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Say alla ti 
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Başlıyor 

Balkan Haftası 
llrabhaslar bugün geliyorlar, yarın Balkan 

ticaret odası merasimle açılacak 
ııı_ 1Balkan birliği fikri etrafında altı 
~;kan memlektinde tezahürat ynpıl -
~ iizere her sene bir Balkan lı~fta • 

-.ırtip edildiği malumdur. 

~
Geçen senPki Balkan haftasında 
tiınizde Balkan memle'ketleriui a • 

~dar eden türizm meseleleriyle 
~ul olunmuş ve .oalkan türizm fe • 
.;..l'1l8yonu senelik kongresi burada 

anmı!Jtı. 
~932 senesi Balkan tezahürat haf • 

da bugün başlamaktadır. 
M..._lı~lkan haftası bugünden MaYJS1n 
f.'ltti beşln<:i çarşamba gününe kadar 
~anı edecektir. Türk Balkan bir • 
~ grupu bu seneki hafta da şehri • 
~ de Balkan memleketlerini alaka • 
~t' eden ticari, sınai ve iktisadi mese • 
r~r etrafında tezahürat yapılacak, 
,,._feranslar verilecektir. 
\.~illi grıupumızın reisi Trabzon 
~Usu Hasan Bey, işleri dolayısiyle 
~arada bulunduğundan Balkan haf 
~ tezahUratını, Balkan birliği cerni -
L...~ lstanbul şubesi ve hukuk fakül -
,.. telsi Tahir Bey idare edecktir • 
'Şehrimizdeki tezahürata Balkan 
s':lentlerinden iştirak edecek mu -
9' !lalar bugün muhtelif vasıtalarla 

lirn.ize ıeleceklerdir. 
\ 't ann saat 10,30 da Ticaret odasm -
~Balkan Ticaret ve Sanayi o -
~ IJl açılıma merasimi yapılacak, bu 
Sİıtle ikinci Balkan konferansında 
~~ kararlardan biri faaliyet sa -
t-lt a intikal etmiş olacaktır. Yarm 
~ 13 te Tahir Bey Tokatlıyan ote -
~f murahhaslar şerefine bir öğle 

'ti( er. verecektir. 

Halkan haftası tezah6rabnı idare edeek 
Hukuk fakültesi reisi : Tahir B. 

hasına çrkanlmasına çalışılacaktır. 
Balkan memleketleri arasında yapı -
lan posta nakliyatmın diier ecnebi 
memleketler için tatbik edilen tarife -
den daha ucuz bir tarifeye tabi tutul -
ması esasına müstenit olan Balkan 
posta ittihadının altı Balkan memle -
keti tarafından derhal kabul edilmesi 
kabil olmadığı takdirde memleketi -
mizle Yunanistan arasında tatbikine 
başlanması muhtemeldir. 

~ 11rahhaslar lstanbulda bulun -
~an müddet zarfında fabrikaları, R • • •• h H g ve ticaret müesseselerini geze - eısı cum ur z. 
~ • Türk ticaret ve sanayi erba -

taaıştmlacaklardır. 
~ ~ilecek müesseseler arasında Fe Amerika veLltvanya seflrlerlnl 
S• Süreyya Paşa mensucat, Cihali kabul buyurdular 'i:"• Sfllhtarağa elektrik fahri • V k · · 

'l!tı ve mezbahalar vardır. Ankara, 20 ( a ıt ) - Reısı 
~ .! hafta içerisinde Atinada umu · cumhur hazretleri bugiin saat l 7de 
:-ıtı~hat,, Sofyada içtimai siyaset, . ·k h k • 
~tta Balkanlar!. alaka~:ı~ eden mllttehıt Amerı a ~ 6metlerı 
~l\ 1 meseleler, Bukreşte tunznı ve biiyiik elçisi M. Sberrıll cenap· 
~'liı..~ .talebe birlikleri konferanslar . . . M . !i;'°"' tez:ıhü~t yapılacaktır. larıyla Lıtvaoya elçııı • Jurgıs 
~ ... ~afta ıçerısınde Halkan konfe · Baltrusaitis cenaplarını kabul 
~~ kararlarından olan Balkan 
"=!ttlhadı projesinin tatbikat sa . buyurmutlardır. 

Japonlar · · 
kimlerdir? 
'•sa -._ Onların hayat ve husu• ,, ..... 

--~., rlne dair ba,ıadıGımız 
~·· merakl• kıa1mlerına 
'''tir. BugUnkU yazımızda 
~" imparatorunun nesd 
111.._ ••ıına ve ••hsında eski• 
~ hftlll 11 11asd topladttın• 

• 

'" ltlerakh malOmet bu• 
•1111z. 4UncU sayfamızda. ""Japon lmpar11toru HlrohHo 

Sabık Franaız Baı•eklli 

Heryo'nun 
Rüyası! 

Sabık F raneız Baıvekili , 

Avrupayı müttehit hükümetler 

halinde garmek }atediğini yaz

mııbr. Bu m&bim makaleyi 

Belgrad'ta ihtilil mi? 
• 
Italya - Yugoslavya 

hududu kapatıldı 
Siyah el ~etesl yeniden dirilmiş ve 

laallyete başlamış ... 
Yuğoslavyada mühim hadiaeler vu • '~~r""."'~--;:-,,,...,~"""""".....,.-'......,-,_..., 

ku bulacağını bildiren haberler ı·e ~ı. op 
telgraflar birbirini takip etmektedir. 
Hattd Ronuıdan Anadolu ajansına 
gelen telgraf haberine göre Belgrad'ta 
vdhlm karğaşalıklar btıflalmftır. llıı 

telgraf ıudur: 
Roma, 20 (A.A) - Zara'dan 

ıazetelere bildirildiğiıae göre bu 
ıebir cİYarında hudut bath dün· 
denberi kapablm11tır. Bu yüzden 
Yugoslav1a arazisiyle her türlü 
münakalat inkıtaa uğramııbr. 

Israrla ortada dolaşan bir ı•· 
yiaya giSre bu tedbir ıon giin· 
lerde Belgrad'ta vuku bulduğu 
rivayet edilen vahim kargqahk· 
lar neticesinde ittihaz edilmiıtir. 

• • • 
Yugoslavya, diier taraftan bn

tün diinya matbuabmn dikkat 
ve alAka11nı Ozerine toplamııtır. 
Çnnka postayla gelen Londra 
razetelerinin muhabirleri de Yu
goslavyanın dahili vazıyetinden 
uzun uzadıya bahsediyorlar. 

Deyli Ekspresin Viyana maha· 

Vahim brgişalıklara sahne olduıa rlvayeı 
edilen Belgrad'tan bir görünüş 

birine göre Yuroılavya'da ıid
detli bir sanıör tatbik olunduğu 
için Hirvatiıtan, UsluYinye, Bos
na ve Herıekte wkubulan ihti· 
llller hakkında malQmat ıızma• 

- Alt tarafı 2 inci sayfamızda-

bugnn 4 nncü uyfamızda bu· Şirkete lştirakta Mazuruz, diyorlar 
lacaksınız. 

....A-...ld• ....... •en ____ ,............., ____ ._..y apurcular Meclis riyase-
Yenı ştır tı·ne bı·r ı·stı·da verdı.ler Herkea ne derse desin, içtimaı ve 

fikri faallyetlerimJ.zin en tekemmül 
etmiıi, en Avrupa'lılaımışı, edebiya -
tunızdır. Galiba, bazı güklek ıalr ve 

~Iuhtelll firmalara alt 141parçagemlmlz var 
ııan'atkdrlannuz, bizim bUgi ve zevk' ~~~~~~~m~n;r:~~~A"I~ 
ıerJlgemlzin çok gukaruıına çıktıklan 
i~ir ld, onlan, dağ baılanndaki 
uzak manzaralann müphemliği içinde 
biraz ıUlk, biraz bulanık görüyoruz. 

Dlln, aziz dostum Ahmet H(işim, 
samimi ve mümtaz bir arkadaş top • 
lantıaında, bize, genl yazmıga baş • 
ladlğı bir şür seri.sinden parçalar o • 
kudu. Bu fiirler, henüz ayak deg • 
memif meçhul bir ruJı ikliminin malı -
1Ullerigdi. Bu, olğun bir kalbin top -
rağında bügümüf ve zengin bir dima -
ğın güneıinde kızarmış çiçekler, ne 
bir hıdırellez çagırımn gelincik ve pa • 
patgelerigdi, ne de bayağı rulıların 
aglandoz ormanlannı sarsan avamll -
ribane bir lırtına • • 

Bunlar, ruhun dolaıık inbiğinden 
titiz bir hünerle süzülmüş sıcak renkli 
damlalardı .. 

Bize; oturduğumuz koltuklarda, 
tatlı bir hüzün akşamının alaca Yolla -

_ ..... Mlln vapurlaramuıdan bir kaçı 
Milli vapurlanaıızın bir ıirket ber aldığımıza göre, vapurcular 

halinde itletilmesi hakktnda bir bu teıebbilsleri arasında 8. M. 
liyiha projesi hazırlandığı ve ba 
tasavY11ra esasen muhalif bulu· 
nan vapurculann Ankaraya tek· 
rar bir heyet göndererek tqeb· 
bilsata firiıtikleri yazılmııb. Ha-

MeclW reisliğine bir istida ver
miılerdir. 

Vapurcuların bu istidat.nada 
(LfJ.tfen ıaglagı ~vlriniz) 

nnı gezdiren bu ıiirleri, Ahmet Ha - ===================:==========-. 
şim, neşretmeyi düşünmigordu bile .. 
Fakat ben, tattığım bu emsalsiz zevki, 
güzel şeylere susanuı karilerime tat .. 
tırmak için, kendi.sinden, bir tanesini 
neşretmek müsaadesini aldım: 1 

TAHATl'UR 

Bir aeem lıabçeel, bir ııecrade, 

Doldoruı llavzı at.rtten bide. 

Ne kadar gamlı bu akpm ftktl, 

Balutm benzemiyor mütade. 
G6k yeıD, yer un, mercan dallar, 

Dalmıt Dattbıdekl kqlar yAde. 

Bize bir zevki tahattur kaldı, 

Bu rllnen, gölgelen dUnyade ••• 

Ahmet Hc\§tm 

Bu şür, yalnız bir fÜr değil, ıızak 
bir mttsiki, gizli bir koku, gözü renk • 
leriyle sarhoılatan bir resim, ddeta 
bütün güzel san'atlann ıyntheılinden 
vücuda gelmif, renkten bir mllsiki, 
musikiden bir şiir ve ıürden bir re -
ıimdir ••• 

Zamanın aradığı geni ıan'at f or -
mülü bu olsa gerek! 

Yusuf Zir• 

Olüme me_ydan okuyanlar 1 

Vlto Dumaa'ın gözlerl, yab ve Atlas denizi 
- Yazısı 6 ıncı sayfamızda -
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Vapurcular bir 
istida verdiler 

tebarilz ettirdikleri iddia •e mil
1 °~~ 

111 Tel .. al Ballerlerl ı · Belgrad'ta 
ı•--"a-r-•c_.

1 
_.._ ______ • __ ·-----~---------ı ihtilal mi ? 

UldUrOlmeslnden sonra lüst marı ı incı sayfa&l M. Dumerln 
talealar ıunlardır: 

1 - lıflUt malanmndan emebt kapotajm 
kaldmlmutndu 10nra deniz tlcaretlmlult> 
reyyu bir mevcudlyd beJlrmlttlr ve 
ınllll npureular, kanuni himaye ve mua,,·e -
net cören dlpr pbe ve mealelderln vaıııl ol • 
d1lk1an terakki mertebeelne, auf kendi rr-sY • 
retlertyle ve 111~ bir yerden yardım cörmeden 
7eUpııdJlerdlr. 

ı - Ötedeaherl Seyrltıefaln ldal'c6lnln 
ldareslrJUı: Jttztbaden peok tabU olarak devam 
edecelea ba.zlne tel&ft l~ln lktlaat ve -
k&lettnln \'11purcolan toplıyarak ıtlJ'ket kur • 
nuya ııevketme.I etrarmda llıılr ~ mtwa -
kereler yapdmııken, bu fikrin gerek mUlı ~:ı • 
purculufa, &'erek memleketin lktlaadl nı"n • 
faatlerlne tamamen mlku• bir şckU alurtı 
nyulmuttur. 

S - Bu U\y:ıhaya &'Öre, kurulaeak lnhlMr 
flrketl büyük bir elmertyetle bulne t ıra -
lmdım YUewla cetlrllmekte ve milli \"aııur • 
ealarla bu tlrkeUa mukadderatı 11ermaye \"!!! 

kAr ve zararla allkadar olnuyaa manınp bir 
nUle, yanaı menmp bir idare mccll1Jlnin 
lllMOllyetlae tevdi edilmektedir. 

' - Gerek lktlat, ilmi, &'fll'ek tecrtıbl-, 
lktlalıdl hayatta maatlı, öueW, hakka hu -
mılu ~tla idare olunan blr müesııeacnln 

- llıılr Taldı. k&r w Urarla alAkadar 
'\'e uprt a.ılreWdltl kendi lflle tehJi.kHL-ıl 
lntlıl eıleblleeek 11ermayedarm chter.ııtı >BU· 
vattaldyett, bulretl ve ha11&alyett göm • 
termecUflnl &Beterlyor. hrlaefala ld&N • 
•Jte. Umaa tlrkeUerlnln llall buna mı..ı . 
dlr. 

tatadMa lıuadu llOIU'a keadllltlndea ye • 
lllea vapareulutun, muvalfaldyetlJblltl tee -
..... edllmlt llıılr tekilde teala eclllmeılado 1 • 
..W elamıyuafı, bu teklln blr m~ue • 
_.. ....-..11 ldanıeldlk ytlzönden vuku 
..... lan! we unrmı VMlle ıttoau ederek 
._.. M°71erlle 79U11111f rtlrk vapureularuım 
or...._ kaJlrmunu latDM• edeeetl, f'kıı6 • 
rlyetl mDU vapurlarda olmıy&cak, blr lr -
kete lttlr&k te bl.bakkıa maldıal olaeak ms • 
setttlerla aned1Jdlj1 blldlrllmekte, bu 
tekilden ~Wrııe Türk vapurcalaruuıı 

..... flhıAaa .. tlyaf &'l•te~ IUC"Jn • 

lekeU. bpotaJ .. tlyaeau mlliltakUlf'n n 
ana e1a ... kemal derec:ealncle yapmak iaur~ 
madcll n lll&llevl tealıllııtlerl Ua ve mUzake • 
NJe ._.. elAnlrlan bDcllrllerek aeneler*11 • 

ileri ... meeleldıe :retltmlt olaaların, blıılett 
alle pelndlr81lerln lfei:& kalmuını lab( Nle. 
oek ywml tektin vüeocla setlrUme•lmJ•~ 
.._. elaeak vleclaal ~te de lı:ırt't e • 
dllerek himaye ellllllllalan rlea edllmektı-dlr. 

Nekadar vapurumuz var? 
Dnn diğer taraftan böyle bir 

ı"rket kurulduğu takdirde bu 
firkete de•redilebilecek Türk 
vapurlannın ne kadar olabilece
cejini anlamak üıere tetkikat 
yıpbk. Elde ettiiimiz neticeye 
l'Öre Tilrk deniz ticareti filosu 
muhtelif bDyllklDkte 141 parça 
gemiden mürekkeptir. Bu filonun 
l'ayn salt tonajı yek Onu 163. 79 J, 
uft tonajı mecmuu 94.408 dir. 
Gayn ufi tonajı 1000 ne baliğ 
Tork npurlan 60 d1r. 
Seyriıefain idareainin, rlmorklr 

er ve kllçOk vapurlar dahil edilme· 
dili halde, tonajlan mecmuu 
gansafi 46.66 5, safi 36.338 zi 
bulan 45 gemisi vardır. 

Kalkavan zade ve ortakları 
kumpanya11na ait vapurlann 
adedi 8 dir. Mecmu tonaj· 
lan gayn aafl 13.594, safi 
8044 tür. Sadılc zadeler kum· 
panya11nın tonajlan yekdnu 
l'ayn adi 12.658, safi 8145 olan 7, 
Kocaeli Nakliyat tirketinin gayn 
afi 512,ufl 239 mecmu tonıjında 
5, Hamdi Bey ve ortaklannın 
gayn .. fi 1556, 11fi 590 tonluk 
4, Mutafa Cemal Beyin gayn 
nfl 2786, safi 1494 tonluk 3 
remileri vardır. 

Mabmat Latfi Beyin mecmu 
tonaja p7rı safi 3071 olan 3, 
madenci Arif Beyin mecmu gayn 
-8 tonajı 1414 olan 3, Nikola 
lfea•in gaJTI ufl tonajlan 
Jeklaa 58Sti bulan 2, Hantalzade 
D.,..,UlnlD f8Jn Afi tonaj• 
lan Jektna 1206 olan 2, Barıi
lay Ye ortalduının tonojları ye
..... gayn aft 11.211, ufi 6789 
ela 5, Kırzade Şe•ki Beyin 
•ecma gayn Afi tonajı 3861 
ala 2 gemileri vardır. 

Baalardu bqka Y elkenciza· 
deler kumpanyasına ait gayrısa· 
fi tonajlan Yekdnu 101482 olan 
6, TaYiluclelere ait 1079 l'ayn 

ecnebiler, Fransa'da yaşıyan 
takyidata tabi tutuluyor 1 

Fransanın ecnebi htıkAmetlerle olan mUnasebetlerloe zarar 
verecek şerait dahilinde hareket eden ecnebilerin, siyasi 

faaliyetine nihayet verilecektir 
Par:ı, 20 (A.A) - Nazrrlar 

meclisi, Frann'da bu'.unan ec· 
nebilerin teftit Ye mürakabesini 
daha ziyade kuvvetlendirmek için 
alınan tedbirleri kabul ehıi,tir. 

Emniy~ti umumiye müfettişleri 
tarmvaylara binecekler, hudut· 
lardaki istasyonlarda ve baraket 
halinde bulunan timeodiferlerde 
ecnebilerin hilviyet varakalarıoı 
muayene edecekler ve niz.amen 
hamil bulunmaları lizın.ı gelen 
evrakı ibraz edemiyenlerin hu
dut haricine çıkarılmaları için 
derhal malumat verecelclerdır. 

"Nar.sen,, ismi verilen pasa
portların Valiler tarafından tan· 
zimi veya Konsoloslar tarafın
dan vizesi, ancak dahiliye ve 
hariciye naırrlarrnm verecekleri 
karardan sonra mUmkün olacak· 
tır. Ev veya otel sıhibi her ban· 
gi bir kimse her hangi bir se· 
bep ve suretle nezdine aldıiı 
ve geceyi nezdinde veya otelin
de geçirmesine muvafakat etti· 

ği her ecnebiyi yirmi dart ıaat 
zarfında poli• komiserine ihbar 
edecektir. M&ıaferiden veya mu
telif cemiyetler içinde umumi 
sDkOn ve huzura ve Franıa'nın 
ecnebi bDkümetlerle olan mDna
scbetlerine zarar verecek ıerait 
dahilinde haraket eden ba11 ee• 
nebilerin aiyaıi faaliyetine niha• 
yet vermek için Va~iler bu bu· 
su3ta her türlü mahimatı iıtiı· 

bal ederek bu kabil kimseleri 
hudut haricine çıkarılmak fizere 
vakit geçirmekıizin Dahiliye na
zrrına bildireceklerdir. 
aa,vekllln nazırlara verdlll 

izahat 
Paris, 20 (A.A.) - Nazırlar 

mecliıinde M. Tardieu harici va· 
zıyet, tahdidi teslibat, tamirat 
borçları, Tuaa bük6metleri itti· 
hada meseleleri hakkın~ cere· 
yan etmekte olan müzakereler
de Fransıı noktai nazarlaranıa 
müdafaasını temin için aldığı 
tedbirlere dair izahat vumittir. 

M. Tardieu, mllıtakbel hükô-

mete bırakılması lazım gelen ve 
esasa taalluk eden her türlü ka· 
rarlar ittihazından sakandığını be· 
yan etmiştir. Meclis, M. T ardi
eu'oDn bu busuıta Fransız siya
si mümessillerine ve Cenevre· 
deki Fransız murahhas hey'etine 
verdigi talimah tasvip etmiştir. 

Yeni keblne, bir an evvel 
te,ekUI etmelldlr 

Paris, 20 (A.At - 11 Matın" 
gazetesi, yeni meclisin ite baş· 

lamasına intizara amir olan an'a· 
neye rağmen hemen bir kabine 
teşkil edilmesi lüzumu"nda ısrar 
etmeldedir. 

°Filbakika,, herşeye hlkim 
bir tarih •ardrr. O da Lozan 
konferanıınırı içtima tarihi o1an 
16 Hazirandrr. Bu konferans ge
rek Fransa için ve gere'.-c bütiln 
Avrupa için bayati bir ebeınni· 
yeti haizdir. 5 Haziran 1932 ta
rihinde iktidar mevkiine gelecek 
olan bir kabine bu konferann 
hazırlanmak için klfi vakit bu· 
lamıyacakhr. 

Dördüncü kontenjan listesi çıktı 
Halı ve tiftik ihracı takasa tabi bırakılmıştır 

lktısa\ Velllll Mustafa Şeref Beyin gazetemize tie'yanatı 
• - • .4 

Ankara, 20 (Vakıt) - iktisat 
vekili Mustafa Şeref beyle 16rü,
tiim. Şunları söyledi: 

- Dördüncii kontenjan listesi 
çıkmı,br. Kararnamesinde kayde 
ıayan bir cihet yoktur. Memle
ketin ihtiyacı nazarı dikkate alı
narak listeye ona glSre miktar 

ıafi ton hacminde 2, Yekta Be
ye ait 1086 gaynsafi ton hac· 
minde 2, Velizade Muıtafa Beye 
ait 1754 gayrıaafi tonluk 2, Mu· 
harrem Beye ait 278 tonluk 2, 
Alemdarzadelere ait 1656 ton· 
luk, 2, Ahmet Naim Beye ait 
2545 tonluk 2 vapur vardır. 

Yazdıklarımızdan batka Apti 
Vehbi Beyin 712, Avram laak 
Ef. nin 2189, Cerrah zade Hacı 
Eşref Beyin 76, Dede zade Sırrı 
Beyin 794, Deli Emin oğullan· 
nın 545, Giritli Mustafa Reıit 
Beyin 427, Halil Beyin 402, He
rant Ef. nin 777, Ahmet Selim 
Beyin 935, Hacı Yakup zadenin 
1034, Hüsamettin Beyin 177, in· 
giliz Hüseyin Riiatem Beyin 1220, 
lbrabim Beyin 337, lbrabim Bey 
•e ortaklarınan 95, lzmirli Reıat 
Beyin 290, lzak Salam on Ef. nin 
418, lbrabim Bey ve ortaklannın 
96, Mm. Avantiyanın 390, Miaa 
Panço Efendinin 2302, Mantof 
Salomon Efendinin 454, Mehmet 
Nuri Beyin 1718, Murat oj'lu 
Mehmet bevin 520, Meto zade 
Hasan Nuri Beyin 202, Nafi ve 
Halim Beylerin 870, Refik Beyin 
205, Rebia Hanım ve ortaklarının 
438, Saliha Hanımın 2541, Hilse
yin kaptanın 2404, Salim Tabir 
Beyin 156, Simonoveaki Efendi
nin 121, Şakir llhami Beyin 527, 
Uzun Ahmet o;lu Hamit Beyin 
65, Vasfiye H. ve ortaklarının 
317, Zeliha Hanımın 851 gayrı 
afi tonluk birer gemileri vardır. 

konulmuıtur. f,.istenio hususiyeti 
ve bariz noktalan yalnız ıekerle 
kahvenin kontenjan harici bıra
kılarak takasa tlbi tutulmasa· 
dır. Hah ve ıiftik ihracı da 
takasa tabi bırakılm11tar.,, 

Liste 
Dlrdlncii kontenjan listesi 

yann veya P•zar ıllnll resmi 
gazetede neıredilecektir. Liıtede 
tarife numaralan hizasındaki ra· 
kamlar gDmrük tarife kanunundaki 
mikyaslar fizerinC:len hesap edil-
mittir. 
Tarife No. Temmuz Ağıntoa Eylül -12 5 
A23 112 201 

2 AS4 78 299 sa 
864 30 30 30 
C64 4 ! s 
A63 5 !09 130 
C65 M4 498 s10 
A72 10 

2 C72 "3241 56590 il 1661 
4 C72 41809 36930 6933t 

c 75 so 50 so 
93 4 13 9 
30 39 35 286 

C23 25 29 45 
A47 B 47 .... 48 
8 48 A 51 ı A 54 

Ttlrklye - Fransa 
Ticari mOnasebetl 
Atlf ve Cemal berler FranH 
ticaret naz1rı He gBru,auıer 

Paris, 20 (A.A) - Havaı bil
diriyor: Ticaret Nazırı M. Rollin, 
Paristen geçmekte olan Abf ve 
Cemal Beylerden mürekkep TDrk 
heyetiyle balibazıdaki kontenjan 
tabdidatının iki memleketin tica· 
ri münasebatına olan tesirleri 
hakkında görDımıtilr. Tiirkiye 
ile Fransa arasındaki mlbadele 
rejiminin takaı u1Ulilne mllstenit 
yeni e .. .ıar Dzerine bina edile
ecği limit edilmektedir. 

Buhran vergisi 
Ankara, 20 ( V akıt ) - Mu· 

•akkat buran verriıi llyihuı 
(bu glln) bliyilk millet meclisinde 
mlizuere edilecektir. 

A 64- H 65 A 66 
B 66 O 66 H 66 

67 66 c 71 
A 97 B 9! A 98 
B 98 C 98 D 98 

90 A listesine dahil edilm iştir. 

31, 3!, I C 72, 3 C 72 tarife nu· 
mırılılar B listesine; A 33, C 66 E lis· 
t~sine, 89 tarife numaralı da C listesine 
dahil edilmişlerdir. 

1.200 Kişi 
Bombayda tevkil edlldl, kar• 

ga,altklar arttıkça artıyor 

fombay, 20 (A.A) - BugOn 
mOıl&manlardan milrekkep bir 
kafile bir tramvaya hilcum et· 
mitt yolcular arasındaki Mecusi· 
lere taarruzda bu unmuı ve bun· 
!ardan birini bıçakla ağır surette 
yaralamııtır. Bu vak'a Qzerine 
ıehirde heyecan •e galeyan tek
rar ıiddetli bir surette baıla-

mııtir. 
Zabıta memurları ıimdiye ka· 

dar 1200 kiıiyi tevkif etmitlir. 
Valii umumi bir lopçu alayıyla 

bir aDvari b&lilğü istemiştir. lb· 
tiyat efradından milrekkep olan 
her iki kuvYet iititatları tenkil 
etmekte olan bükümet kıtaahnı 
takviye ~decelı:tir. 

Vapur bath 
Yanan "JorJ Plllppar,, vapuru, 
dUn batma,, batıncıya kadar 
ranına yakla,llamamıtbr 

Aden, 20 - Georges Filippar 
poıta vapuru, içinde yangın çık· 
tığı dakikadan itibaren, suların 
cereyanına tabi olarak ilerlemive 
ba1lam11 Ye bugün Guardafui 
burnunun 145 mil timali prki· 
sinde batmııtıt. 

Ale•ler Yapuru temamiyle tahrip 
etmittir. Lombar delikleri ,1u ile 
dolmaya baılar ba91amaz vapur 
batmııtır. Suyun yüılode biç 
bir enkaz eıeri giirDnmemekte
dir. Vapur batıncaya kadar ya
nında kalan PreıerYer r&morkarn 
yangından mlUeYellit hararetin 
ıiddetiuden dolayı vapura yak
laımıya imklıı bulamam11tar. 

maktadır. 
Fakat ibtilll çiftçilere mi• 

sır değildir. Bugünkü Yugot 
ya devletinin yeglne m ...... _.. 
olan ordu da kral aleyhind 

Eskidenberi Sırbiatanda b 
nan ve mahvolduğu zannol~ 
11Siya b El,, namındaki gizb 
miyet yeniden dirilmit ve fa 
yete batlamııhr: 

1903 de Obrenovik Han 
nınr atarak onların yerine 1' 
Rorj. ve Visk hanedanını t. 
geçiren bu Siyah el cemiyeti 
1914 de Avusturya •eliahu Frli' 
Ferdinand'ı &ldürmeyi kuraD 
umumi harbin kopmuına te 
olan da bu cemiyetin reisi 
mitrevirç' di. 

Kral Aleksandr, 
amansız bir dOtman tamdığıD 
onu hiyaneti vataniye cOr~ 
itham ederek idam ettirm 

Bir arahk bu cemiyet da 
mışıa da son zamanlarda Y 
den ortaya çıkmışlar. 

Hükumet bir taraftan ord 
teskin için uğratmakta, bit 
ra1tan da tiddetli tedbir allll 
tadır. 

Siyah el cemiyetinin 
Fedara! b·r cOmbul"iyet 

M. V enizelos 
-

Relsfcllmhur olm 
sına muhalifler 
Muhalif değllf 

Atina, 20 ( Hususi muha 
mizden) - M. Veoizelos'un 
binesinde ıon günlerde in 
ede:ı nezaretlere benOz yeni 
zırlar tayin edilmemiıtir. 

Baıvekil M. Venizelos'nn, 
disine vast saJibiyet veril 
olursa, reisiclimburluğu ka 
edeceği ve baıvekAletten çe 
ceği de ıöylenmektedir. 

Muhalif frrkalar reisleri, 
Venizelos'u iktidar mevkii 
uıaklaıtırmak için, tabii k 
sine vasi salihiyetler veril 
mevzuubabsolmakıızın1 R~i• c 
hurluğa geçmesine aleyhtar 
ğiidirler. 

Kraliyetçi fırka reisi M. 
daris'in, M Venizeloı'un, fırk 
arasındaki zıddiyet ve husulll 
izalesi için bir an evvel ikl 
mevkiinden çekilmesi llzım 
diğini dSylemeıi ve M. Veni 
s'un Reia"cümbur o'.masana al 
tar olmadıkları teklinde t 
edilmektedir. 

Yunanlatanda alacakblar• 
taa~hUtler ifa edilecek, all 

Atina, 20 (A.A) - ltaly• 
firiyle Franaa ma!lahatgüıarı 
rı ayn M. Mibalakopulos'a 
racaat elmitlerdır. M. Mıh 
puloı, Yunan:stanın alacakh 
kartı taahhütlerini bayati 
yaçlarıyle telifi kabil olacak 
kilde •e vlsi mikyas da 
ifa edeceğini s6ylemiıtir. 

Greve kar•• 
Atina, 20 (A.A) - N 

len kararnameler, posta, t 
telefon ırevcilerinin seferb-' 
dilmesi ve hemen itleri 
gitmiyen memurların azlioİ 
bu:unmaktadır. 

Gazeteciler 
Kongresi •• 
Rouen, 20 (A.A) -

milel gazeteciler federal 
kongresi, bu sabah yapbi' 
maa da ıaz~tecilik 111 

ne dahil olan mile 
telif hakları ve gazetcileri 
ma ıeraiti hakkında mozak 
de buluamuıtur. 
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be hayırhah Veda müsameresi 
1 ostıarımız Memurlararasında I ·::d Paşanın MoskcH'a Se\'ahati perde, ve sergi er 
~ e itirazlara hedef nlu1or. itiraz tensikat yapılacak 
l:ııİete kiın t Türkiyenin aıakineleşip. ma· 
~l:rırıerrıeai meselesini dikkatle takip Ankaradan ielen haberlere 

Sö göre deYlet demiryollarının 932 
ftte Jlencn sözlerin laf tarafını bir kö· bütçesi gelecek hafta mecliıte 
aıııı .... •tabın, dava, halt on sekizinci asrın 
•J"ıı;'1da bırakılan yerde otlu,or. Tez müzakere edilecektir. BOtçe en· 
' tez... sanki Türkiye .. XlX neu cilmeni hazırladığı esbabı muci· 
llf1!ı listunden bir alev sılınrtırı gibi be JAyihasında idarenin ifletme 

•tııış ! 
IJ umurunun ağır masraflar içinde 

""'a: 0sui Partu) muh.:rririnin de merak b 1 d ·-u,, u un uğuna İfaret etmittir. iti ... : ~ey TGrkiycnin makinele~mesi me· 
-aıdır. Liyihaya bağlanan yeni kad· 
1'iirk'. . . · · •dt11a l)cyc gelen ecnebılcr, ısce r ılım roya ıör4? 943 memur 

a.ı 1
' ister Türklere çok dosc olsunlar, açıkta kalmakhadır. Bunlar kad· 

''•ıı .. .. lıaşk ıtozu ilımden 'e dostluktan evYel ro tatbik edilmeden tasfiyeye 
•- • feyter IPOrlJr. Onl:ırın portföylerin· 
"' ta d " tlbi tutulacaklardır. Layihada dertı '1 •klan ikinci ı.:araJarı nrdır. Onu 
~~'. çıkarır, kendi memleietlcrinde, bu memurlar çıkarıldıktan sonra 
~ta ıtleri için kullandıkları kafal:ırını kalacak memurlarla yeni açıla· 
~b ;•fa koyarlar. Nasıl Klod Farcr Is- cak hatları bile idare etmek 
"tıı: 1 ~elince kırmızı fes giyer, çölde mümkün olduğu kaydedilmek· 
'dıııı dolaşır sa, alimler de Türkiye ye tedir. 
liııı d •~ıl~rmı ilim ~ılıklannı, kıyafetle· 
~· ttiftırirler. Gerçi dünvada iki fiz. Açıkta kalacak memurlara Ye-
~~ ~Oktur. lnsanların midt!i hep aynı ritecek tazminat için blttçeye 50 
t,111 e ır. Ama Fransayı gider.5cniz bin Jira tahsisat konmuılur. 
~·: tıbbiyc.5inin şehadetnamesini ta- Bu sene idareye umumi müw 
llisı'd lkıt Fran5ada değil, Fransız kolo- dür saJlbiyetiyle bir ecnebi mil· 
leıldu~ tebabet yapabilecek adamlara . 

1\ edersiniz. tebassısı getirilmesine karar ve· 
"'• •ıınç dünyası müsbet tebabeti bile rilmiştir. idareye ait matbaanın 
~ .. \·•tın işi diye ikiye bölerkf'n tek kapatıJmaaı kararlathrılmıı ve 
~. ttın, tek iktlS3t nuariyesindcn, tek mahrukat faslından 250 bin li-
>o~t•utr plınındın bahsetmtnin ımlı:Anı l k b" t f im t ra ı ır asarru yapı ıt ır. 

lliıtı~Ieınlcl.::cıe ~elen ha~ı· hah ecr.ebiler, Meccanen veya lenıilltlı ücretle 
~d~r ?akikati daima kendilerine göre, seyahatin tahdit edilmi,tir. 
&, Züın·elerinin iktısadf menfaatleriae 

g(Jtdliler. 
~ Dunyıda mık bir Sorbo:ı ilmi yok 
~ Sorbonun remellerinl tutan, Sorbonu 
~te~ dünya münevverlerinin başına bir 
tiı.,., '7. takkesi gibi hcç'rmek istiyen 
~;~ler \'ardır Bu göı üş banırrin. tab 
-.:

0run gorüşünün dahıı efendicesi, 
~: İislObu hakimaneyle söylenmiş ~ek· 

1~ıkat ~udur : 
'~rkfye Osmanlı jmparatorluğunda 

() lktısadl tempoyu tutmalı ! 
~dis:rıanlı imparato:luğu açık bir çazar 

'd r l.ozan açık ı:;azıtra siyısf bir kilit 
fııt~ il. f..ozan. sulhiı c!nasında Liyoo 
~ fı'brikatôrlerinin Türld,·edeki i\;nıadt 
~ı.tiilısyonlarıı ka'dırıl m;muı i-:in al-

" Vazıyet ne müthl~ ~e\·di 
~ ~ıan dan sonra adı~.' ~dım sanayi 
~tt' h1tcket1 kuwetlendi. Bu tsnada 
'lıııı dos olanlar, alimler bu sözü d•ha 
~ ifade etmek istediler: 

-ltr ı bir ziraat memleketi kalınız de· 

'-nt>•hı iki sene olmadı Istanbulda sa· 
~1' tesiı~f} !e meşgul olan b:r müe!se
~ 

16 
\Jınum müdürü aynı şekilde şun-

l' Ylii\'ordu : 
'-tıı Utkiye bir ziraat memleketidir, sa
lb~~trıez Fakat bunu söyliyen şirket 
~r l'ü halt Tü kiyenln en çok k4r a: bir mucssescsinin bışındadır. 
'ıı lllernleket sade zira::t memleketi 

ıietrıck. 

~~ .ty ahali siz müstemleke olunuz 
tir. Bunu sövliyenler, yeni Tür~ i· 

Şehrimizde zelzele 
Evvelki gün öileden sonra 

tebrimizde bir zelzele olmuttur. 
Halkın çoğu bu saatte itleriyle 
meıgul bulunduğundan zelzele 
pe'c his edilmemiştir .. 

Kandilli Rasathanesi zelzele 
hakkında şu izahata vermiştir: 

Şehrimiz.de dün 12 yi 51 daki
ka 55 saniye geçe ancak istira· 
hat Ye sükfm halinde l:u'unan 
kimseler tarafından hiı olunacak 
hafif bir haraketi arz mknbu~-
muf, 10 saniye devanı etmittir. 
Hareketi arz Cenubu garbiden 
gelmit ve merkezinin tehrimiz· 
den ancak 70-80 kilometre uzak
ta bulunduğu tahmin edilmittir. 

lpeklş bugUn açılıyor 
Türkiye iş bankasının tesis 

ettiği "lpekif,, in Beyoğlu mu· 
vakkat sahf mağaza11 buglln ıa· 
at 17 de açılacaktır. Açılma me• 
rasimine birçok kimseler davetli
dirler. 

·-·· ... -·--··-·-··-.. ····-... -·--·-·----yenin hayırbııhı değildir. Bunu söyliyen, 
ilim sözü söyliyen adam deıtildir. 
Kimya} a zehirli gu için kulla nan 
empcry:ılist gibi bir istiltcıdır. 

Sadri Etem 

~EKER 
~~===== 

Yazan ı Yusuf Ziya 

~efrika : No. 24 O S lJI A N 
~dtda. dört kiti ayrı ayrı 
~;le ıarsıldılar. M~brure Ha· 
' tndi sarardı, Fahamet bir 
~~ libi kızardı, Cemal hafif 
' ltıti ve Şeker Osman renk· 

teoı . d. 
~k e gır ı ... 

'ltı •Dlığın verdiği kısa bir 
~f:ıct~n ıonra, Mebrure H~
~ 11dı, boğazında kuru bır 

, ~lcla ıarsıldı: 
~tıııu biç hahnma getirme· 

doğrusu!.. 
'1 l>tsrdUncU kısım 
't~• caddesi, battan başa 
'· ~en. hususi otomobillerle 
~et. •h~metin düğünü, ma· 
-._, d'to dınledijimiz peri kızı· ,L:'_ -h.llnden fcrkıız. 

...._. Hanımefendi. kavııa· .. 

na olmanın acııını, renkler, ıtık· 
lar, kokular ve kahkahalar ara· 
ımda unutmak için ne mubtefem 
bir ziyafet hazırlamıf .. 

Üç büyük salondan birinin kö
şesinde büfe, birinin l<iStetinde 

Zenci cazbandı .. 
Hiçbir ziyafette su, bu ziya·. 

fetteki tampanya kadar mebzul 
değildtr. Kordon rujlar, durma
dan pathyan mantarlariyle etrafı 
bir neı' e mitral)·örünün atf"fi al· 
tanda tarıyor .. 

Cazbant, sansar görmÜf kü
mes hayvanları gibi vahşi çığ· 

!ıklar koparıyor Ye aiyab yilzle· 
rinde, hadekası kaybolmut be· 
yaz g6ıleriyle dudaksız ağızla
rında beyaz dilleri parbyan caz-

Robert kollej mliheadis .,ube ı 
talebe birliii tarafından tertıp 
edilen, mühendisliğin muhtelif 
şubelerine ait makiaa, allt ve 
edevat sesrisi dün merasimle a
çılmıthr. Sergide talebelerin ve 
muallimlerin yapmış olduğu bir 
çok eserler de vardır. 

Resmimiz ıergide alınmıştır. 
Kabata, llseslnde 

Rabataş lisesi son sınıf talebe
si tarafından dlln bir Yeda mü-
sameresi verilmiştir. Müsım,rtye 
saat 14 le lstiklll mırıiyle baş· 
Janmıf, mOteakıben taleben bir 
genç kısa bir nutuk söylemiştir. 
Nutuktan sonra " hem ziyaret, 
hem ticaret ,. adlı üçer perdelik 
prkıh bir fanteai, bir perdelik 
"mahcuplar,, komdisi temıil edil· 
mış ve " yolun uzurlu o!sun " 
tablosu gösterilJDittir. Piye!'er 
ar.asında talebe tarafından bazı 

parçal.,r çalnırtlf,J, IJ\010nog1ar 
söylenilmiştir. 

Vefa llseslnde 
Vefa orta mektebi son sınıf 

talebeıi de dün 6ileden sonra 
erkek muaUim mektebinin kon· 
ferans salonunda .senelik veda 
mOsamere?erini vermiılerdir. Ge
lenler çok olmuş ve geç kalan· 
lara salonda zorlukla yer temin 
edilebilmiştir. 

Mıısamereye talebe tarafından 
söylenen isti ki il marşıyla ba,lan • 
mıı ve ayakta dinle.nmittir. istik· 
ili marşını, gene talebe tarafın· 
dan söylenen milli bir marş ta · 
kip etmit ve bundan sonra da 
fütühat isminde bir Hanım kız 
bazı tarlnlar söylemiştir. Sesi 
çok müsait, istik bal için büyük 
ilmitler veren Fütühat Hanım 
çok alkışlanmış ve söylediii şar
kılar tekrar ettirilmiştir. Hikmet 
Bey de söylediği monof oğlarda 
muvaffak olmuıtur. Eundan baş· 

bantçılar, kolları, bacakları, baş· 

ları, sari bir neJ'eyle durdukları 
yerde oynah)·or ... 

Fabamet, alnını pırlanta dam· 
lalarıyla saran tacı, kulakların
dan süzülmüş iki pırlanta dam· 
lası küpeleri ve beyaz ipekler, 
tüller iç nde kıvrılan taze vücu
duyle nadi~e bir çiçek, nadide 
bir kuf .•. 

ilk dansı Cemalle yaptığı z.a· 
man, ortadan bir kaç kız ve bir 
kaç delikanlı kayboldu.. Bunla
rın arasında, sap sarı kesilmiş 

çehresi, asabi hareketlerle dok
tor Refik Suat te Yardı: 

- Dünya tersine döndü Os· 
manağım, haydi ben seni dansa 
kaldırayım.. Annemden sonra, 
hatta bazı işlerde annemden ev
vel, bütün nazlarımı, üzlintüleri· 
mi sen çektin •. Kocam müstesna, 
ilk dansı seninle etmek isterim ! 

Şeker Osman, hafif bir bat 
d6nmesi i~indeydi. Kendinde, 

Müze, tamir edil
melerini istiyor 
MOzeler müdüriyeti son gün· 

lerdc lstanbuldaki bilümuın ta· 
ribi eserlerin umumi bir listesini 
tanzimiyle metguldür. 

Tarihi binalar, çeşmeler, med. 
reseler veya köprülerden tam"re 
muhtaç olanlar belediye vasıta
siyle tamir edilecektir. 

Derhal tamiri IAz.ım gelen eser· 
)erin başında Ahmet Salis dev· 
rinio en güzel eserlerinden 1 op· 
hanedeki Kılmç Ali p1şa çeş
mesiyle Unkapamnda Azap ka· 
pısı meydanındaki çeşme var· 
dır. 

Belediye müzeler müdüriyeti
nin mOracaatına h~nüz bir cevap 
vermemİftİr. 

Profesör Malş ve 
Dsrlllfllnun 

Darülfür.un hakkında mütalea
ıı alınmak üzere şehrimizde meş
gul olan profesör Malş tetkika· 
tını bitirmiıtir. Hazırlamakta 
olc!uğu raporunu ay ıonuncla 
Ankaraya götürecektir. 

M. Malş beyanatta bu'unarak 
Darülfünun için ne iyi ve ne de 
fena diyemiyeceğinl, Darülfünu
nun inkişafı için lisan derslerine 
çoo ehemmiret veriJmesi lazım 
üeldiğini söylem't ve müderris
Jerin vazıyetioe geçerek Darü!· 
fünunda üç türlü hoca bu'un
du~unu, bunun hiç dojru o'ma· 
dıimı i ive etm'şt'r 

Anadolu hattı tari
iesi değişiyor 

Anadolu demiryolları trenle· 
rinin haraket saatlerinde haz.ı 

değiş klikler yapılmışhr. Eu Çar· 
şamba gilntinden itibaren tatbik 
edilecek olan yeni hareket tari
fes'ne göre şimdiye kadu 15,30 da 
kalkan To~os ekspresi 10,40 da 
eskiden 9 da kalkan Adana pos· 
tası 11,50 de, eskiden 21;45 de 
kalkan Ankara mu~ıtelit katarı 

19.25tc hareket edecektir. Ankara 
ekspresi es'<iden olduğu gibi 
18 zi bet geçe kalkacaktrr. 

·······-·······-··-·································· .... ka 2 perde [Hasbohçe), 1 perde 
[ Hiıcıetçi eğleniyor ] kome::file· 
riyle 1 ~erde (Gömdüğüm o ci
han) fac 'ası talebe tarafından 
mu·ıaffa!ıiyetle temsil edilmiş ve 
alkışlanmı,Jardır. Bu p ycs'erde 
bilhassa Alaettin, Cemal, Kerim, 
Hasan Bedritlin ve Mitat Beyler 
rollerinde muyaffak olmu,'ard1r. 

o hasta o:duğu gecenin ilk buh· 
ranına benzer allmetler bel'ri· 
yordu.. Gözle rinde bir c·nnet 
başlangıcının ışıkları yanap sönii· 
} or, ıo:uk alnında ince ter d:ım· 
laları sıralanırken l'!!leri, ayaklar1 
üşftyordu ... 

Karşısı:ıda tatlı bir tebessüm
le bekliye::ı Fahametin neler 
söylediğini, yarı uyku arasında 
duyu'an sözlerin müphemlığiyle 
anlamıştı. Bir medyum itaat"yle 
lcalkb ve çiftlerin arasına karış
tılar .•. 

Şeker Osman, ~ oHarmın ara
sındaki bu taze vücudun bavzsı 
içinde büsbütün bir yeni rüyaya 
dalmıştı. Ne yaphğ1nı bilm:yor
du. YalD1ı ayakları, salonun pa
reke!cri üzerinde döne dö 1e, 
yıldız'ı bir yaz gecesine açı'.an 
balkona doğru gidiyordu 

Birkaç da~ika sonra, balkonun 
bOtOn gDrnltülere kulak h"amış 
Hiır karanlı:!ı idnrlP. valnııdılar • . 

Şehrimizde -
Ecnebiler 

Dünyanın en gUzel 
kadınları nerede ? 

The fis':< T re Export. adiı bir 
Amerikan kumpanyası h:?sabma 
ticari tet!<ikat vap nak Ü7.ere se• 
yahate çıkan Mr. A. Atlaya A· 
ferıka ve Asvada çok uzun bir 
do a,madan soora memleketine 
gıtme c üzer~ şehrimize gel
mişt i r. 

Evve'ce Eoston darülfünunu 
ecnebi iı<tısıtdiyatı profesörü olan 
Mr. Attay:ı Aferika seyaba· 
tine Fastan başlamış ve Kapa 
kadar gi'lere'.< fil d işi ve altın 
sahillerini, Sudam ve Liberya 
cümhuriyetini ba,tan başa gez· 
miştır. 

Mr. Attaya bu seyabattinden 
Amerikaya zengin hatıralarla 
dönmektedir. Dün kendisiyle gö· 
rüşen bir mu'1arririmize seyahati 
hakkında havlı meraklı faabat 
vermiş, birço ~ yerlerde insan 
sırbnda seyahat ettiğini anlat-
mıştır. Bu zatın aolatbğına gö• 
re Afrikada Fernandepo'da esir 
ticareti hala devam etmektedir. 
Amerikalı seyyah Fransız mlls• 
temlekesi Ankor'da gördüğiı çu
ku'ata renginden biraz daha 
açık bir renkte olan kadınların 
fevkal:!de güıe!liğinden hararetle 

bahsetmekte ve "dünyamo en gtiz.el 
kadmları, muhakkak bunlardır.,. 
demektedir. 

Mr. Attaya insan yiyen vahşi 
Afrikahlar o up olmadığı suali 
nzerine de şunları söylemiştir: 

- Afr kad:ı ınsan \iyen nhşi kabl· 
lelere halA tc ııdur edili~ or. Fıkat bunlar, 
zannedild·~i gıbi, r:ıst ~cld k1eri yabana 
ins:ı.nl:ın dcrh:ıl ) emıyorlar. iki vahş' 

kabile arasında çıkan bir harpte bir ta· 
raf :ıldı~ı esirleri ) i) or ve bunu bir 
~ahram:ınlık addclli~or Yalnı7. n~ren 
olmak uurc etlerine g~7tel b.r beraz ka
dın ~eçirırl~rse bücun kabıle halkınır. 
huzurunda merasimi m:ıhsu~ayla p~ircrck 
Y"'O lır Fak3c boylc ukalnr pek azal· 
mı:tır. Çtinl.:ıi ~iddeıli tatibac ~aplma ta 
\'e ins:ın eti 'hen kabı leler ecza (?Ot· 
me"tedırlcr 

Sörp Agop mezarhlı 

Sörp Agop mezarlıiınm Beya· 
zıt Ve i vakfına ait olup olmadı· 
ğını tetkik cd~n heyet Evkaf 
müdür;yetinde toplanmıştır. Bu 
içtımada müderris Ahmet Refık 
Bek, Taks"m belediye bahçesi 
yer·nın, ta'imhane meydanının 
ve Sörp Ago :un Beyazıt Veli 
Evkafına ait olduğunu isbat et• 
miştir. 
Ah~et Refik Bey Atman ve 

Frans"z. elçilerin hatıralarından 
parçalarda o'rnmuştur. Heyetin 
tctkikah bitmi~tir. Bu husuada 
ki rapor yakında hazırlanarak 
mahkemeye 

Fabamet, yarı tirk:nüş bir seı· 
le sordu: 

- Niçin susuyorsu::ı Osman? .. 
Benim bu en mesut gecemde ..• 

Güıel kız, sözünü tamamhya· 
madı. Şei<cr Osmarı:ı kırık bir 
ay ışığıvla yan aydmlanmış yü· 
zünde :ki sıra gaz yzşamn akb· 
ğım hayretle görmüştü .. 

- Ağlıyor musun Oımau? .. 
A .. Niçin? .. Nıçin ağl.yorsuo? .• 

Şeker O.ı-nan, söz. söylemiyor, 
sade o,ıuzlaı ını sarsan hafif bıç• 
km~larla cevap veriyordu •• 

Fehametin içinde bir boğufma 
o'du. Sebebi meçhul bir bis, bir 
teus~r. onuo da sinirlerini bir 
kuk a ipi gibi avuc•ma almıfb.. 

Hir ay evvel, ~< k r Osmanın 
göğsüne kapamp ag adağı yerde 
bu gece Şeker Osman ağlıyor
du ... 

Parmakları, Osmaom yi:z.ünde, 
saçlarında (

1

0
1

ışlı, sonra ejildi, 
ıki 1 uı u c!udak İki yaı g6dl 
öoU: •• 

(BitlMdi) 
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1 Mühim Bir l\1akale 1 

Heryo'nun daima görmek 
istediği bir rüya 1. .. 

"Avrupa Müttehit hiiktl.metleri,, teşkili 
" Yeni, mükemmel bir devir başhyacak, bUtUn Avrupa· 
hlar, lskoçya ormanlar1ndakl odun yarıcıdan Tuna va· 
disindeki çiftçilere kadar, herkes, mes'ut ya,ıyacakbr. 
Ben, bu rUyayı dalma görmek ve bunu hakikat yapmak 
için, kudretim yettif)I kedar uOraamal( azmindeyim. " 

l<"ransad:ı.ki parlaı:ıcnto intihab:ıtında 
r:azanan l.\1 l~dvar rlcriyo'nun yeni 
Fransız kabinrsini ıeş il edect•Jti muhak
kak gibidir. Son inti h:ıbıtta c-lde etti ~i 

mulıfferiyetten sonr:ı, dünya matbuatında 
kcnd sinden sık sık bahsediliyor ve ikti
dar mevkiin~ ıı;eh.liktcn sonra Frın•anın 

nasıl bir harici siya~er t:ıkip etmrsi muh 
temel bul un<lıı~un:ı d:ı. i r muh ı e1 if müra 
lealır ) ürüıülüyor 

I\l. [Jeriyo, son p;liıılerde harici ~İ)'a

sete ait meseleler hakkında ecnebi gne 
telerinin kendisine •tfen neşrettikleri 
mtilaf,atlara ve beyıınata inanmaktan şa -

kınmak: ta\·s·yesinde bulunmuş, ancak 
nutuk veya makale suretinde v:ıki beya
natının nazıırı di!..kate alınması Dzım 
geldiğini söylemiştir 

l\l. [Jeriyo'nun harici siyasete ait fi
kirlerini tesbit eden b'r m:ıkalesini elde 
ettik. Naklediyoruz: 

"Mes'ul mevkie geçen Fransız 
hükfimet adamı, bugün nazarma 
bütün Avrupanın talii üzerine 
çevirmek vazıyetindedir. Avrupa, 
tehlikeli surette hastadır ve her 
fey, iyileşmesinde müştereken 

menfaatimiz bulunan bu hastayla 
a:akadar olmak tarzına bağlıdır. 
Şimdi her zamankinden ziyade 
acele hareket etmek, zaruridir. 
E;ier Avrupanın bu haline b'r an 
evvel çare bulmazslk, paza ı r-
lerimizi kaybederiz. Bu, son ,-
meklir. Çünkü i!<tısadi vazıyet ı 
miz menfi surette değitirse, 
bunu Avrupa medeniyetinin in
kırazı takip c.decektir. Tarihte 
bu gibi hadiseler görüyoruz. O 
halde? Avrupa, kendi kendisine 
yardım etmelidir. Bir anlaşma, 
mutlaka lazımdır. 

Benim, "Avrupa müttehit hü
kümetleri,, teşkil edilebileceğine 
sarsılmaz bir imanım var. Bir 
''Amerika müttehit hükümetleri,. 
teşkil edilebilmiş olmasına göre, 
bir ''Avrupa müttehit hükumet· 
)eri,, teşkili de mümkündür. Ta
bii, buradaki vazıyetin hususiyet
leri icap ettiği gibi gözetilmek 
şartıyla. Avrupa milletlerinin si
yasi noktai nazardan Amerika
daki örneğe uygun tarzda mütte
hit olarak teşekkülünü mevzuu 
bahsetmek, aklimdan geçmez.,, 

l\l. r leriyo, mül:lh:ızalarınıı. devam 
ederek, Avrupanın her halde re sür'atle 
yudım beklediğini kaydettikten sonra, 
şöyle dev:ım ediyor ; 

"Amerikada hiç kimse, bir 
41Avrupa Mütt.ehit hiikümet!eri,. 
teşekkülünü, ·'Amerika Müttehit 
hükumetleri,, teşekkülü için en
dişeyi mucip telakki etmiyor. 
Kellog ve Borah gibi büyük si
yaset adamları, "Eski dünya,, da
ki iklısadi vaziyetin bir "Avru
pa ittihadı,, vücuda getirilmek 
ıure-tiyle ıslahının, "Amerika Müt
t~hit hükumetleri,, ir.i pek sevin· 
direceğ;ni birço1< defa sa[ahatle 
söylemişlerdir. Rusyaya gelince, 
Bolşevik ihtilali, bir asır evvelki 
Fransız ihtilfı i istikametinde in
kişaf edecektir. Sovyetler, niha
yet şahsi mülkiyeti nazarı di:t
kate alacaklardır. Böylelikle Sov
yet sistemi tabii seyirle nihayete 
erecektir. Bolşevizm, bir tazyikle 
zebun edilmiyecektir. Tabii öltiın
le ö!ecektır. Bir kere bu ö'.d:.i
mü, artık hiç birşey Rusyanm 
Avnıpaya ycoi ve semere verici 
şekilde iltihakma mani olmıya 
caktır. 

Pu birletmede, bütün hüku
metler hakimiyetlerini tamamile 
muhafaza edecekledirr. Yalnız bir 
noktada birbirlerine bağlı ola
caklardır: iktisadi sahada Avru· 
panın diier hükümttleriyle bir
likte hareket etmek vaıifes'nde 

Bu birle~menin ilk ve en mühim 
neticesi, silab1 anmanın azaltılması 

olacaktır. Bu suretle milletlerin 
refahım temın yo'.u açılacaktır. 
ltimai vazıyet, düzelecektir. Bun
dan tasarruf edilen sermayeyle 
yeni i~ler yapılabilecek ve işs:z. 

lik meselesı lfö!<ünden hallo~una
cakhr. Gene bu suretle kaybe
dilmiş pazar yerlerim:zi tekrar 
elde edeceğiz. içtimai ihtilal leh. 
tikesi de - en büyük tehlike ~ bu 
suretle bertaraf edilecektir. 
Yeni, mükemmel bir devir 
başlıyacak, bütün Avrupalı· 
lar - Islrnçya ormanlarındaki 

odun yarıcidan Tuna vadisindeki 
çiftçilere kadar - herkes, mesut 
yaşıyacaktır. Ben, bu rüyayı da
ima ~örmek ve bunu haldkat 
yapmak için, kudretim yettiği 
kadar uğraşmak, azmindeyim. 

\J l lerirn, istikbal hakkındaki bu 
düşüncelerinden bahsettikten sonra, bir 
nokra üzerinde duru~ or : 

" Avrupa hakümet!erin·n teş· 
kil edeceği bir federasyonun, 
hükümetlerin istiklal ve hakimi
yetine dokunrnıyacaiına işaret 
~ttirn. Bu, ş'mdiki hudutlarının 
o duğu gibi kalmasına razı o!· 
mak istemiyen ve bilakis bu hu
dutların yeni şekiller almasl dü· 
şünceıini besliyen bazı Avrupa 
bükfımetleri tarafından ortaya 
atılacak ço'< nazik bir meseledir. 
Mesele, mühimdir. Bununla be· 
raber, ben, bu meselenin de kar
şılıklı hüınü niyet ve anlaşmayla 
halli mümkün olduju kanaatin
deyim. Şimdiye kadar anlaşıla
mamış o!masınm tek sebebi ik
tısadi buhrandır. lktısadi tazyik 
kalkar kalkmaz, siyasi meseleleri 
halletmek, k')faylafl'!Caktır.,, 

Makale. şu cümlelerle bitiyor : 

"Avrupa kendisini kendi kuv· 
vetiyle kurt"rabileceğine kunet-
le iman ederek, deruni bir 
ahenk ve imt zaca erişmelidir. 
Hu neticeye eriştiren yol, anlaş-
maktır. Fransız siyaseti, bu ide
al uğrunda her zamankinden da-
ha fazla çalı,mnlıdır. Verilen 
reylerin temin ettiği netice, bu 
lüzumun bir ifadesi mahiyetin
dedir. 11 

Evlenme 
Üçüncü ordu müfettişi birinci 

ferik F ahrettin Paşanın kerimesi 
Hayrun Hf.yle Sokullu ahfadın
dan kaymakam miitekaidi Ahmet 
Muhiddin Beyin oğlu cpeartör 
yüzbaşı Kamil Ahmet Beyin nı

şan mcrasımı dün öğleden son
ra Perapalas oteli sıdonlarında 
yapılmıştır. 

Merasimde bir çok mtıruf zevat 
hazır bulunmuşlardır. Tıırafeyni 

tebrik ve t.enddcrine saadet te
menni eder' z 

Oarlnler vekl!llll 
Bugün Ankara belediye sa!o 

nunda m;,idde~i biten 1 ür't Da· 
yinler Vekilliği için intihap yapı-
Jacakhr. ZekAi Beyin tekrar 
Dayinler Vekili intihap edilmesi 
muhtemeldir. 

Ticaret 
----Ve Iktısat 

~ nunıaraıı ~nrarnnnıe 
7lncl madde hakkında 
bir izahname yapıldı 

Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındki 5 numaralı ka
rarnamenin yedinci maddesinin 
ne suretle tatbik edilecegine da
ir bir izahname yapılmışhr. izah 
name şudur: 

1 - Türkiyede mukim hakiki 
ve hükmi şahıslar, ellerinde bu 
lunan, yam Türkiycde veya hariçte 
kain banka l'e müesseselere 
me.-du döviz~erini C"1mhuriyet 
m~rkez bankasına bildirmege 
mecburdurlar. 

2 - Ecnebi nukutunu natık 
çok veya evrakı nakdiye ve di
ğer senedat, döyiz hükmündedir. 
Ancak bunlardan vadeli olan 
alacaklar, vadeleri hulOlünden ve 
tahsilinden itibaren beyanname
ye tabidir. 

3 - Eşhası hakikiye ve hük
miye, ellerinde bu'unan dövizler· 
den hasran kendi mülkiyetlerin· 
de bulunan'ara diier fahısların 
mevduat ve matliibahnı beyan
namelerinde müfredat suretiyle 
ayn ayra gösterec~klcrdir. 

4 - Sermayesi ecnebi nüku
du olan bankaların, sermayeleri
ne müteallik dövizleri beyanna· 
meye tabi değildir. Bu banka· 
)ar, memleket dahilinde mukim 
hakiki ve hükmi şahısların, mü· 
ese~selerindeki mevduat ve mat
lübatmı gene müfredatiyle bildi· 
rece'derdir. 

S - Devlet bankası müesses 
olmıyan yerlerde döviz beyan 
nam~leri z'raat bankalanna ve 
ziraat banası olmıyan yerlerde 
de en büyük mal memuruna 
verilir. 

6 - Memlekette muhtelif şu· 
besi bulunan müesseselerin be· 
yannameleri Merkez bankasının 

tensibi dai~esinde her şubece 
ayrı ayrı veya toptan bir mer· 
kezden Yerirr. 

7 - Döviz beyannamelerinde 
bunun nereden temin ve tedarik 
edildiği hakkında izahat veril
mesi lazım değildir. 

8 - Tahsil günü Türkiyedeki 
bankalara satılan dövizler be
yannameye tabi değildir. 

9 - Seyahat veya tebdili ha
va veya bir iş takibi gibi se · 
beplerle Türkiyeye muvakkaten 
gele" ecnebiler Türkiyede mu
kim addolunamaz ve bu itibarla 
beyanname vermeleri lazım gel· 
m~z. 

Yedinci maddede yazılı müh
letlere 16 mayıs tarihi mebde 

ittihaz edilm·ştir. 

Poliste: 

Kamyon altında 
Evvelki akşam Fatıhte feci 

bir kaza olmuştur. 
Şoför Nacinin idaresindeki 

kamyon akşam üsli.i Fatihteki 
F eyzipaşa caddes:nden Edirne
kapıya giderken 12 yaşında Ga
J'p ismınde bir çocuğa çarp
mıştır. 

Çocuk tekerleklerin altmda 
bir müddet sürüklenmiş, alnının 

kemiği parçalanmıştır. Mecrulı 
hastaneye yatırılmış, şoför kaç

mı~tır. 

Bir kavganın sonu 
Unkapanında Kerestecilerde 

Hasan ve Talip isimlerinde iki 
kişi kavga ctmiş1 er, Talip bıçak
la Hasanı başından yaralamışhr. 
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Hirohito , şahsında eskilikle yenili" 
toplıyan ilk imparatordur 

Şarap ve sigara Jçmez, saat altıda kalk8 
kendi tıraş olur, kendi giyinir 

Kobe şehri, sahildedir. Limanı 
vardır. 800.000 kişi bu küçük şeh
re sığar. Fabrikalar, rıhtımlar, bir 
arı kovanı gibidir. Bu şehre im
parator geleceğini bildirdiği za· 
man hazırlıklara altı ay evvelin
den başlandı. H ükumdarın istira
hati ve muhafazasını temin için 

Komakura körfezini yü:ıer, 
geçti. Hirobito talebe olchı 
zamanlar, gizlice kaçar, ve g 
reşleri seyrederdi. Hirobito'n 
ıpor merakını duyan Prens 
Gal: 

fevkalade tedbirler alındı. 

Gayet iyi arkadat olaca 
za benziyor. J 

Demişti. 1911 senesinde, 
pon tarihinde ılk dafa vaki ol 
bir hadise cereyan ediyordu. 'ı/ 
liaht ecnebi memlekete seyyaha 

Merasime i,th·ak etmek istiyen 
ecnebilerin hususi birer müsaade 
almaları ve kendilerine gösterile
cek yerden kıpırdamamaları )R-
zımdı. çıkıyordu. . 

imparatorun geçmesinden üç Hırehito'nın izdi.aç ve merası 
saat evvel, seyrüs~fer tatil edildi. de kadim teamüller haricinde '19 

Dünyanın disipline en uyan halkı mışb. Bin senedenberi, Mikad 
olan Japon halkı, caddeleri . .mey- lar zevcelerini Kuge denilen b 
danları gece yarısından itibaren b"' "k ·ı f d d ·yorls 
İşgale başlayıp yer tutmuşlardı. duyuF kaı eHe :rah' ın a~ seçlı . d 

M · · . . ı. a at iro ıto an ane eri 
erasımın şartlarından hırı de, l k 1 d' l f're 

halkın, imparatoru yüksek bir yer- ii a.binin sesin.i ın ey ,
011 

den seyretmesine maniydi. Bunım prens ceneral Kımı Nagako .. 
için bütün evlerin pencereleri ka. kızını a!dı. Halbuki bu aile, ot. 
palıydı; evler boıaltılmıştı. ki ailelere mencup bile deği.ıdı 

imparator on beş dakika sonra imparatorun şatosunun ıs: 
gelecekti. Halk birdenbire sustu Şijıoda dır. Hühiımet merket' 
ve ecnebilerden maadası diz çök - den Nıju - Boşi köprüsüyle ayrılı. 
tü. Bütün şehirde sükiit hakimdi. Duvarlar yüksektir ve nöbete 
Bir sineğin uçtuğu duyulabilirdir. !er vardır. 

Zira, merasimin on altı şartla - Şatoda. birkaç katlı bine1Iafl 
rmdan biri de imparato~un ~u~u .: yanında, tek katlı ve n;5 bett. 
runda ne alkı", ne de bır gm"Ultu küçük bir ev vard,r. Etrafı ç 
yapılmamasını amirdir. ki l 'l'd' u ı··b·· t ıJI 

M . d h b I b. çe er e çevrı ı lr. s u u a 
erasım e azır u unan ır . .. r~ 

gazeteci şöyle diyordu: mıyle Japon uslubndur. l.çe 1 
B ·· h. ı d •. rahat ve sadedir. Burası ıı:ıJP1 - uyuz ın erce a amın su· "d' l jıı 

kiitü, ne kadar büyük ve gürültülü ratorun çalışma yen ır. çer~ 
olursa olsun hiç bir alkı,la muka • bir yazıhane, bir ko'tuk, bir 
yase edilemez. van, birkaç tab'o vardır. . 

Halkın ilahi babası geçe-rken, imparator şarap ve sigara ~ 
sükut içinde şehrin ltalbinin çarp • me:ı. Sadeliğe o kadar itina ed' 
tığı duyuluyordu. ki kol saati nikeldendir. 

ilahi ecdadın yüz yirmi dör- imparatorun günleri muay)'tO 
düncü mümessili olarak tahtta işlere tayin edilmiştir. Saat 91~ 
oturan, bizzat kendisi bir ilah da kalkar, kendi tıraş o!ur, J<e 
olarak ırkınm meziyetlerini tem· di giyinirt fakat berşeyden e~ 
sil eden ve şahsında eıkilikle vel, ecdadına, aa'anavi dtJB· 
asriliği toplamı~ o!an kimdir? okur. ~t 

Bu 1901 senesinde doğmuı Saat yedide imparatoriçe) 
olan imparaloA" Hirobito'dur. kahvaltı eder. Kahvaltı Jistt~ 

Altı yatındayken Gaku·Si-ln lngiliz usulüdür: Kahve, port·~ 
sultani mektebine gönderilmiş yumurta ve jambon. '( 
olan Hirohito yedi sene sonra Sonra, gidip çocuklarmı goril 

mektepten çıl<b. O uman ve- ler. ~· 
iş zamanı, gaz:eteleri okuıJJ11 e 

Jiahta amiral Togo'yla, Tokyo ı r 
darülfünununun eski rektörü mual· la başlar. Hirohito gazete e~f 

çok ehemmiyet verir. imparator, Jim olarak tayin edildiler. g~ 
Tarih kitaplarını, ve ahllk il· mesai masasındaki yirmi altı e 

mini öğretecek olan eserleri seç- zete içinde, bir kaç lngilizce d~,. 
iki de Fransızca gazete var 

1
A 

mek kolay değildi. Zira, mesele · 9v 

d kb l 
imparatorun tercih ettiği Jıf 

sa ece müsta e imparatora 
Fransızcadır. te' 

san'at ve ilim öğretmiye inhisar Son zamanlara kadar, ıa:ıe ~ 
etmiyordu. Aynı zamanda ken- Jerden sonra, derslere de~9 
dtsine sabır, sadelik, adalet, ci- oiunurdu. rl' 
vanmertlik gibi haki'll ve a im Mutahassıs muallimler iınP3 ~ 

c' bir ims:-aratora lazım olan mezi - torun malumatım tamamlıY9 jl' 

yeller de öğretilecekti. şeyler öğretirlerdi. Fakat pre 
Uzun araştırm:ılardan sonra sin tercih ettiği ilim biolojicli''5 

Gun • Şo • Şi - Yo isimli eser in· l-ler Cumartesi günü, P'e11

0ı 
tibap edildi. Bu eseri, imparator esld muallimi profesör dok~lf 
T . T ' l H " · b ıılı sa1 - sung un nazırı arı yazmıf- Kotaro altorı yı sa ırs . o' 

• 1 
lardı ve Konfuçyüs'ün bir hü· bekler, ve serbest saatler•"' e' 
kiımet adamının hakkındaki te- nunJa beraber, laboratuvard~ g ~ 
la1ckilerini camidi. çirir. Kütüphanesinde biotoJ'Jıf• 

Bu etik ve politik olmakla zoolij•ye ait birçok eserler \f'1rıef' 
beraber kadim ilimlerlede meze Saray adetleri s.ravet Slde .. ~:e 
edilmiş olan eserde gayet asri tirilmiş olmasıoa rağmen,. 0fıf 
şu prens p vardı : " Devlet hü- yemeğinde, bazan resıni cnı5'ı~~ 
kfimelin değil, halkındır. ,, ler kabul olun~.ır. Yemeğe b~bjıl' 

Müstakbel imparator Japon ve aile efradı, bazan siyasi rt>~15ıe 
Çin klasik eserleriyle beraber şahsiyetler davet edilir. ti' 
Avrupai bir tahsil gördü, ve el{serıyelle Avrupai, baıal> 
ilimle sporu beraber öğrendi. tamamen yerlidir. ~,· 
Gayet iyi Linici ve büyük bir Yemekten sonra zaill1111 bİ' 
tenis amatörü olan imparator man golf oynanır ya but at• dl'' 
Hirobito .llynı zamanda emsalsiz nilir. Sonra, saat a 1tıya ": ef 

bir de yüıUcüdür. Bir gUn, teb- imparator ziyaret kabul ~d.e l;rO 
dili kıyafet ederek, ve sade ya- rakı imzalar, devlet iş'erın1;c'~ 
mnda iki arkadaşı olduğu halde, (Devanı e 



ŞEHRIMiZDE DÜNKÜ SPOR 

Dünkii Güreş Müsabakaları 

Çoban Mehmet hükmen 
galip ilan edildi 

Galatasaray' la 
Fenerbahçe 

Bu hafta tekrar 
karşılaşacaklar 

HAREKETLERi 1 

Binicilik Müsabaka~ları 
Bir Hanım, Erkekler arasında 

birinciliği aldı 
Galat.ı.sarayla Fenerbahçe arasın • Sipahi ocağı tarafından tertip e · ı 'fanım birinciliği almıştır. 

da revanj maçının, ecnebi bir takını dilen ilkbahar binicilik müsabakala - Sivil ı:ençleri;:ı _(A). tertibine yedi 
gelmediği taktirde birinci maçtan 13 nnın birincisi dün öğleden sonra Har. 
gün sonra yapılması karalaştınlmıştı. biyedeki Sipahi ocağı RH!ydanında ya. 
Bcnebi takımlardan bugünlerde hit 
birisinin gelmiyeceği anlaşıldığından pıJmıştır. 
bu maçın önümüzdeki cuma güııü ya . Müsabakalar saat H te çok kala -
pılması icap etmektedir. Fakat ortayıı balık bir halk kitlesi önünde başlamış, 
başka bir mesele çıkmıştır: l\lalüm Ordu müfettişlerinden Fahrettin, Sait 
olduğu üzere ikinci macın Taksim Paşalarla sabrk süvari fırkası kuman. 
stadında yapılması da iki ~kulüp ara · danlarından mütekait Sami Sabit, 
sında kararlaştırılan şartlardan Liri • mütekait fırka kumandam Kazim Pa ~! 
siydi. Fakat haber aldığımıza gö -
re, belediye, bazı eksiklikleri ta • şalar, Cevdet Kerim Bey ,.e diğer bir 
mamJanmazsa Taksimde maç yaprl • çok zent müsabakada hazır bulun 
masına müsaade etmemiye karar ver - muşlardır. 
miştir. Hiç müsabakaya girmemiş atlarla 

Dün bu karar yüzünden muhtelif yapılan dünkü müsabakaların netice 
dedikodular yapılıyor, hatta, ma<:ın bu 
yüzden önümüzdeki hafta yapılma • leri şunlardır: 
ması için alakadarların karar verdik ~ Hanımların (A) t~rtibine Fazile 

Ou - ~ leri de söyleniyordu. ve Kumriye hanımlar girmiş, Fazilet 
nkU mUsabakalar1na başlarlarken : (Solda) Mehmet ve Fakat Galatasaray ve Fenerbah<'e ........................................................... . 

Hir.:met pehlivanlar kulüplerinden sorduk. Maçın yapıl. edilmesine karar ,·erdi. 
fI r d · d mama.sr için veriJmis bir karar olma . Hu esnada bazı sebepleri ileri :;ü • 

1_ • a ıç idman kulübü tarafın an den 1\lehmet Ali Bey 8 dakika içın e dıg·ını ögrrendik. T"ak". 
1
·m 

1
·,.

1
·n ml·ı·s ... ı. 

"ttı ı · h f.f • ·kı s B · t t• · t· "' 'l< rerek Himmet pehlh·an güreşe de - ----•ı: P eı.:ılcn a ı orta ve agır sı · et ~emsi eyın sır mı yere ge ırmış ır. ade alınmazsa, maç gene Fener Sta. MUl ... zlm Saim e. dDnkU 
~11re ~ • vam etmemek istedi. Üç dakika kadar a 
1 ş müsabakaları dün l\faks im sa - 4 üncü müsabaka ':ılaban ve ~ev - dında yapılacaktır. mUsabakalarda 
oııunda yapılmıştır. ki Reyler arasında olmuştur. • ....................................................... ._. süren bir münakaşadan sonra güre~e 

ı.- dedikodusu devam eden Çoban Mch - tekrar baslandı dd. S · t .c.vvela güreslerin bir idman .11ahi - Şevki B ey bu güreşte rakibine 2 :..: · müsabakacı girmiş Sabaha m amı 

b
etinde tertip ~ edildi~i bildirilmiş, dakika 40 saniyede galebe çalmıştır. metle Himmet Pehlivan karşıJaşnus • Bunda da bir netice elde edileme · Sabit Bey birinciliği, küçük Aloş Bey 
ıı ı:; • lardır. d. 

lıı l'ldan sonra müsabakalara ba:;lan • Bu müsabakalardan sonra Olim • 1• ikinciliği, Hicri Bey üçüncülüğü :ıl • 
ıştır. piyada giden Nuri Beyle 87 kilo olan Himmet pehlivan alafranga ~üre . Tekrar ayakta güreşe devam edil · mışlardır. 

$ İlk güreş, 61 kilo s ikletinde ola n ve Balkan Olempiyadına hazrrhnan şe başlryah yedi ay olduğu halele bu di. Hanımlardan (B) tertibine l\lela. .. 
:tliın ve Sen·et Beyler arasındaydı. Faik Bey arasında bir gösteriş gare~i güreşin bütün oyunlarına ,·akıf oldu • Nihayet 18 dakika netice.<;inde ha • hat, lhsan, Şükrü ,.e Nedret Hanımlar 

lıeg Henüz çok geııç Ye oldulcça tccrü - yapılmıştır. ğunu ilk dakikalarda gösterdi. kem heyeti Çoban Mehmedi hükmen girmişlerdir. Nedret Hanrm birinci. 

111
. iı olan güreş~iler 12 dakika gti reş - Her iki güreşçi arasında çok büyük Fakat Çoban Mehmet rakibini galip ilan etti. Jiği, Melahat H. bir kaza eseri vakit 

1. işlerdir. Neticede Servet B~yin Ga - kilo ve sınıf farkı olduğundan güreş yenmek için azami derecede uğraşı · 'l ·ısbroııckhei, (New .• J •rsey), ~O kaybetmesinden ikinciliği almışlardır. 
ııı Reldiği il:ın edilmiştir. heyecanlı olmamı§tır. 1\laamafih gü • yordu. (A. A.) - 1!)2ô senesi Haziranında Sivil erkeklerin (B) tertibine yedi 
~ 2 inci miisabaka Ahmet ve Nuri reş~iler güzel oyunlarla ~ok hazıdıklı Nete.kim bir aralık Himmet pelıli • Atlas Okyanosunu ge~miş olan müsabakacı girmiştir. Proğram mu~ 

Yler arasındaydı. olduklarını gö.c;termişlerdir. vanı belinden kavrayınca yere vurmak "Frienship,, deniz tayyaresinde yolcu cibince bu müsabakaya (B) tertibin .. 
li l>aha tecrübeli olan bu güre.şçile - Bundan sonra ağrr siklet güreş istedi. Fakat Himmet pehlivan bu mü- olarak bulunmuş olan Amelia Erhnrt, den olan Hanımlarm girmesi de ihti .. 
, .~ ınüeadelesi çok ~etin olmuş 7 da - müsabakalarına başlanmıştrr. <'adelede minder haricinde kalmıştı. ilk defa olarak Atlas Okyanosunu, bir yariydi. Proğramın bu ma ddesine is .. 
, a 7 . .arfında Ahmet lley rakibini ye - Evvela Salih Beyle tanınımış gü • Çoban Mehmet bunun farkına bile kadının geçmesi teşebbü!<IUnü icra et - tinaden Melahat. lhsa11 , Şükrü il. bu 

c'.t galip gelmiştir. reş~ilerden Cemal Bey karşılaşmıştır. ,·armıyarak Himmet pehlivanı yaka • mek üzere saat 19,16 da Taskborou müsabakaya da girmiş ,·e erJ..ekler a • 
3 üncü müsabaka 72 kilo siklctinde Salih Bey daha kuvvetli ,görünmes "e ladı ve yere \'Urdu. tayyare karargfıhından u~muştur. ra51nda birinciliği kazanmıştır. lkin • 

illan 1\lehmet Ali ye $cmsi Beyler a - rağmen, Cemal Beyin oyunu karşr - Dakikalar tamamlandığı halele b.ir Kadın tayyareci, bu sabah Har . ciliği parlak bir biniş istida dına ma • 
tasındaydr. !)rnda U dnlıikada mağlup olmuştue. nc_tice elde edilemeyince hakem heye ti bourgrace istikametinde ha,·abnmış . lik buluna n Orha n n. ve üçüncüliiğü 
, Çok güzel güre~cn bu gürcş~iler · Bundu Smlra uzun zamandanbed biri altta olmnk üzere güreşe devam tir. ( Lütf cn sayfayı çeviriniz) 
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liği bir heyetin kendine vekalete? icra itl~r~ne ba~.~ı~ı kabul etli. 

Meclisin reisi aynı zamanda ıcra heyetınm de reısı ıdı. 
Halife ve padişah altında bulunduğu tazyikten kurtulduğu zaman 

~eclisin tanzim edeceği kanuni esaslar dairesinde vaziyetini alacaktt. 
Mustafa Kemal meclisi ve icra heyeti riyasetine intihap olundu. 

.. 2 Mayıs tan itibaren erkanı harbiyei umumiye işleri de dahil olmak 
11eıere "Vekaletten mürekkep vekill<'r heyeti,, teşekkül etti. 
. Erkam harbiye riyasetine ismet Bey, Milli Müdafaa vekaletine F ev 

'tı Paşa intihap olundu. 
1\1· Bu suretle yeni devlet kurulJu. Bu yeni devletin adı, Türkiye Büyük 

•llet meclisi hükumeti idi. 

istiklal harbi : 

istiklal harbi, sade askeri ve siyasi mücadele değildir. . 
I istiklal harbi, şarkın dini, içtimai, ve siyasi istibdadından! g":rp dev .. 
etlerinin siyasi, iktisadi tagallübünden masun tam ve müstakıl hır devlet 
"l.lrınak için girişilen kurtuluş harbinin mecmuudur. 

Siyasi ve askeri cepheler : 

Büyük Millet Meclisi bir taraftan Türk istiklalini fi'len kurtarmıya 
s,ı.fırken bir taraftan da devletlerle siyasi münasebetler tesis etmeği ih • 
ll'ıal etmiyordu. 

Askeri cepheler: Barpta Yunanlılar, cenupta Fransızlar, şarkta Er • 
ltı~ilere karşı teşekkül etmişti. Hundan başka padişah hükumeti ve onun 
S~eleri, müdafaa kuvvetlerimizi arkadan vurmıya çalışıyorlardı. 
el Siyasi cephe: hilaf devletlerin~cn başk~ Tü~~iye ~le . alaka~~r iki 
cl~\tlet daha vardı: S~vyetl! ~ederatıf Sos~alı~t Cum~urıyetı, ve mu.~ea? 
i}ll ~merika devletlerı, bu ıkı devlet te lstıklal harbı esnasında Turkıye 
~ •ıyasi münasebetle.rde dostane bir tavur almışlardır .. 

Rusya ile mUnasebat : 

L Rusya 1917 ihtilalinden sonra Avrupa devletleri ile bozuştu. Çünkü 
k""Yetli F edaratif Sosyalist Cümhuriyeti ile A vrupanın müstemlekeci ve 
\ 'ı>ıtalist devletleri arasında rejim ve menfaat itibariyle tam bir zıddiyet 
~rdı. Avrupa devletleri ihtilal yapan Rusyayı imha etmek için 

llhtelif cephelerden hücum etmişlerdir. . ., 
'Avrupanın teşvikile Polonya, Baltık ve Romanya cephelerı fı len muha 
t la haline girmişlerdi. hilaf devletleri tarafından İstanbul, Kaf~a~ya iş • l'' edilmiş, lran ve Efganda İngiliz nüfuzu Rusyayı ihata etmıştı. ~~ .. 
;:da, Kafkasta, Sibiryada, şimal mıntakalarmda itilaf levletlerının 
~i ddi ve manevi yardımlarını göre:ı te~el<kiıller Bolşevik Rusya aley ~ 
~~de harekete geçmişlerdi. Hatta bazı yerlerde itilaf kuvvetlerı 

0 
!evik kuvvetleri ile çarpışmıştt. 

lt Ayni düşmanlar karşısında Türkiye ile Rusya arasında bir anlaşma 
~~•üa etti. Coğrafi vaziyet te bunu icap ettiriyordu. Türkiyenin ve 
)~'Yanın arazisi bu iki memleketin ihata hareketlerine mani teşkil edi • 

tdu. 

lki devlet arasındaki anlaşma içti.mai rejimlerin mevzuu bahse • 
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dilmeme şeklinde devam etti. 

1920, 24 Ağustosta bilahare aktedilecek bir müahedenin e!asları 
tesbit edildi. 

Amerika ile mUnasebet : 

Amerika ile münasebet: Amerika Cümhur reisi Anadolunun şarkın .. 
da bir Ermeniatan teşkil etmek istiyordu. Fakat ,ark vilayetlerine giden 
bir heyetimiz bunun imkansızlığını i:;bat etti. Bundan sonra Amerikanın 
Avrupa işlerinden uzaklaşması Amerika ile Türkiye arasında uzlaş • 
rnıya mani bir hal kalmadığını gösteriyordu. Onun için istiklal harbi 
esnasında Amerikanın ıarktaki emelleri siyasi olmaktan çıkmış harsi ve ti .. 
cari sahaya intikal etmiştir. Bu sebepten Amerika ile Türkiye arasında 
dostane münasebet idame olunmuştur. 

Harici slvasetln karakteri : 

Büyük Millet Meclisinin bütün harici siyaset meselelerini milli men • 
faatlerine uyğun bir tarzda halletmek için kabul ettiği esas prensip: 
Memleketteki müstevlileri silah kuvvetiyle memleketten çıkarmaktı. Bu e .. 
sas mesele halledilmeden, ne taahhütlere girildi, ne de yarı tedbirlerle 
iktifa edildi. 

Fransa ile mUnasebet : 

Cenup cephesi Fransızlara karşı muzafferane harbediyordu. 
Bozanti'de muhasara edildiler, ric'ata mecbur oldular. 

Maraş ve Urfadan silah km,vetiyle çekilmek mecburiyetinde 
kaldılar. 

Mayıs (1920) de Fransızlar Türkiye Büyük Millet Meclisi ile temas 
,.e müzakereye lüzum gördüler. Bundan sonra Türklerle Fransızlar ara -
sında 20 günlük bir .mütareke yapıldı. 

Fransanm bu müzakereye gil' işmesi, Türkiye ile ciddi bir surette 
sulh imzalamak için değildi. İngiltere Ren havzası hakkmdalti Fransız 
t:llepleriru! karfı Almanyaya taraftarlık ediyordu. 

Fransa buna karşı bir hareket olmak üzere bu nümayişi tertip et • 
mişti. 

Bu mütarekeden sonra Adana cephesinde harp bir sene daha de • 
vam etti. 

Türk ordusu Ermenistanda muzaffer olduktan, birinci ikinci lnö • 
nünde galip geldikten ve Sakarya harbini kazandıktan sonra Frnn • 
sa ile itilaf 20 Te~rinievvel 1921 de imzalanabildi. 

- Yeni 'rUrk devletlnln muvaffukiyetleri -

Padi••hın hareketleri ı 

Salih Paşa kabinesi yerin~ geçen Ferit Paşa kabinesi (5 Nisan 
1920) milli kuvvetlere karşı sarih hasım bir vazıyet aldı. Milli kuvvet -
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Feriduıt B. almışlardır. 

Zabltanm ( C) tertibine dört r.abit 
girm~, birinciliği Muhafız ~üvari bö -
lüğünden müJbim Eyup, ikinciliği ny
nı krt'adan yüzba~ Mustafa Beyler 
a]m~lardır. 

Zabtan arasmda yapılan (A) ter -
tibi miisabab.lara, hiç yan~ kar.an -
mamr.ş bir atla Nis müsa.bakalannm 
plibi mülbim Saim Dey de i~tirfık 

~tmiştir. 
Neticede biTinciJiği yüz.b~ı Ychhi, 

ikinciliii mülaz.im Saim, üçüncülüğü 
birinci mülbim Cevat Dey]er k:uan -
mr.şlardır. 

Müsabakalar e$nasında 
vak'ası olmu~, fa.kat kua 
tehlikesiz atlatılmı~tır. 

Hayvanlann yol yoriunluğu do -
layısiyle Nis miiMbakala.rına riden 
attara bu hafta blnilmemi~tir. Gelecek 
hafta bu atlarla müsabakaya iştir!k e
dileeektir. Mülbiın Saim Bey de Nis 
mUsahakalannda hindili ve kaınnd ı . 
~ atla müsabakaya girecektir. 

KadıköyUnde maçlar 
Dün Kadı.köyünde f'enerh:ıhçe ~t:ı 

dında müteaddit futbol mfüıab:ılmb.n 

tice lenmiştir. 

Atletizm seçmeleri 
Dün öğleden evvel Bebekte Rohert 
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leri padi§ah cephesine almak için neırettirdiği fetvaları düıman tayyare • 
leri ile Anadolunun muhtelif şehil'lerine attırdı. 

Yer yer isyanlar tertip etthdi. (13 Nisan 1920) de Bolu isyanı zu. 
hur etti. 

Bu isyanda Hilafet Ordusu adını alan çeteler faaliyetini gösteri • 
yordu. 

Anadolu üleması Ferit Pa~anm fetvasına karşı mukabil bir fetva 
net.rettiler ve 29 Nisan 1920 de bunlara karşı koymak için Hivaneti Va • 
taniye kanunu ne§redildi. 

Bilahare de istiklal mahkemeleri teşkil edildi. 

ou,m ... taarruzlar1 : 

Müttefikler Sever muahedesini cebren kabul ettirmek için muhtelif 
cephelerden taarruza geçtiler. Yunanlılar 22 Haziran 1920 den ili • 
haren taarruzları tiddetlcndirdiler. Bursayı zaptettiler. Şarkta Ount • 
lupınar önlerine kadar geldiler. Türk Kuvvetleri Dumlupınar ve Eakitehire 
;ekildiler. 

Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisinde muntazam bir ordu vü • 
cuda getirilmesinde israr etti ve noktai nazarı kabul edildi. Yeni Türk 
devletinin muntazam ordusu teşekkü!f' başladı. 

Muntazam ordunun teşekküliine ihtiyaç vardı, çünkü: 
A} Kartısındaki düşman ordusu Avrupa devletleri tarafından en iyi 

malzeme ile teçhiz edilmişti. Ayni zamanda bu ordu iyi talim de gör • 
müıtü. 

B) Müteferrik gönüllü kuvvetleri arzu edilen neticeyi elde edecek 
derecede disipline tabi olmuyordu. 

Çerkes Etemin isyanı : 

Maiyetindeki batıbozuk kuvvctleı-e hükmeden Çerkez Etem padi§ah 
namına hareket eden Anı:avurun tenkilinde Bolu ve Yozgat isyanlarında 
muTaffakiyet göstermitti. Bu muvaff akiyetlerden cür'et ve cesaret alan 
Etem ve kardetleri memlekette adeta yeniden bir Feodalite devri aç • 
ma.k istiyorlardı. Kendilerini kanun vazıı gibi görüyorlar, istedikleri 
gibi hareket ediyorlardı. 

Etem kumanda altına da girmek istemiyordu. Yunanlılara yapılan 
Gediz taarruzuna Çerkez Ete.m kendi kendine karar vermİ§ti. 

Bu taarruz akametle neticelendi. Ve Çerkez Etem garp cephesi ku • 
mandanlıiını deruhte eden miralay ismet Beyin kıt'aları teftişi esnasında 

kendi kuvvetlerini teftiı etirmcktenistinkaf etti. 
Ve nihayet cephe kumandanım cJüşürerek kendisini o makama ge • 

çirmek istedi. Bu suretle isyan başlıyordu. Esasen idamla, tehditle 
memurları kendilerine yardıma mecbur ediyor, ahaliden istedikleri 
ıibi verıiler alıyor, ahaliyi keyfi hir surette idam ettiriyordu. 

Millet Meclisinden alman kararla Çerkez Etem üzerine muntazam 
kuvvetler ıevkolundu. Çerkez Etem Y unanhlara iltica etti. / 

Ölüme meydan okuyanlar 1 
Tek başına bir yatla 

Arjantine ... 
Fransadan 

TARİH EL KiTABI -----249-"" 
harbiye nazırı ve erki.mharbiye reisi fuzuli bir müdahaleyle kabinedefl 
çekilmiye mecbur oldular. . 

(1920) senesi şubabnın nihayetine doğru Yunanlılar lzmire yerı• 
kuvvetler sevkettiler ve itilaf devletleri milli kuvvetlerin üç kilometre ·~ 
ri çekilmelerini istediler. Artık vaziyet tamamiyle sarahat kespetmittl• 
Ali Rıza pafa kabinesi müdaf aai hukuk grubuna sami.miyetle yanatnıll )
mıf, düımanlara hot görünmeyi tercih etmiıti. Bu kabine (3 mart 1920 
de istifa etti, yerine kabineyi Salih paşa teşkil etti. Salih paşa Ferit p•· 
fa hükiimetine köprü vazifesini görüyordu. 

- Ista\nbulun işgali -

Yunan kuvvetleri bir taraftan ilerliyor, bir taraftan ecnebilere roil: 
ti padi§ah milletin istiklalini istiycn lere karşı el brliği ile çab§mıya b•j 
lamıttı. İngilizler tarafından 9 Martta Türkocağı merkezi basıl f• 

16 Martta bütün hükumet daireleri işgal edildi. . rfl 
lstanbulda bulunan İngiliz kumandanı Ferik Ceneral Vilson o • 

idare ilan etti. idarenin ziddına hareket edenlerin ve asayi~i ihlal t;del1 
leı-in divanı harpte tevdi edileceği hildiriliyordu. _ 

. ~~ suretle milli hareketler işgal ku.vvetlerine karşı bir ~ürünı. ro;jt 
hıyetını alıyordu. Mondros .mü la ı-eksl ahkamını daha şlddetlı 
surette tatbik için işgalin müddeti de tnyin edilmiş değildi. z 

16 Mart gUnU Meclis mebusan : 

latanbulun i"al edildiği gün bir İngiliz müfrezesi Meclisi Mebu~ 
girdi. Bazı mebusları tevkif etti. Tevkif edilenler Maltaya nefyolund:·. 

Tevkif edilmiyen mebuslar bir ~ey yapmıya muvaffak olamıyac:Ş,,) 
larını anladılar ve dağıldılar. Bunlardan bir kısmı lstanbuldan ka~ 
Ankara yolunu tuttular. 

- 'l'iirkiye Büyük lWillet Meclisi -
1 

Cazi 19 Mart 1920 de bütün vilayetlere ve kolordular kulll;: • 
danlıklarına tebliğ ettiği emir salahiyetli bir meclisin ·teJJ 1 

karada toplanması, dağılmış, İstanbul meclisindeki azadan gelebı ,-~J 
lerin Bu meclise iltihak etmeleri zaruretinden bahsediliyor ve F 
intihabatın on beş gün içinde bitiril ·mesi isteniyordu. oP ' 

intihabat yapıldı ve Türkiyenin hakiki mümessilleri Ankarada t 
landılar. 23 Niıan 1920 de meclis açıldı. . edil' 

Mecliste mütekasif milli irade bilfiil milletin hakimiyeti telakkı 
di. 

Mecliıin adı, Büyük Millet Meclisi oldu. il' 
Meclis icrai ve teırii salahiyetleri kendinde cemetti. içinden ' 



" =-------------------------1:::: Memlekette V AKIT 

Silifkede Seyyar mektepler 
ihdas edilecek 

1 Seıifkf'den huıuıi muhabirirai:· 
~,. : , 

SUkS~Iifke, garbt Anl\dolunun en lci.i • 
da le en ıssız bir viH\yetidir. Bura -
tiik~!1~nlar, mu,·affak olanlar, bü -
ı~d· hır sükun içinde vakit ge~irmek -

ırter, 

1111 llU)'\i.k ~hirlerin gürültülü, haya -
aı:ı;· burada tesadüf etmek imkan -

ır. 

n· 
01, ır kasabadan tamamiyle farksıı 
... ; Selifke, tariht kıymetleri, ~o~ -

1111 
husu~iyetleri dolayısiyle ehem -

Ytt aJrnaktadır. 
ııl\ 8'1itke memurları genç \'C faal 
~ l(ı~lardan mürekkeptir. Rilhnımı 
a:rıfi, yeni neslin elindedir. 

ı\ıı §le Maarif müdürü Mu~ı:hiittin 1 ftet~Y. :raşı otur. beşi ge~miyor. l\fa . 
tak 111dekilerden kırk yaşında kimse 

gibi .. 
>tt~llarif dairesinde otururken vila -
le ~ ı:r1listakbel gençlerinin ne ~uret -
lı ).etıştirildiğini öğrenmek İ'.'ltedim. 
fla lttıtde ilk tedrisat müfettişliği yn -
~~ Ve Cenevre terbiye kongrelerine 
iıa_~~~ eden Muslihüttin Bey, b:ınn !IU 

•ı.atı verdi: 
tlilt - ~1iltlyet halkı, maarife k:u~ı bil -
~t hır alAka göstermektedirler. Fa -
d'l araıinin heyeti umumiyec;inb 
~hk, orm:ınl:ık o)m~ı. su bulunma -
be ı, halkın davarcı olması gibi ~e . 
ııı.t 1~r. maarifin sür'atle neşir ve ta -
~ını oldukça rnüşküliita uğratıyor. 

d lektep olan köylerde evler, ı;a • 
~tlar. yekdiğerlerinden en a~:ıgı on 

'· Yırmj dakika uzaktadır. 
ı »atta hir iki saat uzak olan köy
~t de yok değildir. 
" lıu l·azıyet dolayısiyJe talt-IJe de -
~rnıının muntar.am temini kabil ola -
a·ı lttnktadır. Bu şerait dahilinde tah -
1 .. ~ 

c ~agında bulunan çocukların aıı -
tak )"\izde (3;;) inin terbiye ve t:ıh~ili 
~l\tin edilebilmektedir. 

(j lıu hal karşısında vilayet man,ti -
tıın i ki f . . . !e n §a ı ıçın pansıyon açmnk. 

t:ıYar mektep ,.e mualJimliklcr ıhdas 
t~t elbek hususu ehemmiyetli bir ~u -
~tt düşünülmekte ve tetkikat y:ıpıl -

ktadır. 
L. ~ekteplerimiı arasında bina iti -... ,. 
l>ll 1Yle tamamen terbiyevi evMfta ve 
dı na mu,·afık ~ekilde bulunanlar a:ı -

1', 

t~ \riı~yet, l;aza merkezlerindeki nıc.k
ltı Jllerımiz Yt<ı:ıit itibariyle iyidir. J{~r 
h'~kteplerinin ves..-ıitinin ikmali iciıı 
§ı~tçenin mü5:ındesi ni~betinde t:alı -, 

ltıaktadır. 

1'ı~~tuaJ1imlerin ekserisi muallint 
lıt tebj mezunlarıdırlar. Vazifelerine 
1tı;!1 bü)·ük bir alaka ve incizap duy -

l{tadırJ:u. 1 

kendilerine verilen vazifeleri muvaffa. 
kiyetıe başarmak için büyük bir a~kla 
çalışmaktadırlar, Teneffüslerde mu -
a]Jimler talebe!'lini terbiyevi oyunlarlıt 
meKul ederken :ruhi temayüllerini de 
tetkik eylemekte ve icap eden tedbir -
leri almaktadırlar. 

Tedrisatın men~ei ve ameU ~e'<il -
de cereyanı için mualJimler nnihitle -
rinde temini mümkün her \'aıı;;tada:ı 
i.oıtifade eylemekte n bir sok mek -
teplerde bu hususu temin için :ıknr -
yum, tr:ıryum, vivaryum vücuda ge -
tirmişlerdir. 

İlk mekteplerin birinci devre ta -
lebe!'linin müşahede ,.e tetkiklerini 
hay:.ıt bilgi~i. mü,ahede, resim, he.!!ap, 
fahrir, yaır, eli~leri ve5aire gibi muh • 
telif namlar :ılt•nda ayn ayrı defter -
lcr te!'lbit ctmiyerek proğramın ruhu -
na daha elveriı,li oJma~ıı için her tale -
l>t', bugün nJbüm ~ekJinde (lla -
y:ıt) defteri) dedikleri bir di!fter • 
de muhtelif ders gruplanna ait tet -
kikJerini ayrı ayrı olmak üzere te~bit 
ve muhafaza eylemektedirler. 

Bu defterler talebe me.!laisinfn sene 
ba~ınd:.ın ~onuna kadar muhafazasiylt' 
beraber çokl:ırının her günkü terakkt 
n tek~mülünü takip ve mukayeseye 
imkan vermek ve talebeyi daim:ı eski 
tetkikatiyle karşı karşıya bulundur -
mnJarı itibariyle çok istifadeli görül -
mektedir. 

Mua]JimlM tedrisatın intizamı ve 
müfradatın tamamen tatbiki için derı:ı 

!'!eneAi başında her ders için ayrı ayrı 
hangi bahis, hangi aylarda tedris e -
deceğini ~ö.oıterir senelik birer ders 
plAniyle her günkü mesailerinin he -
def ve 'şeklini gösterir günlük birer 
der'.'! plftm da tutmaktadırlar. 

Mekteplerde himaye heyetleri te~ -
kil:Hının faaliyeti de kayde şayandır. 
llimayeietfal cemiyetiyle teşriki me -
sal eden bu heyetlt'r mekteplerdeki 
fakir t'tlebe1ere der~ levazımı, elhi5e 
''e iaşelerini temin husuc;unda hÜ)' iik 1 
bir faaliyet gfü;termetedirler. 

Vil!yet merkezinde bu sene bir de 
umuma mahsus olmak Ü7.ere (Halk 
okuma odası) açılmıştır. 

Muallimler, mesleki ve umumi bil • 
gilerini artırmak için tıeyyar mual • 
limler kütüphanel!linden iı1tifllde ed~ -
yorlar. 

Marif müdürlüğü tarfından terbiye 
ve tedrisata dair muhtelif mevzul:ır 

ü~erine sualler M>ruJmakta ve mual -
limlerin tetkik ve tecri.ibelerinin mah -
~ulü öğrenilmektedir. 

Maarif müdürü Muslihüttin Ali 
Beye muvdfakiyet diliyerek <tyrıl . 
dtm. 

Ömer Cezmi kf;alebenin bedeni. fikri. ruhi inki -1 
ı, arı için tnlimatnamt \'e proğrıım ·j·rP-~~~~~~~~~~~5~~ 
'-~ Çerçe,·esi dahilinde aumt gay-ret ı Kadın ve doium hastahkları 

olunrn:ıktadır. 1 Mütehassısı 
tb Mekteplerimir.de ~por faaliyetine Doktor 
tı:tnltlİ):et \'erildiğ.i gibi t:ıs:ırruf fik - Hüseyin N atit 
\ilt1taınım mnk~adıyle kooperatif t«"ş · Türbe. eslci Hi!Aliabmer binsıa 

tı~afaaliyettedir. No. Tel. 226 2120 1 !, 

~al te~ekküııerde bütün ta le be ıl!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'~~~~~~~~~; 

'(azan: Tekinsiz konak 
~ b.ir durgunlu~ gelmişti. Rüya 

29 
gibi. bir. yerden b3:caya benziyen 

~ bıle başkalaşmıştı. Koğuştan genış hır yere geldıler. 
ttıd' . . . . 
~n 111nı arıyacaklarını düşün- Tekinsiz kona~ktakl .a ı zll toplanti 
htıt0rdu. Yokloma saatleriade Mehmet ~ga, . hır kapak açtı. 
tıla Unınayınca, işin akibeti ne Bura~?~. a~agıdakt o~anı~ ~f!r .ta -

Caö.1n k AIA b"J' k d" rafı gorunuyordu; dort kışı mm • 
~.. • ı pe a a ı ır en, o un- l d 5 ) · ·· ,.)ı u derlere oturmuş ar ı. es crı nıu -
bile nutmuştu; hatta asılmıya kemmel seçiliyor, karanlıkta vü • 

J:' razıydı. cutlarmın sekli görünüyordu. Bir 
"'~thiye, amcasına sökülen süve kalın ses s;ruyordu: 
d~ leıini aöyledi. Mehmet Ağa, - Karaböcek, çok becerikli a -

11 derin dütündü. damsın. Buras~n~ n~re~.en bul • 
l F ethı'ye aras d · ı· d ı... dun?.. Acap b1zı hır goren oldu "' ıc_ ı sıra a gız ı o - - h ? 
l~u_.kdar gider, oradan öte tarafı u · N S 

1 
B 

'l(t d · . - e gezer, u tanım . u sa • 
~~t d el ~bdı. Bırklgece gKene

1 
~er • atte bu çıkmaz sokaktan kim ge ~ 

~ler o a a ya a,tı. u agına çer? ! 
),~, Re im iye başladı. O zaman _ Lakin bu zulmette müşaf e -
t~, ~a amcasiyle Zülüflü Balta • heye imkan hasıl olsa dahi, daini::i 
't \ldı 'jet ederek yanına çağırdı. için itiyat sevkiyle .mücibi helecan 

1 ar, hepsine eliyle iıaret etti. olmaktadır. inayet buyurulup ta 
Çı~~ bir merdivenden yukarı bir Çerağ ikat olunsa, acap nice o •. 

1
• Sürünerek tavan aralığı lur? · 

1 

7 -VAKiT 21 MAYIS 1932~ 

._ ___ 3._K_. _s_a_. _A_ı._K_o._d_an __ _.J j YAZ GELDi ! 
Tophane fırınındakı 1000 kılo 

ekmek kırıntısı satılacaktır. iha
lesi 21-5 932 cumartesi günü sa· 
at 15,5 da komisyonumuzda ya· 
pılacaktır. Şartnamesini almak 
istiyenlerin ve kırıntıyı görmeıc 
istiyenlerin komisyona ve farına 
her gün ve paıar!ık içinde vak· 
ti muayyeoinde komisyona mü
ncaatları. (2109) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki kıt' -

atı ihtiyacı için 7300 kilo sebze
si pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
21-5·932 cumartesi günfi saat 
14-30 da komisyonumuzda yapı· 
lacaktır. Taliplerin de vakti mu
ayyende komisyonumuza müra
caatları. (321) )2124) 

• • • 
Çatalca Ms Mv. kıt'atı ihtiyacı 

için 35,00o kilo un pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 2 J - 5 - 932 
cumartesi günü saat 17 de ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnarnesini almak üzre 
her gün ve pazar. ıga iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

(313) [2104] 
• • • 

K. O. kıt'aları ihtiyacı ıçm 
24 ton yulaf miltahbit nam ve 
hesabına pazarlıkla alınacaktır. 
ihalesi ~1· 5·932 cumartesi günü 
saat 17-30 da lıomiıyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerın ıartna
mes:ni aJmak ürere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisynumuza 
miracatları. (3) 6) (2107) 

• • • 
Ilf muhabere alayındaki 70 

araba gübre pazarJıkJa satıla
caktır. lbal,si 21-5-932 cumar-
tesi günü saat 16 da komisyo
numuzda yapılacaktır. Güoreyi 
görmek istiyenlerin mezkur ala-
y~ ve tarlnamesini almak isti
yeolerin heigünkomisyooa ve 
ıhaJeye iştirak edecekJerio de 
vakti ·muayyeninde komisyonu· 
muza müracaatları. (319) (2110) 

• • • 
K. O. lbtiyacı için 150 metre 

mik'abı taş pazarlıkJa alınacaktır. 

ihalesi 22 - 5 - 932 pazar günU 
saat 11 komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin şartna· 
mes'.ni almak üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumu· 
za mfiracaatları. (316) (2145) 

• • • 
Gilmüş suyu hastane3i ihtiyacı 

400 kilo yoğurt pazarlıkla alına
caktır. ihalesi 22-5-932 Pazar 
günü saat 11-30 da komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
tartnamesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa ittirak edeceklerin-
de vakti muayyende komisyonu
muza müracaatları. (328) (2147) 

- Fakir de nazarrmın arzusu .. 
na mutabaat üzereyim. Müşavere 
esası iştibah ve zülmeti gidermek 
olmasına nazaran bir çerağa lü -
zum vardır. 

- Biriniz taırayı dola~mak 
gerek. Hele girilen kapıyı mi.ıh -
kemce seddü bendedeyim. 

Kafesler ve perdeler inik, hu •. 
susiyle yüksek dıvarlarla muhat -
tır, taşra ile münasebettar değil -
dir. Şu halde çerağ ikadında beis 
göremem. 

Zülüflü Baltacı, bu acayip söz -
lerden bir şey anlamıyordu. Ya -
nındakilerin yüzüne bakıyordu. 

Biraz sonra odada yanan mum • 
larrn aydınlattığı çehreleri görün • 
ce bütün bütün hayret etti. 

Y avas sesle müzakere devam e
diyordu: 

Hepsi culus keyfiyetinde nıüt· 
tefiktiler. Ancak sahibi devletin 
haberi olmadan bu ağır işi başa
racaklarında tereddüt ediyorlardı. 

Bu hususu Ağayla Şeyhülislam 
deruhte ettiler. Zadrıaza.mın alt 
çenesini yoklryacaklardı. 

Fethiye, amcasının yüzüne bak-
1 

K. O. kıt'atı ihtiyacı için 182 
ton odunla 1. F. kıt'at ihtiyacı 

için 92 ton odunu paı:arlıkla alı
nacaktır. ihalesi 23-5 931 pazar
tesi giinü saat 16-30 da komis· 
yonumuıda yapılacaktır. Talip· 
lerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve pazarlığa ittirak 
edeceklerin de Yakti muayyende 
kom·syonamuza müracaatları. 

(310) (2101) 
• * • 

Birinci fırka kıt'atı ihtiyacı için 
35,000 kilo un pazarlıkla alına

caktır. ihalesi 21-5-932 cumartesi 
günü saat 16·45 te komisyonu· 
muzda yapıJaktır. Taliplerin 
ıartnamesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (312) (21031 

• * • 

Yalnız lüzumu olan \'c arzu edilen 
mah311eıdc .i reri keser. vücude hiç bir 
m:ı7.:ıcz :ıt \'ermrr ~ıhh:ıt \'ckAlctinin mü· 
s~ılci rcsm iycsinl hai:r.<lır. 

:::::::::::: ::::::::::::::::::::::ı::::ı::u::::::.T-9.:::::: .. :: 
I~ Sadıkzade Biraderler H 
g Vapur Jarı g 
ıı KARADENiZ POSTASI i 
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K. O. kıl'ah ihtiyacı ıçtn ii vapuru p t • h 
35,ooo kilo un pazarlıka aımacaktır. ~i 23 ~-a ıs azar esı H 
ihalesi 21-5-u32 cumartasi günü :: günü akcarn saat 18 de Sir- ~ 

.. • • y ·ı 

saat 16-30 da komisyonumuzda ~E keci rıhtımından harelcetle~ • 
yapılacaktır. Taliplerin şartna- ~i (Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
mesini almak üzere her gün ve g Samsun, Ordu, Gireson, T rab
paıarhğa iştirak edeceklerin de ~E zon, R'z~ye azimet ve aynı • 
vakti muayyende komisyonumuza g iskele!erle Görele Ye Unycye ~ 
müracaatları. 1311) (2102) ~ uğrıyarak avdet edecektir. ~ 

* • * i 
lzmir Müstahkem mevki kıt' alı =ı?; Faıla tafsilat için Sirkeci :f.J 

hayvanatı ihtiyacı için 210,000 Meymenet hanı altında acen- J 
kilo arpa kapalı zarf usulile mil- g tal 1ğına müracaat.Tele. 22134 h 
nakasaya konmuştur. lba!esi 14· :::::::::::::==::::-.::::::=::::-.:.. ... .....:=---::: 
6· 932 Salı günü saat 15 tedir. As. k. Sa. Al. komisyo· 
Talip!erin tartnameyi görmek nu llAnları 

üzere lrnm:syonumuza muracaat- Harbiye mektebi talebeleri ih-
la ve her gün münakasısya iş- tiyacı iç'n üç çift bir takım add-
tirak edeceklerin ise ihale lari- o :unmak üzere 755 takım yaka 
hiade lzmir Müstahkem Mevki alimeti pazarlıkla imal ettirile-
satın alma komisyonuna muraca· ccktir. Pazarlığ ı 22·Mayıı·932 
atlan. (325) <2144) paı:ar günü saat 16 ya kadar 

• • • Harbiye mektebi satın alma ko· 
Tıbbiye Mp de mevcut 41 misyonunda icra kılınacaktır. Ta-

kalcm köbne ena aleni müz.a- tiplerin komisyona ımutacaat1arı. 
ycdeye konmuştur. ihalesi 21-5- (283) (2152) 
932 cumartui günü aaat 15 le 
komisyonumuzda yapılac3ktır. 

Eşyayı görmek istiyenlerin mez
kur Mp müdürlüğüne ve şartna
meyi alacakların komisyonumu~a 
he:r gün ve ihaleye iştirak ede· 
ceklerin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(238) (1718) 
••• 

Birinci muhabere alaymda 
mevcut 300 araba gübre pazar
lıkla tahlacaldır. ihalesi 24· 5-
932 salı günü saat 16 da ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Güb
reyi görmek üzere birinci mu
habere alayına şartnamesini al· 
mak üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak edeceklerin de vakti mu
ayy ende komisyonumuza müra
caatları. (322) (2123) 

tr. Her şeyi anlamıştı. . j 
Mehmet Ağa kıza sükut etmesı·ı 

ni isaret etti. 
Dört gün sonra gene burada bu

luşacaklardı. 

Karaböcek, onları kapının ar
dında bekliyecekti. 

Ortalık ağarmadan dağıldrJar. 
En sona kalan Karaböcek de si.i-
veleri yerine yerleştirerek dı~:ırr 
çıktı. 

Şimdi yalnız kalan Yaldızlı 
Mehmet Ağa büyük odaya geçti. 
Pencereleri muayene etti. Kafes
ler inikti. Dışnrdan da kalın me_ı 
şeden kapakları Örtülüydü. 

Züliiflü Baltacı, sabaha kar~ı 
evden çıkmıştı. 

Mehmet Ağa, mutlaka koğu~a 
gitmesini tembih etti. 

Hic olmazsa izin almasını, bir 
kaç gUndenberi gelemediğine bir 
mazeret uydurmasını söyledi. Bal-1 
tacı, F ethiyeden ayrılmak endişesi 
le bu teklife yana,mıyordu; lakin i 
Fethiye cevapsız kalmıyan bir na· 
zarla ona bakıyordu. Amcasmm aö 
zünü dinlemekle doğru bir hareket j 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Bir horçrnn dolayı m:ıhcuz H s:ınl 

mısı muka •rer bir yazıhane bir kanepe, 
iki kolwl\ dört İ$kemle :?,l 5 932 tarihine 
mus:ıdıf 1'11arce.;i ~ünü s:ı:ıt 9 . l o da 
Galat:ıda l lıım oğlu h:ınında 8, 9 numa
rada :ıçık artırıma suıcrile sıtılıcağındın 
talip olanların } cvmü me7.ı..tırda mahal
linde hazır bulunacak mcmuıuna miira-
cantl:ırr il!n olunur 

lstanbul ikinci icra Memurlu

ğundan: 
Hir borçtan dolayı mahcuz. ve s:ıtıl

m:ısı mukırrrr bir adet (Kopcnfars) mar
k:ılı Pedal !.?4 5 932 ı.anhine müs:ıdif 
:Salı ıı;ünu sut 9 - 10 d:ı lstanbul Anka
ra cadde.si Re* t cfendı hanında 1 I nu· lu 
matbaa ö:ıunde açık uıtırma ~urctilc sı· 
tılacağınlfan t:ılip ol:ınların ycvmü mcz
kOrd:ı mahallinde hazır bulunacak me· 
mu una 931 4482 num:ıra i e mürııc:ıat· 

im il!n olunur. 

te bulunacağını söylüyordu. O za, 
man Baltacı, Meh.met Ağanın akla 
mülılyim sözünden ziyade Fethiye 
nin okşıyan nazarından bir ümit 
besliyerek itaat etti: 

- Lakin sizi yalnız bırakmam. 
Bizim ağa, beni çok sever. Her 
halde izin verecektir. 

- Öyle olması daha iyidir. Bir 
müddet için izin istersin, oğlum •• 
Y almz gece gelirken a~nğıdaıı yu • 
karı çıkma; yuknrdan inersin. lş • 
te sana bir anahtar, dört yana dik 
kat eder:sin. Kapıyı nçınca altın -
daki dehlizde pervazın iç tahtası • 
na yapışık olan, sana gösterdi~im 
ince teli ce?cersin .. Senin geldıği • 
ni anlarız .. 

Zülüflü Balla~ı Mehmet, bu üç 
gün saraydah:i biz.metinde hayal 
gibi kalmıştı. Bir kolayını bula • 
rak teyzesine gitmek üzere izin 
aldı. 

Dördüncü geceyi beklemek ona 
cehennem azabı geldi. Her dnki • 
ka birer asır kadar uzuyordu. 

(Bitmedi) 
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zasının KüşatResmi Bugün öğle
den s nra aat 5 te Yapılıyor 

~--------------~~---------~~~---~---------~ı--------~~J 
Beyoğlu - Istikh\l caddesi No. 355 

Satllık müstamet otomobiller 
Eminönü Malmildürlllğllnden 

Bulunduğu mevki 

Vilayet konağmda 

" Defterdarlık dairesinde 

" Rusumat müdürlüğünden 
Ahırkapıda nakliye g!lrajında 

., 

" 
" 
" 
" ,, 

Markası No. sı Muhammen 
kıymeti 

Lira 

Üstüdü beyker O 500 
400 
150 
200 
500 
400 
300 
300 
300 
200 
300 
300 

Berliye 
Benz 
Mersedes 
Rn~cl 

Fıyat 
,, 

" ,, 

" 
" 
" 

Fort 

o 
o 
o 
o 

4130423' 
4102069 
4102007 
4102062 
4J36'Z46 
4129878 

o 
o 50 

Yukarıda marka ve numaralı gösterilen 13 adet müstamel 
otomobil hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden ayn 
ayrı açık arttırma usuliJe satılacaktır. lbaleıi 23 - Mayıı 932 
pazartesi günü saat 11 de yapılacağından görmek iıtiyeolerin 

Eminönü Malmüdürlüğiloe _ müracaatları. (17~1) 

jkVAKITın _

1 :ıı Kül:~~ü~~.~~I~ 
Acele sallhk iki ev - Yeni 

inş1 edilmiş kArgir alcı od.:ı, biıer mut· 
fak, b:ınyo. J.:uyu. terkos. havıgazı. elek
crikli. bahçeli b:ıncler satılıkıır 

Süleyınaniye.:le Kanuni medrese SO· 

kağında 7 numnrada Recep uscaya mü· 
racutlan 

Çok ucuz acele satllık -
Fındıklıda dere içinde O.sınan çavuş yo
kuşunda l 5 17 l • ve 17 numaralı hene· 
ler yok fiatına ı O ~un zarfında sahibi 
t.:ır:ıfınd.:ın uulıkttr Denize ve Beyoğ· 
luna neT..:ıretleri vardır. içindekilere mü · 
racutları (2927) 

Kalfa arenıyor - Büyükdere 
eczahane.si için muktedir bir kalfaya ih· 
tiyaç vardır. Talip ol.ınlwn melkôr ec· 

zahaneye müracaaclıırr. ll ' ' 1 ~~~-1-~~ 
VAKiT MathaHı 

Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
' D~şriyat müdürü: Refik Ahmet 

hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucazdur. 
•••• Eminönü, Kazmirci Ali R iza müessesatı --~ 

Gedikpaşada jandarma satı 
alma komisyonundan: 

Üç yüz adet maa teferruat eğer takımıma kapalı zafJa ıJJİl" 
nakasası 5 - Haziran - 932 Pazar günü saat onda yapılacaktır• 
Taliplerin nümune ye şartnameyi görmelc üzere her gün ve ıJJİl" 
nakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezldir günd• 
muayyen saate kadar komiı)•onumza muracaatları. (2037) 

Devlet Demlryolları ilanları J 
Bilecik deposu kömUr tahmil Ye tahlıyesinin kapalı zarfla IPO' 

nakasası 1 l Haziran 932 Cumartesi günü saat 15 te idare ıner' 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara Ye Haydarpaşa veznelerile Bilecik istasyotl 
Müdürlüğiinde birer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılı" 
dır. (2150) 

Gedikpaşada Jandarma satın 
alma komisyonundan; 

Dört bin dört yüz otuz yedi çift çizmenin kapalı zarfla mün•" 
ka5ası 5 Haziran-93l pazar gDnii saat on dört buçukta yapılı• 
caktır. T aHplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasa" 
ya iştirak için temınat ve teklıfnamelerilc beraber mezkur günde 
muayyen sute kadar komisyonumuza müracaatları. (2038) 

1 lstan;~--;e~~diyesi -il;~:~. J 
Pazarlıkla 16,000 metro hoıtum alınacaktı 

70 miJimetro kutrunda ve 30 atmosfere mütehammil yumuşak 
ve halis ketenden olmak üzere 16000 metro hurtum pazarlıkl• 
mübayaa edilecktir. Taliplerin nümuneleriyle birlikte iki bin lir: 

teminat makbuz veya mektubu İle 23 Mayıs 932 pazartesi güıı 
saat onbete kadar daimi encümene müracatları. (2127] __.,.. 

Gedikpaşada Jandarma satı-
ralma komisyonundan: 

Yirmi bin çift sarı kunduranın kapalı zarfla münakasası ~ 
Haziran 932 pazar günü saat on beş buçukta yapılacaktır. Ta" 
lip!erjo şartnameyi görmek üzere her iÜn ve münakasaya iştirak 
için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen saate 
kadar komisyonumuza müracaatları. (2036) 

Avrupadan diplomalarla musaddak birinciliği ve en büyük z•' 
fer nışanını ıhraz ettiği gilii Tür1' zekası, Türk san'atı, Tilrk 
sermuesi ve Türk amelesiyle ihzar olunmuştur. 

ile SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCE1' 
ağaçlar çiçekler ve nebatat üzerindeki tırtılları, tavuklar "~ 
kümes kuşları ile nir hayvanat üzerindeki pireleri ve böcekle~' 
ve bilumum haşaratı mevti ebedi ile katiyyen öldürülür ve b; 
daha dirilemezler. Aks.ni ispat edene 5000Llt 
tazminat verilir. Devlet demiryol!arı, Şark demiryolları, styrise
fain, Hilaliahmer, Gülhane, Cenahpafa, Haseki hastaneleri"~ 
sair büyük hastanelerle Sıhhat yurtları, Yatı mektepleri, bllYO 
oteller, büynk npur kumpanyaları, Tiltün inhisarı, Ford ku~ 
panyasr, ve bilumum mfieHesatı milliye ve ecnebiye FA yO 
istimal etmektedir. ismine ve markasına dikkat ediniz. Hat" 
Ecza Depoıu. ~ 

Gedıkpaşada jandarma sat• 
nalma komisyonu riyasetinde~ 

On bin ill on bin beş yllz kaput imaliyesinin kapalı ıa dA 
mUnakaauı 31 Mayıs 932 tarihine müsadif salı günü saat obl 
yapılacaktır. Taliplerin fartname ve nümuneyi görmek üzere b'1 
gün ve münalsaaaya ittirak için teminat - ve ieklffuamelerile r 
raber mezkiir günde muayyen saate kadar komi&yonumuza -
racaatları. 0 901) 


