
Fransanın bizden 
alacagı yumurta 
Ankara, 8 (Va.kıt) - Fransa hü. 

kOınetison üç aylık kontenjan listesi· 
ne, memleketimizden 750 bin kilo yu .. 
murta koymuştur. 

VAKiT 1932 kuponu 
Bu kuponu ke ip ~akla~ ınız.. 

1 k mektep r:ı.lcbe inden; 
50 tane~ıni getırene 1inci sınıf 
60 ., ,, 2 n 

90 " " 3 " 
210 " " 4 • 5 " 

kıta ları id~rC' tarafınd n hedive edilır. 

15 ıncl Yıl * Sayı : 5119 . - --- Cumartesi, 9 Nisan (4 üncii ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş 

'ıu1111uıı11mıı11111nııııııııııh1111111ııııımıı11111nı»1ııımu1111111ııııııı11ıı111uuıııımııııı11111ıınuıııı111 11111ıııııııııııı1111111ımııııııı11111ıııııııııttııı111111ıııııııı111111111ııııııuııı11111111ııınıııııııınıııuıııııııııııımrtrıııııııııııııııııııııınııHınııııııııııııııııruııın111ııı111r11111ıu111ruM1H111ıııı111ıı111rı11nmııııırııı1111111 ıııırııııı11111111111ııı1111111111111ııııııııınııııııı~ 

iFır a gur un ·· tçe ç ğı ı kapatma üzere m ·· vazene i 
J vergisi i itt · abul ed ceği muhakk k g ·· rülüyor 1 
İ Ankara, 8 (Yakıl) - ihtisas mahkemelerinin bUtçede tasarruf le• Yann (bugUn) saat onda toplanacak Fırka gurubunun son açılı ka· : 
% mini dolayıslyle kaldartlacaaı şaylaları astlsızd1r. Kaçakçılar beyhude patmak Uzere hizmet bedellerinden seyyanen yUzde on kadar s 
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Barut 
inhisarında 

Muamehlt sür'atle 
Tetkik edilmelldlr 

Bundan bir müddet evvel devle -
tin varidatına iştirak ettiği anonim 
şirketJerin idaresine ait suiistimal 
şekillerinden bahsederken, bu şir
ketlerde hakim bir vaziyet alan ba• 
zı hissedarların gerek devlet varida 
tına, gerek diğer hissedarların me • 
nafiine ne mühim zararlar verdiğini 
bu sütunlarda teşrih etmiştim. Bir 
kaç gün evvel Aydın meb'usu Maz -
h~r Müfit be-yin barut ve fişek in· 
hısarı idare!'inin muamelatı hak • 
kında bana verdiği m~himat, bu hu
susta evnlce yazdrğım mütaleaJarrn 
ne kadar doğru olduğunu göstermek
le beraber, menu bahis idarenin 
a~tık. rslahr imkansız bir .safhaya 
g~mıış olduğunu ispat eder bir şc .. 
kıl ve mahiyettedir. Onun i~in bu 
mevzu iherinde biraz tevakkuf etm~ 
Yi faydalı buluyorum. 

Bize kuvvetle temin edildiğine gö. 
re, revolveT fişenklerinin tanes· A 
rupada (50) d 1 v . para ır. Fakat barut ve 
fışek inhisar idaresi bu fı'şekI . 
(6) k erı 

~~~ satryor. Bu suretle be • 
her fışegın fiyatına ( 4) kuruş (30) 
para zam yapıyor. 

. Gene hariçte barutun kilosu (30) 
kuruştur, İnhlqar idaresi ise baru • 
~ gene YÜk~k fiatla satıyor. Avcı • 
ar bir el silahı ancak (12) kuruşa 

atabiliyor. 

~una ~ukabf!, bnrut inıhisar ida 
~~~l kendısine imtiyaz veriJirken 
.ukılmete senede yalnız (250,000) 
~:a vermeyi taahhiit etmiştir. Bu -

P 
nla beraber maliye vekaleti bu 

araYI · k 
1 · şır etten alamamaktadır. Faz 

(al 5o)larak, hüktlmet, şirkete vaktiyle 
• ıniJy 1' 

bu on ıra sermaye verdiği ve 
Paranın ·· d ( 

zi (15o OOQ Y~z e 10) hesabiyle fai-
bile 1' ) hra ettiği halde, bu faiz 

a ınarnaınakt d 
B a ır. 

arut ve fi k . 
nin imti... şeıı ınhisarı idaresi • 

' .J az mukavel · · · den memleket' . esıne ıstına • 
- ımızde ha t f' şengi fevkalade . ru u ve ı . 

satmakta old ~hır surette pahalı 
dog-rudan do_ugunu ve hükumetten 

gruya bü ·· · . · 
malt yardrm görmfü:s b 1YUık mıkyasta -. u undu- dü ŞünenJer bir ş" h . gunu 

' y up esız bu 'd . 
inhisardan mütevellit ~darenm 

1 ·u·-· . b' varı atr ne. 
re el'e gı ıgını ır türlü anlıyamaz 
lar. FAaknhytabma~d<ıkta. ~~kları da var 
drr. a u ı arenın ıç Yii .. b. 
tetkik · edilirse hayret e~u ıraz 
-··ku d -·ıd· ç·· nıemek 
mU ~ egı ır. • unkij bu tetki • 
kat, hır takım ecnebı1erin barut 
fişek inhisarı denilen bu idareyi d v~ 
Jet menafii aleyhine dönen ne nı ~; 
hiş bir dolap haline getirnıiş oldu~~ 
lanm gösterir. 
. Şimdi vaziyeti tenvir için bir az 
ızahat verelim: Fransada revolver 
fişenkleri inhi ıuı namında bir şir. 
ket vardır. Bu şirketin en büvük his 
sedarr M. Holdin isminde bir Fran -
sızdrr. Gene bu Fransızdır ki, bi ... 
zi.rn barut ve fisenk inhisarı şirketi • 
nın ekseri hisselerini ele geçirmek su 
~;tiJ 1~ idaresinde kendisi için ha • 

D1 hır l':ıziYet ihdas etmiştir. Bunun 

Mehmet Asım 
L Alttarah 2 inci sayfada ] 

Hezimet! 

Planı hezlmote u§rryan 
M. Tardiyö 

Tuna devletleri meselesini ko 
ııuşmak üzere Londrada toplanan 
cörtler konferansında ihtilafların 
baş gösterdiğini, Fransa· lngiltere, 
Italya· Almanya tezleri arasında 
zıttiyetler ortaya çıktığını dün 
haber vermiştik. 

Gelen son malümat, dörtler 
.konferansının dağıldığını bildiri~ 
}Or. Bu işede önayak oJan Tar-
diyönün pJam, ilk safhada bo
zulmuştur. 

Bunu gösteren netice etrafın
daki tafsilat ikinci meselenin 
siyasi cepheden tahliline ait ya
zı da ikinci sahifemizdedir. 

Sıfır! 
Zehirli gazın tesiri 

sıfıra indi ... 

lngilterenin harbiye nezaretinde 
çalışan kimyevi müdafaa tetkikatı 
dairesi son günlerde zehirli gazların 

l Alıtarafı 2 inci sayfamızda 1 

Siyasi hudutlar baki kaldıkça •• 
Hudutlar dahilinde görülen her müsellah yabancıyı 

bütün milletler dışarıya atmalıdırlar! 
Hariciye vekili dün Cenevreye hareket etti. ilk celsede konuşulacak tezimize alt 

tafsilat konferansın umumi katipliğine gönderilmlştir 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
hey dün aksa.mki ekspresle silah • 
larm tahdidi konferansına işti • 
rak etmek üzere Cenevreye h~re
ket etmiştir. 

Tevfik Rüştü bey dün öğleden 
evvel muhtelit mübadele komis • 
yonunda Yunan fevkalade murah 
hası M. Sakelaropulos'u ve öğle .. 
den sonra da mübadele komisyo· 
nu Türk başmurahhası Şevki 
heyi kabul etmiş ve komisyon iş
leri hakkında izahat almıştır. 

Vekil bey saat on beş buçukta 
(Harbin ilgası beynelmilel birli -
ği) lstanbul mümessili Mm. Des 

MSi& *i**itl , 

Gençlik 

Fougere'i kabul etmi~tir. 
Sirkecide 

Saat on yedide Sirkeci istasyo
nuna gelen hariciye V'ekilimiz 
burada vali muavini fazlı, polis 

müdürü Ali Riza, muhtelit müba 
dele komisyonulldan Şevki, Ke 
rim, Cevdet, F ahrettin Celal bey 
lerle M. Andersen Ticaret odas 
reisi Nemlizade Mithat bey ve şe 
rimizdeki sefaretler erkanı ta 
rafından selamlanmış ve teşyi e 
dilmiştir. 

a' evfik Rüştü bey harelietinde 
evvel bir muharririmize şunlar 
söylemi~tir: 

"- HükUınetimizin sila.hlarm tah 
didi hakkındaki tezini tafsilatıyl 
izah eden bir muhtıra dört nisand 

konferans umumi katipliğine gönde 
rilmiştir. Konfe-ransrn ilk celsesin 
de tezimizin müzakere edileceğini ö; 
rendim. Söz alıp almıyacağrm şüp 
hesiz müzakeratın cereyanına bağ 

1ı bir keyfiyettir. Konferansa gön 
derdiğirniz muhtıra pek yakında neş
redilecektir.,, :!~i~:~! kuracak l 

Değil midir?! l T. Ru,tu B. Sirkeci istasyonunda 

Tevfik Rüştü bey Mm. Des 
F ougere'in ziyareti hakkında da 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

~ Sabık Alman velihatı Re
larmda kullandıldarı lisan he-' ı·sı·cu·· mhur olmak ı·stı·yor' 
yecanlarla karşılandı. Bu ha- ~ • 
berimize ait tafsilatı üçüncü ~ 
sayfamızda bulacaksınız. ( 

Dün MiJli Türk talebe bir· 
!iği yeniden teşkil edildi. Çe
kilen baıı murahhasların istifa-

Akisler: 

Zuhuru haşerat 
Dün, takvim şu müjdeyi veriyor

du: Zalıuru Jıaşerat! .• Bu haber, yal
nız pirelere, sivri sineklere, yılanla
ra, akreplere, kertenkelel~re ait de-

ğildir. 
Bahar güneşi, kar altında uyuklı· 

yan bütün Tıaşereler gibi, damarları
mızda ve kafa/anmızda uyuklıyan ha
şereleri de ıtgandırır ! 

Dikkat ediniz: YeşU dallar üstiin
de öten bii.lbüller kadar yeşü dallar 
altında öksüren göğüsler vardır.. Ve 
ekseriya, gök gürültülerini top gürül
tüleri takip eder, yer yüzünü, nisar. 
yağnuırile beraber dökülen kanlar 
sular! 

Zal1Uru Jıaşerat! .. Takvimin bu u~ 
ğursuz yaprağı, bize inlerinde, yuva
larında, 11umurtalarında bir mevsim. 
lik uykuya dalmış haşerelerle beraber 
lıançerelerde, ciğerlerde gizlenen mik 
ropların ve kınlarından sıyrılmak için 
sahursuzlanan kılıcların da canlanma 
demi geldiğini söyliyen bir kara ha· 
bercidir! 
Toprağın, Tıer kuru çiçeğe ve her 

cansız böceğe lıayat verebilmek için, 
qaliba bir t;ok taze vücutlan lıazmet
miye i/ıtiyacı rar. 

ilk bahar, şu eski nazariyeye bir 
daha hak rerdiri!lor: Tabiatta hiç bir 
şey var ve lıiç bir şeu yok olmaz! 

Yusuf Ziy11 

Almanyada reisicümbur intiba
hı hazırlıklıkları son safhasına 
gelmiştir. Yarın, intihap yaptla· 
cak, ya Hindenburg kazanacak, 
ya Hıtler... Şimdiki halde, en 
kuvvetli görünen ihtimal, Hinden
burgun kazanmasıdır. 

Dün, Hitlerin kazanması ihti
malini endişeyle mülahaza eden 
ve vazıyeti büyük bir alakayla 
takip eden Avrupa devletlerini 
büsbütün kuşkulandıracak bir 
haber geldi : HitJerin yerine sa
bık Alman veliabtı namzetliğini 

koymak istemiş, •.• Fakat, babası 
razı olmadığından vaz geçmiş ! 

Ajansın bu hususta verdiği 

telgraf şudur : 
Berlin. 8 (A.A.) - Gazetele

rin verdikleri bazı haberlere gö-
re, sabık alman veliahh yeniden 
yapılacak reisi cumhur intihaba• 

tında Hitlerin yerine namzetlifi· 
ni koymayı kabul etmiş, fakat 
sabık kayserin bu huıusa mu• 
vafalıat etmemesi üzerine bu 
ta1avvunından vaz gcçmi.ıtir. 

=== 

Dün ıehrimizde spor çok hararetli ieçmişlir. Resimlerimiz 
Kadıköyünde yapılan atletizm bayramiyle, Çoban Mehmet ve 
Himmet pehlivanlann karşılaşmalarmı gösteriyor. Tafoilatmı be
şincide spor sayfamızda bulacaksınız. 
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11 ... :-:;~-...: 1-......-T-e_l_g-ra_l __ B_a_b_e_rl_e_r_I - ... ,, 
teeir ve tahribini srfıra indiren mü- D •• ti k f d " ld ' 
:: ':n!e!nf ıı:ır~ed:!:~uerden !:~:: or er on eransı agı 1 • 
ve tecrübelerin semeresi olan bu keş.o 
f e dair Londra gazeteleri şu maluma 
tı veri~r 

"Tecrübeler esn&S!nda müteaddit 
. adamlara kar§ı zehirli gaz kullanıl 

Tardiyö, diplomasi tarihinde emsali 
görülmiyen bir hezimete u{lradı 1 

m~~ zehirH gaza müz:ıt yeni keşifle Bir Fransız gazetesi yazıyor·"Biz Londraya para ve ameli sabaya 
mncehhez olan bu adamların hirl de • ' 
'her hangi bir zarara uğramamrşlar. 
tecrübeden sonra muayene edilmişler 
gayet tabii bir h!tlde k:ıldrklan ve 
srhhatlerlnfn hfçbir tahribe uğrama -
dıY,, anıa,ılmıştır. 

Yeni keşif gayet müe•!ir bir miida 
frıa va..'lıt.Mr olduktan ha<;ka bütün 
inq,nlıik ic;in hiivfik hir njmet tecı1riJ 

ediyor. Bu Myede :r.ehirli gaz homha
larıyle taınnıu ub'r.yarı bir ı;ehrin 
halokı ölüme mahkı'im olm,vacalctır. 

Fakat bu muvdfa.Jontin elclt e • 
t1ilmesi için bir ~k fe<takiırlıklara 
kıl.tlanılmnıriır. Tecrii™-leri irf n,.e erlPn 
blnba!lll G:ılvoy i'ci hafta evvel hu vii7. 

tlen ölmüstür. lf> f'ene"en rnori 7~hi r 
li ,;aza miizat matfıfeleri hnlmrva 
t.alışan Galvay htr gün en miithiş ve 
en tllhriokAr gazlerJe oğra~tyor \'C 

tecriihelerini y3pıvordu. 
Zehirli gaz tecrübelerine maruz 

bıtrakılanlann hepsi havatıarını is
tihılcar ederek r.ehirli ~azlerin tel.-!\ • 
sUf etti!H . ~ah'lva girmiı:ı1er ve hin
bqı Galvav bunlara gazm muzadd:-
111 tatbik et.miştir. 

Um11mt hupte zehirli guler yii -
ziinden öJeııler pek «"'lı'rlur. Yıılrır,; fn 
riliz askerlerinden bir milyonu ze • 
Jıirli gaze mttruz kalnrnk ı~trrnp ce 
mic:ıler ve btt11 Jann 100 000 i 7,eh ;ı 1i 
g:ız tesiriyle ölmiic-4 fü, Geride ka • 
lıınlann çoğu dit hastahl--hnnrl nn, 
ı?Ö7. ai?nlanndan. kıtlo ve ciıYer zaif. 
Jl~lrıden mtızütrir>tHer. Yt>TIİ kesifcıe 
b••r.1'\nn birine yer hrrakmavor. 

m::=:::c:_ 

tunlan sövlemi:1tir: 
"- Ben beynelmilel bir birli~in 

Türkiye mümeMili olduğunu ~öy • 
)iyen ,.e harp aleyhinde çalr~ak 
maksadryle teşkilit vüeude gettril
ıne'Sini. p'"opaganda yapılmasını isti • 
yen Mm. Des Fougere·e, eğer hakika
ten harp alP.~htanysalar tahrlidi fes 
1ihıtta yardım etmelerini söyledim. 
Tiirkirede. dedim, sulh pronagandnST 
yaı:mn·a lüzum yoktur. Ciinkii bü
tün Türk milleti, büyük setinin em 
ri altında samimiyetle Ye ycln·ficut 
olıtnk sulhc,:üdür • Ye ilAve ettim: 
Harbe hakikaten mani o1m-ıJ, istivor
aann; sfze bir formül sövJlyevim: 
"Siyaal hudutl!lr haki kaldrk(a hu • 
dutlar dahilinde göriinen her müco:e1-
JAh yabanetyJ her mi11et aynı ~kil
de atmalıdır. Bu hususta tecavüz 
veya ademi tecavüz nriilA.hazası olma 
ınal1dır. Di~er bir formül de bir dev 
Jetin hodutlan haricinde başka bir 
devlete taarruzuna mbi olabilmek 
için bir milleti teşkil eden fertlerde 
bu harekete aleyhtar bir zihniyet ha
tul olmamna çalnıımaktTl'.,. 

Vekil bey Vasin~on. Londra 
Yt' Madrit elçilerinin bir müd -
det kalmak üzere Ankaraya gele
celf~eri ve Mnıkova sefirimiz Hü
seyin Ra~ıı> bev;n de ismet paşa 
ha!!retlerinlıı Ruıya seyahatine 
ait Drogramı hamilen bir kile ~ü
ne kadar ıelırimize lleleceii ha • 
ber)eri hl\kkında da demittir ki: 

Ruaya seyahati 
- Ankaradan hareket ettiğim gü

ne, !Mil ~rşamba akşamına kadar 
aefl'rlerimizden bir lnsmınm Anka • 
raya ~fnlmaları hakkında karar • 
Jqtmlmıı bir şey yoktu. Bunlar her 
zaman bUtçenin tetkiki sıralannda 

ç&an huadislerdendir. 
Hiiıleyin Ragıp bey de başvekili • 

ndzl Odesada karşıhyacaktı. Bura
ya gelmesi hakkmda kararlaşmış bir 
val!fyet yoktu. Fakat belki de yeni 
bir telgraf ~)mittir. 

Cenevrede ~ aitı gün kaldıktan 
sonra buraya döneceJ-im. Nfsanm 22 
nya 23 ünde l•tanbulda bolunacağJ
nn iimit ediyorum.,. 

Tevfik Rüqü heyle birlikte 
Siva1 meb'uıu v" haricive ent.Ü· 
meni mazbat" muharriri N,.cm,.t • 
tin Satlık ve harir;ve Vf">k~ 1~1 'hi
rind da;Teıi.,,d•., Feri ..ı,,n VP. r.~
m.al ~vl•" de Cenevreye hareket 
etmitlerdir. 

kadar çıkarılmış bir fikirle gittik. Fakat davayı kaybettik!,, 
Londra, 8 (A. A.) - Dörtler kon-ı 

feransı bir buçuk saat sUren bir ce!• 
seden sonra .müzakereye hangi gün ve 1 
ne zaman devam edileceğini ta)·in et·ı 
mcksizin içtimaına fasıla vermiştir. 

Öğle üzeri neşredilen bir tebliğde 
şöyle deniliyor: 

"Kon! eransta cereyan eden mü -
zakereler neticesinde bir takım ikti • 
sadf meseleler ortaya çıkmıştır. Bun • 
ların yeniden tetkik edilmesi lazım 
gelmektedir.,, 

Alman, italy•n, Franaız mu• 
rahhaslarının slSzlerl 

Londra, 8 (A. A.) - M. Fon Bu -
lov, matbuah Yaki olan beyanatında 
hadisatın bu şekle dönmesinden do • 
layi teessüflerini izhar etmiş ve vazi• 
yetin çok kanşrk olmasından 3 gün 
zarfında bitirilmesi imkanı olamıya • 
cağı hissini evvelden taşrmış bulun • 
duğonu ilave etmiştir. 

M. Grendi şunlan söylemiştir: 
"Bu işin sonundayız. Hepimiz müm 

kün olanı yaptık.,, 
M. Flendin, bu mesele etrafındaki 

8uale karşı omtrzlannı kaldırmış, 
"Hepimiz daima ümit etmeliyiz.,, de • 
mis ve il!ve etmiştir: "Bizim bir pla
nımn vardır. Bu plan, dostlanmrza 
muvafrk gelmedi. Binaenaleyh, on • 
1annkini bekl~miy:e mecburuz.,, 

inglllereye gelince .. 
lngiltere kplübüne göre de; kon • 

f eransa şimdiye kadar verilen maliı -
mat, yardrm meselesi nazara alınma
dan evvel tanzimi lazım gelen Tuna 
memleketimizi harici ticaretine sekte 

lstanbulda 
Bir ttttün Konfes 
ransı toplanacak 

Ankara, 8 (Vakıt) - Mayıs 
başlangıcında lıtanbu'da Tiirkiye 
Yunanistan ve Eulgaristamn 
ittirakiyle bir tütün konferansı 
toplan.ıcakbr. 

Konferansta üç memleketin 
t:!enfeatlerini koruyarak tedbir
ler ııraıtmlacak \'C tütün zeriya
tınm tahdidi meseleleri görütü· 
Jecektir. 

Konferansa hllkômetimiz na· 
mına harici ticaret ofisi müdilrü 
Cemal beyle raportör o'arak 
Ha.uk ve milşavır Habip Edıp 
beyler i~tirak edecel:lcrdir. 

Başveklllmizin Mos
kova seyahati 

Ankara, 8 (Vakıt) - ismet Paşa 
Hazretlerinin Mosko,·a seyahatlerin • 
de birlikte Rusyaya gidecek zeyat a • 
rasında Mardin mebusu Yakop Kad -
ri, Seneyi umum müdürü Serlf, ve ga• 
zate başmuharrirlerl vvdır. 

Suat bey geliyor 
Roma, 8 (A. A.) - Suat Bey bu 

akşam hareket etmiştir. istasyonda 1-
talya hUkQmeti erkAnı, ecnebi eefaret 
heyetleri ve bir çok dostlarr tarafm
dan teşyi edilmipr. 

Seyahat tahsisatı 
Ankara, 8 (Vakıt) - Tahran 

seyahtı ve tabtidi teslihat kon
feransı için yapılan seyabatların 
masarifini karşılamak için jandar
ma ureum kumandanlık butçe
sinden hariciyeye yapılan (25000) 
liralık mOnakala liyihası meclise 
gelmiştir. 

Parla tezyini -n'atlar •ergi· 
sine davet edlldlk 

Ankara, 8 (Vakıt) - 1933 senesin
de Pariste açılacak (Tezyini San'at
lar) Berglslne hükumetimiz: de davet 
edilmi§tir. 

iras eden bazr manilerin mevcut ol -
dufunu göstermi§tlr, 

lhtll8fın mahiyeti 
Londra, 8 (A. A.) - Dörtler kon- · 

f eransı muhitinde ahiren istih8al e ·ı 
dilen malQmat, dünkü içtima ve mü~ 
zakereler sırasmda Jtalya ve Alman
yanm, Fransa ve Büyük Britanya 
karşısında dostane bir muhalefet mev 
kii işgal etmiş olduklannı teyit etmi~ 
tir. 

Yardım edilecek Tuna devletleri 
arasına Bulgaristanm da ithali Uıte-
nilmiş ve harpten sonra ilhak etmiş 
olduğu araz.i ve bahusus Triyeste ve 
Fiume gibi Tuna mansaplan hasebiy-

le İtalyanın da Tuna devletleri ara • 
sında addedilmesi talebi serdedilmi~· 
tir. 

Bunlann haricinde olarak da, To
na devletlerinin ayrı ayrr menfaat • 
lerinin çok kanşık olması itibariyle 
bu memleketlere muvafık gelebilecek 
her hangt bir teklifin öne sürülemi -
yeceği ve ticaretleri do11yisiyle Tuna 
de\·lctleriyle alaıkadar olan devletle • 
rin Londra konferansında temsil edil
miş bulunanlardan çok fazla olduğu 
söylenilmiştir. 

Nihayet böyle ayn ayfı lronferans 
Jar akti usulünün tahakkuku ht"Jcfe • 
nilen müsbet neticeleri ve Tuna tica
retinde itimadın iade ye tekrar tees • 
süsünü tehlikeye koyabilecek teeh -
hürler ihdasına sebep olacağı mütale
ası da me,-zuu bahsolmuştur. 

Hasan Cemil 
Beyin ~:onf er ansı 
DUn Ankara Halk evinde veri• 
len konferansta Gezimizde 

bulundular 

Ankara, 8 (Vakıt) - Hasan 
Cemil Beyin Halkevinde verdiği 
konferaos saat on beşte cüm
huriyct yemini edildikten sonra 
başladı. 

Konferansa reisicümhur Haz
retleri teşrif etmişlerdi. ismet 
ve 1 Azım Paşalarla vekiller, meb
uslar ve lcalabahk bir halk kit-
lesi de hazır bulunuyordu. 

Hasan Cemil Bey, ıiddetli ve 
sürekli alkış ar arasında devam 
eden konferansında eıcOmle ıun-
ları söylemiıtir: 

- Tilr!I gençliğinin terbiyesi 
yetiıtirilmni 1 ür!t milletininin 
en büyük itidir. Buna bütün 
milletin ittirik etmeıi Jiıımdar. 
Memlekette ve gençlik hareket
lerinde yalnız duyğular değil, 
fikirler ve bilhassa fikirler blkim 
olmalıdır. Fikri noktai nazarlara, 
fikri derinlikle saJlbet verilme· 
lidir. Ruhi muvazene, deı unt 
ahenk ve vahdet, ancak bununla 
teıet•kUI eder. Bize deruni kuv
vetlerini toplryan ve hal ve ha
reket etrafında, mukaddes mak
sat uğrunda sarsılmaz bir imanla 
uj'raıan bir gençlik JAıımdır. 

Hilrriyet yalnız her hangi bir 
esaretten kurtulmuş olmak, de
ğiJdir. Büyük milli hedeftere, 
insani gayelere varmayı aramak-
tır. Tnrk milletinin ruh ve bO
yüklnğll ve şeref ve kudreti, 
Tüı k gençliiinın ruhunu doldur· 
malıdır. 

Genç Türkiye sevgiden do§'du, 
dostluk ona ku'fvet ve ebediyet 
verecektir. Yeni bayat yolların· 
da, her ıenç yanında gcn~te Ye 
hali, anlıyan bir dost bulmalıdır. 

l'ransız gez'etolerlnln 
111Utalaalan 

Paris,8 (A. A.) - "Matin,, gazete
sinin Londraya gönderdiği hoswil mu 
habirinln, diinkü Londra müzakere • 
]erinden çıkardığı netice şudur: 

"Son dakikada kimseyi al<tatmı • 
yacak olan möphem bir formül bu -
lunmuş olsa bile, Fransa noktai na • 
%anndan Dörtler konf eransınm akim 
kalmış olduğunu tastik ve kabulü la
zımdır." 

"Matin,, ga:r.etesinin hususi muha
biri, bu kadar arık bir IMzlmete uğ • 
ramanm şimdiye kadar diplomasi ta
rihinde emsali mesbok olmadrğmı f. 
la ve ettikten sonra diyor ki: 

"Biz Londraya para ve emsali sa
haya kadar çıkanlmı§ bir fil<irle git
tik. Fakat tama.men bndimb:in de ol
mtvan bir davavi kaybettik ... 

J)fl?er ~ıu:eteler de avnı r.aman~R. 
tRm bir rtkms•a r.il"mfıı; olan konfe • 
ran~ın nkamefe m"' h'rı'\m oldu!'hınu 
kıwdetmekte ve ih+ilMfar ço1c derin 
oMu;;,,n,hn r.enPvrerte hir iti'nf el
de etfilebilme'li ihtnnııli h"'· kında da 
hic hir t!-mit ~lememe•de~ir. 

, • .., .. ho <le Pıp·i~ .. R'lU:ete-;i. ''h"ld -
kat. Alma11vanrn P:tn(ermanf<::me'i mü 
dafaa efti~ı ve ltalvan1n merke7.I Av
runı\da Fr:l""1z niifn~m•dan 111iinhe ve 
endic;e etti<'Yidir.,, dedikten ıronra, bu 
«"11<m'.'1.z1'an kurtıı lma.k ir.in ,..eriye ka
lan YeA"ane irnı'rAmn J?t'ne Fransnvla 
lnı?iJterf'roin itW'"ka iktiran e'1"., bir 
ha.1 RUreti nrnm"lıtnnrla temerküz et
ti;;.i ı·annatini izhar ediyor. 

Parlste tekrar 
Te\·kll edtldl 

Paris, 8 (Husu!ii muhabirimiz· 
den) - Mm. Hann:ıu bugUn sa
at 16,30 da dııhiliye nnıınmn 
emriyle vesikalar çalmak ve şe
~iki cü:-lim olmak cjrmOyle ye
niden tev~if edilmiştir. 

Yakıt - Mm. Hannau iki sene 
kad:ır ~vvel G:ızett~ de Franc mali re
zaletinde i~mi sı < şık ıı;cçen ve milyon
larca Fr:ınk dol:ındırm:ılc eürmlylc tevkif 
edildiği hıtde ~onrı serbest bırakılan 
bdındır 

Izmir hay~an ·tacir
lerinin mtlrılcaatları 

Ankara,8 (Vakit) - bmir hayvan 
tacirleri belediyenin Uman dahilin-de 
hayvanlarm vapurlara bindirilmesini 
menettiğinden, bunun fiatleri yüksel
teceğinden bahUıle lktisat vekaletine 
müracaat ve tiklyette bulunmuşlar • 
drr. 

Kırta~lye tahsisatı 
Ankara, 8 ( V akıt) - DeYlet 

devairi tarafından kullanılmakta 
olan senede bir milyon lirahk 
kırtasiye ve }eyazım tamamen 
sarfedildiginden "f:ıbrikaların ka
panması grev ve sair sebeblerle., 
alıaacak kırtasi1e ve le•azımın 
ta3bbura uıraması ml1mk0n o!· 
duğundan elde klfi miktarda 
kırtasiye buluamaaını temin için 
3 milyon lirabk açıktan bir kre· 
di kOıadına Maliye •eklletine 
mezuniyet verilmesi hakkında 
mecliıe bir llyiba relmiıtir. 

Mareşal Pllsodskt 
Kahlreden diniyor 

Kahire, 8 (A. A.) - Mareşal Pil
sudsd, Bükreşe gitmek il:r.ere bu sa • 
hah Kahireden hareket etmiştir. Ma· 
reşalin Lehistana dönmeden enel 
BUkreşten Londraya s(tme.t ınuhte • 
mel ıörtilmektedir. 

Barut 
inhisarında 

r Baş makaelmizden mabaat J 
için barut ve fişenk in)ılsar ida 
hariçten revolver fişengi satın al 
cağr zaman, mutlaka (M. Holdin) 
müracaat etmiye mecburdur. ( 
Holdin) barut ve fişenk inhisarı 

hükmü ve nüfuzu altına geçirdik 
aonra, kendisine (50) paraya mal o 
lan bir rnolver fipngini (3,5) ku 
şa bu idareye satmıya ve arada 
(!?) kUl'Uf (10) para farkr cebine a 
mıya b~lamrJttr. Ve M. Holdin, b 
fişenk &lif nrfşinden o kadar 
kar etmiştir ki, enelce Fransada 
ld ~rltettnln hlSM Mftetlerl (10) şili 
ederken, bu gün (10) ingillz lirasnı 
yiik8elnriştir! Gene M. Holdin baru 
tun kil08Unu Bolgaristandan (1,5) 
sene vadeyle (30) kuruşa almakta vt 
inhisar idaresine (60) kuruşa satmak 
tadır. Bu suretle her &ene yüz bin • 
lerce lira kazanmaktadrr! 

Maamafth M. Holdin barut vt 
fişek inhisan işlerinden yalnıt 

kendisi için yüksek menfaatler temill 
etmekle kalmamıştır. inhisar ida~ 
sinde, meclisi idare azası olarak gt 
tirilmiş olan diter ecnebi ualara da 
bol bol paralar verilmektedir. Ezeli• 
le murahhas azalardan M. Mote'y• 
ayda (1500), M. Kalamariye (800), 
M. Bonsona (1000) Jira maat tahsil 
edilmiştir. Bu zevat araStTa Anka • 
raya geldikleri zaman da her biri
ne yüzer türle lira&r yevmiye veril • 
mektedir. Nihayet çok mühim bit' 
nokta olmak iizere satışlarda (yüz. 
de 10) bev'iye esası kabul edilml§ ol· 
duğu halde son erlin lerdeki sahşlar 
dan (yüzde 30 - 35) nispetinde bey'I 
ye l'llrnmJF.tır! 

Biitiin bu taf$ilAtı öı!rendikten eon 
ra hiilrumetin barut ve fiAenk lnhl· 
sarıntla.n n~çin para ala.madıitı kolaY' 
t.a ?.nlnşıhvor ve anlaşıhnca insan 
kendi kenttine soruvor: 

- Acaba barut ve fişenk inhisarı 
denilen bu mU~ede hi!ıkılmet ve 
memleket menafiini münbbevle 
mü';ellef bir kimse yok mudUT'! Yar 
sa ı:ıimdive karlar ne yapmıtııtrr?,, 

D~mekten kendini alamrvor. 
Devlet inhls r ann11lli\ı~Umeı 

memurlan va..41ıtwyle iyi idare ~ 
dilemiveceğini iddia edenler, toktur. 
ZHnnedivorum ki İzmir ve İstanbul 
nht.,m şirketlerinde olup biten mu 
amelUı ve nihayet barut ve ftşenk 
inhil!larr denilen müesse&ede cerevan 
eden ım ahvali ı:.törd\ikten eonra inhi• 
!!:tr idarelerinin ecnebi şirketler• 

devri mesele~inde ne kadar ihtiyatlı 
haTeket etmek lb1m ~eldiltini fspd 
i~in çok söz söylemiye hacet kamu • 
yor. 

Her halde harut ve fisek fnh'8a· 
rınm mnamelfıbnı, sUntle ve pvet 
ciddfvetle tetkik etmek lAznndır. 

Barutun ve fiıteJin fnhiMr idaresi ta 
rafmrlan ne suretle, kaça satm a • 
lındıtı kavıtlanvla anlaşılır. Bn a• 
lrm ve satım fiatlanvle hariçteki a • 
lrm satım fiatlan tahkik ve makaye • 
se edilirse, hakikat, kolayca meyda .. 
na cıkanlrr. 

Eğer hu tahkikat bizim neşriyatı .. 
mm teyit ederse ya'Pılacak muame • 
le şudur: Barut ve fişek inhisan da 
nHen bu usule nihayet vermek. Ha• 
riçte (:>O) paraya olan fişeğin tanesi• 
ne (3) kuruş pmrilk koym~ aonra 
fişekçilere (30) para bey'iye Yere • 

rek, beher fişeğı şimdikilHlen (40) 
para noskanıyle (5) kuruta attrr • 
mnk. Memleketlml:ıde &enede (15) 
milyon fi§ek sarfedilcliğine bakı • 
hrsa, yalnız gümrükten alınacak fi • 
şenk resmi senede (4!)(),000) Jirayı t1I 
tara.ktır. Yani bagftnkU inhisar lda • 
re•inin Yerdiği varidahn bir ka~ misli 
almmrş olacaktır. Ann zamanda halk 
da şimdikinden daha ucuza fifek 11a .. 
tın alacaktır. 

Mfth111et Asım 

Rıhtım şirketi 
MOdllrD Ankarada 

Ankara, 8 (Vakıt) - lstanbul rıh• 
tım tlrketl direkton buTadadtr. Dl • 
rektor suii8timal meselesi hakkmd• 
Nafia vekaletiyle temas etmeldedi1'• 
Şirketin lddiuına göre, ortada nifr 
timal denebilecek hiç bir §eY ~r
Esasen buna lmkln da görölHIÔ 
Çtlnkü nhtna flrketi ve rUmriik me • 
murlannın 9*ı bir kontrllA ~Jtm49' 
dır. 
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ı G UNUN 
SİYASETİ 

Neticesi evvelden 
Belli olan 
Konferans! 

Londrada toplanan ve bir kaç gün 
devam edeeefi ilan olunan dörtler 
konferaMJnm bil! müddet tatili faa
Jiyet ettiği haber veriliyor. 

1 OIDID Haberleri 1 

Milli Türk talebe 
yeniden teşkil 

birliği 
edildi 

dün 

Okunan bazı istifanamelerde kullanılan 
lisan büyük bir heyecan uyandırdı 

Y olsuzlu!{lar 
BoşmUfettış ve hUkOmet !<oml•_ 

se1i bu huGusta neler 
söylUyorlar? 

Gümrük ve lnh'sarlar vekale
tinin, Rıhtım antrepolarındaki 
yolsuzlukJarı ve beş senelik ka· 
yatları tetkik etmek üzre bir he· 
yet teşkil edeceği hnbcr alın· 
mışhr. 

Bunun böyle olacağı evvelden ma 
ltnndu. Hatta kon! eransm sırf bir 
ta.kım zevahiri kurlarmak için top -
]andığını söylemek, mübalağa olmaı. 

Milli Türk talebe birlifi dün Halk l•tlfatarın llaanı ve heyecan pek ağır olduğunu, bu hakaretin ia -

Bu hususta elde edilen yeni 
maliım:ıta göre, bu yolıuduk 
mütareke senelerinde olmuştur. 
Şirketin Türk olmıyan ba:r.ı me
murları, o zamanlarda birçok 
eşyayı çalmışlar ve gümrük reı
minden kaçırmak yollarım bul
muşlardır. Bu eşyaların manifes
to, anbar ve antrepo kayıtlan 
kamilen imha edilmittir. 

Konferansın en mühim mevzuu, 
·runa devletleri arasında giimrük iti 
llfı işiydi. Konferans, bu işi intaç 
edecekti. Fakat buna imkAn yoktu. 
Çiinkü bu işle aJA.kadar olan devlet
lerin menafii biribirine zıttı. 

evinde dört saat süren bir kongre Bundan sonra eski birliğin reisi de edilmesini, gençliğin birlik gibi te 
yaptı. Bu kongreye evvelce birlikten Muzaffer Canbulat bey, birlikten şekkülleri her zaman vücude getirmi 
istifa etmi~ olan mühendis ve hukuk istifa eden cemiyetlerin murahhasla• ye kabiliyetli olduğunu söylediler. 
murahha."lan da iştirak ettiler. Cel • rınrn istifanamelerinin okunması - Bu arada beyannameler dağrtılarnk 
sey.f birlik reisi Muzaffer Canbulat nı istedi ''e kongre heyeti umumiye • istifa eden murahhaslann mekteple · 
bey a~tı ve dedi ki: · since okunma kararı verilince, fen. e- rine mektuplar gönderilerek talebe • 

Fransa, orta Avrupadaki siyasi nü 
!uzunu tahkim etmek, bu .. iyasi nü
fuza. m~net olmak ürere orta Avru
:ı>a memleketlerinde işlettiği serma • 
yeyi kurtarmak için İngllterenht ken 
disine müzaheret etmesini, bilhassa 
bu müzaheretin mali bir mahiyette 
clma.smr istiyordu. lngilterenin ma 
li muavenetiylc orta Avrupa devlet • 
lerj maU bir iflAsa uğr:ı.maktan kur
tanlac1'k. hiç olmazsa bu devletlerin 
:malt ifhi~r geciktirileeekti. 

Halbuki ln~ilizler. hem para Ter . 
:rnek, hem de Fransanın siyasetine ft· 
let olmak, l'<>nra Avrupa krt'a..cırnda 
her han~ bir grupa takılarak siya • 
11etlerini ona göre ~evirmek istemi • 
,-orlar mı. Onun icin fngiltere mat • 
buattnın lnii:h.im bir kısmı Tardivö 
plflnına muhalefet etmiı:ılerdi. · 

Di~er taraftan Almllnya, Tnrdivö 
pla"rnın, A\'Usturynyı ba!'lka bir blc• 
ka ilhaJc edel"ek ikj memleket arasm
dl\ her hand suretle bil"lecme im'<a
ınnı kaldrrmay.r, bunıfl\n ha..c:ıka Al
ınanvanm orta Avrunaıfa haiz oldu • 
tu Hderliı'H ve il(troııuU fa.ilrivetini her 
fıtrq_f ,.t.,,e"·i isHh-iaf eftirrfni bilh·or 
T'C bıı itibarla plana muhalif bulunu
yordu. 

ltalyadaysa hem hükılmet. hem de 
l!alva sanayi alemi Tuna nlanmı cfo. 
~•.n lıir ehamıni].·e 'il ~ndi!fevle ta • 
ıp etmekteydi. !tafrayla Al'mıtur
~ • Macnriıstan. Rom~nya, Çekoslo • 

kva ,.e Yugo"'lavya devletleri ara 
:~":vaki. !ktrsadl miinaoııebetler ~ok-
. etlıdır. Tuna plbty~a ft 1 
ıhra" ti. w. a yanm 

:. e L-l~ı anayi ve mahsulatı zara 
ra u~ratacaktı 

F~~at ltaly~nın en ~ok ehemmiyet 
Yerrluh rıokfa. · . . 
ı . ısın SIYMİ sarha.11ıdrr. 
talya da Alman .b. T ' n ~ ı, Frnn~nın 
c.na nüfuzunun artma.sına taham . 

~ül edememesidir. Çünkü Fransa 
ıle .C~k?!l.lo,·akyanın harid siyar.et . 
len hrnbırine sdn fıkı bir surette bağ 
h olduktan ı.. k y 

' zı . •mŞ a, u~oslavyanrn ve-
Yeh de aynı yolu tutmaktadır. 

41 Allkadar del'letler arasında bu 
ı:rece noktai naıu farkı bn1undukm: sonra konferansm muvaffak ol -

snn beklemek mana~ız olurdu. 

,,_ Bir fikir ihtiliifı dolayrsıyle debiyat fakülteleriyle ali ticaret mek nin lıu Yazi:> etten haberdar edilmesi 
ayrılmış olan mühendis ve hukuk mu tehi murahhaslarının gönderdikleri ve heli i de talebelerin haberleri ol 
rahhaslarını bu gün aramızda gör- istifanameler okundu. Bunlann i - madnn )apılan istifalar bu kullnnı -
mekle bahtiyarız. Birliğimiz bundan çinde edebiyat fnkiiltesinin istifana· lan lisandan dolayı murahhasların 
evvelki kongresinde şu şekilde te • mesi haylı ağır bir lisanla yazılmıştı. kendi cemiyetleri müvacehesinde he 
şekkül etmişti: Her mektep cemiyeti Edebiyat fakültesi cemiyeti rei i • ap verilmi;} e davet bile edileceği 
tarafından seçilecek murahhaslar bir nin imza.c;ını taşıyan bu isUfanamedej ı::öylendi. Neticede istifanamclerin 
liğin asli azası olacaklar ve cemiye- gençliğin henfü~ birlik gibi büyük aynen gazetelerle ne.,.rine karar veri· 
ti olmıyan mektepler birlikte tem!'il bir teşekkül vücude getirecek lıir se -1 Ierk hu husustaki mü1.akre )·afi gö · 
edilemiyecekti. O zaman mühendis V.yeye gelmediği zikrediliyor ,.e bu riildii. Dundan sonra idare heyeti se 
T"e hukuk murahhaslan, cemiyetlerin kabiliyet iktisap edilinceye kadar bir çilmesine geçildi. Kongreye orman 
kendi mekteplerinde bulunan tale . lik teşkiline lil7:um görmedikleri ci • yük ek mektebi murahhaslan da. i'jti 
heleri bile temsil edemiyeceklerini \•e hetle çekildikleri bildiriliyordu. Di . rnk ediyirdu. 
birliğin bütün 'fakülte ve yüksek mek ğer iki mektupta la aynı se·dyesizlik Seçme neticesinde riyasete l\lu1.af
teplcr talebelerj murahhasları ta . ileri sürülerek istifa edildiği zikrolu- fer Canbulat, ikinci reisliğe .. ~ecmi. 
rafrndıın teşkil edilme& fikrinde ıs- nuyordu. umumi katipliğe Mahir ve azalığa Ra-
rar etmic:ler ve fikirlerinin kabul e • l t'f 1 k b .. ·'k sı'h ,.c Sadık. veznedarlığa Reşit, mu-

"? s ı aname erin o unma!l uyu ~ 

dilme~i;;foi görünce birlikten istifa heyecanı mucip oldu. Ilütiin rnuralt hasi!Jliğe Baha re Muttalip beyler 
etmi51lerdi. haslar söz aldılar ''e istifnnarnelerin siçildi. 

Va~f~erin tak~mi esna~nda ~n, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
ikbsat. edebiyat murahha.~ları da tah Kontenjandan Poliste: 
rirf i~tifaMmelerini bir1ik riy~eti- Dolayn Yangınlar 
ne gönderdiler. Fakat bu gün haca] 
obı.n. kan~a.~e göre, talebe cemiyet. Malzeme gUmrDklf!n çıkarı-
Jerrnın butun Türk gençliiin; temcril lem6dıGından, Adada elek- Beyollunda iki, Aksarayda ve 
ed:cek bir !!iaHihiyete malik olam· ,_ tlrlk faaliyeti durdu KadıköyUnde birer yangın oldu 
t~~ı anlaşrldığmdan n gaye ise Kontenjan tahdidattndan dolayı, Evvelki akşam ve dün sabah 
Turk genı-liğfoin yübelmesi oldu . elektrik şirketinin, Bü'Y'ükadadaki e • şehrimizde dört yangın çıkmıştır. 
ıl'unıfan ikinci bir kongre ite nizamna 1ektrik tesisatına de\'am işini. şimdi • Beyoğlunda Bahkpazarmda ti-
menin tadiline lüzum görüJdU. lik tatil ettiği haber alınmıştır. yatro aokağında şekerci Ahmet 

Tel ,.e mümasili bazı malzemeyi f f 
Blrltgln ismi Fikri v~ biraderi Musta a e en-

şirketin bu sebepten gümrükten çıha-
Bu ~özlerden sonra kongre rlyase- ramadığı, aynı sebepten Büyükadada dilere ait üç katJı dükkanın alt 

tine hukuk rnurahhaslarından Kadri olduğu gibi Anadolu sahidlinde de te katından yangın çıkmış ve bina 
lbrahim ti~,. seçildi n derhal birliğin sisat ,.e ten\'İratın ikmaline devam o· kamilen yanmıştır. Yapılan tah• 
isminin değ-iştiritmesi meselesi ko- lunamadığı kaydedilmektedir. kikat neticesinde yangının sebebi 
nn~ulmıya başlandı. Bir müddet son Sirket, bu Mer için getirttigı·· mal- d kk 6 

1 • ~ anlaşılamamış isede Ü anın 
ra eve ce konfedel'88yon şeklini zemenin gümrükten ~ıkarılabilmesi 
kabul edenler de dahil olduğu halde hususunda alakadar makamlara mü- bin liraya sigortah olduğu teıbit 
bütün azalar bir1iiin ünyon şeklinde racaat etmiştir. edildiğinden tahkikata devam 

olmasma rey ,·erdiler. Bu suretle ev- Bura•zda elektrik edilmektedir. 
''eke cemiyetlerin murahhaslanndan Adalann tenviri imtiyazını alan e- Kadıköyiinde Rızapa9ada Çeş-
te~kkiil eden infisah etti ve yerine Jektrik §irketi, mukaveleye göre, bü • me sokağ'ında Ennr efendinin 
bUtü~ fa.külte ve yüksek mektepler tün Adalardaki temiratı, beş sene evinde kiracı Mümtaz bayin bı-
murahha~lıtnl"ldan müteşekkil bir zarfında yapmış olacaktır. Bir zat, rakhğı mumdan tahtabr tutuş-
birlik kaim oldu. daha evveJ Burgaz adasına büyük bir muş ve iki et minder ynndiktan 

Birlik bu şekilde yeniden te~kkül motörle elektrik ''ermek için müraca 
edince yeni nizamnamenin yapılması at etmi~, belediye encümeni, teklifi sonra itfaiye yetişerek yangını 
icap ediyordu. Bir haylj müzakere • muvafık görmüştür. söndfirmüştur. 
den sonra niT.amnamenin teşrinieYele Elektrik şirketi, kabloyu Burga- Beyoğlunda Tozkoparanda, 
kadnr bir encümen tarafından hazır za geçirdiği zaman, bu motör tesi - Mezarlık sokağında 6 numaralı 
]anması esası kabul Ye bu encümene satını kaldıracaktır. Madam Marya ve Sofyaum evin-
Abidin. Şükrü Kaya, M:ıhir, Rasih imtihanlar den evvelki akşllm yangın çık-
Mu1tnlip beyler se~ildiler. Encü • Millet mefdeblerioe devam e- mış ve ittisalindcki G numaralı 
mene direktif verilme5i mevzuu ba e· 13,0Qc O~urucu I his oldu. Her aza ni7.amnamenin denlerin imtihankm, yapıloa!.da- eve de geçerek her iki ev kıs· 

tnp~~ei::: iç
1
i
3
nd

00
e buradaki kü- mlistakbel şekli hakkında söz fıÖyle dır. M:ıyı~ sonundaca diger ı?Jek- men y3ndığı halde söndürülmüş-

-Yam etm· r , U okuyucu de- di ve hu sözler direktif mahiyetinde teblcrio imtihanbrına başlana- tür. Yangsnın sebebi temamiyJe 
--~ m addedildi. calctır. ~--- _ tesbit edilememiştir, Tal.ı!<ikat 

M'llllllıııliıiıinna111ınımı1B1111111ıü111111mıımıımnıını:ıuııııumnuıııanınıomımmıı Rffınıııın-;. •ııımııiiiıııını11111111;:~ lunmu, iffeti, zeka.sıv~dirayeti~~e !mu? 
ah n-ı ut Neci im Bey ~ şöhret almı~tı. Şımdı yememn - Kaldırmıya ne lüzum Yare-

30 Senelik 
it,a 

l sessiz bir köşesindeki mütevazı 1 fendim, ben onun yalnız hükmünü 
( Son Yemen Vallsl ) I mezarında ebedi uykusunu uyu·ı' değil, adını ortadan kaldrrmıya 

S • .,. E !ii yan bu aziz arkad~ Kevkcban gitmiyor muyum? Varsın gene 0 • 1yas1 s r arı i meseJesini mahallinde hal ve rada otursun, halk da bir kayma-

E d • 1 fasletti, imamın nasihatleri ve kam nedir görsün! 
1Y0 r • emirleriyle zaten yola gelmiş o- Bir kere daha, Yemenin baı;ı-

lan hakimi büsbütün emir ve hük· na ge!en ve böylece memlekPtin 
~ımer-.ı•wııı -•••-Tefrika• 871B111111111111JW mü altına aldı. hültı'\ınet nüfuz veı ba~ına gelmiş olan bütün dertleri 

Tercume ve iktibaa hakkı malıfuz. haysiyetini iade etti. ı hemen umu.'!lliyetle bir veya bir 
hakkında tahkikat taptırmak is- makam da suçludur. Hatta ben Fakat bu hadise Ye.meni uzun kaç itişinin aciz, zaaf ve meske • 
tedim ve bu iti öyle kalabal.k ce asıl kabahatli oydu. Hakkını el ca bir zaman baştan başa o kadar neti yüzünden olduğunu tekrnr e 
bir heyete • n1Zarı dikkati ve den bırakan iman o hakkı alana işgal etti, r.oluk cocnğa varınca va derim. Bir (Bayr.ım bey) se ba • 
telqı celbetmesia diye· verıni· kızmamalıdır. Kaymakam otur kadar herk-s hu dıı>-rtle o karlar zan bir ordunun yapacağını yap· 
yerek gayretli erkadaılarımızdan duğu makamı doldura.mıyan ira- .ııı,1;;.k"dar oldv ki. <:.ok ~rınralını muıtrr. (2) 
mektubt kalemi mOmeyyb:ı Nec- desi zayıf bir zattı. Ve bir adamın bile her hanrri h;ri bir cJi".,.rine Zir taraftan saydı~ım bu ufak 
mettiu beye b:ıvale ettim. (l) bu za'fı yüzünden az kalsın Ye • hükm"tm;ye kalk"fl, r!erh:\I: tef Pk gailelt-r, uzun İdrisinin 1rel 
Gitti, uzun uıadıy:ı kn1makaaı mende her taraf yeniden allak - v?ı.u, sen Kevkeban haki • ne bir aevler yapmak isteyi'i" 
Ye hlkimle ve bütiln icabeden- bullak olacaktı. mi misin? h~tta hP-fff tertip avnldam§ı lmarn 
lerle g~rütOp Iconuştuktan soo- imamla muhabere ettim. o da r. .. v,.hınr ahrdı. Yahyayla h;r miilakat yaparak 
ra bnkmOnii verdi. Ba hükme vaziyetin nezaketini takdir et - (Kevkebııın l,e_k;mn 'l;'ct"+ö,. - ve.ni tPrlbirlPr all'".,k Iü-1ırrıunu 
~~re de hlkim diktati)r olmak mit olduğundan munııfane hare· lfüfön, tagallübün bir ifadesi ol • h1ssettirivnrdu. İrnru!l Sudede 
ıçın her çeyi yapmıştı. ket etti. muııtu. idi, kerıdisiy)~ münMehatımız 

Ş. Kaymakamı oradan kaldır • Kaymakam Bayrarn heve ma ivi ;rH. Yal ... ız b•r ~P"'"Ic~=~ var -
• un. di burada au,.Janmn cet d k y · ç ,_ 11 • t• ·d k d 1 b l ~ k l 1 ..a 3' ı . erine meslekten yetıfme e na. 1 memurıye ıne gı er en ıor-

1 
ı: mnma orr nvl"U • rn~m a 

ç··:UY•pmak ıayn mümkündür. çen Bayram beyi gönderdim. Bay mustum: sıı~teui;.;imi?. a:ı;.f mucibince 
b'İ... ~ uzwı, bitip tükenmek ram bev uzun ıeneler Yemende - H~Hm; t\l'Ar)l!n k"''"'1rm;\k kenrı: .. ;11,. '~"': .. ~ "'c··l ;nP. ur.-,1m 1 

lr cetveldir. Fakat kay- kalmıt birçok memuriyetlerde hu· llzım mıdır, kaldırmasak da olur: harekltı taarruziye İcrasına ka-

Bu husuıta ilk şiklyet 928 
senesi temmuzunda olmuı ve 80 
sandık ipekli kumaşın ne şekil· 
de çalındığı ihbar edilmişti. 

Tahkikat ilerledikçe yeni ve 
karışık mtselelerle karıılaşılmak· 
tadır. 

Bu hususta bat müfettiı Refik 
bey şunları söylemektedir: 

- ilk saf ha olarak nhbm an
trepolarında tamamen devlete 
intikal etmiı olan 450 - 560 bin 
liralık eşyanın çalındığı anlaşıl· 
mıştır. Şimdi tantrepolar baıtan 
başa teftiı edilmektedir. 

Rıhtım şirketinde bükOmet ko
miseri Nazım beyin de şunlan 
söylediği kaydedilmektedir: 

- Şirket bana böyle bir ıey 
hakkında henüz bir şey yazmadı. 
Hıuızlık vaki oiıaydı, her halde 
yazacaktı. Bu işi re'aen tetkik 
edemem. 

devam etmektedir. 
Dün sabah saat 7,5 da Aksa

rayda, Gureba Hüseyinağa ma

hallesinde Dağare&k ookağmda 
3 numaralı Hatice hanımın evin
den ateş çıkmış ve bir odamn 
döşeme::;i yandığı b:ılde söndü· 
rülmüştür. Yangının ıebebi an• 
la§ıhımamıştır. Tahkikat yapıl

maktadır. Ev sigortalı değildir. 
Allcak meselesinden cerh 
Evvelki akşam saat 3,30 da 

Kenan isminde biri, Beşiktaşta 
halk sinemasında arkadaşı Mecit 
efendiyi alacak meselesinden sol 
baldırından ustura ile yaralamı' 
ve kaçarken polisler tarafından 
yakalanmıştır. 

Tımarhaneden kaçan 
Dört gun evvel Bakırköy tı

marhanesinden kaçan Şemsettin 
oğlu Ahmet isminde bir haıta, 
Rami cıvarında beline bir batta• 
nıye sararak dolaşmaktayken 
yakalanarak hastaneye ırlSnde
rilmiıttir. 

dar hazırlanacak mücahidin için 
ayda üç bin altın ve harekat esna• 
smdn da ıehri on bin altın ver • 
meyi taahhüt etmitlik. Bir müd 
det verdik, son defa üç aylık bi
rikmiş bir de San'adaki müfreze
mize verilen erzak bedelinden 
dört bin altın ki cem'an on üç bin 
altın borçlanmı~tık. 

lnıam bu parayı istiyordu. 1 -
mamın zayıf damarlarından biri 
de (para) ydı. 

(JJitmedi) 

( 1) Bu li\ ak:::tlı 'c g:ın ur :ırkndnşı
mıı 1 tonbııld:ın ~idcrkcn Adcndc l' r 

m •çr un ıardındon ':ıh~ir:ınc bir surette 
k:ıtbiılmiştır. l latır c:ını tııziz \ c kendı
sini r:ı'ımct:c "·:ıd cdcimr 

2 B:ı\ rıım he\·. ıniıt:ırc~ evi mtite:ı
kırı /.e) dı} c l\:ıfkııs k:ı~ ma amlıı,'lndıı 
ıkc:ı \ cfnt eımi~tir ~on zamanlarında 

unınd 1 lıuluo:ı!l arkada~l:ın mtit:ı.rcke 
rnbcrın len çok mutecssır olduğunu \ e 
o gtindcnberi l>'r turlu kendine ge'emi
} ere . ıccssuru drn ('ıldu~unu bO) :cmiı· 
uler. 
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At yarışları 
Mükemmel olacak Glreş • Fatllol • Atletizm Fransa milli 

Takımıyla maç 
Bu sene İstanbul at .!anşlarmın 0ftn Şehrimizde Spor pek hararetli ve muvaffakıyetli eserler verdi 

aeçen senelerden daha mükemmel ya. 
Romanyaya gelecek Fransız Milli 

takımının şehrimize getirtilerek Milli 
talnmrmızla karşılaştmlma.sı ihtimali 
gün geçtikçe kuvvetlenmektedir. 

ı>dmasr için şimdiden hazırlrklara 
başlanmıştır. Yanşlar 29 temDMiz CU• 

martesi günü, başlıyacnk, altı hafta 
sUrecektir. Bu sene yarışlar için ko • 

Bunlar pehlivan değil beton ~ 

nulan müıkAf at miktan 12,180 liradır. 
Bu sene alınan bir İngiliz atı da ya • 
nşlan girecektir. 

Bu yarışlardan başka her sene ol
duğu gi:bi husu.si muhasebe tarafm • 
dan da tertip edilen yarışlar yaptın
Jacak ve bunlardan sonra bir hayvan 
&ergisi açılacaktır. 

Adana, Konya, Balıkesir, bmir iz-. ' mıt, Trabzon, Antalya gibi vilayetle • 
rimizden bu sergiye bir çok hayvanlar 
da iştirak edeceklerdir. 

Diğer taraftan Vestham lngiliz 
kulübiyle yapılan müzakereler de iler
lemektedir. Bununla beraber Fransız 
takımının gelmesi ihtimali diğerin • 
den daha kuvntlidir. 

Bu iki takımla karşılaşmamız müm 
kün olursa bu baharın .spor hayatımız 
da çok heyecanlı olacağı muhakkak • 
tır. 

Vefa kulUbUnUn yeni bir 
muvaffakıretl 

Mlllf takımda Zeki Beyin bir golU ve Kad ıköy stad7.i"dl temel atma merasimi 

Vefa .. Kumkapı yurdu, Yedikule
de Cümhuriyet Halk fırkası Samatya 

1 ı nahiyesinin himayesinde bir şube te. 
l!> İS etmiş ve bu şubenin dün merasim
le açdma resmi yapılmıştır. 

Rus yada 
Spor 

Dün şehrimizde bir çok spor ha 
reketleri yapılır.;,tır. 

duğu muhakkak bulunan Maçar beş 
saniye gibi kısa bir zaman içinde ye -
nildi. Faik &y güzel oyuniyle günün 
Kahramanı olmuştu. 

fak olamadığı, iki müdafünin iyi an· 
)aşamadığı görünüyordu. Çalışan ve azasını düşünen bu spor 

yurdumuzu tebrik ederiz. 

ri Moskovada, bütün Sovyet cümhu-
Yetleritte mensup sporcu lan · t' •• k' n ış ıra 

Güreşi, fotbulü, atletizmi bir ara
ya toplıyan günlerimiz nadir olduğu 
için, gün, sporcular için adeta bir bay 
ram hissini vermiştir. 

Maçka salonunda Haliç idman 
kuliibilniln tert(p ettiği göreş müsa
bakalan, batta olmak üzere gerek ka- ı 
dıköy6nde, gerek Taksimdeki futfol ı 
maçtan büyük bir halk kütlesi tara
fından heyecanla takip olunmuştur. 
Bu maçtan ve müsabakaları sırasiyle 
yazıyoruz: 

Tevfik - Bedri karşılaşması Bed
ri Beyin kazanmasiyle bittikten sonra 
sıra günün en mühim müsabakasına 
yani Çoban Mehmet ve Himmet peh
livanlara gelmişti. .Malum olduğu Ü• 

zere bir çok dedikoduları mücip olan 
bu karşılaşmayı Himmet pehlivan tek 
1if etmiş, Çoban Mehmet de bunu ka -
bul etmişti. Sahnede heybetli bir man 
zara gösteren iki pehlivan da asabi ve 
heyecanlıydılar. Mehmet pehlh·an 
eskisine nisbetıe biraz daha çevik g~ 
rünüyordu. Buna rağmen maç yekna
sak ve durgun geçti. Dakikalarca a-

Haf hattında Mehmet Reşat ken
dini aratıyordu. Mühacim hattına ge
lince Hakkı biraz dorgun ve ağırdı. 

Diğerleri iyiydiler. lkincj haftaymda 
kaleye Malik geçti. Hakkiyle Selaha~ 
tin yer değiştirdiler. 

Tali! 
tııyte bir sporcu bayramı yapılmış • 

r. 

. B.u bayrama 700 sporcu iştidk et
;:r•r. Bunlann içinde 200 kızakçı, ve 

~ne de hokey oyuncusu vardı. 
Miiaabakalar neticesinde, dünya re 

k~rlanna yakla§&n nıkorlar elde edil
mış, Rwıya için de yeni rekorlar tesis 
edıf JmiJtir. 

Maksim salonu baştan ~ dol • 
muştu. Fakat gaJiba ne yazik ki se • 
yircilerin mühim bir kısmını pa~asız 
~l~~l~rin teşkil ettiği ve Haliç ku • 
lubunün adeta lüzumsuz yere zarara 

u~~adığı ağızdan ağ17.a dolaşıyordu. 
l\f ~sabakalara üçe doğrn başlandr. 
musabrktarının isimlerinin seyirciler 
tarafındRn • iyi tşitihnesmin temin e. 
dilmemesinden başka bir kusur yok • 
tu. 

r-------------

Bir boks6rU nelerden 
mahrum eder ? 

Seliihattinin sağ içte daha muvaffak 
olduğu görülüyordu. Bu kısımda Zeki 
harikulade bir oyun gösterdi ve tek 

lngilterenin meşhur boksörü Yanbaşına dört sayı yaptL Bunların hep • 
nı' Kutbit'le İtalyan şampı'yonu Lo • si güzeldi. Hakkı aynı durgunluğu 

muhafaza etti. lki aç.ık çok muvaffak katelli arasında Pariste yapılan maç 
tılar. Yalnız Eşref arasıra kendi ba - garip bir netice vermiştir• 
şına sayı yapmak hevesine kapılıyor- On ra\·unt süren bu maçın netice • 
du. Netice, beşe karşr onla Mim ta • sinde İtalyan Lokatelli sayı hesabiy • 
kım lehine bitti. Je galip addedilmişse de vazıyet, ha • 

Milli takrm yann 16 buçuktau Tak- kikatte büsbütün başkadır. Zira ye • 
sim stadında ikinci ha7..ırhk maçını • 
Galatasaray - Vefa• Kumkapı muh
telitiyle yapacaktrr. Milli takımhak -
kında esaslı düşüncelerimiz bu maç -
tan sonraya bırakıyoruz. 

Llk maçlar1 
Mıntaka resmi lik maçlarma dün 

de Taksim stadyumunda devam edil • 
miştir. Dirincj miL"'8baka, Vefa - SU. 
leymanfye kü~likleri arasmda yapıl • 
dı. Vefa 1 - O galip geldi. 

' -',1'c • • • . '·. . . ~ . 

Evveli Mustafa ve İrfan Beyler 
karşılaştılar. On dakikada Mustafa • 
bey galip geldi. J{oço ve Sırafim E • 
fewıdiler karşılaşhlar. Koço galip gel
di. Necdet ve Servet Beylerin güreA • 
meleri ~ heyecanlı oldu. 13 üncü da 
kikada Necdet Bey kazandı. Bundan 
sonra antrenörün talebesinden Ma • 
car Bakuşla Şeref Bey Jcarşılaştılar.1 
15 inci dn 1<ikada Bakuş yenildi. Fakat 
o kadar piirüz.~üz güreşiyordu ki, çok 
iyi bir tesir bıraktı. 

Diln çok muvaffakıyetli bir müsabaka y.- ( 
parık: Macar rakibini 15 saniyede yenen 

Faik bey 

lkind maçta, ikinci kümeden T~ 
kapı - Eyüp takmılan karşılaştı • 
Jar. Oyunu 1 - O la Topkapı kazan -
dı. 

Üçüncü müsabaka, birinci küme • 
nin Beykoz - Anadolu takımları a • 
rasında oldu. 

dinci ravuntta, Lokateili, Kutbite 
memnu bir darbe vurmuş ve İngiliz 
boksörü acrdan bağırarak yere yu • 
varlanmıştır. 

"edi~~~ Gorok'hov iarafmdan tesis 
Gorokho rzak rekoru şayanı dikkattir. 
yi 49 .... ; aleJAde kızakla 500 metre • 

V8SIN. d:..~: yap~tır. Rusyanın ba
yıldığı Davos §am~yonluklan~n ya-

ed §ehn ha,·asiyle mukaye-
se ersek; bu ,... .. . 
500. metrena. du:"or çok muhımdir. 

d. İ . Ya rekoru 48,8 sani• 
ye ır, svıçreye aitti 
11ı1 daha ır..;..ımftti r, ve oranm hav:ı-r. 

1000 metre kn.usu 
-:1 nu Mak · b' dakika 46 saniyede k anev ır 

•zanunstrr 
luşeva isimli bir kadı :ı • 

kızakla 500 metreyi 5S,4 :a:ı_»orcu, Adi 
nk bi kad dü ıyede aJa-r ın nya rekoru t . 
mfttir. Sergeva isimıı kadın • esıs et • 
..__lU 18e, Yan~ 
~yle aynı mesaf eyf 54 4 88 

• :. 
' DlYede 

ala?'ak ayn bir dünya rekoru Y 
tir. ap~ş-

Skt tabir edilen kmlk Yanşına ka
dPnlar ilk defa iştf rik ediyorlard 
8ki) ıft 

ometreyf 42,33 dakikada almııı.:ıJa 
dır. y r-

Hokey maçlarmda, Rusya şampf • 
Yonlufunu, Moskova tak11111 Lening. 

:~ takrmaıı 4 - 2 yenerek kaaznm!ş • 

d Bu spor bayramında. Rusyada ilk 
efa olarak, Tramplen ile kar üstündt-

;:ıama yanşJan yapılmış ve Demetiev 
trr. llletre atlryarak birinciliği almış -

Pek Y&kmda, Rostov şehrinde, gü • 

:::.:."ı.::1etını milJabaJuılan da yapı-J 

Bundan sonra Abbas n Münir B. 
ler bir talim müsabakası yaptılar. 
ikisi seyyal, çevik ve ol.tundular. Bü
yük bir zevkle takip edildiler. 

yakta kar~ılaşmalarına \'e sırayla yer 
de görüşmelerine ve maçın 10 dakika 
temdidine rağmen iki pehlivan da bir 

Urfalı Salih _ Sh·aslı Mt>hmet birlerine Mriz bir tefen·uk göstere • 
pehlivanlann karşılaıo;maları tebes • mediler. Hakem heyeti berabere ka • 
süımle karşılandı. Urfalı Salih, bir ran vermiye mecbur kaldı ve güreşi 
müddet evvel şehrimize gelen ve ten- bitirdi. Seyirciler arasında bulunan 
cereleri, tepsileri kağıt gibi yırtmak- nüktedan bir zat: 
la şöhret alan gençtir .. Bileklerinin - Efendim, bunlarm ikisi de beton 
ve ellerinin fe,·Irnlade hayli kuvvetli dan mamul .. Saatlerce güreşseler ay. 
olduğu görülüyordu. Fa·kat güreş na- nı vazıyetin devam edeceği muhakkak 
mrna bildikleri çok az olduğu gib;, tır, diyordu • 
vücudu da güreş için hazırlanmış de• Haliç idman kulübü ve pehliYan • 
fildi. Sivaslı Mehmet pehlivanın bil- )arımızı bu güzel günden dolayı teb
gisi de bu tarz güreşte (Grekoromen) rik ederiz. 
rakibinden fazla görünmüyordu. Bu-
nunla beraber karşılaşmak (ok sert Milli takım •Beşiktaş 
oldu. Pehlivanlar arasıra vecde ve a
laturka tarza kapılır gibi oldular. 

Sivaslının kulağı yaralandı. :Müsa
baka muvakkaten bırakıldı. K~ Ah
met, Mustafa pehlivanlar meydana 
crktrlar. Heyecanlı bir güreş başladı. 
Fakat bir müddet sonra Koç Ahmed in 
bacağına kramp girdi ve Mustafa 
galip ilan edildi.. nundan sonra Ur -
falı Salihle Sivaslı Mehmet tekrar sah 
neye geldiler. neticede Sivaslı tıükmen 
gaJip ilan edildi. Bundan sonra Şe,·· 
kiyle 1..A.tif Bey karşıla,t.ıJar. Latif Ni 
zamen kazandı .. 

Beşir - Nuri Beyler karşılaşblar. 
Nuri Bey bir dakikada kazandı. Şe
hap - Münir karşılaşmasında Şehap 
kazandıktan sonra gene antrenörün 
talebesinden Macar Patakiyle yamn 
ağır Şampiyonumuz Faik Bey karşı • 
la.ştılar. Fakat çok iyi hazırlanml§ ol· 

J~ik maçlarından sonra Taksim 
stadında en mühim müsahaka, Milli 
takım - Beşiktaş ltarşılaşmasıydi. 

Beşiktaş Milli takıma namzet se • 
çilen oyunculardan (Hüsnü. Hal\k!, 
Jt;şref) Beylerden mahmmdu. Bu ii~ 
oyuncu Milli takımda yernlmış ,.e Mil
ıt takım sahaya şu ı:eldlde çıkmıstı: 

Avni, Hü<ı.nü. Saim, Midhat. 1''ihat. 
Sami, Niyazi, Hakkı, Zeki, Selahattin, 
Eşref._ 

l\fnçı bizzat antrenör idare ediyor, 
oyuncuları çabuk oynamıya teş,·ik e· 
diyordu. l\faç ~ok zevkli oldu. 

l\lillf takım antrenörün takip et • 
tiği geri, ileri sistemini yerinde tat .1 
bik edememekle beraber canlı bir man 
zara gösterdi. Birinci kısım 5 - 3 sa
yfyle MJllf takım lehine bitti. Milli ta
kmun müdafaa hattının pek muvaf • 

Maç 2 - 1 Reykozun galibiyetiyle 
neticelendi .. 

Dördüncii müsabakada Vefa. Kum 
kapiyle - Süleymaniye karşılaştılar. 
Müsabakayı 3 - 1 Vefa - Kumkapı 
kazandı. 

KadıkörUndekl maçlar 
Dün Fenerbahce tarafından büyük 

fedakarl ıkla yeniden kurulan Kadı • 
köy stadının esas duvarlarının temel 
atma merasimi, p~k çok kalabalık da -
\'etli ve meraklıların huzuriyle ya -
pılmışt ıT. Fenerbahçe kulübümüzü 
tebrik ederiz. 

Runu müteakip Fenerbahçe ' 'e ls
tanbul spor takımları arasındaki ma. 
ra baş!anmı~tır. ~ok sert hir cereyan 
takip eden oyun Fenerb2hçer.in 3 - 1 
galebesiyle neticelenmiştir. ı 

lkinci müsabaka, f!ene Fenerbahçe
1 \'e t tanbuJ sporun B. takımlan arn• 

sında yapılmış, Fenerhahçe 3 - 11 
oyunu kazanmıştır. 

Memnu darbeyj başta orta hakemi 
olmak üzere herkes görmüştür ve e • 
sasen hakem de IA>ıkatelli'yi diskali • 
fiye etmek üzere, evvela. yerde - res
mimizde görüldüğü ncihle - yatan 
boksörün başında bir, iki, üç, dört ... 
diye naka\'ut saymıya başlamıştır .. 
Çünkü boks nizamnamesi mucibince 
hakemin böyle yapması icap ediyordu. 
Fakat Mkem tam dokuz dediği za • 
man Kuthit yerinden kalktı \'e ha • 
kem, yan hakemlerinin reylerinin ala
cağı karar hakkında bir şey sormadan 
maca devam ettirdi. 

İngiliz, yediği memnu darbenin a
cısına rağmen fevk:1!3de bir şiddetle 
hasmına hücum etti \'e son dört ra • 
\'undu gayet güzel döğüşerek bitir • 
di. 

Fakat J.okat~llıi sayı hesabiyle ga
lip addedildi. l\hcr seyreden halk bu 
karara itiraz ettiler. 

Biz de maçın Lokatelli diskaJiCi • 
ye edilmesi f;Uretiylc lngilizin gale • 
besiyle bitmiş olması kanaatinde • 
yiz • 

Bundan sonra atletizm müsabaka· ı 
larına başlanmış ve şu neticeler alın· 
mıstır: ==::s:=ır=ı:=lc:=I a=a=tl=a=m=a=d=a=:=.,,...B-:!r=i=n=c i=S~a ı=1r=f 

Cirit atmada: Birinci Burhan (İs- (Fencrb:'hçeden) 2 m. 96. 
tanhııl spor) 42 m. 20. Üç adımı atlama Birinci Tc,·f;k 

Te'c ad'!m atlamada: Tevfik (Fe· (Fenerbhçeden) 12 m. 39. 
nerbahçedcn) 6 m. 06. 4 X 1500 metre bayrak koşusunda: 

4 X 100 bayrak koşusunda: Birin- Fenerhahçc takımı galip. 
ci .Fencrbahçe takımı 47 saniye 06. Buna nazaran Fenerbahçe 63 ,., 

Gülle atmada: Birinci Veysi (İs • İstanbul spor 37 puan almışlardır, 
tanbul ~pordan) 10 m. 93. Son maç Istar.bul spor - Fener • 

Yüksek atlamada: Birinci Tevfik bahçe birinci tnkımlan arasında ie • 
(Fenerbah~den) J m. fiS, ra edildi. 

Disk atmada: B'rinci Veysi( lstnn• O.yunun kırkıncı d:ıl\ikasında ts • 
bul spordan) 39 m. 05. 1 (Lütfen sayfayı reviriniz) 





~ -- ·::..:.ı,. 

• • 1 :. • .. ' •• ·... , ı 1 ' •, :· • .. • 

- Hayret ! bu adamın sırhndaki ne ? 
- Ne olacak 1 bir dai 1 
- ? •• ?il 
- Hem de 10.000 ton sıkletinde 1 
- 11 n 
- Paket dikkat et ! nereye basıyor 1 

nın kumbaralarına 

- Evet 1 Qördüm: 

ZiRAAT BANKASI 
T 81llanı... Bu adamın 

ZiRAAT BANKASI 
oda bir 

Tasarrnl Hesabı var! 
' ••• 1 • l • • ' : "'· ... - ·-- .. • . . 

- Öyle ise~ daha bunun Qlbi iki yük ta,ır ve 

Sırtı 'Yere Gelmez. 
• • J. • ... ......... ,_~ ~~ 
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Mağazalarında 

10 Günlük 
Büyük Satış 

Satılacak eşyalardan bir kaçının 
fiatlan : 

Erkek çorıplan, ipekle karışı( 
l\lendiller, sağlım cinsten 
Kadın külotları, sun'! ipekten 

muhtelif renklerde 
Kadın ipek çorapları, ~a~la:n 

Erkek pamuklu fınilAları 

Kravatlar asri renıd crde 

Yünlü yele ıı.ler ve k:ızak l ar 
Erkek çocuklar için elbiseler 
Peşkirler 

Erkek gömlekleri, muhtelif cinsten 

v. s. 

KURUŞ 

" 
.. 
" 
" .. 
" 
" 
• 
• 

v. s. 

32 1·2 
8·10·12 1 -~ 

110 
95 
95 
25-30-60-70-85 
250·300·390 
750 
35-55 
135-150·175·235 

lıtllade adla iz 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi 
Mübavaat Kom:svonundan: 

SEVRISEF AIN 
Merkez acentası Galata köprülıa$1 B 2623 
Şube A. Sirkeci Mühürdar zade Hın 22640 

Kiralık 
Yalova' da 
Çınar 
Gazinosu 

YaloYa kaplıcalarında Çınar 
ıazinosu 932 mevsimi için mü

zayede ile kiralanıcakllr. lba

ı~ıi l 1 Nisan 932 Hat l 5. 
Depozito : % 1 O. 

Tay)'are Cemiyeti 
Mübayaat Komis

yonundan: 
Nümune ve ıartaamesi Teçhile 

15,000 adet ikinci ıınıf eYlenme 
cOzdanı tap ettireleceğinden taba 
talip olacakların pey akçeleri ile 
birlikte 11- Nisan ·932 pazartesi 
günn saat 15 te piyango müdür
lüğDnde mDteıekkil mübayaat 
komiayonuna milracaatları. (1370) 

1 - VAKITın I 
1 Küçük ilanlarıı, 
- l O defası yÜ7. kuruştur ____ I ! 

Para yahut her nevi ••r•
llükCmet memurlarına kefaleti mütesel-
sileylc ya but ipote ' le veıilır saat 9 • J 2 
ar151nda mürae:ıac: lscınbul Bahçekapı 

dci düncü Vakıf han asmıkat 29. (2717) 

. 28 seneden IJerı ıalnız R~ 
dvo afat ve malzemesl

1 
ımalallle '•"•••eden , 
'e9ane mUessese 
J E 1 E f UN IC EN dırl 

reıefunlfen, en son ibdaı 
olan 340 modeli ile, IJu 
gDne l<adar ,apılan em.J 
sallnl gölgede blrif kacalt 
en mDl<emmeı IJlr alt~ 
zeıı mevdana get1rmı,11r. 

Uf al< IJlr ıecrObe Jelefun
lfen 340 altlzesının meza-
11asını, ve bllltassa istim•· 
llnln ,aranı ltarreı l<ol•JI• 
lılını göstermeve l<afldlr. 

TILIFUNICIN 
Satış mahall 

BOURLA BiRADERLER ve şst 
S A T 1 E e E v o~ L. u - a E v Azı T -K A o ı K_Ö,·y 

MAGAZALARI 

Gedikpaşa'da Jandarma Satınalma 
komisyonundan: 

S • N:san • 932 Sa!ı g~igü ihalesine karar verilmit olan t.ımirat 
12 · Nisan • 932 salı günü 11at 14 de tehir edilmiştir· (1368) ~ 

KATRAN Hakkı Ekrem öksürenlere: 

17000 ili 20000 çift sara kunduranm kapalı za,ffa müoakasan 
19 - Nisan - 932 aa!ı ıOnü ıaat ou beıte yapılacağı ilin edilm·ı· 
ıede mukur gün b•yrama müıadif bu'uoduğudan müoakasasa 
21 Nisan 932 perşembe ıDnll aaat on dörde talik o'uomuıtur. 
Taliplerin ona göre mcıklir ıüode muyyen saate kadar teminat 
teminat ve teklıfnamelerine komisyonumuza müracaatlar1. (1201) 

Gedikpaşa' daJ andarma Satınalma 
Komisyonundan: 

50000 metre yazlJk elbiselik baki kumaşın kapalı zarfla mü
oakasası 19 Nisan 932 Salı günü saat on birde yapılacağı ilin 
edi!m:~sede mezkur gün bayrama mUsadif bu~undujuudan mü
oakasası 21 Nısan· 932 perşembe gjjoü saat oaa talik o~unmuıtur. 
Taliplerin ona göre mez!dir günde muayyen saate kadar temi
nat ve teklifnamelerile komisyonumuza müraca;ttları._Q.202) 

Ticarethane 
Ve Müessesah Resmiyenin 

nazarı dikkatine: 
HllAlahmer C. Merkezi Umumislnden: 

Eu sene Kurban bayramında dört giln neşrolunmıyacak 

Tilrkçe iaıetelerin yerine Hililiahmer gazetesi mükemmel ve 
renkli olarak zengin münderecatla intişar edecektir. llln ver
mek surelile Hilaliabmer Cemiyetine muavenet arzusunda bu· 
lonan tüccaran ile müessesatın Babılli • Ankara caddesinde 
Suhulet kfitphanui ;uisalinde "lstanbul Ilinat Odası., na mn
racaatlan. Beşinci ve altıncı sayfada beher santimi 40, yedinci 

ve sekizinci sayfada 30, kuruştur. Telefon 20085 

kiralık kagir hane 
Beşiktaş akaratı vakfiye idaresinden: 
Beıiktaıta akaretlerde milkerrer 18 numaralı hane üç 64 

qumaralı hane iki •ene müddetle kiraya verileceğinden 3 n:ıan 
pazar gününden itibaren yirmi gün müddetle aleni müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade maluaıat a lmak is· 
teyenlerio ıehri halin yirmi beşinci pazartesi gllnü saat on ilçe 
kadar mahalli mezk6rda (54) numarada mOtevelli kaJm&kamlığına 
ve yevmi mezküruo saat on üçünden on beşine kadar btaobul 
evkaf müdOriyetinde idare encümenine mtiracaat etmeleri. (1~93) 

Devlet Demlryolları ilanlara 

1 Mayıs 932 tarıbınde Aokara'da açllacak çüocü Sanayi Ser
iisinde teıbir edilmek üıre Anl<ara'ya gô:ıderilecek ve teşhir 
edildikten aoora ieri gönderi lecek eşya ile Ankara 'ya gelip dö· 
necek mal sabip!erinin nakil ücretler nden n, 0 ~O tenzi:at yapıla· 
caktır. 

Tenzilit mnddeti aıimet için 15 N'san 932 den 10 Mayıs 932 
tarihine, avdet için de 10 Mayıs 932 den 25 Mayıs 932 tarihine 
kadardır. 

Fazla tafailit için istasiyonlara müracaat edilmesi ric'l olu
aur. (1357) 

RE 'ATE iti •• 1NEsER1 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll hatalıklar mutahe•••• ...... Kanan N&iiiaa 

Bu Senenin En Kudretli, En GUzel Reallst Romanıdır 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak açinde Çıkb 

Basan Ve Neıreden Silhulet Kiltflphaaesi ••• 

Cumadan maada her gün öğlede• 
sonra saat 2,.10 dan 5 e) kadar lıta .. 

bulda dinnyolunda 118 numaralı h• 
susl kabinesinde dahili bastahklan 
muayene ve tedavi eder. Telelea: t.. -----------F 1 8 t 1 7 5 K u r D ş tanbul (2. 22398) • 

, __ ~avram monaseb3tile -
•r tada ile 

Eı~:sanfzl, 
AyakklbHlıZI. 
Tuhaf.J9DİZI 

Her nHi eşyanızı 
l•tedlllnlz maıaz 
lardan alablllr•lnlz 

TESHiLA 1 
MENTEŞ KASAYI 

lıtanbul Babçekapı, Orozdi-HaL: 
kar111ında Celil bey Han No.33 

Tel. 2394 6 --· 

---VAKiT 
Adres: lstınbul .\nkıra caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon ı Yazı ışlcri 2.4379 ve 

2.38i 2 idare 2 4370 
Posta kutusu r 46. 
Telgraf: 15tai1 bul Va kıt. 

Abone !&rHaru 
1 :~ fl 12 Aylık 

O<Jlı i lde 150 400 750 140() l\uruş 
l lıırıçte f OO 1 fO 270;) 

!!!_n •erııaru~!.!!. 
R sm! Hususi 

.:'aıın IOKş 125UKş. 
S:ıntim • 20 M 25 

KDçDk llln !•rt!arnnı-z: 
ı ~ " 4 1 10 IJeta'ı °' 

:10 ~O fı:'i 7 ~ 1 00 1\ uruş 
A - Ahcın ..: lerim • zin her üç aylı· 

Jtı iç n bir defa mecc:ınendir 
R - 4 ı; :ı tın get;en ilanl~nn tızla 
~atın icin :; kuruş znmmo•unur. 

V AKIT Mathaaaı 

Sahibi: Mebmet Asım. umumi 

netriyat mlldllrtl: Refik Ahmet 

~ Mübayaat Zamanı 
Hult\l Etti 

VE 

HAYDEN 
.. 

miles•esatı 

MALLARIN 
Tenezzülünü 

lbbareden tik mağazalardır 
Ahval ve ilcaat, yakında malların terelfua 

zannını vermektedir. 

O halde şlmdldenı 

Mübayaa 
EDiNiZ 

Mallanmız eskisi gibi mllkem:nel ve iyi cln•tea 
olmBSJna ı ağ .nen 

~--Fiatlanmız Daima Aynıdır.-.,,,,. 


