
li Franaada gunun adamı M. 
tttrriotdur. Liyon meb'usu ve 
lf. dikıal ıoıyalistlerin reisi olan 
~t' Herriot bu vaziyetini son 
lıQ ıbabatta fırkasımn kazandığı 
ıı_'Gk muvaffakiyete medyun 
letltınuyor. Bu itibarla bu giln
b& de Franıada ve doJayısıvle 
-.:sn cıhanda efkarıumumiye-
lt dıkkati bu zat üzerine ) 
d lllerküz etmiştir. Daha şimdi-
• tQ Tardieu hükumetine pek ya· . 
~ bir zamanda halef olacak 1 l 
~ fıaıetin en tabii reisi olmak 
~ te telakki edilen M. Herriot- { 
'ıı her meselede ne dü:ündüğü 1 
~ 1•ıılmıya çalışılıyor Bunun için 

-"· i~i gün evvel yeni Fransız ~ 
.t •ıcümhuru M. Lebrun kendi· 
~1 .davet etti. Yakanda bilhassa 
'ııı lbı~at meseleıini ve beynelmilel 
~ 6bırrı mali mesele leri tetkik 
t_ llıek üzere toplanacak o an '° '-ıanne korıferansı hakkındaki 

lctai nazarını sordu. 

t.~11 hadise artık pek yalcın bir 
~a.&ıda M. Herriot'un iş batına 
J'leaeğine ıüpbe bırakmıyor. 
L~_kat radikal aoayaliıtler intiba
~· bDyük bir muvaffakıyet 
L--~nmıı olmakla beraber keodi 
..,aırına mecl si meb'uıancla 
~riyeti tetkil edemezler. B'na· 
,_.eyh zaruri o'arak M. Herriot 
~kallerden sonra fırkayı teıkil 
,~ ıoıyaliıtlerin ya hükümete 

ltalcini kabul edecek, yahut 
~rın ~üzaheretlerini temin ey-

--~------------............. "***""·------------------
Kemalist Türkiye. ile Faşist ltalya arasında biribirinin 
namuski.rane sözüne inanan bir haleti ruhiye vardır 

aa,veklllmlz Hardarpa,a lataaronunda Deniz Uzerllıde Batv•klHmıa• ..aamıııanla..r 
Başvekil ismet Paıa Hairetle· 

rjyle hariciye vekili Tevfik Rüt
tü, halk fırkası grupu reiıi Ali 
Beyler ve ltalyaya gidecek he
yetimizin Ankarada bulanan bir 
kısım azası don aababki tren•P 
ıebrimize gelmiılerdir. 

Baıve!<ilimizi kar11lamak bere 
aabahleyin bir çok zeYat Hay
darpafaya pçmi,lerc:li. Bu arada 
GH• mlf•ttitl Ali Sait, lcolsda 
kumandanı ŞDkrl Naili Pqalar, 
adliye vekili Yusuf Kemal, fırka 
umumt kltibi Recep Beyler, teh
rimizde bulunan tir.- çok meb '· 
uslar, vali Muhittin, vali muavıni 
F azh, müddeiumumi Kenan, fen 
f aldilteıi reisi Mustafa Hakkı,ede-

Ba.,reklllmlz Tewere Vapurunda 
r Sığdan birinci l~Iyan ataşcmilitcri. sold.ın birinci ltılyan mulabatg8zan ] 

. Ağrıdağı eşklyası 
hakkındaki karar 
Adana, 22 (Yakıt) - Ağrıda• 

ğı ıakileri hakkında mahkeme 
bugiln kararanı tefhim etti. Buna 
nazaran 316 maznundan 179 a 
beraet etmif, 34 nDn idamına, 
S8 nin 3 ıeneden 24 seneye ka· 
dar hapsine 16 mevkufla 35 
fayrimeYkvfun evrakının tetkiki
ne, gıyaben muhakemeleri cere-
yan eden 88 maznunun da bera• 
etlerine karar •erilmiftir. Mah
kemenin karan halk tarafandaa 
alkıtlanmıstır. 

Yunanistanda 
Diktatörlük! 

Kraliyet taraftarları 
bllk4mell cebren ele 
almak lstlyorlarmışf 
Kabineyi kim tefkll edecekT 

Atin, 22 (Huuai) - M. Ve
nizeloeun iatifaaını •ermesi pek 
elim bir teıir uyandarmlfbr. Ç&n
kl Yunan milleti •az!yeti korta• 
racak yeılne recula h&ldlmetin 
ancak M, V enizeloa oldupna 
kaidir. V eaiselilt paetelere 
,.... il. Veaizelonn iktidar 
mnldindea plsHmui milli bir 

ttektir. Başka suretle bOkd· 
~ teıkil etmesine imkin yok· biyat faknltui reisi Muzaffer, esbak 

Şehremini operatör Emin Beyler, 

tre:ıin arkasına takılan hususi 
vagondan inmişler ve istikbale 
gelen zevatın ellerini sıkarak 

hatırlarını sormuşlardır. 

Akisten 

Yeni DUnya 
~u vaziyetin de cmanbki neti
~· fUdur : ( M. Herrot ) nun 
~tr ıol fırkaların iştiraki veya 

)~bareti ile tetkil edeceği 
;:; kabinede bugünkil bükO
~ ' dahil bulunan unsurlardan 
~ biri bulunmuyacakhr. Sai 
,•lar grupu yeni te-ıekkillden 
~ti •11ıiyle hariç kalacaktır. Son 
~~'batta sol fırkaların kazan· 
~ 'rı ekseriyetin tatmini ancak 

ltıretle mümkün olacaktır. 
....._v,kıa arasıra bir takım ıayi
-.a t deveran ediyor. (M. Herriot) 
~ labıen hükumet teşkil et• 
~) •rzusunda olmadığı söyle
' Ot. Fakat bu gibi ıayialara 
(lt. "tııak doğru değildir. Çünka 
' lierriot) nun buii.inkil ahval 
\li krait içinde ıahsi bir mes
~~t deruhte ederek· hükumet 
~~ •l etmek istememesi yalnız 
'di fırkaaının değil, bütün 
~ tr &ol fırkaların zararını mu
~b olacaktır. Bu fırkalara inti
iti,:lta rey vermek suretiyle 
'4:,C:•raı göstermiı olan Fransız 
~ \Uaumiyeai sukutu hayale 
ı/•cıktır 
~· . ~ t~ı ki M. Herriot Framız 
~•aio yeUıtirdiği yilkıek ai· 
' b dan biridir. Bundan evvel 
'"1. 't•ekilet mevkiine geçmiı 
~ F 'bıı zat yalnız Fransada de
"•nıa. barlcinde de takdir 

lllezı!'etlere maliktir. Bil-
j _....__ . Mehmet Aaım 

....... 1 inci 11yfamı.ta ] 

ltalya konaulosu M. Salermo Me
le, ikinci konıoloıu M. Şili, 
ltalyan ataşe milleri Kolenel 
Maneriai,.. ateıe naYal komandan 
Soldati, ateıe kommersiyal koman· 
datore Ariva Benne, ıovyet lfon
solosu M. Maliiin, Japon maala
hatılizan M. Kumabeyle askeri 
ve mülki arerkin ve diğer bir çok 
zevat bulunuyordu. 

Birer mllfreze aaker ve polis 
bayraklarla dunablmıt olan ia
taıyon binasının iç tarafında yer 
almıtlardı, askeri mazika da gel· 
mitti. 

Tren uat onu bet geçe istu
yona girlmiı, ismet Pı. Hı. le 
refikaları Hf. , Tevfik Riittil 8. 

TOtUn konferanaı murahhaslan 
Vali Muhittin B. b!I sırada 

baıvekil Paşayı karşılamıya ge
lenler arasında bulunan ve Bal· 
kan tütün konferansı Yunan ve 
Bulgar murahhaslarını takdim et
miş, ismet Pş. Hz. murahhaslara 
konferans mesaisinin ne safhada 
bulunduğunu ıormuştur. 

Yunan bat murabbası bu su· 
ale: 

u - Konferırns bugün bitiyor. 
iyi ve müsbet neticeler elde 
ettik. Çok memnunuz. ,, 

Cevabını vermiştir. 
Baş•ekilimiz bundan sonra 

[ Alttarafı 5 inci sayfamıda ] 

Güneş ve Sıhhat! 

Herkesi •lalulclar •- bu dikkate '8J•n yazı allallesı 
llugDndM •-- 4 8•cll _,,.mızda bafhror. 

Bir dottum ıöylüyor: 
- Artık. etrafımdaki aap bozucu 

ftylerin lı~ birine kızmıyorum. Yal • 
nız, sonu gelmez bir hayretle mütema • 
diyen ağzım •ı11or, dudaklanm 
ıarkıgor, gözlerim büyügor_ Sall1i, ' 
Asyalı bir ıeyyalıım da vapurunua ! 
yenl düny.un limamna ymıaf11ııf, 

ben de ff!hre pkmıfUll, aptal aptal 
caddelerde dola,.110runt- Bagretlın, 
evveld ıulbümden gelrM «Jlddımdan 

bQflıyor: U düne b(lfına bakıgoru.,., 
acayip bir kıyafet .. Göğı~e, yan 
bağlan'"lf, yan bağlanmturUf bir bn • 
yunbağı.. Arkamula yakım açık ltlr 
gömlek.. Kollar ıwalı- B~ta ıapka 
yok! .. ıoru11orum: 

- Evlddım, bu naıl giginlf 1 
Adetd cehalttime, ıalf etime acıyan 

bir tebe1ıümle beni ıüziiyor: 
- Ne var glgini~imde baba? Ye· 

nl 'kıyafet, aırl kıyafet bu.. Biç gine 4 

maya gitmiyor mı13unuz? ... Biç ~l'sli 
filimleri görmüyor muaunuz? .. Hiç 
Avrupa mecmualarına baknuyor nıu -
ıunuz!. 

Yazdığı mektuplan okuyorum, lıay -
retim biraz daha artıyor: Hiç iıltme -
diğim garip bir cümle tarzı.. Aroyip 

Batvıttlete en tuvvetll nımzer t 
M. Papaanaatasyo 

fellket suretinde telikki edil
mektedir. M. Venizelos, reisi· 
clmbur tarafından iıtifasını geri 
almak huauıunda vakı olan ri
cayı reddetmiı buhranın bal ve 
tasfiyesi için milli bir temerküz 
kabinesi teıkili llıım ieldiğini 
boyle bir kabine teıkil edilirse, 
kendisinin de teıriki mesaide bu• 
lunacağını s5ylemitlir. 

Baıvekil, meb'usan meclisine 
kabinenin istifasını tebliğ eder
ken sebep olarak, Yunanistanuı 

(Lütfen ıayfayı çeviriniz) 
bir lisan- Ne fail yerinde, ne fiU ye -l::ıı:=-:::=-ı=::z=====~=====
rinde, ne merul yerinde .. Soruyorum: 

- Evladım bu n01Jıl liaan? 
Beni ,gene aynı mÜIJtehzi gözlerle 

süziiyor: 
- Neai var lisanunın baba? .. Yeni 

türkçe, genç türkçe bu!
Siz hiç yeni ıiirleri okumugor mu · 

gunuz1 ... Yeni edebiyatı takip etnıi .. 
yor muıunıız? 

Odaaında, yan çıplak bir kadın 
rami görügorum: Arkaıında, l'Ücu. 
dunun en gizli çlzgUerinl gölfer<'n 111 -

lak bir mço.. Yurrwff!k kumların Ü& -

tüM 'l/flÜlllf, dlbtyanın en ralıtıl t~ · 

bessümlyle gülüyor ... Soruyorum: 
- Evlddım, bu klmln re1mi1 .. 
G~ne aynı merhametli gözlerle beni 

bir dcılta ıüzüyor: 
- Tanımadın mı baba? .. Nlfa:ra • 

lıml .. 
Baya ve hicabımdan kıpkırmın ke • 

ıUtrtk kaçıYorum... 
Ve dostum, tilerini h"'llretl~ aç~ • 

rak: 
- Benim gibi tlü§ÜMnler için, bu 

hayat, Aıyalı bir ıtyyah gözüne açıl • 
mlf bir ytni Amerilc.G değil de nedlrL • 

l!'tısuf zır~ 
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en büyllk yarasını teşkil eden 
sarı matbuata ezmek husunda, 
muhalefetin kendiıinden yardı
mmı esirgemiş olmasmı zikriyle 
mesnet ve "Sara matbuatın bu 
cezasızlığı, memleketi mabv ve 
barabiye sürüklüyor. Muhalefetin 
bu likaydisinin acı s~:nerelerini 

tophyacağı gün uzak değildir. ,, 
demiştir. 

ReiıicOmbur ıiyasi fırkalar ril· 
esasiyle müşaverelerine baş : a
mıştır. Dün akşam muhtelif si
yaıi fırkaların kuvv,.tini anlamak 
için ayan ve meb'ussn reislerini 
nezdine davet ederek müfavere
de bulunmuştur. Siyasi fırkaların 
fikrine göre milli ittihat ve ya
hut temerküz kabine.si teşkili 

imkanı bulunmadığı cihetle, M. 
Papa Anastasyuoun riyasetinde 
bir habine te~kili en muhtemel 
çarcı hal olarak addo:unmakta
dır. 

M. Papa Aoastasyo, Başvekil 
olursa, Lozan tamirat konferan
sından ıoora meb'usan mecliıiai 

dağıtacak ve ağustusta yeni in
tihabat yaptıracaktır. 

Atina, 22 (Hususi) - Bugün 
askeri anasırın diktatörlük ilanı
na ve kırali) et taraftarlarının da 
cebren hükumeti ele almıya te· 
şebbüı edecekleri şayi oldujun
dan ıık•. inzibat tedbirleri alın
mıştır. Kuvvetli devriyeler cad
clelerde do!aşıyor. Atina ve Pi· 
re~ki garnizonlar, emre hazır 
lir Yazıy.1'1te bulunuyorlar. Atina 
mevki kumandanı neşrettiği be
yannamede, mal,amah asker;ye
nin asayi7i ihlal için vaki o1acak 
herhangi tcıebbüsü tiddetle 
tenkil edeceğini tebliğ etmiıtir. 

Posta telgraf ve telefon me· 
:nurlarının grevi bitmiştir. 

M. Yenlzeloaun bir nutku 
Atina, 22 (A.A) - Mcbusın 

meclisinde bir nutuk irat eden 
M. Venize'os bir halk fır~ası 
hü?.iıtnetine lehtar bulunmak ar-
7.usunda olduğunu, fakat siyasi 
buhran esnasında ıükünun mu
hafazasmı temin eyleyen kanun 
esasiyi bizzat tadil eden istinkaf 
ettiğini beyan etmittir. 
Yunanl•bln, adalet divanına 

mı gidiyor? 
Cenevre, 22 (A.A) - Mali 

komite tarafından merkezi Av
rupa devletlerinin vuiyeti hak
Janda verilen raporu yeniden 
tetkik etmi9tir. Yunan murah: 
hası M. Politis söz alarak, Yu
Aanistan'ın ken.Ji Bainlerile isti· 
şare etmeden evvel bir şey yap
mıyacağını, fakat, pek zaruri 
bir ihtiyaç sevkile baıa iktısadi 
tahaffuz tedbirleri almağa ve 1 
Mayıs tarihinde vadeleri gelen 
ecnebi iıtikrazJarı kuponlarının 

tediyatma hasredilen bazı me
baliğin tesviy«sini tehire mecbur 
kalmış olduğunu beyan ve hü
kOmetinin bu meselenin La Ha
ye adalet divauı'.la tevdiine mü
temayil bulunduğunu ilave ct
mİftİr. 

Malt komitenin mutaleasına iş
tirak eden konsey taahhütlerini 
ifa için mümkün olan bütiln gay
retlerini sarfetmcleri hususunda 
Yunanistan ve Avusturya'ya bir 
beyanneme tevdi eylemittir. 

Bulgar istikrazları meselesi 
ma!i komitenin tetkikine bırakıl 
mış ve müteakiben içtimaa niha
yet verilmiıtir. 

Haziran muvakkat bUtçeal 

Ankara, 22 (Yakıt) - Vekil
ler heyetince Haziran muyakkat 

. bütçeıi intaç edilmiıtir. 

C. M. Bankası Devlet matbaalarının tevhidi 
DUn ikinci ve son lç

timaını akdetti 
Ankara, 22 (A .A.) - C. M. Bnnkı!'!I 

h~nti umumiyf'~i bugün !l':t:ıt 10 cl:ı 

Maarif vekaletinin neşriyatı hangi 
matbaalarda tabedilecek? 

Nusrnt Beyin riyasetinde ikinci ve !On Ankara, 22 (Yakıt) - Mat- ga matbaası Maliyeye merbut 
içtim:ıını yapmı,tır. Bugünkü i~tim:ı - b ı h"d· J "b o'.acaktır. Harı.ta matbaası müs-da müzakere ,.e kabul edilea tndilat aa arın tev 1 ı ayı ası mec-
projcsinin mütebaki maddeleri şun. lise geldi. Umumi bütçeyle takil kalacak, devlet matba-
lardır: idare edilen devair matbaaları ası bilumum devairin tabı ve 

22 m:ıddeye bir 1 c kaydiyle ~n fık • devlet matbaaıı namiyle birle- teclit işl~rini yapacaktır. Y 3fnız 
r:ı ilave edilmiştir. Banka Ye bol'sad:ı şecek, 932 mali senesi gayt:sine Maarif vekaleti, neşriyatını hariç 
muk:ıyyet devlet tahvilAtını vey:ı dev· kadar bu matbaalar Ankara ya ' matbaalarda tabettirecektir, Neş· 
Jet kefalet ve taahhüdünü haiz olup 
re!Ulm:ılla faizinin altın ~ıı~iyle tes _ nakledilecekler, Eaşvekilet em· riyat için lstanbulda bir satış 
bit edilmi' bir parayla tediyesi me~ - rine tabi o'.ac:ıklardır. memurluğu ihdas edilecektir. 
rut t:ıhyilat4 Yeya tediye edilmiş ser - As'. eri matbaalar da tevhit Kıymetli evrnk damga mat-
mayesi aknlli 5 milyon Türk li - edilerek Milli müdafaaya, dam- baasında basılacaktır. 
n~ o~n Türl~ bankalarının hh- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vilatmı alıp satmak hnkkını h:ıiz • K d Ok f 
dir. Anc~k bu. iş.e Merkez .b:ınl~a - a 10 Ve yan US. 
sının tesvıye edılmı' sermaye.sıyle ıh -
tiyat akçesi muamelesinin icrası i · Tayyareci Emiıya Erhart, Atlas 
tin meclisi idare azasından asgari.-., i • denizini geçti 
nin ittifakı ~rttır. 2 d f'l'krasın:ı Loudra 22 (A A) - Kadın 
zirdeki hükümler j}~~·e edti17iştir. ~ra; tayyareci' Mrs. E;hart, dün saat 
desi 9 ayı teca,·uz e m Y~~ ~~r:ı 13 45. de lrlandada yere inmiş-
senetlerde ve tlcart senetler hukmun - . ' . . . 
de iskontaya kabul edilebilir. ~u k:ı _ !ır. Bu ınışte ta!y.ar~ılk .karşılay~n 
dar ki bunlann miktari tedi,>e e. ınsan, tayyares nın ınmış oldugu 
dilmiş

1 

sermayenin ylizdc 15 ine madil tarlanm sahibi olan çifçidır. 
meblağla. tic:ırf iskonto cUzdam 11n Lindbergh'in Atlas okyal\osu
yüzde 15 i yekllnunu tecavüz ede - nu aşmasının beşinci yıl dönü· 
mez ••. Bundan b:ı~ka vadesi 3 ayı mU gün Un de denizi tayyare ile 
tecavüz ctmiyen n bir b:ınka tarafın - . l k d t · A 
dıın ibraz edilen 3 imınyi muht,· - geç?1ış 0 an a ın ~y~~e~ı • 
vi hazine bonolan da ticari sened:ıt melıa Erbart, bu denızı ıkı de
hükmUnde iskontoya kabul cdilebi - fa geçen tek icadın tayyarecidir. 
lir. Ancak bu nev·i senedatın ye • Birinci seyahatini 1928 sene· 
könu Merkez bankasının tediye e • sinde Vilmer ve Stultı'in rcfa· 
dilmiş sermay~inin yüzde 40 :ı :nu - k r d yapmıştı Amelia Erhart 
adil miktarı tecavüz edemez. ı;u 34 ın ~andadır • Son günlerde 
kndar ki, meclisi idare bu vade YC !a . · . . 
miktarı iki misline iblağ edebilir. rlu gayrı resmı o larak Autogıte ıle 
nev'i hazine bonolar-mm iskonto nis - 6075 metre katederek rekor te
beti l\laliye vekAletiyle banka meclisi sisine muvaffak olmuştu. Ce
idaresi arasında tekarrUr ettirilır. 3 h mahiri müttehidedeki ismi Lady 
i~retiyle zirde~i fıkra tezyil edilnıi~ - Lind'dir. Geçen sene muruf mu-
tır. Banka hazınenin hitamı ,·ndesı - h · ki 'f p ·ı · d' 

k ı ı . errır ve şı u man ı e ız ı-
ne az..ı.mt 3 ay t1 mı~ bono arını ı·e sen t . f M ·ı h 
iskonto edebilmek seJAhiyetini ha,7.dlr. v.a~ e mış. ır . ~~aı ey zevce· 
Şu kadar ki, i~ bankanın te.o;viye e • sının babrı mubıtı aşmak tcşeb
dilmiş serm:ıye.5inin yüzde 40 ı.;dan büsüoe rr uvafakat etmiş bulun· 
faz lası tahsisi edilemez, bu suretle is • maki a idi. 
konto edilecek olan hazine bonolarına , ____ ..,. _____ _ 

fa.tbiı< edilece kfaiz nisbeti b:ınka nıec -
füıi i<1:ıresince ayrıc:ı tayin olunur. 4i -
iincü maddeye zirdcJd fıkra ilAve o -
lunmu~tur. Banka dövit tediyah ka -
buliine ve kar;nlıkh k:ır~ıhksız avam11 
:ı.lmıya mezundur. Bu kabil muamele -
ler için icabında. vereceği faizler mik -
tarr balı\dal<i tahdide tabi dtğildi r. 

Gazimize 
Inglltere hilktimeti 
b~rallyesinln hediyesi 

Ankara, 22 (A.A) - lngiltere 
biiyük e'ç ı si Sir Corç Klark ce· 
nap'ıuı Reisicümhur Hazretleri 
tarafından kabul buy~rulara~< 
lngiltere · Harbiye nezareti tara
fından· Çanakkale harbi hakkın
da neşrolunan kitabı hüknmeti 
namına şu bitahe ile kendileri
ne takdim etmiştir: 

Büyük bir kumandan, Asil bir 
düşman, ali cenap bir dost 
şerefine Türkiye cümhuriyeti re· 
isi Gazi Mustafa Kemal Hazret
lerine Haşmetlfı lngiltere Kra!ı
nın Hükumeti tarafından takdim 
kılınmıştır. 

Cevat Be,ın vcfah mUna• 
sebetlylo 

Varşova, 22 (A. A) - Hari
ciye müsteşariyle protokol mü
dürü Tiirkiye sefaretine giderek 
Cevat Beyin vefatından dolayı 
Lehistan hükumetinin taziyetleri
ni bildirmişlerdir. 

Gedikli zabit ve askeri 
memurların baremlerl 

Ankara, 22 (Vakıt) - Kedik
li yüzbaıılığa kadar zabitle as
keri memurlar haremlerinin bir 
derece yükseltilmesi hakkındaki 
tetkikata devam edilmektedir. 

Eskinazi Ef. nin . 
h'astanesi 

Aslan Mani!i!ah olduğu halde nıu -
kaddema hicret ettiği Amerikada mil· 
yonlar kazanarak nfat eden ve vrısi -
yetnarnesinde Manisada bir hast11ne 
inşası için bir milyon dolar teber • 
rü ettiğini bildiren lskinaz Efendi -
nin vasiyetini yerine getirmek lir.ere 
bunuan bir mUddet evvel Madam 
lskinazi'nin Türk.iyeye geldiği ve mü -
teakiben Amerikaya avdet ettiği ma -
himdur. 

Manisnda yeri tesbit edilen hMf:ı -
neyi inşa etmek üzere Amerikalı bir 
mimarla lskinazi Efendinin zhcet: 
ahiren şehrimize geJmi~ler ve doğrur:ı 
!\lanisaya azimet etmişlerdir. · 

Moskovadakl 
Heyetimiz 
Mm~kov:ıdan ((Gecikmiştir) k:ıy -

diyle bildirildiğine göre, Başvekilimiz. 
le Rusyaya giden, fakat tetkikatta bu
lunmak üzere bir müddet orada kalan 
heyet azasından Ilirn:ıyei Etfal cemi· 
yeti reisi mebus doktor Fuat, lstanhul 
mebusu AJi\ettin Cemil, Maarif veka
leti umum müdürlerinden Ihsan Bey
ler Batum tarikiyle avdet etmek üze
re Moskovadan hareket etmişlerdir. 

İktisat vekaleti müdürü umumile
rinden Şeref ,.e Kamil İbrahim .ücy
ler daha bir müddet orada kalacak
lardır. 

Polonya konsolosu nişan aldı 
Uzurı ı.amandanberi şehrimizde 

Po:onyanın fahri konsolosluğunu 
yapan M. Kock'a mütareke se
nelerinde Po!onyalıların hukuku
nu s iyanet hususunda ıtösterdiği 
faaliyet izin Leh hükümetl tara
fından 11Polonia Rcstituka,, ni
şanı verilmit ve bu nıtan bizzat 
Leh sefiri M. Oisviski tarafından 
talik edilmiıtir. 

Bir tefsir talebi 
16 Mart 336 dan sonra 

tekaUt olanlar 
Ankara, '22 Vakıt) - lstan

bul hükumetince neşrolunan Tem-
muz 336 tarihli mecburi mezu· 
niyet kararnamesi üzerine evvelce 
tekaüt edi!en bir çoklarına 1683 
numaralı tekaüt kanunu ahkamına 
göre maaş tahs's edilip edilemiye
ccği hakkında Divanı ınuhaseba· 
tın tefsir talebi üzerine heyeti 
vebilece ihzar edilen layiha Mec
lise tevdi edildi. 

Lavihaya göre sakıt hüku met
çe 16 mart 3~ 6 tarihinden sonra 
her ne suretle o:ursa o!sun teka
üde sevk o~unupta tahsis edilen 
tekaüt maaşını almak sureti e 
filen mütekait va1iyetine geçmiş 
olanların te ı< aiitlükleri muteber 
olaca ktır. 

Bir Alman gazete
sinde çıkan haber 

Kibrit k alı .)\reu~er'in ölümünden 
sonra, bir aralık kendisinin ıltalya ha -
zine bonolarını taklit ettiği söylenil -
mişti. 

''Ilerliner Tagehlatt,, ismindeki AI -
man gazeresinde, Nevyork'tan gelen 
hir haber çıkmıştır. Bunda, I\'.r eu • 
ger'in sahibi bulunduğu "lntcnıatio -
nal Match Corporation,, un 17 lm~~k 
milyon dolarlık Türk hazine bonola -
rınn malik olduğıı kaydedilmektedir. 

Bu bonoların <la taklit olması 

muhtemel görülmektedir. 

Kreuger meselesi 
Stokholm, 22 (A. A.) - Krcu~er 

~irketinin ahıcağı çıktıktan sonraki 
borcu 686 milyon 500 bin kurona baliğ' 
olmaktadır. Kreugcr'in şahsi borcu 
da !H 7 milyon kurondur. 

Dün aktedilen Kreuger ve 'foll şir -
keti hissedarları içtim:ıındaki münn -
kaşalardan lsve~ kibrit şirketiyle E -
rikson telefon şirketinin yeniden ıhya 
ları için dainlerJe yapılan müz~kcre -
!erin iyi bir yol takip etmekte olduğ·u 

anlaşılmaktadır. 

Bu iki işin idaresi için lsveçli ve 
ecnebi dainlerin de dahil olac::ıklan 

komiteler ihdas edilecektir. 
Kreuger et Toll firmasının ilanı 

iffflsmı tebliğ eden resmi beyaııııamc 

henüz tevdi edilmiş değildir. Ma:ıma -
fih ilanı gecikmiyecektir. 

Avrupadan getirilecek 
mUze mUtehassıc.ı 

"Şarkı kadim müzesi,. için 
celbi takarrur eden BerJin da-
rülfünunu profesörlerinden M. 
Ungarla Berlin ıefaretimiz ara
sında teatisi lazım ge!en muka-
vele imzalanmıştır. Profesör, bu 
ayın sonuna doğru Jstanbula ge-
lecek ve vazifesine baıhyacaktır. 
M. Ungarın konturah bir sene 
içindir. Maamafıh müzenin muh
teviyatı mühim olduğu cihetle 
mukavelenin bir kaç sene uza
tılması muhtemeldir. 

Şarkı kadim müzesi, Asuri, 
Babil, Hitit ve saire gibi bir çok 
kavimlere ait çok kıymetli eser· 
lcri ihtiva etmektedir: Profesör, 
müze muhteviyatına ait ilmi bir 
katalog vücuda getirecektir • 

Fransada günü 
Adamı 

r 13aşmakalcrnizdcn mab:ııt l 
hassa cihan buhranının korku 

. ti 
şekilde Avrupanın hal ve ıs 

hal ini tehdit ettiği şu sırada 
Herriot memleketine olduğu 
dar cihan medeniyetine de 
met e:febilecek bir mevkide 

Esefle itiraf etmek lazımdır 
M. Tardieu inkar edile01iY 
yüksek kabiliyeti fikriyesine 
idari tecrübesine rağmen bt 
nelmilcl i şlerce Fransız milletiıı 
hakiki menfaatleriyle cib• 
sulh ve silkun ihtiyacını telif 
mek yo!unu bulamamıştır. Cib 
efkarı umumiyesinc Fransız oı 
letin:n menfaati namına yük5 
Fransız sanayi erbabıaın hu5 
menfaatleri için çalıştığı, tert 
ettiği tah :f idi teslihat projesi 
tes'ihatın tahdidi maluadınD 

ı ziyadc lrnnferar.s müzakerstı 
neticesiz. münakaşa ' ar haline. ç 
virmek emelini takip ettiği ~ 

lnaatini vermiştir. 
Şimdi Fransada yeni teşekk 

edecek hükümetin ilk vaııf 
ı bu umumi kanaati değiştirec 

bir hattı hareket tutmaktır. 'I 
htikfımctin riyasetine nacıı. 

~ olan M. Herriot ise böyle mobı 
bir vazifeyi görmek için her ti1r 
evsafı haiz olan yegane bir t• 
si yettir. 

Mehmet A•• 

Kara denizde 
Bir Yunan vapurll 

tutuştu, yandı 
Ercyli muhabirimiz yazıyor: 

Psre limanına mensup Yuo. 
bandıralı (Marıanna) vapuru 
kaç gün t\tvel Ereyli ciyarınd• 
Kandilli mevkiine 20 mil me• 
f ede hamu'esi olan k uesteP 
meç'rnl bir sebepten ateş 

masıyla yanmıya başlamıştır. fb 
rail ve Kalasta 104 vagon k' 
reste yüldiyerek S "cilyaya götat' 
mekte o!an bu vapurun 16 of 
fadan ibaret mürettebatı hiç ~ 
eşya lrnrtaramadan iki sand•'. 
canlarmı kurtarmışlardır. Kal• 
fatsız o!duğu cihetle sahile (, 
kıncıya kadar su almal<ta o~ 
~andalda çok müşkülit çeklP" 
lcrdir. Sonra liman tarafınO,, 
bu vaziyet haber alınarak A' 
dm motörü gdnderilmiı ve il' 
rettebat kurtarılmıştır. 'l(o~ 
vapuru yanmakta olan vaP. ti 
yedeğine alarak limana getirdi~ 
Vapur sigortasızdır. Koz!u ":J. 
ıuyla acente Sadettin ve li ~ 
çavuşu Ihsan Beylerin hizmet~ 
görülmüştür. Vapur kuma o 
muştur. . r 

Vapurun yükü tamamen, ~ 
nesi kısmen y~nmışhr. Yapl1 ef' 
tayfalarından bazıları yangın 1111 
nasında yaralanmıştır. Hamuleı 
vapur sigortalıydi. ./. . ,, 
f ş bankası mUdUrU Cel•I _, 
Ankara. 22 (Yakıt) - Jşbankt91 

dürii Celfıl Bey hareket etti. ..ı 
- - _____.,, r 

Topkapı sarayı mUzesın•te"ı 
T opkapı sarayı müzesine ~ 

kos suyu alınması için aı~;,ı 
vekaletince bin liralık tab ·V 
havalesi gönderilmişti. Müze ~j( 
resi me\•cut l<eşifname ye P il'd 
)ara tevfikan laz,m gelen te• / 
yapmıya başlamıştır. ~ 
~~~~~~~~~--::::::;-1 

1 Gelenler, gidenler "o' 

A Bir müddetr t•nberi AvrupıJ~~;' 
lu n:ın Cümhur riyaseti k:ılcmi rtıpl 
müdüıü l lasan Hıza Bey dün elif 
~chrimize dönmüşlerdır. .., .,, .. 

! insan Hızn Bey Ankarayı gı 
.& Polonya s~fiıi l\J. Dloşo' 5:;ı.-' 

zc' ce iyle birlıktc mezon iyede d)C 

tine gitm i ştir. 
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Balkan 
liaftası 
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0 
Düıı başladı 

Hem dö,rdüler, Ga.zetecı·ler Darülfünun K 
Hem bıçakladılar Mütehassısı anlı hadiseler 

alkan haftası tezahüratına 
~htclif Balkan memleketleri 
ııı:ına İştirak edecek olan 
dik~a~baslar dün tamamen gel
ten cbınden hafta dünden itiba-

Galatada Bahtiyar, Şühret Darülfünunun ıslahı hakkında Hindistanda Hindularla müs-
isimlerinde i~i kadınla Kıdı iı- tetkikatta bulunan profesör Malt lüınanlar arasmda yeniden kanlı 
minde bir erkek kavğa etmişler· dün Haydarpaşa istasyonunda hadiseler •uku buluyor, bu ba-
dir. Kadı efendi iki kadından ismet Pş. Hz. ni karşılayanlar diselerin devam \'e lekerrür ede-

B aşlamışhr . 
dayak yemittir, iş hununla da arasında bulunmuş, darülfünun ceği anlaşılayor. 
kalmamış ve iki kadın el birli- hakkında elde ettiği malumatı n u meyanda ve daha baıka 

., ulgatistanı tüliio konferao
tdda bulunan M. Nikolof temsil 

ğile erke~i bıçaklamış'ardır. ve bu husustaki fikirlerini baş- yerlerde sel halinde kanlar dö-
vekilimiıe bildirmiştir. Profesör kü lmüş, bir lrnç kişinin iştirakilc 

~ tcektır. Yunan murabhas-
tı At· . . Od ' ına tıcaret ve sanayı 

" ası müşaviri Halicuihali, mi!-

~ddı kimyevıye ş i rketi direktö-
arıoı · p 'h · ı F y 'd" \' · ıs apam aı , . uan: ıs 

t \ Simiriotti. Yugoslavya mü
~a hisları da Yugoslavya harici 
S Car et ofis. mUdürii M. 
1 t?ınkomiJ oş, sanayi hooperat ıf
~1 birliği umumi " a tibi doktor 
k ctko Gregeriç, lsloven avu-
~atJarından M. Gorjik, M. Anton 
Ilı addcş, M. Guraye leç ve dört de 
a amdır. 

b-~Urahbas!ar dün Balkan bir
t ~1 Cerniyet ınhı Istanbui şubesi 
t'1si Tahir Beyin riyaseti altında 
b:~laoarak ihzari müzakeralta 

Unrnuşlardır. 

~ ~u gün saat l 0,30 da Balkan 

111
Caret ve senayi odasıoın açıl

•ia rnerasimi yapılacaktır. Mera· 
:den sonrada Tahir bey tara
~ an Balkan murahhasları şere
fe~~ Tokatliyanda bir öğle zıya

ı Verilecelctir. 

ij ~urabhas!ar öğleden sonra 
"alıçte b ir gezinti yapacaklar-
: bazı fabrikalarımızı ziyaret 

t eceklerdir. 

Emniyet umumiye 
1'1ildilrü hırsızlarla 
Ortakmış! 
Bükıetlen verilen haberlere 

göre, Bükreş emniyeti umumiye 
müdürü Möıyô Marten Karoko· 
nesko haydutlar ve hırsızlarla 

ortak olduğu iddiasiyle teYkif 
edilmiştir. Hu hususta, Bekreı 
gazeteleri fevkalade şayanı dik
kat tafsillt vermektedirler. Bu 
haber lerc nazaran, Prens Bibe:ı· 
ko'ya, Amerikalı maliyeci Devey'e 
ve Po'onya sefirinin karısına bir 
otomobil gezintisi u:ıasında ya-
pılan taarruzu, emniyeti umumiye 
müdürU hazırlamııtır. Maakeli 
olan haydutlar, bu ıevah kimi· 
len soymuşlardı. 

Bu hadise üzerine emniyeti 
umumiye müdürü, derhal faaliye· 
te geçmiı, kendi adamlarım tev· 
Jcif ederek, Kırak Karol tua .. 
fından nişanla taltif edilmi,ti. 
Halbuki bir kaç gün sonra şüp. 
heler uyanmış, n emniyeti umu
miye müdürüne işten el çektiril
miş sonra da, tevkif edilmiştir. 
Bu l<adıse Bükreşte pek büyük 

t" Salı, Çarşamba, ve Perşembe seri ve çok kuTetli bir sureti 

1>

11
, n eri ı"ç'ın de bı"r program ya· h 

bir heyecan uyandırmıştır. .............................................................. 
alle raphnı temin edeceğinden 

fQt~'ı r. bundan başka diğer iktısadi sa· 
· ' konferansı azası şe· 

ttne verlten ziyafet balarda da sıkı bir iştirak me· 
• l U tütün konferansına iş- saiye başlangıç olacağıodan 
,'t"\ !1en Yunan ve Bulgar mu- bahsetmiştir. 
~tUıas heyetleri şerefine, Türk lbrahim Halil Beyin nutkuna 
~llt bb h · · h Yunan ve Bulgar murahhas. be· e: • il as eyeti reısı i racat o-
•ıaı "d k l lb h H yet!eri reis!eri de cevap vermişler ~ mu ür ve i i ra im alil 
d/ !arafJndan dün Tokatliyan· ~:rd~~.ni temenniyatta bulunmuş-

'l..~ır öğle ziyafeti verilmiştir. Konferans dün öğleden 
ttr ıyafette Türk murahhas he- sonra saat 16,5 da ticaret odası 
t . 11lden maada vali ve belediye 

1tısj Muhittin, darülfünun hukuk merasim kabul salonunda Nemli 
~~lll\Qsi reisi Tahir, tütün inbi- zade Mitat beyin riyaseti altında 
~1 müdür vekili Hüsnü, ticaret top!anarak teşkili esasa itibarile 
Od''• :reislerinden Ziya . ticaret kabul cdi en tütün ofisinin su· 
tttaaı umumi katibi Vehbi, tica- reti teşekkül ve faaliyeti hakkın-
t rnUdürü Muhsin Hey!erle ih- da haıırlanan projeyi tetkik ve 
~at ofisi şube müdürleri de tasvip etmiştir. 
z~rımuşlardır. Konferans bugün son içtimaını 

ij-1~Yafet esnasında lbrabim yapacaktır. · 
illi ıJ Bey uzun bir nutuk söyle- Konferansa İftİrak eden Yu· 
ft t, ~e bu nutkunda tütün kon- nan murahhas heyeti perşembe 
~{hnsının, üç memleketin iktısa· günü gideceklerdir. Bulgar mu-
ki . ayatında en münim bir mev· rahhas heyeti de Balkan haftası· 

'fgaı eden tütün işinin çok na iştirak edecektir. 

~~EKER 
~;;;;::======= 

Yazan : Yusuf Ziya 

~~efri:a .'. No: 26 o S M A N 
~~ı'\'allı maskaranın, bu bi -
bi l •alon palyançosun.un biı· kal • 
~ .. k~~uğ~nu hiç bir kadm, hiç bir 
"ıe~d! 

1 
hıç bir kız düşünmez, bil -

ı ... 

'!ilıneainler .. Ne çıkar?.. i:.k -
~'-dk 8.§k, kızıl yaprakları, umul -
~~~kr Yerlerde açılan vahşi bir 
~~il, hır • • Onun kalbinde de, bir 
':-1' d"~kt\'ahşi fidan ateş konca -
"' 0 . . Od · ' ~~ u . . a sevıyoro\.ı • 
~n'' tıpkı yıldızları se·vc;-ı bir 
~ildi h gibi!.. Aşkından y~lmz 
it;• , jberdardı! .. Böyle hafta -
.,lhi ~ar geçti •. Yüzü gül~rken 

)\(~\i ~~layarak, kalbi ağlarken 
n. - f?ulerek h ft 1 1 · ~~i h" ... a a ar ay ar ıe~:ı ... 
Lı:~· llle j.la aalonlarda, ziynf ·tle:- • 
;" ~alerde dolaşıyordu. I..a ~ 
~l)e İ:.ye zevk, neı'e, lezzet 
~ aib1 ır dolaşıf .. Boş bir ka -

1 
.. O, herkesin derdi:ıi 

dinliyordu. Kadının, erkeğin. ~en. 
cin, ihtiyarın .. Herkesin •. O, bir 
sır mezariydi. İçinde, bütün Şiş -
li salonlarının gizli hırsları, gizli 
kinleri, gizli hicranları, gizli !!Ü -
nahları gö.mülü bir mezar ... H !ı· • 

kes ondan bir ümit, bir teselli, 
bir tatlı söz, bir ııcak kelime alıp 
gidiyordu . . Fakat, ona, aenin 
bir derdin var mı?. Senin bir as -
km var mı, diye sormak, hatta, 
zaman, zamn kalbinden yüzüne 
vuran mahzuluğa bile hürmet et • 
mek, acımak kimsenin aklına 
gelmiyordu!.. Gün oldu, eğlen -
mek için girdiği bar salonunda bi -
le, herkesin eğlencesi oldu!.. 

Gün oldu, acınacak kadınlar 
bile onunla eğlenmek istediler! .. 
Gün oldu, bir yaz akıamtnın a -
laca karanlığında yüzüne 1lakan 
bir falcı kızının gözlerindeki geçi -

Enelki gtin saat beşte B· 
) <>ğlunda küşat resmi yapılan 
(lpekiş) in muvakkat satış ma
ğazasına dün saat üçte de ga· 
zeteciler davetli bulunuyordu. 
Davette baıır bulunan gaıete
cilere (Ipekiş) in muhtelif ipek
lileri hakkında izahat verilmiştir. 
Hemen bfttün ipekliler davetliler 

tarafından çok beğenilmiştir. lpekiş, 
misafırlerini limonata ve pasta· 
larla ağırlamıştır. Rtsmimiz ga
zetecileri bu ziyaret esnasında 
gö5teri yor. 

Varan ak,amkl konferans 
Refik Ahmet bey tarafından 

edebiyat tarihimize dair lstanbul 
radyosunda verilmekte olan kon
feranslardan beşincisi yarın ak
şam saat yirmi buçuktadır. 

Mevzu: Edebi yenıliğim !z. 

Sult::ın Ahmet meydanından 
çıkardan eserler 

lngiliıler tarafmc'ian Sultan 
Ahmet meydanında bir kaç sene 
evvel hafriyat yapılmış B:ıans 
devrine ait muhtelif asırlara 
mensup bir çok toprak avani 
bulunmuştu, müıe idaresi bun
ları ilmt bir tasnife tibi tutmuş 
ve zengin bir kolleluiyon vucu
da getirmiştir. Kollelı siyon vit
rinlere yerleştirmiye batlanmışhr. 
Yakın zamanda umuma göste
rilmek üzere açı'acaktır. 

Gayrı mUbadill•r bugUn 
toplanıyor 

Gayrı mübadiller bugün saat 
on dlSrtte Halkevinde umumi 
bir içtima yapacaklardır. lçtimaa 
cemiyete dahil olsun, olmasın 

biitiln gayrı mübadiller iştirak 
edeceklerdir. Kongrenin çok 
hararetli olacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

ci ve sebepsiz alakayla avundu!. .. 
Ve nihayet bir gün oldu, öyle bir 
gün ki, canından can kopuyor • 
du .• O gün, yıldızları seven -;o -
banlar gibi, yalnız uzak bir ha -
kı,la, için için, gizli gizli, sev -
diği kız gelin oluyordu .•. O gün, 
siyahlar giydi .. Düğüne giden bir 
adam gibi değil, kendi cenn :esine: 
giden bir adam gibi siyahlar giy -
di !.. Fakat, ondan yalnız neş'e, 
yalnız kahkaha bekliyen dostları 
etrafını sardılar . • Söz anlamaz 
bir sarhot kalabalığı, yarı uykulu 
sesleriyle haykırışıyordular: 

- İsteriz . • • Bir hikaye 1ste • 
• 1 

rız .... 

Evet .. Hakhydılar. . İstiyor w 

lardı . • Salonlarının eski maska -
rasandan, meclislerinin o eski pal -
yançosundan kendilerini güldüre -
cek, eğlendirecek bir hikaye isti • 
yordılar ! .. 

Şeker Osman, rüyada konuşan 
bir adamdı ıanki .• 

Artık gözleri iki iri yaş danı -
lası ve ıesi boğuk bir hıçkırıklı: 

- Kalktı •• Tabutundan kal -

Malt başvekilimize ay sonunda vuku bulan bir kavğa ansaı.ın 
Ankaraya giderek hazırladığı genişleyivermi;tir. 
raporunu maarif vekaletine tak- Bir kaç sene evvel 2'ene Som-
dim edeceğini de söylemiştir. 

bayda buna mumasil bir hadise 
Ecnebi ve akalllyet mektep- vuku bularak iki yüz kişi maktul 
lerl lmtlhanlanna gidecek 

mümeyyizler düşmüf, Kavnporda Hindularla 
ilk tedrisat müfettişleri dün müs ümanların bir birlerile uğ-

Maarif miidürünün riyaseti al- raşmaları yüıünden 500 kiJinin 
' ıında içtima ederek ecnebi kanı dökülmüş, Hindistanın öte 

akalliyet mektepleri imtihanla-~ berisinde bu kanlı hadiseler da· 
rında bulunacak mümeyyizler ima tekerrür edegelmiılir. 
hakkında kararlar vermiştir. Onun için Hindistan hüküme-

Bu kararlara nazaren ilk mek- tinin başlıca itlerinden biri bu 
tep muallimleri cınrlermdaki gibi hadiselerin sebeplerini arat· 
ecnebi ve gayri müslim mektep- tıran komisyonlar teıkil edip 
lere mümeyyiı olarak gönderile- durmaktır. 
ceklerdir. Bu kanlı hadiselerin sebebi 

ilk mektepler ne zaman 
kapatıhyor? 

ilk mekteplerin dokuz haztran 
da tatil edilmesi ve o gün tale
beye say ve gayret cilzdanları
mn tnzii Maarıf müdüriyetinden 
mektep idarelerine biidirilmittir. 

idman şenlikleri provası 
27 Mayıs cuma günü yapıla

cak idman bayramının bugün 
Kadı köyünde Fener bahçe stad
yumunda umumi bir provası ya· 
pılacal<tır. BugOnkü provaya 10 
bin kız ve erkek talebe iştirak 
edecektir. 

ilk tedrisat hocaları 
Maarif vekaleti ilk tedrisat 

muallimlerinin nakli hakkında 
bir tamim göndermiştir. 

Bu tamime nazaran bu sene 
kadrolar dolu olduğu için pek 
az nakil muamelesi icra edile-
cektir. Bu nakil muamelesi jçin 
de yalnız sıhhi sebepler mute· 
ber o'acak •e nakli kabul edi-
len muallime harcirab verilmiye
cektir. 

Maarif mUdüriyeti keyfiyeti 
bütün mekteplere tamim etmiştir. 

Tarih kongresi 
Ankarada Temmuzun ikis in-

den 11 ne kadar devam etmek üzre 
bir tarih kongresi aktedileceği 

alakadar makamata tebliğ edil
miştir. 

Aldığımıı malumata göre ta
rih kongresine darülfünunun 
muh t elıf şubelermde tarih dusi 
okutan bütün müderrisler, mü
derris mua~inlr.ri ve muallimler 
iştirak edeceklerdir. 

Kongreye lise ve orta mektep 
tarih muallimleri de iştirak e:!e
cektir. 

kan bir ölü gibi kalktı.. Ve bir 
mezarlıktan farksız olan bu gelin 
odasında, selviler gibi dizilmiş si -
yah elbiseli adamlar karşısında, 
mezar taşları gibi sıralanmış beyaz 
elbiaeli kadınlar · önünde ayağa 
kalktı ve böyle tıpkı benim gibi' 
ağlayarak, benim gibi hıçku;,rak 
onlara .•. Onlara kendi macera ... 
Kendi •.. Kendi ... Kendi m ace -
rasım anlattı! .... 

Şeker Osman, bir yağmur hu -
lutu halinde odadan f ırlarnıf, ka -
pıları çarparak, yerleri sarsarak 
kendini dışarı atmıştı .. 

Salonda onu dinliyenler, a nla -
şılmaz bir hayret içindeydiler .. 
Gülmekle ağlamak, şaşmakla 
korkmak arasında bir hayret .. 

Son sözünü, göz yaşları ve hıç -
kırıklar içinde, yarı boğulmuş ke • 
limelcrle bitiren Os~anın arka -
sandan kısa bir sükut oldu .• Son -
ı·a, bir kaç el şakırdadı .. Bir kaç 
ses yükseldi: 

- Bıravo .• 
- Bıravo Şeker Osman ..• 
- Bıravo, bıravo, biravo !.. 

nedir? 
Bunu bilhassa Hindistanın ıi• 

yasi kararsızlığında, bu kararaız• 
lıldan istifade ederek Hindistana 
daima hakim olmak istiyen ya
bancı devletin vaziyetinde ara
mak icap eder. 

Hiadistaaın mukadderatını ta
yin için geçenlerde toplanan 
yuvarlak masa konferanslan bi
terken Mastır Mak Donald söy
lediği nutukta şayet Hindulcrle 
müslümanlar, aralarındaki reka· 
beti bertaraf edecek surette 
anlatamazlarsa lngilterenin mu· 
vakl<at bir proje ha:ıırlıyarak 

onu tatbik edeceğini söylemişti. 
Filvaki Hindulerle müstüman· 

Jarrn itilaf etmeleri ıçin çalııılmıı 
fakat bunlar, ne yuvarlak maaa 
konfer•mslarında, ne de diğer 
müzakerelerde anlaşamamı§lar ve 
bu suretle kendi işlerini bizıat 
görmeğe Jiyakatleri olmadığını 
göstermeic g ibi bir vaziyete 
dü~müşlerdir. 

Bu vaziyeti cioğuun bir takım 
gi ıli imiJler bulunduğunda; bir• 
birleriyle vuruşan, döğOşen va• 
tandaşların milli menfaati bir 
tarafa bırakarak bu gizli amille
re bile bile veya körll körüne 
alet olduklarında şüphe yoktur. 

Fakat bu şeki de hareket e-
derek kanlı arbedelere ıebebi· 
yet verenler de Hintlilerin kendi 
mukadderatına hakim olamıya

cak vaziyette olcluklarıoı ve lo· 
gilterenin orada bir nhım, bir 
zabıta vazifesini ifa etmekte de• 

(Lütfen sayfayı çcııiriniz) 

- Cidden yüksek çocuk mon • 
er .• 

- Artist azizim, artist .• 
- İnsan, değil yalandan, aahi • 

den bile böyle hıçkırıp ağlıya • 
rnaz !.. . 

• • • 
Cu..'llartesi sabahı çıkan guc • 

telerin ilk s:ıyfnsında büyük ser • . 
levha lar altında şöyle bir havadis 
vardı: 

Kaza mı ? intihar mı ? 

[Dün, Sirkeciden kalkan Av • 
ı'Upa ekispresi, kıyafeti düzgüq. 
yirmi sekiz ya§larmda kada1' bir 
gen ci tekerlekleri ara.smda parça • 
lnmı11tır. Hüvüyeti henüz anlaşa • 
lamıyan bu biçarenin, cebinde 
bulunan bir kağıttan isminin Oı • 
man olduğu anla~ılmıısa da, fa • . 
danın bir kaza eseri mi, yoksa bir 
intihar vak' anı mı olduğu henüı.: 
tesbit edilememiştir.] 

Seker 03manın vücudu üzerin • 
d en-geçen bu tren, Fehametle Ce • 
mali Pnriae götürüyordu. 

- HITTI-
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Yeni Litvanya elçisinin 

beyanatı muharririmize 
Sefir Timurlenk hakkında manzum 

bir dram hazırlıyor 
Lilvanya hükömetinin ilk 

Türkiye sefiri M. Y orıis Baltru· 
ıaiti s' in itimatnameıini Reiıicüm
hur hazretlerine verdiiini yaz
mıfbk. Sefir diln saba lı Anka
radan t•hrimize ielmiıtir. Yarın 
Odesa yo!ile Moskovaya gide
cektir. M. Baltruşa it iı ayni za· 
manda Lit.anyanın Moıkova se
firid ir ve hllkömetini 12 seneden 
beri SoYyet hüktımeti nezdinde 
temıil etmektedir. 

Sefir, Ruı ve Litvanya edebi
yabnda mühim mevkii olan bir 
zattır. Tahsilini Moskovada ya
pan ve edebiyat doktoru o!an 
mumaUeyhin Rusça yazılmıı bir 
çok ıiirleri vardır. Şımdi de 
Timllrlenk hakkında manzum 
bir dram hazırlamaktadır. 

M. Baltrtlfaitis dtm bir •mo
harririmize ıunlan ıöyl~mittir: 

- Ankaraya ie; en Teırini
evvelde, Türkiye • Litvanya dost
luk muahedesinin teatisi için 
murabba1 sıfatiyle ~elmiıtim. 

Bu seferki relifimde, aradan 
uzun zaman g:eçmiı ol
mamakla beraber, Ankarada ve 
burada kaldıitm on itin içinde 
g&rebildiğlm ıehirlerde bilyük 
ve bariz bir terakki gördüm. 
Türkiye, günden güne ilerliyor, 
bu muhakkak .• 

Tnrkiye cümburiyeti barikull· 
de zekilı büyük devlet adam· 
larına mallciyet huıusunda tarilıt 
.biı talie maıbar olmtlftar. 

- Türkiye ile Litvanya ara· 
sındaki ticari münasebat hakkın· 

da maldmat verir misiniz? 
- Siyasi va11yet halledilmiı 

olduğundan ticart münasebatın 
inkiıafı imkAnları da tetkik edi
lecektir. Litvanya &tedenberi 
Tllrkiyeden tütün satın ahr. Ta
ze ve kuru · meyvalarla yfin ve 
yllnlli kumaılar ithal edilmesi de 
dilşllnlilmektedir. Litvanyaya bil-
haua meyva çok ihraç edilebilir. 

Buna mukabil Litvanyadan 
Türkiyeye neler g611derilebilece
ğini ı6ylemek mllıküldtir. Lit
Yanya bir ziraat memleketidir. 
Bqlaca ihracata Domuz eti, jam-
bon ve Domuz eti lronıerveaidir. 
Tereyağı ve peynir de ihraç edi
lir. Bu maddelerin hiçbirisi TOr
kiyeye ihraç edilemez. Y alnrz, 
Litvaoyada lnks tahta mamulit 
yapan fabrikalar vardır. Belki 
bu fabrikalara lizım mevat ih
raç ediJebiJir. 

- Litvanyanın komşu hllku· 
metlerle münasebatı nasıldır ? 

- Litvaaya iyi bir komtu· 
dur. Bütiln komftılarımııla iyi 
geçinmekteyiz.Yalnız Po~onya 'yla 
aramızda ıi1asi münasebatın ke
silmesini intaç eden ve memle
ketimiz için hayati bir ehemmi
yeti haiz olan iki mesele vardır. 
Bunlardan biri Po'onya tuahn· 
dan on ıene kadar e•vel bizden 
ıl1nan Vilna, diğeri de timdi 
Akvam cemiyetine intikal etmit 
bulunan Memel meseleıidir. Bil-
hassa Memel meselesi beynel
milel siyasette büyük bir ehem
miyeti haizdir ve Litvanya, Fin--·-·•••···--.... ···-----...... _ .. ____ _ 
vam edecejini de dost ve düt· 
mana göstererek kendi milli ha
reketlerinin kıymetini dftşürmek
tedirler. 

Hilldisbntn daha derin bir 
ayanıkhta muhtaç olduğundan 
ınpae 7oktu. 

~ 

landiya, Estonya ribi Baltık 
memleketlerini tiddet!e ali.kadar 
eder. 

- Memleketiniz matbuata hak
kmda ma:tımat verir misiniz? 

- Litvaıtya serbest hftk6me
tinin teıekkftlftnden evvel, k1rk 
ıenedenberi memleket haricinde 
liaanımma intiıar eden sıazeteler 
vardı. Fakat memleketimiz o 
zaman Çarlık Rosyanın bir eya
leti bo~anda~u ve Rusya milli 
Ji11•larla gazete intipmn m~n 
etmiş oldute için gazetelerimiz 
hariçten ve bil'bassa Ameri"a
dan kaçak o:arak geliyordu. 
Çünkü Ameı ikada iki a1ırdan 

beri yerleşmiı 1 mil} on vatan 
daıımız vardır. 
Litnnyanın nufusu 3 milyon· 

dur. Memlekette mevkut gayri 
mevkut gazete ve mecmuaların 
adedi 105 dir. 

M· Baltruşa itiı Avrupa da bir 
çok seyahatler yapmış, Fransada 
3, Almanyada 2 sene kalmış, 
ltalya ve ispanyada da bulun
moıtur. Maharririm;ze bu seya
hatlerinden bahsederken bulun
duğu memleketin lisanını çok 
çabuk 6ğrendijini ıavlemit ve : 

"- Öyle ümit ediyorum ki bir 
defa daha gelirse:u Türkçeyi de 
l5ğrenmiye ba1iıyacaj'1m. Zaten, 
belki garip bulacaksınız ama, 
ben bunu bir sefirin vazifesi te
llkki ederim.,, Demiıtir. 

Sefiri dlll To\nrtliyan otelinde 
• ali Muhittin B. zivaret etmi,tir. 

Mallye itiraz temyiz 
komisyonu Istan

bula geldi 
Maliye veklleti, lstanbuldaki 

mah itlerin çokluf'o dolaymyle 
itiraz temyiz ko-nfsyonunun ba
tlema lıtanbulda faaliyette cu
lunmaaına karar vermittir. 

Bu karar tizerine maliye itiraz 
temyiz komisyonu azalanndan 
bir kıamı ve ~omisyon reiıi Şefik 
Bey dOn ıehrimi.re plmiftir. 

Komİa) onun faaliyeti için def
tudarlık idaresinde bir daire 
tahais edilmiıtir. 
Kom·ıyon azalannın diğ"leri 

de gelince komiyon faaliyete ge
çecektir. 

ftç ay tıklar 
Bu ay nihayeti üç aylık maaı· 

lann tediyesine batl anacaktır. 

Tavukçuluk veçıçekcillk sergisi 
Bu perşembe viiAyet bahçe

sinde tavukçuluk ve çiçekcilik 
sergisi açılacakbr. 

KedıkBr SUrery• Sineme•ında 
2S Mayıs çarşamba günil akşamı 

ıaat 21 ,45 de 

Reşit Rıza Tiyatrosu 
(Ceza Kanana) 

Vodvil 3 perde. Muharriri : lbnll re· 
fik Ahmet Nuri Bey. Otobüs temin e· 
dılmişıir 

Kedık8y 
SUREYYA Tlratrosunda 

utTUQUL 9AOET11N ,,. ~AŞLA.iti 

Bu ~ce 
Karanllkta 
Bir Suse 

ve 
Zuhal Burcun• 

da 
Pf'rşembe akşamı 

ve cuma gündüz 
ve rce Sehzadebıfı Millet tiyıtro~unda 
mıtbaıttft n müwenwlertn davetli bu· 
la114latu •um haile : _!~T. 

Adliyede: 

Feride Hanım 
Sıı1ara ki§u11 k çakçıh§ından 

beraet etti 
Evinde altı defter kaçak ıiga

gara kiiıdı çıktıiından do ayı 
me•caden ad iyeye verilen Feri
de H. dün dokuzuncu ihtısas 

mahkemesinde muhakeme edil
m fl ir. 

Feride H. 56 yaşında, glSz1eri 
illetli b ır kadındır. Evinde kaçak 
ıigara kljıtları garip bir suret
te bu!•amuıtur: 

Bir rftn, Erenköyünde bir 
köıkte bizmetçı lik eden Agniye 
isminde bir kız, eskiden tanıdı~ı 

Feride H ın ev·ne ge'mı,tir. Hal· 
buki, zabıta, 800 lira çalarak 
Erenköyfindeki köt'.den kaçan 
bu kızı takip et mel\ tedir. Çok 
ieçmeden pol ı, Ganiyenin izini 
ele geç·rmit ve nihayet Fer.de 
H. ın evini ini surette bastırarak 
ar•mııhr. 

Fakat baskından bir iki gün 
evvel oradan ayrı ldığı için biz· 
metçi km Feride Hanımm evin· 
de yakalamak kabil 0 1amamış· 

br. Polis memurları 800 lirayı 

bu'mak ihtimaliyle evde sıkı bir 
tabarriyat yapmışlardır. Ve işte 
bu sıradadır ki, bir ç~ maftr 
1andığında bulanan ve Feride 
Hanımm kaçakçılık cürmünden 
maznun olarak dokuzuncu ihh
sıs mahkemesine sevkine sebep 
olan 6 defter s :gara kağıdı mey· 
dana çıkmııtır. 

Feride Hamm, sigara kağıt
larını on sene evvel Mısırdan 
gelirken getirdığini söylemittir. 
Mahkeme, Feride Hanımın be· 
raetine h::.111 r ver"1:•tir. 

HiUUlanmere 
Aza yazılınız ! 
Memleketin her fe!iketli •e 

yardıma mu:ıtaç zamanlarmda 
imdada koşan Hilaliabmer ce· 
miyetine halkın yardımını temin 
için Mayısın son gilnleri (Hilili
abmer haftası) olarak kabul 
eddmitti. 

BogOnden itibaren Hililıab
mer haftası batlamışhr. Hillli· 
abmer haftası hakkında yapıJa
cak itler h.akktnda Hillliabmer 
cemiyeti azasından bir zat mu 
harririmize demittir ki: 

- Cephelerde düşmana karşı 
göğsünQ geren kahramanlardan 
itibaren cephe reriıinde her fe
llketli zamanda balkın imda:hna 
koşan HilAliabmerin yaptığı iti 
tekrar izaha hacet yok. 

Bu hafta Hilaliahmeri ve ~u ba
yır cemiyetini ıevenlerin hafta· 
sıdır. 

Cemiyetimizin bütün ıubeleri 
bu hafta içinde cemiyetimize 
aza kaydedecek 'erdir. Aym za
manda Hililia bmere teberrüde 
bulanmak iıtiyen bayfrperverJe
rin teberrftlerini kabul edecek
lerdir. Her zaman Hıliliabmere 
azami derecede yardımda bu:o-
11.n halkımızın bu vesile İle 
Hi.lliahmere kıymetli teberrliler
de bu unacağına eminız. 
Aıa taabhildü senede bir 

liradır. 

--------------------Çorum aet,erdarufjı 
Istanbul v.Jiyeti sabık varidat 

mtidörü Naci tS. , Çorum defter
darlıtına tayin olunmuştur. Yeni 
vazifesinde de muvaffakıyet te
menn ı ederiz. 

1 Askeri Davetler 

Beyoğlu Askerlik Şubesi Rei.'ili -
ğinden: 

Yalnrz K~ımpa§3 mmtakasında 

mukayyet ve mukim bulunan ~'.!i; do -
ğumlu yerli ve yabncıların ilk yokla -
malannı yaptırmak üzere lleyoğlu 

Askerlik §Ubesine 26 Mayıs 932 •len 6 
Haziran 932 tarihıfne kadar milrac:ıat -
lan ltlrumu illn olunur. 4 adet , .e\i • 
ka fototrafı ve yeni harflerle yazılı 
ntlfas eWularlle _.teeeklerdir. 

ı ........... aa·rıeşv--e-···s·i·flI~ .. a:t:··: .. I .. . 
Gü~-~-ş~;~Taydalıdı;~ he-~ ~rarlı · 

Kanser teşekkillUnde en mühim Anıil1 

güneş olduğunu söyJlyeo doktorlar vat 
Dr. GOjöronun mütaleaları 

(Devam ec1eeJ 
Beteoıyeae : 

Köpeklerle 
MUcadele ! 
Belediye köpe lderin ittir~ 

gayret etmektedir fakat mOld( 
kat kaulann~an köpe~l~rin ,'İ 
ima şehir hucudu dahılıne 1 ettikleri Belediyenin nazarı el 
katini celbetmiştir. ( 

Belediye mülhakat kazalııt~ 
da da köpe'derin itlif edılrO I 
hakkında vilayete müra~aat t~ 
miş ve bu müracaat vlliye 

tasvip edilmiştir. "' 
Mülhakat kazalarında da te df 

ğah müteakıp köpeklerin al 
rülmelerine başlanacaktır. 

Adaların su lhtiy~c~ ,t/ 
Belediye, Adalarm su ı~tı)' ~I'. 

bu sene mutlal<a halletmıye ;il 
rar verm iştir. Her şeyden e; ~ 
artcziyen kuyul arı açılması : i~ 
dalarda anca~ ~u s~ret,tle ·'e,J 
tiyacının teaıını kabıl o.abıl 
anlaçı l mışhr. 

1
f. 

Nerelerde arteziyen kuyastJ .~ 
la bileceği hakkında Haıir•0 pall' 
içinae Adalarda tetkikat Y' 
cakbr. ııt' 
Beledlyenln otobUs işi• 

meselesi r' 
B~lediyeye devri muk~rr~el( 

tobüs imtiyazmın tamaOJıle bel( 
diyeye intikali hakkmd~ tif•d' 
diyenin bu haktan nasıl 15 • ti' 
edebileceği dahiliye veki 1f tdif" 
rafından sorulmuştu. Be ~,si 
bu bapta bir talimatnadle ;leli 
lamış ve dün dahiliye vek 

11 
ı/ 

göndermiştir. Vekalet, buP toı/. 
kik edecek, ondan ıo~!8k~'' 
imtiyazı hakkında kalı 
verilecektir. 



Başvekilimiy Roma'ya 
hareket etti 

iar [Ü~ tiran ı incı sayfada] 
•el' da ılerlemiye başlamışlar ve 
lerjarn .. vazı yetinde duran asker· 

1 ,rı onlt:rinden geçerlerken : 

81 - Merhaba arkadaşlar, na· 
ısın ? d k be 1~ ,, emişler, as er buna 
P bır agı~ zdan • 
•c • 

ıııuk- lyiyiz, sağ ol Paşam " diye 
l> abete etmişlerdir. 
enız Uzerlnde tezahUrat 

da Isınct Paşa Hazretleri gar· 
•efil çıktıktan sonra ı talya 
~ ilteti erkim, heyetimiz aza· 
uı:· le diğer bazı zevatla bir
tıa te, Haydarpaşa rıhbillına ya
tı lınış buiunan Sf.l<arya motörü· 
tef Reçınişler, bu sırada h~lk ta· 

da •odan tiddetle alkıtlanmışlar
ır. 

} '[evere vapuru daha evvel, 
C0•Cularını alarak saat 9,30 da 
~ alata rıhtımından kalkmış ve 
s ?darpaşa an terine gelmişti. 
~ arya motörü Tevere vapuru· 
ti ıanaştığı sırada denizin üze· 
t ıı e elliden fazla ufak sandal 
e b· . 
p~ ırçok motör ve stimbot va-
}o run etraf mı çevirmiş bulunu· 

'du. 
iti Saşvehil vapura çıkınca mih· 
iti 31ldarlar tarafmdan selamlan· 
'lkş, kendilerini vapur yo caları 

•şiarla karşılamışlardır. 
ta Bayra!darla donanan Tevere 
tt P~ru saat 11, 15 de hareket 
~ ~ış, Adatepe ve Koca tepe tor· 
~ı° tnu 'ırip .eri vapura Çanak· 
ltı' e boğazına kadar refakat et-
;ılerdır. 
lelya-, !opra§ına vardıktan 

sonra 

d 1' evers • · puru yarın saat 16 
a • d. ' • h t · Ilı ren ız ve varaca <, eye ı-

t' t radı daha evvel ltalyaya 
1~1 

• bu u.,an halyan sefiri Ba· 
~ .. n Pompeo A oizi ıl ltalya 
~ku ,etı mümessilleri e şehir 
~a ledıyesi tarafından mer.ısimle 
tllrşılanaca ldır. Crendiziden o 
ta il "rek et edilecek ve çar
~a tnb sababı heyet Romaya 
ıtı·tınış bul un~caktır. Ba~vekili
b •ı. Romada beş gün kalacaklar 
d:ıırıcj günü akşamı Brendiziye 
dı·'l\jlec ·ktir. Heyet Romada kal· 
) ıı nıüddetçe tüyük merasim 
~Pılacak, ismet Paşa ltalya kıralı 
lt"tret l erı tarafından kabul edi· 
~ tek, şeref erine M. Musoiini 
e s· 

~i ırıyor Grandi taraflarından 
>'<tfetıer verilecek tir. 

~ı ~0ınada her sene yapılmakta 
tj:.o •nuazzam tayyare şenliklc
~tk~. •e tezahüratın tarihi Baş· 
~y1 ' 1•nı i zin ziyaretJeri münasebe
te,. e değiıtirilmiştir. Bu şenlik
~ 26 Mayıs perşembe günü 
>apltı1ada, heyetimizin huzuriyle 

1 <tcaktır. 
li DönUş 

d~ll eyetimiz 29 mayısta Roma
ao lierendiziye hareket edecek, 
~e\' fllayısta Berendiziden gene 
t~k Cte vaporuyle harekt>t edile· 
~vekilimiz Haziranın 

birinde ıehrimize gelmiş buluna
caktır. Baıvekilimiz aynı gün 
şehrimizden hareket edecek, ha· 
ziranın ikisinde Ankaraya dön
müş bulunacaktır. Zaman mfisa· 
it olmadıj-ından ltalyada Roma
dan başka diğer tehirler ziyerct 
edilmiyecektir. 

sa,veklllmlzln beyanat. 
ismet paıa hazretleri dün T e· 

vere vapuı unda hareketlerinden 
evvel gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuşlardır: 

- "Roma'ya hareketim, Ankara'da 
ve lstanbul'da muhabbetle teşyi ı·e 
teşçi edilerek başlamıştır. Ben ve ar • 
kadaılanm hakikt memnuniyet his -
!eriyle hareket ediyoruz. 

Kemalist Türkiye'yle Faşist ltalya 
arcunnda birbirinin nammıkdranc lJÖ -
züne itimat eden bir haleti ruhiye 
vardır. iki memleketin muk-addera -
tını ellerinde tutan büyük reisler g~ -
rek milletleri, gerek beynelmilel cilem 
tarafından sözlerinin samimiyetine, 
görüılerinin doğruluğuna itimat edi • 
lecek miı.tcana ~hsiyetlerdir. 

Bu sözlerim, yaptığımız poletika • 
nın sağlam olduğunu ı·e i.ştikbaldn r!a • 
ha kuvvetli olacağını aym zamatldo 
ifade eder. 

lstanbul'un gösterdiği alaka ve 
nwhabbctc, burada teıekkür cdcl"l•cn 
Ankara'da beni o kadar teıvik ve teşçi 
ile yollamıı olan\ büyilk halk kitlesi .. 
ni de scldmlamıf oluyorum.n 
Saşveklllmlzle birlikte gidenler 

Başvekilimiz ve Hariciye ve
kilimizle birlikte Romaya giden 
hevet şu zevattan müteşekkildir: 

tıımct Pnşıı ve Tevfik Ril"til Beyin rcfi -
katan Hl. lerle Tc,,"fll< Rliştü Bryln krz.ı Emel 
Danım, fırka omumt kdt1bt R«c-p, l\lecll~ fır -
ka g-rupu relııl Ali, Aydm mebusu Re,it Gıı -
Up, Erzurum mnbuıru ~ılffct, Bolu mrııusu 
Falih Rıfla, l\lıırdln mebusu Yalrup k.1drl, 
baş muhnrrlrlml% Artvin me-busu Mehmet A -
ııun, SUrt mebusu Mahmut, ltu~n E,r<'f, Yu -
uiitf Namı Ba!f '\iilktılet hususi halem mlldtiril 
\'edlt, barlel~ vC'lctJl"tt bosmt kakm nıU -
dürU Kemal Adıı:; Bl!'yll!'r. 

Yeni Roma sefirimiz 
Roma sefirUğine tayin edilen 

Vasıf Bey de ismet Paşa Haz
retleriyle birlikte dün Ankara-
dan gelmiş ve Romaya hareket 
etmiştir. 

ltalya sefareti maslahatgüzarı 
M. Cocha dün Başvekilimizle 
birlikte Ankaradan gelmiı ve 
heyetimizi teşyi etmiştir. 

Te,ekkUr 
Babamın cenaze merasimine ve tazi

yeye gelen bütün ırlcadışlanna ve chib
bayı, ayn ıyn te~ekkürc lmkt" ve vakıt 
bulamadığımız için (Vakıtl vasıtulyle te· 
şekkür ederiz. Is eçeli oğlu. Zahir Sıtkı 

Mahir Sıtkı 

lstanbul 3 üncü icra memurlu · 
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup paraya çevrilmesine karar veri · 
len 370000 toğla 26 mayıe 932 tarihine 
müsadif pe~mbe rünü saat ondan 12 
ye kadar Pa~ Bağçe..<Jinde kA.in Tuğla 
ve Kiremit fabnlcasında lkind arttır -
ma sureti ile ve pqin para ile satıla -
cağmdan talip ohtnlarm mezk1\r ma. -
halde bulanacak memuru mahsusuna 
müracaat eylemeleri iltn olunur. 

Tekinsiz konak 
- 30 -

~~k~ihayet tam vaktinde dehliz - tiJmiş bir genişçe meydana gel· 
~'ttd lelı çekince biraz aonra ye - diler. Mehmet ağa, eliyle duvar· 
~d~~ oynıyan bir dönme dolabın dakl tatlan birer birer sökerek 
Q~tı.d~~ Mehmet Ağanın çehresi orasını ön tarafa doğru kerpiçle 

~- ~i.il··fı k örtmDttlt Davarda -nit bir de-~tltı u Ü Baltacı, !İmdi le rar • -
J'.' ete girmi§ti. lik açıldığı belli bile değildi. 
~ :~~tçıların içtima edeceği ıık • Halbuki yarım adam boyunda 
~ tıı. ~~ştu. Yaldızlı uzun, geniı taılan ı~kMek oradan Dç kişi
ttdi •hnı gibi bir şeyı .Baltacıya nin rahat rahat reçebilecefi bir 

ttth· de delik •~ln1fb. Biraz tat ve 
\ 'Yenin eline de kapağı topraklan da ıo'<ak tarafında 
•ttek1tı kapatılmıı bir kutu ve- duvar dibine mah11JS dfişftrerek 
~ttaı k Cndisi bir abaya büründü. yavaı yavaş davarın yıkılmıya 
~ııı' karardıktan sonra küçük başladığını zannettirmek istiyordu. 
~ 111 bulunduğu duvar boyun· Bu noktadan k6~ftk kapı ta· 

'1k. •ğaçhk arasında düze- mamiyle görünüyordu. Gece ya· 

1 Memlekette Vakit 

Tosyada 
Bir Türk sanatkarının 

muvaffakiyeti 
Buausi To3ya muhabirimiz yan -

yor: 
Size küçük bir san'atkann, tör

püsünden çıkan makinesiyle birlikte 
resmini gönderi7orum. 

Bu küçük ve zeki san'atkar, tü
f enkçi Abdullah usta namında bir 
tamircinin oğludur. Basit tarzda si
lah tamirciliğiyle işe başlıyarak san
atını ilerleten n bugün makine ta -

\hınet efendi ve imal ettiği gramo[on 
makine•i 

mirci1iği yapan Abdullah ustanın oğ 
lu her halde babasını geçecek., 

Babasının dükkanındaki alat ve 
edevattan istifade etmek ve babasın
dan gizlemek suretiyle bir buçuk ay 
çalıştıktan sonra küçük Ahmedin yap 
trğı şu gördüğünüz gramofon maki
nesini tetkik ettim. makineyi kurmı

ya yarıyan "zemberek,, ten maada 
tekmil aksamı yenide., ~c1ıde geti
rilen, demir, bakır ,.e tahl.'ldan iba · 
ret olan makinayı görmiyerek seda
sını işitenlerin diğer ecnebi makine
lerden farkedebilmesine imkan yok -
tur. 

Tosya gibi biı:,çok vesaitten mah
rum bir köşede elle vücuda getirilen 
bu gibi eserleri görüp de Türk genç
lerinin azmini, :zekasını takdir etme -
mek kabil mi? 

Çeltik ziraatı 

Ziraat vekaletince buraya gönde • 
rilen pirinççilik mütehassısı pirinç 
tecrübe nümune tarlaları ihdasıyle 
meşgul olmaktadır. Ahiren ltalyaclan 
muhtelif çeltik nümuneleri celbedil -
miştir. Bu tohumlar tecrübe tarla -
Jarına bu .sene ekilerek, hangi çeşit 
iyi netice verirse muhitte onun ta -
ammiimüne çalışılacaktır. 

Bu seneki çeltik zeriyatı geçen se
neye na7 .• uan bir misli daha fazla o
lacağı tahmin olunmaktadır. 

Geçenlerde bir gazete lstanbulda 
pirinç fiat:nda da ihtikar başladığı
nı kaydederek yerli pirinçlerin niçin 
rekabet etmedığini soruyordu. Bunun 
sebebi basit. Buradan lstanbula bir 
okka pirince tam yedi kuruş nakliye 
yüklenmekte, yani bugün burada yir
mi üç kuruşa satılan pirincin okkası 
oraya otuz kurusa m:ıl olmaktadır. 

Yerli mahsulümUz daha fazla korun 
mıya, iskele ve navlun masraflarında 
fedak~rlık görmiye muhtaçtır. 

rııına doğru kapı yavaşça açıldı. 
Bir gölge içerj süzüldü. Kapının 
ardına dayanarak beldemiye baş
ladı. Mehmet ağayla arkadaşla
nnın bulunduğu yerle buranın 
arasında sık ve biribirine girmiş 
ağaçlu, otlar, baldıranlar şu nok
tayı tamamiylc örtüyordu. An
cak ne kadar yavaş sesle ko. 
nuıaalar , mutlaka ititiliyordu. 
Mehmet ağa, ince bir du· 
var tabakası gibi duran ot 
ve ağaç yapraklarının ardınday

dı. Buradan dinliyor ve görüyor· 
du. Biraz sonra kapı yerinden 
oynadı. Bir gölge daba göründü. 
Pek az fasılalarla biribirıni ta
kip ederek dört gölge içeri git
mişti. Bunlar yosunlu ve çakıllı 
yoldan içerki odaya girdiler. 
Yalnız birisi kapıda uzun zaman 
bekledi. Vakit ıeçiyordu. Gelen 

Mahkeme ve icra illnlan 

Jstanbul dördüncü icra memurlu - oda muslukla bir banyo mahalli a • 
ğundan: Iafıranğa bir abd~thane deniz el • 

Ahmet Edip Beyin Madam EliT.a betinde demir parmaklıklı bir nhtrm 
Ananof zimmetindeki alacağın.Jan vardır, Bağçeden hanenin bodrum 
dolayı mahcuz ve funıhtu mukarrer katma inilir demir bir kapu vardır 
olan Boğaziçinde Yeniköyde Panaya bağçe muhtacı tamirdir, demir ka. -
mahall~inde Köyba~ caddesinde ıttik pulu bir limonluk mevcuttur, taştan 
11. 13 numaralı eahilhanenin otuz glln bir su hazinesi ve üstünde demir çar • 
müddetle mnkii mtl!:ayedeye vaz o • dak va.rdtT, hanenin altı lcargir 
Janmuştur. 11 - 13 numaralı hane üstü ahşabdtT, derununda elektrik 
8000, 111 numara.it hane 10000 Hn be - ve fltı tesisatı nrdrr, tavanlan ve 
del ile talibi Uhdesinde olup kat't i · merdivenleri yafh boya ve karton pi .. 
hal~i icra kılınmak üzere ve yüT.de yerdir, 1740 metro olup 300 metro ar .. 
be~ zammile on beş &'iln müddetle ea ürerine ve 1440 metro ba.j'çeyi havi 
mevkii müzayedeye Taz olunıntıJtuY. 20700 Un kıymetli ikl bab sahilhane 

Taraftan Hirlstaki, efendi a~ ttdiyei deyin edilmemetdnden dolayı 
ve domMyan arsMI ön tan.fı Köy - dayinin ta.lep ve müraaatı tizerine 
başı caddesi ve arkaSt deniz ile mah • onbtş riin müddetle ihale! katiyesi 
dut, ~okaktan ah,ap ka.pt ile içeri • ~in müzayedeye vaz edilmiştir, fa ~ 
ye girildiku sağ t&rafında bir su ha lıp olanların 9 - 8 - 932 muhammin 
:zinesi mermer yalaklı bit' muıhıklu k:rymettnin yU7:de beş nisbetinde pey 
bir yalak ve zemini çimento d~H akçesini mü~tahseben lstanbul dör. 
ve bir ocak mahalli mevcut ild d& - düncü icra memurluğuna 928 - 9099 
lap bir muthah yine mutbahdan bir numara ile müracaatlar rlan olunur. 
kapu ile zemini çimento d.U ve bir (2981) 
çamaşır kazanJı bit' çamqrr tekneli -------------
çamaŞTrlık mutbahdan bir kıtpt1 ile Eyilp S. !ti. Ahkdnu Şahsiye 1111. .. 
zemini malta dö~l bir aralık bir kö - kimliğinden.: 
mürlük bir odunluk ahşap merdiven Fenerde Taltta Minare mahalle" 
ile yukarıya çıkıldıkta kü~lik bir bl • sinde Tahta Minare caddesinde S2 nu • 
raçalı su hazinesinin üzerinde bir oda maralı hanede iluı.met etmekte iken 
ve matbahın üzerinde bir dara~a 2 - ' - 93% tarihinde nfat eden Ni • 
bağçeden mermer bir aralıktan camh kola km Harikliya kadmm varisle • 
kapu ne içeriye giril dikte zemini mer - rinin fltn tarihinden itibaren üç ay i " 
mer bir taşlık üzerinde biri biri - ~nde kanuni vesaike istinaden sıfat .. 
sinin üstünde ıu;ma oda51 meTCut dört lannı makamımıza bildirmeleri ve 
oda bir kömürlük bir kiler mer. müteveffiye rlmmetinde gerek esale • 
mer taşlrktan camlt bir kapr ile ikin - ten ve ıerek kef aletn alacakları olan 
ci kısma geçildikte bir melll'er taş - veya merkuma borçlan bulunan ve her 
lığa girildikte biri kilerli n «in - han&i bir ıaretle hak talep eden 
lablı iki büyük oda bir merdinn altı T9Y& mfraın hakkında maH\man o • 
taşhktan camlı kapı ile baiçeye d~ • lanlarm kezalik flAn tarihinden iti .. 
mir birer kapusu vardrr. Ahşap haren bit' ay zarlınd11. mahkeme .. 
merdiven ile yukarıya çıkıldıkta ah - mlıde a~ılan defteri maheasuna kayit 
şap bir sofa üzerinde biri denize ve tesbit ettirmeleri ve bu mUddet 
diğeri bafçeye naBT ve deniz kts • ~arfmda aJacaklannı veya talep 
mındaki oda etrafı demir parmak • ettikleri her hangi bir hakla ka)it 
ltkh bir taraça sofada bir kiler bf r ve tegbit ettirmeyen zevatm mirasçı ~ 
kapı ile bir aralrk bir kitçük oda ya şahsan ve terekeye izafeten mü• 
ah,ap merdiven ile yukarıya ~kıl - racaat edemeyecekleri maUlmları ol • 
dıkta bir sof& üzerinde küçtik ve mak üzere keyfiyyet kanunu medeni • 
büyük biri!'li dolablı altı oda Uç kiler nin 534, sgl, r>62 n 569 anca madde • 
bir alafrranfa mermer muıduklu ab - Ierine tevfikan ilAn oJunur. (298S) 
desthane merdivenler yağlı boyalr • 
dır, alt kısmında pencereler demir lstanbul ikinci icra Jlemurluğun • 
parmaklıkbdır. dan: 

Birinci kı~ma ta!!!lıktan merdiven - Bir borçtan dolayı mahcuz ve !!atıl 
le merdh·en ba~rnda camlı kapı ile i - ması mukarrer muhtelifükins Rak .. 
çeriye girildlkte bir gofa üzerinde be~ kaliye mallan 28 - 5 - 932 tarihine 
oda sofadan bir kapı ile ikinci k~ - müsadif Cumartesi günü saat 17 - 18 
ma geçilir alafıranğa bir abdeetha .. de Küçük Mustafa pllşa caddesi 120 
ne yine ahşap camlı kapudan merdi - numaralı dilkk!n önünde açık arttır. 
ven ba~da mermer yalaklı bir mmı • ma suretile satılacağından talip olan .. 
luk merdivenle yukaııya çıkıldrkta bir larrn yevmU mezkt\rda mahallinde ha. 
aralıl< ürerlnde biri diferlnden geçi - zır bulunacak fnemura '93 - 486:; nu•· 
lir i~l kilçtik odzı, derununda elektrik mara mUracaatlar.r ilAG olunur. (298.ı) 
ve terkos suyn ~tı vardır, ikinci 
kısımdan zemini çimento bir aralık - Muluı.ddema Çen~elköyünde Ku • 
tan camı, kapu fJe bafçeye çıkılır bir yulu Mka.kta 3 numaralı hanede iken 
çardak nrdır, ikinci !asım k!rgir ve e)yevm Beyoflunda lstiklAl cadde5in -
birinci kıınn ah~pdrr, 11« metre de 50 numaralı eski rumca Neolouz 
arsa üzP.rinde ah~ap kı~nn il~ katlı pıete~i idarehanesinde sakin ve ha • 
yalı 196 metro üzerine mabnidir ve len ikametkAhlan meçhul bulunan 
k3.rgir yalı 132 metro üzerine mebni K~o ve Allksanduros efendilere. 
olup 817 metTo bağ~ vardtl'. lıtanbul 1 inci icra memurluğun. 

Tamammın kıymeti 15591 liradır dan: 
ve keza Panaya mahallesinin Köybaşı Madam Marikaya ha.senet borcu • 
caddesinde 111, 117 numaralı sahil • nuz olan 1500 liranın temini istifası 
h11.nenin tarafları Şi~mıı.n oğlu anıası znnmmda tanzim kılman ödeme emri 
ve h~fanesi akr:ıtmdan sulh mahke • zahrma Muba~iri tarafından verilen 
mesi ittihaz olunan hane ve Le~n me~ruhatta ikametgAhınıznı me~hu • 
l\l~rapyan efendinin akaratmdan liyeti bildirilmiş ve ödeme emrinin 
dairei belediye ittihaz olunan hane ön tarafmıza il!nen tebliğine kanr ve -
tarafı Köybaı,ı caddesi ve arks..~ de - rilmio olmakla tarihi ilAndan itibaren 
niz ile mahdud sokakdan çifte demir 38 gün zarfında 931 + 23S9 dosya nu -
kapu ile bt'lfçeye girilir iki ~ift tat mara.~mm mtmtashiben müracaatle 
merdi-renle çıkılrr çift bir l!lahanlfk kanuni bir itiraz dermtyan edilmediği 
ve ztmini ah~p bir salon üzerinde takdirde giyabmnda muamelei ka -
biri balkonlu B~ büyük bir kilçUk nuniyenin icra olunacağı malum \e 
oda iki kiler bir abdesthane ~alon • ödeme emri tebliği makamına kaim ol• 
dan n~'lğxya ahşab bir merdivenle mak ÜT.ere iJ!n olunur. (2982) 
inilir bodrum katı bir genlş n~lu 
zemini mnlta dö~eli iki kömürlük bir Üçüncü icra memurluğundan: 
abdesthane yerli, kazanır ve iki Paraya çevrilm~ine karar verilen 
mermer yalaklı ve mu~Juklu ça - tuhafiye ffJ"l!.81 28 - 5 - 932 tarfüin -
ma~ırlık bir ütü odası derununda de Sirkecide Bonıa karşısında 71) nu • 
mermer bıı.nyo vardır, zemini tala marolu LUKS Tuhafiye mağaza!!ında 
dö~elidir, kArğfr ocaklı bir mutbah aat 17 den itibaren birinci açık art • 
avludan demir kapu ile bafçeye ~.. trrma 81Jretile, l!ltıtllacağından ta!ip 
hr deniz ta1'1lfrndan ah~p merdi - olanlann harır bulunmaları il~n olu • 
venle çıktldıkta bir eof a frıerinde altı nur. (2987) 1 

giden yokta. Kapı •rk11111tda 
beklerken, bu uzun intiıardan 
evveli birıe1 anlamadı. Yavaı 
yavaı bir şfiphe, bir endişe baı
ladı. Bu şüphe kalbini sardı. 
Şimdi korku Ye telAf gBttermit
ti. Karaböcelc, yaveıça k11pıyı 
aralayarak çıkmana ortHıaa ka· 
dar ilerledi. Sokajın baınıdan 
aşağı, yukuı baktı. Ortalıkta 
derin aftkftttan baıka kfka bir 
şey yoktu. Bir yarasa kanatla· 
rını çırparak tekintiz konap 
bahçeaindeki aia~ clallarma ~arp· 
tı. Uzaktan uıaia hazin bir se9 
yanosana ninnı ıayliyen hfr aa· 
nenin sadaaı ıecenin c.rarlı lra
ranhjı ortumda yayıbyerda. 
Başka bir çıt yok. Karab~cek, 
şüphelendi. içeri girdi. Ka?ıYl 
muhkem~ kapaclı. Odaya doi· 
ru ytırlidii. Odadakileri bir ıli· 
kut kaplamıştı. Hepsinin 2özü 

kapıdaydı. Bir şüphe, bir endi· 
tenin •iırlıjı altında kalan bat· 
larında bir ujultu Yardı. 

Kara böcek, odaya girdiği 
Yakit ardına dönmiye vakit kal• 
madı. Oturanlar, birden ayak· 
lanmışlardı. O zaman kara bö
cek ardına bakınca, &iti gibi sa
rardı. Çünk6 arkasından iki ki
ıi beraber odaya glrmiılerdi. 

Birinin pek yDzO ıeçilmiyordu. 
Yalnız birinin iri bostancı sarığımı 
altında, ı&ı:lerini arten, örten 
,.Ozünftn bir kıımını ıaldıyan kal-
kık yakalı abHından, belindeki • 
HYath, kakmalı 1aplı piıtovla· 
riyle pınldayan tençerinin kab· 
zeııııdan mutlaka aaray bostan
cılarının ağalarınd'n oldu2'u an
la~ıJıyordo. Arkasındaki delikan· 

Jı iıe artık şlpheye mahal bı· 
r ,, kmıyotdu. - ·----- .,{Bitmedi) . 
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Türk 

Zerinin en 

büyük vazi1 esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Z' raat 
Baakasıadaa 

BiR ff llftll 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 
Beşiktqta akaretlerde 5-9, 97 numaralı haneler ikişer 79 numaralı hane üç 

ıene l ·8, 7, 1 I, 13, 23 numaralı dükktnlar birer sene Ye 32 numaralı dlikkAn 

iki sene, 16 numaralı dilkkAn üç seno müddetle icar edileceğinden şehri halin 

on sd:Izinci çarşamba gününden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye nz
edilıniştir. Talip olanlann ve daha 7.İyade malOmat almak istiycnlerin Haziranın 

on birinci cumartesi günü saat on üçe kadar mahalli mezkOrda 54 numarada 

Mütc'Welli kaymakamlıgına ye\·mi mezkOrun sut on üçünden on beşine kadar Is· 

tanbol Evkaf Müdiriyetlnde idare encümenine müracaat etmeleri. (2097) 

Usküdar Malmüdürlüğün
den: 

Satılık çayır: Üsküdarda Altunizade mahallesinin (Pre· 

vantoriyom) müessesesinin bahçesinde hayvanat besliyenlere ya
rar tahminen 150 dönüm mikdarında taze çayır satılmak üzere 
mUıaycdeye konulmuştur. Otu görmek arzusunda bulunanlar ma

hallinde Prevantoriyom müdürlüi'üne müracaatla görüp ve izahat 
alabilirler. Muhammin kıymeti 150 Jiradır. Taliplerin °/

9 
7,5 pey 

akçelerile 30-5-932 pazartesi günü saat 15 te Üıküdar malmü
dOrlOğftne milracaatları. (2190) 

Gedikpaşada Jandarma 
tınalma Komisyonundan: 

Sa-

Yedi Bin Bet yüz adet mamul yatak kılıfının kapalı zarfla 

milnakasası 7 Haziran 932 Salı günü saat on birde yapılaci 1<tır. 

Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya ;,. 

tirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur zünde ve muayyt 'll 

11atte kadar komisyonumuza muracaatları. (2087> 

-r--Takvim --Pazartesı Sah ,1 
23 mayıs 24 mayıs 

17 Muharrem 18 Muharrem 
GUn doğugu 4.36 4.35 
GUn batIIJı 19,27 19,28 
Sabah namazı 4,20 4, f 7 ı 
öğle 12,lO 12,J 1 
tkindJ " 16 09 l 6,09 
Ak~am " 19,27 l 9,28 
Yatsı " 

İmsak 

Yılın gec;en 

GUnlerl 

Yılın kalan 

GUnleri 

21,2T 
2,27 

} 142 

} 222 

21,22 
2,25 

143 

221 

•L----·-----------~ HA VA - DUn aıeak.lık azami 22, :ı'!garl !l 
dereceydi. Bugün hava atık olnc:ık ve rüT.gılr 
mUtedll sUr'atte poyrazdan e!K'CCktlr. 

.---RA D Y 0---. 
"""-------·- Bu gün-' 

lSTANBUL - 18 den 19 a. kadar rrıım" • 

fon, 19,SO dan 20,SO a kadar Cennet Il:ınnıı 

ve Öasarl Asım Beyin l~tlrlklyle saz, !1),30 
dan 21 e kadar gro.mofonla o~ra, 21 ıtcn !:? • 

ye kadar Belka; Hanonın lıttlrAklyıe sın:, :?2 
den 22.SO a kadar orkestra. 

VİYANA (517,2 m. IS kilo\·at 80 %) -
lZ.SO kon11tt, lS,40 plAk konseri, 15 r•Mc. 18 
senfonik mu•lkl, 18,40 Jak Hllton orl•ı·vtr:ı· 

111, 21 askeri kontM"r, 23,35 dans. 

BtJ'K.BE~ (S9t,% m. 12 kilovat) - 12 p1ım 
IS plAk, 1'7 orkestra, 18,10 orkestra, 20 im· 
artet, 20,45 konser, 2t,ı5 kuartet. 

RO!\U. (4tl,2 m. 50 kllont 100 7oJ -
IS plAk, 18,80 konser, 21 plAk, :?~ ..enfonfü 
kon'IOr, %8 moda, 28,10 konser, 23,ö.) hııbt•r. 

BUDAPEŞTE (550,3 m. 18 kilovat ':'O % ) 
ıo,ııs konser, 18,::0 ~tıan orkestrnsr, ı ),•5 
klAalk parçA.IAr, 21 konser, :?S haber. 

MOSKOYA (lSOi m. 100 kllo"·nt) - 9,30 
dan :n e kadar neşriyat. 

VAR.,O\'A (1411 ın. 1%0 kilovat 80 %J-
1S,10 plllk, l:S,45 pllkk, 16,50 plAk, 17,-10 mu-

slkl, ıs;sş musiki, 19,50 muhtcllf, 21 :nıalkl, 

21,15 Toska, ıt dans. 

PARİS (1'725 m. '7;} kilovat 80 %) -
'7ıi5 jimııaatik, 8,4:> pl4k, IS,80 musiki, %0 
sinema milsahııbc•l, 21 radyo konser, 21,tO 

kronik. 

Yann 
Vll'A~A (51'7,% m. llS kllovl\t 80 3) -

l!?,SO konser - 'lS,40 Aagnnnl ve pıtık - J.; 
pı4ıc - 16,20 komıer - l '7,50 konser - 23,rs:ı 
hail~ - ıı.~ konlM'!r. 

IIEICSBEnG (278,%6 m. 60 kllovnt ;o 7ı,. ) 

- '7 Jlmnutlk - '7,SO kOn!lflr - 9,30 ev J.:a • 
dmbn itin jlmnutlk - 12,SO kon!lt'r - 11,SO 

konser - 20,25 koro - 22,15 piyano k"nlM"ri 
- 2S,20 h:ı~r. 

Bl.JKRE~ (Si»,! m. 1% kilovat) - 12 plA'< 
- 18 plAk - 1'7 konser - 18,10 k•>n!llt>r -
19,40 plAk - 20 orkestra - 20,fS tnganııl -

21,03 orkestra. 

ROl\IA ('41,2 m. 60 kilovat 100 %) -
18 plAk - 13,46 tagaruıl \·e kon!lt'r - ıt,80 

hafif mu11lkl - ıt,45 mUll prkılar - 22,23 
Arl<'jlyen. 

BUDAP.EŞTE (M0.5 m. 18 kDO\'Dt ;o%) 
- 10,l:S konser - ıs,os konser, orkestra. ile 
- 2ı,15 konser - 22,415 trl& konSC'r - '.!3,33 
ı;lgan musUdsl kon1erl. 

MOSUOVA (18().1 m. 100 kllovat) - !),SO 
dan 21 e kAdar neşriyat. 

VARŞO\'A (lUI m. l!O kilovat ao %) 
- JS,10 plAk - 1S,4:S pIAk - 15,4.~ plflk -

1'7,2 OLembers-dcn nakil - 17,M tUrktc keın. 
ffltanıı - 18,10 IA'mbf-rgden nakli - l~,S3 

&-nponlk konııcr - 20,1~ r.&dyo ga,;ctf'sl -

21,15 halk kon11erl - :?S piyano kon!l('rJ -
23,60 dans. 

PAKIS (1'725 m. '7~ kilovat 80 %) - ~.u 
JJmnastlk - 8,46 plı\k - ıs,ııo plAk - ~o 

Alyato muslldııl - 20,15 un'at tnuslkl;ıl -

21 varyete - 21,ıo Koruka - 21,46 tl)atro. 

SEVRISEFAIN 
Mcrke7.I idaresi Galata Jı.;öpn.ilı a~ı R 2623 

Sube A, Sirkeci !\Jühürdar ude Han 22640 

lzmlr • Pire· lskenderJye 
postası 

(Ege) 24 Mayıs Salı l 1 de 

Galat rıhtımından kalkar. 

Trabzon postası 

(Karaden:z) 25 MayJS Çar

,amba 18 de Galata rıhtımın. 
dan. 

Mersin postası 

(Konya) 25 Mayıs Çarşamba 
10 da idare rıhtımından kal
karlar. 

Tavzih 
Gazetemizin 28 - 4 - 932 :ari!tli 

nü hasında mUntcşir Beyoğlu il-.inci 
Nöterliğlnin 25 Nisan 932 tarihli pro -
testonamesinin mumzisi Mndam Mari 
Geyme vekili doktor Ali Dervi' Bey 
olduğu n Fransova Koventi r.rendi -
nin dahi imzasını ihtiva etliği tavzi -
hen ilan olunur. 

Askeri Lise ve Orta Me 
teplere Talebe Alınıyo 

1 - 1932· l 933 ders senesi için lstanbul' da bulunan Kul 
ve Maltepe Askeri Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Ask 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mektep! 
rine talebe alınacaktı. 

2 - Liseler 9, 10, 11 incj sınıfları (1 , 2, 3) üncü, orta mekt 
lerde 6, 7, 8 inci (1, '2, 3) üoc!i smıfları muhtevidir. Ve Jisel 
kısmına 400:500, Orta mektepler kısmında '.l00:300 talebe alı 
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli mcccanidir. Talebenin iaşcsinden b 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükümete ait oldağu gi 
aynca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

4 - Liseleri muvaff akıyytle bitirenler Harbiye mektebine te 
ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Ordusu İ 
zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulu 
dukları yerlerde l Temmuz 932 de başlar. Ve Ağustuı 932 ta 
binde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalı 
ders senesinin devamı mliddetince sivil lise ve orta mektep! 
den nakil suretile ta lebe alınmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve or 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren b 
lundukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi ka 
ve kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik şubeleri 
de mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri liıe 
orta mekteplerine müracaat ederek mezkur şartları öğre 

bilirler. (2180) 

Satıhk enkaz ve boş sandıkla 
Eminönü 

Muhammen 
Lira 

Malmüdürlüğünden : 
bedeli Cinıi Mevki 

148 

40 

Kuruş 
25 

50 
25 

Ahşap baraka Mülga harbiye nezareti k 
c nkazı lörüf er dairesi hizasında. 
Tahta basamaklar AdJiye dairesinde 
Beher 125 adet boş sandık Mülga düyll 
adedi umumiye bahçesinde. 

Yukar.ıda cins ve muhammen kıymetleri yazılı baraka taht 
merdiven basamağı enkazile boş sandıklar açık arttırma usuli 
satılacaktır. ihalesi 3 l Mayıs 932 sah günU saat 11 de yap 
cağından taisilat almak iıtiyenlerin Eminönü MalmüdürlüğOO 
müracaatJarı (1811) 

Satılık Sandallar ve makine yağı 
Eminönü Mal Müdürlüğünden: 

Muhammen kıymeti Cinsi 
Lira Kuruş 

12,S beher kilosu Makine yağı 

75 

32 

Maateferrüat 
sandal. 
iki çifte san
dal. 

Mahfuz bulunduğu nıe 

lstanbu\ ithalat güoıril' 
ğünde 

Sarayburnu muhafa 
mevkiinde 

" " 
Balada cin! ve muhammen kıymetleri yazılı makine yağı ~ 

sandallar açık arttırma usulile satılacaktır.alhalesi 25 Mayıs 93 
Çarşamba günü saat 11 de yapılac:ığından tafsiiat almak isteyeO' 
lerin Eminönü Mal Müdürlüğüne muracaatları. (1816) 

ıstanbul Belediyesi lllınları :::ı 
Satılmak üzere Mezat idaresi eşya .şubesine getirilen ve k•f 

metini tecavüz ettiği halde sahibi Şefik B. tarafından satılma~ 
na muvafakat edilmiyen 19 adet p ıl&k ve Meneli Efendiye 11 

iki kasa ve sahibi meçhul bir adet lrnpya makinesi ilan tarihili' 
den itibaren on beş gün zarfında bilmüracaa sahibi tarafınd•' 
kaldırılmadığı takdirde alelusul bilmüzayede satılacağı ilin o!&J' 
nur. (2195) 

Keşif bedeli 1108 lira 80 kuruş olan Nuruosmaniye medre6 
sesi kubbelerinin tamiri kapalı zarfla rpünakasaya koomutt11'' 

Talip olanlar keşif evrakını görmek için her gün Levazırn rd~ 
dürlüğüne ve ihale günü o!an 13-6·932 Pazartesi günli de 8 t 
liralık teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını fi' 
on beşe kadar Daimi Encümene vermelıdirler. (2198) ., 

Beher metro murabbaına 30 lira kıymet konulan Ciha0~6 
yangın yerinde 681, 660 harita numaralı arsalar arasında t30ı ·p 
metro murabbaı sahasında arsa pazarlıkla satı lacaktır. 'f~~
olanlar tafs'lat almak için Levazım Müdürlüğüne ve pazarlık'",. 
de 293 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 26 5·932 pe t 
şembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene mur•''' 
etmelidirler. (2199) ,, 

Karaköy köprüsünün Kadıköy vapur is~celesinde 32·86 ııuot,, 
ralı dükkan bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek ose,~ 
kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsilat al~,, 
için her gün Levazım müdürlüğüne ve ihale günü o!an 13·6· bil' 
Pazartesi günü de 262 liralık teminat makbuz veya rnektU"' 
teklif mtktuplarıoı saat on beşe kadar Daimi Encümene vet 
lidirler. (2196) 
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: 84000 kilo fırın odunu afeai görmek iıtiy.enferin m~zkür alaya 
Ordu ııhhıye ihtiyacı için 16 

kalem malze:nci sıhhiye pazar-

As. mk. Sa. Al. komi•yonu ilanları 1 
Askcrr mckte1)lcrlc h:ımı!J3ne lcr iç·n 180 OC'O koyun eti ı 

4.~~~3sa ile alınacaktır. ihalesi ve şartnamesini almak istiyenle· 
ııı· 2 Salı günü ıaat 15. de rin her gün komisyona ve ibate. 

lıkla alınacaktır. ihalesi 23-5-932 
pazartesi g joü saat 17 de ko
misyonumuzda yapılacaktır. Ta-

" .. .. " .. 
.. .. 

~O 000 !.;uzu ctı J 
70'000 ~ığır eti 

bir ~armamrde 

kap3lı zuf 

•ı· 'jYo.numuzda yapılacaktır. ye iştirak edecekleıin de vakti 
ıp erın şartnamesini almak ü- muayyemnde komisyonumuza mü- liplerin şartnamesini almak üzere 

her gün ve pazarlıia itlirak 
edeceklerin de v:ıkti muayye-

,\1tlrepe Piyade Atış \ip iç n ~ i 000 ~ ığır eti 1 
h 'r şartnamede ' 

.. .. J 500 kO\ un eti 
,. ., ~. 500 ı. uzu eti J kap:ılı 7.arf 

.. 
. ik her gün ve münakasaya iş- racaatları. (334) 2187) 

edeceklerin de vakti mu

.. 
Yukarıda yazılı m:ıhallere hiza ' nrındaki miktarlarda ayrı ayn 

üç şartnamede kapa!ı zarf rn retıle et satm alınacaktır. Münaka· 
sası 11 - Haziran . 932 cumartesi günü saat 14,' O da T ophaoede 
Merkez Kuman!ığı satın alma komis~·onunda icra kılmacakbr. 
Taliplerin şartnamc~ini görmek için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de ıartnamesı veçhile hazırhyac;ıldan teklif mektup• 
Jarını ihale gününiin muayyen vaktinde müselsel numaralı ilmü
haber mukabilinde 1 om syon riyasetine vermeleri. (275) (2C62) 

Ye • rıınde komisyonumuza mü-
caattarı. (331) (2184) 

• • • 
kıt' alan ihtiyacı için 24 

b Yulaf müteahhit nam ve he
•i•na Pazarhkla alınacaktır. lha
at 26.5.932 perşembe iünü 

16 da komısyonumuzda ya
ataktır. Taliplerin şartnamesini 
ak ·· 'a . ~zere her gün ve pazar: 
'Şlırak ede ceklcriıı de vaktı 

tli'Yeninde komisvonumuza mü
aauarı. (335) (2188) 

1\. * * * 
I O. emrinde bulunan basta-
tt ihtiyacı için süt ve yo~urt 
~tlıkla alınacaktır. ihalesi 
ltı' 932 ıalı günü saat 17 de 

1 ·~Yooumuzda yapılacaktır. Ta· 
tttın şartnamesini almak üzere 

iün Ye pazarlığa ittirak e
teklerin de vakti muayyenin

kornisyonumuza müracaat
ı. (332) ,2185) 

• * * 
'topçu alış mektebindeki han-
~ıra tamiri pazarlıtda yapıla· 
lır. ihalesi 26· 5· 932 perşem-
2Ünü saat 16,30 da komisyo-
7uıda yapılacaktır. Talip!erin 
11ilıne ketifnamesini görmek 

kte her g:in ve pazariığa işti· 
. edeceklerin de vakti rnuay. 
'ilde kom:syoncmuza müra
tları. (333} (2186) 

• • • ftı . • d k. · ıncı muhabere alayın a ı 

~aba gilbre pazarlıkla sah· 
~ ıt. ihalesi 30· 5 932 pazar· 
, !iHıü saat 16 cin kom· vo-

• • • • • • • • • • • .a 

* * • 
Edremitteki kıtaatı bay•anat 

ihtiyacı için 290,000 kilo kuru 
ot kapalı zarf usulife milnaka· 
saya konmuştur. ihale 25 Mayıs 
932 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek Ye almak 
üzere her gün ve müoakasaya 
iştirak edeceklerin de :nezkiir 
gün ticaret odası tasdiknamesi 
Ye kapalı zarf ve teminatı mu
vakkatelerile Edirne'de askeri 

niode komisyonumuza 
atları (330) (2168) 

• • • 

müraca-

Gedikpaşada jandarrna satın 
alma kom:syonud3n-: 

lzmit'teki lutaaho ihtiyacı ıçın 
396330 kilo un kapalı zarf usu
lile münakasaya konmuştur. iha
le tarihi 7-6-932 salı günü· saat 
) 4 tür. Taliplerin şartnameyi 
görnıek üzere komisyonumuza 
her gün münakasaya iştirak ede· 
ceklerin ise ihale tarihinde iz. 
mit satın alma komisyonuna 
müracaatlaı. t30l) (2050) Dört bin dört yüz otuz yedi çift yemeninin kapalı zarfla mil· 

• • • nakasası 2-Haıiran-932 perşembe günü saat o, be~te yapılacak· 
aatın alma komisyonuna müra- T k 

Birinci muhabere alayında mev- tır. alipJerin şartnameyi görmek i.izere her gün ve müna asaya 
caatluı ilin o'.unur. (268) (1892) kl f 

• • • cut 300 araba gübre pazarlıkla iştirak için teminat ve te · i nameleri mezkur güde muayyen sa• 
K. o. ve birinci fırka ihtiyacı satılacaktır. ibatesi 24·5·932 sah ~kadar komisyonumuza müracaat!erı. (20061 

59953 1 b 1 k I glini.i saat 16 da komisyonumuz- G 'd ------------ı 
için ki 0 u.gur apa 1 da yapılacaktır. Gübreyi görmek edı.kpaşa a j·andarma Satın 
zarf usulile münakasaya ~onmuı- ~ • 

ilzere b"rinci muhabere alayına 1 k • d 
tur. ihalesi 23·5·932 pazartesi şartnameıini al'Uak üzere her a ma omısyonun an: 
günü saat 16 da komisyonumuz- ğDn ve pazarlığa iştirak edecek- Yirmi beş bin çift yün çorabın kapalı zarfla münakasası 2 Ha• 
da yapılacaktır. Taliplerin ıart- terin de vakti muayyende komis- zian 932 perşembe günü s.:al on birde yapılaclktır. Taliplerin 
namesini almak üzere her gDn 11 ti (322) yonumuza m racaa an. nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
ve münakasaya iştirak edecek- (2123) iştirak için mezkür günde muayyen saate lrndar teminat ve tek• 
lerin de teminat ve teklif mek- • • • lifnameleri ile ko nisyona müracaatiarı. l2007) 
tuplarile vakti muayyenJe ko· lzmir müstahkem mevki askeri ...................................................................................................................... . 

· ü 1 (248) hastanE-sinin ihtiyacı 1·çı·n 54,(\1\!'I 15 30da komisyonumuzda yapıla· yende komisyonumuza mDraca• 
mısyonumuza m raca at an vvv ı 3 ı 4) (2 OS 

(1772) kilo ' ... ·un eti kapah zerf usulile calttır. Taliplerin şutnamesini at arı. ( 1 ) 
* • • müna saya konulmuştur. ihale almak üzere her gün ve pazar- · * * * 

lığa iştirak edeceklerin de vakti 1\. O. ,.e mücssesatı ile 1 inei fn~ 
Çatalca müstahkem mevki ib- tarihi 8 · 6 - 932 cumartesi günü ''e Çntalca l\lst . .Mv kıt'aları için un , 

15 t d. T ı· ı · t muayyende komisyonumuza mii· , 
tiyacı için mutfak ve çamaıar saat e ır. a ıp erın şar na- racatlan. (3l 5 ) (2106) ayrı ayrı vartnamelerle ve kapalı za~· 
odunu ve hamam odunu aleni mesini görmek üzere her gUn • • • la alınacaktır. lhıtle3i tarih ve nat- ' 
münakasa iJe ealınacakhr. lbaltıi münakasaya iştirak edeceklerin f L leri nşağıda ~östcrilmi~tir. Talip1orfa 

de ihale tarihinde lzmir müıtah- 2 ir.ci süvari rrkası intiyacı şartnameleri nlmnk üz.ere her ıitn ye 
23 5-932 pazartesi günü saat 15 kem mevkii satın alma komiıvo· için yem torbası ve tavla halatı münakasnsınn iştirak tdccek.lerin .. 
t"! komisyonumuzda yapılacaktır. nuna müracaatları. (302) (2Q71) pazarlıkla alınacaktır. lba'esi vakti muaneninde temirutt ve teklif 
Talir'erin şartnamesini almak • • • 24-5·932 salı iÜnü saat onbeşte mcl.-fuplaı iylc korniayonumuza mUra-

üzere her gUn ve mllnakasaya 2 nci süvarı fırkası ihtiyacı komisyonumuzda yapıl acaktır. caaUan. (:!.:lO) (1774) 

iştirak edecekh~rin de vakti mu- için. belleme ve gebre maasap Taliplerin şartnamesini almak i~~~i 25 5 ~;~:ı~:u,,mı>:ı K.o~'~1~~~.r 
ayyende 1.-omisvonurnuza mllra- yular paıarlı\da altnacaktır. ilzere her gün ve paıarhğa işti· ı 6.~ 2 !5 5 C)J ~ I inci fı 
C'.'l"'t'::ırı. f'4~' (f770\ 1ha'rs1 '24 5 93? g!!tlı rrllnl\ ıcaat rak e 'i f'c•~lerin rle vıılcti mn~ ·· ı :- ).'\ .'i o ıı .. Çarıılc~ Msr 
····~·-··~···-····-~······--·~~-·················----·-------.. 
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~ı evvelce hazırladığ~ ~üı~ahkemmevkilerd~n çıkarm~ gaye idi. Fa • 
• cephane ve efrat ıtıbarıyle otduyu takvıye etmek ıcap ediyordu. 

• 
TARiH EL KlTADl w xwac:w::cqa:ıw 259-

Konf erana4 T esrinievvelden 11 T esrinievvele kadar devam etti. 
Edirne dahil ol;..,ak üzere tarki Tr~Ky.ayı Yunanlılar Meriç ırmait • 

nm sol sahiline kadar on beş günde tahliye edecekler ve Yunan memur• 
farı bir ay ıonra hük<imeti itilaf memuı·ları vasıtasiyle Türk memurları • 
na devreceklerdi. 

Ordu takviye edildi. 
~bk 'Yunanlılar, taarruz etmekle beraber, Türk ordusunun kendi müı • 
~ enı mevkilerine taarruz edebileceğine de kani bulunmıyordu. Yuma 
"~~uıu, harbi, Anadoluda uzata -rak itilaf devletlerin vazıyeti, kendi 

erine siya"i müdahalelerle halledecelini zannediyordu. 
~Türk ordusu, 26 Ağustosta t~nrruza geçti. Bat kumandan, harbi 
~ı_ tepeden idare ediyordu. Taarruz, topçu ate~i ile batladı. Yunan• 
t\iaı l'ın bir senedir hazırladıkları mevkiler, bir günde elde edildi. E~e1: 

taarruz devam etti. 
Düşman, şimale atıldı. 

'ıt 30 Ağustosa kadar devam eden takip muharebelerinde Yunan ordu • 
~ '-~ktan, cenuptan ikinci ve birinci ordularımızla, şimal ve garptan 
~iı·'l'ı kolordumuzla Aslıhanlar mıntakasında ihata edildi. Garba ve iz • 

e doğru kaçmasına meydan verilmedi. 

·~ 30 Ağostos günü bizzat Ba, kumandan Mustafa Kemal Paşanın icıja • 
~~e~İği kıt'a meydan muharebesiyle Astıhanlar mıntakasında ihata ec!i • 

Unan ordusunun kısmı küllisi kal'i olarak imha edildi. 
tı~d 31. Ağustosta Gazi, Yunan ordusunun imha edildiği Çalı köy civa • 
~i t'~lu muharebe sahasını tetkik etti . Kaçabilen dü9man döküntüleri • 
~ detle takip ve Uşak'a doğru, şimendifer boyunca çekilen düşmo.n 
~İlın et~eri ile, Eskişehir civarındaki düşman kuvvetlerinin mağlup e • 

eıı için tedbir aldı. Gazi, bu ıafhada Türk ordularına: 

u Orduıar .f ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri f 11 

tınrini verdi. 
~~lıaı kum.an.dan muha~~besin.~e ve ondan sonra bir çok eıir ve mal 
titd· elde edıldı. (9) Eylulde Turk ordusu, muharebe ederek hmir 

l, 

}t-a 81.lndan sonra Mend~reı havzasındaki Yunan kuvvetleri esir edildi 
'daki kuvvetler de mağlüp ve esir edildi. 18 Eylülde garbi Anadoh.: 

il ordusundan tamamiyle temizlc:nmişti. 

- lWudanya mlltarekesl -

~~t~nadolu, Yunan kuvvetlerinden temizlendikten sonra, itilaf dev • 
~ t~· •ulh müzakeresi esnasında Boğazlardaki bitaraf mıntakaya as • 
~lldermemek şartile Edirne de dahil olmak üzere Meriçe kadar şarki 
~tt·ay, Türkiyeye geri vermek ve Yunan kıt'aları sulhten evvel işgal et. 
Ş~ ~taziyi terketmek ıartile, Yunan kıt'alarının çekileceii hattı tayin 
!&ı...,._. tizere lzmit veya Mudanyadn bir içtima yapılmaıını teklif ettiler. 

·, konferans için Mudanya tel·cih olundu. ismet Pa9a fevkalade 11a • 
etle ınurahhas tayin edildi. 

Sarki Trakya, mukavele ahkimmca muharebcai:z .Büyük Millet 
Medfsi hükumetine ilhak olundu. 

Müdanya mütarekesi ahkamı mucibince bu rnütıı.reke ile Yunan hü • 
kiimetiyle Türkiye arasındaki muhasamat nihı:ıyet buldu. 

1 Teşrinisani 1922 de saltanatın ilgasmdnn sonra İ5tanbulda Büyük 
Millet eMclisi hükumetinin bir vilnye ti halini aldı. 

- Saltanatın kaJdırılması 

Artık sulh müzakeresi emriv:ıkt halini almı~tı. lstnnbuldaki paditah 
\•e hükl!meti aulh konferansına milJi hükumetle birlikte iştirak etmek is • 
ti yordu. 

hilaf devletleri de 28 Teşrinievvel tarihli bir nota ile Türkiye Bü • 
yük Millet Meclisi hükumetini padiph· hiikfımetile birlikte Lozanda ak • 
tedilecek ıulh konferansına davet cd iyordu. 

. Saltanatın bu müdahalesi, fu:ıuli idi. Esasen Anndoluvu mağlup et • 
mek için düşmanlarla beraber çalı,tıktan sonra, mağlup olan düşman• 
lcuın karşısında Türk milleti namına söz söylemek istiyordu. 

Büyük millet Mecliıi 1 Te§rinisan1 1922 de salta.nalı ilga etti. Hila• 
feti Osmanlı ailesinde bıraklth. f al:at halife Vahdettin, 17 Teşriniaani 
1922 de bir fngiliz gemisi ile kaçlı. . 

18 Te~rinisani 1922 de Mifü~t M ::disindc Vnhdcllinin yerine Aptül • 
rnecit halife intihap edildi. 

· Aptülmecit, müslümanlarm halifesi ünvanını alacakh. Gazi, hillfet 
makamının müeyyide5İ olmıyan ve müdt\ho.lcıini kimsenin kabul etıni • 
yeceği bir müessese olduğunu ve bu müessesenin padi~ahlıktan farksız ol• 
duğunu biliyordu. Fakat karar için mün:ısip bfr zaman bekliyordu. 

- Lozan konferansı -

Loz:ın konferansı ~1 Teşrinievvel 1922 den 24 Temmuz 1923 e ka ... 
dar devanı etti. Bu müddet içinde 4 Şubat 1923 e kadar ıüren iki ayhk bir 
fasıla devresi de vardır. 

Konferansta İngiliz, Fransı~ 1ta1yan, Japon, Yunan, YuğoslaTYa. 
Romanya devletleri bir tarafta 1 ı ürkiye bir tamf ta idi. 

Boğazlarla alakadar oldukları için Bulg~r ve Rus Sovyct murahbu • 
ları da bu konferansa i~tirak ettiler. · 

Lozan konferanıının mevzuu, yalnız Türk - Yunan meaelesi dejil • 
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ll rot Yalova Kaplıcaları 
3üyilk otel-Büyük lokanta-Bilyilk gazino 

1 Haziranda açılacaktır 
Radyoterapj - Fi:eyoterapi - Elektroterapi 

- Hususi Bany · r -
ıstanbuıun en iyi orkestra ve cazbanaı. Otel ve yemek 

fiatlannda bllyük teozilit yııpılm"hr. 
Yemek Mecburi DeOlldlr •••••• 

Bakırköy ·Malmüdürlüğünden: 
icar müzayedesi 

Nevi Karyui Numarası icar müddeti 
Otel maa bahçe Kalitarya P1orya 90 3-7-932 den mart 

Gazino 
Hane maa 
Hane 
Hane 

Hane 
DükkAn 
Hane 
Hane 

bahçe 

Hane maa bahçe 
Hane maa bahçe 
Bağ yeri 

" ,, 
" " 
" " .. ,. 

" 
,. 

" 
,, 

" " ,, 
" ,, ,, 

,, ,, 
bağlar 

3 
4 

15 
19 

17 
1 

116 
117 

934 sonuna kadar 
:.tl ay 

" " " ,, ,, ,, 
" " " Tarihi tesliminden 

Mart 934 sonuna 
kadar 

" " " ,, ,, ,, 
,, :, 

" 
" 

,, ,, 
,, ,, 

" " " ,, 
Ey'.ul 932 iptidasından iti-
baren üç sene müddetle • 

FJorya çıftliği hududu dahilinde numara ve evsafı yukarda 
yazılı emllk ve arazi hizalarında ıösterileo miiddetlerle icara 
veriJeceğinden talip olanların ihale günü olan 25 Mayıs 932 ta
rihine tesadfif eden Çarşamba günü saat 13 te ve fazla izahat 
almak istiyenlerin de btr gün Baksrköy Malmüdürlüğüne müra
caat eylemeleri ilan olunur. (1706) 

Devlet Demlryolları ilanlara 

ı~VAK!Tın:;ı 
i 1 K ~~?..~.~~!~lan 

Çok ucuz acele sabhk -
Fındıklıda dere içinde Osman ça vuş yo
kuşunda 15 17 1- ve 17 numaralı hene 
ler yok fi ıtına 10 giin zarfında sahibi 
tarafından satılıktır Denize ve Beyoğ 
lana nezaretleri vardır. içindekilere mü 
racaatları . (29:27) 

Acele sabhk iki ev - Yeni 
inşa edilmiş kdrgir altı oda, birer mut· 
fak, banyo. koyu. terkos. havıgazı. elek· 
trikli, bahçeli haneler satılı ktı r 

Süley maniyede Kanunt medrese so· 
kağında 7 nnm:ırada Recep ustaya mü· 
racaatlan. 

Kalfa aranıyor - Büyükdere 
eczahanesi için muktedir bir kalfaya ih 
tiyaç vardır. Talip olanların mezkOr ec· 
zahaneye müracaatları. 

Para yahut her nevi eşya
HükOmet memuruna kefaletle yahut ipo 
tekle verilir. Saat 9 - 12 arasında müra 
caat. Istanbnl Babçckapı dördüncü Va ı.. ıf 
han asma ı. at 29 . 

Avrupadao diplomalarla mu11ddak birinciliği ve en büyö1< ıı• 
fer mşanını ibraz ettiği sribi Türk zekası, Türk san'alı, Tilfk 
sermayesi ve Türk amelesiyle ihza~ olunmuştur. 

p .. 5:r::8:::ıd. tr.::

1
.k .. :z:::

8
md:::-e •. :::

8
:::

1
::r::

8
:::...d·:::e::r:::-

1
.e:::

1
:::g ile SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCE1' 

U ~ ağaçlar çiçekler ve nebatat üzerindeki brtıllan, tavuklar ·~ 
!j VapurJarı kümes kuşları ile uir hayvanat üzerindeki pireleri ve böcekleri 
Ü ve bilumum haşaratı meYti ebedi ile katiyyen öldürülür ve bit 
1 KARADENiZ POSTASI 5000 LI S 
E! s daha dirilemezler. Aks:ni ispat edene t 
f: AKARY A tazminat verilir. Devlet dem iryol!arı, Şark demiryo!ları, Seyrise-
c: faio, Hilaliahmer, GDlhane, Cenahpafa, Haseki hastaneleri ve-

23aM:;11 Pazartesi sair büyük hastanelerle Sıhhat yurtları, Yatı mektepleri, bilyilk 

günü akşam saat 18 de Sir- oteller, büyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kurD'" 
keci nbhmmdan hareketle panyası, ve bilumum miiesseaatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
(Zonguldak, loebolu, Ayancık, istimal etmektedir. ismine ve markasına dikkat ediniz. HasaO 
Samsun, Ordu, Gireson, Trab- • Ecza Deposu. 

wn,Rizeye azim~ ~~nı ----------d---J----d------5---t--~, 
iskelelerle Göte Yere Ünyeye Gedikadşa a an arma a ına 
uğrıyarak avdet edecektir. 

1
.. ma Komisyonundan; 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Bilecik deposu kömür tahmil Ye tablıyesinin kapalı zarfıa mü- Meymenet hanı altında acen- Sekiz bin sekiz yü~ adet mamul yastık kılıfının kap3lı zarfl• 

nakasası 11 Haziran 932 Cumartesi günti saat 15 te idare mer- l w T ı 2 134 932 l ·· t d l kt Ta'" ta ıgına müracaat. e e. 1. :.ı milnakasası 7-Haziran- sa ı günu saa on a yapı aca ır. kezinde yapılacaktır. · · lı 
T f · ıat A k H d 1 ·ı B 1 k -; liplerln şartnameyi görmek lizere her gün ve münakasaya ıştıra a sı n ara Ye ay arpa~a Yezne erı e i eci iıtasyon v AKIT Matbaası t• 

Müdftr ihıde birer liraya satılmakta olan ~artnamelerde yazıla- 0 h·bı. a,t h A 1 için teminat ye teklifnamelerile mezkur günde muayyen ıaa 
& _ _ T _ _ _ ~n ı . ıı> e met arm. umum - - - - - - - - - 1 - ( 088 

• dft. (21.,,0 nrc: •·i müclilril: Refi)< Ahmt>t kadar komiıyonumuza müracaa an. :.t ) .ı 
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di. Umumi harbe girmit olan Türkiye bu muahede ile dünya sülhiıne 
istirak ed~cekti. 
- Türk murahhaslan heyeti reisi, garp ordusu kumandam ve hariciye 

vekili İsmet pafa idi. 
Konferansın birinci devresinde Türk iddiasını tatmin edebilecek !U 

maddeler kararlattırılmııtı: 

Yunanhlarla anıa,btımız esaslar ı 

A) Sivil mevkuflar, askert esirler sulhün imzasından evvel iade edile • 
cektir. 

B) Şarki Trakya hudutları, Mudanya konferansında teıbit edilen 
esas dairesinde olacaktır. Yunanlıların elinde bulunan Sakız, Midilli, 
Sisam, Nikarya adalan gayri askeri bir hale konacaktır. 

İmroz ve Bozcaada, Türklere iade edilecektir. 
C) İstanbuldaki Rumlar, garbi Trakyadaki Türkler müstesna olma.k 

üzere Türkler ve Rumlar mübadeleye: tabi olacaklardır. Mübadiller biç 
bir suretle çıktıkları memleketlere dönmiyeceklerdir. 

ltillf devletleriyle anıa,ılan esaslar : 

A) Fransızlarla hudut meselesi mevzuu bahis değildi. Ankara itilafı 
esas olarak kabul edildi. 

B) 12 ada üzerinde ltalya h~kimiyeti kabul edildi. 
C) Irak ile olan hudut meselesi talik edildi. 
D) Boğazlar, sulh zamanında açık bulunacak, fakat harp zamanında 

yahut harp tehlikesi olduğu zaman kapatabilecektir. Boğazlar komisyo • 
nu, buradan geçen ecnebi harp ~emileri meselesile meş~l olacak, ıayri 
askeri mmtakanın kara itleriyle katiyttn me~gul olmıyacaktır. 

E) Çanakkale mıntakasmdak:ler dahil olmak üzere itilaf devletlerine 
eit mezarlıklar, yalnız mezarlık halinde kullanılmak üzere kendilerine 
ait olacaktır. 

Yunanhlarla anlaşamadıftımız esas : 

Yunan ordusunun Trakyada, Anadoluda yaptığı tahribatın tamiri 
itinde Yunanlılarla anlatamıyorduk. 

ltlUH devletl&rUe anıa,amadıaımız meseleler : 

A) Osmanlı borçlarının hangi cins para ile ödeneceği meselesi, Fran • 
sırlarla aramızda mühim bir mesele oldu. Bu mesele hali halledilmiı 
değildir. 

B) İtilaf devletler ile adli ve iktisadi kapitalaayonlarm ilgası mese • 
lesinde anlatamıyorduk. Onlar, Oımanh imparatorluğundan aldıkll\rı 
imtiyazları muhafaza etmekte iırar ediyorlardı. 

C) lstanbulun ve boiazlarm tahliyesi hakkında da kat'i ve müspet 
neticelere varılmamıttı. 

Lozan konf eransınm iki ay fasılaya uğramuma sebep olan hadise, 
itilaf devletlerinin hala müstakil bir Türkiyeyi kabul etmekte tereddüt 
göatermeleri idi. ismet Paıa, 4 Şubat 1923 de Lozanı terketti. 

İkinci devre de, üç ay kadar ıürdü. Ve bütün meseleler yeniden tet • 

• 
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B) iki tarafın ordusu insanca ve silahça takviye edilmiyecek. . * 
C) iki tarafın askeri vaziyeti müttefikler tarafından kontrol edıle 

cek. 1 
D) Mütareke üç ay sürecek fakat sulhü temin için temdit edilebi e-

cek. 
Bu şartları Yunanlılar derhal kabul ettiler. Esasen Yunan ord 

Sakaryada mağlup olmuftu. Müttefiklerin de ona itimadı kalmamıttı• 
Müttefikler kendi namlarına ileri sürdükleri Yunan kıt'alar.nın muvaf 
fakıyetsizliklerini görünce iti bir Türk - Yunan harbi addetmek ve keti" 
dilerini de hakem veziyetine ıokmakistiyorlardı. • 

Mütareke teklifi e.as itibariyle Türkiye tarafından kabul edild,. 
Fakat ordunun takviye edilmemesi ve ordunun yabancı kuvvetler tarafıll 
dan kontrolu kabul edilebilecek tartlar değildi. 

Başkumandan garp cephesi kumandanı, vekiller heyeti Sivrihi•at; 
da müttefiklere cevabi notayı hazır-lamakla mefgulken 26 mart 19~~ .1 

arihle mü~tefiklerin ikinci notası geldi. Bunda sulh esasları tesbit edıh 
yordu. •t 

Müttefiklerin teklif ettikleri sulh tartları kısmen tadil edilmit bı 
bir Sevrdi: . . . . . . el 

1) Türkiye ve Yunanıstandakı ekallıyetlerın hukukunu mılletl 
cemiyeti himaye edecek. 

2) Şarkta bir ermeni yurdu tetkil edilecek. 
3) lzmir Türklere, Edir.ne rum!ar~ terkolun~ca~. . . ,. . "o' 
4) lzmirdeki rumlar, Edırnedek• Turkler §ehırlerm ıdaresıne adıla 

bir surette iftirak edecek. 
5) Boğazların serbestisini temin için Gelibolu yarımadasında ve bo' 

ğazlarda gayrı askeri bir mmtaka teşkil edilecek. . , 
6) Sulhün imzasından ıonra İstanbul müttefikler tarafından tahh 

ye edilecek. ·~ 
7) Sevr muahedesiyle ordusunun miktarı 55 bine indirilen Türk~ 

ordusu efradım (85) bine iblağ edebilecek fakat bu askerler ücretli ı· 
nüllü askerler olacak. , 

8) (Sevr) müahedeıindeki mali kontrol kaldırılacak, yerine Dii, 
yünu umumiyenin ve harp tazminatının, itilaf devletlerin iktisadi ınell 
fa.atlerinin koru?m~ı esba.bı temin edilece~: . . . . ıJ 

9) Adli ve ıktııadi kapıtalasyonların tadılı ıçın hır komısyon tef 
edilecek. B~ no!'taya Bü!ük Millet M~clisi cevap ver~i. . . ·et' 

Müttefıklerın menfı cevabına ragnıen sulh muzakerelerının ı , 
edilmesini ve İznikte bir konferans toplanmasını teklif etti. Bu mub' 
bere de Ş.kim kaldı. Çünkü sulhe ancak nihai zaferle kavu§ılabilecekti. 

- NlhAt zafer -

Sakarya harbinden ıonra Yunan kuvvetleri Eski§ehir - 'Afyo~:. 
Kütahya hattııun ıarkına çekildi. Meydan muharebeıinden ıonra, o-


