2100) 

Cinsi Miktarı 

Semiz otu 5,000 
Taze balda 7,000 

,, kabak 20,000 
,, domat~ı 25,00J 
., fasulya 40,000 
,, patlıcan 50,000 
,, bamya 7,000 
,, do1malık büber3,000 
,, yeıil bübcr 3,000 

* * • 
Izmir müstahkem mevld -için 

95 ill 100 beygir kuvvetinde 
Dizel sistemi çift silindirli bir 
motör ile buna bitişik iki yüz 
volt iki yüz amper kilovatlık 

dinemo kapalı zarf usu!He alına
caktır ihalesi 30 6-932 sah gü
nü saat 16 dadır. Taliplerin şart
names;ni görmek iızere her gün 
komisyonumuza ve mllnakasaya 
iştirik edeceklerin de vakti mu
ayyenin cle temin~h munkkate 
ve teklif mektuplarae Izr~ıir m~s
tahk:~m mevki Satın alma ko
misyonuoa muracaatları. (381) 

(2 ı03) 
• • * 

Havdarrnşa hastanesi ihtiyacı 
için 7,2CO :ıdet piliç aleni müna-
ltasa ile ahnacakhr. ihalesi 21-
6·932 Sa ı c··nu saDt 15 te ko-
r:J:syorun.u::C:a y:.pı!.:c1ktır. Ta· 
l. ' . t . ' 1 .. 

. pıcr!n ş::ı: .cs~c::.n. a.ma.c t.zere 
her gün ve ıLÜnaı<asaya it:irak 
edcc .... klerin d\! Vdkli muayyende 
komisyonumuza muracaatlım. 

(376) (2389) 

Al. Ko. dan 1 
K. O. ve merkez kıt'ntı ve mü

essesah hayvanatı ihtiyacı için 
saman kap<ılı zarfla münakasaya 
konmuştur. lhaleıi 15·6-932 çar
şamba güoü saat 16,30 da ko
miıyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamuini almak üzere 
her gOn ve mUnakaaaya iştirak 

edeceklerin de vakti muayyenin
de komisyonumuza müracaat
lan. (350) (2239) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevkii 

için 84000 kilo fırın odunu aleni 
münakasa ile alınacaktır. ihalesi 
14·6-932 Salı günü saat 15. de 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak ü
zere her gUn ve münakasaya iş
tirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza mü
racaatları. (331) (2184) 

* * • 
Çatalca müstahkem mevkii için 

20 ıünlük 2740 kilo sığır eti 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
8 6·932 pazarteai gilnO saat l 7de 
komisyonumur.da yapılacsktır. Ta· 
Jiplerin şartnamesini almak üze
re her srün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komioyonumuza müracaatları. 

(402) (2490) 

• • • 
Birinci muhabere alayında 

mevcut 300 araba gübre müıa
yedei aleniye ile satılacaktır. 
ihalesi ?.7-6-932 pazartesi saat 
15 te komisyonumuzda yapılacak
hr. Taliplerin şartnamesini almak 

üzere her gün komisyonumuza 
gübreyi görmek üzere de birinci 
muhabere alayına ve müzayede-

sine iştirak edeceklerin de vakti 
muayyende komisyonumuza mü
racaatları. (401) (2489) 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi ihtiyacı 

için 18,000 adet ymuurta 1650 
kilo tere yağı 5,000 kilo franca-

la ayrı ayrı fartnamelerle ve ale
ni münakasa ile satın alınacak
tır. Ihaleıi 21-6-932 salı günü 
aşağıda rösterilen saatlerde ko

misyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini almak üzere 
her gUn ve münakasaya iıtirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları • 

(373) (2386) 

ihale saatleri 
Yumurta 15 3o da 
Tere yağı 16 ,. 
Francala 16-30 ,, 

Tarih el kitabı için kolaylık 
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:: .. 
!! 
il 
:1 

lstanbulda Ankara addesinde "Yakıt,, Gazetesi idare 
Mildürlüğüne ••• 

P. Efendim, 
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Adres;me bir cilt Tarih el kitabı yollayınız. Bedeli 
(100) kuruş postayla gönderilmiştir. 

isim : ~ .... -···-··-·· .. ··-···-------··---
Adres: ······-·········-................ _ ............. _ .. _ 

il :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: a:::::::::,. ...... ,, 
Yukarıki parçayı kesip gönderiracni:ı adresinize bir cilt Tarib 
hemen rönderilir. 

Büyük Tayyare Piyangosu · 
12 Jnct Tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1932 dedir 

Hoyo~ i~romiye ~l,l~I liro~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Lirahk büyOk ikramiyeler ve 20,000 

Liralık bir mliklfal vardır. 

7 - V AKIT 7 Haziran 1932 ,;;;;;;,;,a 

Gedikpaşada jandarma satın
alma komisyonundan; 

Kapalı zarfla münakasası 2·6 ·932 tarihinde yapılan 25,000 ç'ft 
yerli yün çoraba talip zuhur etmediğinden münakas:ısı bir hafta 
temdiden 1 l-Hazirao·932 Cumartesi gjnü saat on be~e talik ohın
muştur. 'f aliple,.in teminat ye tcklifnamelerile mezt ur günde mu
ayyen saate kadar komisyonumuza muracaatlnrı. (2488) 

.=:=;========:;:;;;======-==:=;;=========-
____ i~st_. _E_v_k_a_f ___ M_d __ . __ i _a_n_la_rı ____ ,I 

Şilede Yeniköy vakıf ormanlarının yangın mahallinden imal 
edilmek üzere (200} kantar kömür 3 - 6 - 932 tarihinde müzaye
deye konulmuıtur. 25 - 6 • 932 brihinc mfisadif cumartesi günü 
ihalesi icra kıhnacağından taliplerin yevmi mezkürda Istanl:ul 
Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazii vakfiye idaresine müra
caatları ilAn olunur. (2393) 

.__, 
As. mk. Sa. Al. b:omisyonu ilanları 1 

Yoğurt ~üt 

3600 6000 Askeri Tıbbiye mektebi) . 
40000 20000 Kuleli Lisesi J Bır şartnamede kapalı zarf 

12000 20000 Gülhane hastanesi ,. ,, ,. " 
5000 10000 Maltepe Askeri Lişesi l 

16000 28000 Halıcıoğlu ihtiyat Za. Mp J" " " '' 
Yukarıda yazılı mahallere hizalarındaki mikdarlarda ayn ayrı 

üç şartnamede kapalı zarf suret ile süt ve Yoğurt satın alınacak
tır. Münakasası 12 Haziran 9.~2 Pazar günü saat 14,30 da Top
hanede Merkez Kumandanlığı Satın <\ima komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartnamesini görmek için Komisyona 
muracaatları ve iştirak için de şartnam~si \'eçhile hazırlayacak· 
lan teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vaktinde komis• 
yon riyasetine vermeleri. (276) (2063) 

-- -. * * * 
Kilo 

750 Patates 
600 Taze kabak 
100 Salça 
500 Taze fasulya 
750 Patlıcan 
250 Bamya 
200 Dolmalık biber 

1500 Domates 
150 Ispanak 
750 Sovan 

Hava Makinist mektebi ihtiya
cı için yukarda cinsleri hizasın
da yazılı miktarlarda sebze pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazar
lığı 9 Haziran 932 perşembe gü
nü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki satın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Talip
l~rin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve işti

rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(3) (2493) 
• • • 

Yeşil köy Hava Makinist mck
tebı ihtiyacı için 3006 kilo ko
yun 20VO kilo ıığır eti aleni mü
nakasa suretile satın alınacaktır. 
Münakasası 27· Haziran-932 pa
zartesi günü saat 16 ya kadar 
Merkez kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini görmek 
için komiıyona müracaatları ve 
iıtirak içinde muayyen vaktinde 
komiıyonda hazır bu!unmaları. 

(2) (:.!494) 

iLAN 
ldaremde bulunan Perles mar

kalı 3629 numaralı ve 3658 be
lediye numaralı ve bir adet Şev
rule markah Kemerburga7Jn 21 
numarasında mukayyet halen 
numarasız kamyonları Şişhane 
Olıcçumusa 12-14 numarada Kam
yoıı garaj sahibi Abdurrahim 
Efendiye 15 Mart 932 tarihinden 
itibaren katiyen devir ve tes!im 
ettiğimden bir alakam kalmadı
ğını ilin eylerim. 
Aksaray 1\1usrafa Kcm:ıl Paşa c:ıddesi 

iğne ev sokak :3 numat:ı.dı B:ıh:ıerti'1 

Doktor 

1-Iaf ız Cemal 
Dah?lt Hastahklar ,.,UtehaGsısı 

Cu:-ııadan maııda her gtin öğleden 

!onra :saat (:?,30 dan 5 e kadar lstan
bulda D:v:ınyolunda 118 numaralı hu 
ırnst kabinesinde dahili h~stalıkları 

muayene ve tedari eder. Telefon: h·j 
tanbul (2. 22~95) -. 

PiyadeAtış m'ktebine ait Askert melıte4 
!erle hastıne

lere alt 
Cinsi Miktan Miktarı 

Semizotu 15,000 
Taze bakla 2000 10,000 
Taze kabak 2000 25,000 
Kırmıı1 domateı 500 10,000 
Taze fasu'ya 1000 20,000 
Pathcan 2000 20,000 
Bamya 1000 5,000 
Dolmalık biber 3,000 
Enginar 1000 15,000 
Bezelye 500 5,COO 
Dereotu 3,000 
Limon 3000 30,000 
Kuru sarmısak 400 
Kıvırcık salata 3,000 
Havuç 2,000 
Hıyar 15,000 
Ispanak l 000 5,0\){) 
Kuru soğan 2000 30,000 
Patates 2000 20,000 
Salça 200 1,000 

Yukarda cinsleri hizasındaki 
miktarda ya7.ılı ıebzeler piyade 
Atıf mektebi için alent münaka
sa ve Aıkeri mekteplerle hft&· 
taneler için kapalı zarf suretile 
iki şarlnbmede salın ahnacaktır. 
Milnakasaları 18 Haziran 932 
cumartesi günü kapalı zarf 14,30 
da aleni münakasa saat 16 ya 
kadar Tophanede Merkez Ku· 
mandanlığı salın alma komisyo· 
nunda icra kıhnacakhr. Taliple• 
rin fartnamclcrini görmek için 
komisyona müracaatları ve işti
rak için de şartnamesi veçhifel 

1 

hazırlıyacaldarı teklif meklupla-
mıı ihale gününün muayyen vak-1 
tinde komisyon riyasetine vermw
leri. (284) (2154) 

• • • 
Askeri mekteplerle liseler ve 

Gülhane hastahanesi ihtiyacı iç"n 
10,000 ki'o yufka aleni münaka
sa suretile 7000 kilo tuzsuz te
reyağı lupalı zarf suı etile iki 
şartnamede olarak satın alına• 
cakhr. Münakasaları 22 Hniran 
932 çarşamba günü kapalı zarf 
14,30 da aleni münak~sa saat 
16 ya kadar Tophanede Merkez' 
Kumandanlığı satın alma komis· 
yonunda icra kılınacaktır. Talip-ı 
lerin şartnnmelcrini görmek için 
komisyona ml\racaatları kııpala 
zarfa jrt ralc için ce ~ıutı:a~n-
lcti veçhilc bazırlıyacakları teı.ı;f 
mektuplarını ihale gününün ır.u-

2yyen •aktinde ml'!!leltel numnra 1ı 
ilmi\hebcr mu!:abilinde komis\'o:t 
riyasetine vermeleri. (294) (2383) 




