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V AKIT 1932 kuponu 
Bu kuponu kı p ıak:layınız. 

ilk mektep ttlebc de : 
50 tanesini getirene 1 inci sınıf 
60 ,. " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4. 6 " 
kitaplan tds.re tarafından hıdl e cdJltr. 

~ :• --
Sayısı 5 Kurut 

Çocuk Velileri ; Kuponlarımızı toplayınız ! 
Ct-:•:-c~:~=-=-==-o 

Tavralarıaıza Kitaplarım Parasız Vereceğiz 
. 

Bu hareket " VAKiT ,, ın memleket maarifine ve çocuk velilerine bir hizmetidir. 
Hediyemizi almak için hiç bir kfllfet yoktur. Kuponlarımızı biriktiren bfltfln ~ocuk 
velllerlne ders senesi başında yavrularının ilk tahsil kitapları derhal takdim edilecektir 

Kuponlanmız, sıra numarasına tabi olmadığı için, istediğiniz günden itibaren biriktirebilirsiniz 
50 kupona nıukahil birincı~ fiO kupona ikinci, 90 kupona ıiçiincü 210 /;upona dfü·düncii ve beşinci sını/a ait kitaplar verilecektir. 

Kupon{a,·ınıı~ her fJlİ1l gazetemizin başlıfjının sa{j kö esindedir 

• icra va llliı 
Liyiha adliye encüme

ninde ne şekil aldı ? 
icra ve lflis kanununda tadilat 

yapılmaaanın nasıl bir alakayla 
takip olunduğu ve hükumetçe 
hazırlandıktan sonra Adliye en
cUmeninde müzakere olunan li
yıhanan son şekli muhtelif mü
esseselere gönderilerek mütale
ası alındığı malumdur. 

Adliye enc.li~i iıte bu mü
taJealan birer birer gezden ge-
~ıtp ~yıhanın her maddesi için 
lriaıden gelen mütaleanamede 
ne yazıldığım tasnif etmiş ve 
Dıaddeleri mütenazırları olarak 
toplanan dosyalarla birlikte ye
niden mtizakereye geçmiştir. 

Temyiz azasmdan Fuat Hu
lüsi B· in de takip ettiği bu mü
zakerelerin sonuna gelmekte 
olduğu bu s1rada, Ankara mu
habirimizin yolladığı son muaddel 
llletinlerden okuyucularımızı ha
berdar etmek iıtiyoruz. 

• • • I 

Yeni liyıbanın birinci babı 
tqkilita aittir. Bir yerde icra 

daireainin taaddüdü kabul edil
miştir. Ayrı icra memuru olmı
yan yerlerde bu vazife mahkeme 
başkatibi tarafmdan görülecektir. 

Vekaletin tensip ettiği sulh 
mahkemelerine de, bu mahkeme
lerin salahiyetli oldukları husus
larda icra selihiyeti de verile
bilecektir. Bu halele icra vazifui 
malılceme lcAtibi tarafından ya• 
pılacaktır. 

Her kazada bir de ıfJAs da
iresi bulunacak, fakat icra ve 
iflas işleri bir dairede de birleı
tirilebilecek tir. 

icra işlerine ait itirazlann 
tetkik mercii mahkeme reisleri, 
hakimler veya varsa müstakil 
icra hikimi ve muavinleri veya 
bu aalibiyet kanunla kendisine 
verilmiı olan hakimlerdir. 

Ticaret mahkemesinin göre
ceği itirazla da vardır. 

icra işi sulh mahkemesinde 
iıe itiraz o mahkemenin hlki-

1 A'-ırafı 5 inci sayıfada 1 

Büyük maçlara doğru 
Galatasaray takiminı dün 

bir halde bulmadık 
--

• • 
ıyı 

Galatasaray takımı bir hUcum esnasında 

0
• liaYalar dolayısıyle hemen Vefa üçe karşı dört sayıle kazan· 

fır •ye yakındır cansız geçen dılar. 
Odbol hayah dün tekrar baıla- Bundan sonra olimpiyat liki 

lll1•tır: T ks' t d d l'k için Galatasaray birinci takımiyle , • a ım • a ın a ı maç· p k k dı H ı.._- -- 'k" · d . E .. B 1 era ta unı arplaı lar. atırı 

'
~ua ı ıncı evreaı yup- ey er ı b" k l b l k .. .. d 'Yi . . aayı ar ır a a a ı onun e yapı· 
ı ... _ · Vefa-Beykoz maçlarıle açı- lan bu maç roktan beri sabada 
.. ,Ord B" · · E ü b' ,. ~ ~·. mncı ma~ı. . Y. P ıre görülmeyen Galasarayhları tam 

il ikı aayale, ıkıkincı maçı [ Alt taralı 6 inci savıfada l 

Toprak kardeşi düşman olmaz 
Hariciye vekilimizSofyada f evkalide 

nıerasimle karşılandı 
Yaşasın Türkiye diye bağıran binlerce halk istasyon 

ve Opera c~ddelerini baıtan başa doldurmpştu 
.... - -·.. kiye cümburiyeti hariciye Yekili 

Hariciye veklllmlz 
Tevfik Ru,ıu a. 

Sofya, 11 (Husuıi muhabiri- ı 
miz telefonla bildiriyor) - Tür· 

Nuri Bey 
Gaziantep meb'usıuıuna 

namzet oluyor 

Haber aldığımıza göre Gazi 
antep intihap dairesinde açık bu
lunan mebusluğa Cümburiyet halk 
fırkası tarafından eski Kütahya 
mebusu Nuri b. namzet göıteri
lecektir. 

Bugiln iç aayfalanmızda 

Yarınki Ankara 
Beşinci sayfamızda 

Sevgi ve Saygı! 
Aka Gnndtiz beyin K tdro 
mecmuasına yeni bir ce\ :1.bı 

Dördüncü sayfaı \ızda 
Çoban piyesi 

Beşinci sayfao-..ızda 

Ekmek fiatlarma zam 
yapılamaz 

ikinci sayfam 'da 

Tevfik Rüıtü B. bugün saat 8 de 
Semplon ekspresile buraya mu
vasalat etmiştir. 

Vekil B. , hudutta hükumet 
namına hariciye nezr eti teırifat 
dlOdOtO M. K1tof•ıe aefaret he
yeti ve gazeteciler tarafından, 
Sofya istasyonunda da çok aa
mimi ve bOyilk merasimle kar
şılanmıştır. 

istasyonda Başvekil Muşanof 
ile nazırlar, birçok meb'uslar, 
eski nazırların ekserisi, diplomat
lar Ye kalabalık bir halk kitlesi 
bulunuyordu. Kıral hazretleri na
mına da müşa.'İr M. Groyef tel
mİf ye T evflk Rüıtn beye beya- ı 
nı boıamedi etmittir. Vekil bey 

Bulgar ba,veklH 
M. Mu,anof 

de kıral hazretlerine tazimatlan• 
(Lütfen sayfayı ~evlrlnlz) 

Yüzelliliklerin değirmeni! 
Necati Rifat adıyla Türkler aleyhinde 

çalısan bir yahudi ... 

Organe Monarchiste Constitutıonnet 

Parlata ne,rine başlanllan ve bir ı:t•d~e'!r\~ c;~~ 
takım hezey•nlar savuran gaz ate- N EDJATI RI F:AAT 

nln b••hlı 
Yüzelliliklerin Türkiye içinde iki türkçe kelimeyi de kurbaa 

yapbklan hiyaneti Türkiye dı- etmektedir. 
ıında yapmaktan haya duymaları Bizim aldığımız. malümata göre 
beklenebilir mi? Mehmet Ali haini de, bu müs• 

Onlardan Mehmet Ali, haini 1 tear adlı herif de saltanat taraf• 
Pariste çıkardığı bir Fransızca 
gazeteyle bu k6tülügünün icap
larını yapmakta devam ediyordu. 
Şımdi görülüyor ki gazetesinde 
imzası a-örülen Necati Rifat, 
menfaat paylaşamamak yüzünden, 
Mehmet Aliden ayrılmış, o da 
"Türki Libr,, adiyle beyezan neş· 
rine baılamıştır. 

Necati Rifat adını görüp te 
bunu bir TDrk vatanıızı zannet· 
meyiniz: Hu adam bir yabudidir, 
ve berzelerile bir yabudi adı le-

. keleameıia diye ifaatlanaa bir 

tarı olduklarını açığa vurmuşlar• 

dır. 
Bu yüz ellilik değirmenin 

suyu da kısmen Abit ef. den 
geliyor. 

Okuyucularımız bu Abidin Ap
tülhamidin oğlu olduğunu hatır
larlar sanırız; yalnız kendi baba· 
sından yıllarla milletin çektiği 

yetişmiyormuş gibi şimdi de ha-
nedan bakayasının bu sefil mabıa· 
lü de milletin kanına imrenmeye 
batlamıt olacak 1 

Bizi aıtl hayrete ... cl""°1P ve 
(L4UJ11& •~l 
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Kitap kuponları
mızı biriktiriniz ! 

~, tanın yardımiyle yollarına devam 
edebil miılerdir. 

TUrkçe kelimeler ve harflerle .. 
· Muhalif, muvafık Sofya mat· 
buatı Tevfik Rütt ü beyin ziya-

Dahili 
Ve 

Harici OD Telgralla ] 

nın iblağını M. Groyeften rica 
etmiştir. 

• reti münasebetile Türk - Bulgar 
dostluiunun kıymet ve ehemmi· 
yetinden bahiı makaleler neıret· 
mişlerdir. "Utro,, gazetesi birinci 
sayfasına Türkçe kelimelerle ve 
Türkçe harflerle "Hoı geldiniz,, 
cümlesini yazmışbr. 

Ja 
çe 

ar Ma_nçuriden 
· miyecekler mi ? 

Tevfik RDttil B. trenden indi
ği vakıt M. Muşanof'le samimt 
bir surette kucaklaşmıılar ve 
halk tarafaodan şiddetle alkış
lanmışlardır. Tevfik Rüştü bey 
bundan sonra sırayle diğer ze
•atie de görilşmfiş ve ellerini 
11kmıştır. 

Japon murahhaslarının Akvam cemiyetinde 

Utro gazetesi bu günki baı 
mekalesinde Türk Ye Bulgar 
milletlerinin yekdigerine karşı 
kardeşane bir itimat ve muhabbet 
beslediklerini ve bunun biç bir 
suretle sarsılmayacağını yazdık· 
tan sonra yine Türkçe "safa gel· 
diniz,, cümlesile makalesini bitir· 
mekterlir. 

ileri sürdükleri ihtirazi kayıtlar 

f.'I. muşanofun TUrkçe hitabı 
Başvekil M. Muşanof Tevfik 

Rilştü beye hitaben söylediği 
hoş geldin nutkunu Türkçe"top· 
rak kardeıi dümıman olmaz,, 
sözlerile bitirmiştir. istasyondan 
otomobillere binilerek doğruca 
Operadaki vekil beyin şerefine 
verilen galaya gidilmiş ve ora
dan da Başvekil M. Maşanuf 
tarafmdan Ünyon kul11pte Yeri· 
len zi;tafete gelinmiştir. Başve· 
kilin ziyafetinde Türkiye cüm· 
huriyeti sefaret erkanı, yeni ve 
eski nazarlar ye meb'uslar bu· 
lunMuştur. Ziyafet pek sam mt 
olmuş ve Türk - Bulgar doıtluğu 
hakkında mütekabil nutuklar 
söylenmiştir. 

Tevfik Rüttü B. istasyondan 
operaya gelirken caddeleri dol
duran biplerce halk tarafından 
"Yaşasın Türkiye-Yaşasın T ev
fik Rüştü B. nidalariyle şiddetle 
alkışlanmııtır. Tezahürat pek sa· 
mimi olmut ve otomobiller zabı • 

Tevfik Ru,tu Beyin sözleri 
Tevfik Rüştü Bey Bul ger ga 

zetecilerinin muhtelif suallerine 
karşı demiştir ki : . 

- Türk - Bulgu dostluğu 
a-ünden güne kunet bulmakta· 

Bu dostluk biç bir suretle sar
sılmayacaktır. 

Rusyayla Bulgaairtan arasında 
ki münasebatın iadesi için Türki· 
yenin tavassutuna hacet yoktur. 
Bularistan bu milnasebatın tees
süsünU arzu ettiği takdirde bu
nun husulüne katiyen bir mani 
yoktur. Bulgaristan tarafından 

yapılacak bir teıebbilıü Ruıya
nında memnuniyetle karıılayaca· 
ğından eminim. 

Tahdidi teslibat konferasının 
vereceği netice hakkında şimdi
den birşey söylenemez, intizar 
edeceğiz. 

-······ l ... 
____ .................... ·-···············-··· ... ·-·· .. ••.-w••··-........ _.. ••• 

Ekmek fiyatlarına zam yapı amaz 

Bulgarların tecrübesini 
-göz önünde tutmalıyıZ ! 
Buğdayı dahilde kıymetlendirmek ihra
catımız üzerine menfi bir tesir yapar 

Tokyo, 11 (A.A) - Japon 
kıtaatınıa, Mançuri demir yolları 
hududunun dış kısmında bill 
müddet kalmalarınm imkan da
hilinde bulunduğu, Cemiyeti ak· 
vamın 30 eyJiil tarihli celsesinde 
Sir John Simon tarafmdan be
yan edilmiı olmasına rağmen Ja

pon mahafili; resmi muhitlerin, 
Mançuride yeni rejimin ihdasının 
vazıyeti tamamen değiştirmiş ol· 
duğunu ve yeni Mançuri devleti 
baıka bir muavcnete muhtaç 
kalmakıızın asayiş ve musliban~ 
ıeraiti temin edebilmekteki ka
biliyetini gösterinceye kadar ıul
bü sükunun muhafaza ve idame
si için Japon kıtabnın Mençu
ride kalması icap ettiği iddia· 
sanda bulunduklarını söyleınek· 
tedir. 

Yeni Mançuri hUkOmetl 
Şang Şun, 11 (A.A) - Yeni 

devletin hususi ali azaları ara
ımda geçen sonbaharda Japon
larla teıriki mesai ederek Cene· 
ral Ma Şan Şan aleyhinde ça ış· 
mıf o~an Şang Hay Peog' de bul 
lunmaktadır. Mumaileyh, yeni 
Mançuri devletinin harbiye na
zırı sıfatını haizdir. 

Amerika taburu 
Vasbington, 11 (AA) - Hü

kumet, dün Şanghnydaki 31 inci 
Cemahirı Müttehide piyade ta
burunun Maoıla 'ya nakil YC ia· 
desibi derpiş eylemiş, fakat bu 
iadenin acilen yapalmamasına 

karar vermiştir. 

Akvam cemiyetinde 
Cenevre, 11 - (A.A) - Ce· 

Ekmek fiatlcrinc zam yapılmtı8l· ve bu suretle ilıracatı fazlalaştırmak· miyeti akvam nezdinde Japon
nın doğru olanuyacağı, çünl;ü bekle· tır. yayı temsil etmekte olan Lond· 
nUcn faydayı venniyceeği tahakkuk Köylünün şikAyeti istihsalatmm. ra sefiri M. Matsudeira ile Brük
ctnıcktedlr, Şimdi bütün dikkat ve a.. ucuzluğundan ziyade aldığı şeylerin sel sefiri M. S to dün lngiliz ha
Ui.ka, Belediye lktiıJat müdürü Asım pahalı olmasındandır. Eicmek fiyati-
Bey tarafından ileriye sürülen fikir ne zam yapmaktan evvel bu ciheti dü riciye nazın Sör Jhon Simonu 
ctraluula meşgul olmaktadır. Bu fi. şünmek ve buna bir sare bulmak la• ve Büyük Mecliı reisi M. Hy· 
A.-ir, köylünün fazla kullandığı eşya zımdır. mansı ziyaret etmişlerdir. iki 
flatlcrinı ucuzlatmaktır. Bununla be. Bu gün bizde yapılmak istenile- J~pon murahhası umumi komis
J'abcr bu fikrin bütçenin açık olduğu nj Bulgaristan tecrübe etmiştir. But.. yonun tahrir komitesi taraf andan 
§U derJrelerde tatbiki çok müşkül bu· garistanm bir senedenberi devam e- teklif edilen karar sureti hak· 
lanlar da rof.ı."tur. 11..inci bir fikir den bu tecrübesi neticeyi vermemiş k d v k kt b" r h . 1 

~ l'O hazineyi büyük zarara sokmuştur. ın a gu u ma ıye ı aız o a· 
de buğdayın ilıtilısal masrafını azal- Bulgaristan zahire fiatlerini yüksel- rak dermeyan ettikleri İtirazlar 
tacıık çareler f)C yenilikler bulmak, tebilmek i~ haf ç piyasalardan bir hakkında Sör Jhon Sim ona ve 
ortadaki. mutavassıtlan kaldırmaktır 
Mutcwas ıtlar yüzünden köylünün e-

lera fazlasına doğrudan köylüden M. Himansa izahat vermişlerdir. 
llndan 8 1..."Uruşa çıkan buğday ml.isteh zahire almağa başlamış ve bu zarara Japon murahhasları umumi ko-

karıılık olmak üzere de ekmeğin kilo. misyonun bu karar sureti proie-
like blr misll f azlasın.a mal olmak-ta- l ' 

sundan bir eva almıya başlamıştı. Fa sine resmen ıttıla hasıl etmek 
dır. kat ekmekten alınan para hükumetin 

Dün görüştüğümüz Sirkecide zarannı karşılıganuznuş ve bu. yüzden için bu ıabah aktedeceği cel e· 
Şark hanında zahire tuccan Mustafa hazine bir haylı açık ı-ermlştir. de, Tokyodan talimat almadık
Dey diyor ki: Yoğualdvya da aynı mak8atla za- lan için her hangi bir vazıyet 

«- Çiftçiye yardım maksadiyle hire inhisan tesisetmişti. La.kin bura• almanın kendileri için mümkün 
ekmek fiatleıine zam yapılma fikri, da da bir senelik bir tecrübeden S<>n- olmadığını beyan etmişlerdir. 
ortaya atılan maksadı teminden ~ok bekl ti · k d - b·ır: ra enen ne cenın çı ma ıgı ı .t• Bundan başka M. Matsuderia 
uzaktır. Bu fikir köylünün vaziyc- kis hazinenin büyük zarara uğradığı ve M. Sato bu karar suretinin 
tini düzeltemiyeceği gibi buğdayın görülmüştür. Bunun için de hükumet 
kıymetinJde esaslı bir' surette yüksel· hu inhfsann lhğma karar vermiştir. kabulü Japon hükümeti üzerinde 
ternez. Binaenaleyh dikkat etmeliyiz. ıon derecede ağır bir tesir yap-

Ekmek füıtlerine zam yapmanın Ekmek fiatlerine 7.nm yapılırsa, bek- malıtan hali kalmıyacağından bu 
hayat şeraitini bJrnz daha pahalıla.ş- lenen neticeyi vermediği görülünce ann öileden sonra içtimaa da
tırmak+.an başka hfç bir netice vere- ricat edilecektir. 1'"akat bu yüzden veti arzu edilen Cemiyeti Akvam 
miyecet:ııine kaniyim. Du suretle buğ hayat şeraiti biraz daha. yUkseldilm.iş Büyük meclisinin sonucu içtima
dayımızı nncak dahilde kıymetlendire olacaktır. ının gelecek haftaya bırakılma· 
biliriz. Fakat budakarı 1...-dli midir. Bu Çünkü (!kmeği beşkuruş fazlasına sını resmi• ıurette istemişlerdir. 
şekil ihracatunız üzerine de menfi bir alan esnafın sattığı gıda ve eşya mad ........................................................... . 
tesir yapacaktır. Binaenaleyh bizim i- deleri üzcr:ine muhakkak bir zam ya
çln çıkar yol istihsalatı ucuzlatmak pacağı muhakkaldır. 
... •••••••••••••••• .. ••••••••••••••n••••••••••••••••n••••-..... ••••-••••........-•-w-•=---=•-••-=•-aw•---...__...• 
biz:e bu satırları yazdıran bu ci· mayedar ki Koty markalı ıtrıya-
het değil: Meşhur "Koty,, nin de tına yanıbaşımızda yaptırıp duru· 
bu Mehmet Aliyle bu muıeviye yor ve alıp kullanıyoruz! Bakınız 
para vererek yardım ettiği h k· Fran ızlar kimleri beıliyorlarl 
lrmda atdığiımz malt.\mattır. Mehmet Ali, kendisi de, Ingi-

Koty, bani şu Pariste "Fami liz olan karısı da oralarda kör 
dö PöpJ., iaz:etesini çıkaran ser· banaklarını doldurmak için her 

yere baş vurabilirler, fakat on
lara bütün ümit verenler arasın· 
da b.ı Kotylerin, bu papas ma
kulesi kimselerin i§i ne? 

Ve Cümhuriyetin betiği Fran
sada Türk Cümhuriyeti aleyhinde 
ki menfi neşriyata nasıl müsamaha 
edifü? 

Bunu anlamıyoruz. 

Japon mümessillerinin ileri ıür· 
dükleri bu ihtirazi kayıtlar hem 
umumi meclise hem de karar 
sureti neye konacak olursa cem
iyeti akvam büyük meclisine ıa
mil bulunmaktadır. 

Japon taarruzunun Şanghayda 
vapttgı zarar 

Moskova, 11 (A.A ı - Şang
haydan bildirildığine göre Japon 
taarruzu 20 milyon lngiliz lirası 

kıymetinde emval ve emlakin 
mahvolmasına sebep olmuştur. 

700 bin Çinli harp mıntakaıan
dan kaçcııya mecbur olmaştur. 
Bir milyon amele işıizdır. Üç 
baftadanberi Hankiuda cesetler 
yakılmıştır. 

Çin hUkOmetl Japon nota• 
sına cevap verdi 

Paris 11 - (A. A.) - Şanghay• 
dan Reuter ajansına bildiriliyor: 

Çin hükumeti Japon şeraitini ha
vi notaya verdiği cevapta Japonya ı .. 
le müzakerata giri:smeğe hazır oldu· 
ğunu bildirmekle beraber bu müzake· 
relerin ancak muhasamata kat'l bir 
nihayet l"eril~esi ve Japon kan-etle
rinin bilakaydü şart geri alınması 

meselelerine munhasır kalmasını şart 
koşmaktadır. 

lsveç veliahdı 
Nihayet evlendi 

Londra, 11 (A.A) - lsveçin 
ıabık veliahtı prenı Lennart, bu 
fÜD saat 11 de Mis Nissvantla 
evlenmiştir. Prensin nışanlısiyle 
beraber otelden çıkıp belediye 
dairasine gittiği sırada bir çok . 
meraklı halk her iki genç çifti 
alkışlamıştır. 

Prenıes, yeıil bir kostüm tay· 
yör giymiş ve elinde bir demet 
çiçek tutmuıtu. Prens kurıuni 
renkte bir elbise giymişti, yaka· 
sında kırmızı bir karanfil vardı. 
izdivaç merasimi tam saat 11 de 
yapılmıştır. 

Prens, uzun boylu merasim 
yapmamak buıusundaki ilk ka· 
rarma tabi olarak yaln ız medeni 
izdi.aç resmi yapıldığından, mü· 
şarünibyhin valdesi ve amcası 
bu merasimde bulunmamışlardır. 

Yeni gelinin, valdeıi, pederi 
ve teyzesiyle Prensin avukatı 
izdivaç merasiminde hazır bulun
muştardır. 

Lindberğın çocuğu 
hAIA bulunamadı! 
· Nevyok, 11 (A.A.) -Evenini 

Post gazetesinin yazdığına göre, 
kaçarılan çocuğunun bulunması 
için lindberg'e yardım eden ka
çakçılardan Spitale kendi iki ço
cuğunun mukabele bilmisil ola· 
rak kaçmlacağı tehdidi karfısında 
kalmıştır. Gerek Spitale ve ge· 
rek arkadaşı Bitı, Lindberg'e 
. yardımı kabul etmişler ve işe 
başlamışlardı. 

Şahıslara maruf otan bu iki 
kaçakçı ile 14 arkadaşı bir ispirto 
kaçakçılığı işinde müşterek ol· 
makla ittiham edilerek dün fe· 
deral mahkeme huzuruna çık· 

. mışlardı. 
Maamafib, bütün bu vakalar 

arasında bili Lindberg'in çocu
ğuna ait hiçbir sarih, kat'i ve 
yeni bir haber alınmamııtır. 

4 ım 

Alma yada 
intibah mücadelesi 
şiddetle devam 

ediyor 
Berlio, 11 (A.A) - Reisicllm• 

bur Hindenburg bugün her ta
rafa telsizle bildirilen bir nutuk 
irat ederek demiştir ki: 

°Cümhur reisliğine namzet 
gösterilmeme razı oluşumun ıe

bebi vatanıma hizmet etmek ar• 
ıu ve kiiygusudur. Son seneler 
zarfında bir çok felaketler geçir· 
miş olan Alman milletinin yeni
den dahili mücadelelere sevke
dildiğini görmektense vatandaı
larımın bir çoğu tarafından an
latıl mamıt bir adam vaziyetinde 
kalmıya ve türlü türlü tariz Ye 
taarruzlara hedef olmayı terhib 
ederim. 

Bütün Alman milletinin nam• 
zedi olmayı ve hu itibarla muh
telif fırkaların namzetlerine karşı 
gelmeyi kendime vazife bilirim. 
Biz henüz bir mücadele devre
sinde yaşıyoruz. Harici mesele· 
lerin halli, istikbale ait bir iştir. 
Bir takım dahili meseleler, ba
husus korlcunç işsizlik meselesi 
elan halledilmemiştir. Eğer. ken-

di aramızda uyuşup birleşirsek 
bütün bu meseleleri kesip atmı· 
ya muvaffak oluruz. Almanyanın 
iftirak ve teıeddüt içerisinde 

parçalanmasına Ye nihayet da .. 
bili bir harp içinde mahvolması
na ihtimal veremem. Lazım olaıı 
şey hürriyet ve istiklalimizin mu• 

hafaza ve Almanyaya hürmet 
gösterilmesini temin İ in mütte
hiden müca8elc etmektfir. 

Berlin, 11 (A.A) - Rolis da
iresinden bir takım mahrem ve
sikalar aıınp Hitlercilere veren 
üç polis memuruna karşı hiyaneti 
vsıtaniye daYası açılmıştır. 

Akvam cemiyetinde 
Çin ve Japon mUrahhaaleranın 
mUstenkif kaldıkları . bir karar 

Cenevre, 11 (A.A) - Cemi· 
yeti akvam büyük meclisi umu
mi komisyonu tahrir heyetinin 

kaleme ald•ğı karar sureti met• 
ni, Çin ve Japon mürahhaslarının 

müstenkif reylerine karşı ittifak
la kabul Pdilm ştir. 

Muhnikğaz ve mikrop 
Berne, 11 ( A.A ) - lsviçre 

devlet Şurası harp esnasında 

muhnik gaz ve mikrop kullanıl· 

masının men'i hakkındaki pro· 
tokolü t •svip etmiatir. 

l\loskovadak~ suikast 
tahkikatı 

Moskova, 11 (A.A) - AlmaD 
sefareti müsteşarına süi kart ya
pan Stern istintak dairesinde 

verdiği ifadede süikaıtin bazı 

Lehlilcr tarafından verilene ta· 
liaıata binaen ve Vasilev namıo· 

da biriyle birlikte yaptığını söyle· 
miştir. Vasilev şimdi mevkuftur . 

Stern'nin isticvabı neticesinde 
hakikat anlaşılmıştır. Merkulll 
Alman sefaret müsteşarıni değil 
Alman ıefiri Fon Diı·kaen'i öl• 
dürmek istemişti. 

Stern' e göre sefirin katli ba• 
rici siyaset noktasından bizzaru" 
re bazı tesirler huıule getirecek" 
ti. Müsteşara ateş ederken Ster~ 
karşısındaki adamın Alman sefitJ 
olduğuna kani bulunuyordu. 



1 Ticaret ve lktuat J 

lthal4t, ihracat tnc
carlarımız arasında 

tröstler 
Aakv.-. alüaaa •-.l._ta 

are takas komiıyonunun ithall-
bii didin den ı oara ticaret 
PiJı1111nda hadis olan gerginliği 
kaldırmak için düşündüğü ted
birlerden en mühimleri ihracat 
•e itballt tüccarlarımız arasmda 
lrGsUer vDcude getirmek ve ih-
rıcat ofisinin Avıupada ibdaı 
edeceği ajanslar Yaııtasile ihra
cat emteamıza müşteri temin 
etaaektir. 

Bu Oç nokta, tüccarlar araaan· 
da bOyGk bir alaka uyandırm11-
~:_r_. ihracat ve itbalit tröıtlerı 
ı..,.aç edecekleri emtea kıyme-
tiade ithallt, yapabileceklerdir. 
Bu suretle yapılacak itbalit kon
tenjana ithal edilecektir. 
.., ---

., BıllHIUIDIHlllQIDlilllllliHUllllllllll:ımmnııuuı11111uH111M1ıı:m111:ııaum:-:ı---. 

Mahmut Nedim Bey 1 
(Son Yemen vaHal) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 1 
ifşa Ediyor ! 

.. _____ ,_~••ı-.-._Tefrlkaıae-' 

)·· 1 - Her iki taraftaki her tür- ' 
d~ c:eraim esbabı affedilecekler-

11', 

ı.: •. ~ - Atar ve ağnamdan baıka 
~ tekili fi miriye mülgadır. 

3- Sana'da ve Sana'ya tabi 
~!Jıakatta hükkim imam tara· 
·•11e1an intihap olunacak, hükU
~ bu intihabı tutik edecektir. 

4 - Cibal kısmındaki evkaf 
:;aır ve memurlarıni imam tayin 

9Cektir. 
L ~. - Teamül veçhile ötede..;
)1 ımamin Nezir suretile bedi
~ edilen, ne olursa olsun hüka
bıı .. _ il müdahalesinden azade ta
-..ıen imama ait olacaktır. 

1 - Sana' da 3 Zeydi ve isti· 
~esi bulunacak, diğer 
._. de bmafiiuabık me· 

derine devam edeceklerdir. 
7 - Zeydilerle, Zeydi olmı• 

Terdime N Uctlbaa laakkı maltla• 

yanlar araamdaki ceraim için 
muhtelif mahkemeler teıkil olu
nacaktır. 

8 - Yerli Yahudiler Zeydi 
mahkemelerinde muhakeme edi
leceklerdir. 

9 - Hudeydeden baılıyarak 
yapılacak demiryolu yalnız T e· 
hameye kadar uzayacak, orada 
~kalacak, ancak on sene sonra 
Cibal kısmına, yani Zeydi mınta
kaaına temdit olunabilecektir. 

10 - Kısastan maida bütün 
cezalar vali tarafından derhal 
mevkii icraya konacaktır. Kıaaa 
hakkındaki ilamlar lstanbula, bi
bımeıhate gönderilecek ve dört 
ay müddet zarfında bir cevap a· 
lınamazsa imamm müracaati üze
rine vali tarafından infaz edile
cektir. 

11 - imama ıenede yirmi 

bin altın verilecektir. Ve imam 
tarafından talep vukuunda ken
disine ıilih ve levazım da hediye 
edilecektir. icabında imama as
ker kuvvetiyle müzaharet edilme 
si de hükUmetçe kabul olunmuı· 
tur. 

K•r•• kar,ıra .. 
itilaf n•me esaaatı bir suretle 

teabit edildikten sonra imza edil
mesi lazımdı. imam Sanaya gel-
miyordu, ne kadar olsa korkuyor· 
du, biz de biltabi kalkıp onun a
yağına gidemezdik. 

Amrandan on bet saat meıa
fede Daanda buluımak takarrür 
etti. Gün de tayin edildi. 

Ahmet izzet Pata karargi.hile 
ben de hareket ettim. 

imam, bizden bir gün evvel 
Daana gelmiı, bizi istikbale ha-
zırlanmıftı. Karııkarııya gelin
ce kucaklaımalar, sarılıtmalar, 
öpüımeler ••••. 

O ande maziyi unutmak li.· 
zımdı ••••• 

iki bin metre irtif aındaki bu 
küçük kasabada üç gün kaldık, 
Yemen hesabı, aylar, yıllardır u-
zayıp gitmit olan çok karıtık, çok 
kanlı bir hesabı burada iki daki· 

ka içinde görülmüı, imzalanmıı
b. 

Artık itimiz bitmit Sanaya 
dönüyorduk, imam Ahmet İzzet 
Patanın elini sıkarken: 

- Bir iti yapmak kolay fakat 
onu idame ve muhafaza edebil-
mek aüçtür • Elhamdüllih itilaf
name aktedildil, fakat bunu hüs
nü tatbik ederek yeni ihtilaflara 
biis olmadan Yemeni idare ede
bilecek bir Taliye ihtiyacımız var· 
dır, - beni göstererek - oda it
te Nedim Beyefendidir, Nedim ı 
Beyefendiyi yalnız ben değil, bü· I 
tün Yemen, bütün Nehame ve Ci-
bal her taraf aerfuru ve kendisi
ne hörmer eder, binaenaleyh siz
den rica ediyorum, bize Sanaya o 
nu vali tayin ediniz! Bu, her iki 
tarafın da menafii için elzemdir. 

Ahmet İzzet Pata zaten ima
mın bu ricaamdan evvel de bana 
bu memuriyeti münasip görmüı 
bulunuyordu, hatti kendilerine 
birkaç dafa bu çok meauliyetli, 
nazik ve bilhaua bu zamanda yo
rucu ve mütkül vazifeden beni af· 
fetmeaini istirham etmittim. Ni
hayet ıarar buyurdular ve Sanaya 
muvasalatımızın ikinci aünü Ye-

Pariste bazı dostlarımız Y.,.. 
dır. Vakit, valdt bizden bahıe• 
derJer. Zaman, zaman akıl öğre
tirler, bu hafta iki gedikli doı• 
tt!n biri maliyeden iktısattan 

bahsediyor. 
( Poti Pariziyen ) . borçlar 

meselsi dolayısile baba nasihati 
ediyor. 

Türkiyeye, iktaaadi menfaat• 
lerine sarfetmek isterse, borç 
para veririz diyor. 

Sonra sözü evirip çevirip fU 
methur reji meselesine nakledi· 
yor. Parisli akıl hocası Amerika
F rasız grubunun teklifini amu 
kaçırmay1n diye baklayı ağzından 
çıkarıyor. 

• • • 
ikinci akıl hocası (Tan) ra

zetesidir. 
Ecnebi mekteplerinden ..._. 

zun olanların Türk Darillfilnunuaa 
kabul edilmiyeceğine dair aldıfl 
bir tegraftan bahsederken, ha 
karardan dolayı Türk mlbaeY• 
verlerinin, Türk ırfan seviyeaiala 
biraz aaha alçalacağım söylOyor. 
Ve yanık, yamk içini çekiyor. 
Doğrusu baba dostu (Tan) biıler 
cahil kalacağız diye pek hayflaıı· 
mıtl 

• • • 
Baba doıtlan ne iatiyorlar 

biliyorsunuz, ıüphesiz .. loaaniyet, 
ilim, filin, falan... deiil mi? Ha
yır efendim, hayır ... 

Baba dostları bizi mncerret 
fikirlerin ökıeaine baıhrmak içia 
ısrar ediyorlar. 

lkhsadi menfaat ne demek· 
tir? Iktaaadi menfaat diye iilldt
ret bir •6z yoktur. Bu sözün 
hD•e•i tudur : Türkiyeye göre 
iktıaadi menfaat nedir? Fransaya 
göre iktııadi menfaat nedir? 

Bunlara cevap verdikten aoa
ra Paristeki doıtun hayırhah ta.
ıiyelerinin manalarını anlamak 
kolaylaıır. Borç verene göre 
iktısadi menfaat, fazla faiz almak, 
siyasi menfaatler temin etmek, 
girdiii yeri müıtemlekelcşlirmek 
batka türlü bir makıat, bir men
faat olabilir mi? 

Bugünkü Framız bankerle
rinin, amcaları tanzimattan beri 
Türkiyeye gösterdikleri ikbMdi 
menfaatleri habrlarlar. Türkiye• 

(Lutfen aagfagı çevirlnlı) 

men vilayetine tayinim iradesi deı 
teleğrafla geldi. 

Mebus olarak geldiğim Sana• 
da vali olarak kalıyorum. 

İdriain günden güne kuvvet• 
lerunesi, nüfuzunu arttırması ve 
böylece isyan sahasının geniıle
meıi büyüyen bir tehlikeydi ki 
derhal önüne geçmek lazımdı. 

Kuvvayi umumiye kararılhı 
Ferik Sait Paıa kumandaamda 
bir kuvvayi mürettebe teıkil etti. 
Sait Paşa, karargahını Cidedo 
kurdu. Bu kuvvayi mürettebenin 
biri Nureddin Bey P1

'] dijeri Ki· 
raz Hamdi Bey [~•] kumanda· 
sında iki fırkası vardı. 

Fakat bu iki kumandan ara• 
sında ilk günde baılıyan ihtilaf· 
lar, gün geçtikçe artıyordu. Hu
dud ve salahiyet .meseleleri bun· 
ların bir türlü anlaımalarım 
mümkün kılamıyordu. Ve bu yüz• 
den harakat duruyor vakit -bey· 
hude yere - geçiyordu. 

(Bitmedi) --------( *] Geçenlerde vefat eden 
Nureddin Paşa. 

[u] Yüz elliliklerden Kiras 
Hamdi. 
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Akagllndllz beyin 
Ankarada ÇJkmakta olan Kadro 

mecmuasının ikinci sayısmda bulu
nan bir makale yüzünden Akagündüz 
Beyle mecmua arasında bir münaka
şa çrkmıştır. 

Akagündüz Bey «inkılap heye
canlan» adını taşıyan bu makalenin 
hazı fıkraları için hakimiyeti milliye
de «Biraz değil, tam saygı isterin 
başlıkh bir makale yazmış Ye tarziye 
istemiştir. 

Bu makalenin son cümleleri şun
lardır: 

«Biz, Türk inkılabı için kan dök
mcşler t'e can vermişler, bir Türk in
kılabı için her i1arette kan dökmeğe 
ve can ver.meğe hazır olanlar (Kad
ro) adındaki mecmuaya • bu meı•zu 
vesilesiyle - şunu söyleriz: Rize hl'
men tarziye ver. Sen bize (kahve mah 
sülü) ve halka (avare) dedin arka
daş! On temmuzu yapanlar, otuz bir 
martı bastıranlar. hareket ordusun· 
dan sağ kalabilenler, Sakarya'da ııu

ruşanlar, t'e binnetice Çankaya'yı çeıı 
reliyenler kahve mahsülü, re onlara 
ıet'in.en halk arare değildir. Şimdilik 
dostluğumuzdan istin/dil etmiyecC'>
'ğiz. Yalnız bu iş acele olsun azizim 
kadro.» 

Bu makale üzerine ertesi günü 
gine Hakimiyeti milli.} ede Kadro mec 
muası namına imzasız bir ceYap ve
rilmiştir. Bu cevap şudur: 

«Antuzyazım bir şuur hadisesi ~ 
/arak teldkki eden muharrir, meşru~ 
tiyeti müteaki!" sokakları dolduran 
nümallifçilerdeki heyeoarun bir inkr-
ldp ,evki olmadığını ve kalabalıkla
rın sesinde, bir hedef üstünde anlaş
mış olmanın ve bu lredcfe doğru müı
terek prensiplerle yürümenin, deıyzm. 
lı ve emin ruh heyecanı bulunmadığc
nı yazmıştır .. Muharrir, Fransız inkı· 
Uibının nümayişçUeri için de ayn, hü· 
Jcüm.de bulunmuştur. Bu hükmiin 
Xifrk mUleti Jıakkında asla bir haka
ret tazcanmum etmediğini söylemeğe 
lüzum yoktur. 

Türk milletinin Sultan Hfimidin 
zulmünü ve o devrin f eodalizn•ini his 
setmiş olması, yeni girilecek olan devi 
rin, o zamanlar bir çok münevverler
ce dahı meshul olan prensiplerini ar.~ 
lama1ına ve şuurlaşmış olmasına de
lalet etmez. 

nin iktısadi menfaati, Türkiyeyi 
tam, milkemmel, milstalcil bir 
iktısat makinası haline koymak
tır. Tanzımattan beri bize borç 

vererek imtiyazla, banka ile, 
ıiyast iktısadt şartlarla memle
kete nilfuz edenlerin maksatları 
gidi değildir. Sermaye inkişa
fına, sanayi ve ticaret grupları
nın çizdiği plana göre memleketi 
iıtiamar etmek iıterler. 

Son zamanlarda F ransanın 
yarı canı Romanyanm ve Yuğos

lavyanın borçlanma tartlannı 
hatırlamak kifidir. 

Saylenildiği zamau utanılma 
ıı lhlm gelen (Turqui fication) 

kelimesini dünya maliye ve iktı
sat kamusuna pek yeni bir ke
lime olarak ilive eden bir züm-

renin dilinden dökülen iktısadi 
menfaat bize ancak bir tebltlıı:e 
iıareli olabilir. 

,,. . . 
Ttırkiyede ecnebi mekteple

rin faaliyeti azalıyor diye dizini 
dövenle bize iktısadi menfaatten 
bahseden araıında fark yoktur. 

Memleketi borçlandıran, mem

leket sanayiini baştan başa yıkan 
rejim ile mektepler arasındaki 
rabıta çok sıkıdır. 

Biri memleketin teziihlarını 
yıktı, keseıini boıalth, öteki 
beynine çüktü kültürünü bir kurt 
gibiydi, Şimdi ikisi de bizi yo
hnnuıdan alıkoymak istiyen kur

naz bazirglnın sesidir. 
$•drl Etem 

mukabil ----- cevabı Namaz vakiti eri - Sabah : 5 32 
O~J e : 12.25: ikindi 15::!8 : Akşam · 18,08 

Biz ne 10 temmuz nümayişçileri· Yat!ı : 19,35. imsak: 4 45 

ne ıuurlu inkılapçı, ne de 31 mart nü Hava - Dün sıcaklık azamt 16 
mayişçüerine şuurlu mürteci deriz. asgar ı; 8 dereceydi. Bugün ha\'a ek· 
Bilakis bütün bu lıttdiseler r·c akıbet· seriyetle .açık olacak, riızgdr müte\'a ssıt 
lcr «inkılap heyecanı» makalesinde şiddette ekseriyetle lodostan esecektir. 
müdafaa olunan şuurlaştırılma fikri- --------------
ni takviye eden misallerdir.» 

Akagündüz Bey «Ankara hafta
sı» mecmuasının son sayısında buna 
mukabil bir cevap vermiştir. Ru ma· 
kaleyi aynen iktibas ediyoruz: 

«Bu ağacın öz suyu bozuk olur
sa; yemişi çürük,çiçeği bozuk, yaprağı 
soluk olur. 

Ve bir ağacın öz suyu biten-e o a
ğaç; kurur, gölgesiz, kötü bir şey o
lur. 

O ağaç yarasa, yllrasa ocağa • .::o-
baya yarar. .. 

Insanlrk ta manen bir ağaçtır. 
Bu güzel, bu yemişli ve çiçekli ağacm 
öz suyu sevgi ve saygıdır. lnsanhğın 
öz suyu ebildi mi: insanlık. tahtala
şir, odunlaşır. Ocaıfa sobaya değilya, 
bahçe gübresi olmıya hile yarama74 
Eğer bu çörüme bir çeyreğe (mühite 
hulaşırsa o çevreden hayır gelmez. 
Benliği varlığı yetmiş ve yetmiş mil
let çe•releri huna örnektir. 

Hepimiz birbirimize sevgi n say. 
giyle bağlr varhkları7~ Kaldı ki bu 
toprağa ve bu millete az çok hizmet 
etmiş. iyi bir şeyler vermiş olanların 
hatıralarına, ünlerine karşı hu sevgi 
ve saygı katmeılidir; katmerli olma
sı lazımdır. 

lşte hen bu, insanlığın öz suyuna 
kalem batırarak iyi arkadaşlanmın 
çıkarmakta olduktan «Kadro» mec
mua,ı; ına hücum ettim. Onlar bile bile 
demeyim ama, her nedense istekli bir 
gaflete düştüler: Bu milleti padişah 
ve emperiyalizma istipdadından kur· 
taranlara "Kah\·e unsuru,. \'e kurta• 
rıldrklan için se·vince düşen masum 
ve mazlum halka "avare,, dediler. ,.e 
bunda ısrar ediyorlar. 

Ben işte bu sevgisizliğe ve saygı
sızlığa karsı üstüme bir tenkil vazi
fesi aldrm. Bir mesele varsa benimle 
Kadro arasında vardır. Milletin gözü 
önünde bu meselemizi halletmek \·e· 
ya tatlıya bağlayıp bağlamamak iki· 
m.ize düşer. 

imzasız bir fıkrayla bir üçüncü 
ve i.ınzasız bir mektupla bir dördüncü 
buna karışmak isterse nya gene ka• 
nşacaksa şu düsturu unutmamalıdır: 

Sevgi ,.e saygı, 
insanlığın öz suyudur 
Dava basittir: 

Ben: - Temiz ntandaşlara «Kah
ve unsuru» ve umiz halka ''<hare,. 
demeyiniz, dedim. 

Karşımdaki de: Israr ederim, ,.e 
derim diyor. 

Davamızın hükmünü millet \'er
sin. Benim, milletime karşın sevgim 
ve saygrm vardır.» 

DilnkU hava 
Dün, eski takvimlerde ' koca 

karı ıoğuğunun başlanğıcı,, diye 
işaret edilmeıine rağmen şehri· 
mizde yaz günlerini hatırlatan 

çok güzel ve güneıli, bava vardı. 
Gilnün cumaya tesadüf et

mesi , baharın bu ilk güzel gü
nünden istifade etmek üzere so
kağa çıkanların sayısı çoğalmıştı. 

kalabalık bilhassa Beyoğlunda 

çok fala idi. 

Karnaval mevsiminin en ha
raretli devresinde bulunduğumuz 
için dün Beyoğlunda maskara

ralar da ıık sık tesadüf ediliyor
du. Pazartesi ğilnü Kurtuluşta 
senelik bilyük bir panayır kuru

lacak, karna•al şenlikleri yapı
lacaktır. 

KISA HABERLER 

Yeni BUkre' sefirimiz - iki 
gün evvel Ankaradan şehrimize gelen 
Bükreş sefirimiz Hamdullah Suphi bey 
puanesi gunu Bulgaristan yolu) la Ro-

Radyo 

lstanbul - 18 den 19 a kadar 
gr:ımofon 19,30 dan 20,30 a kadar Darüt· 
talim musik i he yeti 5:0,30 dan 2 1 e ka· 
dar gramofonla opera, 21 den 22e kadar 
Darüttalım musiki heyeti, 22 den 22,30a 
kadar orkestra. 

Viyana - 12,30 Konser - 14,10 
konser - I 5 les ' lezak tarafından kon· 
ser - J 6,25 dini merasim - J 6,35 
keman - ı 7,55 konser - 20,30 or· 
kesıra - 21 Gothenin bir eseri -
23.35 konser \'C dans. 

Heilsberg - 7,30 \e 9,30 Jim· 
nasıik - 12. 15 mekttpliler için -
12.40 Berlinden nakil - J 4,05 konscr -
16,45 Danzigden nakil - 17, 15 kon· 
ser - 23,15 haberler ve dans. 
BUkre, - 13 Plak - Romen mu· 

sikisı - 19.JO oıke~tra - 21 Koro 
lı;on.,eri - 22, 15 Romen musikisi. 

Roma - l :i mu~iki - 13,45 ses 
ve musiki konseri - 18 30 5es kon· 
seri - 18,45 or .. e ıra konst'ı i - 21,15 
musiki - 2 1,45 opera'dan nakil. 

Praga - 13 Saat başı - 19,30 
asker[ musiki - 20,20 konser - 21 
~metana salonundan nakil - 22 Brüno· 
dan nakil. 

Budape,te - ıo, ı 5 Konser -
J 3,05 Hudapeşte koncer orkestra(ı tara· 
tından konser - 17 çocuklar için -
20,l 5 Tsigıın musikisi - 21,15 dans 

Moskova - 7 den 23 e kadar 
neşriyat 

Varşova - 1 3, ıo matine - 19,30 
konser - 2 1,15 hafif musiki - 23,1 0 
Chopin'in eseri - 2~.50 dan" 

Mr. Gru -
Şerefine Amerikan 

kolonisi ziyafet verdi 
Hükumeti tarafından Tokyo · 

sefirliğine tayin edilen sabık 

Amerika sefiri Mr. Gru şerefine 
dün şehrimizdeki Amerikan ko

lonisi namına Tokatlıyan otelin· 
de ikiyüz kişilik büyük bir öğle 

ziyafeti verilmiıtir. 
Istanbuldaki tanınmıt Amerika

lılarm hemen hepsinin bulunduk· 
ları ziyafette Roberkolej müdilrll 
Mr. Gets'le Amerikan kolejin· 

den Mis Brums ve Amerikalı 
tüccarlar namma bir zat birer 

nutu'.< söyliyerek Mr. Grunun 

Türkiyeden ayrıldığım görmekten 
doğa o teessürlerini bildirmişler 
ve kendisinin Türk- Amerikan 
münasebatmın inkişafı yolundaki 

büyük hizmetlerinden takdirle 
babs ve yeni •azifelerinde muvaf
f akiyet temenni etmişlerdir. 

Mr. Gru bu nutuklara cevap 

vererek teşekkür etmiştir. 

Mr. Gru'ya ziyafette, Ameri
kan kolonisi namına Türkiye ha
brası olarak gümüşten bir tepsi 
hediye edilmiş' Mm. Gru'ya da 

buketler verilmiştir. 
Sabık sefir pazar günü şehri

mizden hareket ederek evela 
Parise, oradan da Amerikaya 

gidecektir. 
Yeni sefir Mr. Çarls Hiçkuk 

Şerril üç ay sonra memleketi

mize gelecektir. 

manyaya hareket edecektir. Hamdullah 
Suphi bey. Roman) a kralı Karo! hazret· 
lerinin memleketimizi ziyaret eôeceği 

hakkında resmt hiş bir malômatı olma· 
dığını sovlemlştir. 

Ziraat Bankası - Ziraat Ban-
1\ası nın do~rudan doğruya Ziraat vekA· 
Jetine bağlanması dü~ünülmektcdir. Bu 

• hususta tetkikat ) apılmaktadır. 

iğne Kalpte Tefrika 
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................................ , ___ ........................... .. 
Nakleden: fa. 

Franoy mühendisin elini sami· dı. Elena bizimle beraber yemekteydL 
miyetle sıktı. Çıkmadan ene! dönüp Larşe hu meselelerin biribirine bağlı 
bir kere daha tın·siyc etti: olduğunu bilmiyordu. 

- Her şeye rağmen, bi rşey söy- Eğer bilse, bu meselenin ailed 
lemeyiniz. bir mesele olduğuna hükmederdi. lş-

- Böyle bir kimse katiyen yok. te asıl muamma burada. Meselede bir 
- lyi anlaşalım mösyö ... Ada· 

1 

Rus \'ar. Fakat Ovi) ak'lar hiç bir va• 
Jetin tem il edilmesi için, bize bütün 
hakikati söylemeniz lazım. Hemen kit Ruslarla miinaH>bette bulunmuş 
hemen bütün ailelerde, kaybulmuş "'e değillerdir. Her halde hu iz bizi gene 
ya piç bir kul da \'ardır. . bir meçhule götürür. Franay ne di-

1\larki sert bir taYurla: ye susmamı taYsiye ediyor! Bildikle-
- Bizim ailemizde höyle hir şey rimi Larşe'ye söyJe~em her haJde bir 

yok. Bu ciheti de artık keselim. hoşu· netice çıkarabilir. 
na yorulmuş oluyorsunuz. 

- Peki. Esa..c;en sözlerinizden 
şüphe ettiğim yok. Başka cihetlerde 
arıyalım. Hayatınızda ... Mesehi ka
dın yüzünden birisini gücendirmiş. , 
kıskandırmış olmıya. .. ınız? Birisi İn· 

tikam hissile sakın... ı 
- Fakat böyle bir şey ol a bile 

küçük kasalarr nedi:re çalsınlar? 
- Belki içinde bir takım e~rar 

vardır? 

- Hayır .. Hem doğrusunu ister
seniz hiç böyle bir macera geçirmiş 
değilim. Şuracrkta yalnız başıma ih
tiyarlayıp gidiyorum. Hayahmda da. 
zanneder~em kim.:eye büyük bir hak
sızlık etmiş değilim. Dütün bunlar 
boş •• 

- Doğru.. Ne arasak boş çıkı· 
yor. Ortada bir iz bulamıyoruz. 

Larşe odaya girdi: 
- Ben, dedi, burada kalıyorum. 

Belki geçe bir şey bulabiliriz. Hem 
Mösyö d'Oviyak'ın ne gibi tethirler 
aldıracağını görmek isterim. 

l\lükaJeme burada bitti. Kont. 
polis müfettişini götürüp odasını 
gösterdi . I..arşe sordu: 

- Acaba. bütün odaların anah
tarlannı alabilir miyim"! Gece lazım 
olu\'erir .. 

Kont anahtarlart getirtti. müf et
tiş memnun oldu: 

- Eh, dedi, şimdi artık istediğim 
odaya girebili'rhtt. Belki d~ ı.ı.a11sı yar-

dım eder de bir ~ey bulabiliriz . 
Kont elini sıkarken: 
- Temenni ederim, dedi. 

iHTiRAS 
Aşk Kastelmeyran'Ja Lartig'i 

mütemadiyen güzel Rusların e,·ine 
çekiyordu. 

1 

Mühendis, Elena ile Sonya aley
hine delAil topladığı , .e onların müc
rimiyetine kani olduğu halde köşkle
rinin yanına gelince derhal sa'fa 
duçar oluyor ve istemiyerek Sonya
nın gözlerinin tesirine kapılıyordu. 

Lartig onu seviyor ve bu aşktan bir 
türlü kendini kurtaramıyordu. Kas
telmeyransa ihtirasını açıktan açığa 

meydana vuruyordu . Esasen herkes 
bunu görüyordu. Hatta, civar köyler
de bile bunun dedikodusu yapılryor, 

ve güzel Rus kadınının; kontla ev
lenmediği için aptallığından bahsedi
liyordu. Elena niçin razı olmuyor

Bununla beraher, Miihendis Fra• 
nay'ın ta,·s iyelerini dinliyor ,.e iki ka. 
dını göz altında bulundurmakla ikti-
fa ediyordu. 

Şimdi. Elena her gün Markiyi zi
ya rete gidi.} ordu. Görünüşe nazaran, 
Elena Markiyj tese11i etmek için elin-
den geleni yapıyordu. Yalnız. gürcü 
kadını şatoya, orada Kont yokken 
gelmiye çalı şıyor n muvaffak ta olu
yordu. Bu ~uretle, Kontun ihtiraSI 

gittikçe artıyordu. Acaba Elena'nın 
maksadı neydi? Yoksa, evlenmeden 
Kontun servetini elde etmek mi isti
yordu?. 

Bu suretle altı gün geçti. Altı 
gün Elena Konta görünmemişti. Şa.ı 

toda, Larşe sinirleniyor, anyor, hır· 

sız ve katilin muhakkak şatoda oldu
ğunu iddia ediyordu. Fakat bütün ta-

harriyat akim kalmıştı. Bunun için 
artık şatodan gideceğini söylüyordu. 
Gazetecilere de hir şeyler söyleyip 
meseleri kapatmak Iazımdr. Onların 

bir hayli darılmış, hiç birisini şatoya 
kabul etmemişti. Bu yüzden bir sürü 
de düşman kazanmıştı. 

Kont, Rusların evine gittiği za
man Elena'yı orada bulmuştu. Onu 
görmeyeli yedi gün olmu tu. Elena 
beyaz bir elbise giymişti. 

(Bitmcrli) 

Feyezan lht1mallerl 
Havaların birdebire ısınması 

yüıUnden mubtelif yerlerde çay 
ve nehirlerin taşması ihtimali baş 

gösterdiğinden vilayetlerde ted
birler alınmaya başlamıştır. 

Darülbedayide 
Son temsiller 
Y almz bugün 

akşam saat 
21,30 da 

roıouo lürt~s~ 
Musikili Komedi 

Beste1'6rı : 

Hasan Ferit 
1. Galip 

h~tınbul Belediyni 

SıhirTiyaİl'osu 

1111111111111111 
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T enzilith halk gecesi 

Halk, Talebe ve Zabitan gecesi. 

Yakında: K A F A T A S 1 
du? Çocuğunu mu düşünüyordu? ------ - -------
Hep yalan ... Mühendis, onların ne fe· Bugün ak~am R4Şii Rıuı 
na niyette oldukJannı ,.e Elena'nın, ~aat 21,30 da TiYATROSU 
çocuğunu ne gibi işlerde kullandığını Şehzadebaşı 
biliyordu. Küçük Mişel'in parmak izi 
elan cebindeydi: 

- Bu muammanın anahtarı her 
halde hudur. diyordu, küçüğün odaya 
ne aramıya gittiğini bir bilsem, üst 
tarafı kolay. Zira, Markinin şatosuna 
tarafı kolay. Zira, Markinin şatOf'ına 
giren hırsız kadından sonra, Kont• 
taki hırsızlık teşebbüsü oldu. Bu te
şebbüsü Sonya ile Mişel yapmışlar-

Otello 

5 prrde 2 tablo ~ rw Şekspi rin şah e· O 
seri. 
Zabır.ana, mual· 

Jimlcre ve talebe) e 
birinci 50 duhuliye 30 k uruş. 

r ..................... _ 
Bütün görenler tarafmdan şayanı hayret bir fılm olduğu 

beyan edilen 

SEVGiDEN SONRA 
(Apres l'amour) Bu akşamdan itibaren 

GLOR-Y A'da. 
tekrar iraesine baılanacaktır. LEONCE PERRET'nin vücuda 

getirdiği bu muazzam eseri Ye muktedir mümessilesi: 

Gaby Morlay ve Victor Francen'i 
henüz görmemiş olanlar için müstena bir fırsattır. ilaveten: 

FOX halihazır dünya havadisleri. Çinin son hadiseleri. 



•• 
Manzum piyes: 5 safha •• Yazanlar : MUnir Hayri 
ve Behçet Kemal •• ilk sahneye konu~ 19 Şubat 

1932 •• Ankarada Halk evi tiyatrosunda. 

Daha mektep su·alarında il<en 
kendini kuvvetle gösteren istidadım 
uzun bir tahsil devresinde gerçekten 
olgunlaştırılmış olan Münir Hayri, 
genç n ateşli ~air Behçet Kemalle!' 
birlikte Çoban adh bir manzum piyes 
Yazdılar. ilk defa Ankara Halk e-' 
'"inin açılma güniinde tem.sil olunan! 
Çoban. her şeyden evvel, Türk gw~li-, 
ğini toplayıp yiirütecek olan eyimizin 
büyük gayesi dolayisile, böyle bir a
çılma gününe çok rara~an mükemmel 
bir eserdir. 

.Münir Ha)·rinin olgun san'atkar 
ruhu, Beh~et Kenrnlin ateşliliği ve na 
zını kudretiyle birleşmiş, ortaya oriji
l1af, poropağandacılrk noktasrndan 
kun·etli bi!: sahne cıkmıstır. . , 

Münir Hayri. akını da sahneye 
koymuştur . .l\fetöransen olan onda da 
kudretini gö,;;teren bu arkadaşımız. 
ke:ıdi eserinde, Türk sahnesine yeni 
~yler de kazar.chrmıştır. Plastik de-. 
korlar, Balk E' i sahnesinin güzel ter· 
tibatınd,rn ilk defa i.stifade edilerek 
tatbik olunan ışık oyunları, bu cüm
ledendir. Sahne, ancak Anupa tiyat
rolarında ı:;örülebilen sahnedir . Ese
rin bir yenj tarafı c'a, çift sahneli olh 
nıasıdır . 

Tarih semholü, elindeki tarih ki
tabını anlıyamryan bir mt>ktepJi kıza 
asıl tarihi,bu alemin biricik cahidi O· 

lan, asil tarihi anlatıyor ve oı;a binbir 

kahramanlık vak'asından birini açıp 
~Ö!'teriyor. Tarihin açtırdığı perde
nin içinde şu menuu canlanmış bu
luyoruz: 

7ak'a eski Anadolunun küçük bir 
şehrinde cereyan eder. Perde açıl
drğ: zanan bir çobanın, çoban kızına 
heslediği temiz sevgiyi canlandıran 
hi~ rıhneyle 'rak':l başlar. Bu sevgiyi 
C'"ban şl);l ... anlatır: 

Rana yol gösteren, lıız ı•eren bay
rak 

Canlanmış karşımda bir. krz ola
rak 

Okşarım saçını senin tuğ diye 
En coşkun lti.slerim bu, başbuğ 

diye 
içimde bir ordu gibi dizildi 
lluhunr bir karargalz olmayı bildi. 
Emrl't: hazır onlar harbe • akına. 
7.aten coban kızı onun ,·atan ~eY· 

:?İsinin de bir timsaEdir: 

nın kendisini ilk gördüğü gündenbe-
ri çoban km zannetmesini istemiş
tir. 

:> incj tablo tarihin bu va.k'ayı hü
lasa etrneı.ıine tahsis edilmiştir. Genç-

Jik.-.in diyen, onu bağrına basan, tari
hi de milleti gibi hurafelerden kurta
ran biiyük Gazinin Türk gen~liğine 
hitabesi le piyes biter. 

Ey Türk genci! 
Birinci l 'azifen Türk istikl<ilini, 

Türk Ciimlıuriyetini ilelebet mulıafa. 
za etmektir • 

. . . . . . . . . . . . .. "· 
/Jlulıiaç olduğun kudret damar
larmdaki a.9il kanda mevcuttur. 

Çoban, bir poem olabilirdi; an-
can maatteessüf böyle bir şey şimdi-

lik henüz zamanın işidir. Bu eser di
daktik bir manzümedir. Manzum ol• 
mak ona darlık ,.e biraz monotonluk 

vermiştir. Manzum olmasaydi, mu
hakkak iyi bir piyes olurdu. Bfr de 

ön sahne:ıin rolünü biraz kısmak 

faydalı olacaktır sanırım. Çünkü a-

sıl sahnenin yarattığı heyecanı dur-
durduğu zamanlar oluyor • 

Eseri Ankara gençleri temsil et

tiler. Hepsi iyi tahsil görmüş olan bu 
gençler içinde bilhassa derece sırasi

le Hariciye Vekaletinden Hasip Bey 
üçüncü ihtiyar rolünde, Adil Cemil 

Bey birinci ihtiyar rolünde, D. D. yol• 

larından Sadi Bey tarih rolünde 
Cümhuriyet Merkez bankasından Su
ni Bey Bey rolünde, Behçet Kemal 
Bey çoban rolüncle, Sabiha Faik Ha-
nım Beykız rolünde, eserin büyük 
mana.ı;ırnı anladıklarını Ye gerçekten 

bir artist ruhu taşıdıklarını göster
mişlerdir. Diğer büfün arkadaşlar da 
muvaffak olmuşfardır, Denebilir ki, 
eser kusursuz temsil edilmiştir. 

Tar.ihin, •n büyük çocuğu Gazi 
hakkındaki ı-{aygrsrnr gösteren tablo 

hir şaheserdir. Münir Hayri, yalnız 
bu tablo~ile de haklı olarak öğünebi
lir. 

* * * 
Çoban, akından farklı olarak bir 

tez piyesidir. Her şeyden evvel yeni 

icra ve iflas 
l Uts tarafı 1 inci sayfada J 

mine olur. Kanunun göstereceği 
sulbler müstesna, tetkik merci
lerinin kararı kat'idir. 

icra ve iflas memur ve müs
tahdemleri kusurlarmdan ileri 
gelen zarar ve ziyandan mes'ul
dür. Zarar ıören zararmı kusuru 
yapandan veya kefilinden ister. 
Bunlardan istifası mümkün ol
mazsa devletten ister. Bu tak· 
tirde hazinenin mes'ullere veya 
kefillerine rücu hakkı vardır. 
Devlet mes'uliyetine iştirak ettiği 
vazifedarlardan teminat istiye
bilirJer. 

Dairelerin tuttukları zabıtları 
alakası olanlar görebilirler ve 
suretini alabilirler. 

Bu zabıtlar hilafı sabit olun
cıya kadar muteberdir. 

icra daireleri aldıkları ıeyleri 
nihayet ertesi gün sağlam bir 
bankaya, yoksa, mahkeme veya 
sandıklarına yatırmıya mecburdur. 

icra memur ve müstahdem
leri akraba ve alakadar bulun
dukları kimselerin işlerini göre· 
mezler, derhal bunu mercilerine 
haber Yerirler. 

Daireler yılda en az birdefa 
teftiş olunur. Memur ve muavin· 
lere tevbibten azle kadar ceza 
verilir. Tevbih ve aylıktan kesme 
ceıasmı tetkik mercileri de ve
rebilir. 

Bu şikayet tetkik merciince 
kabul edilirse muamele ya bo
zuhır yahut düzeltilir. Memu
run sebepsiz yapmadığı yahut 
ieciktirdiği işlerin icrası emro
lunur. Tetkik merciine arzedilen 
hususlarda basit muhakeme usulü 
tatbik olunur. 

icra müddetlerinden istifade 
hakkı olan borçlu bu hakkından 
vaz geçebilecektir. 

Tetkik merciince karar ve
rilmedikçe icra dm durulamaz. 

Kanunda gayrımeakul tabiri 
gemilere de şamil olacaktır. 

( Yarın : ilamlar nasıl icra 
olunacak? ) 

Sensin gittiğim yer, sensin bu 
diyar 

Kahka.'ıan bülbülii, rıülüşün qiilü 
Sarı başakl<rrla başın örtülü 

tarih ~nlayr~rnı zihinlerde köklesti~ 

recek bir telkin kuvvetini haizdir. Büyük maçlara doğru 
Sonra, eser herşey olan halkın için

den çıkmış gence dayanmaktadır. O 
genç ki, vatan.:n her karış toprağın
da kanı, her emeğinde alnının teri 

Göz yaşın 11ağmuru, qözün dnr.izi 
Kaşında fJ;r zafer takrnrn izi. 

Fakat biraz sonra gelen bir kala-
oalık ~oban krzınr her vakit olduğu 
gibi bir peri gibi kayholmrya mecbur 
~der. 

Gelenler yurdun ihtiyarlarıdır. 
Kurultaydan eYvel memleketin kuru
luşuna ait h:ıtıralan canlandıran bir 
kayanın dibine mucize ararnıya gcl
?t\işlerdir. 

O mucize çobandır. Zaten biraz 
!i:.onra gelen kurultayda bu anlatıla
caktır. Diişman murahhaslarının 
lllücadele:n kısa ke!'mek için ortaya 

attrklalir birer er seçip döğü~türmek 
fikrı kabul edilince çoban bu işi ba
Şarm.ak ' 'azifesini i.istüne alacaktır. 

3 üncü tablo tarihin bu hadiseyi 1 
tetkik n muhakeme etmesini temin 
~der. 

4 üncü tablo hir villanın içinde 
ltıUcadelenin sonunu hekliyen bey kı
~rn istiraplarile başlıyor. Gelen ha
~rler hiç iyi değildir gibi göriini.i

l-·or. Hatta bedbin ihtiyar işe çoktan 
hitıniş nazarile balnyor. l<'akat Tür
li.üıı gü,•endiği bilek ne zaman tahmi
tıi hoşa ~rkarrr. ('oban muzaffer ol
ltıuştur. 

1 
Bey çobanı yanında alakoymak 

"ter. Hatta kızını ona ı;;evinerek ni
Şallhyacaktır. Fakat coban km eoba-
41lt bunu kabul etmeı;;i.ne manidir·. Pi
l'~in bu noktasında Bey kızının an
~~tn. başını miğ'ferlerden sıyTrması 
Şı halleder. 

Gafil <;oban perinin son lıfomm 
bu işte.' 

~I t'-oban kız, Bey kızından başka 
tııse değildir. Ancak, sevdiği çoba-

vardır. 

Sinanoğlu 

Kontesin hiddeti 
Vaktile Amerika reisi cumhu

ru Rosvelt aleyhine kendisini Is
veç Kıralına takdim etmediii 
için bir milyon dolarlık zarar ve 
ziyan davası açmıya kalkan 
kontes Jda Klauzen Nevyorkun 
Madisor Garden eğlence yerinde 
yapıJan bir köpf.lı: sergisinde bü
yük bir skandal daha yapmıştır. 

Kontes, Kapis isimli köpeğini 
sergiye ve müsabakaya sokmuş
tu. Fakat hakem heyeti, Kapis 
isimli köpeğin muayyen sikletten 
fazla olduğunu ileri sürerek, 
birinciliği Misteres Juliet Slote 
isminde bir hanımın köpeğine 
verdi. 

Kontes, rakibesini, köpeğini 
açlıktan öldürmekle itham ede
rek lcararı proteste etti. Fakat 
hakem heyeti kararda sebat etti 
ve ona ancak ikinci mükafatı 

vermekte ısrar etti, Kontes ken
disine verilen mükafatı yere ata
rak, hakem heyeti huzurunda 
çiğnedi. 

Hakem heyeti, kontesin hid
deti karşısında sükunetini muha
faza etmişti. Fak at şimdi aley
hine dava açmıfbr. 

[Üst tarafı J inci sayı fada.] 

takım halinde görmek için fırsat 
teıkil ediyordu. Takım Avni, 
Bürhan, Suphi, Nihat, Mitat, 
Celal, Kemal Şefik, Leblebi, Latif 
Rebiiden terekküp etmişti. 

. Birinci denede mütevazin fa. 
kat ahenksiz geçen oyun ikinci 
devrede Galatasarayın ağır bas
masına ragmen Galatasarayhlar 
hakkında iyi bir fikir Yermedi 
Muhacim hatti asla kendini bula· 
mamış bir halde idi. Bilhassa 
Latif fena aksıyordu. Müdafaa 
sayılacak kadar fena halde ve 
iaabstsiz vuruşlar yapıyordu. Haf 
hatta takımın digerlerioe nisbetle 
en iyi kısmıydı. Takım umumi
yetle yorgun ve nefessiz görünü· 
yordu. Sıfıra karşı iki sayile ve 
ve Galatasayın lehinde biten 
maçı antrenör Ms. Penam idare 
etti. en büyük hususiyeti 
el vuruşlarını cezalandırma
masıydı 

Bu maç önümüzdeki büyük maç
lar arifesinde de iyi bir intiba· 
bırakmadı. Galatasarayın bir iki 
hafta sonra Fen erle belki Macar 
lar ve lngilizlerle karşılaşmada 
muvaffak olabilmesi için fevkal
ade çalı,ması iizımdır. 
lzmir·Manisa muhtelitleri maçı 

lzmir 11 - Anadolu ajansı) Ma
nisamuhtelil iyle Izmr muhteliti Al .. 
sancak spor sahasında karşılaştılar. 
Müsabaka ;} - O lzmir muhteJiti lehi-
ne neticelendi. 
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Yarıaki Ankara 
Göl - Opera meydanı - Stad -

Park - Fabrikalar 
Yarınki Ankara Avrupaya örnek olacak 

bir Türk şehridir 

Ankaranın tayyareden glirUnUşU bir 

HAnkara haftası,,nın son sa· 
ytsında Ankaramızın yarinki şekli 
hakkında dikkat ve alakaya de
ğer bir yazı çıkmıştır. 

Bu yazıyı aynen alıyoruz: 

Yarınki Ankara, A•rupaya ör
nek olacak bir Türk şehiridir. 

istasyon önünde, şimdi idman 
mıntaka binası olan eski fidan· 
hk sahası, e1'ki şehreminlerind\!n 
HaydarB.in duvarla çevirdiği koca 
meydan, 250-300 metrelik koca 
bir lak olacaktır. Bu yapma gö
lün suyu, Çubuk koyağmda ya
pılmakta bulunan büyük bentten 
gelecek ve gün battı tarafından 
ince suyu akarak g5lün ıuyunu 
akar tutacakbr. 

Göl, Ankarada deniz ve su 
severlere büyük bir kazanç ola
cak içinde sandallarla gezilebile
cek yüzülebilecektir. Nafıa ve
kaleti, göJün su hesaplarile meş
gul bulunmaktadır. 

Gölün etrafı park olııcaktır. 
Kenarında çailayanları buluna· 

itfaiye meydanı, opera mey
danıdır. Şebirin operası burada 
yapılacaktır. Opera meydanında 
bir kmk kanatlar abidesi dikile
cektir. 

Havuz başında Gazi bulvarı 

üzerine memleketin asayiti için 
can veren şehit zabit memur ve 
neferlerinin hatıralarına bir abi
de yapılacaktır. 

Millet meclisinin altındaki boş 
sabaya 180-86 metrelik Anfite
atr stadı bnlunan X 340-190 met
re!ik bir stadyom kurulacaktır. 

Stadyomun Akköprü yanma 
1200 X 660 metrelik bir sabayı 
dolduran bu yol bir koşu yeri 
yapılacaktır. Stadın projelerini 
profesör Egli yapmaktadır. 

Erkek lisesinin arkasındaki 
Hacet tepesi park olarak tanzim 
edilecektir. 

Akk6prüc!eki bostanlar yeşillik 
olarak bırakılacaktır. lstanbul 
treni Ankarayı böylece yeşil bir 
ova üstünde seliımlıyacakhr. 

işçiler mahallesi bu bostanla
rın gün battısına kuruJacaktır. 

Erkek lisıesi arkasında Hacet 
tepesi park olacaktır. Cebeci 
şosesile tren hattı arasında ge
niş bir spor meydanı bırakıla
caktır. 

Şehirin mezarlığı, şimdiki Ce
beci meıarlığmın hatip çayının 

karşı tarafına düşen karşıhğı uy
gun görülmüştür. 

Havaıazı elektrik fabrikaları-

nın bulunduğu mıntaka, fabri
kalar mmtakası olacakbr. 

lıtasyon gene şimdiki yerinde
dir. Yalnız bina ve şekil deği
şecek Ankaraya yakışır büyük
lükte olacaktır. 

Eşya lstaıyonu ismet Paşa kız 
enstitüsünün karşısında hazır
lanmakta olan binalardır. 

Y enitehirdeki demir yolu al
tındaki köprü 40 metre genişli
ğinde olacaktır. 

Yüksek mekteplerin binaları 

Cebecide topJanacaktır. 
Devlet binaları, Milli Müdafaa 

vekAletile Çankaya caddesi ara
sındaki sırtı süsleyecektir. Me.
mur apartman ve!' evleri de boı 
yerleri dolduracaktır. 

Kalenin altındaki pirinç hanı 
müze olacak Kalenin etrafı park 
haline konulacaktır. 

Şebirin çarşısı gölün altında 
büyük bjr santral halinde topiat-
tırılmak istenilmektedir. , 

Yollar 
Bugünkü şehircilikte en mü· 

bim noktalardan biri yollardır. 
Ankara caddeleri, fazla mas· 

raf olmaması için, çok ıeniş tu
tulmuş değildir. Bununla beraber 
bir çok yerlerin yıkılmasına, 

satın alınmasına lüzum vardır. 
Açılacak baılıca ana yollar 

şunlardır. 

Samanpazarı - Halkevi - Istas· 
yon caddesi. Bu yol asfalt ola
caktır, açılmasına baılanmışhr. 

Çankaya - Havuzbaşı caddesi. 
Asfalt yapılacaktır. 

Nümune basahanesi önünden 
Cebeciye geniş bir yol açıla• 
cakbr. 

Büyük bir yo\, Cebeci, telıiz 
arkası, Akköprü semtlerinden 
şehri bir yarım daire halinde 
sararak sekizinci kilometreye va
racaktır. 

Bu yoldan bilhassa nakil va
sıtalariyle kum, kireç gibi yapı 
nakliyatında istifade edilecektir. 

T elgaz arkasından - istasyon -
Havuzbaşı - Cebeci arasında bir 
yol açılacaktır. 

Anafartalar Kara oğlan cad· 
desi 27 metrelik olacaktır. 

Saman pazarı caddesi, bir 
kıvrılışla 27 metre üzerinden Ka
leye çıkacaktır. 

Kooperatifin önünden Işıklar 
caddesinden istifade suretiyle 
kaleye bir cadde çıkacaktır. Ge
ne kooperatif önünden İsmet Pş. 
mektebine 15 metre geniıliğinde 
bir cadde açılacaktır. 
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Jzmİr rıhtım şirketi 
Suiistimal ve sahtekarlık maznunları-. 
nın muhakemesine yakında başlanıyor 

ihtlkAra karşı şiddetli tedbirler alındı 
Hususi lzmir muhabl:-imiz yazıyor: 

(Dedikodusu aylardanberi de
vam eden rıhtım şirketi suiisti· 
maline ait tahkikat artık bitti. 
Meıele yakında mahkemeye in· 
tikal edecek, adalet yerini bu· 
lacaktır. Bu mühim suiistimalde 
teıbit edilen suçlardan birinciıi: 
Rüşvet almaktır, fakat öyle bir 
rüşvet ki miktarı çok yüksek 
ve devamlıdır. ikinci suç, sahte· 
karhktır. 

Sahtekarlığı yapmakla maznun 
olan rıhtım şirketinin sabık mü· 
dürll M. iv Gifre ile melisi ida· 
re azasından M. Jurdan ve mu· 
hasebeci M. Peredir. 

lstanbulluların kendisini tanı· 

dıkları avukat Gat Franko Ef.nin 
suçu; firari Nafia komiseri Emin 
beye devamlı bir surette verilen 
rüşvette alAkadar olmaktır. 

Şirketin sabık maslahatgllzan 
Cici namiyle maruf Galip bey 
veznedar mösyö Kasar; ıirkette 
tutulan şifreli bazı defterlerle 
mühim bazı vesaiki ortadan kal· 
dırmak ve bir kısmını imha et
mek suçlarından maznundurlar. 

Senelerce devam eden bu mü· 
him suiistimal, nihayet imtiyaz· 
nameyi tetkik eden ve şimdi 
belediye mürakıbi bulunan sa· 
bık maliye memurlarıodan Meh
met Şükrü bey tarafından mey
dana çıkarılmıştır. Bu şeref he
men hemen yalnız bu memura 
aittir. 

Mehmet Şükrü bey vaktiyle 
bir kaç tirkete komiser olarak 
tayin edilmişti. Rıhhm tirketi 
heıab~ tını tetkik etmek isteyin· 
ce defterler kendisine Yerilme· 
miş, sabık nafıa komiseri tara· 
fından bu vazifeden uzaklaıtınl· 
ması için li11m gelen teıebbils· 

te bulunulmuf neticede Mehmet 
Şükrü bey bu vazifeden çekil· 
mit ve belediye murakıpliğine 
tayin edilmişti. 

Orada vazife gördüğü müd
detçe rıhtım şirkdi imtiyazna· 
mesinin tetkikatiyle . meşgul ol· 
muş, imtiyazname mucibince 
hükumete verilmek lazım ielen 
varidat hi ssesinin verilmediğini 

haber almış, daha bazı mesele
ler duymuş ve bunlar hakkında 
maliye vekaletine bir rapor gön
dermiştir. 

M. iv Gifrenin ticarethanesin
de babası Gifrenin adamların· 
dan olan ve uzun zaman şirket· 
te çalıımı~ bulunan iki ecnebi 
memur vazifeden çıkarılınca An· 
iraraya giderek şirketteki bütiln 
ıniistimalleri, sahtekarlıklan rü~

vetleri alakadar makamlara ha
ber vermişlerdir. 

işte; ondan sonradır ki bu yüz 
binlerce liraya baliğ olan ve 
ıahtekirhk yapılmak suretile or• 
tadan kaldınlan hükumet hisseıi 
meydana çıkarılmış, sabık Nafia 
komseri Emin beyle daha bazı 
zevata rüşYet verildiği tesbit 
edil mittir. 

Evvelce haber Yerdiğim gibi 
Yerilen rüşvet; defterde Ernest 
namında birisine verilmiş gibi 
~sterilmektedir. M. iv Gifre 
ile M. Jwrdan bu müstear 
namın ''hcsabatı muallaka., ya 
ait oldujunu söylemi~lcrae de ni-

hayet sabık nafıa komiserine veri 
len para olduğu itiraf edilmiştir. 

Tetkikata göre sabık komisere 
Yerilen rüşYet mikdarı yüz bin 
liraya yakındır; Bazı zevatla 
Osmanlı hükQmeti zamanında 
bir nazıra da yüz bin liradan 
fazla rüş•et verildiii anlaıılmış
tır. Hatta sabık nafıa komiserine 
her ay 250 şer lira rüşvet Ye
rildiği ve bu paranın guya Mar
silyada bulunan bir yazıhanenin 
masrafı olarak gösterildiği def· 
terlerin tetkikinden anlaşılmıştır. 

Defterler üzerinde tetkikat 
yapan ve ehli vukuf olarak in
tihap edilen ecnebi ve Türk ban
kaları müdürlerinden mürekkep 
heyet de verdiii raporda ıirke
tin sahtek~rlığını ve yolsuzluk
larıoı tesbit etmiştir. 

Mutantiklikçe t•hkikatın ikma· 
!inden sonra mOddeiumumilikçc 
serdedilen esas mutalaanamede 
M. iv Gifre,yle M. Jurdan,ı.1 ve 
Perenin sabık nafıa komiseri 
Emin Beye şirketten devamlı bir 
surette ve yiikıek mikdarlarda 
rüşYet vermek ve hasılattan bir 
kısmını gizlemek için tifreli def· 
ter usulile hususi evrakta ve ti
caret defterlerile senetlerde sah· 
tekiirhklar yapmak, Mösyö ]ur
dan, ju Gifre, Pcre, Gad Franko, 
Kasar'la Galip . Bey bu evrak 
ve defterleri ortadan kaldırmak 
ve bir kısmını imha etmek cü· 
rümlerinden maznuodurlar. 

iddianamede maznunların bu 
suçları işledikleri yapılan hazır
lık tlbkikatı Ye ilk tahkikat ne·· 
ticeıinde anlaşıldığı müdellel ve 
mufassal surette izah edildikten 
sonra Türk ceza kanununun 220, 
345, 348, 80, 220, 65 inci mad
delerine 2öre haklarında son tah· 
kikatın açılmasına Ye duruşma· 
oın asliye ceza mahkeme"inde 
yapalmasına karar Yerilmt'si ta· 
lep edilmiıtir. 

Veznedar Kasarın bu suçlar· 
dan dolayı men'i muhakemesine, 

sabık komiser Emin 
Bey takip ettiiioden ceza mah· 
kemeleri usulü kanununun 198 inci 
maddesi mucibince hakkındaki 
takibatın tatiline karar verilmesi 
istenmektedir. 

Mustantiklikçe maznunlar hak· 
kında bir kaç güne kadar karar 
ve:-ilecek Ye muhakemeye asliye 
cezada başlanacaktır. 

lhtlklr meselelerl 
lstanbul razetelerinde şeker 

ihtikArından haklarında kanuni 
takibata bqlanan Ye müddei
umumiliğe verilen tüccarlar ha· 
beri lzmir piyasasında icap etti
il derecede tesirini göster· 
mittir. 

Burada da ıekerciler; lstan· 
bulda olduğu aibi teker fiatla· 
rını oldukça yillcaeltmişlerdi. 

Mıntaka ticaret mlldürlüğünce 
alınan seri tedbirler neticeıi ola· 
rak fiat tereffüllnün ~nüne geçil· 
miştir. Bu seri harekete karşı; 
sair eşya fiatlarında da bekleni· 
len tereffü görülmemittir. 

Kontenjan tedbirini istis· 
mara yeltenen iki muıevi tüccar 
hakkında ihtiklr kanunu muci· 
bince muamele yapılmış, tanzim 
edilen evrak mıntaka ticaret mü· 

Bütün kurşunlara ı~veç gurubuyla mil·l'll V AKIT ın ""~t 
R .., .., 1 zakere devam ediyor! K.. ..k .l"' l 1 

agmen sag. 1:1?~fı?1etin 1~32 borçlarının uçu 1 an ar~ 
Ecel, bazao, insanın hiç bek- tecıh ıçın bazı ~ırket Ye gurup· IOdefosı yüz kuruştur p;;.. 

lemediği bir sırada gelir. Bazan lara müracaat ettiği yazılmııtı. 1 Memur istiyoruz - Taşrada, 
da, ne kadar ısrar ederse etsin, Bu ıirk~tler arasında bulunan kazılarda mal satacakur, hangi kazada 
yandan geçer ve bir türlü pe· ve Irmak - Milnos - F evzipaşa • sauş yapacaksa o kaz:ının yerli ~.halisin· 
şiode koştuğu kimseye tesadüf Diyarıbekir hatlarını İnfa eden den olması şarmr . mektupln munıcaat; 
etmez. lsveç gurubu bu tecile mukabil Jsranbul Postahane.sı 400 

Genç bir Fransız küçük zabiti şimendifer programından bazı Cı§aloDlunda satıUk mU• 
Limoj ıehrinde bir kızla evlen- tadifit istemiıtir. Ayrılaıi bir kemmel hane - Oğaloğlunda k!· 
mişti. Bal ayı biter bitmez, Fran· komisyon bu mevzu üzerinde gir dört kattan ibaret on oda, bir salon, 
sua, yani küçük zabit, kumanda· çelışmaktadır. Şirket 2 Kanunu· bir cıhannüma, bir mutfok. bir kiler, hah· 

k b• çc ve müşremi!Atı saireyi havi mükemmel 
nma müracaat ederek, baş a ır evnl 1934 tarihinde bitirmeyi hane satılıktır. Talip olanlann Galatad• 
tarafa naklini istedi ve Liyon taahhnt ettiği bu hatların bu Mehmet Ali paşa hanında (41) numaraya 
şehrine tayin edildi. Fransua, tarihte bitemiyeceğini ileri süre· müracaat eylemeleri. 
evi?i ve .karııını terkedere~ Li- rek yeni bir tarih istemektedir. -------------' 
moJ şebrınden kalktı ve Lıyona Hükumetin bu guruba borcunun Sabhk klgir hane - Dh·an· 
h 

y l k yolunda tramn}· caddesinde k~gir dört 
areket etti. a nız, arısının ıon taksitini 934 eylülünde ve· kattan ibaret dört oda, bir mutfak, bir 

Traboma olarak verdiği on bin recektir. Taksitler şimdiye kadar sarnıç. bir ırnyu, daraçayı havi munıa-
frankı da almayı unutmamıştı. çok muntazam şekilde tediye 7.am \'e nezareti fevkalldeli kAgir hane 

Evde, yalnız, parasız, kocasız l t satılıktır Talip olanların Galatada Meh· 
o unmuş ur. met Ali pıışa hanında (41 ) numaraya 

ve aşksız kaian gelin, kocasının mürıcnat eylemclerı. 
tayin edildiği yeri öğrendi ve, .Matbaamıza nelen eserler: 

Ucuz ve acele satıhk otel 
ve kahvehane ve gara) - Sir· 
kecidc Salkımsöğütte tramvay caddesinde 
( J 2) oda, iki salon, ve müştemillltı sal· 
ı evi havi otelle altındaki kah,·ehıne \'e 

oraya gitmeden evvel, Limoj 
şehrindeki bir silahçıdan bir 
brovning de almayı unutmadı. 
Fakat, zavallı kızın hali o kadar 
sinirliydi ki, silahçı, bir hadiseye 
mani olmak üzre, tabancaya boi 
fiıekler doldurmayı münasip gör
müştü. 

Madam Fransua, P.lindeki ta· 
bancamn boş o duğundan biha
ber, Liyonda, kocasının kışlası-
nın önünde beklemiye başladı, 
ve Fransua neşeli neşeli ve g-ü· 
lerek kapıda görününce elindeki 
tabancamn bütün kurşunlarını 

üstüne sıktı. 
Fakat bütün kurşunların pat

lamasına rağmen, küçük zabit 
ayakta duruyordu. 

Etraftan koşuşanlar buna hay· 
ret etliler. Maamafih, kadının 
Ustüne atılarak elinden silAbı al· 
dılar ve onu lcarakola götürdü
ler. Orada, zavallı kadın ağlaya 
ağlaya halini anlattı. Komiser, 
karı kocayı barıştırarak kadmın 
derhal Limoj'a dönmesini tenbih 
etti. 

Kadıncağız ne yapım, razı 

oldu. Fakat iıtasyona git
meden evvel, bu sefer Liyon 
şehrindeki bir silihçıya giderek 
başka bir tabanca aldı v~ silah
çıya, dom dom kurşunları koy· 
masını tenbih etti. Sonra, tekrar 
kocasının peşine düştU. 

Kadın, Fransuayı, şehrin cad· 
delerinden birisinde kolunda 
başka bir kadınla görünce: 

- Artık bu sefer.kurtulamaz· 
sın. 

Diye tabancasını çel<ti ye sık· 
tı. Fakat hiç bir kortun patla
madı. Gene kadının elinden si· 
Jabını aldılar. Tesadüfe bakınız 
ki, Liyonlu silibçı da, Limojda
ki gibi düşünerek, bir cinayete 
mani olmak için, tabancaya boş 
fişenk koymuşmuş. Ve t.. u iki te· 
ıebbüsüoe rağmen kocasını öl· 
düremiyeceğini an:ayınca kadın 
da artık e•İne dönmiye mecbur 
oldu. 

dürJüğünden müddeiumumiliğe 

sevk olunmuıtur. 
Bu iki tüccar; Avrupada?ı ge• 

tirttikleri milhim miktarda emle· 
ayı; Istanbulda daha fazla fiate 
satabilmek için burada gümrük· 
ten çıkarmamış, lstanbula gön
dermiştir. 

Mıntaka ticaret müdürlüğü; bu 
suretle hareket eden tüccarların 
tevkifleri suretiyle haklarında 
takibat icrası ve mallarının sev· 
kine mümanaat edilmesi muvafık 
olup olmıyacağını iktısat veka
lalinden sormuştur. 

ihtikar tetkik komisyonu te· 
şekkül etmiş ve işe başlamıştır. 
Burada ihtikar hakkında mınta· 

ka ticaret müdürlügüne yapılan 

müracaatlar pek azdır. 

Demiryollar 
mecmuası 

1 Mart 932 tarihinde intişar e
den Demiryollar mecmuası, bu sa.
yisiyle sekizinci neşriyat senesini 
idrak ediyor. Memleket ve mes
lek irfanına bihakkin hizmet eden 
bu mecmuanın son sayısı şimdiye 
kadar intişar eden 84 sayısı gibi 
birçok zengin mündericat ile çık
mıştır. Bu nüshada neşredilen o
tuza yakın muhtelif ve mütenev
vi, cidden müfit mevzular arasın
da Cer Müdürü Tevfik Fazlı, 
Samsun işletme müfettişi Hüseyin 
Yakup, Ticaret ve Hasılat Müdür 
muavinleri Cemal ve lhsan Ali, 

itıls~lindeki garaj ucuz satılıktır. Talip 
olanların Galatada Mehmet Ali paşa ha· 
nında (41) numaraya müracaat eylemeleri. 

Sallam ve kelepir. Irat sa• 
tan almak lstlyenlere - lstanbu· 
Jun şerefli Ye eğlenceli bir me,·kiJnde 
senevi (7.000) lira kira getiren emlAk 
satılıktır. (Bedeli için bir ı.,~mı peşin alı· 
narak mütebaki muknsseten Ye yahut İki 
sene sonra verilmek üzere kolaylık gös· 
ttrilir) fazla mıılömat ve taf sildt almak l~· 
tiyenler Galatadn Mehmet Ali paşa ha· 
nında (41) numaraya müracaat eylemeleri· 

Hareket Müdür muavini Cemal, Acele satılık hane ve tınn-
1statistik Müdürü Ferit, mecmua Rumelihisannda Alitorlak mahallesinde 
Müdürü Mehmet Ali Beylerle di- çeşme sokağında bir katı kıtgir bir katı 
ğer tahrir heyetinin makaleleri ahşap iki kattan ibaret dört oda. bir 
vardır. mutfak, bir hamam, bir kuyu, bahçe, 

Devlet demiryollarınuzm za- elektrik ve müştemilttı saireyi havi hane 
rar edip etmediğini ve ne şerait ve ittisalinde fırın saulıknr. Talip olan· 
tahtında çalıştığım okumak ve öğ tarın Ga'atada Mehmet Ali paşa hanında 
renrnek, memleketimiz ve cihan (41) numaraya müracaat eylemeleri. 
demiryoUannın vaziyeti hakkın- Sat.lak dUkkfin _ Mahmutpa· 
da tam bir fikir edinmek istiyen sada Kürkçü hanı alt katında ayda ( 14) 
okuyucularrmrza bu çok kıymetli on dört lira kirası olan bir dükk!n sa· 
mecmuamızı tavsiye eder ve mec- tılıkur. Talip olanların Galatada Mehmet 
~uanm yıl dönümünü tebrik ede- Ali paıa hanında (41) numaraya müra· 
nz . caat eylemeleri. 

De~~~l et~~f~~ik H:t:daJfı~~~: ~ıl ~~001\mill ı 1 ~ ffi!\fılfill~ 
den tedarik edebilirler. Doktor 

• "' * 
Ankara vllAyett 
Maarif Cemiyeti hayırlı bir 

ıeye girmiştir. Millet Mektep· 
lerinde okuma yazma öğrenen 
Yatandaşlara Ye mütaleaya hevesli 
dimağlara faydalı bir yardım ol· 
mak üzere bir neıriyat serisi 
içinde bilhasaa ( ıeyahat kitap· 
ları ) mühim bir mevki tutmak
tadır. 

Maarif Cemiyetinin bu seriye 
ait olmak Uzere hazırladığı ki
taplardan ikisi intişar etmiştir. 

Hafız Cemal 
Dahilt hstahklar mutahaası•• 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2.30 dan 5 e) kadar lstan· 
bulda divanyolunda 118 numaralı hu• 

susi kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ve tedavi eder. Telefon: İ.!" 
tanbul (2. 22398) 

Neşredilen kitap kıymetli 
muallim seyyah Kandemir B. in 
Ankara viliyeti seyahatı intıba• 
}arından mürekkep bir cilttir. 

Bilhassa ilk ve Orta mektep 
muallimlerine taniye ederiz. 

•• 
Usküdar- Kadıköy Ve Havalisi 

Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi 
Hissedarlar umumi heyeti 31 Mart 1932 Perşembe günü öğ• 

leden eynl saat 11 de Şirketin Üsküdar'daki merkezinde adi 
surette toplanacaktır. Esas mukavelename mucibince en az bet 
hissesi olanların hisse senetlerini içtima gü·nünden bir hafta ev· 
veline kadar Şirket vezneıine yatırmaları ve duhuliye var.skası 
almaları ilin olunur. 

Göru,uıecek ı,ıer 
1 - idare Meclisi Ye mürakıp raporlarının okunması. 
2 - Bilançonun tasdiki ve idare Meclisinin ibrası. 
3 ....... Şirketimizle lstanbul Belediyeıi ve E-.kaf Umum Müdllr 

lOğü arasında akdedilen 31·6-931 tarihli mukavelename tatbikatı 
için idare Meclisine ıelihiyet itası. 

4 - Esas mukaYelenamenin · 34 üncü maddesi Mucibince lda• 
re Meclisinde inhilat eden azalık için intihap icrası 

5 - Milrakıp seçilmesi ve ücretinin kararlaıtırılması. 

Maraş Vilayeti Daimi Encümeninden: 
2657 şer lira keşifli bef adet Polis ve Jandarma karakolu 

ayrı ayrı aleni milnakasaya vazedilmiştir. 2 Nisanda ihaleleri 
icra kılınacaktır. 20816 Jira keşifli bir mektebin inşası kapalı 
zarfla münakasaya Yazedilmiştir. Nisanın 26 ancı çarşamba gnnU 
saat 14 te ihalesi icra kılınacağı ilan olunur._ (884) 
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Dünkü Keşi.dede k Zd an Numaır 
Beyazıtta Yeni ikbal kişesi bayiii Rııtat B. listeıniizin gösterdii~i iikraımiye er· 

biletlerin ibrazında erhal tediye edecektir 
On ikinci tertip Tayyare piyaoioıunun ikinci keşidesi dün Darülfünun konferans salonunda yapıldı. Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan 35000 lira çıkmadi 

Dün büyilk olarak yalnız 45956 numaraya 15000 lira çıktı. Keıideye bugün öğleden sonra devim edilecektir. 

ürk N Türk N Türk N 1 'ürk N 1 Türk 
No li o. l' o. 11· o. ı· o. l' • rası ırası srası ırası ırası 

8 3 o 14 9 1 5 o 5 8 5 '-'----=3=0~===""*"=7 4=1.,,10 3 l 7 50 

ür N 1 ürk N . ürk N Türk 1 N 1 Tür r=-==" 
lirası 0

• lirası 0
• lirası 0

• lirası o. lirası I 

65, 30 184 150 648 30 831 30 334 150 
136 30 321 30 828 30 871 50 432 30 908 

489 30 697 150 275 30 1191 30 4·1 ı 50 
539 30~ 733 30 320 150 135 '30 48 3 50 
694 30 784 30 507 30 166 30 538 30 

244 30 323 30 !)40 30 501 903 50 478 30 9741 
245 30 333 30 982 50 50

1 
912, 30 617 30 23021 

729 50ı 696 50 925 150 527 3 198 30 516 30 
747 50 782 50

1
15046 f 500 612 3 253 30 5591 30 

271 30 359 30 9181 30 984 30 16016 30 857 30 115 
274 50 387 50 213 50 12127 30 23 30 896 30 192 

8451 30 801 30 95 50 619 50 394 30 620 30 
966 50 so9 so 104 so 630 ıOoo 410 30 895 50 

400 50 402 150 236 50 133 30 128 30 903 30 193 
4421 30 419 30 241 30 175 30 t 551 30 973 30 332 
500 30 460 50 388 30 180 30 266 5 98 71 30 34 7 
588 150 513 50 40 l 30 520 30 292 30 20002

1 
30 367 

884 50 622 30 496 30 5291 30 302 30 32 30 485 
933 50, 784 150 534 567 30 337 30 104 30 490 
9 o q 5o1 8 4 8 3 o 5 4 4 6 o ol 3 o 3 9 o 1 5 o 1 ı ı 5 o 5 3 o 

1079 30 915 30 552 704 30 708 30 131 30 593 
233 1500 992 30 560 804 30 7 58 30 1421 150 602 
4471 30 5074 50 595 8411 30 16763' 50 192 30 7971 
573 30 85 30 645 852 50 821 30 238 50 866 
5741 30 187 50 655 923 50 876 30 440 30 887 
630 50 290 30 65 7 967 30 915 30 592 50 899 
640 ] 500 327 50. 717 30 971 30 923 50 621 50 968 
öSS 30 533 50 722 30 l 3046 30 936 50 646 30 240011 
660 so 604 ıooo,1 798 30 73 50 989 3ol 110 so 25 
670 30 631 30 823 30 177 30 17027' 30 859 50 311 
93 t 30 655 50 924 50' ı s3 30 69 50 8 76 30 35 

2018 30 673 30 994 30 2261 30 165
1 

50 934 50 83 

1500 993 30 296 30 150 50 8111 3 418 50 946 50 
3o 21053, 2soo 3 tO:ll 30 233 30 064 30 443 30 956 ısoooı 
'30 108 150 31 50 248 5 908 50 478 50 665 30 
50 227 30 119 1000 3441 3039145 30 480 50460t3 30 
59 266 30 224 30 365 50 l 50 50 486 50 89 30 
30 274 30 244 30 369 30 151 50 592! 30 198 LOOO 
50 354 30 297 s~or 436 30 162, 1500 593 30 224 30 
50 599 50 5 t 8 30 6 t 6 30 201 3 627 ı 50 234 30 
30 613 30 649 30 791 30 280 150 672 30 2971 30 
50 685 30 660 33:t 815 30 322 50 693 30 298 150 
30 864 30 850 o: 81911, 30 528j 30 697 30 313 30 
30 28000, 30 8071 J 000 821 150 ô 191 50 878 30 376 30 
50 197, 150 938 30 865 50 024 50 915 30 454 30 
50 291 1000 3 2003 30 870 30 673 150 4 3096 30 4 70 50 
30 3041 30 191 30 920 50 759 50 102 1500 4 75 30 
30 328 150 2051 30 360221 30 839 30 260 30 4 78 50 
30 357 30 213 30 25 30 903 150 365 50 572 30 
50 454 30 292 50 73~ 50 906 3 530 50 625 30 
30 5s1 ıooo 391 30 230

1 
30 924 30 614 30 652 1so 

21 30 694 30 10018 30 2691 30 162 50 953 150 l 10 
37 10 939 50 80 30 1so ı 50 t 63 soı 954 50 l 32

1 

91 30 959 30 sı' so. 4101 ıso 1661 50 21033 30 186
1 

127 30i 6049 50 135 50 496 30l 2341 50 76
1 

30 2 761 
430 30, ı 47 30 150 50 66 ı 5oJ 594 10 229 30 387 
436 150 169 30 192 30 901 50 695 30 304 30 403 
514 30 189 30 2241 30,14139 50 715 30 333 30 4421 
549 3<) 302 30 383 50 1841 50 815 150 388 30

1 
523 

617 10 388 30 403 30 232 50 824 30 4271 30 5241 
714 30 3531 3~ 669 30 567 30 874 50 478 30 525 
759 30 447, 30 683 30 655 3?ıJ 630 30 528 30 527 
860 '30· 586 30 700 50 572 30, 943 30 575 30 531 I 
929 30 8241 30 765 30 6241 3or: 95 ı so 626 30 1ı7 
087 30 997 30 772 50 798 30 18004 50 672 50 955 
092 50 7085 30 779 30 821 50 77 50 728 30 994 

3065 30l 112 30 827 30 828 30 118 50 7311 5025167 
67 30~ 277 50 880 30 84ö 50 635 50 764 50 471 1 
92 150 381 150 11037 30 862 30 C20 50 784 50 496 

125' 30 4·55 30 49 30 870 30 360 30 816 1 OOQ 5 78 
486 30 585 30 90 30 996 30 368 50 ~20 l 4 30 651 
4901 50 679 30 125 30115000 30 408 30 20 1 50 652 
530! 30 110, 30 175 30' 170 30 418 30 45 30 788 
531 30 748 50'1 29/ 30 172 50 435 30 136 50 902 
551 150 752

1 
30 311 30 281 30 497 30 166 30 954 

1 ı 501 :ı 611 30 8381 301 320 30 343 589 30 209 50 973 
631 30 918, 5011 335 30 364 50 615 30 242 30 26066 
661 997~ 30 440

1 
30 442 50 619 JO 243 30 ıoı 

970 8069 30 456 30 499 30 7 l 3 ı 50 399 50 131 
4008 101 r l 500 466 30 539 30 868 30 427 30 163 

84 181 30 594 30 607 150 992
1 

30 480 '30 45Q 
oo ::ıo2 so 613 30 6os 3o 1 ı 90 ı 21 

30 508 30J 49 ı 
74 402j 50 627 so' 609 l 5o j 33 30 651 30 5ö2 
84 545 50 633 ı 50 65 7 150, 1931 1501 697 50 578 

30 585 30 421 30 251 30 940 30 656 30 676 30 
30 6071 30 479 50 289 30 952 30~ 775 30 680 30 
30 6421 50 48 ı 50 326 50 40029 30 799 30 780 50 
50 785 30 570 50 363 50 85 30 897 150 861 50 
3 o 8 5 9 5 o ö 7 1 1 o oo 4 2 3 3 o ] 2 1 3 o 9 9 4 3 o 9 9 Q 3 o 
30 926 30 679 50 429 30 183 3044029 30i~7142 30 
30 940 150 6801 30 452 30 2051 30 38 30 1 76, 50 
50 947 30 755 50 486 30 418 3C 56 30 255 30 
30 957 150 8491 50 583 50 469 30 64 30 301 1 30 
30 986 30 936 50 591 30 567 30 l 09 50 366 30 
50 l9012 30 989 30 785 50 700 30 116 30 405 30 
30 1 27 50 330161 30~ 848 30 761 30 ı 62 50 586 30 
30 162 50 107 30 858 30 792 30~ 172 50 6041 301 
30 192 50 131 30~ 906

1 
3041057 50 352 150 644 50 

30 262 50 1191 3o!l 920 1500 67 30 389 30 65 ı 30 
30 333 30 191 501 988 30 96 5~ 489 30 704 30 
30 452 so 223 so 37093 30 121 50 498 ıooo a19 30 
30 518 50 439 30 112 30 285 30 561 30 7401 30 
30 564 1000 5321 30 25'2 50 34 ı l 30 650 30 885 30 
30 63 t 50 652 50 288 · 5o•ı 343 30• 652 30 904 50 

150 651 30 708 30 319 50 381 50 695 30480431 30 
30 675 30 742 30 3 l2 ı 50 427 50 807 30 88 30 

150 684 150 74 7 30 434 30 543 30 3771 50 96 30 
30 719 30 753 30 654 30 560 30 909 30 147 50 

150 819 1000 805 50 683 30 564 150 937 105 13~ 30 
150 8241 50 807 30 692 30 602 30 45030 30 220 30 
30 924 1000 891 30 744 30 721 30 117 150 257 30 
5030010 30 918 30 799 30 777 30 274 150 266 150 
10 50 30 34098! 50 8 79 50 990 30 281 30 371 30 
50 276 50 293 1000 909 50 t2013 50 390 30 579 50 
30 287 30 303 30 991 30 28 30 398 50 641 30 
30 4641 301 394 30 381051 50 99 30 419 30 6481 30 
30 474 301 422, 150 199 50 1061 30 423 30 730 50 

•' • • ••• : ... t • .. • • • ~- 1 • 1 • • ·, ."' . . . ... . .... .... : \ "' •' . . )~ . .. .. ,.~ . .... . : .. ' 

1 Aa. mk. Sa. Al. komisyonu ilanları , ______ _, SEYRiSEFAtN 1 Devlet Demlryolları ilanları 1 
Miktarı 

1450 
1800 
2750 
1645 

Metre Konya orta mektebine kapalı zarf 

Merkez acentası. Galata köprü başı 13. 2362 
Şube A. Sirkeci Muburdarıadc a.2 HD2740 

Haydarpaıa ve Usküdarla civarında mukim demiryollar men
subninin tedaYileri zımnında ber gün gidecek doktorlar için bir 

Büyakada iskelesindeki 9 sene müddetle ve aleni münakasa ile bir otomobil kiralana-
No. lı dükkan müzayede ile cakhr. 

l - 3 sene için kiraranacaktır. Bu işe talip olacakların Haydarpaşa işletme müfetti~liği ka-
Teminat yüzde 10 ihale 15 - • l · d d 'k d ki · · k k 26 3 932 840 

,, Maltepe askeri lisesine ,, ,, 
,, Kuleli lisesine ,, ,, 
,, ÇengeJköy orta mektebine ,, ,, 
,, Erzincan orta mektebine Aleni münakasa 

3 
_ 

932 
saat 

17
. ı emın en te arı c ece erı şartnameyı o uyara - • • cu-

Yukarda isim ve miktarı yazılı mahallere hizalarında g().,terildiği nçhile ------------"' marteıi günü saat 15 te mezkur müfettişlikte icra edilecek mli
dördü kapalı ve biri aleni münakasa suretiyle beş şartnaımede lacivert elbi-

lik kumaş satın alınacaktır. 15 -mart -932 sah günü saat 14,30 da ka- deki satın alma komisyonunda İcra nakasaya yüz lira teminat akçesini hamilen i~tirakleri ilan olu-
l>alı zarf münakasalan ve 16 ya kadar aleni münakasaya Harbiye mektebinde edilecektir. Taliplerin galvanizmala- uur. (947) 
~~hn~makom~onundaicra~Iınacakh~ Taliplerin prtnameve nüm~ nacak alitlan gö~ek için ~eri ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
11tsini görmek için komisyona müracaatları \'C iştirak için de kapalı zarf mü- Baytar mektebine \'e pazarlığa işti.. lstanbul Evkaf müdürlüg~ ünden: 
llakasaıarma a.it olanlar için bir şartnamesi nçhile hazırhyac:akları teklif rnk için de muayyen ''aktinde komi:r' 
~tktllparmı ihale gününün muayyen vaktinde komisyon riyasetine vermelc- yonumuza müracaatlan. (238) (910) Hademei bayaratın Mart 1932 yoklama muamelatı ayın ye-
l'i \"e alent münakasa için de 16 ya kadar iştirakleri. (219) (644) ., "' * dinci Paıarteıi gününün yirmisine kadar devam edecektir. Alaka

• • • 
Kuleli lisesi için l,150 takım maa 

8aı-puş eJbise pazarlık suretiyle ima) 
~tt.irıilecektir. PazarJıgı 13 - .Mart 
- 932 pazar günü saat 16 ya kadar 
lfarbiye mektebindeki satın alma ko· 

~unda icra Jalınaca.ktrr. TaJip-
letfn rtn · .. k · · k • şa arnC6lnj gormc ıçın omıs-

l'ona müracaatları ve iştirnk için de 
lttuayyen vaktinde hazır bulunmaları. 

(236) (908) 

• • 
t levazım teçhizat ambarında rnev· 
:;..~-olup fomlre muhtaç 13 lrnlem mı· 
--a alAtı pnz.n.rhkln. :tamir dtirile • 

ccktir. Pazarlığı 14 mart 932 pazar • 
tcsi günü saat 16 ya kadar Haribyc 
mektebindeki satın alma komisyo -
nunda icrn lcıhnacaktır. Taliplerin 
mızıka alatını görmek için Tophanede 
Teçhizat ambarına n pazarlığa işti

rak için de muayyen vaktinde komis • 
) onda hazır bulunmalarr, (237) (909) 

* * * 
.Askeri baytar mektebinde mevcut 

1802 adet alatı baytariyenin gah·a -
nizması pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 14 mart 932 pazarte:;i giinü 
saat 16 ya ıkadar Harbiye mektebin· 

Askeri mekteplerle hastaneler 
için 18.000 kilo toz §eker kapah 
zarf uretile satm almacaktır. Mü· 
nakasası 21 - Mart - 932 pa • 
zartesi günü saat 14,30 da Harbi
ye mektebindeki sabn alma ko -
misyonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve iştirak 
için de §artnamesi veçhile hazırlı
yacakları teklif mektuplarını ihale 
gününün muayyen vaktinde ko -
misyon riyasetine ver:meleri. 

.(230) (742) 

darların ilmühaberler deki suallere ayrı ayrı ve yegan yeg n mu
vazzab ve musarrah cevap vermeleri ve heyeti ihtivariyenin unvan 
Te vazifelerini de ili ve etmeleri ilan olunur. (92 l) 

Şebinkarahisar vilayetinden: 
Şebinkarahisar Su,chri arasında ve Kelkit ırmağı üzerinde 

alh bin yüz on sekiz lira muhammen bedeli olan ve kırk bış 

metrosu münhedim bulunan ve balen üç yüz on beş metro tu
lnndeki Tonuk köprüsünün ahşap ve demir aksamı 28-2-932 ta· 
ribinden itibaren yirmi bir gün müddetle ve kopalı zarf usulile 
müzayedeye vazedilmıştir. Bedeli ihale üç ay zarfmda iki taksit
te alınacaktır. Keyfiyet ilin olunur. (839) 
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k SPiRi 
n sakınınız 

~ Komprim 1 • 
1 ınız 

AHI -AMAM! :·SANCr .CiEÇTİ.:·. 
••• ARKAM! BiR ALKOK YAKISI 

5111 kıvrandıran bu beUe1111 •t•ttk• had ••ftCtY• "'ttn d~fı v• 
uate etmunelt " M .. ""'N~ah co\ı. Y~• .,. a.U Alkok yaktu •ıııııı.ı 
'"-'n ~""" •• l'luleuı,. btf' tedbtri ,.fıdlf Saf'ct ıc-l&rar ıelmed.n 
hcrnc" bu ıraı.ıyı •lr~• mahalle- tatl:.ik ediruı A•dctnu rne .. ~ .... 
'"'t ol.,rtwnuı Daima cı•nnud• bır •eya tlın Alkok Yak••• tııtıt1un 

clt.arutu.ıı . V\olcudv" her hane• bLt ... nc11ına kar•• haor- ~• "'"'" 
•ur tedbirdir 8r.ı' clu1\&n• ıllçtan da1'a "'"e-uardu1er Sıı •ıınule 
"'•tıul olurkf'Pı o ela lr.endı •aıifeıinı corur Her ırcıaOede 
bulunur Fakat Alkok iomlai hatU"ınırda ıuıvnuı Taklıtkr ... dcn 
eakuunu. 

Türkly~ Umuml Acentalorı : 

G· & ~· BAKER Ltd 
ISTAHIUL 

Joılo luıuıu "'' 
iııa .. ı.uı SANCIYI İZALE EDER 

Yalova malmüdürlüğünd en: 
AMELİYAlSIZ BASURA ÇARE 

Samanlı köyünde şarkan değırmen su bendi garben şose yo:u 
şimalen değirmen bendi ve şose cenuben de Emlaki Milliye tar
lasile mahdut 60 c!önüm tarlanın mülkiyeti müzayedeye çıkarıl-

HEDEN SA 
MEMELERi KURUTUR KANI KESER 

EVCAI TESKİN EDER mıştır. Taliplerin 13 Mart 932 tarihine müsadif pazar gönü Ya
lova Mal müdürlüğüne müracaatları. (813) 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
J 3. K. O. Sa. Al.Ko. dan 1 
Muhabere alayının bulunduğu kış • 

]a ile. süvari bölüğünün bulunduğu 

p'.lvyondaki elektrik tesisatı tamir e-

dUecektlr. Pazarlığı. 16 mart 932 çar
şamba günü saat 14 te icra edilece -
ğinden taliplerin o gün ve saatte ko• 
misyonda bulunmalan ve keşifname • 

sini almak istiyenlerin her gün ko -
misyona müracaatları. (122) (929) 

* * • 
lstanbul levazım eşya ve teçhizat 

ambarı ihtiyacı için satın alınacak 

650 adet tahtanın, lil mart 932 sah 
günü saat 14 te komisyonda pazarlığı 

yapılacaktır. Taliplerin o günü ve sa· 
atte komisyonda bulunmaları ve şart

name~inj almak isti) enlerin komisyo . 
na müracaatla n. (1 20) (927) 

* * • 
Harbiye mektebi ihtiyacr için 

terzi ve kundura dikiş makineleri 
le bunlara ait muhtelif malzeme 
aleni münakasa suretilc satın a
lınacahi.ır. Münakasası 3 Nisan 
932 pazar günü saat 16 ya kadar 
Harbiye mektebindeki satınalma 
.komisyonunda icra kılınacaktır . 
Taliplerin şartnamesini görmek 
için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de muayyen vaktinde 
korni~yonda hazır bulunmaları. 

(242) (937) 

--- Dr. Ihsan Sami ---• 

Öksürük Şurubu 
Oksürük ve nefes darlığı için 
pek tesirli ilaçtır. Dilvanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

.__Her eczanede bulunur._ .. 

VAKIT-J 
Adres: lstanbul Ankara caddes 

\'akıt yurdu 
Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370 
Posta kutusu : 4t> 
Telgraf: lstanbul VakıL 

Abone !artları: 
1 .i ıı l 't Aylık 
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Hariçte - 800 1450 2700 
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ı~ - 4 satın geçen i!Anlımn fazla 
saurı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumı 

neşriyat müdürü: Refik Ahmet 
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nedir 
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Yetiştirmek. 
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Eskişehir Vilayetind 3D: 
Eskişehir - Söğüt şosasının mebdeinden 1+600 inci kilo· 

metrusuna kadar olan kısımda beşyüz metruluk harap 
kısmın tamiratı esasiyesi 3189,75 lira bedeli keşifle 28 - 2 - 932 
Tarihinden 20-3·932 pazar günü saat on beşe kadar açık müna· 
saya konmuştur. 

Taliplerin bedeli keşfin % 7.S ğu nisbetinde teminatı muvak· 
kata akçası veya bank mektubu vermeleri ve inşaatın devamı 
müddetince ehliyeti Nafia Baş Mühendisliğince musaddak bir 
Fen memuru veya çavuş isthdam edeceklerine dair memuru 
veya çavuşu teabhütnemesinin yevmi ihalede ibrazı lazımdır faz-

la malumat almak isteyenlerin Nafia Baş Mühendisliğine müracaat 
etmeleri luzumunu ilan olunur. (795) 

Istanbul Gümrükleri 
Muhafaza Müdirliğinden: 

1 - Gümrük Muhafa memurları için (Bir kasktle bir ceket 
ve pantolondan ibaret) 718 takım elbise pazarlıkla münaksaya 
konulmuştur. 

2 - Pazarlık 20 Mart 932 tarihine nıüsadif pazar günü saat 
14 te lıtanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Mühürlü Jazime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım 
nümuneleri her zaman için M üdiriyete müracaatla görülebilir. 

4 - Şartname nüshaları Ankarada Gümrükler umum Mu· 
hafaza kumandanlığı kaleminden ve Istanbul'da GümrUk Muha· 
faza Müdiriyetinden atanacaktır. 

5 - Taliplerin şartnamesini alarak ve nümunelerini görerek 
ve şerik iseler vesikalarile birlikte ve 0 

0 7,5 teminatlarile bera• 
ber belli gün ve saatte pazarlıkta bulunmaları. (914) 

lstanbul Polis Müdürlüğünden: 
Memurini zabıta için imali muktazi 231 takım sivil elbise ve 

231 takım ııvil kaput ve olmiktar sivil ıapka kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak fiat hattı layık görül· 
düğü takdirde 27-3-932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te 
jhaleyi kat'iyesi icra edılecektir. Taliplerin şeraiti ve nümunele· 
rini görmek üzere idare komisyonuna ve teminat akçesile teklif 
mektuplarını yevmi mezkürd~ saaat 14 dekadar Vilayet defter
darlık dairesinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (857) 


