
Yarınki sayımız 

Cazip mündericatla 

12 sayfa 
ıs inci Yıl • Sayı : 5214 Cumartesi, 16 Temmuz (7 inci ay) 1932 

Tllrklye - ispanya 
Ticari mllnasebatı 

Madrlt, 15 (A.A) - lspanya şart 
tlcant odası, ticari münasebetin inkişafı 
Jçiif Tcşrinlevvelde • Şarta ve bil bassa 
Tür~tcye bir heyet göndermek içiıı 
h~ı r~k yapmaktadır. 

Sayısı S Kuruı 

Gazimiz Yalovayı eref lendiriyorlar 
Buğday Kanununun Tatbikatına 

Ait Teknik işler 
Bugün Milli 
Hakimiyet 
Bayramıdır 

BüyUk millet meclisi yaz tati- dayların doğrudan doğruya mfis- Bugtın Mmt Hakimiyet bayramıdır. 
line karar vermezden evvel tabsillerin elinden alınması, araya BUyUk Millet Mecllsl, 1--2 Teşr1n1sanl 
m. e.mlekette bugw day müstahsille- bir takım füzuli mütevassıtların 1338 de verdiği bir kararla saltanatı 0

• k ga etm!gtır. 24. Tcunnıevveı 1339 da da 
rını .. o:umak ve un piyasasına girmelerine meydan verilmemesi saltanatın mıııetın uhtwnde ısUkrllrm• 

Reisicüm 
radan 
Derinceden 

Yalovayı 

e 
Ertuğrul Y atile 

teşrif edecekler 
spekulasvon hareketleri vukuuna icap etmektedir. Aksi takdirde ' 'e milli hAklmlycUn kat't surette tessü· J t b l h ll O 
mani olmak için bir kanun ka· müstahsilleri korumak için dev· ııUnc alt knrarm BUyUk millet mecll· s an u eye erlncede, Garbt Trakyalı 
bul ctU. Bu kanun hükumete letçe bir fedakarlık şeklinde ka- since kabul edildiği 12 Reb!Ulevcl ge· gazeteciler de bugttn y alovada Gazi 
buğday stokları yap:nak ve icap but edilen bu usulün bilakis bir ~~~et=~ :~1!u:~~mıyet bayramı Hazretlerini selAmlıyacaklardır 
~den ahvalde piyasaya müdaba· takım mülavassıtların ve hatta MUU hAklmıyet bayramı mUna.sebe- Reisicfi m hu r 
le ederek buğday fiatlarım t:ın· muhtekirlerin ekmeklerine yağ We, bugün rcsmı daıreıer taWdlr. Her Ga:r.i Hazretleri, 
· t k · .. k t' • A .. taraf dUn &k§amdan 1Ubaren bayraklar-

zı m e me salahiyeti verıyor. surme ne ıcesıne varacaaı şup- 1 sUsJ d'"un akşam hu· 
Fakat hüku· ınet bu salahiyetini hesizdir. a enml§U. BugUn bUtUn vatanda§-

ıar Mflll htUdmlyet bayramını kutıuıa- • t l An 
d w d ı k Onun 1'çı·n hasat mevsı'mı'ne susı rene • ogru an doğruya kul anaca mıı.k lçln saat on bqlc yirmi iki arasın· 
deiildir. Hükumet tarafından takaddüm eden şu günlerde buğ- da Halkevine davet olunmaktadır. karadan hareket 
verilen direktif dairesinde zira· day kanununun bu sene oe suretle Bugün Tilrk Maarit cemiyeti na- buyurmuşlardır. 

mma rozet dağıtılacaktır. 
at bankası bu işi idare edecek· tatbik edileceğinin şimdiden mü- ,_ ________ ,,,,.. ___ _. Tren, bu sa· 
tir. Şayet bu mu11mele netice- nakaşasına başlanmıştır. bah Derince'ye 
sinde banka zarar ederse, bu Filhakika bu seneki ziraat va- 'ıran şah 1 gelecek, Reisi• 
zarar, devlet bütçesinden tazmin ziyetine göre buğday iıtibsalih cümbur Hazret• 
edilecek, biiakis kar ederse ya memleketin hak1ki ihtiyacına leri, oradan Er-
elde edilecek hasılat icap eden ancak tekabül edecek bir dere· CUmburJyet hayra• l•irul ynlitc Ya-
nıahallcrde silo teşkifab vücude cededir; yahut biraz noksandır. lova'ya gidecek-
getirmiye sarfolunacaktır. Bazı mıntakalarda ise kuraklık mında memleketi- ferdir. 

Kanunun istihdaf ettiği mak- Mehmet Asım mlze gelmeler! Reiıicü m bur 
sada göre. stok yapılacak buğ- r Alıtarafı 2 inci sayfamızda 1 muhtemeldir Hazretferj, Ya .. 
=========~===================== lova'da bir mUd-

Zi nclrJi IIuyuda müthiş bir kaza 1 det kalacaklar, Bu ziyaret, TUrkfre·lran mU· 

Ot om o b i 1 j 1 e arabayı devi ren genç 1 naoe:::ı:::.:.e;:.:~k~ı~vrln ~~:~: e~~::~,:~~ 
sür'atle kaçarkm:ı ... "~::·!:'k::a~ 

dan hareketlerine dair, 1ıusuıt 1 
Virajda a(Jaca çarptı, otomobil parçalandı. muhabirimizin teıgran, ıudur: 

Kendisinin beyni patladı ve öldü Ankara, ıs (Yakıt) - Reisi· 

• 

ctlmtiur Gazi Hazretleri, ~alo
vayı teırif etmek Ozere saat 

(r.lJfttfen aayıfayı çeııiriniz) 
' . -

Otomobildekiler de yat'alancWar. Devrilen arabada 
bulunanlara, bir ıey olmadı Italyan filosu bu sabah 

limanımızda bulun8c8k 

Rıza Han Peh levl Hz. 
[ Yazısı 2 lnd sayfamızda 1 

f!llJ#lti;llJ 
Edebi mektepler 
Edeblyatımlzın bugünkü manzarası, 

tezat Ban'atine en güzel örnektir: 

, -
Filo, burada bir hatta kalacak, Amiralı ve 

zabitleri şcceline ziya/etler verilece.ktir 
Bir hafta kadar enel buradan ge- manımıza gelecektir. 

çerek Varnaya gitmiş olan ltal)·an Filoyu, şehrimizin denizçilik , 
filosu, hu sabah saat sekize doğru Ji. (Liltlcn sagıfayı çcıJiriniz) 

Kupa maçlarının neticesi 

lstanbul: 2 - Ankara: O 
K11zAdan sonra otomobilin hall (Yukarıda) kazanın Edip çokluğu içinde eaer 110kluğul ee . 

kurbanı Harllosef ' 

pek feci bir otobmobil ka::ası Hadise hakkında bir mubarri-
Ev,·cıcu gece Zincirlikuyuda 1 kek yaralanmıştır. 

~lmuş, bir genç beyni patlırarak rimiz mahalline giderek tahkikat 
olıntiş, bir genç kız ve bır er- Alrtırafı 2 inci sayfamızda 1 

- A .. n karıcıaım, ne yapıyorsun ? •. DUn elll lstemı,un .. 
hgln ~Dz tlra,a çıktın ••• 

- Ne yapayım kocacıOım, sana olan •tkım gUnden gDne 
artlwor 1 

Düşünüyorum: Acaba hangi devir J t b } ht ı•t• k b k A. k vardır ki, analar edip doğurmakta bu s an u mu e 1 1 ço ozu tu. n a-
kadar cömert, edipler eser yunwrtla- ı } k d t d k b v d•k 
makta bu kadar kısır olıun?. ra 1 an ya ın an anı 1 ve egen ı 

Son aylarda, kitaprı camekônlan, 
şölıret hümasını ikişer formalık ökBe
lerlc aolanuya rzkmıı acemi kuşbaz· 
larla doldu! 

Kendi kendilerine (yenl edip, yeni 
şair, yeni neBll) rütbesini verenler, 
her parçası ayn ycışıyczn halkavi malı· 
lukat gibi, üçer beşer, gazete ve mec
mua Bayfcilanna dökülmüı, birer 
mektep kurnıuşlar-

Bu mekteplerden sade benim bU
diğim, lstanbulda yedi sekiz tane 
ı·ar. Diğer vUliget ve kaza merkezle
rinde de bir hayli meucut .. • 

Diyebilirim ki, Türkiyede edebi 
meldeplcrin sayısı, maarif mektepleri.. 
nin BayıBından daha az değü ! 

Bu neticeden memnun 11Ul olmalı?. 
Asla .. Zira, bu iki çeşit mektepten 
birinin yetiştirdiği karii, öbürü, bir, 
silıirbaz çabukluğuyla derhcil muhar .. 
rire tepdil etllgor. 

işte okuma buhranının iç yüzü! 
~ Yuauf Zira 

Antarı - rstanbul mubtelJtlerl diln 1Cadık6~ündc L 1 1 h 1. · t d f '· J 1.arşı aştı ar. lstanbnl 
• u te ıtı aıın ı aıı.ıt çok bozuk bir maç yaptı T f il.. 5 • · 
f d b 1 • 1 s u.tını ıncıdc spor 11y 
amıı. a u acaksınız. Resmimiz Ankara kalesi ön .. d • 
S:ılimi düşmek üzere bulun:ın bir Ankaralı s orc~nu e d~ııçm bir. anını, Mehmet 
karık tutmak istediğini tesbit ediyor. _ p Y uşmemcsi JÇln topu bıra· 
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Reiıicümhur Hz. 
Ankar'dan 
hareket ettiler 
oa doku bu~ukta buradan hu· 
....ı treale hareket buymdular. 
lataayoacla Bapekil lamet t'aıa 
Hz., amam erklaı harbiye reiıi 
m8fllr Fefti Paıa Hz., vekiller, 
mllld, •mi erkin, ıebrimizde 
........ •b'•lar, aefirler ve 
kalabalık hlr halk kitlesi tarafın· 
ela t..,ı edildiler. Aktam oldu· 
fundan reami m r asim yapı1madı. 

Gui Hazretleri , iıt11yona 
gelirken Ye tren hareket eder· 
ken tiddetle alk1tlanmıılardır. 

Clmlwriyet halk fırka11 umu
mi kl&tbi Recep, Recep ZObtO, 
Cevat Abbas, Nuri Beyler ve 
diier ma7eti erklnı da Cazi Hz. 
ile beraber bulunmaktadırlar. 

Ankara valili Nevzat Beyle 
Seyfi Pqa Gazi Hazretlerini 
Polatlıya kadar teşyi etmiılerdir. ....... ...,.11 gitti 

Relllctlmbur Gazi HL ni De· 
riacede iatlkbal etmek liue B. 
M. Mecliai reiıi Klzım Pı. HLle 
lltabal ftliai Ye beledi7e reiai 
llalaittla B., lçlbacl kolordu 
......_._ Şlkrll Naili Pf. " 
C. H. Fn.. Yillyet idare be
Jeti nW CeYdet Kerim, Seyri· 
lefain um.. mlldllrll Sadullah 
leyler cila uat 15,30 da Dolma 
bahçe 1ara71nclaa motlrle Er
tapal J&b• billerek Y alovaya 
sitmiılerclir. ff!l_ete Y alovadan 
DahlliJ• ftldll .şakrl Kaya B.de 
iltihak eclecek ve dotnxa De
riaee7e piilecektir. 

CMrltl TlalrJalı ..,,.111ar 
Şebiimllde bul1111aa prbl 

Trakpla aerJalalar, don lataaba· 
im llUbtelif 1•leriDİ ıezmifler· ... s,.,a1a kafileaine riyaaet eden 
l?J.t!el:h~ -Uim mektebi ml
cllil il. Garcliku Ue •nalalar 
..... halaaa ıuM Trak1alı 
~t!c:ilerden garbt Trakya ra-

-ıeNtileri birliği reiıi, lskeçc?de 
mtqar eden "lmerilya Nea .. ıa· 
zeteai bq~uharriri ve Atiaada 
cikaD "Alrropolia,. ıueteaiDİll. 
TrakJ• muhabiri M. Spiro Ya
ıM;klpal-. lakeçede 51kaa 11/u
tif,, ...... .._uburiti •e S.
llailde ~ r.fakedoaya s.
.e.ı l9'lllüM il. Staww Vr.to-
181-. Mime ..... ....._ 11A· 
la';t . mültarrirlerinden M. Ka
.,aı., Seltaikte plraa .. Ta· 
hiclıo~ pnteai muharrirle
iiıl'clea il F otla Dnakoe_uloa, De
deata~a çakan Ditiki Traki mu· 
laarrirlerimten Mel. Loll Vafidu, 
't' }!kefede D8f'Oluaan 11Y eni 
Adim,, pnteai bqmuharriri 
~ Rept Bey, bu ubab latan· 
hal J'latlMiat cemi7eti reİllİ Ye 
Giniaa meh'aau Hakkı Tarik 
.......... y aloYaJa tldec:ek
ld?e Relllelllllur Hılretlerhai 
Or.ida-·lF-ldl)'acaklardar. 
,.Garbf'l'rak,ala mulektatlan-
~ y;fonda kapbcalan ıez· 
.ctilıılt9 , •. bala mıuetlerde blı
IİliaclilldaD ini'& Derinceye ge· 

~.ri,.~V.:,:. 
~--=--~.~== .~ 

..... ıı.. ..,..,. plıcelderdir. 
~ Tnifa psetecller ltir-

1111 nlli k Y-kıpalol, nr•· 
.......... ba.lb ....... ......... ......,.de ........ 

hoover, bir mektPplB tikcini bildirdi: Buğday kanun 
nun tatbikatına 
ait teknik itler ingiliz --Fransız itilafını kabul etmem. Bu, borç

luları mızın bize karşı müşterek hareketidir 1 f Bışmıkılemizden mıbiıt ] 
Ye kifayetaiılikten bahaedil 
tedir. Bu itibarla bu aene 
day mUatabaillerinin m 
aatmakta mOtkillt çekmiye Dlter tAraftan laglllz hariciye nllzırı " 8u A vrupal bir ltllAftır,, 

dedi ve ltalyayı "Beynelmllel mllhlm meseleleri ,, gUrUşmeğe 
davet etti. ltalya, razı oldu 

leri mahakkakhr. Fakat •I 
olan me&61e aadece mabaal 
mak değil, değer babaaile -~ 

Vatington, tS (A.A) - M. ( jbon .fo'lmon'an beyan·a11ndan da ınlıfı· ı IAflar hakkında nazı.rlardaa M maktar. itte muhakkak ol• 
H 

' 
d M Bo tıcafı fizere Almınyının başhcı ılıcak· Grandi ve M. Mosconi tarafın· nokta bura11dır. Bunun ıebebi 

oover iyaıı zaıın an • • '- çı'ft.,. .. ilerin umumiyetle pırUd .S-
h• • d d' JC.ı bi •-tapt lılan. ar asındt .. ı rı"'tayı tan&ime rnattıf dan Yerilen izabab dinle-•• 

rac a ıvn er 1
•• r me. 8 b ı h hfr tı •· t -'h -71' maları •e beklemı"ye mUt•lıa 

kd 1 f ''e. ı~ıenı ey "' mseye "1
"'' ev"' Almınyadan alacakla olan bO· " "" 

Avrupada a o unan son itiJi ı edılmış bulunm•maktadır. kametlerin imza ettikleri vesika· mil bulunmamalarıdır. 
kabul etmiyece;ini, çiinkll bu· lstf~rt ltlllf ı ı 1 li h k Er· er memlekette aılo teıki 

C M b d L d l (A A) _ H . 1 lara ve ta yan ve ngi "z il 6· 
nan emahiri Otte f eye borç· on ra, • anc ye 1 . d b 1 1 Ye V arant uıuiü mevcut oluy 

C!tf Jb s· Lo met en araaın .. usu e ıe en 
lu olanların müıterek bir hare- ~::;; ~r kd~ 'b°k.' ~ iüllflara ittill haaıl etmiftir. butday mllıtabailleri maU.rı. 
ketlerinden ibaret buluadağunu ı annı? ~ ıne . •. m o an 'azırlır meclisi tarafından neşredilen bu idareye terhin etmek aute 
siJylemit ve bCSyle olduğu tak· doıtaae zıbaıyet daıreaıude AY bir tebllgde Lozın konferansı tarafındın le bir miktar para alabilirld 
dirde berbanlli bir tazyik icra- rupa'daki bu deYletler aruında \'erilen kararın 1932 senesinde ileri ıU muvakkat ihtiyaçlarını bu ıure 
sına mOsaade etmek niyetinde baı&nlrll beynelmilel mlllıim me- rülen ve pçen niMn içdına devresinde prOrler, aonra bujdaylannı 
olmadığını illfe etmi•tir. ıeleler hakkında fikir teatiıinde büyük ~~ıttst meclisinin son içtlmaındı ter bahaıile aatabilirlerdi. Fak 

,. b 1 k · la • d · tasdik edilen noktıi nuar mucibince k n._ M. Hoover, Cemabiri MOtte• u unma m8aa11p o caııaa .a!r harp borçlannın kat't sureue ortadan buglln bu imkln yo tur. VP 

bidenin Lozan itillflara için fik- din Avam lramaraaanda kendı11- Jıaldınlması yolıonda vucuda gttirilmlş için Z;raat bankası sibi bir • 
tine mftracaat edilmemİf o!du· nin yaptığı bey-ta ltalyaa ilk bir merhıle teşlı:il ettiği beyan olun- eaıuenin mUdabalelİ olmad 
pııunu ve bu itibarla bu itill • maalahat,Uzannı muttali etmittir. mu,tur. çiftçilerin elrseriıi mallarım pd 
fludaD dolayı bi,.bir teabblt Sör Jbon Simon Avrupa. hü\Omet· ~~~dan .~•ık• bo ~arar Avrupanın az zaman içinde ve belki yo 

"' leri ll'ISJnda böyle bir ltlllf ıkti içı'n ve butiln ~unvanın yenıden . canlan~~sı b d •1 k b" k"I altma girilmemit bulundu;una . ,.e bugünkü vahım lnbfmın ılctlhımı ıçın ba asına enı ece ar fe ı 
he7an ederek mektubuna niba· Ingıltere . tarafından yapıtın teşebb~se büyük Faşist meclisinin lürum ~nerdlgi ellerinden çıkarmaya mecb 
yet yermittir. ~!ansa hil~Cmednln muYıfabt ertllinl veçhlle biltün devletler arasmdı llı:nsıdf kalacaktır. Bir kerre çiftçi& ..... 

T ... - -•h•I rok-u,ı bl.~dlrmışdr. . ve mail sahalarda ve paraya alt lşlc::'de ekaeriıi maUaranı ellerind• ...- ... ... Sör Jhon Sımon Romayı bildirilmek hatikf bir bir mesai lftfrıki için zaruri 
Cenewe, 15 (A.A) - Sir Con üzere bu teblitın yapntı mnda Jııtyın bir adım mıblyettnde bulunmakt•dır. kardıktan ıonra ise b0k6met tr 

Simon, beynelmilel matbuat mfi· hükamednln de lnglltetenln ba webbU· Namlar mecllm, ltalyan mu· rafından yapılacak mldaba 
meailleri muvacehesinde Franıız ıüne iştirak edeceği ümidinde bulundu- rabbaa heyetinin Lozaa konfe· milıtabaillerden matava111tlad 
88,0k Brltanya eoıniyet itillfının tun90~~bi;ti~etice8iade ltalzanın ra~eında aldıtı .vaziyeti tıav:p ıeçmit olan buğday fiatları 
baiçte, buauail• V afingtondıki Loadra mulahatgDıara A nupa ~ttikten aonra ıdarl bir çok yilkaelmeıini intaç etmekten 
tana tefsirine ait kan11kbfı iza· . . . ıt'erle me,gul olmuıtur. ka bir faide vermlreeefi i 
18J! pıret etmiftir. hOktmetl~rı. ~ra11nda ııtııart • a;ıa Alm•nr•d• ll•rretl makıat ortadan kaybedillDİf ola .. 

Ba itilaf Sir Jbon Simonuncla hlye:~ =-~: ;Dc~~e re~~~ Berlia, 15 (A.A) - Sivaai ma. cakhr. Binaenaleyh, bllktmet b 
kaydebalt olduğu veçhile Cema• mea • 1111 ·~ ~· bafil Franaız·loıiliz itiJifoamesi- sene buğday kanununu tatbik 
biri Mllttebideye olan b~lar ıDn~ ltal1~n. bGkimetıaı~. mem· nin hakiki ıumul8 hakkında sı- edecekse biran e•9' •ui1etl 
meaeleıile hiçl;ir 111retle allka- nuaıyetle ıftarak edecefımn ha· rib mal6mat iıtib1aline iııüzaren tetkik ederek bir karar ••rm 
dar olmamakta ve Avrupnıa riciye ~tine ~Udirilmeai için ibtiyatklr ı&rtlnmektedirler~ A'?- ve bu kararanı mUn11ip . veaaitl• 
lfiade bahmdaju mlfkllAbn bal hUk6metiDde11 ••1r alm11br. cak Lozaada aiyıai meaelelana memleketin ltajday mlatabıillr 
ve taalimi için yaptlmlf, bilbaua ... .,. k•ltlnealnla lçtllllaf mllnakapllnı mllmkln oldutu riae bildirmesi muyafık olur. 
A-• bir ltillf malai1etiai bata Romı, 15 fA.A) - Nazarlar kad.r recklet•if olan Fraaaaaın Bununla beraber buiday k 

... _·~....._ ... __ meclial M. Muuolini'Dla n1••· 11-" ._.. ltlllfl ._. ... itilAI t tb·k· t - -L:••t oklr 
hahulunun•u..... tUMt. ,.--..a.. bir ictieM• 80D tan bu derece memnun olma' auaunua a 1 ı ....,. 1 

Oottane ldllf kısmını ..Uac:e. ba ~.,...._. _...._ .... , • • h . · I • had~ •chılatı: . ~e- •b•'ı:!.a~ ftlita dt19rinc!en ~emımen ayn ve Str' ......... 1-a'da ....... -.,. ıtı• ayretı muc.p o muft,ur.. _._ ... ..,. -H .. ....,~ ==-::=..:==.:.:.:..::.:.__..:_ __ __;:....:::_~---ı-------------,--.,,-:-~:------ Kanunun tatbildnı ıeiUin erm•lıl 

Zı·ncı·rıı· kuy mu• thı· & bı·r kaza için daha evvelden uzan dik· y kate alınıp &aDedD111ly• atubta 
olan teknik noktalan nrd 

yapllnf Ye kaza baklanda fU 
mal6mab toplamıtbr: 

Ewtllci akfam ••t •ki• 
doinı Cibanıirde ot•an 24 yq· 
ı .. ada HariJosef isminde bir 
.-Cı uhibl buladoğa 52f11 Dil• 
marab yeni bir F ord otomobiline 
biamif, tamdıklanndan Matma
zel Vantonu yanına alarak Bil· 
ylkclereye bir otomobil ıelinti-
aine ~kmlfbr. Genç otomobili 
bizzat kullanmaktı, Matmazel de 
yananda oturmaktadır. Harilosef, 
88ylkdereye kadar ıifmif ve 
uat dokuz buçufa dofru latan• 
bula ıelmek bere ıeriye din· 
mlftllr. 

Y olcla otomobilla ltllae Ayu 
ata muhtıra Fehmi Efendi çak· 
-., yoıuldupnu s6yliyerek oto· 
mobile ahnmuını rica etmif ve 
Harlloaef bu ricayı kabul ede
rek muhtarı otomobiline almıı· 
tar. Harilosef Maslalt r~ilcten 
aoara, otomobili ıu terazisine 
dojn dratle MYkeclerka Her
tle pJet aln' Uerliyea ot ,oldl 

eU, ._ •ltdet sarfında latıraa •· 
..ıraı " _..,_.. ... nma. sl,afet-
Jer " .. w ftllmlerl tertl• edlJe.. 
cektlie. 

r 

bir ..... :;;::... .... , .... 
d• 'T:W:t..... ,oı IMa lıı
..... 1 i • ..,. ••• 
a,...,_ çarpmqbf. Arka tara• 
,.,_ fidcl9tle ..,.._ araba 
,.-.~ hend:t demt.ek 
pu'ta parça mut, ~ 
otaıu aabibi Kadir ~ ile 
....... .., ..... ı .... 
m11larclır. 

Arabama dem&.eli berine 
Hariloe.f, derhal otomobilini dur
dunaUf, kauıedelere yardım et· 
mek iltemiftlr. Fakat bu eaa· 
d• ..,. ........... Wr oto· 
mohllla toflrl-I " iPade -. 
luaanlar, yol ıserincle •mlmif 
bir araba ft otm.r albada an• 
bacalum f_,adıaı iflcliace, bir 
yaacla11 kaueclelere ,.rdama 
kotmutlar, bir JDdaa da: 

- Herhalde bu otomobil ara• 
baya çarpta. ıanun •amaraaım 
alalım! 

Diye kibrit yakarak çaıpaa 
otomobilin ....-r-. almaya 

Iran Şahı Hz. 
CDllurlr•t -~·••da ........ 
mlze 9eln1elerl maahta••ldlr 

!na .... - ... ....... Bs.llbl 
,........ - hl1111 H1s1 tıeplf edeeell• ........... -.... ~ .......... ....................... .._.. .. ., 
_,. 01ım1tr1rwt INO• -• ...., 
etanelıl .. ua-ı .... "''IP&IJor ...... 
..... tclllılrkalm, Tlrldıe De lraa .... 
..... ...,.., olu ........_ .... • ... 

teıebbl1a etmftlerdir. Ziraat bankaıı memleketia ba 
Ar•bacalaran fena laalde yara· fi mtatakalannda •• aelmd 

lan!lıjaaa ve belki de aldo;oae batdar aaba alıcıkbr ? Ala 
timal •eren Renç, numara •l· fi•tlan ao auretle tayin edil 

mak tepbblfü Baerina clerllal b da 1 
otom•hlHae binmit ve enellda- cektir? Alman ut 1 ar 
den dalaa ltietle ıllıerek, ~- a.rcle Ye DUtl mu3afaıa olaa 
mafa bqlamıtbT. Ark•••• cakhr? Bu tarzda atok yap 
"Şimcli biı otomobillı aı.aa 1•· butdaylar ne vakit Ye nenler 
tiflrlıl ,. slbi sizleri de ifitiaee •e nul nblacaktar? Bu m,.r 
Hırlloaıf, daha fıı!a taıırmıı. le bqb bqma blJlk bir iftlr. 
yakalanmamak için otomobile Hatarh,._ ki pçm 
IOD llratl Termiftlr. bllke.et pae ainat 

Daba Wr ar enel eJiae ebli- kaımm ~ 
1et .-k• .._ ba ~ Zea- JeriD• butclaJ w.l etlat19111! 
cirlikap ka,..oJaaa ,.U.ten bnr ...., ....... • karana ta 
10nra Tirajı tllamek içla direk· ltlldnclea hlt falcle eWe edle 
aiyoma up çeYlraaif- fOltDID dL Sonra rene babrbyoraa 
ort ... da hulunana iç •taçtan hundın yedi, aem .... e 
bqtaklne otomobilia ıol tarafı Ali Ceaui Beyla ticuet weldl 
tiddetle earpmlflar. Çarpma On- zamamda bQjday ibtilslrıaa 
rine ıol tarafta bulunan direk• 
aiyonu kullanın Harilolefla bey- ni olmak i~ia bet Jk bia lir 

butday atoku yapalmak kar 
ai patlımıı, Yllcudanun bir çok Yerilmifti. Bu kararan ta 
yerleri keıtlmlftir. Otomobil tından mDteYellit ua.ı.aılllJllMI! 
demlcliii için matmuel Vanton L-..1~
Ye muhtar Fehmi efendi de muh· nilaayet di•uı Adlere ....... 
telif yerlerinden yaralanm11lardar. ti. Bu itibarla bafday ka 

Ziacirlikayu Jaad ... kar•ko· nun tatbikatmda maziye ait 
lunda bulanaa lrarakol kuman· gibi tecrtlbelerin telkia ettiii 
danı M•tafa çanı ile Derbent tiyatklrbtı elden bırakmama 
karakol kumandanı Oımaa efen- beraber memleketin hakiki 

.. aıUa 1Qmkl puar ılal aat 
1'1 •• ftpebqlnda Caa d1talla idi· 
..... bir kabul nami ,apılacaldrr. 
tlnıı T ... 11s peetıl de aut 22 de 

TMlrrah •••tecllerl• Mr Tra•JHül ltalJ&ll aefaretl bina. 
........ ..da ..Or Baron Alelsl tarafıadan 

--~-,.--.. .. ........... ......,. ..................... 

di otomobilin ataca çarpmaaın· ihti1acına iDatuf mlbiıa Ye if111 
dau buıl olaa tiddetli gllrUltliyO rurl bir yalife karpqncla bulu 
ifitmiıler ve karakoldan cbtarı cluiaau ela unat.amak, azim 
fırlayarak kaza mabaWaef."tmit- dratle hareket etmek ilam 
leıdir. Yerde kular lçia e bay· M•ll•et a..-
11• bir laalde yatmakta olan •---------'-----:: ..lt,:::U-""t' T':t Wr ....,. Ttrllecektlr. 

ltalraam • tamnq 1lallrlJ'e er· 
.. Btri_...,. .. ~'~•-et_• ...... t_•_lı_l• ....... dlı __ • ~-~• Jrlma4u olu filo 1nı ... daaı amiral 

lllled ..... hlıla kllfleılıle alt llonao 18'1' de lfodano'da delm111t 
fotll&f ~. 189& te bahrl71 abdemlalnde talllflf • 

ttaJJU fllOR enelee de JUdıtı· nl ikmal etınlptr. 
... -.., aıalral ltaıo llonao'aun Harp .-numda mflteaddit harp 
IEmuaaliı altmda Kurt. JmıTUirf. ıemilerlne kamuda etmif olan aml • 
.. la l'wtr Pa C111u, Baeef•I ·ve ral Moreno ltaı,a Kralı Buntleriala 
Ca.lnl torphle nnıhrlplerladea mite. Ja•trlltln4e Te ••n une de ltalJB 
fekklltllr. Bahriye ,.._k lllffllll Odaci reiall-

Pllo, lilluımıHa bir laafta kala- ifade bulanmqtur • 

celttlr Ve Od mu 'ılret Mmda .. 
cdacak .._ ,.a Mr 11nr1a ....,.... ............ 

Tlrldeao ile ......... U -· H ....... " ...... ......,... .., -
- ....., ..,,.... ..,. ..... lald-.., ..................... .._...... 
OalBs.lle ... -- ......... ............... .,.,°'. 7U'dlmlan ol· ............. , ................. 
.... .._ ... RH e .. l -1'ılu" 1 1 
......, ...... ftldt. 'ftlk ......... 
blMNle ,.... .......,.. ... karp ............. ...... ... ............... 

ıeaci ve parcaJanllllf otomobili 
ılrmİfler, derhal o eaucla Tak· 
aimdea ıelerek Bıy8laleraı• 
Piti• bir otoblaa .tur ......... , 
IÇladeki 1olcalan hlclirerek Hari· 
IOHfi ve dlier iki 7arahyı olobll
H biacliraalflerdir. Y anhlar Şiı· 
liye tltlrDl•it, Ye Etfal buta· 
aealne yabnlmııtır • 

Hariloaefe butaaede ameliyat 
yapalmıpa da, yaum aut aoma 
llmlftllr. Muhtar F elaml Ef. Ye 
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Bir kmm insan var ki mazi· 
den aıynlmak istiyor. Maziyi 
inklr etmek arzusundadır. 

Bir kısım insan var, maziye 
ıım sıkı sarılmıştır. Bugünle 
diJnü birbirinden ayırmak iste
miyor. 

"Yeni adam, eski adam,, mü
nakaıalarından, "diln olmasaydı , , 
bugün olmazdı diyenlerin ıözle
rinden bunu anhyorum. ,. ,,. . 

Hayatı tarihin bir devri dai· 
minden ibaret sananlar için 
günler birbirinin aymdır. Dünü 
bugünden ayırt etmfye bile Jil
zum yoktur. 

Halbuki hayat yalnız dünden 
ibaret değildir. Daha evvelki 
günlerden ve onlardan daha 
evvelki günlerden mürekkeptir. 
Ve bu günler birbirine benze-

mez. . ,,. ,,. 
Maıi1i inkar eden adamı hak

sız bulan bir mantık var. Bu 
mantık irticam geviş getirdiği 
isagocidir. Isagociye göre dün 
olmasaydı bugüne erişemezdik. 
Amenna, fak at bir farkla haya-
tındaki tekamül farklarınr, atJa
m 1 arı görmek 9artile. 

Tabiat da bayledir. Buz .sudur. 
Fakat au, donma devrine gel· 
diktensonra artık o yeni bir şe· 
kil almıştır. Demirin erimeai, 
Alev de ayni şeydir. Fakat ne 
• ev nıfondur. Ne su bu.ıdnr.;.Ne._ 
cıvciv yumurtadır. 

Cemiyet hayatında da devirJer 
ayni su ile buaun birbirinden 
ayrılması gibi ayrılır. 

Meseli roneaaus dünyasile 
harpten ıonraki dünya arasında 
ıu ile buz, çıra ile alev arasm .. 
daki fark vardır. 

Su ile buzu, çıra ile alevi bi-
ribirinden ayırdıktan sonra niçin 
cemiyetleri nevilerin~ göre, yani 
reçirdikleri inkılaplara göre başlı 
baııaa bir unsur addetmiyelim ? 

Cemiyet ha,ahnda inkılap nok· 
taaı, meseli •uyun donmıya baı
Jadıj, yahut çlSıüldüğü devreye 
t~kabGJ eder. inkılap vukua gel· 
dıkten 80Dra artık yeni cemiye
tin manıaraaı daha evvelki dev
resine nazaran bir değiıme ar
ıeder. 

Her inlnlipçı, bu manada ma· 
ıiyi inklr eder.Çünkü o yepyeni 
bir taaızuvdur. 

TOrk müof!vverinin Uk vazifesi 
de bbgünOn inkişafına ma:ai .. olan 
maıİJİ kOltOr sahasından sokilp 

atmaktır. 
Sadri Etem 

Piyangoda kazanan 
Ne yapacak ? .. 
Iımirde cenaze otomobıh f O· 

f 6rlDğü yapan Halil efendiy_e 
tayyare piyanıosunun son k~ıı· 
detinde 200.000 lira çıkbgını 
yazmııtık. lzmirden gelen haber· 
lere g6re, Halil efendi eline ge· 
çen 20 bin lira ile tavukçuluk 
yapacağını, sığır ve koyun yetiı
tireceiini söylemekte ve şu söz
leri illve etmektedir : 

- E!kiden eniftcmin çifliği yardı. 
Oraya giderdim. TaYUk, sığır ve koyun 
yctiftirilmesi ıden zevk alırd m. Ne za• 
rnan dan beri böyle hır arzum vardı. Şim· 
d.i onu yerine cctireceğim. 

~l~_G_l_a_ı~~l~-•~•~b~e~r_ı __ e~r~ı--J 
!~~~ ~t~~:r, Talebe Birliği Bir ~:::.~:nun 
Yangın çıktı! Murahhaslar, Anka- açılacaktır 
Neslişah sultan mabıUesinde rada azami müza- Ankaradan geJen haberlere gö-

odalar içi sokağında 9 numaralı heret vadı aldılar ı·e, hükumet şarkta bir darülfünun 
odada oturan koltukçu Mehmet açmrya karar vermiştir. İstanbul 

F darülfununu ile Ankarada açı lan 
Kadri efendi ile zevceıi atma b" "k f k l ır ı i a ü tenin ihtiyaca kaf 1 

Hanım, bir yemek pitirmek yü- gelmemesi bu kararın verilmesin-
zünden kavga etmişlerdir. de amil olmuştur. 

Mehmet Kadri efendi, bir ara· Bilhassa şark vilayetlerinde ıs· 
Jık pek fazla a!abileşmif, masa lahat ve yeni teşkilat yapılırken 
üzerinde duran ve yanmakta o- buna çok lüzum görülmüştür. Ye-
lan lambayı kapdığı gibi karısl· ni darülfünunun şimdilik bir k aç 

fakültesi tesis olunacaktır. Da-
nın başına frrlatmış ve yatağın rülfünunun Diyarbekir veya Ela-
üzerine düşen limba yorğam tu- zizde tesisi muhtemeldir. 

Günün-----... 11--- Meseleleri 

Doli torlar, 
Anadol uya geliniz! 

Istnnbulda doktor fazlahğı 
hakkındaki miinakaşalar ve ra• 
kamla rın vilayetlerimizde hayli 
kuvvetli a\iis!er baraktığı anla· 
şı'rna lt tadır. Meseli dii nkü posta 
ılc gelen \'e O rduda çıl.t an T e
ka mül rcfıkimizde bu bahse 
dair Çr pan oğ.u : Münir Süley
man imza s ını t .- şıyan dikkat vo 
a laka ya değer bir yazı gördük. 

Eline lstanbulda doktorların 

adedini gösteren bir istatistik 
geçtiğinden bahsederek yazısına 
b a ş lıyan mu harrir, doktorlarımı· tuşturmuştur. Alevlerin etr~fı 

sarması üzerine polis vasıtasıle 
itfaiyeye haber verilmif, yetişen 
itfaiye yanğını sirayet etmeden 

Dii d d zın daima lstanbulda kalmayı 
oyayı ur uracak! tercih ettilclerinin artık itiraz 

Temizce giyinmi~ bir zat evvel-
ki gün Adliyeye giderek dünya- o ' uıınmıyacak bir hakikat oldu-

söndürmüştür. 
nın merkezini kesfettiğini önüne ğunu ileri sürüyor. 
gelene söylemiş, keşfinden vila- Doktor larm Anndo!uyu ihmal 
yeti de h&berdar ettiğini bildirmiş- ellikler;t .. , bazı y'!rlerde köyU1• Çaldılar, yakalanddarl 

Yusuf ve Mehmet Salkım ıüğ"üt
te terzi Mürteza efendinin dük
kanını geceleyin maymuncukla 
açarak elbise ve bazı eşya çal
mış.ar, kaçar ken yakalanmış

Murahhasl:ırdıı n Birlik reisi t' b I 
Muozsffer B. ır. nün hastasına şifa ve deva a • 

Bu temizçe giyinmis katif. diin- rn:ık için on on beş saatlik yol• 
:Milli Türk talebe birliği ihtiyaı· yanrn merkezini bulduğu için a r -

larının temini husus unda hükfımet !ardan şeh irlere gitmiye mecbur 
tıh dünyayı istediği zaman dur- d 

merkezinde tesebbüsatta bulunmak ü- · d 1 _ı oldukların ı, bazan doktorların a .. durabileceğini, ıcap e erse <enn i-

Jardır. 
zere bir kaç gün en·el Ankaraya gi. sine müracaat edilmesini ilave et- serma ye topladıktan sonra la-
den üç kişilik heyd f1zasından Mahir miştir. tarıbula döndüklerini işaret eden 

Sustalı çakı ile 
Karagümrüklü Yaıar ile Is

mail bir alacak meseleıinden 
kavga etmitler, lımail, sustalı 
çakı ile Yaşarı sol kulağından 
ve belinden yaralayarak kaç

mıştır. 

Kema l ve Necmi Bey!er, dün lstanhu- muharrir makalesini şöyle bitiri• 
la dönmüşlerdir. MUnUr Bey, Pazartesi gUnU yor: 

Bı.rlı"k ı·e isi Muzaffer Bey, bazı hu~ L d a • gidiyor 
on r y.. · ()o~ torlnı 1 ınız dlişünmiyorlarkl A-

susatın halli icin Ankarada kalmıı,tır. E Jk' ·· h · · l _ vve ı gun ~e rımıze ge en n:ıdnlud:ı. ı ·ranlnıld.ıı.i rekabet tehlikesi 
Birlik mürahhasla rı . Anka rad a L d b" ··k 1 · · M"" · o on ra uyu e çısı unır pey, .\nl..tur \ıı-ır rcı..l~m ma nafları dil yok· 

Baı;;.vekil lsmet paı:;a. Nafia ı ekili Hil- paz t · ·· · 1 ·ı h ;; 
t ar esı guniı ngı tereye are· tt.r. Saha açıktır: fe~iıliuir, pürberekettir. 

mi, .Maarif vekili E sat \'e fırka umu- ket edecekt' 
ır. 1 \hiteh~ sıs dn olmıı~l. bir doktor her mf kfttiLi Re<'ep Hc.rJcr tarafından ka-

Ne yapacakb ? 
Mehmet isminde birisi elinde 

büyük bir kama olduğu halde 
sokaklarda gez:erkeıı yakalan

mıştır. 

bul edilmişlerdir . her halde ~ok istifade ede<'t!ğin den h:ıldc çok kazanır . .,, 
Yılk~eı~ t a hsil geneliğinin ihtiya~- emin hulunduğunu ilave etmiı:ıtir. "\rtıı;; Anadoluy:ı <ınşra) gozü ile 

Jnnı samimi bir ifade ile bildire;ı Recep Bey, talebe teşekküllerinin bakma• dı:Hi geçrn ştlr. Bu kötü zibni
gençlcr. derin bir nhika ile karşı lan· kıymetine iş.ıret etmiş, birJiğin muh- \et oln iişıiır Ona Uı)\le dirsek ÇC\ re· 
mr~la r, l s met paşa Hazretleri, Milli taç olduğu lıinanın temini için ralı- ce~, omuz silkecek olursak, y abancılıktan 
ltirliğe daima müzahir olac:ığınr, mern şa rağım, esasen İstanbul fı rka mer~ kuım:ıınaıı:t. 
foket dahil ye harici;ıcfok i faaliyetle- kezinin hu i şle yakından aJ:H.adar· ol- ı\lemld:ctın her karış topnğı birdir, 

Otomobilli seyyah . . t k. d w• • h'ld' cl ugw UllU so"~·l em1·şt i··. ıncrıılcketiıı her kıişc i Türkiyedir, hepi: nnt seYe seve n ·ıp c ecegım ı ı r~ • 
· rni:1. v ıııımııı-a yu1.ünıüzü, gözü•ftıü 

Etienne GalipBey isimli bir miş, muvaffakıyet temenni etmiş, Naf ia Ye Maarif vekilleri de ta le- "' 

~ ~lirmi\'e. onu scvmi\·e onun için her 
Sur~"-ıi • .::ke i kıill.&Q.d•ni.:hususi ı;reçnlcrin en mU u m a rzularından bi- benin memleket dahilinde seyaha ti i. · b .. 

..... :.cı ..., · J • • k r ıü rlü tar:ııı-:ıık·lrltktn tıul 1,111mıya mec unı.r.. 
OtomobiHle Sofyadan şehrimize rı o an eli ki~ilık hı r n ilenin demir- ~in <hami' is tifade temin olunacağrnr. " . idi 1 yollan üzerindel<i r.eynfl:ıt programı. ,gençliğin her husustaki haklı arzula- F:.zla k:ız;ın ~·· fnzl:ı r:ığbet tim 0

" 
gelmittir. Suriyeli seyyah bura- nı Nafia ' 'ekili bizza t :rapacaklnnnı. rını dinlemek \'e yapmak emelleri dııgu lu ldc )alııız dokt0rlar değil, dişçi· 
dan otomobille Bcruta, oradan darülfünun müde.rris ,.e talebesinin olduğunu anlatmışlardrr. lcr, Ec:r. ııcı l:ır ' e~aır sıın·atl ar menııuplarl 
da vapurla Marsilya-ıa gidecek- teşkil edeceği bu grupun yolda vere· Gençler. bu temaslarından çok da ,\ nnd ıluı u yadırğ"a\'Orl a r Bu çok ayıp 
tir. ceklcri konfrans lardan memle.ketin müteha~is olmuşlardır. \ e çok ~ünah bir hnr~kettir. Artık bu 

-:;;:;=======::;;======:=;;;;;;;;:.:=::===============;;;;:;;.:======;;; anlaşılmaz ı rardan, muh akkak lstınbuldı 

1 
Memleket Baberlerl ı ~::~:~· ::::;~.~;;::~b~;~. ~:ı·~.:çfık~~: 

••••••••••••••••~----••ı••••••••••-••••r••••.;.I den. inadından \'R7. ıı;cı;mek l !zı mdır.,, 
Şeyh Ahmet, Edirne· 

kesti başını Beşikteki 
....,., 

çocugun ' • 
~~~-------------------------~---,-~~ 

Başı koltuğuna szk1ştzrzp kaçtı ve yakalandı 
~-------------:---------=~~~-:-:--

1 S Bor, _ Bu ıabah burada kardeşinin on bet günlük çocu· Katil, çocuğun kafasını salda-
müthiş bir cinay~t o 'muıtur. iuou beşikte Ye kanlar içincfe dığı yeri göstermiı, kanh bıçak 

Güdük Durmuş oğullarından kıvranan babasının güzü önünde ta üzerinde bulunmuştur. 
.35 yaşlarında Muharrem, saat boğaıından kesmiş, kafasım ko· Muharrem, cinayetini soğuk 
beş raddelerinde, küçük kardeşi parmıştır. kanlılıkla itiraf etmiftir. bu feci 
Mustafayı yatafınd:. uyurken Muharrem, çocuğun kafasını işi, içtiği esrarın tesiriJe vtt: ani 
ağzı kör kıyma bıçağı ile yedi, ko!unun altına sıkıştırmış, kaç· bir cinnet buhranı nelicesinde 
sekiz yerinden ağ1r surette ya- mış ve bir raat sonra, bağlar işlediği zan olunmaktadır. Tah-

ralamıştar. Bundan _ so_n_r_a_d_a __ a,_r_as_ı_n_d_a_y;_a_k_a_y:-ı _e_ı_e_v_e_r_m_i.,;..t_ti_r.__:~-k_i_k_at_~yapılıyor. 

Kadın, erkeği Yıldırım! 
Dldttrmilş ve ..... 

Adana 13 - Bura ajırceza DilştU, ~avalh bir 
mabkemeıi, Leyi• isminde bir genel Öldürdü 
kadınla oğlu Mustafanın ve kü- Nazıl!i, 11 - Konya erkek 
çük ollu Kudduıi'nin muhake- muallim mektebi talcbesınden 
melerine başlamıştır. Mehmet Efendi, burada hemfİ· 

LeylA, tanıttığı Salcı Ahmet- resinin yanında yaz tatiiini ge-
çiği boğarak öldOrmek ve cese· ç:rmiye gelmiıti. Evvelki gün 
dini nehre atmakla maznundur. yağmur yağarken, düşen yıldırım 

zavallı talebenin derhal ölümüne 
Şahit Hulusi Ef., mahkemede sebep olmuıtur. Hemıiresi de 

şunları aöyl~miştir; ağır ıurette yaralanmıştır. 
- Kuddus, Kale kapıs1Dda Manisada gUzel b!r sergi 

kamyona bir sandık yükledi. Şo- Manisa - Burada yardımcı 
före, kendisinin Karııyakada bi- kadınlar cemiyeti dikiş yurdu, 
neceğini söyledi. Ve öyle yaptı. Gazi mektebinde a-üzel bir sergi 
Memleket hastanesinin biraz ile- açmııtır. Şükriye Abbas Hanı-
riıinde kamyondan indi. Sandıgy ı mm riyaseti altında tesis edil

miş olan yurttan bu sene 20 
indirirken, kendisine yardım et- Hanım muvaffakiyetle diploma 
tim. Sandıkta ne olduğunu bil- almıştır. Yurt, Şimdiye kadar 
miyorum. . . 160 talebe yetiştirmiştir. 

Şoför Tabir ~e bah~e aahıbı Dört kahve taciri mahkemede 
Hasan Ef. lerin ıfadelerı alınmak lzmir, 15 - Ticaret mıntaka 
üzre, muhakeme kalmııbr. müdürlüğü, buradaki dört kahve 

uldttrdll ve 
gömdU, Fakt ... 
Akhisar - Burada bir muhtar, 

bir cinayet işlemişti:-. Muhtarm 
ismi, Süleymandır. Vak'a, şöyle 
olmuştur: Akbisanıı Yenoba kö· 
yünde Süleyman isminde biriıi, 
arkadaşı Ahmedin yardımile 
muhtar Süleymanın halasının 
kızı Emineyi kaçırmıştır. Muha
keme neticesinde Süleymana bu 
hareketinden dolayı ceza veril~ 
miş, Ahmet bir türlü ele geç
memiştir. 

Onu bir hayli arayan muhtar, 
Halime isminde bir kadmın yar· 
dımile nihayet bulmu,, mavzerle 
öJdürmÜf, gömmÜJtür. Fakat, 
ceset meydına çıkmış ve mnhtar 
yakalanmıştır. 

tacirini, ticaret kanunu hilafına 
hareket, ihtikar ve ıyni zamanda 
baıı makamlara yanlış malumat 
verm~k!en suçlu olarak, adliyeye 
vermıttır. 

ye mi flÖnderilecek? 
Verilen malumata göre, TOrk 

hudnduna i ltica eden Barzan 
şeyhi Ahmetle avenesinin Irak 
htikümetine teslimleri hakkında 
Irak sefirile hükumetimiz arastn-
da müzakere cereyan etmektedir • 

Yalnız asi şeyhin avenesinden 
o'up adi cürümlerle maznun 
ol:ınların Irak hükumetine teslim 
ed ılecekleri ve Şeyh ile diğer 
av~nesinin Edirneye gönderilerek 
muvakkaten orada bulundurula
cakları ka vdedilmektedir. 

Mersinde faaliyet 
Mersin ve Tarsusun bazı kCSy· 

lerinde görülen çekirgeler, mü· 
cadele neticesinde temamen im• 
ha edilmiştir. 

Yabanı sakız ağaçlarının ıam
fıstıiına aşılanması için Gazian
tep 'ten mütahassıs aşı ustası ve 
aşı çubukları getirtilmcktedir. 

ihracat mevsi-ııi başlamıştır. 
Dün borsada üç lrnruş 62 buçuk 
santimden yirmi ton arpa, 4 ku
ruş 12 buçuk santimden iki va
gon _ çavda~ 16 kuruş 12 buçuk 
sanhmden ıki yüz çuval yerli su· 
sam satı lmıştır . 

Mevlit kandili 
Dün gece Peygamberin doğ

duğu g eceye tesadüf ediyordu. 
Bu ·· b munaae etle müslümanlar 
camilerde geceleı ini ibadetle 
geçirmişlerdir. 
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Buhran ve lnglllzlerln haleti rublyesl 

Buhrandan bahsediyorlar; 
Ancak: Latife yollu ! 

Bir lngiliz, şahsi veya milli hissiyatını gös
termeÇJi sevmez ; 1 ehlikenin temaşası, mu

kavemetini azaltaca(Jzna hükmeder 

Tanınmı.ş Fransız ediplerinden And. 
Td Morua, lngilizleri11 dünya buhra
nı karfUındaki haleti ruhiyesine, 
düıilnce ve duggularuıa, her türlü sı-
1."ıntılı vaziyetleri telakki tarzlarına 
dair, bizzat yaptığı tetkikat neticesin
de, klymetli bir yazı yazmıştır. 

Son günlerde neşrolunan bu yazı
yı nakkdiyoruz: 

"lngilterede üç hafta geçirdim. Bir 
senedir bu memleketi görmemiştim. 
Orasını iktisadi buhran esnasında 
tetkik için büyük bir merak duyuyo
rdum. Acaba Jngilizleri bitkin, değiş_ 
miş bir vaziyette mi bulacaktım?. 

Haziranlarda o kadar neş'eli olan 
Londra hayatı sönmemiş mi idi?. Or. 
ta sınıf halk, sakin vaziyetlerini de 
terk mi etmişlerdi?. 

Bütiln bu farziyelerin hiç biri.<:i 
vakıalarla sübut bulacak değillerdi. 
Hiç olmazsa :zahiren, Jngiltere değiş
memişti Amerikada, buhran, sıkıntılı, 
üzücü blr haleti ruhiyedir. Bütün 
yüzlerde facialar okunur. Kalplerde 
esr:ırengiz korkular vardır. Nevyor
Jron şerefi olan devasa sinemalar if
las eder. Eğlenceler cinayetlere ben -
zer. Burada böyl şey yoktur. 

JJondra, akşamları, 1932 senei milii
:cJisinde, lokantalar her 1.amanki gibi
dir. Darülfünunlarda talebeler asil 
Jakaydilerini muhafaza ederler. Say
fiyelerde bazı büyük köşkler, otel şek
line sokulmuştur, fakat daha küçük 
sahalarda, hayat latif ve aheste de
vam eder. 
Buhrandan bahis var, encek •• 

Şüphesiz burada da, her yerde ol
(]uğu gibi buhrandan bahsedillyor. 
Aneak latife ve felsefe yollu .. Buhran, 
bir mtlk11eme mevzuudur, fakat ye
gane mevzu değil •• Aleyhinde bir kaç 
söz söylendikten sonra, bu mevzu ter
kedilerek Derbi yarışlan, Mister 
Bamey'fn cinayeti, son zamanlarda 
çok tenkit edlJen Londra köprüleri, 
İrlanda piyankosu mevzularma geçi
lir. Mümkün olduğu kadar ayni :zevk 
ve ayni eğlencelerin mu haf azasına ça
lışılıyor. 

Şüphesiz bir çok kimseler, azalan 
varidat tesirfle, uvklerlnl biraz de
ğiştirmek mecburi)'1!tlnde kalmışlar. 
Clır. Yemekler daha sade, elbiseler da
lla eskidir. Evler daha. küçülmüştür. 
X~ilk mahaJlelerdekf sinemaların ö
nUnde, uzun bir sıra halinde bekJfyen. 
Jer Tardır. Ve plaj yollarr, cumartesi 
günleri, buhamdan evvel olduğu gibf, 
akın akın banyoya. gidenleri götüren 
kızıl ejderhalara benziyen otobüsler
le doludur. 

Satih değişmediği için Jngilterede 
buhran olmadığını veya buhranın ya
tıştığını mı zannetmek lazrmdır ? • 
Kat'iyen .. lşin garibi şudur ki, buh
ran şimdiye kadar vaki olmamıs bir 
surette lngiltereye de uğram~ştrr. 
Son fkl hafta Jçinde işsizlerin sayrSJ 
f evkalAde artmıştır ve hi~ bir memle
ket İngiltere kadar, dünya ticareti
nin yeniden başlamasına mübrem ih
tiyacı yoktur. O ltalde •• 

Zahiri memnuniyet neden ? 
Diyeceksiniz, bu zahiri memnunf. 

yet neden? Cehalet mi, ihmal mi, gu
rur mu? Zannedersem hadise daha 
muf assaldrr, ve bunu iki şekilde izah
etmek isterim. 

Bir lngiliz, şahst olsun veya mil
ır olsun, hissiyatını göstermeği sev
mez. Bu mahcubiyet, kısmen çekin -
genUkten, ifade zorluğundan, kendi 
içine çekilmeden, fakat kısmen de ira
deden ileri gelir. Bir Jngiliz, kendini 
tehlikenin temaşasına bırakırsa, mu
kavemet kuvvetinin azalacağına hük
meder .. 

Transval harbinin başlangıcında, 
her günU bir facia ile geçen bir haf
ta oldu.. Buna "Kara hafta,, demiş
lerdi. Nazırlardan M. Balfur, krali
~ Yfktoryayı temin için Vindser sa
rayına gitmişti. Kraliçe, daha ilk söz
lerinde onu durdurmuş: • 

Yazın : Andre Moru• 
- Şunu anlamanızı rica ederim 

ld, demişti, hiç olmazsa bu evde, me
yus bir kimse yoktur. Biz mağlôbi
yet talisizliklerile alakadar olmayız. 

iktisadi tehlike karşısında lngiliz
Jerin bugünkü aldıktan vaziyette, 
bu mağlubiyeti bile inkar etmek zih
niyetinin mevcut olduğunu bilsem, 
hayret etmezdim. Bu inkar, mağhibi .. 
yetten kurtulma ~arelerini aramak 
n bulmak şartile gayet iyidir ve tak
dire değer. 

İkinci izahım: 

"lngiltcre, müthiş işsizliğe, büyük 
heyecanlara rağmen, gayet nazik bir 
vaziyette milli r:alıdetini bir kere da
ha göstermiş olmakla, istikbalden e
mindir • ., 

Mesele siyasi bir mesele değildi, 
mesele müşkül bir vaziyette, münte
hiplerin siyasi düşmanlıklarını mem
leketin selflmeti namına feda edip et. 
rniyeceklerini anlamaktt. Bunu yap
tılar, ,.e Kipluig'in dediği gibi an ku
vanının sağlam olduğunu ispat etti
ler. Bundan başka, mükel1eflerin bir 
kere daha vergiler hususunda cesaret 
gösterip gösteremiyeceklerini bilmek 
Hizımdı. Bunu da gösterdiler. Müşte
rek vicdan, bu çifte kuvvet ispatını 

mes'ut bir tarzda kaydetti. Şimdi de, 
Ottava konferansının imparatorluk 
dahilinde ayni tesanüdü göstereceği 
ümit ediliyor. Bu henüz ispaat edile
cek bir şeydir, fakat bu ümit de, is. 
tikbalden doğabilecek endişeleri tat
mine yardım ediyor. 
BUyUk v6 kıymetli meziyetler 

Eğer lakaydi do•1urma7.Sa, sükQ
net, mizah, :mağlfıLiyetı kabulden hn
tina gibi haleti ruhiyeler, büyük ve 
kıymetli meziyet1erdir. 

Fakat bu kat'i iradenin, İngilizle
rin kalplerinin gizli derinliklerinde, 
garp dünyasının vaziyetinin tehlikeli 
olduğunu bilmelerine mani olduğunu 
zannetmiyorum. lngilterede, müşte-. 
rek felaketlerimizin sebeplerini anla
mağa, orta Avrupa ve bilhassa Fran
sa ile anlaşmağa doğru, geçen sene
kinden daha fazla ve samimi bir arzu 
gördüm. 

Geçen sene, Londrada bulunan bir 
Fransı~ İngiliz imparatorluğunun 
f elclketlerinin müsebbibi imiş gibi, 
haksız bir intiba altında kalıyordu. 
Bu his, bugün daha az duyuluyor. 
Şifphesiz bir çok meselelerde noktal 
nazarlar tehalüf ediyor. Zira millet. 
Ierin menfaatleri muhteliftir. Fakat 
zihinler daha sakin olmuştur, hüküm
ler daha müspettir. Siyasi adamlar 
olsun, sokak adamlan olsun, mesele
nin çok mufassal olduğunu, ve bu .. 
nun bir komşuya taan veteşni ile hal
ledilemiyeceğini anlamışlardır. Ken
di hesabıma, ben Jngiltereyi Lozan 
karşısında böyle buluyorum. Ye onun 
değiştiğini de zannetmiyorum. ,, 

Andre Morua 

Italya - 'l'Urklye 
Ticaretinin inkişafı 

Bunu temin için, tetkikat 
yepıhyor 

İtalya - Türikye Ticaret müna· 
sebatının inkişafı için tetkikat ya· 
pılmaktadır. Yapılan tetkikata gÖ· 
re, 1927 ıeneıi İtalyan iıtatistik
~eri ltalyadan Türkiyeye yapılan 
ıhracatı 62,412,983 liret bizim 
1s~.atiı~iklerimiz iıe 37 ' milyon 
Turk lırası olarak göstermektedir. 
Bu otuz yedi milyonun otuz mil
yonunun ltalya transiti ile merke
zi Avrupa ve Amerikaya ihraç e· 
dildiği anlaşılmaktadır. 

ltalyaya hakiki ihracatımız 7 
milyondur. Diğer taraftan İtalya· 
nın ayni sene zarfında Türkiyeye 
ihracatı 236 milyon lirettir ki bu 
miktar 1927 senesi istatiıtikleri· 
mizde 26 milyon lira kaydedil· 
mektedir. 
Şu halde ltalyadan ithalatımız, 

Amerikah 
Mühendis 

Rusyanın beş senelik 
PJAnını nasıl 
Hazırladı? 

Rusyanın beş senelik planı 

blltün dünyanın meralila takip 
ettiii işlerin biridir. Buna dair 
her gün yeni neşriyat yapılıyor 
ve onun bilinmeyen noktaları 
tavzih olunuyor. Londra gaz~te
lerinden birinin verdiği son ma
lumata göre bu planın en büyllk 
amili Amerikalı bir mllhendistir 
ve ismi Horgh Kooperdir. 

Bu Amerikalı mühendisi, Rus· 

Amerikalı mühendis 
Horgh Kooper 

yanın Amerikaya gönderdiği bir 
tetkik heyeti bulmuş ve ondan 
Rusyayı inkif •f ettirmek jçin bir 
plin iıtemiıtir. 

Kooper, bunun üzerine bes se
nelik planını hazırlamıt ve .. {us- . 

yanın bu pllnı tatbik etmek sa
yeaiade hem aaaayici, hem de 
ziraatçı bir millet olacağını, Rus· 
yanın bütün servet membalarını 
işletmiye imkan bulacağını, fakat 
her şeyden evvel Rus köylülerini 
okutmak icap ettiğini söylemişti. 

Plan hakkındaki haberler in
tişar ettiği zaman Ingiliz mllte· 
hassısları onunla istihza etmişler 
ve bunun tatbik edilebileceğine 
imkin görmemişlerdi. 

Bunun üzerine Koper pllo1nı 
alarak Moskovaya gitmiş. Onun 
Moıkovaya gelmesile plandan 
10,000 nilsha tabolunarak her 
tarafa dağıtıldıktan başka radyo 
vuıtasile her tarafa ilin olun· 
muştu. 

Plin tatbik edilecekti. 
Birinci sene, beş makine ku· 

rulmuı ve 11,000 amele çalııtı· 
rılmıfb. Bu 11,000 ameleyi çahı· 
brmak pek milşküldü. Üç sene 
içinde bu 11,000 amele yaptık

lan işlerin hepsine hikim olmuı
Jardı. Bununla beraber Kooper
den başka dünyanın en yükıek 
kafalarından istifade etmek lü
zumu anlaşıldığından her sene 
getirilen mütehassısların sayısı 
artıyordu. 

1924 - 1925 senesinde Rusyada 
çahıan ecnebi mütehassısların 
sayısı d<Srtten ibaret olduğu hal
de 1928 • 29 da bunlann sayısı 

33 e, 1929- 1930 da elli dokuza 
ve geçen sene yllz otu:ı dörde 
çıkmııtır. 

Rusya, kendisine yardım eden 
ecnebi mütehassıslara en yllksek 
maaılan vermekte ve c nlara en 
iyi muameleyi göstermektedir. 

ltalyaya olan hakiki ihracatımı· 
zın dört misli kadar bulunmakta· 
dır. 

Bu ıuretle ltalyanın Türkiye· 
den daha fazla mal alabileceği 
neticesine vanlmaktadır • 

00111 çöllerinde L 
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Sabahleyin kahve altıdan sonra garpta 70 derecede ol 

karargaha gitmek üzere göle daldık. Hava sıcaktı. Fakat an~ 
ikide oraya vardık. Gölün azami derinliği 4, 12 metreye varnııti" 

Baro-Obo'ya varc!ığımız zaman arkadaşlar bizi meserret 
sayhalarile karııladılar. 

Prens arabayı göndermitti. Yemekten sonra hareket ettik. 
Ben gene göl tarikile, arkadatlar da kara tarikile gidiyor' 

lardı. 
Ortalık karardığı zaman Hsu ile Cilinin yaktıkları ateşi görü

yorduk. Ateş, nehrin ağzında idi. 
Sohonor üzerinde iki unutulmaz gün geçirdiğim için bu gr 

ce derin bir uykuya dalacağım.Çünkü Asyada yeni bir göl fethet
tim. Gerçi böyle bir göl bulunduğu meçhul değildi. Fakat hiç bit 
kimse zannederim ki, onu benim gibi bir kayık içinde dolaımadı. 

Ertesi gün uyandığım zaman Turgudun kayığı arabasına 
yükliyerek gittiğini haber aldım. Onu takip edecektik. On kilo
metrelik bir mesafeden ıonra Obo nehrinin Gaton Loza yakıll 
noktasına vardık. Ve ertesi gün bu gölü de karadan tetkik ettik
Bu göl Soho gölünden daha çok genit görünüyordu. Gülün re•• 
mhıi çizdikten sonr~ karargaha döndüm. Yeni ve uzun bir ıeya• 
hata hazırlanacaktık. 

18 
Daimi istasyonNo. 1 

28 T e!rİni evvel gecesi hararet birdenbire tahteasıfır 8 de
receye düıtü. Hararet, timdiye değin bu kadar düımemiıti. Hat" 
lond ile Lieberenz günet doğmadan evvel hareket ettiler. Mak• 
salları ormanı ve gölü filme çekmekti. 

Ben arkada,lanmla birlikte ormandan Obo nehrine doğnı 
hareket ettim. 28 T eırini evvelde nehri geçtim ve ıabit kararga" 
hımıza doğru yilrüdüm. Etsin gölün kıyısında İsveç ve Alman 
bayrakları dalgalanıyord-.ı. Bütün arkadatlar bizi karıılamağa 
koştular. Zaten Norin ile arkadaşları ancak bir kaç gün evvel ge-ı 
ri dönmüşlerdi. Norin 2650 kilometre murabba arazinin harita· 
larıru yapmıştı. Heyder ile diğer arkadaşların hepsi vazifelerini 
mükemmel bir surette yapıyorlardı. Bunlar tat devrine ait bir 
çok §eyler bulmuşlardı. Netice mükemmel idi. Yalnız kıt yakla" 
çıyordu. Biz yeni pli.nlanmrzı müzakere ediyor ve ona göre ha
zırlanıyoruz. 

Teırini evvelin 31 nci günü Doktor Haud, Hamiye doğru ha• 
reket ederek orada ikinci iataayon teaia edecekti. 24 deve ile ha· 
re:Ket eden doktoru etşyi ettik. 

T e§rİni saninin üçüncü günü bir kum fırtınası kopmuı, bil· 
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tün etrafı toz bulutlarına boğmuştu. Çok geçmeden V on Marşal 
bu kalın sis tabakası içinde görünerek yemeğini yedikten sonra 
bulunduğumuz yerden Mamuya kadar mesafenin 225 kilometre 
olduğunu, oraya dokuz günde gittiklerini anlattı. Mamu beledi· 
ye reisi arkadqlarmıızı mükemmel bir surette karıılamıt ve on• 
lara ikramda bulunmaıtu. 

Ben ı·e,riui ıaninin sekizinci günü Hamiye doğru hareket 
edecektim. 

28 Eyluldan 8 Teşrini ıaniyc kadar Etsin gölde geçirdiği• 
miz günlerin biri dP. bot geç.memiıti. Hava istasyonu mükemmel 
bir surette teessüs etmişti. Burada kalacak arkadaşlar için or
manın kenarında dcirt yurt yaptık. Zummerman ile adamları bu 
yurtlarda yqıyacak ve her ay Urunçiye bir rapor gönderecekti. 
Dört deve münhasıran bu işle maıgul olacak ve bu suretle heye• 
tin biribirile teması temin olunacaktı. 

Develerimizin mühim bir kısmı hasta olduğundan Turgut• 
lardan develer kiralıadık. Fakat paramız da pek azalınıf lı. istas• 
yonda bırakabildiğimiz para yüz dolardan ibaretti. Ben Hamiye 
vardıktan sonra buraya tekrar para gönderecektim. 

Evvelce de anlattığım gibi Çinli arkadaflarımız altı sandık 
olan Turgutlara ait kısımları tercüme etti. Onun anlattığına göre 
kitap getirıni§lerdi. Profesör bize bunlardan bu havalide mukidl 
Turgutların ceddi Vung Han namında biri idi. Onun nesli ture
mİf, yedi batından ıonra Bego Orlek dört evlat sahibi olmu" 
onun büyük oğlu Tyakan Orlek te oğlu Tarbagataya yakın olaıı 
Aytorda yaıamııtı. 

Bu sırada bunlardan dört kabile vardı. Tyololar, yahut 
Zungarlar, Turgutlar, Hoşotlar, Turbetler, Hoşotlar Cengiz Ha• 
mn neslinden idiler • 

Tyololar llide, Turbetler lrtiıte, Turgutlar Yorda ikamet 
ediyorlardı. Hoşotlar Kuş Hanın kumandası altında hareket ede• 
rek Alaıak ilE: Koku Nur, ve Tibeti fethetmek istediler. 

Kut Hanın yeğeni Otyedi Han kabilesini Alaıanın mera• 
larına sötürmüı, fakat imparator Kangsi devrinde, aıağı yukarl 
1677 senesinde Otyedi Han, Zungarların taarruzuna uğnyara1' 
katlolunmuştu. 

Kuı Hanın hafidi 16 oğul sahibi idi. Bunların dördü Mir•• 
lay Lamanın müsaadeıi ile Koko Norda, on ikisi de Alqand• 
ikamet ettiler. 

Zungarların reiıi fazla kuvvet sahibi olduğundan T urgutl•• 
rın reisi Orlek Han kebilesini cenubi Rusyaya götürmeğe karat 
verdi. Çin muharrirleri Turgutların Pekin garbinden 53 derece4' 
de yaıadıklarını gösteriyorlar. 

Fakat Orleğin evlatları, her sene Çin imparatoruna elçilet 
ve hediyeler göndermekte di1er. Orleğin hafidi Han unvaıııııl 
kabul etti. 1712 de Orleğin hafidi Aitye imparator KanghıiY• 
elçiler göndermiş imparator da bunların ahvalini li.yikile ani•• 
mak için Turgutların JU?duna Tu Lit~eni göndermiı, o da Tur-



Kupa maclarının Gol yağmuru 1 
lstanbul:.2-Ankara:O Vefa: 9 - Beykoz: O• Horoz sıklet maçında 

Halk ringe çıkmış ve bir Amerikalı 
Dün Kadıköyünde Ankara 

lstanbul muhteliti çok bozuktu. Anka
ralıları yakından tanıdık ve beğendik 

maçından evvel bir çok ıpor 
hareketleri daha yapılmışbr. 
Evveli derece tayini için Vefa
Kumkapı takımile Beykoz takı
mı karşılqmışlardır. Bu maç 
her türlü tahminin hilafına bir 
netice vermittir. 

Vefa 11fıra karşı tam dokuı 
eayı ile maçı kazanmıştır. Hal
buki iki takım da biribirlerine 
karşı kuvvet itibarile aşağı yu
karı müsavi addediliyorlardı. Bu 
neticeyi Vefanın güzet oynaması 
kadar, Beykozun eksik takımla 
çıkması ve antrenmansız bulun 
mnsı doğurmuştur diyebiliriz. 

• • • 
lstanbul ye Ankara muhtelltlerl bır arada lskırım ve Piramit 

Ankarada başlanan kongre kupası 
maçlarının son müsabakası dün ls.
tanbulda ve Fenerbahçe stadında ya .. 
pıJdı. 

Evvelce de anlattığımız gibi, İzmir 
muhtelitinin hakem kararını kabul 
et mi) erek sahadan çekilmesi üzerine 
Ankara ile İstanbul finala kalarak 
Ankarada karşılaşmışlar fakat çok ha. 
raretli geçen bu iki maçta iki takım 
Uçer sayı yaaprak berabere kalmış
lardı. Bu vaziyette jkinci bir maç ya. 
pılmak lazım geliyordu. lşte diin Ka
dıköyünde yapılan maç, budur. 

• • • 
Anknrada yapılan maçlara lstan .. 

bul muhteliti az çok zayıf bir kadro 
ile istirak etmişti. Bu itibarla lstan
'b"' mubtelitinin, dünkü maçta ya91-
na ,.e tecrübesine göre daha iyi bir 
netice nlması tabii addediliyordu. ls
tanbal muhtelitl evvela kendi evinde 
sayılırdı, sonra istediği tertiple saha
da boy gösterebilirdi. 

Bununla beraber netice umulduğu, 
tabii addedildiği gibi çıkmadı. Eğer 

maçta bulunmadınu.sa, niçin diye so. 
racaksınız. 

Evveh\ dün sahada yer alan lstan
buı muhtelitini çizelim: 

Nuri (Süleymaniye) 
Hüsnü Burhan 

Suphi Nihat Cevat 
Leblebi Mehmet, Salahattin, Zeki, 
A.laettin, Eşref. . . . 

Kafi derecede kuvevtli hıssını ver
ll'ıiyen geri hatlarımızdaki bu tertip 
l"azi) eti ile her şeyden sarf ı~azar e: 
derele Alaettine sol iç gibi hır ~evkı 
\'eren muhacim hattını sizi tatmın e-.. 
den iyi bir kuruluş olarak görüyor 
ll'ıusunuz? 

Ay1ardanberi yanyana gelmemiş 
bu oyunculann size güzel bir maç 
\'erecek kadar becerikli olacnklarına 
Jhtimal veriyor musunuz? 
Hayır değil mi- O halde, bu hiç 

te bir beceriklilik eseri olmıyan ter· 
!ibe bir de istek izlik ile temposuzlu
h ilave ediniz. Biraz evvel sorduğu. 
aqz sualin enabı•ı gene siz bizzat -........ 

• • • 
DUnkü maçın taşıdığı )egane kıy-

ınet, İstanbul muhtelitinin maçı ka· 

zanmasından çok daha fazla Anka
ralıları bize yakından tanıtmasıdır. 
Ankaralıları çok iyi bulduk ve an

ladık ki Istanbul futbo1cülerinden 
artık eskisi kadar hararetle bahset
miyen Ankara ve bmir mmtıkalan
nın hakları yok değildir. 
Ankaralılar sür'at itibarile, dünkü 

maçta, bize fa.iktiler. Bu faikiyet hat
ta teknik itibarile de onlara aitti di
yebiliriz. 
Yalnız Ankara takımında eksik o

lan kısım, oyunculannın tecrübesiz.. 
liği ile aşağı yukarı bütün takımları .. 
mrzda da olduğu gibi sayı çıkarma 

kabiliyetinin azlığıdır. 
Maç altıya doğru başladı. Sahaya 

sol taraftan ye~il formalarile Anka
ralılar, .sal\ taraftan da vişne çürüğü 
fanTialar,1e lstanbuılufar ayni daki
kada çıktılar. Muzika l81iklal marşı. 
nr çaldı. Takımlar biribirini selamla
dılar ve alkışlandılar. Nutuklar söy
lendi, güzel buketler hediye edildi. 
Ve maça Kasımpaşa klübünden Nuri 
Beyin idaresinde başlandı. 
Ankaralı sporcular şu tertiple oynı

yorlardı: 

Bu m:ıç esnasmda Milli lskırım 
takımına namzetler hazırlamak 
üzre mıntaka lskırım müsabaka
Jarı yapıldı ve şimdiye kadar 
kapalı salonlarda ve nisbeten 
mahdut ıeyirciJer öoilnde yapı· 
lan bu güzel spor hareketi, açık 
havada ve yüzlerce seyirci kar· 

"şuaında bilyilk bir arzu ve hara• 
retle tellkki edildi. 

lskirimciler arasında iki genç 
kızın da bulunması alkışlarla 
karşılandı. Bu Hanınr1arın isim-

leri Suat ve Nerimandı. Suat 
Hanım kazandı. Erkekler arasın-

da kazananlar Rıu, Orhan, Ci· 
bat ve Nihat Beylerdir. BundaD 
batka Halim v~ llhami isminde 
iki gen, te hususi ve çok heye-
ıcanla takip edilen bir kartılaı
ma yaptılar. ikisi de tecrilbeli 
olan bu müsabiklarıo gösterdik
leri mehaı et uzun uzun alıık
landı. 

Rıza, Orhan, Cihat ve Nihat 
Beyler İstanbul Kılıç takımını 
teıkil ctmiılerdir. ihtiyat olarak 
ta Adil ve Cahit Beyler seçil-
miılerdir. 

Bunu milteakip Vefa·Kumkapı 
kulübllnün piracık takımı güzel 
hareketler gösterdi ve alkışlandı. 

MDkAfat tevzii 
Nihaye 931·9~2. fudbol, gil· 

rq ve lskırim bırıncilikleri için 
hazırlanan şilt, kupalar, ve ma· 
dalyalar da latanbul mıntakası 
tarafından daiıtıldı. 

Fudbolda tilt ve Jik birincilik
lerini genç lstanbulsporlular, 
ikiocikiime birinciliğini Eyüp ta· 
kımı, i1'inci takımlar birinciliğini 
Süleymaniye, üçüncü takımlar 

Vasfi birinciliği Kasımpaşa, güreş bi· 
Ali Rıza Halit rinciligini de Vefa·Kumkapı ka· 

Abduş Bilal Rıdvan 
I zanmııtır. 

Selim, Adil, Fahri, Ali, hsan Gög-üıil otuza yakın şerefli 
tık on beş dakika Ankaralılar çok 

hareketıf, çok seri göründüler. Bizim madalyalarla süslü, güreşçi Saim 
kötü vuruşlarımıza onlar iyi ve te- bu birinciliğin de mükafatını 
miz vuruşlarla, bizim anlaşamamak. alırken çok alkışlandı. 
lığımıza onlar ümit verici bir anlaş- Baıta lstaobulspor. hepsini 
ma ile mukabele ediyorlordı. Bizim hararetle tebrik ediyoruz. 
takımda muhacım hattı evnla Alada Ankare gUret birinclliklerl 
bozuluyordu. Çünkü yerini yadırgı- Ankara, 15 (A.A) _ t:iugün 
yor, bittabi ne Eşrefle ne de Zeki ile 
anlaşıyordu. Sonra sağda bozuluyor- icra edilen 932 mıotaka göreı 
du. Çünkü Salahattinin hızı ve atle.- birincilikleri müsabakasına 50 
tik kabiliyeti ile 7.tekinin anlaşması güreşçi iştirak etmiş \·e neticede 
mümkün değildi. Muhafızgücü 19 puanla birinci, 

Haf hattımız en çok Suphide aksı- An1'ara ırüreş kulübü 18 puanla 
yordu. Suphi e,·vela yerini bırakrp ikinci ve Gençler birliii de 3 
ortalara 'kaçıyor, sonra vuruşlarını punnla üçüncü gelmiştir. 
idare edemiyordu. Cevada gelince;-------------
topu ayağında uzun miiddet beklet- ' 'ururken çok becerikli oluyor. fakat

1 mek bu sefer de bu O.)"Uncumuza anz iş ayağına düşünce topa minarelere! 
etmoştu. AnkaralılaT topu ayağından / nazire olabilecek istikametler veriyor-

sık sık alabiliyorlardı. du. 1 
:Mildafilerimi~ g~lin~.e, ~urban iyi' Ankaralılar bizim hatalarımızdan 

bir gününde degıldı. Husnu kafa ile kendi acelelerinden dört, bizimkileri 

hakemi döğmüş ! 
Boks horos sıklet dilnya şam· 

piyonu zenci Al. Brovn ile Fran· 
sız ve MarsilyaJı Kid Fransis, 
haziranın on birinci gfinü, Mar
si lyada, dilnya şampiyonluğu için 
on beş ravınthk bir maçta kar
ıılaşmışlardır. Ravıntlar llçer da
kika idi. Maç bitmiş fakat kimin 
galip geldiği ilin edilememiıtir. 
Çünkü halk ringe hücum edip 
hakemlerden birisini dlSvmiye 

başlamış, hakemde, elindeki not· 
larını kaybettiği için maçın ne
ticesi hakkında bir hüküm veri· 
lememiştir. Zira, bu klğıtlar ve 
notlar elde olmadıkça, nizamna
me mucibince bir karar vermek 

Zenci <bksor 

kabil değildir. Franıız çok güzel dOğnımlif. 
Hadise ıu ıuretle cereyan Fakat ilk raYUDtlar zencinin le· 

etmiıtir: Maç bitip te hakemler 
kar~rını vermeğe haıırJanırken 
sekız on lcişi ringa çıkmıılar ve 
llç hakemden birisi olan Ame· 
rikalı hakem olan Mr. Sparks'ın 
omuzundan veceği rekaran oku
mağa başlamıılardır. 

Mr. Sparkı, zenci boks6rü 

galip olarak kiğıda yazınca 

derhal üzerine hilcum etmişler 

ve müthiş bir dayak atma:Cıı 
blşlamışlardır. Bu aralık rinğ 
karmakarııık olmuş, polisler ye
tişmiı ancak on beı dakika 
sonra Amerikalı hakemi kurta
rabilmiılerdir. Zavalh hakem, iki 
bokı6rden daha fazla dayak 
yemiı bir halde idi. işte bu ar
bede esnasında, Amerikalı ha· 
kemin elindeki ve rawntlann 
ıeyrini gösteren klğıtlar kay· 
bolmuı, bükllm de verilememit· 
tir. Halbuki, üç hakemden birisi 
olan Fransız Şavan'da, Zencinin 
galibiinyeti yazmıttı. Yalnız orta 
hakemi olan ltalyan Lomazzı 
F ransızın galip geldiğini bildir

mişti. 
Nizamname mucibince bir ka· 

rar verilemediğine göre, bu ma· 
çın "neticesiz,, olması kararlaş· 

bnlmııtır. 
Maçın cereyanına gelince Fran

sız ıazetelerinden kimisi zenci
nin, kimisi de Fransızan ıralip 
geldiğini ıöylüyorlar. Fakat bize 
kalırsa, Fransız hakemin de 
zenciyi galip ilin ettiğine bakı
lırsa, hakikaten zencinin galip 
geldiğini zannederiz. Maamafib, 
iki boksörün tekrar karıılaıa
cakları muhakkak gibidir. 

Gazetelerin mOttefikan yaz
dıklarına göre, ıon üç ravuntta 

de iki sayı fırsatı kaçırdılar. Devre
nin ortalarına doğru Zekiden ileri 
bir pas alan Snlilhattin güzel bir sü
rüş yaptı ve üç adımdan sıkı bir \ 'U

ruşla lstanbula bir sayr kuandırdı. 
Akabinde Leblebinin ikinci bir sayı 
fırsatını kaçırdığını gördük. 

Ankara müdafaası daha hızlandı. 

Fakat ayni znmanda sertleşti de.
Ankranın bilhassa merkez muavini ile 
sol açığı çok hareketli ve isabetli oy
nıyorlar. Bununla beraber bir sayı 

kazanmamızın Ankara takımında men
fi bir tesir yaptığı da seziliyor ve ya
'"RŞ yavaş lstnnbul takımının ağır 
bastığı görü-lüyor. Bu arada ayağı 
burkulan Salflhattin takımdan çıktı. 
Ata sağ içe geçerek yerini buldu. 
Sol içe de Beşiktaşlı Şeref girdi. Mu-

hine imif. 
Maçtan sonra Kid Fransiı 

( LfJ.tlen aagılagı 9ft'lriniz) 

Boks Aleminde 
Bir meydan 
Okq_nıa daha! 

Mekaı davet eden Peneyot 
Son gllnlerde, Istanbulda boka 

heYeıkirlarının yeniden artmıya 
baıladığı anlqıhyor. Dün de 
matbaamıza Panayot isminde 
genç bir bokıör gelerek tüy sık• 
let ıampiyonu "Moka,, a defi et• 
tiğini bildirdi. Panayot iki daki· 
kadan 6 ramtlık bir maça ba· 
zırdır. Şampiyonluğu Maks'ıo 
elinden alacağını kuvvetle tah
min ediyor ve maçın yakında 
yapılacak Y orgoı - Levi maçı gü• 
nlinde yapılmasını fotiyor. Maks, 
bu daveti kabul ediyorsa bildir-
sin. 

Hatırladığımıza göre Maks'ı 
Sabeti'de bir intikam maçına da
vet etmiş, Maks da bunu kabul 
etmişti. 

hacım hattımız bu suretle daha makul 
bir tertibe girmiş bulunuyordu. 
Nihadın bir hamı~ t ve ondan pas 

aia.n Alünın bir şütti, Ankara kaleci. 
slnın ilk maharetini göstermesine ve 
sile oldu. Bu üç hareket te g" ld' ~ n· . . uze ı. 

ırıncı devre bu suretle bitti. 

* * ... 
ikinci devreye Ankaralılar h ·U 

tadil edilmiş bir şekilde çıktılar. 3l11 
Rıza Merkez muhacime geçm· ri 
ne Ratı - ış, ye .. 

p, sag açığa Nevzat, sol hafa 
~~bas ~.lınmışlardı. Ankaralılar Ali 

.ayı on safa alarak onun ş··ıı . 
den istifd u erın. 
. . e etmek ve sayı çıkarmak 
ıstıyorlardı. Fakat bu tadile rağmen 
devre, sonuna kadar ekserivetle t 
tanbul muhtelitinin oyunu~a tabi : 

(Luti en ıagf ayı revirin iz). 
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Ooüşmek insanı hasta eder mi? 12

1:.11;;.:::. ~~:::.r::::.. ayserı e e ıyesın e 
Amerikalı ruhiyat miltehassıslarının bu 

keşif, papasların propagandasıdır,sanılıyor 
Amerikalı ruhiyat miUeba1111· 

ları, iımine Nakolepsi dedikleri 
yeni bir hastalık bulduklarını 
sByJemektedirJer. 

Bu haatabk, bir erkek veya bir 
kadın 6pOldüğü takdirde olurmuş 
onları uyku haline seYkedebilir· 
mış ve bir insamn başka cinıten 
bir insan öpüşü neticesinde uyku 
tevlit edermiı. 

Amerikah ruhiyat mütehassıs
larının bu keşfini, bir çok kim· 
seler, dar kafalı mürteci papas· 
lana bir propaganda vasıtası 
olarak meydana çıkardıklarım 

şunları söylemittir : 
- Bütün bu gürültülerin çıkması

na mütee11irim. Bu beni bir galibi
yeten mahrum etti. Bunula beraber, 
federaayonun kararına muntazınm. 
Ben maçı kazandım. Al. Brovn iyi ı·u
rugor, fakat beni sarsacak derecede 
değU .. Ben vazüemi gaptım zannedi
yorum. Hakemler kararlannı versin
ler. 

Al. Brovn ise şunları söyJemek· 
tedir: 

- .!ttaçı kazandım. Kiıl Jlramis ile 
halttlllln her gününde karşılaşabüi
rim. Fakat ftlarsilyada değil. 

Jarak ge~ti. Fakat Alanın hemen bü
tün paslan yandan ,.e sağdan ziyade 
ortaya ,·ermesi bir çok hücümları se
meresiz bırakıyor. Soldan gelen uzun 
Ye yerinde paslarda ağırlaşan Zeki
nin ayağında eriyordu. 

7..ekinin bir şütünü direk kurtardı. 
geri gelen topun bu sefer gene Zeki
nin a;·ağile kale direğinin üstünden 

iddia ediyorlar. Zira, irtica, ta· 
bii arzulan nyahut eğlenceleri 

şiddetle meneder. 
Mumafib, gazetecil41?r Marko· 

lepsi hakkında tetkikatta bulun· 
mak için, dünyanın ea çok öpü· 
şülen yeri olan HoJivad şehrine 
ıitmişler, ve orada, en son ya· 
palmış olan bir filmde rol kabı 
tamam yirmi üç defa opütmüş 
olan yaldız Josn Bloudel ile ak· 
tör Stuart Eroia'e ıuaUer sor· 
muşlardır. Her iki artist de: 

- Bilakis, demişler, biz uy· 
kudan değil, puselerin tesirile 
uykusuz kalışımızdan şikayetçiyiz! 

Gayrlmilbttdlllerln 
Bonoları 
Gayrmıübadiller cemiyetinin 

Ank~raya gönderdiği heyet, ce
miyet işlerini takip etmektedir. 
Bonoların kıymetlendirilmesi için 
maliye vekaleti tarafından alınan 
tedbirlerin en mühimuıi memle· 
ketin nıuhtelif yerlerinde ayni 
zımanda emlik müzayedesini 
yaptırtmak, birçok yerlerden bu 
bonoları araştırarak kıymetlen· 
dirmektir. 

Yakanda Samsun, Mersin, Ada· 
na, Kırklareli, Edremit, Tekirda
ğı, Ayvalık ve lzmirde geniş 
mikyasta emlak milzayedeıine 
baılanacal<tır. Istanbulda da gay· 
rımübadilJer hesabına malların 
satışa çıkarılması kararlaştml
mışhr. 

aştığını gördük. Fakat beş dakika Yont mektup\'ular 
sonra sağdan iyi bir pas alan Şere- Sıvas mektupçuluğuna esbak 
fin ayağından İstanbul bir sayı daha Görele kaymakamı Fahri, Ma· 
kazndı. 

nisa mektupçuJuğuna Tokat mek· Ankra takımında bir değişiklik da-
ha: tupçusu Talat, Ordu mektupçu-

Merkez muavin1iğe Hüse);n geldi. luğuna Gaziayiotap mektupçusu 
Sağ hafa Bilal geçti. Ankara bu su. Avni, Tokat mektupçuluğuna Ar
retle daha iyi lşliyen lstanbulun sol tvin mektupçusu ismet, Gazi· 
muhacimlerine dahn kuvvetli bir cep- ayrntap me.J<tupçuluğuna Aksa
he almak istiyordu. Bir aralık Ankara ray mektupçusu Hilmi Beylerin 
tazyikten kurtulur gibi oldu. Bir kaç tayinleri ili tasdika iktiran et· 
Jtilcum yaptı ve Alf Rıza meşhur şüt" miştir. 
lerfndcn birisini, fakat hayli uzaktan -------------
İstanbul kale ine salladı. lstanbul ka. tı ve maç bitti. 
lesi de buna güzel bfr kurtarışta mu
kabele etti. Gene bir aralık bizden de 
I..eblebi çıktı. Yerine hayati girdi. 
Muhacım hattımız gene bozulmağa 

ve becerlksizlfğe başlamıştı. Solumu
zun nisbeten düzelmesine mukabil bu 
sefer sağımız aksıyordu. Ve devre 
sonuna kadar geçen zaman içinde bf r 
kere Hayati, iki defa Zeki, bir kere 
Şeref sonra tekrar Hayati birer sa), 
fırsata kaçırdılar. lstanbul ve Ankara 
kalecileri da birer güzel kurtarış yap-

• • • 
Evt't. .• l\laçı ''e ku.payı sıfıra karşı 

iki sayı 'ile İstanbul muhteliti kazan. 
makla beraber, maç bittiği \'akit her
kes kendilerini tatmin etmemiş, d~ 
yurmamış bir maçın üzüntüsünü ,.e 
yorgunluğunu ta içinde duyuyordu. 

• * • 
Maçı. ancak lst.anbul takımının fer. 

di pişkinliği ve tecrübe~i karşısında 

kaybeden Ankaralıları samimiyetle 
ve hararetle tebrik ederiz. 

A. Sım 

) Tefrik• 

) No.: 45 Boz Navar 
Yaza"ı 

Mm. Rube 

Jınski 
l...-----------~------_.---_,.-r-.-.. ... ________ _. ___ _, _____________________ _ 

Nat&fa mikadonun resmini bir 
tebessümle Eelimlad:ktan ıo~ıra 
yemiye başladı. Yemekten aorırn 
havullan Kohar ile açtı. Robları, 
ça.maşırlıuı, ayakkab,hrı, ~.-pka • 
lan, güzelce görul~bilecek bir tarz 
da kanapelerin ve etyalarm üze • 
rine ıerdi. 

Viyanarla ıatın aldığı ilıtü ki· 
raz dalları kelebekler itler.mi! ki
mo:ıoıunu giydi. Altın rengi kuğu 
tüylü battaniyeyi yere JArdi üze • 
rine uzanth. 

- Bövlece beni daha hot' bu .. 
facak. - ~ 

Fakat ,u kalım Çörtik bu ha
zırlıkları altüst edecekti. Nataşa • 
nır. beklemediği bir ıırada köpek 
:nef eı nefese içeri girdi. Boğazın • 
dan sevine hınltılan çıkararak ka 
inllll a,.~i• atıldı. Yüzünü yalı
J"'r, aval.:lannın ucunda yuvarla • 
nıyordu. 

Köpek toz tproka içinde idi •. 
İki üç ayda dana gibi bir fey ol • 
mu,tu. Kıvırcık siyah tüyler, kurt 
ağzı gibi bir ağız, ince uzun bir 
kuyruk. Hayvanın gösterdiği mu· 
habbet Nata§anın hoıuna gitti, ma 
sanın altında uslu uslu yatmasını 
emretti. 

Vlll 
Nataıa Viyanada ıatın aldığı 

güzel deftere fU satırları yazı • 
yordu: 

"Bonjur doıtum. Ne kadaı· se· 
vinsen azdır. Bütün beyaz sayfa • 
!arın meserretten titresin. tik beş 
aayfanı gene milyoner Ştravsın 
hatıraaı, ,ampanyalı gecenin me' 
um hidiselerile kirlettiğimden do
layı senden af diliyorum. Ey be-

1 nim hatırat defterim, bizim Ruı· ı 
yadı. doğuıumda çirkin olan -::o· 
cuk aonra güzeller güzeli olur der· 
ler •• Sen de öylesin •• 

cün doıuıu 4.4o 4•4s 80,000 liralık blltçeden 50 bin lira melllll 
Gün batııı 19,41 l 9,89 
Sabah namuı 3,JO 3,11 maaşı VerJldfğf doğru değlldlr 
ötl• • 

12,20 12•20 l\ayseri hususi muhabiri mir.den. zifat amelesi, ıtfaiye tetk 
İkindi • 16.19 16,19 

Kıyseriden bir ak11am aazete· dabı"ldir. Binaenaleyh k11.tea "J Akıam • 19,41 19,39 Y 0 g 
Yataı • 2ı.38 21 ,a5 sine yaıılan bir baber, diier bir edildiği gibi kanunsuz bwr kı 
1mııak • 2,26 2,31 kaç gazete tarafindan daha is· yoktur . 

tinsah edilerek gülünç ve acıkh Belediye, 191 192 
bir mevzu şeklinde ıöaterilmek meyanındaki itlere IAyıkile ta 

S"ııat ayıramam1csa bunun ıeb 

Yılın geçen l 
Günler' f 

} Yılm kalan 
173 172 istenmiş: :r 

GUnlert Kayseri belediyesinin 80 bin bi meydandadır: . 
_. Elektrik ıirketine ittirak ı --------r--•.- liralık b6tçeaine mukabil 50 bin .. 

BAVA - DUn •tcaklık tıamt 28, ucart k l istikraz ettiği yilı bin liranın 
17 derece ldl. Bu~ bava açık olacak, ro:ı- lirah memur maafı varmıı f b d ı· 1 ı. ·.ı.6 

k d J b. nelik it a e e ı o .a!•" .J. .J 
gar poyrazdan esecekUT. Ali a ar Ye sa A ıyettar mı· lira Ye bunun faııı ıçın a 

RADYO 
1 

kamlardan ög·reodiğim hakiki va· · · G ı' 10 759 lira vermııtar. ene 
1 B gii ziyet ıu şekildedir. ke; akıiyonlarından taabhüt edi 
'------- u n- Belediye bu sene yeni biltçe· te bedelini ödemediainden d 

tSTANBUL - 18 den 19 a kadar gramo· 1 b •· 7 
ton, 19,30 dan 20.so kadar aıa.turka ıa:ı, sinin tanziminde cezri ıs 8 at ya· layı 5232, duyunu sabıkaya 4,3 
20,30 dan 21 e kadar ~ramofoııla opera. 21- parak aagart lcadro ile azami İf sigortaya ] ,050 lira ki cem' 
d~n 22 ye kadar alaturka ea.z, 22 den 22.•0· yapmak için ug-ratmız, batta bir· 57,411 lira tediye etmek ve yO 
a kadar orkestra. 
vııANA (1S11.2 ın.) kaç memurunu açıia çıkarmak de 5 ihtiyat akça11, yih:de. 
12,SO Konser - u,10 Konser - Pllk - mecburiyetinde lcalmııhr. Umu· Merkez bankası itfa bedeli sıb 

17
•
50 

musikt -
19

•
35 konıer -

20
•
20 

p!ya- mi buhran tesirile belediye va· vazife ve mükellefiyetleri i 
no konseri - 28.15 konaer. 
nCKREŞ (304,2 m.) ridatı da azaldığmdan memur etmek için de bOtçesinden ço 
ı::ı plak - 1' plak - ıs musıkl - 20 adedinde ve diğer rakkamlarda ehemmiyetli bir yelliın ayırm• 

rad;:\'o - 20,40 plak - 21 kon:ser ıoıo - f J b ·ı b ld mecburiyetinde kalmııtır. 
21,ao Skeç - 21,tlo Romen muaikist. tısarru mU A azaıı e ıya en 

ROMA (4•1.2 m.) azade olarak tahakkuku mUm· Geçen sene yollarsn int• 'f 

ıs . .ı:s mustkt - !8,30 tagannı - lM5 kün olan bütçe yekunu • ldarei tamirine dokuz bin Jira ayrılaııt 
konııer - 21,15 mualkf - 21,41l opera. f d"l d"" ·p 
nuDAPEŞTE (550,5 m.) hususiyenin bet bin liralık yar· tı. Bu tahsisat sar e ı me ııı 
ıo.ıh konser - 13,5 konser - 18 heber- dımı da dahil- 123 bin lira olarak de:ı bu sene üzerine biı:ı Ut 

19 nıu!lkf -
20•4ıı haber -

21 
operet - tesbit edilmittir. Bunun 45700 daha ilnvesile bazı esasla cadd 

::2,115 musiki - 2430 konser. 
osLO - (171,• m.) lirası memur maaşıdır. Bu kad· lerin t.ımirine ve ilk defa olar• 
19,30 muılkt - 22,10 Skeç - 23 haber - ro bu sene fazlalaımı~ değil, bi· parke kaldmm inıaaına bıılall 

23.ır. p.rkı- 23,45 dan!I. 
YARŞOVA (Hll m.) Jikiı geçen senelerden 13 bin lira mıştır. 
1s.•:; haber - 14,35 plak - 16,10 plak - daha aşağıdır. Fakir hastalara illç pır111 0 1• 

26,30 aaker mıaıka - l6,•o haber - li,5 K . r·· k" . k" · · ,_ 800 lı'ra ayırılmı•tır bu nıı"k 
ıyserı ur ıyenın ıe ızıncı ra" 'Ç • mus!kl - 18 Çıgan mu&lklıi - 19,20 dans-

2\ konser - 22,ı:s konser - 23,5 şopcn - derecede bir tebridir. Genit bir tar yetişmediğinde diğer fasılla 
23,50 dans. 
KÖNİGVÜSTERHAVZEN (1635 m.) 
7 jlmnaetlk - 7,15 konaer - ıa plak -

15 konser - 16,45 haber - li,30 konser -
18,aO muıdkl - 21 musiki - 23,20 Berlln· 
tlen r.akll - 23.30 danı. 
FARİS (1725 m.) 
7,45 jimnastik - 8.46 plak - ıa plak -

20 nıUııahabo - 20,10 plak - 21 plak -
21,.•rı kon.er. 

M. Wellman, 
Trakya'ya gidiyor 

Hayvan yetiıtirme usullerimi· 
ziu ıslahı bak~mda tetkikat yı· 
parak bir rapor hazırlamak 
üzere davet edilen Budapeıte 
yüksek baytar mektebi rektörü 
profesör VoUman, Eskişebirden 
lstanbula gelmiıtir. 

Profesör on glln kadar evvel 
Macaristandan geldikten ıonra 
Ankarıya gitmİf, Ankaradan 
Eskişehirc geçerek oradaki hay· 
van müesseselerini gezmiş tre 
tekrar buraya dönmDştQr. 

Profesör tehrimiıden Trakya· 
ya geçecek ve Tekirdağındaki 
hayvan yetiştirme mües.eaelerini 
gezecektir. 

M. Vellman'a Ankara 
Zootekni enslitllsü ıefi Salihet
tin Bey refakat etmektedir. 

': 
Bundan ıonra ıeninle bat ha· 

fa kaldığım zamanlar hep İtti ile 
:neş,ul olacağız, çünkü onu ıevi • 
yor uz. 

Ah ! Onu seviyorum.. Sözü ne 
kadar tatlı, ne kadar munis. Bu 
söz insanı parmaklarının ucundan 
saçlarının dibine kadar hazla tit· 
retiyor. 

İnsan biriıile iki ıene ya,ar da 
bu iki sene zarfında o adamı ne 
kadar ıevdiiini anlıyamazsa ga • 
rip değil mi? 

İki sene onun kuıurlarını say
dım. Yanında iken canım ııkıldı. 
1htivaç yüzünden .• 

Kendimi ona teslim ettiğimi 
.anıyordum. Halbuki hakikatte 
ona pereıte, ediyordum. 
Darılma defterciğim. Seni fel· 

sefi dütüncelerle doldurmıyaca· 
ğım. Fakat lttiyi tetkik ederken 
yapncağım hareketleri, sö:T.leri, 
hadiseleri teıpit edeceğim. Buna 
muvaffak olacağımı zannediyo· 
rum. Dün· aktam geç geldi. Hazi
nelerim in ortaıında battaniye Ü· 
,;erinde yatmaktan yorulmu~tum. 
Efyayı ıörünce memnun bir ta· 

saba,kalabalık bir nufusu olduğu dan nakil ıuretile yardıma de 
gibi pazar yerleri de muhtelifdir. vam edilecektir. 
iltizam usulü de lağvedildikten Kayseride eskilerini kat'iyyen a· 
ıonra varidahn kısmı azamı ta· ratmıyaa, bilgi ile İf gören •• 
bakkuku tahsiline tlbi vergi ve çahıan bir belediye vardır. N• 
rusumlardan ibaret kalmııhr. çar~ ki bir çok ıenelerin ihmal 
Tahsil memurları Jstibdamı da ciliii ylbllnden bu bakımaıı "' 
mecburi olduğu cihetle kadroda harap memlekette bu faaliye 
daha fazla tenzillta imkAn yok· göze görünmivecek kadar azdır• 
tur. 

Kanun mucibince belediyeler 
varidatının yüzde otuzu nisbetin· 
de memur ve milstabdemin kul· 
lanıhr. Fazla istihdama mecbu· 
riyet hiıtsıl olursa dahiliye veki
letinin müsaadesini ahuak meş· 

ruttur. Bu lüzum ve ihtiyaç bele· 
diye mecliıi ve villyet mekamın• 

ca takdir edildiğinden yüzde 
kırk niabetinde memur kadrosu· 
na m'laade edilmesi için veki!et· 
ten iıtizan edilmiıti. Vekilet bu 
müsadeyi vermiı o!duğu için be· 
lediye mecliıi % 40 nisbetli 
bir kadro tanzimine ıellbiyyettır 
olduğu halde t111rruf ıayeaile 
bu mDsaadeyi ancak% 36 niıbe· 
tinde istimal etmittir. Bunda 
bilumum idare, muhasebe, tın· 

7 

vırla bağırdı: 
- Oh, bu da ne? Magaza mı 

a.cttruz? 
~O vakit ayağa kalktım ve ken· 

diıi için aldığım hediyeleri ver· 
din:. Bana teıekür etti. Beraberce 
yemeğe indik .. Dur sana a-arip bir 
ıey kaydedeceğim. 

itti ile hayatımız tudur: inip 
öile ve akıam yemeklerini yiyor, 
sonr" yukarı çikıp yatıyor, muay
yen saatlarda gözüküp çan çalın· 
dıktan ıonra tekrar yerine giren 
ıaat kuklalarını andırıyoruz. 

Yemek odaımda Taa-ami ve 
Uyemaça uyan bir tavır aldım. 
Y f?gine eksiğim limon rengi bir 
ten, ıakaklara doğru çekme göz
lerdi. Yoksa bir Japon kadının· 
dan hiç farkım yoktu. Sonra yu· 
karı çıktık. 

lttiye, eğer kavasımın vizeyi 
temin ettiğini bilseydim gelmez· 
dim, dedim. Ve mahsuı ili. ve et
tim: 

-- Ne iıe bir kaç gün burada 
k&lır itlerimi düzeltirim. Sonra 
Niyanya ile Viyanaya giderim., 
İtimi bıraktım. Fakat ziyanı yok. 

Harp 
Hatıraları 

(Harp Hatıraları) birçok kinı7 
ıeler tarafmdan bir antika gibi 
uamlıp saha alınmaktadır. So11 
Şanıhay harpleri münasebetile 
birer batıra almak iıtiyenler d• 
az detildir. 

Çinliler, bu it için, Londranı• 
dar bir ıokağında kllçilk bit 
dükkan açmıılar, va orada Şaal" 
hay . harpleri hatıraları aatmıY' 
batlamıtlardır. Satllan eıyalat, 
kanla veya yanmıf elbiıeler, k•" 
nlmıt vazolar, parçalınmıt mO" 
belyalardır. 

Maamafi, eıyaların bu bollu~" 
na mukabil, ahcıiar pek te ~o~ 
dej'ilmif. 

Elbet beni tekrar alırlar. 
ikimizin araıından sanki 

kedi geçmitti. Biribirimizin ~~ 
nuna sarılacağımıza biribirilll~t 
tırmalamak, 11ırmak, parala~ 
istiyorduk. Fakat doğrusu kabalt 
benim icli. .t' 

Rozinka meselesinden dol <ti 
onunla alay etmi,tim. Sahte , 
~ 'üstehzi bir merhamet tavrı ti 
kınarak dedim ki: ,f 

- Sizi kabul etmemit öyle Jl?•j 
Doğruıu acınacak bir haldeıi11~: 

O vakit hatin bir tavır takıll ~ 
Kendisinin Rozikayı iıtememİfıJ 
duğunu, bunun bir çok ıebeP bi' 
olmakla beraber daha güzel 'IJd 
parça da e!de etmit bulunduf'J 
:ddia etti. .~ 

Muhtelif kadınlarla eilendi';;t 
sonra çok güzel bir Rum kısı ; 
muş. Bu kız iyi tabiatlı ve be."d bİ' 
genç inıif. Tabii sözlerinin hıÇ 
rine inanmadım. it' 

Benden daha genç mi? Beıı :f ,it 
mi Ya§ındayım. Sözde o kız oıt 
h ya,ında imi' ! 

Alaya baıladım: 
(BiürWdll 
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l~;~;r·s~~i;i;~;i~;~-·f ;k;t~·~:·r~~:::~--ı 
: :

1 
Hume\"ra : ... . . . 

Samiye, 
1

h~~n~~f;;·b-a-;;;;;~-· ... ;;;; .. ~·~·d;;~-ii; .. bi;~~;İi .. ;·~k~0

kt~n 
lcıb 0 

• • L •e11nı ıçen &ocasının yanına 11caklarla, yağmurdan, rüzg!r-
ıelerek scYinçle sordu: dan, f1rtınadan, kardan türlü 

- Bak, giyindim. Beni oto· felaketler beklf'rdi. 
lllobilinle Ipekiıe kadar götürüp Binaenaleyh en büyük hadise 
bırakacaksın, değil mi ? karşısında kendini ve ba huıuı 

- Tabit. Samiyeyi muhafaza ve mtidafaa 
Necmi, gözlerini kaldırdı. Fa· için çırpınmaya başlardı. Türlü 

Irat icadına bakınca yllzilndeki nasihatler Yerir ve bir taraftan 
"evinç ifadui değişti, yerine da : 
endiıeli bir hal geldi: - Ben, korkak değilim. Fakat 

- Cicim.. Samiye yavrum... aeni ıeviyorum. Sensiz yaşıya-
Saaa çok rica ederim, blSyle mam. Ya alfah gösterme1in, ra-
ıokağa çakma.. Üzerine bir hatsıılamrsan .•• 
llıanto giy. Derdi. 

Kadın, bir aaabiyet hareketini Samiye, Necminin fazla mu-
ıor zaptetti. habbetten gelen bu nasihatlerini 

- Camm Necmi Temmuzda- dinlerdi. Fakat tavsiyeler günden 
Yız. Bu sıcakta..... güne fazlalaşıyordu. Doksan ya· 

-Evet, fakat hava biraz bozuk:. şında bir hanımnene gibi devamlı 
Yaimur yağarsa , ıslananın • • bir mürakabe altında bulunmak 
Hasta o!ursun. genç kadının hoşuna gitmiyordu. 

- Bu güneşli banda yağmur Necmi daha başka bau tavıiye-
)'1'ğaıaıı ihtimali var m1? lerde de bulunuyordu. 

- Var baksana..... Filin hoppa kadınla görDşme-
Nccmi ayağa kalkarak pen· mesini, filan züppeye selam ver-

cereye kadar yürüdü. Ufka memesini söylüyordu. Kadının 
doğru baktıktan ıonra dönerek dekolte elb:te, yükıek ökçeli 
nuuldandı: ayakkabı giymesine manı olu-. 

- Gökte bulutlar toplanmağa yordu : 
baılamıı bile.. Haydi, cicim, - Beni seversin değil mi? 
ıöıüınü knmaf. Şu halde yalnız benim hoşuma 

YUzUnde öyle bir endişe ve gitmeyi düşün. Dünyayı hesaba 
keder izi vardı ki Samiye tered- katma. Biz. yalnız birbirimizi 
dOt elmeaine rağmen dayana- dnşünelim, güzelim ! 
madı. hafif elbiseaini çıkarmağa Samiye, düşünüyordu : 
karar verdi. _ Evet, ıe•iyorum ama çok 

- Pekili, soyunacağım. Fa- can 11kıyor. 
kat dairene geç kalacaksın ! O gün yağmur yağmadı. Ak-

- Ziyanı yak.. Sen zarar gör- şama kadın kalın elbiselerle 
ıne de •.. Zatea soyunmazsan da tere batmış bir halde e\le dön· 
omuzuna bir manto alman kafi. dü. Kocaıı gelince, hırçın bir 

Genç kadın omuzlarını silkti: tavırla çıkışh : 
- Bu elbiıe üzerine manto - Gördün ya ! Yağmur yağ· 

giyilir mi ? Deli misin? ister is· madı. Bu halin beni okadar ıı-
t~ftı~z elbise değiştireceğim. Ne kıyo'r ki bazan seni bırakıp 
dıyor.un ? HAii israr ediyor k , 
nnıaun? gidece o uyorum. 

- Benim m k d . Necmi, heyecanla bağırdı: 
h . . a ıa ım, senın sıb- _ Beni bırakmak mı? Ne-
aUnın •ıkayesi güzeli R" 
d . ' m.. ıca d ? e erım en .. 

, ya•rum. - Serbest yaşamek için 1 
- Peki, çabucak değişirim. - Serbest değil m;sin .. Şakayı 
Genç kadın, odasına giderl<en hırak. Eöyle şaka o'ur mu? .. 

nunldanıyordu : Genç kadm ısrar karşısında: 
- . Zavallı kocacığım f Ne ka- - Evet.. Evet, şaka! 

dar ızaç ettiğini bilsen. Dedı . Fakat. bir defa fU dii· 
• • • ş llnceye ka pılmıştı : Eğ er kaçarsa 

iki ıerıe evvel evlenmişlerdi. Necmi p:şman o:acak. Töbe ede-
Genç kadın, gayet ciddi ve na- cek, söz verecek, gene barışa-
llıuslu idi. Delikanlı iıe zengin caklar ve bir daha eziyyet çek· . ' 

t aynı zamanda ıon derece miyecelıtti. 
llluntaıam hayat süren biriydi. 

N Necmi'ye varmasındaki sebep, 
teminin ona karıı beslediii 

bOyQk ıeYgi idi. Bu ıngi, ka
dını da yavaş yavaı ıarm1ıtı. 
Delilcanh, gayet jyi bir koca 
Olnıuftu. Baıka hiç bir kadının 
10ıUne bakmaz. zevceıi yanında 
Yolclcen gezmiye iİtmezdi. Munis 
tıbiatli malOmath idi. Kendi 
ilctııat 'Y\Parak ZCJ~eıi.nin her 
•rzuıunu yerine gehrmıye çalı· 
l•rdı. 

Necminin bOtün bu iyi tabiat· 
lırına ve karısına kartı beıledi
li ıevgiye rağmen, büyük bir 
lcuıuru vardı. Bu kusur, genç 
icadını gittikçe fazla iğzazap edi· 
Yordu. Deltkanh mOveıvis ve 
lllUıiçti. Hem de kelimenin tam 
111•naıile en küçük bAdiıe onda 
tnd' b" • •te uyandırırdı. Sağlam un· 
Y•lı olma1uıa rağmen dünyayı 
tarıu tehlikeler hastalıklarla 
dolu bir saha halinde tasavvur 
ederdi K d t'f 
111

• • aynamamış su a ı o 
ıkrobu, ette ve balıkta bayatlık 

•etic · · • eaı zehir araşhrırdı. Bir yerı 
e&ıı rj ·ı - d' t , ıı se oraya tentur ıyo 

'irer, yine bir hafta tetanos 
0 

aaak korkuıile titrerdi. Tram· 

• • • 
Ertesi günü öğleden sonra ko· 

casına ıki ilç kelimelik bir mek· 
tup yazdı. Bunda şiklyet sebe
bini anlatayordu. Adres nrme
miıti. Bir iki gün sonra mufas· 
ıal bir mektup yazmak jsUyordu. 

Fenerdeki teyzesinin yanına 

gitmişti. iki gün sonra sabah 
srazetelerinin birinde, zevcının 
bir felikete uğradığını, bir kaza 
neticuinde kurıunla yaralandı· 
jını okudu. 

Samiyenin kalbini nedamet 
kaplamıtlı. Har ilk vapurla ls
tanbula geçti. EvYeli eve ıonra 
hastaneye koştu. Evde Necmini:ı 
kendiıine bıraktığı bir mektubu 
almııtı. Necmi mektuba yalnız 
fU aahrla11 yazmııtı: "Ben senin 
için ya9ıyordum . Artık hiç bir 
fellkctten korkmuyorum.,, 

Samiye Necmiyi hastanede 
ı6rdü. Yarası ağır değilmiş. 
Genç kadın ağlıyarak koca1ına 
sarıldı. Ona fedakarane baka-

caktı. 
iki üç ıün sonra Necmi haa-

t neden çıktı. Samiye "bDyUk bir 
t:blike atlattık. mamafih ben iki
miz için de bayırlı. Bundan sonra 

jlF VA.KIT 10 - ı ı l 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan 

ı 11 Küçük ilanları 1 ~atalc·ll · müıtahkem mevkiinin konmuştur. (halesi 17-7-932 Pa-
11 ı.::ıı... '- 1 ihtıyacı ıçıD altı kalem yaş scb- zar günü ıaat 14 dedir. Şartna· 

1 _1.b..-.~ _ __ 10 defası yüz kuru~tur -~-_I ze aleni münakasa ile alınacak · meyi görınek isteyenlerin Ko-
'• ar1yor - Günün muawcn s:ı- hr. ihalui 17-7-932 pazar giinü misyonumuza Taliplerin • 

0
7,5 te-

aclerlnde çalışmak üzere usulil mÜ7.an(:ı- d A 
saat 1 l ,30 da komisyonumuzda minat ile vakti muayyen e • n vakıf bir muhasip iş :ıramakcadır. Kız. 

taşı kar~ı sında 7 numarnda H'. S. rumu- yapılacaktır. Taliplerin şartname- 69. Satına ima Komisyonuna mura 
zile tahrrlren mürııcaac edilmesi. lerini almak tizeıe her gün ve caatları. (476) (2897) 

lff ar1yor _ ı !er ne iş olum ol· münakasaya iıtirak edeceklerin· • • " 
sun yaparım, i ş anyorum. Uali ı rköy Os· de vakti muayyende 1-.omiıyonu . Kırklarelindeki kıt'at ihtiyacı 
maniye lmiyesinde kah\eci lskender va· muza müracaatları. (481) (ı914) iç:n 772,500 kilo kuru ot ve 
sıcasil e berber Ali mahtumu ı'\eca t i. 

Para yahut her nevi eşya
Hük tlmec memuruna kefaletle yahut ipo. 
tekle verilir. Saat 9 • 12 aruında müra
caat. Ltınbul Bahçe kapı dordünciı Y akıf 
han asmakat 29. C.:nion Kol - T 

Ta1tra mUşterilerimiza -
f\sdın raha tsızlıkları gebelik, doğum. lo-

ho salık hı fzıssıhhası çocuk diı~ürmelı: , 
hebek beslemek bunlar ın beherinin fiotı 
posta ücrecıle beraber yuz kuruşıur, faz. 
la ~önderilmişse iade edilecelnir. lstnnbul 
Union Kol - T 

B i r hanım aranıyor - Saraç· 
hanebaşında Halil lbrahim eczanesi itti· 
salinde Tayyare piyanko~u R:ızi kışe· 

sinde i tihdam edılmek UT.ere kefaletle 
okur yauır bir hanı nıa ihtiyaç vardır. 
fkr gan sabahrın ıkfı ma kadar ıııiıra· 
cut edilebilir. 

Sahhk av köpeöi aranıyor
iyi cins bir yaşına kadar satın alınacak· 

tır.' Gılatnda lıüre\::çil cıde kah\•eci Ömer 
efendiye müracıarlnn. --------

iş oca§ ı 
A işsizlere iş vr. ıı;ti) enler~. her sını f 

işçi, san'atlıdr \'e memurbr verılır. i nşaat, 
fabrika, elektrik. su resisatı yap:ınla~ ,.~ 
sair bilOmum iş, kı \e nn·at sahıplen 
canışcırılır. 

.& EmlAk sı tılır, kiralanır \ "C ak:ırat 
idare olunur 

,& iş ocsp;ına ortak alını r. 
Babıali caddesi Orhan Be,· han tele· 

· fon 23495 

Gayet kıymettar b ir çift pır• 
lanta kUpe - 18 kırat sıı..lwnde 
gayet bn mcıtar 'e temiz bir çilt pırbnta 
küpe rb\ en finrla s:ıtılık olcluğund:ın 
talip olanların Ga in tada ~leh met Ali 
pa~ıı haııındn t41 ı numaralı y:ızıhane,·e 
müracaat ey'emelcri 
~~------~~-~---~ 
Yenişehir tiyatro ve sineması 

Bu gece ,l\1Hlt ..dra~ ıhmn::~n)&St ta• 
rafından MANASTIR l· ı RA RIS I 7 perde 
Pılz:ırccsi ıcunı.inden i tıbaren BARBORO • 
HA YR F.TTlN. Sc~li, sozhi 9 kısım ~i· 
nema pro,ramı ıros ter·ıecc L:ıir 

ıı il ~ ıı 'ıl 'I ıı ~rı , 1 ıı ~I Hı 1 '·' 

istanbul 
Deniz Kuman
danhğından : 

(';ölcük Deniz fabrika.lan U. Md ait 
Gonca ,· :ı purunun t:ımirl 8 Ağustos. 932 
t:ı rihlnc müsııdif pnz::nesi günü saat 14 
ı c. Yukarda } azı lı vapurun hizısında 
gösterilen ~un ' e saatte ı :ıpalı zarf 
usulu ile mu:ıa kas:ı ı i rı olun:ıcağından 
~a rtnımesin i ~örmek istiyenlcrin her gun 
~·e ram iro ıı yapmak isti}enlcıin de mü· 
nakas~ gün \'e saatinde l\asımpa ş:ıda Is· 
unbul Oeniz l\um:ındanlığında te~e ,f\ül 
eden L:omisyona !uzumu müıaca:ıtları 3,JOQ 

SEYRISEFAJN 
.:\1crlı:etl idare•! Gıl:ıta köpru ı a~ ı il 2623 

Suhc A. Sirkeci l\Jüht.:rdar 1.ad.ı ilan 22tı40 

lzmlr • Pire • lskenderiye 
po•hı:s, 

(Ene) 19 Temnı z S : ı 11 de 

Galata rıhtımından kalkar. 

lzrnlr Ekspres Postalaranda: 

Istanbul • bmir iicretleri 
Kr. 

1 inci kamara 1500 
2 inci 
3 üncü 
Güverte 

" 
" 

1000 
800 
300 (3365) . 

rahat y•şarız. ,, diye düşünü· 

yordu. 
Bir ay sonra Necminin vaka· 

dan hiç bir ibret dersi almadı
ğı anlaşıldı. Necmi şimdi büı
bütün müstebit kesilmişt i . lnsan 
huyunu kolay kolay değiştirmi
yor. Necmi de müvesvislikten, 
müziçlikten vaz geçmedi. 

Eskiden bir arada nasıl yaıı-
vorlarsa , hayatları yıne öyJe 
geçiyordu..... .., .. 

,,. "' ,,. 63000 kilo sığır eti kapalı zarf· 
K. O. •e 1. irin fırka ihtiyacı Ja münakasaya konmuştur. Otun 

için 30,000 kiJo pirinç kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. Iha- ihalesi 30-7-932 Pazar günü saat 
lesi 11-1·932 pazar günü saat 15 de Sığır etinin ihalesi 31-7-
11 de komisyonun.uzda yapıla- 932 Pazarteıi giin\i saat 15 dc-
caktır. Taliplerin ıartnameıini dir. Taliplerin vakti muayycnin· 
aJmak üzere her gün ve müna- de teklif ve teminat mektuplari-
kasa11na ittirak edectklerin de le birlikte Kırklareli Satın almrı 
teminat ve teklif mektupJarile komisyonuna muracaatları. (486) 
komisyonumuza milracaatları.<480) (3016) 

(2913) 
• • • 

Zafranboludaki kıt'at için üç 
aylık 90000 ki1o un 27 6 · 932 
gününden itibaren 20 gün müd
detle kapalı z.arf1a münakasaya 

Dr .A.Emanuelidisi 
Zührevi hastalıklar 

muayenehane•: 
· Sirkeci : Trabzon oreli yanında 

Askeri Lise ve Orta Mek· 
teplere Talebe Alınıyor 

1 - 1932-1933 ders senesı ıçıo lstanbul'da bulunan Kuleli 
ve Maltepe Askeri Liselerilf! Bursa'da bu!unan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Er:ıincan'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, 'l, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400:500, Orta mektep!er kısmında 100:300 talebe alına• 
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden başka 
giydirilme&:, teçhiz:atı, kitap ve sairesi hükf?mete ait oldağu gibi 
ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verHir. 

4 - Lisel~ri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine terfi 
ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Ordusu için 
zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun· 
duk ları yerlerde 1 Te ~.1muI 932 de başlar. Ve Ağustus 932 tari· 
hinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münballer kalırsa 
ders senesinin devamı müddetince sivil liıe ve orta mektcp1er• 
den nakil ıuretiJe talebe alınmıya devam olunur. 

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

6 - Mekteplere girmek için lizım olan şartları muhtevi kayt 
ve kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik şubelerin· 
de mevcuttur. Talipler askerlik şubelerin e ve askeri lise ve 
orta mekteplerine müracaat ederek mezkür şartları öğrene 

bilirler. (2180) 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encü
meninden: 
Kapalı zarfla müzayedeye konulmuş olan Vilayet matbaasmda 

mcYcut ve hali faaliyette buluoan 4 beygir kunctinde gaz ve 
benzinle müteharrik Groslay markalı bir adet motör, 57-82 eb'a 
dında Alman mamulatından 341 senesinde mf:ceddeten müba}aa 
edilen bütün teferruatile bir!ikte tabı makinası, 32-42 eb'adında 
Viktorya markalı pedal makinası, 755 numaralı iki bıçağile bir· 
likte ke.ki makinesi, zımba makinesı, cilt makinesi ve teferruata 
4 acet otomatik numaratör pruva te:ıgihı, muhtelif puntoda altı. 
yüz küsur kilo müstamel ve yetmiş kilo müceddet hurufat ve 
kasalara 50 kilo pirinç çizgi 370 kilo antcrlin, karantür, katrat 
ve kurşun çiçcklerile muhtelif eb'atta 8 adet gale muhtelif b.oy• 
da 6 adet kumpas ve makinalara ait yedek anahtar ve saire 
gibi matbaa alit ve edevatı için talip çıkmadığında" bedeli 
ihalenin nısfı ihaleyi müteakip bir ay zarfında tediye edilmek •e 
teminat Yerilmek suretile nısfı diğeri de bir sene sonra ödenmek 
şartile işbu alat edevat ve makinalar Ağustosun 3 üncü çarşam• 
ba günü saat on beşte ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf· 
la müiayedeye konulmuştur. Talip olanların 423 Jiralık temi natı 
muvakkate mektubu nya banka makbuzu ile teklıf mektuplarını 
mezkur tarihte VilAyet daimi encümenine vermeleri ve bunlar• 
ait mUfredat listesile şartnamesini görmek istiyenlerin Encümen 
kalemine müracaatları. (3256) 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi 
Müdijrlüğünden; 

A) ~~ren Ticaret Liseksine tahvil cdılen ve evvelce ( Yüksek 
kısım unvanını taşıyan ısımdan mezun o'anlara ted · t b 

k .. 20 T ' rısa ta u lu- . 
null~la93u2ıere.h ' ekmmuz ?32 Çarşamba gününden itibaren 20 
Ev u tara ıne adar ıki ay müddetle kt b. 
h • k t ı B mc ep ınasında csusı urs ar açı mışlır. u kısmın eski m ı d 

k . . ezun arın an dev 
etme ıstcyenlerın 20 Temmuz. 932 Çarşamba U .. am 
kayıtları Anpılmak üzere mektep müdür u-.. ..g nune kadar 
olunur. (3340) · gune muracaatları i!Aıa 



Bu Senenin Renk Modası 

bunu da yaptı 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keşide: 11 Ağusto~ 1932 dedir 

Büyü~ i~ronıiye J0,000 lirodır 
Biletlerinizi timdiden tedarik ediniz 

lpeklilerinizi kurtannız???? 
50 • DO • RONO PERTEV 
Yalnız lüzumu olan ,.e arzu edilen 

mahallerdeki teri keser, vücude hiç bir 

artmazar vermez. Sıhhat vek~letinln mü· 
saa<lei rcsrniyesint haizdir. 

rıııııııııw tG Temmuz ··ıııııı•"', 
~ Hakimiyeti Milliye ~ 
i bayramı j 
j Türk ıJ/aari/ Cenuyeıı \ 
) ~OZET i 
~,,,1ııı111ı. tevzi günüdür • .,,ıımıııı .. 

1-YAlllT , 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı ışlerl 2.4379 ve 

2.3872 i<lnre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone şartları• 
l ~ b 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
F laricre - 800 J 450 2700 

ilin •artlar1mız: 
- Hcsmr ~Jususi 
Sa un I O Kş l 2,50 Kş. 
Santim• 20 _ 25 

KUçUk llAn şartlar1mız : 
1 ~ ., tt l·IO IJefah , 
30 50 1)5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimızin her Uç aylı· 

lığı için bir defa mı:c~-ancndir 
B - 4 satırı geçen ildnl:ınn fazla 
satın için 5 kuruş znmmolunur 

VAKiT MATBAASI 

Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

neşriyat rnilallrU A. Sırrı 

. !; . j .. ~ '. ' : . • , '. . : . . ,: ; . . . . 7 1 •• ' ... :: : !. 

Ba 
Nedir 

Çocuklara 

. . 

mahsus 

BAKER 
v 

Mağazalarının 

Bütün Dairelerindeki 

Mevsim sonu 

Eşyai Mütebakiye 
ve 

Fırsatlarının 
.. 

ilk günlerinden istifade ediniz. 

. . ' ' . . . -· 1 . . ~l Mefruşat ve Halı Dairelerlmlzi Ziyaret 
Ediniz. Bu Daireler Sizi Son Derece 

AIAkadar edecektir. 
Hm. UssObahı i ve .Kocaeli Mst. Mv. kumandanlığı 

levazım müdüriyetinden: 
Deniz efradı için 25 haziran 932 tarihinde münakasaya konu· 

lan bir milyon kilo ekmeğe verilen fiat gali görülmekle yeniden 
20 temmuz 932 çarıamba günü saat 14 te aleni olarak müna• 
kasası icra edileceğinden talip olanların yevm ve saati me::kiir· 
da lzmitte Üssfibabri kumandanh~ndaki komisyona müracaat• 
lan ilan olunur. (3188) 

NIN 

HAYAT KiTABI 
bayat-kumbarası 


