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8a,veldUmlz Per,embe 
ltalya seyahati mektupları: S 

nlhperverliğimiz sözde 
değil , filiyat adır 

btr ltalyan gazetecisinin tatil ve ismet 
Paşa ile ilk mOIAkat 

~"fvekUlmlzle birlikte Romaga 
\._ """"' bafnwharririmiz, Artvin me -
·~ Mehmet Aıım Beyin birincl, 
~ ce üçüncü seyahat. TMktuplan!. cllin birden aldık. Bu aütunumuz
~":.,iincüaünü takdim ettiğimiz bu 
ı.... -:""" plann 1 ve 2 nıunaralıauıı da 
~rimiz bugün befinci sayfamızda 
~arthr. 

l evere vapuru, 24 mayıı 1932 
ı ıababı latanbulun en güzel 

.laıı içinde baıhyan seyahati
~ iki gündenberi Akdeniz.in 
"' takin su'arı üzerinde devam 
!'liYor. Vapur yo'cu'arı umumi· 
iıL le neşelidir. P;reden Brendi· 
~t gitmek üzere binmit olan 

i yo cularla Yapurdaki kala- · 

hariciye nazırının içinde balua· 
dutu vapura binmq. 

Bir gazeteci için bundan ,a
z.el bir fınat ve taU eseri olur 
mu? Derhal mllracaat ederek 
gazetesi için bir mOlikat istiyor. 
Baıvekil Papda bu m&racaabm 
kabul ediyor. Bu mülikatla ltal
yaa meılektat hiç tüpbtsiz ltal
yada ıabırıızhkla Türkiye bat· 
vekilini bekliyen diter ltalyan 
razetecilerine kartı bir nevi 
tefevvuk temin ediyor ve ilk 
mDllkab hepsinden enel gaze
tesı için elde elmİf bulunuyordu. 
en büylik gazeteler ve iıtibbar 
ajansları bu mlllikab Stampa 
gaz.eteainden alacaklarda. 

GiDi Şehrimize Geliyor 

lık artlı. Salonlar busıün daha 
~lı, güverteler daha hareketli. 
;9ltr tarafta ltalyanca konuıan 

ler ltalya yolunda olduğumu-
beran bize habrlatayor. 

Bununla berader itiraf edeyim 
ki bu mllllkat yalnız Stampa 
muhabiri için değil, bizim içın 
de istifadeli oldu. ÇDnkll Baı
vekil Patanın Romaya gider
ken söz şeklinde tebellilr eden 
biuiyatını ve Tnrk-ltalyan doıt
luiuoun en canh ifadelerini bi
ze de paterdl. 

a.pekD1111la Çelenk ......... az .... Ro111ldakl meçhul ••k•r abld .. 111111 hinde 
ita/ya bo ,;"ekili M. l/uıolini dün Türk heyetini kabul elmiş ve mühim bir Meier Pireden yapura binen 

lcular ara11nda bir de ltalyan 
etecisı Yarmıf. Bu Turin'de 
an \Stampa) rmıetesinin mu
biridir. Yirmi alh yatlarında 
raf, mesleki itibarile aık ıak 
abat eden bir ıenç. ispanya 
rttmıf, oradaki ihtilll bare
!erini g6rmllı. Filiıtinde tet-
at yapmıf, buradaki Arap-

•budi kavgalarını yakından 
la-,_ n•i,.eye. U o • i'•• -

Nihayet Brendizıye gitmek 
Pireye ıelmif. Tesadüfen 

ada Türkiye Baıvekili ile 

hımet Pata Ha. mullkabacla 
fU noktaya babrlabyor ki Roma· 
ya ltalyanın en yUksek ıallhi· 
yetini temsil eden M. Muıoliniyi 

• • ••••• h .... p.i,ı ... o.a 
bundan daha on ıene enel 

Mehmet Asım 
[ Alttırafı 2 inci sayfamızda 1 

mülakat yapmıştır. Haber aldığımıza göre. Başvekil lrmet PaıaHz. ve heyetimiz 
perşembe sabahı saat do/tuzda limanımıza vasıl olacak Pilsne vapurile ltalydaan 
şehrinıize dönmiJf bulunacaklardır. 
. Romadan plen •on haberler 2 inci aayfamızdadır. 

Akislen 

Bir ankete cevap 
-2-

lk mekteplerde randman 
Amerikan tarzında ameli ve 
mühim bir yoklama yapılıyor 

btt Vapurcular Cehalet ! 
b Ankaradao gelen Bir Franaız s•z~te•İD• söre, 
)'eni bir haberle Yunaniataa, hail& kralhkbr ı 

_ .aa.. ,,.,..Ullkten, aon aualinlze 
cevap w,..,.,..,,lm.. Ne demlftlnlz1 .. 
Liaan ba gtınkü ,eklini ldmlerln elin
de ml aldı? .. Niçin bana· aoruyorıu
nuz? •• Bu, henüz keıledUmnnif ~ 
hul bir hakikat delil kl.. Mektep kl
taplannda bUe ,,azılı/ 

- Bizde okumak? 
- Y azalardan belli ne bJdar okun-

duğu.. Biç okusak, böyle kannca adı
mıgle ml Uerleriz ! 

lstanbul ilk 
mekteplerind~ 
ki tedriaatm ne 
netice verdiğini 
ve ilkmektebi 
bitireDlerin na
ıal yetiıtiğini sevindiler 

.\ıılcarada bulunan vapurcula
~ •arabbularından dBn yeni 
\ 6aıat gelmittir. Bu mal6ma· 
'tıtat llazaran ıktısat veklleti, Ya• 
~ CUlann ricası &zerine Yapur
ilı! .. lc inhisarını gelecek ıeneden 
~ren tatbika karar vermİftir. 
"t lcarar lımet paıanm Roma 
,~~bndan avdetinde heyeti 
"qede g6riltülecek Ye bu bu
~ hazırlanan kanun llyabaaı-

hir madde illve edilecektir. 
1-t f's.a haberler llzerine vapurcu
tl ~ok sevinmiılerdir. Öğrendi
~ g&re eğer btı haber ta
~ IEuk ederse vapurcular cler
fitlc."alannda çok kunetli bir 
~t kuracaklardır. Bu firkete 
g. ~ vapurcular girecekler ve 
~faın idarelİle kat'iyen 
~ b~ yapmayacaklardır. Hat
'-c k çok itlerde birlikte çalı-
~ lardar. 

~?arcular bu ıirk~ti teıkil 
~, auretile kanun llyahaaanda 
~ '1.~aa edilen postacılık meı
,~, halledeceklerini s6ylemek-

(l er. 
~ecele ıene vapurculuk in
~ bGkümet tarafından kabul 
İla id ~evcut ıirket Seyriıefa
~eaı~le kolayca birleıerek 
W:ı - ıdare edeceii temin 
....... ektedir. 

- En gel&f nesil lıakkında/d fikri
niz? 

-Ahmet BtıfÜM 1ı,,.ranun.. Yaklql 
Kadriyi, Falila Rıfkıyı ~k beğenl
rlm.. Faruk Nafiz, Halit Fahri, Nd
zım Hikmet, Neclp Fazıl, Kemalettin 
Kdml dalma lezzetle okuduğum ftllr
lmlir. Reıat Nuriyi, Akagibulilzll, 
Pegaml Sala111, Mahmut Ynarlgl, 
Sadri Eteml, Vd - Nfl'p, Bllarwt Fe
rldunu her zaman aeN Nve takip e
derim... Ne o1.. GiUllnu#Jyoraunuz 
galiba.. Tulıallık yapmıyorum. Be -
nim tanıdığım ge~ neıU bunlardır .. 
,c;an'atta gençlikle Uıtlyarlığı, kaytan 
bıyıkla ak aaç zannetmemeli.. Sanat
kdrın Ytlfı, nlllıu tezkeresindeki te -
vellilt tarUılgle ölçiUmez.. Andre 
Gide kaç l/GfUlda?.. Romain Rolland 
k~ 1/flflntla? .. Georgea Dulıamel kaç 
gtlflnda?.. Bunlara ihtiyar demek ki
min aklından geçiyor?" Senede dBrt 
ure, mevsim değişir gibi nnU de ~ 
llftlğl nerede göriUmiif? .. San'at.kdr, 

1 kabak fltlesl değUdir ki, martta dl
ldhin, nisanda çiçek tıflUI, magr.ata 
mtılısul versin, haziranda da sökiJlilp 
at.ılsın.. Bu nadide aöacsn megvelerl, 

Fransız gazetelerinden birisi, Ya • uzun senelerin giJneflntle plfmedikçe, 
naniltaıHlaki kabine buhranı dolayı - buruk ve lezzetsiz olur. 
siyle M. Venizelos'an resmini basar· , Yuauf Zl~a 
ken, resmin aıltına "lstif88IDI Yunan 
kralma takdim eden M. Venizelos,, ııııı1t1u1-ıııı11111111ııııııııın11111ııınnıııı111111ıııııınııınııııııınıın 
kayclini Ut.ve etınl§tir. 

Ve bu suretle Yunanistanın bagiin 
krallık olmayıp cumhuriyet oldafunu 
bilmediii anJaşıllmD}tır. Bu gazete, 

8. Millet meclisi 
mftzakerelerl 

Fransanın en tanmmıış gazetelerinden BUyUk Millet llecllalnln dUnkD 
bir olan "Lö Kotidyen,, dir. 

Yukanda, bu gazetenin ismiyle M. mUzakerelert 2 inci aa'ffacla 
Venizelos'un orada b881lan resmi ve 
altıHaki f ruanca izahat ıörülüyor. .... 1 11 77 11ııUIUlbllQuU1JllllllDlllHH11llllllllllltU1 

anlamak nzere 
ehemmiyetli bir 
yoklama yapal
maama karar 
verilmittir. Bu 
yoklamayı ıo,. 

metli terbiyeci
lerimizden Sad
rettin Cel4l B. 
idare edecektir. 
Sadrettin Celil 
Bey yoldamamn 
nasıl yapılacağı 

hakkında geçen 
akpm darillfn
nun kooferan1 
salonunda ma· 
rif mllfettit ve ilk mektep bilebelerl11den dllrdl · 
muallimlerine izahat vemiqtir. 1 tecemmll merkezlerinde topla
Amerikada tatbik edilen ve pek nacaklar, kendilerine bu matbu 
iyt neticeleri ıarnlen bu usul, randman teıtleri dağıblacak ve 
memleketimizde ilk dafa tecrD- talebe bu kiğıtların bot taraf
be edilmektedir. Bu tecrilbenin lanaa oradaki suallerin cenpla· 
yapılabilmesi için maarif mlldllr- nnı yazacaklardır: Bu yoklama• 
lilğOnce randman testleri baıb· yı yapacak ilk tedrisat mDfettiı 
nlmıştar. Bu testler ilkmektep ve muallimleri maarif mildllrlü
talebeıinin haiz olması IAzımge- ğllnce tefrik edilmif ve Tazif e
len ıeviyeye g6re tertip edilmit leri kendilerine bildirilmiıtir. 
muhtelif derılere ait muhtelif Beyazıt ye cavarındaki ilkmek• 
sualleri muhtevidir. OnllmOzdeki tep talebesi darllfünun konfe
ıah ıGnG lstanbul ıebri ilkmek- ranı salonunda toplanacaklardır. 
teplerinin OçDncll Ye betinci Buradaki yoklamaya bizzat Sacl-
umf talebeleri muataka mıntaka (Lütfen 1a11fa111 ,eDirlnU). 



- 2 - VAKiT 29 MAYIS 1932 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~""!!!"!!!~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!~~~. 

Hitler 'l_Da_"~"...._. __ T~_l9_r_a_l _B_a_b_e_r_l!_r_I _ _. Sulhperverliğinı 
Harici Sözde değil 

Vllhelmshafen'de yapılan ma· Sovyetler ve Uzak şarktaki vaziyet Fı·Jı·yattadır 
nevralarda ffaz•r bulundu 

Harnborg, 28 (A. A.) - Bahriye J d h b b 1 k f Ba~rnnkalcmiZden mab:ııt1 
erkllnı, Hitıer'i Wilhelmsharen 1ima - aponya, ara a ar e se ep 0 aca Lozan sulh müzakereleri esll 
nında hususi merasimle istikbal ~t - ıında konferans muhitinde tJ:.. 
mişlerdir. b • • • •• ' müş, aralarında şahsan t••'J'' 

Koelen krüvazörü kumandanı kap - ır şey gormuyor e lık hasıl olmu,, samimi bir ,. 
tan Schroeder, Ilitler'e gemisini gez - luk bile teessüs etmiştir. Dıi' 
dirmis ve mera~im elbiselerini giy - J B il ff J M Oh t b b t - ki f l taraftan ltalya hariciye Dl 
mesinl emretmiş olduğu mürettebatı - aponyanın er n se r • 8 a, U USUS 8 şay a arı, M. Grandiyi de Ankara ıiy•' 
na manenalnr yaptırm1ştır. bulanık suda balık avlamak şeklinde tefsir etmiştir esnasında görmüş, o sur~ 

M. BrUning'ln vaziyeti Moskova, 28 (A. A.) _ Tas ajansı tam ve müdafaası olduğunun bu barekAtm Amiral Saito'nun başvekil tayin aralarında dostluk ve tanıfl ~ 
Berlin, 28 (A. A.) - lyi malümat bildiriyor : hıı,ka hiç bir maksat takip etmemekte bu· f!dilmesi, Japonyayı çekmekte oldu _ vukua gelmi,tir. Bınaenale 

Hlmnkta olan mahafilde dc,·eran eden Gazeteler, Alınan matbuatında ıunduğunu, Sovyet hllkumetıne kat'I •urette ğu siyasi rahatsızlıktan şifayap ede - Türkiye hükumet reisi He Italı! 
· 1 M B Uning Je beyan etmı,tır. ,.,. 

::ı ~:o:::;.~andahiliy/ nezaretin~ SoYyetlerle Japonya arasında bir So\'yct bUkumctınln, .Japon hUkiimt.tlnln rek 1918 senesine kadar muyaffaki • nın harici ve umumi siyasedı' 
harp vukuu tehlikesi hakkında bir ta - haklld niyetlerini anlamtt olduğunu ve bu yetle kullanılmış olan usullere rUcu • doğrudan doğruya idare e. 

getirmek için Hindenburg nezdinde kım endise'-i mucip haberlerin inti - hususta hiç bir ltlınatsızhk hini besleme - t . t k . . l b" t b t b' b" J • • fk'rJeriOI' 
ı.u·· .. ·u'"k bir ga .. ·rct sarfetmiye karar • .; unu emın e me ıçın yapı mış ır e - u zeva ır ır erının ı ı . :..J 
u .,, .; şarı üzerine Almanyadaki Japon şir - mekte bulunduğunu teyit edeceğine kanll:ı. Qebbfüı; gibi görünmektedir. maksatlarını ve mesleklerin• P":_ .. 
\•ermiştir. Maamaflh, Japonya ile Sovyetler arasında :; t keti. mı'ı"messı'lı'nı'ı1 Japonyanın Derlin p lt ·ı d k" akından anlamış taı.dı'r c bir hıırp tehltkeal mc\·cut bulunduğu bak - rens o ı e onun zamanın a ı Y ı I' 

Bu şayialar, Mareşal Hindenbur • sefiri M. Obata ile yapmış olduğu kında buı menablden rtklrlerı ıee~11 e · başYekillerin diyetle pek az münase . vaziyette bulunmaktadır. , 
gun, Jeneral Groener'in kabineden ··ı· k t ı kk d B 1" d g"nde d bit k aı ka • Lif' ml1 a ·a ta ın a er ın en ° - c ec<" oayı ar çı ntmaktadır. betleri vardı. Onlar bi:lhassa impa - Her iki hükümet ricalinın ur 
çekilmesini istemekte olduğuna dair riJen haberi neşrediyor. Bu n~rlyatın hakiki booenerı ya bö~1e ratorun başYekflleri'-·diler ,.e ... aptık _ b' J . · bö 1 k kıodl' 
olan haberleri teyit etmektedir. bir müaadcmeden latıfade etmek ve bulanık - .,, .; ır erını Y ece pe ya t!~ 

Sefir, M. Obata, şu ba)anatta bu - suda adanmak gibi fena bir niyet ve arzu _ ları mülki ve askeri icraat umumi bir görüp anlamış, birbirlerinin f1':'ı, 
Mareşal Hindenburg, bu tnyini ka - lunrnuştur: dan ve yahut moayyM ,.e mevrut bazı e• - hüTmet telkin ediyorlardı. k J kd" t 'q "' 

bu]den ı'mtı'na eU:~i tnkdirde ,..,, Rı· u·· - ve ma sat arını ta ır e mı .ı 
>o u - Jnpon bUkümetl, So\.')'ctlcrln tı!mııli rarm tahakkuku lm~nmı temin edebllmck Amiral Saito'nun Japonya'nın bü - d d l dv 

ning için buna Tızn göstermekten baş - Hanrurldekl meşru menfaatlamıa harfiyen maksatlarından ileri gelmektedir. yük devlet haline gelmesine medar malark an ~ kyı don se~e ,; 
ka çare yoktur. riayet ccııımesı ı~ın dalma dikkat etmektedir. Yeni kabine hakkında olmuş olan bu rejimi yeniden kabul beri i i mem e et e pe ' 

lşte o zaman bir dahiliye nazırı Jnpon hllkü metı, ıılnınıı Mançurfdekl Japon Londra, 28 (A. A.) - "Tı"mes,, ga - etmek iztirarında kalması muhte - istifade etmiştir. Türk • Ital~! 
nskcrlerlnln hııroklktmda yr.gAnc hr.dcfln .. b t d k' d ti k bulmak zarureti, hiikumet reisini yeni meldı'r, munase a m a 1 os u ,, ~ m:ıhallindo bulunan Ja.pon tcb'asının muha. - zetesi yazıyor: d fV 

,.e ciddi bir müşkül karşısında bulun _ geçtikçe artmış, ara a me J 
duracaktır. Zira soğ cenahın itima - B k. ı· . . R d k. zı·yaretlerı· olan ihtilafların hepsi bu say ' 
dana mazhar bir şahsiyetten gayri aşve 1 ımızın oma a ı doğrudan do~ruya müzakere!. 
kimseyi Mareşalin kabul ve tasYibine ile hallolunmuştur. Hatta eo ti 

arzedemiyecektir. Başvekilimiz kışlaları Ziraatenistit üsünü ziyaret hayet Anadolu sahiliyle Kaıt 
Bu takdirdeyse kendisine mil%ahe - Ve lorizo adası arasınd~ki adacık 

ret eden parıamento ekseriyetinin ve etti ve ög~ le yemegı~ · ni Rus sefaretinde yedi ve kayahklarm aidiyeti mese~ 
bilhassa sosyal - demokratlann bir Lahey hakem mahkemesine .,.. 
aksülame1i karşıı;:ında bulunacaktır. Roma, 28 (A. A.) - lsmet Paşa ismet Paşa Hazretleri Türkiye'nin Başvekil lşmet Paşa Hazretleriyle vale edilmiş olduğ~ halde _d~ 

Ferit Bey, Londradan 
hAreket etti 

Türkiyenin Yarşo,·a scfir1iğine ta -
yin edilen Londrn sefiri Ferit Iley, 
I..ondradan hareket etmiştir. Evnliı 
Ankaraya ge]ecek, sonra VarşoYaya 
giderek yeni rnzif esine başlı.rac:ık -
tar. 

Ferit Beyin beyanatt 
Yarşovn, 28 (A. A.) - Türkiye·nin 

yeni Varşova büyük elçisi Ferit Bey. 
l~ndra'dan hareket ederken. "Pat,, 
ajansı muh:ıbirine şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

- TUkiye'nin gayet mühim saydı -
ğı bir makamı işgal etmek üzere bu -
lunuyorum. Türkiye \"e I.ehistan a -
rasındaki ananavi dostluğu idame n 
tevsi hususunda bana düşen vazifeyi 
takdir etmekteyim. Lehista'nın bey -
nelmilel sahası günden güne artan i -
tibar ,.e nüfuzu itibariyle büyük bir 
siyasi ehemmiyeti haiz olan vazife ,.e 
memuriyetimin bu ehemmiyetini ta -
mamiyle müdrik bulunuyorum. 

Fasta Fransızlara 
karşı kıyam ! 

Raba T, 28 (A. A.) - Fransız kı -
taatı Tanout Bounhour ,·adisini işgal 
etmiştir. 

Kıyamcdarla hafif bir müsademe 
olmuştur. Fransız'lardan iki zabitle 
bir asker hafifçe yaralanmıştır. Yerli 
askerlerden ikisi ölmüş, diğer dördü 
de yaralanmışlardır. 

Vadlülhabip mmtakasında yapılan 
askeri harekAt neticesinde işgn 1 sa • 
hası genişlemiştir. 

Darısı ba,ımıza 

Bokreı 28 (Hususi)- Hazira
nın birinden itibaren elektrik 
fiatlannda bUyUk tenzillt yapı
lacak, beher kilovat 1 O Ley ( 12 
kul'Uf) olacaktır. 

rettin Celil Bey idare edecek
tir. 

Bu yoklamalara on fiç bin 
ilkmektep talebesi iştirak ede
cektir. Çocukların doldurdukları 
kağıtlar toplandıktan sonra 
maarif müdürlüğünde müfettiş 
ve muallimlerden mürekkep bir 
heyetin yapacağı içtimada tetkik 
edilecek, tlkmekteplerdeki ted
risattan ahnan randman busuret· 
le belli olacaktır. 

Gelecek ıene, bu vaziyete 
göre icap eden tedbirler alına
cakbr. 

Hazretleri refakatlerinde İtalya ha - esasen teşriki mesai etmekte olduğu hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey, bu rudan doğruya muz~kcre ~t ~ 
riciye nezareti müsteşarı ve sefir Ba - enstitü hakkındaki muhabbetini izhar merasimi Kral Hazretlerinin tribün - dostluk icaba tına cıaha zır• J1 
ron Aloizi ve maiyetleri erkanı bu - ve iblflğ eylemiştir. )erinden seyretmişlerdir. muvafık görültfüğü için bu ıf 
1unduğu halde Roma'nın bazı ktş - ismet Paşa Rus M. fJuaollnl ,ereflne verilecek 0 suretle hal ve tesviye otof 
Ja1arınr gezmişlerdir. sefarethanesinde ziyafet muştur. dl. 
Müşarünileyh Hazretleri harbiye Roma, 28 (Baş muharririmizden) Roma, 28 (A .A.) - Başnkil ismet ismet Paşa Hz. müllkıtı",;J 

nazırı Jeneral Gazzera, yüksek rüt - _ Lmıet Paşa öğle yemeğini Rus se _ Paşa Hazretleri dün akşam Türkiye Türkiye cümhuriyetinin b• .ı. 
beli kumandanlar tarafından icıtik • farethanesinde yemiştir. Sonra M. büyük elçiliğinde 1\1. Mussolini şere - siyasetine ait en mühim bir k~ 
bal edilmiş ve sÜ\·ari, topçu, Beı· - l\fussolini, mebustan kabul etmiştir. fine bir ziyafet vermişlerdir. esaslı hattı tesbit ederek dev 
saglieri ,.e Grenadier'lerin talimle - Ziyafetten sonra parlak bir kabul kı" •. 

her meselede faşizm fikrini, siyasetini rinde hnzır bulunarak beyanı tak - resmi yapılmıştır. . 
balı ve Türk dostluiunu çok samimi "Türkiyenin beynelmilrl ıı 

dirat etmişlerdir. Havas ajansına göre ... 
lsmct Paşa bundan sonra Grena - ifadelerle teyit etmiştir. Paris, 28 (A. A.) - Havas ajansı lıcr şeyden ellvcl kendi komıuld I 

dier'Jerin ta rihi müzelerini ve Cara • lsmet Paşa Akşam yemeğinde Zi - bildiriyor: Saint Brice, İsmet Paşa iyi geçinmek csasuıa istinat etlet: İ 
binier il erin kışlasını ziyaret eylemiş • rant enstitüsünde, mebuslar Faşizm Hazretleriyle Tevfik Rü~tü Beyin se - zim siycuıctinıi.: bu cihetle eBkı 
]erdl·r. fırkasında bulunacaklardır. nıanlardan farklıdır. Çünkü es yahatl hakkında "Le Jotrrna1,, gaze - ,,i. 

u- '> (A A) J t Jl Tayyare manavralan tesinde yazdığı makalede diyor ki: Tiirkiyeyle komşulan arasında ~ 
n.umn, - · · - sme aşa cut ihtiUiflan doğrudan doğ" 

Hazretler iyle Tevfik Rüştü Beyefendi Roma, 28 (A. A.) - Kanat günü "19.28 de imza edilerek dün tecdit edi - /ıallcimck rıe aralarında i:I 
refakatlerinde bulunan ltalya harici - merasimi Littorio tayyare 1imanında len dostluk muahedesi belki başka bir ,,;, 

F tayyarelerin ictirakiyle, mükemmel . . 1 . 1• kt Al 1 rabıtası tesis eylemekten ziyade ye nezareti müste.şan M. •ani Aloisi l>' ısım e tevsıme ayı ır. man ar, ka mcmlcl:ctlcrden yardım ar 
ile bir1iktc Roma'daki beynelmilel zi - manevrala~ ve harp talimleriylc Ruslar, Türkler n İtalyanlar terki el 

ı trr Halbuki biz, devamlı bir gayr ...ı 
raat enstitüsünü ziyaret etmişlerdir. yapı mış • teslihat konferansında hemen daima mesai sayesinde bütiin komsıJlr 
Müşarünileyhima burada enstitü Merasimde, Kral, Prens de Pimont, sıkı bir blok teşkil etmektedirler. Bun 1 .ı 

mızla aramızdaki lıer türlü üıti Dl 
reisi ayandan M. De Michelis tnra - Dük d' Aste, Kont de Turin, M. Mus - dan başka, Cemiyeti Akvam mükem - bugün halletmiş bulunuyoruz. ıJ 
fmdan hoşa.medi beyan edilerek istik - solini, Cenera1 Balbo ve Atlas Ok - mel bir manevra sahası arzetmelite - rw_, 
bal olunmue1ardır. ya t ·ı 1 b l t d" lıcil gösterir ki, Türkiye cümhıı ~ 

~ nosu ayyarecı er u unmuş ur. ır.,, tinin sulhperverliği BÖZ de değilı 

Dün Büyük Millet Meclisinde 
Barut, Tuz, Müskirat inhisar lan bütceleri kabul edildi 

Barut inhisarı büt~eslnln mtızakeresl bayii heyecanlı oldu 
Ankara 28 ( Vakıt ) - Barut 

inhisarı budcesinin müzakeresi 
haraaetli oldu. Söz alanlardan 
Mazhar Müfit bey dedi ki: 

- Barut şirketinden hazinenin 
700 bin lira zararı vardır. Burada 
kazananlar kazanmıştır. Gaip 
edenler şirketle hükumettir. Şir
ketinhisse senetlerini alan Fransız 
mali grupu şirkete elli paradan 
aldığı fişengi üç kuruşa, uluzcı 
alığı barut altmıı kuruşa satmıı, 
üstelik komisyon almıştır. 

Artık bu buhranlı zamanlarda 
zararımız yeter. inhisarı hUkfımet 
işletsin, şirkete vermesin. Hükii· 
met yalnız fışenk işin&e memur 
kullanmayarak 300 bin Jira kaza· 
mr. Bizde mesuliyet, tecziye yok. 
Bu vaziyetlere Jakayıt kalanlar 
kimlerse tacziye edilmelidirler. 

Emin Bey (Eskişehir) - Bu 
şirket hesapla gelmiş, hesapla 
gitmiştir. Hükümet borca karşı 
fabrikaları alıyor. Kuru fabrika· 
Jar beş para etmez. Başka ala· 
cak şeyler varsa onları alnl•m. 

Mes'ul aramıyacak mıyız? 
Rasib B. ( A:ıtalya ) - Mem

lekette buhran vardır, diyorlar. 
Elbette o lur. Buhranm müsebbi· 
bi Maliye vekaletidir. Neden ar· 
kasını aramadı? Serveti milliye· 
miz barut yüzünden harice git-

miş, üstelik hazine de zarar et
miştir. Bunun sonun ne olacak· 
tır? Mes'ul aramıyacak mıyız? 

Hüsnü Bey (lzmir), Varidahn 
yüzde otuzunu masraf olarak 
alan böyle bir müessesenin liğ
vile barut fabrikalarının ciheti 
askeriyeye devrini teklif etti. 

Barut lrtl,ası ı,ı 
Hamdi B. ( Ordu ) - Adliye 

vekilinden sormak istiyorum. Bir 
kaç sene evvel bir barut irtişası 
davası vardı. Bunu gazetelerde 
uzun boylu okuduk. Hlli gaze· 
teler muhtasaran bahsederek 
müstadtiklikte olduğunu yazıyor· 
lar. Bu mesele ne oldu? Böyle 
bir davanın uzayıp gitmesine 
efkirı umumiyenin llhammiilü 
yoktur. 

Sandık içinde mecllse 
gelen evrak 

Buna Meclis Reisi Kizım Pş. 
şu mukabelede bulundu : 

- Bu evrak bir sandık içinde 
Meclise gelmiş ve muhtelit en
cümene tevdi edilmittir. iş, bir 
meb'usla alakadardır. 

Bunu müteakip, adliye, maliye 
ve inhisar vekilleri sorulan husu
sat hakkında izahat verdiler. 
Tuz bUtçeslnln mUzakeresi 

Tuz bütçesinin müzakeresinde 

Vlsıf Bey (lstaobul) söz aldı : 
- Sanayide müstamel tuzun 

resimden muaf tutulmasmı, Sırrı 
B." (lzmit) Emin B. {Eskişehir) 
köylerde tuz ruminin tenıilini, 
Refik B. istihsalitın tezyidini, 
Sırrı 8. (Yoziat) sayım koçan· 
ları esas tutularak hayvan tuz· 
!arının yan fiatle satılmasını, Kü
tahya meb'usu Mehmet B. köy
lüye istuyon memurları vasıta· 
sile tuz satılmasını teklif etti. 
Bütçe 318 bin lira masraf 829 
bin lira varidat olarak aynen 
kabul edildi. 

ispirto lnhl•ara bUtçeslnln 
mUzakeresl 

lıpirto bütçesinin müzakere
sinde Konya mcb'usu Refik bey 
şunları söyledi: 

- Perıembeden beri tütnn ve 
barut dumanlarile meşbu olan 
meclisi, şimdi müskirat bütçesinin 
müıakert;sile neş'elenecek görü
yorum. 

Sırrı B. (Kocaeli) Satış ma
ğazalarının aleyhinde bulundu. 
lnıaat tahsisatı, imbik tabsiıah, 
Diyarıbekir müskilrat fabrikası 

hakkında; Cemal B. (Afyon) mü-

liyattadır. 

Gene bunun içindir ki, Til 
lıer hangi bir devletle bir kere 
etmiş olduğu dostluğun kıy _., 
takdir ederek, onu muhafaza etti", 
tir. Bu noktai na.zardan Jtal., JJ 
aramızda mevcut olan ve on se~ 
beri gittikçe kuvvetini artıran tl 
lulı.·, Türldyeyle başka menıle. 
arasındaki dostlukların hiç bl 
muariz raziyclte değildir.,, ~ 

Zannediyoruz ki ismet ~ ,, 
H:z:. nin bu kıymetli söıleri c~ ~ 
efkan umumiyesi için far:ô
olacaktır. Çünkü hakikatıD bi~ 
tün çıplaklığına ve Türkiye 1,, 
ltalva arasında mevcut O ti 
dostluğun bütün kuvvetine ~ 
samimiyetine raimr-n hariçte tı' 
memleket müuasebahnı k•~ı 
bulanık göstermek istiye j 
varsa gayretlerinin beyhude ;t 
duğunu anlıyacaklardır. 8&1 ;t!' 
barla muhterem hükumet 'f,..~ 
mizin Roma seyahati beyoed,'J' 
Jel sivaset ufuklarının da V 
ziyade açılmasına hizmet ı 
cektir. ..,.~ 

Mehmet ,,. 

I•'" dürlt:rin fazlalığından, kadro 
çokluğundan bahsetti. 1,~ 

Vekil Bey Tekirdağmda ''of 
şarap fabrikasının orada ~~ıl 
cülüğü, lstanbul likör fabrı. ;; 
nm lstanbuldaki yemiş~ilii~JI 
kişaf ettirmek maksad!le 11or 
edildiğini söyledi. Müskır~t ~ 
çesi bir milyon 700 bıD tipi 
masraf; 7 milyon lira fi 

olarak kabul edildi. 
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• ] 'ficaret 
!an'at 1 Glnün aberlerı --Velktısat 

Aleminde -------...-ı:'-:-ı---•----·---~-=-~~-~-~===ı iQtirak edeceğimiz 
li k Lokantalarda ~ 4

'ltıcarresimsergisi Raporunu verece ita yan beynelmilel sergiler 
1 Satllhn ekmelrfere llalyada Padova şehrinde 23 Yarın açı ıyor Profesör 1\llalş yarın hJ u ~ k 

M 8 arı nark konacak Hazirana kadar devam etme acar ve Türk yakınlığım kuv· An karaya gidiyor seyy uzere beyne:miJel bir sergi açıla· 
\'ttfect• k k t'I A k d Sokakta koskoca bir ekmek k 

Y ırme as 
1 

e n ara a Darülfünun hakkında tetkikat cakhr. Lehislanda da 12 inci Şar 
tialk · d · · sekiz on kuruşa satılırken 1okan· •itı· 1cvın e açılan resım sergl- yapmak üzere çağmlmış olan Şehrimize biri:.Uccar ta!arda ekmeğin sekizde birine panayiri bu sene Lemberg ıeh· 
. ı stanbulda, Galatasaray lise- lsvı"çrelı· profeso"r M. Albert k fil 1 1~ r"ınde l:mulacak ve 18 den 30 aı._d 8 es ge ıyor bet kuruş alırlar. Belediye ikti-ı_ c açmak üzere Macar iktısat- Malche raporunu temamiyle ha- Ha·•ırana kadar devam edecek· 

ç.._ h Balkanlarda seyahate çıkan sat müdürlüğü bu ciheti nazarı .. 
· tından M. Vegb Genö şe - zırJamıştır. Profe~ör yarın ak· bir ltaiyan seyyah kafilesi çar- dikkate almış ve ekmek bele- tir. ~lllize gelmişti. Bir kaç günden- şam!<i trenle Ankaraya giderek ı l · l t diyece nark altına aJmmış oldu- Marsilyada da 17 Eylülden 2 "''İ burada bulunan Vegh Genö şamba gün <Ü convensıyone re- l k d d t 1 

raporunu maarif vekaletine ve- nile Sofyadan şehrimize gelecek- ~u için Jokantalarda sahlan ek- Tcşrinicvve e a ar evam e -
. ••giy; hazırlamıı ve evvelce recektir. f Bu seynhet merkeıi Milino meklerin de narka tabi tutu!- mek üzre 8 inci beynelmilel Mar-
1hrtt ettiğimiz gibi sergi yaran- M. Ma!che dün öğleden evvel şıerh. r"ınde bulunan "Dante Alig- ması lüzumunu ileriye sürmüştür. silya panayiri açılacaktır. d•n sonra da umuma on gün d b lh L darülfu··,1l1nda hukuk fakültesinin f d t• Daimi encümen iktisat mü üriü- lktısat veklleti i assa em-•çık b hieri,, cemiyeti tara ıo an ter ıp 

ulunacakhr. ı"mt'ıh, ... nl,"'rında bu!unmuctur. Pro- K f · t• gv ünün bu husus.ta ki tezke. re.sini bcrc:r ve Marsilya panayirlerine r , .. " " edilmiştir. a ileye bu cemıye m b 

k u sergiye dört macar san at- fcsör cv\•cla birinci sınıfın ceza merkezi komitesi reisi ltalyanm tetkik etaıektedır. Karar ıthhaz tüccarlarımızın iştirak etmelerini b~ iştirak etmiştir. eun!ardan hukuku imtihanına girmiş, bu en tanınmıı avukatlarından meb'. edilerek belediye reisliğinden tavsiye etmiştir. 
•tı Rudnay Gula 'dır. Rudnay esnada ı"mtı"han edilmekte olan lokantalara tebliğ edilecektir. Aldı·gv ımız malumata göre Mar-C f ı us M. Filippo Meni riyaset et-
li a Öugün yaşıyan bcynelmi.el gence bazı sualler sormuş, tale- mektedir. Sokaklar si'ya panayirine hükumetimiz 

ttairrı san'atkarları arasında ilk be suallere Fransızca cevaplar Gelecek seyyahlar on üçü ka- Aydınlanacak resmen davet edildiği için pana• •ıra• d 1 d b' 'd" l k atı işgal e en er en ırı· ır. vermiştir. dm ve ekserisi tüccar olmak üz- Belediye sokaklara yeniden yirde Türk pavyonu açı aca br. 
1878 de doğmuştur. 1922 se- Mütehassıs bundan ~onra ikin- re 38 kişidir. içlerinde doktor 500 lambn taliki için elektrik Esasen Marsilya ile ihraç mu• 

"•lindenberi de lludapeşte Ma- ci sınıfın "Hukuku l.ususiyei dü- avukat, mühendis ve bir de ka- şirketiyle müzakereye girişmiştir. amelemiz pek ziyade olduğun
,., güıel san'atlar akademisinde vel,., üçiincü sınıfın hukuku me- dın doktor bulunmaktadır. Bunlar, şimdiye kadar biç dan bu pavyonda bilhassı, JU• 
Profesör bulunmaktadır. Her ci- deniye imtilıanlermda da bulun- Hazırlanan programa göre İtal- lamba konulmamı~ olan sokak· murta, fıodı\{, üıüm, incir gibi ~•iten Macar hususiyetini arze· muştur. yan seyyahlar çarıamba sabahı lara asılacaktır. maddelerimiz teşhir edilecektir, 
:•• kendine has san'atı ile, bil- M. Malche bugün de Galata· buraya gelecelıler, öğleden son· Yerinde bir karar Fransız buOdarları 
•aa1 1917 Amstrdc:m resim saray lisesi iik sınıflarının bulun- ra şehrimizdeki ltalyan mektep· Belediye kaymakamlıklara Fransız hükumeti Fransız huğ-

ltra'si münasebetile ve daha duğu Ortaköy fubesini ziyaret !erini ziyaret edecekler, saat on gönderdiği bir tamimde sokaklar daylarının karııtırma miktanm 
lonıa ve düoyanın en mühim me- edeceklir. yedi buçukta T oksimdeki cüm- temiılenirken tozların ahalinin yüzde elliden yüzde 60 a çıkar• ~'?i merkezlerinde açlığ sergi· huriyet abidesine bir çelenk ko- üzerine doğru kaldırılmaması, mıştır. Bu suretle stok Fran111 
•ııı, ve kollektif sergilerde oy- Tavukçuluk yacaklardır. Saat 18,30 da Te· halk geçerken beklenmesi ve buğdayları daha fazla sarfedilc-
ıı.dığı rollerle şöhret kazanmış Sergisinde pebaşındal: i Casa d' Italia süpürme işlerinin mümkün mer· cektir. 
'•hu sayede müna~kitler'e hak;ki Dün sergiyi üç bin kişi gez. kulübü z;yarct edilecek, saat !ebe tenha saatlerde yapılması Bu karar üzerine ancak yllzdo 
.. n'aı m.raklılarının snmimi tak- miştir. Ge.enlcr arasında mek- 19 da kulüpte ltalyan kolonisi bildirilmiştir. kırk nisbetinde ecnebi buğday-
ditlerini ~azanmıştır. Münakkitler tep!iler ekseriyeti teşkil eylemek- tarafından bir kabul resmi ya· itfaiye mutahassıalan için ları kabul edileceği Jıtanbul Ti· 
ke d R b d G 'b sefaretlerimize yazdacak il isini am ran ve oya gı 1 

tedirler. pılacaktır. caret odasına bildirilmiştir. 
1' L k ı I b. l'kt d'l b b h t 9 d Belediye bir itfaiye mutahas· . Yaımı büyü ressam ara ır ı · e Dün mükafatlar da tevzi e ı - Perşem e sa a ı saa a f Fransaya gönderilecek mallaı 
ı ._ K sısı getirtmek için Viyana se a-'"retmektedirler. Eserleri bütün miştir. En fazla hediye alan Ra- Feriköy mezarlıgvına gidilerek ı- Fransaya gönderilecek mallara 
dG retimize müracaat etmişti. Ayni 

Dya güzel san'atlar müıelerin- tip Tahir Beydir. rım harbinde ve umumi harpte maksatla Berlio, Varşova, Roma muhakkak surette menşe etiketi ~· •e en birinci san'at eserleri Legor ırkından birinci nakli ölen ltalyanlar için dikilen abi· belediyelerine de müracaat edil- yapıştırılmasi hakkında Millet 
~!IP.ksiyonlarında yer tutmak- mükafatı Sadi ve Ömer Lütfi .deye bir çelenk konulacak, bun- mek üzere oradaki sefaretleri- Meclisinde kabul edilen kanun 
dır. on beş beynelmilel sergiden Beyler almışlardır. dan sonra şehir gezilecektir. Sa- mize müracıata karar vermiştir. alakadarlara tebliğ edilmiıtir. 

lbükafat ve mada:yon kazanmış- lngiliz cinsinden Atanadi Efen- at 19 da Tepebatındaki Societa Bilahara bir mutahassıs tercih Yumurtal2ıır1mız Marsllyade ~r. Eserleri teşhir editenlerden di altın madalye kazanmıştır. Operaia ltalyan kulübü ziyaret edilecektir. aranıyor 
8
Yti F erene ise pek mahır Denizli c;ns:nden b:rinci edilecektir. Eğlence yerleri tesisi için Marsilyadan gelen malumata 

•ir ~astel re&1•mıdır. Pastel re· _para mükafatını Nurettin, Ser.ve! Cuma günü öğleden evvel ser· yeni müracaatlar nazaran Marsilyada son hafta 
'1ılcı.t. bü,.:,,.h b: ~brat. lca- _, Rat1p Tahir beyler almışlardır. best olacak, öğleden sonra mo- Bir ecnebi gurup belediyeye içinde Türk yumurtaları pek çok 
'-nınışhr. Hacı Şiikrü beyin gülleri de törle Boğaziçinde bir gezinti ya- müracaat ederek Şişli ve Kadı- aranmlş ve stok mal az olduğu 
Zıytinin res:mlerinde daima sergide nazarı dikkati celbetmiş- pılacaklır. Cumartesi günü de köyünde asri eğlence yerleri te· için malların fiatı yükselmiftir. 

dtrin düşünen bir ruhun danı- lir. Meyvacılık ve sebzecilik kı· serbest olacak, seyyahlardan iı· sis etmek teşebbüsünde bulunmuş- Samsun yumurtası yüz taneai 
hı.na sezmek mümkündür. Rcı- sımlarında da bugün mükafatlar tiyenler Bursaya gidecekler, pa· tur. Belediye teklifi tetkik ede- 330 ve lstanbul yumurta11 da 
.. Ilı Zayti aynı zamanda eski dai!ıtılrcıkl ır. zar sabahı ltalya vapurile mem· cektir. 320 kuruşa satılmıştır. Buna 
~erk san'at tarihinin yoru!maz _.:.___________ leketlerine döneceklerdir. ı{açakçıhktan mukabil Surye yumurtaları en 

1
" araıtırıcısıdır. Hindistanda 1\1asonların beynel• çok 300 kuruşa satılmıştır. 

tllurı müddet tetkik seyahatle- milel kongresi Agah Bey Mahkômiyet Tiryeate plyaaaalnde 
•iaıd d T Dok\Jzuncu ihtisas mahkemesi d ki le· e bulunmuştur. Yakın a ür- Mason teşkilıitının beynelmilel dün, evlerinde 

1592 
varak ka- fın 1 ar1mız 1

>-eyi ziyaret etmesi çok kuv- kongres', bu sene Eylül baş'an- Bir gazeteci ark8da- Tiryesteden •gelen maldmata 
"ttlidir. ı b ld t kt • t • b 1 ltf çak sigara kağıdı ve 8 puro si- nazaran Anadolu kitresi ve gıcında ıstan U a op anaCLl ır. ŞJmJz Jr 1 3 e garası çıkmaktan suçlu madam 

Pazartesi günü saat on ikide Hunun için buradaki merkez, C Katı.na ve matmazel Evdoksiya- fındık mahsulü Tiryeste piyasa-~lb b 1 1 b 1 t ümhuriyet re- ıında pek ziyade revaç bulmık· Un:ıa açıiacak olan u resım şimdider. hazır ı:s ara aş amış ır. fikimizin muhar· nın muhakemelerini görmüştür. 
ltrg;ıinde kırk beı kadar eser rirlerinden Meh- Madam Katinanın cürmü sabit tadır. 
'I Sabık A\:'us,urya zevirl Anadolu kitresi 1400 • 1500 ''dır. Bu gün saat üçte sergiyi ııd· met Ag~h B. ı·n olmuş kend;sine 6 ay hapis ve .. sere gine ziyafet ver ı a k ı"":. • O d malı 
tal t d ki d 1592 kuruş pata cezası verilmiş- uruşa ve ..... ıresun, r u 

• •tiler zivartl c ece er ır. Salı günü memleketine döne· dün vefat ettiği- tir. Matmazel Evdoksıya beraet fındık ici de okka11 520·530 ku· 
bUrabhaslarım·ız cek olan sabık Avusturya sefiri ni teesııürle ögv· t 

1 
kt d 

4fl h etmiıtir. ruşa sa ı ma a ır. f) M. Ogrst Kral şerefine şe ri- rendik. Agah B. Şehrimize ldhal edllen mallar 
tıgiin Belgrada rimizdeki Avuslurya kolonisi ta· senelerden beri Şimendifer Son hafta zorfında lstanbulı 

Gidiyorlar rnfından Tokatlı yan otelinde dün ciğer le rin d(' r ~llıE' Mektebinde idhal edilen maddeler şunlardır; 
ı_ llclcrrad'da toplanması lcarar- akşam bir veda ziyafeti veril· hasta bulunU)'Or· 1 ş· 27 vaaon bugv day 5 arpa ve 
" 

6 

Kapatılması 1\ ararlaştır~ an 1: • ~ ltıtıtan Ballcan haftasının hu- mi~tir. du. ladei afıyeti İçin edilen itina mendıfer mektebinde, dun yenı bir vagon mısır bir sandık da 
la ~~i kongresine memleketimız Kibrit şirket• direktoru Avru• ve ihtimama rağmen nihayet sene mezunlarına son diploma af} on, buna mukabil lstanbuldan 
~'lııı:ıa Ankara hukuk fakülte- padan geldi, Ankaraya gitti Agah yakasını ölümUn pençesin- ve mükafat dağıtılması merasimi ihraç edilen 5845 çuval buğdayla 

:
111

den Nazmi, Ista!Jbul hukuk Kıbrit şirketi direktörü M. den kurtaramadı. Ve gözlerini yapılmıştır. Mezunları tebrik ve bu nisbettc fasulya ve arp~dır. i;~Gltesinden Samim beylerın Holfman Avrupadan gelerek hayat:ı ebedi surette kapadı. c::uvaffak olmalarını temenni 
t 

1
"•ki kararlaştırılmıştı. Bu Ankaraya gitmiştir. Mali yardım- Agah B. 20 senelik bir gaze- ederiz. 

1 t•at bugün Belgrada gidecek- for temini maksadile Avrupaya teciydi. Senelerce muhtelif gaıe-
~tdır. gitmiş olan M. Hofman ~~ka- telerde vt: Ciimhuriyette, son za· p-------------- rada şirketin ifa edemedısı ta- manlarda Yeni Günde muharrir-

atlh ve Bakırköy ahhütıeri meselesi efrafında ma- ıik ve mes'ul modurıük vazifuini 
1'ay k J ki rı liye vel~aletile temaslarda bulu- ifa etmişti. oıa am 

1 3 nacaktır. Gazetemiz, kederdide ailesine 
kt '1Gnbal olan Bakırköy kayma- samimi taziyetlerini beyan eder. 

li 'lılığına Fatih kaymakamı Ve---ı ~ Matbuat cemiyeti reisilftinden: 
)~Fatih kaymakamlığına beledi- KISA HABERLER 

11 

"Cümhuriyet gazetesi muharrir· 
btıe;cktupçuıu Halük Nihat, ferinden Mehmet Agah B. dün 
di 'Ye aıektupçuluiuna bele- ztvAJ?ETLER _ Llmanmııza ~eten akşam irtihal etmiştir. Bütün 
... ~~ lnezarhklar müdürü Süley- ı-·rnıısız n l><'rl t;U7. ı;emist (Niı;cr) 111 su - matbuat mensuplarının candan 
~.. varisi dun \"nll 111')1 ziynret etmiş, vnll bey d h B · t• • · 
"- ' llıezarlıklar müdürlüğüne de bir lmrt gllncı1>rmt tir. sev iği Agii . cemıye ımızın 
"tab•b• id · d DE1'1Z HA!\IAMLAm - MUıuıkııs:ısı ve idare heyetimizin de kıymetli '-•b· are meclisı ausın an 
.. ,,.:•, Beyl•rı·n nakı'l ve tayı'nlerı' bltmı~tır. Uelcdi)c hanuım yııı>ıbcnk ~er - bir uzvuydu. Mesleğe ciddi bir 
et ,. ~ Jerde frnnt ,.0 yaı>dan lıanıamlarda sıhhi I k 

r •ttırılmııhr. kontrollara 1>aıılamıştır. alaka ile bağlı ve gazeteci İ 

içki dUşmanlar1 geziyor 
\ cşilhil.tl cemiyetinden 3 I Iazirnn 

cuma glinli c~rniyetimiz nz:ı~ı iç:n \'nlo· 
\"a} a bir vapur tenezzühü tertip edılmiş· 
tir. Az:mın umumi k~tipliğe müra antlc 
d:ıvetiyclcrıni nlmnl:ırını rica tdeı i:t. 

vazıfesine en sadık bir ı·ma ola
rak tanıdığımız Agahın bu pek 
vakitsiz z.ıyaını arkadaşlarımıza 
elem ve teessür içinde haber 
veriyor ve kendilerini bugünkü 
cenaze merasimine çağrıyoruz. 

Cenaze bugün oğleye doğru 
Kızıltoprak istuyonunda pol s 
merkezi yanındakı evinden kal
dırılacaktır.,, 

s PO R 
Meşhur Paollno 

mağlftp ! 

1 

Nev· York, 28 (A.A) - Sabık 

orta siklet cıhan şampiyonu Mic· 
koy Walker, 10 ravuntta ve Nyt 
hesabiyle meşhur ağır siklet bokı 
şampiyonu Paulino Uzcudına'u 
mağlup etmiştir. 

Cihan tUy slklet 4amplronu 
Nev-York, 28 (A.A) - Tom

my Paul, 15 ravuntta lspanyol 
Johnny Ponal'ı mağlQp etmit ci
han tüy siklet şampiyonu illn 
edilmiıtir. 
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Petrol 1 
Konferansında 
Ausyanın petrol istihsali ve 
tevzi merkezleri etraflnda 

müzakereler oldu 
Nevyork, 28 ( A.A) - Bey

nelmilel petrol konferansının 

muYaffakiyetine son dakikada 
bir mani çıkmıştır. 

Bazı mahafil, Sovyetlere bah
şedilecek imtiyazların bazılarına 
itiraz etmişlerdir. 
Zannolunduğuna göre Rusya

mn senevi 5,300 bin tondan iba. 
ret olan petı ol ihracatmm l(OD· 

tenjanhmanmı muhafaza maksa
diyle önümüzdeki on sene zar
fında Avrupa ve Amerikalı grup-
ların piyasayı temin etmelerine 
milteallik bir itilafoamenin şart
ları müzakere edilmiştir 

Bu gruplar, Rusyanm petro! 
iatihsalahmn fazlasını satın ala-
caklardır. logiltere, Almanya 
ve Türkiyede bulunan tevzi 
merkezlerini muhafaza etmeleri 
için Sovyetlere mezuniyet veril
mesi teklif edilmiştir. 

Konferansl:ı alakadar bir zat, 
bir itilifname vücuda getirilmiş 
olduğunu tekzip ttmekle beraber 
mükilemelerin netayici hakkında 
ni:cbin olduğunu söy!emiştır. 

Ye.al Edirne valisi şerefine 
ziy-afet 

Edirne, 28 (A.A) - Bugün 
aaray içinde tavuk orc:ıamnda 

yeni vali Öz Demir Salim Bey 
~refine 200 kişilik bir kır eğ
lencesi tertip edilmiş ve bir 
ziyafet verilmiştir. Cümhuriyet 
H. F. reisi bir nutukla valiyi se· 
lamlamıf, vali, tarafından teşek
kürü mutaıammm cevabi bir 
nutu!{ irat edilmistir. 

'( e,ilay- cem•yetine teberrü 
Yeşilay cemiyeti ikinci reisi Ik lh 

·.ıhim Zati Bey geçenlerde Robert Kol 
lcj 'ltlüdıirünün daveti üzerine bu mek • 
tepte talebeye içki düşmanlığı hnkkmd:ı 
bir konferans vermi~ti. Robeıt Kolici 
müdürü Dr Gets dün Yeşilay cemiyetine 
dli lira teberrü etmiştir. 

~ 

Efgan sefiri 
Beruta gitmiyor 

Afgan sefiri Ahmet han An
karadan şehrimize gelmiştir. Se
fir kendısi le görüşen bir muhar
ririmize şun ları söylemiştir: 

- Koaso:oshanemizin açılması 
merasiminde bulunmak üzre Be
ruta gideceğim hakkındaki ha
berler yanlııtır. Berutta bir kon
soloshane açılması tasavvuru 
vardı. Fakat oradaki Afgan te· 
basının ancak 200 kişi olduğu 
anlaşıldı ve bu tasavvurden şim
dilik vazgeçildi. 

Türkiye ile Efgannistan müna
sebatı her zaman olduğu gibi 
dostane ve samimi bir cereyan 
takip etmektedir. Türkiyenin 
Kabil sefirliğıne kimin tayin edi
leceği hakkında henüz maluma
tım yoktur. 

Efganistan ahvaline gelince, 
memleketimiz tam bir sükun ha
lindedir, O :yebiJirim ki Efgaois
tanda son seneler içinde asayiş 
bu kadar mükemmel bir şekilde 
temin edilememişti. Kıral Hz.nin 
mükemmel ve akilane tarzı ida
resinden herkes memnundur. 

1 Gelenler, gidenler ( 

Belediye mektupcusu Haluk 
Nihaı Bey Belediyeye ait bazı 
işleri takip etmek üzere dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. 

[ (°) L Ü M 
i&ifNWf § iMiM 

] 
Merhum hattat Yesari Mehmet E -

sat Efendinin mahtumu hattat mer -
hum Yesaıizadc Mustafa Galip Efen -
dinin hafidi, muz ika f erikliğinden mil 
tekait merhum Necip Yesari Paşa 

mahtumu ve muharrir arkadaşla -
rımızdan Mahmut Ye ari ve EmHlk 
ltam bankasr memurlarından Se -
fik Ye. ari Beylerin pederi piyade 
kaymakamlığından miitekait 1\Jeh -
met }"ahrettin Ye.sari Bey uzun miid -
dettcnberi miiptelfl olduğu hastalık -
tan rahayap olamıyarak Kadıköyün -
deki hanes inde irtihal etmiş ,.e naşı 
mağfiret ınakşi Karacaahmetteki aile 
makberesinc defnedilmiştir. 

J{ederdidc ailes ine bayanı taziyet 
ederiz. 

Okuyucularımıza kolaylık ' 
:: .................................................................................................... . 
·:~:.!. lstanbulda Ankara addesinde "Vakıt,, Gazetesi idare 

Müdürlüğüne ..• 
:: 
:: Efendim, 
:: 
i! 
:: :: .. 

Vakıt gazetesine bir aylık abone olmak istiyorum. 
Bedeli ( t 50) kuruş postayla gönderi!miştir. 

iİ isim : ·····················································-- -

~'?''=~---Takvim ---lTarı·h El Kı·tab Pazar Pazartesi i ıııııı11111ııınııııııı1111111ıııııııııııı111 
29 May-ıs 30 Mayıs ~ıııııı111111ııııııııınıı1111ııııııı Bir cilt halinde bir kaç güne kadar çıkıyor. i 

23 rAuharrem 24 Muharrem tihanalara hazırlanan talebeler islifade edebileceklerdir. 
Glln doğuşu 4.32 4.32 ııııllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllJllUllllllllllllllflllllllllllllllllU ıııtlllllllllllllllfJJlflllllllllllllllfllllllllllillllllllllllllll 
GUn bat.ışı I 9,32 19.33 
Sabah namazı 4,05 4,03 ve icra ilan lan 
Öğle .. 1 Mahkeme 

------------------------------------------------~-emre muharrer senedi mucibin 
12,1 l l2, fJ 

İkindi 

Akşam " 

Yatsı 

lınsnk 

.. 
.. 

Yılm geçen 

Günler• 

Yılın kalan 

Gllnleı1 

L,. -

l 
J 

l 
J 

16 l l ı 6,t 1 
19,32 19,:'l.3 
21,29 21 ,30 
219 2.18 

148 149 

216 215 

: pgw ±W,.... 
iL\ \'A - DUn sıcaklık aı:aml U, asgari 

12 d<'receydl. Bu gün bava hafif bulutlıı O· 

lac.ak, rUzgl\r mUtehu-vU CA!'Cektlr. 

__ !RA D Y o __ , 
'----- Buııüı:ı j 

lSl'ANBUL - 18 den 19 a kadar gramo
mon, 19,SO dıın 20,30 a kadar Bedayll mu· 
el.ki heyeti, 20,30 dan 21 e kadar gramo -
fonla opera, 21 den %2 ye kadar t&nburl Re 
flk bey ,.e arkadqlarmm i~tlraklyle saz, 
2'? drn 22,80 n kudar tango. 

VİYANA (51 '7,2 m.) - 11 J<onııer, l% 
senfonik konıw.r, 12,5a konııcr, l!l,80 mando 
lln konseri, 16,SO piyano, keman, ııaksefon, 

17 tagnnnl, 17,150 kon!le.r, :?8,30 konser. 

BCKnr.ş (89l,2 m.) ıo,ıs toctıklara 

mahsuıı, 10,80 dini menııJlm, 11 konser, 12 
pli\k, 18 plAk, 1'7 konııcr, 18,10 konter, 19,40 
plfı.k. 

RO~IA (Ul,2 m.) - 11 dini mcraalm, 
18,SO konııer, 17,15 tocuklara mahsus, 18 
konser, 21 plAlc, 2l,45 operet. 

DUDAPEŞTE (.>U,5 m.) - 10 haber, 11 
din merasim, 115 plAk, 16,15 çlgan kon!M'lrl, 
18 konser, 20,SO operadan nakil, 21 çlgan 
orkestrası. 

OSLO (1071,4 m.) 11,50 kUl.e, 14 kon~r, 

Yenipostahıne karşısında Valura hn
nırııdı ::nukım iken halen ikamrtg4hı 
mcchul o1ın Hindi zade Osman beye . 

lııtanbul ü~üncü lcra memur
luğundan: 

Şehilislım zade Muhtar bey vekili 
Avukat Feyzi hey tarafındın bir kıtı 

emre muharrer senet mucibince ıılııcağı 
olan 2900 liranın mımas:ırıf ve faiz talı· 

sili ralebile ita ettiği takip talebi üzerine 
adreıinize gönderilen odeme emri altında 
l\1ubaşiri tarafından verilen meşruh:ıııa 
mezkOr adreste olmadığınız gösterilmesi· 
ne binaen il~nen tebliğat ifasına kar:ır 

veril 'lliştlr. Tarihi ilin dan itibaren bir ay 
zarfında müracıatle şsyanı kabul bir iti
raz dermeyan etmez \'e anı takip eden 
sekiz gün zarrında borcu eda ..-eya bor
Cll. kAH mal ve saire ıı;östermcdiğiniz 

takdirde hıkkınızd:ı gıyaben muameltıtı 
icralyeye devam olunacağı mezkOr öde 
me emrinin tebliği makamına kaim ol· 
mık fö:ere il~n olunur. (3028 ı 

lstanbulda Lalelide Sekbanıade 
Apr. nında 2 No. da mukim iken ha
len ikametgahı meçhul Erzurumlu 
Sait Beye. 

lstanbul ikinci icra ,'Jlenıurluğun
dan: 

(Kemsley milburn Akseptans kor
poration of Europ) Şirketinin iki kıta 

~BORSA-
18 konser, 19,80 keman konseri, 28,15 or - 28 May-ıs 1932 
kcstra konseri, 24 danı. 11--------------_ 
~IOSKO\'A (ISO,& m.) - 9,30 dan 24 e Nukut !Satısı 

kftdıır ne.ı;rlyat. 
\'ARŞOVA (Ull m.) - 11 Lembergden, 

12,SS dini menuılın, lS,15 M"nfonlk konllf'r, 
17,20 pl!k, 18,03 pl.A.k, 18,45 konser, 21,15 
konııer, 28,10 piyano, 24 danı. 

PARİS (17ZS m.) M5 plAk, 9,30 jlınnu
tlk, ıs dini müsahabe. 13,20 klliııecle koneer. 
1-& konıcr, 18,415 plik, 10,45 konser, 21,45 
radyo ti~·atro, 22,30 konser. 

KÖ::'lı1GVtl'STERHA \'ZE~ (1633 m.) - 7 
Jlmna!ltlk, 10 konll('r, 12,SO tagannl, 1',20 
orkf'Str&, 115,SO musiki, 18 çocuk orkestraaı, 
16,.aıs orkestra konte.rl, 21,15 ~rUnden na· 
kU, 21,SO dan!!. 

Yann 
'1YAXA (5J7,! m.) - 12,SO konser, 

JS,40 Şnlyapln'ln pH\ltlan 14 plAk, l '7,40 or
kestr" konseri, 20,SO opem, 2S,OS kon!l{'r. 

BUKREŞ (39!,2 m.) - 1% plllk, ıs plik, 
l 7 orkClltra, 19,40 plAk, 20 oda muelklsl, 
20,ts taganni, 21,0:S konser. 

UO!\lA (.&U,2 m.) - ıs pWc, 18,30 ta
gannl, 22 konser, ~s.ıo musiki, 23,5S haber. 
llUDAPEŞTE (550,ı'i m.) - 10,16 kon

ser, ıs,os konser Balalayka, 19,45 koneer, 
21 konser, 22 jaz ,.e tlgan musikisi. 

OSLo (1071,4 m.) - 18 konllt'r, 19,30 
konser, 21 org konseri, 28,115 piyano ve vt -
yolomıcl konseri, 

l\IOSKO\'A (lSQ,l m.) - 8,80 dan 14 e 
kadar neşriyat. 

----·-----------------------~1 
1\ uruş 

20 f 1 ransız 170 -
ı S.er:in 780 -
1 Dolar YOS,-

20 liret 218,-
20 r. Be1ç•ka 118,-

20 drahmi 
20 r. h\·lçre 

28,-
820,-

2Q IC\'I 2:",50 

1 tıorin 85,-
20 kuron Çek 125,-

1 ,ilin .c\\·. 
r p:r.eta 
1 J\Iarlc 
ı ;ı;ıı oti 
1 1 cn ~o 

20 ley 
20 dinar 

t çcrvoneç 
1 Altın 
ı 1\lccld ye 
i Banknot 

l\uruı 

2 -
16,-
50-
24,-
30 .-
24, -
73,-. -

937,-
40,-

234,-

Çek flatlar1 {kap. sn 16> 
Parls 
r.ondra 
~iiyork 

~lllAno 

Rrübel 
Ati na 
Clnevre 
Sof ya 
Amstcrdam 

12,06 Pra~ 
775,- Viyana 

0,4762 Madrlt 

9,2950 1 Rerlln 
3,4014 \'arşo\'a 

70,97- Peşte 
2,4356 Bfikreş 

67,10- Oelgrıt 

1.17:12 i\tosko\•a 

Esham 

16,0325 
4,7750 
5,7750 
2,0072 
4,24 ıS 

4,-
80,-
27,0975 
1085. 

~~~~~~- - -~ 

ls bankası 9,20 j Terkos 25,;5 
Anadolu ıs,- Çimento Ar. s.-
Rejl 4,05 1 IJnyon dcy. 21,90 
Şlr hayrlye 14,50 Şark dey. 2.75 
Tram\•ay 44.iS l'alya 2:-
Umuml sigorta ı ı.-

1 

Sark m. ceza 2,95 
Bomontl 23,80 Telefon 15.55 

istikrazlar 1 Tahviller 

deleri hulfıl etmiş olan a76 
yetmiş altr liranın maafaiz ,.e 
rifi haciz yolile (tahsili hak 
Yaki mUraciat ve taleb üzerine 
nıza berayi teblig gönderilen 
emri ikametgnhınızın meçhuliY 
barile tehlig kıhnamıyarak bu 
ta rnuktazi tebligatın iJanen 
lmrargir olmakla tarihi iland 
haı-en YC 932 - 1130 dosya No. 
ranın durması hakkında şifahi 
tahriri bir itirazı kanuniyede 
madığınız ve mUddcti mezkure 
tamını müteakip sekiz gün :uı 

dahi müddeabih alacağa kifaf 
decek emval irae eylemediğini 
meb!flğı mezburu tesviye etme 
takdride berveçhi talep mua 
icraiyenin gıyabımza olarak in 
teve~sül kılınacağı mahlmun 
mak ve olbaptaki ödeme emrin 
liği makamına kaim bulunmak 
ilanen keyfiyet tebliğ olunur. - --·-·--------

Jstanbul }kinci icra Memur 
da!': 

Bir alacağrn temini zımnınd 
~uz ve :ıçrk arttrrma suretile 
~evrilmesi mukarrer mensucat 
ne mahsus makina ,.e yün ku 
mah:;us maateferrüat soba ve 
buna müteallik emval :; - 6 
tarihine müsadif pazar günü 
ilfı 16 ya kadar Eyüpte Silah 
caddesinde kfdn mensucat fa. 
derununda satılacağından tali 
tarın mezkur gün ve saatte 
m~zkurdn hazır bulunacak mem 
müracaatları ilan olunur. 

Yedikulede Zeytun Burnu 
yon garı karşrsrnda Demirhane 
desinde 2.'37 - 2.'39 numeroda k 
elyevm Almanyada bulunan f 
müsteciri Aleksandr Klar. 

lstanbul Üçüncü icra dai 
den: 

Galatadn Bahtiyar hanında 
ci katta M. Franko ve şüreUsı 
tini zeytun burnu istasyon ga 
şısında Demirhane caddesinde 
239 numerolu fabrika mütesarr 
ci Emin Zade Mustafa beyden 
kur fabrika 1 Mart 932 bedeli 
dan alacağı olan 4200 lirayi M 
ko , .e şUrekasına Beyoğlu 
Noterliğinin 31 'l'eşrinienel 93 
ve 208 - 17652 nu.ınerolu senetl 
Jik edilmiş ve işbu temlik da 
nızdan kabul ,.e edasr taahhüt 
mlş olduğu halde tediye edilm 
den meblağı mezkurun temini 
sı zımnında kanunun 254 üncü 
desinin birinci fıkrasına isti 
menu hahs fabrikada mevcut 
eduat ile enwali rnenkulenizde 
ne kafi milrtarının ihtiyaten 
hacze ahnmasına dair lstanbul 
kemei asliye ikinci ticaret dai 
den istihsal olunan 18 - 5 -
rih ve 932 - 91 numerolu kar 
rine fahrikada mevcut yirmi bi 

!! Adres: ······································-·····-··········-

•: :::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::: ::::: :: : ::::::::::::: :: ::: : :: :: ::: : ::::: :: :::::::::::~=:::::: 

Gnetemize bir aylık abone olmak için yukarki mektupta 
öıaret edilen yere adresini7.İ, isminizi açıkça yazınız ve kese
rek matbaamıza gönderiniz. Bu, adresinize hemen gazete 

\'AUŞO\'A (1411 m.) - ıs.ıo plAk, 14,3:S 
plllk, 16,50 plAk, 17,40 plAk, 18,SS konser,! 
20,8.'I plftk, 21,25 opera, :it danı. l 

ı KÖNIGV()STERHAVZEN (1885 m.) - '7 
jimnastik, 7,15 konser, lS.SO konser, 16 kon 
ser, 17,SO kollACI', 21 opera, 2ı BerUnden 
nakli,. 

lst. dahili 02.:-5 
Şark d. yolları s.oo 
O. Muvabhlde 4-0.75 
Gllmrüklcr 5, 10 
Sıydl mahl S,75 

Elektrik 
Tramny 
Tünel 
Rıhtım 

s.-
4,95 
s.-

16,95 
Anadolu f 25,:'iO 

miktarında demirden mamul v 
minen 4500 lira kıymetinde d 
alft.t ve edevat ve teferrüata h 
usta başı Maynel efendi yedi 
te tevdi olunmak suretile kara 
zin tathik olunduğu icra Ye ifl 
nununun 262 inci maddesine te 
tarafınıza tebliği muktezi haciı ' 
varakası tebliğ makamına kailll '-· irsalatına başlanmasına, kifayt:t eder. ... , 

Yazan: Tekinsiz oaak ~ ...... ı.· ..... 

M. Şeref 

- 36 -
Şamdana baktı. Bunun orta .. ı 

aındaki mum yanıyordu. etrafın -
da sekiz kolu vardı. 

Şamdan, ancak saraylarda bu -
lunabilen somgümütten, savatlar 
itlenmiı kıymetli bir şeydi. 

Haris adam, gözünü dört açb. 
Şamdanın çakmakhğmda ma -

kası, fitili, çakmağı duruyordu. 
Eline aldığı ıamdanm öteki 

mumlarını da yaktı. Şimdi bu .. 
lunduğu yer gündüz gibi aydın • 
lanmıftı. 

Ayağa kalkarak evvela bura -
sını boydan boya dolaıtı. Mer -
divenin yanına geldi. Adeta se -
vindi. Basamakları çıkmıya bat -
ladı. 

Baıı üstündeki demir kapağa 
baktı. Omuziyle dayanarak kal w 

dırmıya çalıftı. Evvela yumru -
ğuyla hızlı hızlı vurdu. Bağırdı,. 
çağırdı. Yalnız sesinin boğuk! 

aksi aşağıda çınlıyordu. 
Bir şey bularak fU menhus ka .. 

pağı kırmaktan başka bir çare 
olmadığına karar verdi. Aşağı 
indi. Etrafı araştırmıya başladı. 

AyaJrta, ağzı şaşkınlıktan açık 
kalmıştı. Duvar dibine boydan 
boya sıralanmış sandıldarın hep -
sinin kapakları açıktı. Demin 
dikkat etmediğine kail oldu. Ka -
ranlık mahzenin içini mumla • 
rm aksi altında bir pırıltı kapla -
mıştı. 

Sandıklardan ziya taşıyordu. 
Birinin yanma yakla~tı. 

Ağızağıza altın dolu duruyor -
du. Arnavudun hırsından gözle -
ri büyüdü. Ellerini daldırdı. Mıi -
deni sesler ona hakiki altın ol -
duğunu anlattı. 

Şimdi deli gibi birinden öte -
kine koşuyordu . Sandıkların 
hepsi ağzına kadar en halis altın, 

rARlS (17%:S m.) - '7,45 Jimnastik, 8,45 
j plak, 18,SO pl1k, 20 sinema mUsahabesl, 2ı 
1 rad.)'o tiyatro, 23,80 kon!l<'r. 

gümüf paralarla doluydu. Öte -
ki sandıklarda bin bir türlü inci -
ler, zümrütler, elmaslar, kıymet -
li ta§lar ..• Büyüklerinde muras -
aa hançer sapları, kılıfları, kılıç 
kınları, kabzeleri • . • Elmas trat 
aynalar, daha sonra tallar, çok 
kıymetli kürkler, dibalar, atlas 
topları . . • Nihayet masallarda 
dinlenilen hazine içinde bulun -
duğunu anladı. 

Bütün bu şeylerin içinde onu 
şu karanlık mahzenden kurtar -
mıya yarıyacak bir alet yoktu. 
Duvarlan birer birer yoklardı, 
yumrukladı. Tekmeledi. Lakin 
kalın bir taş ve tunuz sesinden 
baıka bir akis gelmedi. 

O zaman kö§eleri dolafb. 
Mumları her köteye tutarak birer 
birer araıtırdı. Bir sandığın ka -
pağını örterek üstüne oturdu. 

Düşünüyordu: 
- Bu kadar hazineler ortası -

na nasıl dütmüıtü? Buraaı nere -
siydi? 

Çıldıracaktı. Vücudunun dötr 
yanını yokladı. Hayattaydı. Ok -
sürdü, bağırdı. Pek ali. yaıı • 

1 ağdat. 4,50 • 11 25, o 
Askeriye - • mumell 215,8 

, mak üzere ilan olunur. d. 
müıtü. Ortalık zifiri karanlı~ 
Birden korktu. 

yordu. 
Lakin bu hal neydi ve niçin 

koca bir sadrazam aldanmıştı? O, 
bu aldanmıya raziydi. Ah, şura -
dan bir çıksa ! ı 

Buraya getirileli ne kadar za -
man olmuftu. Derin derin dü · ı 
şündü. Arnavudun hasreti sonuna 
gelmişti. Lakin kendi kendini ye -
mekten başka bir şey yapamıyor -
du. 

Halinin bu aczıne lanet 
etti. . Sonra derin bir yese ka • 
pıldı. 

Buradan çıkmak için hiç biı· ça • 
re yoktu. Lakin kendisini bu ha -
le koyan Şeyhülislamın bundan 
istifadesi ne olurdu? 

Niçin bu tuzak kurulmuştu? 
Acaba bütün arkadaşları da 

böyle bir kapana tutulmuşlar 
mıydı? 

Bu düşünce, ona biraz teselli 
verdi. Batını avuçları arasına 
alarak düıünmiye başladı. 

Bir zaman öyle kaldı; göz -
lerini yumdu. Uyuklar gibi bir 
.müddet hareektsiz kalmıştı. Göz -
lerini açbğı vakit mumlar sön .. 

Eliyle ıamdam, koyduiU 
de aradı. Karşısındaki sa 
kapağını kapamıf, şamdanı 
ne koymuştu. §İmdi rıı 
sönmüştü. Şamdan da yer 
yoktu. 

Kanlı Arnavut, ıimdi cid 
rette korkmuş, ıinmiıti. 

Bu peri i,i, onu şaıırtmııt•· 
Artık kendisini periler, eİ df 

hükmüne geçirdiğine kail o!ıtl ,ıı 
lu. Lakin bir dakika sonra ıf ;J. 
laşıldı; o, uzun sakalım yol'J7il 
kadar çekerek nasılsa öğreP~ı.
d iği duaları okurken, ıağ ta~1e' dan bir ses geldi. KcndiıiJJI 
rinden sıçrattı: ""' 

D 1 l b d 
4IY,, 

- ev et u, ura a ne ' ·.ı 
d 

e IJ" yorsunuz, bu mahzen fi! ıı 

nız var, ne arıyorsunuı? _.1', 
Sadrazam, ayağa kallı • ....,' 

k ,...-. , 
kuvvet bulamamı!l.tı, Artı " 

:r u· , 
ku kendisini iyice kaplarıııt '(.', 
sin geldiği tarafa döndü· uf 

ranhkta bir kıpırdanmada5ıı.~' ka bir şey seçemiyordu. JCo'~ 
zam, bir adım atamıyordu· tı' . 
muştu. <81 
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_ 3. K. Sa. Al. Ko. dan KQNY A ıstanbul Belediyesi JIBnları 1 
Ç•talca müstahkem mevkii için lzmit'teki kıt'atm ihtiyacı için . Lira 

hıutfak ve çamatır odunu ve ha- 31,780 kilo sade yağı kapalı Mili Sanayi Sergisi-
~anı odunu aleni münakasa ite zarf usulite münakasaya kon· ne iştirak Ediniz 
••nacaktır. ihalesi 1-6-932 çar· muştur. ihalesi 20·6·932 pazar- 10-25 Temmuz 932 
:~ba günü aaat 16,30 da ko· tesi günü saat 14 tedir. Taliple- 1 Muracaat mahalli: Konya 

1
. 15Yonumuzda yapılacaktır. Ta- rin şartnameyi görmek üzere Milli iktisat ve tasarruf 
?lerin şartnamesini almak üzere komisyonumuza her gün müna- Cemiyeti 
qer Ü kasaya iştirak edeceklerin ise 
td g n Ye münakasaya iştirak ihale tarihinde lzmit'te F. 23 SA. 

d 
eteklerin de vakti muayyenin· 

e komisyonumuza müracaatla- AL KO. nuna müracaatla11. 
rı. [365] (2320) * * * (362) (2317) 

DAVET 1 ·------Cemiyeti Tcdrisiyei lslamiyeden: 

• • * 
t I<. O. ve müessesatı ile 1. ci 
. • Çatalca MS. MV. kıt'aları 1. 
~ın un ayrı ayrı şartnamelerle 
~e kapalı zarfla alınacaktır. iba
te tarih ve saatleri aşağıda gös
I tr~lrniştir. Taliplerin şartname
trı almak üzere her gün ve 
:nnakasaya iıtirak edeceklerin 
e •akti muayyeninde komisyo· 

~llı:tıuza müracaatlar1. (369) 
(2324) 

ihale tarihi 

1(, O. nun 
1. ci F. nm 
Çatalca'nın 

1-6-932 
Saat 

17 de 
17,30 da 
18 de 

* • * 
. Çatalca müstahkem mevkii 
;ıt' atı hayvanatı ihtiyacı için 
. S,OOQ kilo arpa aleni münakasa 
ıle alınacaktır. ihalesi 1-6-932 
~•rıamba günü saat 16 da ko· 
~isyonumuzda yapılacaktır. Ta
'Plerin şartnamesini almak üze
te her gün ve münakasaya iştirak 
tdeceklerin de vakti ır.uayyenin
~t ~omisyooumuza müracaat
lrı. (366) (2321) ..... 

k. O. ve l.F. kıt'alnrile Hay· 
~Srpaşa hastanesi ihtiyaçları için 

·5-932 de kapalı zarfJa alına-
Cağı ilin edilen K. O. merkez 
kıtaatmın odununa verilen fiat 
~abaJı görüldüğünden ve l.F. ile 
aydarpaşa hastaneleri müna

~aıasına talip çıkmadığından 
Pazarlık ıuretile 4·6·932 cumar· 
1tsi günü ihaleleri icra kılına
caktır. ıhale saatlari aşağıda hi
qJarmda gösterilmiştir. Taliple
tin şartnamelerini almak ve pa
~tlığa iştirak için yevmi mez-
Utda Kom.a müracaatları. (370) 

(2325) 
t_ ihale saatı 
I O. ve merkez kıtaatı 15 
·F. ve Haydarpaşa hastanesi 16 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi için 600 

~et piliç pazarlıkla alınacaktır. 
l •lesi 31-5-932 salı günü saat 

1
6,30 da komisyonumuzda yapı· 
•calttır. Taliplerin ;artnamesini 
~~inak Uzere her gün ve pazar· 
Rı iştirak edeceklerin de vakti 
=~ayyeninde komisyonumuza 

racantları. (367) (2322) 
• • • 

h lıtanbul, Beyoğlu, Üsküdar ci
~etJeriodeki bulunan kıt'at ve 
b:ı lleısesatlarla hastaneler ve 
~ tktepler erzak un yem ve ek· 
ı_ tk nakliyatının pazarlığı yapı-
Caktır. ihalesi 31 - 5 • 932 sah 

~tıü saat 15,30 da komisyonu
'-lltda yapılacaktır. Taliplerin 
ttlttnamesini almak· üzere her 
ltt? •e pazarlığa iştirak. edecek· 
ttı· 111 de vakti muayyenınde ko-

18Yonumuza müracaatları (368) 
(2323) 

• • • 1 . 
t · cı muhabere alayında mev-
' lll 300 araba gübre pazarlıkla 
1'lılacaktır. ihalesi 2· 6·932 per-
tınb.. .. .. t 15 k . " '" gunu saa te omı s-

10nu 
b:ı • muzda yapılacaktır. Şartna· 
~•ni 1 k ·· h ·· k b:ı' a ma uzere er gun o· 

i,:~Yonumu:za gübreyi görmek 
at 'Yenlerin de birinci muhabere 
it 8.Y•na pazarlığa iştirak edecek-
tın d k . . d k b:ı" e va tı rnmıyyenın c o· 
1
'Y0 numuza müracaatları. (.,63) 

(2318) 

K. O. kıt'atı ihtiyacı için 128 
ton odunla 1. F. kıt'atı ihtiyacı 

için 92 ton odun pazarlıkla alı
nacaktır. ihalesi 2·6·932 per
şembe günü saat 14,30 da ko
misyonumuzda yapılacaktır. Ta~ 

)ip'.erin şartnamesini almak üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatla -
rı. (364) ~23191 

* * * 
III. inci muhabere alayındaki 

70 araba gübre pazarlıkla sah· 
lacaktır. ihalesi 30-5· 932 pazar
tesi günü saat 16 da komisyo 
numuzda yııpılacaktır. Gübreyi 
gö mek istiyenlerin mezkur alaya 
ve şartnamesini almak istiyenle· 
rin her gün komisyona ve ihale-
ye iştirak edecekleı in de vakti 
muayyenınde komisyonumuza mü
racaatları. (334) 2187) 

* • * 
K. O. ve birinci fırka kıt'at 

hayvanatı ihtiyacı için arpa ayrı 
ayrı şartnamelerle ve kapalı 

zarfla miinakasaya konmuştur. 
ihalesi 6-6·9.l2 pazartesi günü 
K. O. nunki saat 15 te ve fır
kanınki saat 16 da komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her 
gün ve münakasalarına iş~irak 
edeceklerin de vaktı rnuayyende 
teminat ve teklifnamelerile ko-
misyonumuza müracaatları. (297) 
(204o ı 

• * 
lzmitteki kıt' anın ihti>•acı için 

30,500 kilo şeker kapalı zarf 
usulilc münakasaya konmuştur. 

lhnlesi 12 Haziran 932 przar 
günü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere komis-
yonumuza her gün ve münaka
saya iştirak edecek!erin ise ıhale 
tarihinde lzmitte 23 üncü fırka 
satın alma kom syonuna mura
caatları. (329) (2167) 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi ihtiyacı 

için 320 kilo francala ve 170 
kilo tere yağı ve 1500 adet 
yumurta ayn ayrı şartname~erle 
ve pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
31 - 5 - 932 sah günü aşağıda 
gösterilen saatlerde komisyonu
muzda yapılacaktır. Talipler şart· 
namesini almak üzere her gün 
ve pozarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyende lıonıisyonu-
muza müracaatları. ı359) (2294) 

ihale Saatleri 
1 ere yağı 16 da 
Yumurta 17 de 
Francala 17,30 da 

• * * 

Cemiyeti Tedrisiyei İslamiye ile • 
yeti umumiyl'si, Haziranın üçüne mü· 
sadif önümlizdeki cuma günil senelik 
içtimaını aktedcceğinden a:r.ayı kira· 
mm ye\·mü mczkurda saat ikide Da· 
rüşşafakayı teşrifleri rica olunur. 

Seyit Arif Bey çaftrıhyor 
Jsıanbul !\1üddeiumumiliğinden : Gü· 

müşh:rne nzalığınd:ın miitckait Seyit ı\rif 
Beyin ikramiye ini nlmak Ü?.erc 11.cilrn 
memuı h·etimiıe müracaatı 

ı'1atbaamıza gelen eserler: 

ileri - Geri 
Edebiyat fal\ulrcsi başklltibi çubukçu 

zade i\1 ıtkı Bey tarafından bu isimle 
güzel bir eser neşredilmiştir. l\lütareke 
senelerinin ııcı intıb:ılarını ve zder ta· 
hassuslerini te bit eden men~ureler bu 
kitabın muhte i) ııtını teşkil edi)'Or. Sıtkı 
Bey "lnkılftbın oluşunu 'c bu olu~un 
hep~canlanrıı dc~işcn bir devnn başında 
h:ıdiccleıi bizzat ~örmüş \'c ,·aşamış bir 
adam olnrak,, tesbit etmektedir. Ta,·siyc 
ederiz 

Galatasaray 
Uu güzel mel. tep mecmuasının 1 (i 

ıncı sııyıst bilhass:ı son sınıf talebesinin 
hudretli istidat 'e kabiliyetleri ifade eden 
yazılarla intişar cmıişıir Tavciye ederiz. 

iki çift göz 
Supbi Nuri Bey muhtclıf küçük hi· 

k~yclcrlni güzel bir cill halinde toplamış, 
'ücudc gelen eser Sühulet kütüphanesi 
tarrıfınıfon b:ıstınlıp ncşredilmişıir. l~dc· 
biy:ıt karileı ine ta n;i ye ederiz. 

l~a. Al. komisyo· 

~ ilGnlara 

ldııreleri merkez kumandanlı· 

ğınn merbut müessesnt ihtiyacı 
için 30 ton şeker kapalı zarf 
usulilc satın alınacaktır. Münaka
sası S haziran 932 pazar günü 
saat 14,30 da Tophanede merkez 
kumandanlığı satın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve iştirak 
için de şartnamesi veçhile hazır· 
lıyacakları teklif mektuplarını 

ihale gününün muayyen vaktin· 
de müse!sel numaralı ilmühaber 
mukabilinde komisyon riyasetine 
vermeleri. (269 (1955) 

Snfranboludaki kıtaatm ihtiyacı 
için 60,000 ldlo sığır eti 10 mnyıs 9:ı2 
tarihindt>n itibaren ıtı gün müddetle 
kapalı znrf usuliyle münakasa) n ko -
nulmuştur. Taliplerin şartname;> i gör 
mek üzere her gün miinakasayn işti· 1"'1~......;;.;,..,~~~:!'-~~~~~~~!iiı 

· ı Kadın ve do.'.rurn hastalıkları rak edeceklerin ise temınn ı muvnk- 6 

kate ye teklif mektuplarile birlikte Mütehassısı 
yevmü mezklırda Snfranlıoluda satın Doktor 
alma komi. ronuna müracaatıan üseyin N aşit 
(273) (1924) Türbe, eski Hilaliabmer binsıa 

* • • 
K. O ihtiyacı için 6,000 kilo 

bir·nci fırka için 6,000 kilo Ça· 
talco müstahkem mevki için 
1370 kilo sığır eti ve hastaneler 
ihtiyacı için de 1527 kilo koyun 
eti ayrı ayrı şartnamelerle ve 
pazarlıkla alınacal<tır. lha!esi 
29 - 5 - 932 pa2ar günü aşağıda 
gösterilen saatlerde yopılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 

No. Tel. 226 2120 

üzere ber gün ve pazarlığa ıı
tirak edecelderin de vakti mu· 
ayyende lrnmisvomımuza müra
caatlar. (361) (2296) 

ihale Saatleri 
K. O. nunki 14 te 
Birinci Fırkamnki i4,30 da 
Çatalcanın ki 1 S te 
Hastahanelerinki 15,30 da 

Keşif bedeli 3079 lira 40 kuruş o'an Selamiçeşme-Maltepe 

il " 
545 

" il 444 

" " 
322 

" 86 

" 16 

" 4 

" 

" 

yolu: Teminat 231 
,, Beyojlu 26 ncı ilk 
mektep tamiri: Teminat 41 

" Beyojlu 9 ncu ilk mek-
tep tamiri: Teminat 33,S 

" Efdalzade medresesi 
tamiri: Teminat 24,S 

Yu~arda yazılı inşaat münakasaya konmuştur. Talip olanlar 
tafsilat almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün Levazım 
müdürlüğüne ve ihale günü olan 2-6·932 perşembe günü de te
minat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi En
cümene müracaat etmelidider. 1987) 

Üsküdar teşcir sahası için 250·650 metrelik bir buçuk parmak 
kutrunda demir su borusu pazarlıkla mübayaa edilecektir. Talip 
olanların Mayıs 30 paıart~si günü saat (15) te Üsküdar Belediye• 
sine müracaatlar:. (2338) 

lstanbul Belediyesinden: Mecidiye köyünün şehir hududu da
hiline alındığı ilan olunur. (2336\ 

Yüz elli çift kadın çorabı, yüz bır hasta abası, dört yüz elli 
kilo pamuk, pazarlıkla alınacaktır. Talip olanJar panrlık için yüz 
lira teminat makbuz veya mektubile 30-5-932 pazartesi günü saat 
on beşe kadar Daimi Encüm ne miiracaat etmelidirler. (2334) 

Fatih Belediye Şubesi rnüdirıyetınden: Cibalide odun iskele
sinde belediye mali yazıhane arsası kiraya verileceğinden talip• 
Jerin Haziranın 16 cı perşembe günü saat 14 te daire Encümenine 
müracaatları. (2333) 

Eminönü belediye şube müdiriyetinden : Kapalı zarf usulile 
müzayedeye konulmuş olan Koska caddeıinde 112 No. lı maa 
oda dükkan enkazına talip zuhur etmedığinden açık müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanların Haziranın dördüncü cumartesi günU 
saat on beşte encümene gemeleri ilan olunur. (2332) 

Ortaköyde lnönü yatı mektebinde mevcut olup satılacağı 26 
Mayıs 932 tarihinde ilan olunan müstamel elbise, çamaşır yatak 
yorgan çarşafları pamuk yorgan yastık karyola çinko ve saire 
mektep . talebesinin diğer mektebe nakli dolayıslle mezkur eşya
ların 2-6·932 perşembe günü saat ondan on beşe kır.dar mahal
len müzayede ile satılacağından mektepte bulanacak memuru 
mahsusuna müracaat edilmesi ilan olunur. (2335) 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe Alınıyor 

1 - 1932-1933 ders senesi için Istanbul' da bulunan Kuleli 
ve Maltepe Askeri Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mekteple
rine talebe alınacaktı. 

2 - Liseler 9, 1 O, 11 inci sınıfları (1, 2, 3) üncü, orta mektep
lerde 6, 7, 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400:500, Orta mektepler kısmında 200:300 talebe alına
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden başka 
giydirilmesi, teçbizah, kitap ve sniresi hükumete ait oldağu gibi 
ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine terfi 
ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümburiyet Ordusu için 
zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun
dukları yerlerde 1 Tem muz 932 de başlar. Ve Ağustus 932 tari
hinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa 
ders senesinin devamı miiddetince sivil liıe ve orta mektepler
den nakil sureliJe talebe alınmıya devam olunur. 

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

6 - Mektep!ere girmek için lazım olan şartları muhtevi kayt 
ve kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik şubelerin
de mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplerine müracaat ederek mezkur şartları öğrene 

bilirler. (2 l 80) 

Jandarma satına ma komis- · 
yonu~1dan: 

Numunesine göre 118: 128 adet tevhit semeri pazarlıkla alı
naca l<tır. Taliplerin 30·5·932 pazartesi günü saat on birden on 
bir buçuğa kadar kom"syona müracaatları. 

Piyango Müdür
lüğünden: 

Kapalı Buik marka yedi kişi
lik 928 rr.odeli müstamel bir oto· 
mobil satılacağından almağa ta· 
tip olanlar görmek için Taksim'
de Scnihi bey garajına müracaat 
için de piyango müdürlüğü mu· 
hasebeciliğine müracaatları. (~309) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastahklar MUtehas•ısı 

Cumadan maada her gün öğleder. 

sonra ant (2,30 dan 5 e kadar lst:tn· 

bulda Di\'anyolunda 118 numaralı ha 

su i lmlıincsindc dahilf hastahklan 

muayene \'e tedn\i eder. Telefon: l• 
tanbul (2. 22398) 
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Türk 

Zerinin en 

büyük vaziiesi 

nedir 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

Tutumlu VE 
Muktesit 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
.. 

Bankasından 

Bi~ Hllftll 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Kartal'da istasyon karşısında maa bahçe bir kuyusu mevcut 

(1500) lira kıymeti muhammineli 1271 zira miktarındaki gazino 
19- 5 - 932 tarihinden itibaren yirmi gün mllddetle ve dört mil- . 
aavi taksitle temliken satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 
lbalei evveliyesi 8 - 6 - 932 çarşamba günil saat 16 da icra kılına
cakbr. Bilumum masarif müşteriye ait olup taliplerin yevmi 
mezkürda Kartal malmlldürlüğüne müracaat eylemeleri. (2316) 

Gedikpaşada jandarma sa
tınalma komisyonundan: 

Yirmi ili yirmi bet yerli ylln battaniye 30-5-932 pazartesi 
gilnü saat ondan on bire kadar pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
mezkfır günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaat-
ları. (2329) 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
550: 568 adet arka çantası pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 

30-5-932 pazartesi günü saat dokuzdan ona kadar komisyona 
muracaatları. 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
2300: 2380 adet ekmek torbası pazarlıkla alınacaktır. Taliple

rin 30-5-932 pazartesi günü saat 10dan on bire kadar komisyo
na müracaatları. (2312) 

1 Devlet Dem lryolları ilanlAra ı _______ __. 

On bin ton lave maden kömürü kapalı zarfla mllnakasaya kon
muıtur. Münakasa on dört Haziran Salı günü saat on altı buçukta 
Ankarada Umum Müdürlük binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsillt almak isteyenler beşer liraya aatımakta olan ıart
nameleri Haydarpqa ve Ank~ra vezneleriaden tedarik edebilirler. 

(2245) 

!il =VAKITın ~ı 
'. I K ~~~~ilz ~~.~~~~ 

iş ocaaı 
.6. l ler sınıf işsizlere iş ve istiyenle

re işçi verilir . 
..& iş ocağına ortak alınır, Sirkeci 

Babıali caddesi telefon 2:3495 - ---
Çok ucuz acele satahk -

ft"ındıklıda dere içinde Osman çavuş yo
kuşunda 15 17 1- ve 17 numaralı hene· 
ler yok fi atına 1 O gün zarfında sahibi 
tarafından saolıktır. Denize ve Beyoğ· 
!una nezaretleri vardır. içindekilere mü· 
racaatlan (2927) 

Acele satthk iki ev - Yeni 
inşa edilmiş kArgii' alcı oda, birer mut
fak, banyo, kuyu. terkos. havagazı. elek
trikli, bahçeli haneler satılıkcır 

Süleymaniyedo Kanunt medrese so
kağında 7 numarada Recep ustaya mü
racaatları 

Kalfa aranıyor - Büyükdere 
eczahanesi için muktedir bir kalfaya ih· 
tiyaç vardır. Talip olanlann mczkôr cc
zah:ıneye müracaatları. 

Para yahut her nevi eşya
l lükômet memuruna kefaletle yahut ipo
tekle verilir. Saat 9 - 12 arasında müra 
caat. Istanbul BahQekapı dördüncü Vakıf 
han asmakat 29. 

iş arıyor"m - Ali bir mektep · 
ten mezunum. Vesikam mevcuttur. ls
tanbulda şirketler ve müesseseler nez· 
dinde veya taşrada tüccar kAtipliğt, ka· 
siyerlik ve buna mümasil bir vızifc arı

yorum. Istiyenlerin Kandilli postahanesl 
posta kutusu numara 10 ~ezihe adresine 
yazmaları. 13026) 

Kirahk - Maçka'da Narmanlı a
partmanında beş odalı bir daire azimet 
hascbile mutedil fiatla kiralıktır. Sıcak 

su, elektrik, gaz tesisatı Yardır. Kapıcıya 
müracaa t. 

Her üç şekildeki Krem Pertevi 
cilde olan menafii itibarile kış 
ve yaz istimali ihmal etmeyiniz. 

Ademi iktidar ve hel 
gevşekliğine 

karşı en müessir deYa SERVOIN hap

landır. Deposu. Istanbul'da Sirkeci'dc 

Ali Rıza Merkez cczanesidir. Tafraya 

150 kuruş posta ile gönderilir. Izmir'de 

Irgat pazarındaki, T rabozon 'da Yeni Ferah 

eczanesinde bulunur. 

, VAKii ~ 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul VakıL 

Abone tf&rtlar1: 
l J o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 t 450 2700 

!,!!n !&rtlarımız: 
Resmi Hususi 

Sa an I O .Kş. l 2,50 Kş. 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk ilin !•rtlarımız : 

ı 'i .ı 4 l · 10 lJefalı • 
30 50 65 7 5 100 Kuruş 

A- Abonelerimizin her üç aylı-
3 ğt için bir defa meccanendir. 

B - 4 satın geçen ilAnl:ınn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

GORULMEM1Ş TENZILA1 

Sultanhamamında 

LAR 
MAGAZASINDA 

l\1evcut Avrupa Mallan 

YOK BAHASINA 
Elden Çıkarılıyor. 

Bu 15 Günlük 
Fırsatı Kaçırmayınız. 

Müddeti 1-16 Hazirana kadardır. 

Avrupadan diplomalarla mu11ddak birinciliği ve en büyük 'il' 

fer nışanını ibraz ettiği ıribi Türk zekisı, Türk ıan'atı. Toılf 
sermayesi ve Türk amelesiyle ihzar olunmuştur. 

ile SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCEIC. 
ağaçlar çiçekler ve nebatat ilzerindeki brtılları, tavuklar ft 
kümes kuşları ile sair hayvanat üzerindeki pireleri ve böceklef 
ve bilümum haşaratı mevti ebedi ile katiyyen öldürülür ve bit 
daha dirilemezler. Aksini ispat edene 5000 Liri 
tazminat verilir. Devlet demiryolları, Şark demiryolları, Seyr_.,. 
fain, Hililiahmer, Gnlbane, Cenahpafa, Haseki hastaneleri vr 
sair büyük hastanelerle Sıhhat yurtları, Yatı mektepleri, bilyllk 
oteller, büyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford ku~ 
panyası, ve bilumum müesseaatı milliye ve ecnebiye FA YD 
istimal etmektedir. ismine ve markasına dikkat ediniz. H ..... 
Ecza Depoıu. _/ 

O sküdar Malmüdürl üğündeıı: 
Satılık çayır: Üskildarda Altunizade mahallesioill 

(Prevantoriyom) milessesesinin bahçesinde hayvanat besliyeoleı' 
yarar tahminen 150 dönüm miktarında taze çayır satılmak nzeıt 
müzayedeye konulmuştur. Otu görmek arzusunda bulunaoltt 
m11hallinde Prevantoriyom müdürlüğüne müracaatla görüp ~ 
izahat alabilirler. Muhammin kıymeti 150 liradır. Taliplerin % 1, 
pey akçelerile 30 - 5 - 932 pazartesi günü saat 15 te ÜıkO~ 
malmüdürlüğüne müracaatları. (2190) ..,,,/ 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye ldareslndell ~ 
Beşiktaş ta akaretlerde 5-9, 97 numaralı haneler ikişer 79 numaralt hane ol 

sene 1·3, 7, J 1, 13, 23 numaraiı dükkO.Olar birer. sene v~ 32 . numaralı d~ 
iki sene, 16 numaralı dükHn üç sene müddetle ıcar edıleceğinden şehri 

on sekizinci çarşamba gününden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye 1' 
edilmişti r. Talip olanlann ve daha ziyade malômat almak istiyınlcrln Hı~ 
on birinci cumartesi ıünü saat on üçe kadıır mahalll mezkOrda 54 nu Jf. 
Mütevelli kaymakamlığına yevmi mezkOrun saat on üçünden on beşine kadar 
tanbul Evkaf Müdiriyetlnde idare encümenine müracaat etmeleri. (2097) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1932 dedir 

Büyük ikroıniye ~0,000 liro~ır _. 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler Ye 2(), 

Liralık bir mükafat vardır. 


