
l(o11teransın toplanacaaı Ottawa ,ehrlnden bir görUnUş 
ferOttava konferansı bşladı. Kon- lniilteredeki iktısadi buhrana 
İıal;na ıekil itibarile lngiltere karşı bir çare bulmak imkanı 
\elif lratorluğunu teşkil eden muh var mıdır? 
l'İQd llıemJeketlerin mümessille· Bu fikir ilk zamanlarda bir 

F e: mürekkeptir. kısım lngiliz efkin umumiyesine 
Jr... • at burada ittihez edilecek çok cazip görünmüştür. Fakat 
alu~lar yalnız bu memleketleri f k f d ~dar etmekle kalmayacaktır; bu i ir etra ın a cereyan eden 
-~ mtınakaşalar tatbikatta arzu edi
oft umul bir ehemmiyeti haiz len faidenin temini mümkün ol-
~ Calttır. Zira konferansın mev- madığını göstermiştir. Çünkü 
ile lngiltere ve domioyonları dünyanın c!ört bir köşesine ya
ltı ~ilstemlekelerinin beyoelmi· yılmış bir halde olan lngiliz do-
et ... ııı.ktısadı vaziyetlerini tanzim 
t ... , mea'elesi olduğuna göre minyonlara ile müstemlekelerinin 
ounı hususi mevkileri ve ihtiyaçları 
, L ar ile ikbsadi sahada müna-
k ~uttt~ baluan her memleket o şekildedir ki bunların hepsi 
~:IUeranata alınacak kararlar- birden geniş bir iktisadi set Çin 

.~ -_- solı mUteeasir olacalibr. ile bEşka memleketlerden ayır-
an~•t d k mak kabil değildir. 

b...ı -5q ere e i tısadi ve mali 
-...... Bundan sonra ikinci bir fikir 
tb..-~ bq aöaterdiği ve diğer 
~ k cereyanı başlamıştır: Bu da In-
lln~ ,e etlerde himaye usulü . ~ giltere ile dominyonları ve müs-
~ On olan Yüs'ati ile tatbik temlikeleri arasında rücbanh ta-
~lllııya başladığı vakit bir ço'..t rife esasına müstenit bir iktısadi 
"- izlerde tabii olarak bir fikir ... ,d sistem tesis etmektir. işte şimdi 
dll .• oldu: Aceba lngiltere ile Ottava konferansında bu tarzda 
~klllınyonlarını ve müstemleke· bir sistemin loiiJiz imparatorluğu 
dlldler~ni geniş bir gümrük hu- eczası arasında tatbiki münakaşa 
d,h~· ıle kapayarak bu hadut edilecektir. 
•~ llındeki kalan memleketler 
~-. d lngilizler tasavvur edilen bu 
~l ın a tam bir serbest müba- Mehmet Asım 
~tatbik etmek suretile [ .Alıtarafı 2 inci sayfamızda ] 

Borçlar Meselesi Hallediliyor 
~n mllzakerelerln neticesini bildirmek 

Uzere Şllkrft Bey yakında gelecek 
t'~buıa Parlaten gelen son haberlere kerat neUceslnl Saraçoğlu ŞUkrU B. 'l'Urkiye 
l\t, " arfate oereynn eden kupon mi..zake- hükumetine bildirmek ve tasvibine aı·zetmek 
l~ı t ~<ık :rnllsıut ~lr Raflıuva Pirınl~tır. Her idn derhal Ankaraya gidecektir. 
'~?1\t ı-ay~t ı:ıamlın1 b\r hLsnU niyetle l'zı;n senelerdenberi devam ı>dip gideduran 
~ it et etmekte, hem Türkiye devletini. hem bu meselenin iki taratın da memnuniyetini 
,"'1·ııert m~mnu:ı P.cteL.ık hi.· tesviye tar- calip bir şekilde neticelenmesi, bu mesele 
~Aaıl olmak Uzere çalışmaktadır. Uc al&.kadar olan kimseleri do §Upheslz mem-
~aç gUn içinde bltirllccek olan mllza- nun edecektir. 

Son Fransız - Alman anlaıması milnasebetile 
bir Rus karikatürü 

( 1 Haydi, ipini keaeyim de 
Alman yaya 

Arsen Lüpen oımedl) 
MorlsLöbllın tarafından 
yazdan, fa. tarafından 
T~rkçeye çevrilen 

Romanında, onun gene eskisi gibi 
harikulade maceralar yarattrğım 
pek yakında V AKIT sütu11lanndc:ı 
okuyacaksınız .. 

mm 
ittiham ediyorum! 

"'••hur 11Atef!,, islmll 
romanın mUelllfl ve 
Fransız mUtefekklr • 

lerlnllen 

Anr1 BBJ'htls 
Fraruuz Cümhur rei8inin katli 

etrafında çok dikkate değer resaik 
toplanuı, bu suikastın siyasi bfr 
grup tarafından tertip edildiğini 
iddia eden bir makale neşrehıiş

tir. Mulıarrir makalesinde sabık 
Fran8ız başvekili Tardiyö ile polis 
müdürü Şiyap'ın tevkifini isteittek
tedir. 

Bu b yük mableyi ya· 
nad onr4 VAKIT'ta 

kuY--~·--

Açık bir mektup 
Azizim Daver Bey, 
Doktorların nabızlarına göre F.crbet 

uermek, nedense hoşunuza gidiyor. 
Bu ne pcygamberane mukabele dos
tum: Onların size Jıiç tatlı ilaç içir. 
diklerini hatırlıyor musunuz?.. Yok
sa, kaptanlığınız gibi lıckimliğiuiz de 
mi var? 

Cemiyetinde Türkiye 

Büyük Meclis bugün fev
kalade surette toplanıyor 
Fransız parlamentosunun, B. M. Meclisine 

hararetli ve samimi tebrikleri 

Akvam Cemfyetlnde bir toplanma 
Cenevre, 17 (A.A) - Cemiyeti fmdan imza edilmiş olan ve M. 

Akvam büyük meclisi pazartesi Herriot tarafından müzaheret 
günü öğleden sonra Türkiyenio edil~n. bir karar suretini kabul 

C . t Ak k b \" etmıştır. 
emıye ı vama a u u mera- B k t• T .. •-· · . . . . . . f k I Ad b' u arar sure ı, ur"ıyemn 

sımının ıcrası ıçın ev a a e ır C · t' Ak ... ı .. h ı·· .. · · k d k · emıye ı vama 11'.JU u u muna· 
ıçtıma a te ece lır. b t•l T"' k' b" "k ·ıı t . se e ı e ur ıye uyu mı e 

Parıs, 17 ( A.A) - Fransız meclisine Fransız parlamentosu-
meb'usan meclisi, dün alcşam nun en hararetli ve en samimi 
meb'uslardan M. Henry T orres tebriklerin~n ibliğ edilmesini na-
He diğer birçok meb'uslar tara- bkbr. 

• 
istifadan Sonra 

Zeki Velidi Bey vaziyetini 
izah etmek istiyor 

Avrupadakl yeni neşriyatı takip etmtyeo 
sabık profesör barı_ V AKl1''ı okusaydı ! Her ne ise .•• sizinle konuşmak, zeı·k

siz bir nıerzu üzerinde bile, benim için 
zet'ktir. ~liinekeşamıza del'anı edC'lim. İstanbul Darülfünunu edebiyatı cihetle, istifa eylemitti. Zeki Veli• 
Yalnız bir şartını var: Biribfrimize fakültesi Türk tarihi kürsiisii mü- di Bey dün tehrimize avdet etm:~ 
demediğimiz şeyleri isnat etmek µok. derrisi Ze~i Velidi Bey, Ankara ve bir muharririmize demitlir ki: 
Bu ikizlerin oyunu, sizin gibi kavile- da toplanan tarih kongresinden "- Uhtemde bulunan kiirsüden 
re yakışmaz/ sonra, bu kongrede milli Türk la·ı İstifa ettim. İstifa namemi de 8 

Diyorsunuz ki: rihine ait cereyan eden münaka- Temmuzda fakülte riyasetine ver .. 
ı - Doktorların p ,.·eya bu taleplerlnl şalar neticesi akaliyette kaldığı (Lütfen sayıfayı çel•iriniz) 

değil, haklarını aramağa ~ahşmalarmı hr.k- ~========='===============:=====:::::3 
lı buldum .... 

Cevap: 
• 
Italyan Bahriyelileri ı - Demek esasta lhtil!!ımız yok.. Ho

ııunuza giden ııey, sadece hak arama!{ me
selesi... O halde lıitfen benim yazım da bo-

ııunuza gitsin: Doktorların vb;ltelcrlai ıırtır- Yarın Ahı.deye çelenk koyacaklar 
ma tehlikesine kar§J hıı.kkımızı aradnıı ! 

Buyuruyorsunuz ki: 
2 - Memleketfınlzin idare §ekli, herkesin Dün resmi ziyaretler ve ruhani ayin yapıldı 

!erdl sermayesini ve serbestli sAyini truııyan f tl bi d ll 
bir rejimdir. Meııhur doktorları, !ıkaraya Se are e r gar en p8r Verildi 
bedava baltmağa icbar edemeyiz. • 

Cevap: • Evvelki gün limanım·za gelen 
2 - Meşhur doktorlar fıkaraya b!ıdava Jtalya filosuna kumanda edeı 

baksın diyen kim? .... Yazılarımın arasında Amirat ltalo Moreno dün sabah 
böyle bir cümle göstereblllr mlslnlzt 

Rejim meselesine gelince: Ben <le zıtı refakatinde yaveri firkateyn kap· 
&.llnlze ııunu hatırlatayım ki, memleketimi- tam Cerasuli ve mihmandarı gü· 
zln rejimi hiç bir nevi ihtlk&.ra da müsait B k' B ld -
değildir. Kahve trustu yapılmasına bltıı göz verte yüzbaşısı a 1 ey O ugu 
yummıyan bir halk hllkümetl, sıhhııt trus
tU yapılmasına aalA göz Yllmmaz! 

}'azıyorsunuz ki: 
3 - Neden yalnız doktorlardan halk efen

dimize bedava bakmasını istiyoruz da Ab
dullah Efendi lokantasının açlara ıstakoz 

yedirmesini istemiyoruz. 

Cevap: 
3 - Benim böyle bir şey s6ylcmem pek 

işinize ynnyacnkmış gııllba ... Ne çare ki ben 
doktorlar fıkarııya bedava baksınlar de:ne
dim.. Maamafih, doktorla ahçr arasınd!ıkl 

mesleki mUnaııebeti de bir tUrlU anlıyamB
dım. BJrlnln sermayesi maddf, G\>UrUnUn 
mane"1 .•• Doktorun bir lllm adamı olduğılnu 
biliyordum ama, bakkal, kasap ncvimlen 
alel&.de bir tUccar olduğunu bllmlyordum ! 

Hasılı efendim, doktorlarımıza re· 

falı istiyorsunuz, değil mi?... Rrfah, 
refah! .. llu memleketin, bu milletin 
serı•eti, fikir adamlarını nihayet bu 
kadar terfih edebilir, dostum... Lib
dullıak Hamidiıı iki yüz elli liralık 
meb'us tahsisatile yarı aç yan tok 
yaşadığı bu bin bir belciden kurtul. 
muş memlekette, Süleyman l\"ezifin, 
bir kış gecesi, hastalığın ateşüe ısına
rak, mangalsız bir odada can verdiği 
bu müthiş zam.anda ve Çallı lbr<zlıi .. 
min sekiz tabloyu kırk liraya Rattığı 
bu darlık gününde, tababet takdirsiz
likten şikayet edemez! 

Yusuf Ziya 

'ılde lstanbul vilayetine ve Ko'
rdu kumandanlığına resmi ziya· 

l Altmafı 6 mcı sayfamızda J 

Filo kwnandamvnıyetın 
k•Dıa11ıda 



rak hükumeti 
Barzan şeyhinin 
testi mini 
istemedi mi ? 

Şimali Irakta isyan hareketine 
girişen ve Irak hükumeti kuv· 
vetlerioin tazyık ve takibi neti· 
cesinde hududumuza iltica eden 
Barzan şeyhi Ahmet ile avenesi
nin Irak hükumetine teslimleri 
hakkında Ankaradaki Irak elçisi 
ile hilkumetimiz aruında müza
kere Ye mülakatlar yapıldıiı bir 
akıam refikimizden naklen ya
zılmıştı. Ayni habere göre hü· 
kiimetimizin bu husustaki noktai 
nazarı icabı hale muvaffak gö
rlllmü~ ve yanhz şeyhin avene· 
inden adi cürümlerden dolayı 

mahkum bazı adamları" Irak 
hükumetine teslimi kararlaştırıl· 
mı~br. Hükumetimiz şeyh Ahme· 
di muvakkat bir zaman Edirneye 
gönderecektir. 

Sefir ne diyor? 
Dlln bir muharririmiz bu me-

sele etrafında Irak sefiri Emir 
Zeyt haueUerile görüşmüştür. 

Emir hazretleri muharririmize 
demiştir ki : 
- Şeyh Ahmet bir ay kadar ev
vel Türk hududuna iltica etmiş 
ve yakalanmıştı. Kendis:nin Irak 
hfikiimetine teslimi için her han
gi bir teşebbüs yapıldığından 
resmi bir malumatım yoktur. 
Hüldimetimin böyle bir maksadı 
olsa idi teşebbüs benim vasıtam
la Türk hükumetine bildirileceği 
için her halde benim malümatım 
olması icap ederdi. Malumatım 
,olmadığına göre bu haberin doğ
ru olduğunu zannetmiyorum. 

, 

dim. Fakat kürsüden çekilmeme 
rağmen nerede imkan bulursam 
orada tarihi tetkikatıma devam e
deceğim. Çünkü tarihçilik benim 
icin ikinci bir tabiattır. 
· Benim, yeni tarih kitabındaki 

milli tezlere itirazım yoktur. Bu 
hususta ileri sürülen iddialar hür
mete layık içtihatlardır. 

Bizim münakaşamızın esası 
milli tez yanında tamam ile tef er
rüat taalluk eden bir meseledir. 
Bu da, tarihi devirlerde kuraklık 
olup olmadığı meselesidir. Ku
rakliğı kablettarih devirler ıcın 
ben de varit görüyorum. F al~at 
tarihi devirlerdeki bütün vekayii 
:bununla alakadar görerek izah 
edemiyorum. 

Kongrede Sadri Maksudi Be
yin bir çok tehirler ıçın gös
terdiği Rusça eser benim için me· 
haz olmamıştır. Mevzuu babı 
§ehriler ahkındaki fikir ve müta
lealarım tamami)e kendi tetkik ve 

A:etebbiileri.me müstenittir. Bu 
hususta 927 senesinde ikmal etti
ğim eserin ismi "Mahmut Kaşger
deki coğrafi isimler,, dir. 

Bu eserde kongrede geçen tek· 
mil şehirlerin tarihini yazmıştım. 
imkan bulursam bu eseri neşre
'deceğim ki o zaman mesele de ay· 
dm la nacaktır. 

Bundan baıka ayrıca dört cilt
lik "Türkiyenin coğrafi tarihi 
diye hazırladığım bir eser mevcut: 
tur. Bu eserin müteakip ciltJerin
de sırasile Ümmüderya hav7.ası, 
Zerefşan ve Seyriderya havzası, 
Talas, Çu ve lle Tebiv havzası, 
Tarım havzası tamamile izah e
dilmiıtir. 

Beni en ziyade müteessir eden 
keyfiyet bana cevap veren arka
daşlarım bilhassa Sadri Maksudi 
Beyin tarafından imza ve fakülte 
kalemi tarafından yanlıılıkla kon~ 
greye gönderilen ve batı ve orta
sı nakıs olan bir müıvette üzerine 
idarei kelam etmesidir. Halbuki 
vekaletin tekrar talebi üzerin ken
d! im_zamla gönderdiğim rapor 
hıç hır ıuretle mevzuu bahsedil
memiı \re itin içine, eskidenberi 
hasmı canım olan Sadri Maksudi 
Bey ve rüfekasile aramıza 917-
918 senelerinde Rusyada geçen 
ıiycui hesaplar karı§tırılmışbr . 

VAKiT - Zel..i Velldi Beyin söz -
ferini auncn dercettik; bu müialea ve 

ve 
Harici Telg a e lerl 

- ı 

Ottava konferans 
cihanşümul bir, 

enev-r~e~d~e~g-e~r~in~l.~k~z~a~y~il~o-d-u~-·,~~iyeti 

S I" hl l k d b } [ B3Ştnakalcmizdcn mabıat1 ~ i a arı aza tma omisyonun a yeni ir an aşma yeni sistemin tatbikinden ~ 
ümidi izhar edilmektedir faidder istihsal edilebilece " 

düşünüyor. Onun için Iogilt~tt' 
Ctmene, 17 (A.A.) - Dünkü cumar

tesi :ünü, Tahdidi teslihat konf <>ran. 
sı muhitinde gerginlik zail 1Jlmuştur. 

l•'ılvaki. öğleden sonr:ı .Fransa, Jn. 
gilt.l?re, ltaly:ı ,.e Amerika rniimessil~ 
leri arasında M. Benes'in de iştiraki 
le cereyan eden mükalemelcr e-.na -
sında yeni bir takım metinler tanzim 
edilmiş olup badema metinler üzerin· 
de itil:H edilmesi muht<?mel görülmek
tedir. 

Bu tarakki, mükiılemelcrc iştirak 
edenlerin gayretleri Ye hüsnü niyet. 
lni saye inde elde edilmiştir. 
Amerikalıların son zaman l:ıı d~ h:ı· 

her Yerilen müsait temayülleri hu 
mükalemeler esnasında teeyyht etmiş 
ve bilhas a ordu me,·cutları hakkında 

yaı>ılan mükalemelcr Amerfüalıları 

memnun edecek bir formül bulunma- bakında bilahare hükumetleri müta • 
sına müsaade hahşolmuştur. 

Bu formül. İngiliz Ye Fransız he· 
yetleri tarafından kabul edilmiş olan 
esas vaziyetleri ihlftl ctmcmekl~, yal
nız Amerikalılara M. lloo,·er tara ~ 
fmdan iltizam olunan usuJlcrin daha 
büyük hir alfıka H tevecühle tetkik 
edileceği kanaatini vermektedir. 
Diğer taraftan Amerikalıların harp 

bütçelerinin kontrolü ve tahdidi hak. 
kında lngiliz ,.e Fransızlara tarafın· 
dan ileri sürülen noktai nazarlara 
yanaşmak için gayret etmiş oldukla~ 
ları teeyyüt etmektedir. 

ihtilaflı bir çok noktalar hakkında 
birbiri arkasına bir çok metinler ileri 
siirülmü ve bir çok hal suretleri 
derpiş edilmiştir. Bu hal suretleri 

leaları alınaraktır. 

.Nihai kararın Htihazı. hükumet re
islerine bırakılmıştır. M. lleryo'nun 
muhakkak ı;;urette pazarte i sabahı 

buraya geleceği haberinin memnuni • 
.retle karşılanınış olma ının sebeple· 
rinin biri de budur. 
Şimdiki halde l\L Ilenes, dünkii mü~ 

kfılemcler esnasından ana hathrı t;i
ziJmiş olan karar sureti projesinin 
yeni metninin birer nüshasını hiz7at 
heyetlere tevdi edecektir. 

Paris, 17 (A.A)- Gece snnt 22,!>:> te 
trenle Paristen Cencneye gid!'cek o
lan 1\1. Heryoya Bahriye nazırı M. 
Georgues Leygues. Harbiye nazırı 1\1. 
Paul Boncour refakat edecektir. 

1\1, Peinle\·e, otomobille gideceldir. 

Buğday talimatnamesi heyeti vekileve veriliyor 
z· aat Bankasının buğdayları alım merkezleri on, 

satım merkezleri beş olacak 
Ankara, 17 (Yakıt) - Ziraat 

bankasının buğday mubayaa 
edebilmesi lrnnununun tatbiki 
hakkındaki talimatnamenin ibza
zarile bir haftadır meşgul olan 
komisyon mesaiıini bitirdi. Ta
limatnameyi yarın vekiller heye· 
tine verecektir. 

Ati nada 
Askerlik aleyhinde beyan• 

nameler 
Atina, - Kalamatada askeri 

kışladaki efrada askerlik aley
hinde beyannameler tevzi edil-
miştir. Şehrin muhtelif sokakla· 
rına ve yol ağızlarına gece be
yannameler yapıştırılmıştır. Hü. 
kumet ye zabıta tahkikatta bu
fu:ıuyor. Failler henüz bulunma.
mııtır. 

Denizdeki balıklara 
numara! 

Lizbon, ı 7 (A.A) - Oseanog
rafi denilen Okyanusyalar hak
kında ilmi tetkikat erbabının 
hizmetinde bulunan Albıcora 
namındaki Portekiz vapurundaki 
heyet, bahkların muhacereti hak
kında tetkikatta bulunmak züere 
altmış ton balığına işaret koy· 
mağa tevesıül etmiştir. 

Bu iıaret, üzerinde sıra numa· 
rası ve " R. P. Aquario Lisboa,, 
yazısı bulunan madeni bir plaka
dan ibaret olup bir kayışla ba· 
lıkların kuyruklarına bağlanmış· 
tır. 

Y asco de Gama akvaryomuna 
bu plakalardan gönderecek ba
lıkçılara bir mükifat verilecektir. 
ifadelere cevap rermek Tür·k tarihini 
tetkik cemiyeti cizalarına ı·e billıas.~a 
Sadri lttaksudi Beye düşer .Hu ZC't'at 
cevap .vermel: isterlerse sütunlarımız 
açıktır. 

Yalnız Zeki J"elidi Beye bir nokta~ 
yı lıatırlatmak isteriz: Zeki V clidi 
Bey orta Asyada tarilıi devirlerde ku
raklık olmadığını iddiasında ısrar e
diyor. Gazetemizde tefrika edilen 
Gobi çöllerinde isimli eser, Zeki J!di· 
di Beyin bu iddiasına kuvı•etli bir ce
vaptır. lsııeç ue Çin lıükiımctlerinin 
yar,dımlarile ve büyük bir ilmi /ıeyet
le Asyada pek ciddi ı·c esaslı tetkikat 
yapan alim Svcn Hedin, bu eserinde 
orta Asyada tarihi derirlcrde 11elıirle-. 
rin mecralarını nasıl değiştirdiklerini 
re nehirlerin nıecralanm değiştirmi., 
olnıalannın medeniyet üzerindeki tc· 
sirini açıkça anlatıyor. Sabık profc. 
sörün bu yeni ilmi tetkik ı·e llakilı.at
ten haberdar olmaması Avrupadaki 
neşriyattan malumat alamaması pek 
tuhaftır. 

Avrupadald ilmi nc~riyatı taköp et
miyen Zeki J"clidi Bey lıiç olmazsa 
VAKiT karii olsaydı! .. 

Talimatnamede Ziraat banka
sının mubayaa merkezleri 10 ola-
rak tesbit edilmiştir ki şunlardır: 

Ankara, Sivas, Akşehir, eski
şebir, Balıkesir, Yerköy, Adana, 
Konya, Nazilli, Polatlıdır. 

Satış merkezleri beş olarak 
tesbit olunmuştur ki o da şun· 
lardır: 

Sıcaklar 
Her tarafta bunal

tıcı bir halde 
Hararet Urfada 40, 
Karsta 7 derece ! 
Dün Istanbul bu senenin en 

sıcak günlerinden birini yaşamış 
ve lstanbullular akşama kadar 
bunalmışlardır. Dün ııcakhk 34 
santigrada kadar çıkmıihr. Bu 
mevsim içinde hararet, 7 haziran 
ve 30 mayısta 33 santigrat 
ile kaydedilmiştir. 

Ankara, 17 (A.A) - Meteo· 
roloji enstitüsünden aldığımız 
malumata nazaran 4 gündenberi 
bütün Türkiyede havalar tama
men yağışsız, kurak Ye oldukça 
yüksek denecek derecede &cak 
geçmektedir, Bilhassa bu sıcak
lık orta Anadoluda bariz bir 
şekilde göze çarpıyor. Ankara
da ıuhunet son 4 gün zarfında 
tedrici surette gölgede 35 dere
ceye kadar yükıelmiştir. Bilhas· 
sa güheşte suhunetin gölgeye 
nazaran pek ziyade yüksek bir 
fark göstermesi sıcaklığını şid

detini daha ziyade artırmakta
dır. Bugün gölgede 35 olmasına 
mukabil düşüktür. Son günlerde 
8 dereceye kadar düşmli~tür, 

Karadeniz sahillerinde ve 
cenubi anadoluda 

Türkiycnin en ziyade mutedil 
mm takası Kar ad eniz sabili, şimali 
Anadolu mmtakasıdır. Burada 
gündüz subunet azami 25/26 de
rece yükselmeıine mukabil iece 
suhuneti 16 derecenin altına dilş· 
memektedir. Cenup ve cenubu 
şarki Anado!uda sıcaklar fevkal
lde bunaltıcı bir hal almıştır. 
Asgari gece suhuncti 26 dan a· 
şağı düşmemektedir, Gündüz su
huneti bilhassa Urfa ve Diyarı· 
bekirde 40 dereceye çıkmıştır. 
Adana nisbeten mutedildir. 33 
derecedir. 

Karsda hararet 7 derece 
Trakya mıntakasında Edirne 

Ankara, Istanhul, lzmir, Mer
sin, Samsun. 

Komisyon mubayaa fiatlarını 
heyeti vekilenin takdirine bırak
mıştır. 

Heyeti vekilenin talimatname· 
yi müstaceliyetle çıkaracağı an
lafıhyor. 

Dil oyada 
Son istatistiklere göre 
2,012,800,000 nUfus var 
Son yapılan istatistiklere göre 

dünynnm umum nüfusu 2 mıJyar 
12,800,000 olarak tesbit edil
miştir. Bu nüfusun l, 103,000,000 
ni Asyada 506 milyonu Avrupa· 
da, 135 milyonu şimali Ameri
kada 83 milyonu cenubi Ame· 
rikada, J 42 milyonu ·Afrikada, 
10 milyonu Ü 1<V3!10S1Jadad1r. 

lkhsat Ali mecusınan mesaisi 
Ankara, 17 (Yakıt) - Bir haf· 

tadanberi komisyon halinde ça· 
hımakta olan iktıut ali meclisi, 
bugün Hasan Bey (Trabzon ı un 
riyasetinde toplanarak milli g~
lir hakkında hazırlanan raporun 
tetkik ve münakaşasile meşgul 
oldu. · 

Müdafaa vekili 
Ankara, - Milli müdafaa ve

kili Zekai bey 6nömüzdeki ay 
ıaafında cenup budud~ üzerinde 
bir tetkik seyahati yapacaktır. 
Açık maa, Uzerlnden ikramiye 

Ankara, 17 (Vakıt) - Açık 
maaş almakta olan memurlardan 
bilfiil hizmet edenlere tekaüt ka
nunu mucibince verilmesi lazım 

gelen ikramiyelerin açık maaşı 
üzerinden hesap edilmesi takar· 
rür etmiştir. 

Ziraat vekillnin ziyareti 
Ankara, 17 (Yakıt) - Ziraat 

vekili Etlik baytari Jaburatnrmı 
ziyaret etmiştir. 

ve Lüleburgazda suhunet dün 
35 dereceye yükselmişti. Yalnız 
şarki Anadoluda Karakösede 
kar, leke halinde olmak üzredir. 
Karsta asgari suhunet 7 idi. 
Memleketin her tarafında tazyik 
oldukça yükselmektedir. 

Amasyada 
Am&sya, 17 (A.A) - iki gün

denberi sıcak fazlalaştı. Dün 
gölgede 35 bugün 36 dır. 

Edirnede 
Edirne, 17 (A.A) - Bugün 

şiddetli bir sıcak hüküm sürüyor. 
Derecei hararet gölgede 38 i 
buldu. Eıen lodos rüzgarı bu 
ağar havayı bUsbütün fenalaşhr
dı. Memlekette nafi yatmurlara 
pek ziyade ihtiyaç var. 

hükumeti geçen sene pak••' 
altm esasını terkettikteo ye 
gümrüklere yüzde on b~dl·b~ 
resmi koyduktan ıonra bıç d ~ 
memleketle ticaret muabe ı~ 
aktetmemiştir. Bu muabedel~~ 
aktini Ottava konferansında 1 a 
paratorluk eczası ·arasında utblk 
olunmak \;zre kabul o'.uoıcl~ 
esasların takarrür etmesine ti 
etmiştir. 

Acaba İngilizlerin Ottava ~~ 
fer ansına atfettikleri bu 0111ıtl ~ 
taha~dmk edebilecek midir? •; 
ümitleria ishnat ettiği nokt• 
bütün bütnn boş olmamakla bt 
raber iktıham edilmesi icap e~ 
bir çok da müşkUlit vardır. rı 
hakika lngiliz dominyonlarıod~ 
bazısı umumi harpten ıonra ye 
aanayi hayatına atılmıştır. S
memleketler tabii olarak heO~ 
yeni inkişaf eden ıanayiletİ" 
himaye etmiye mecbur bulun••"' 
tadır. Onun için bir taraftan ID' 
giltere ile birllkte rücbanb tarif' 
esasına müstenit yeni bir mOO' 
sebet programı çizerken keO, 
mahsullerinin mOşteriıi olan ~ 
ğer memleketleri darıltma111• 
istiyeceklerdir. 

Hali hazırda lngilizleri en ziya' 
de i'gal eden mesele şudur: 10' 
giltere ile dominyonları ve nıill' 
temlekeleri arasındaki ikh••' 
münasebet gittikçe daralmakt•' 
dır. 1931 senesinde dominyool-' 
lle müstemlekelerin lngiltere~' 
vaki olan ithaJatlan 248 milycı' 
lngiliz lirasıdır ki bu mikt•' 
umum ithalatın yüzde 29 uod 
teşkil eder, 1929 senesinde i•' 
359 milyon idi ki bu da umu"' 
ithalat yekununun yüzde 49 udıs'' 
Halbuki ayoa seneler zarfında Jo" 
gilterenin dominyonlara ve m~~ 
temlekelere yaptığı ihracat ,3i 
milyon lngiliz lirası umum ibr•' 
cahn yüzde 51 i ile 171 mily~ 
lngiliz lirası umum ihracatın yill' 
de 44 üdür. Bu vaziyete gar• 
lngilterenin dominyonları ve 111~ 
temlek el eri ile olan ticaretiol 
tevsi etmiye çahıması pek t•' 
biidir. Fakat bu sabada sarfı: 
dilece~ gayretlerin Terebilecei' 
semereler içinde bir i111k~ 
hududu vardır. logiltere ile doo>~ 
imiyonları ve müslemlekele' 
blUün lngiliz imparatorluğu d~ 
bilinde yetişen mahsullh ~ 
mamulatı tamamen alabilece 
bir kabiliyette olmadığından db: 
memleketler ister istemez keo 
!erine müşteri olan ecnebi aıesSJ' 
leketlere karşı gümrüklerinde •' 
çık kapı bırakmak :ıaruretiııd" 
kalacaklardır. Bu vaziyet Ott•~ 
konferansında cereyan eden ~ 
zakere ve münaka,elere h~ 
olacaktır. Netekim bizzat laf, 
terede bile imparatorluk b~~ 
cinde o!an memleketler aleyhi~ 
iktısadi bir vaziyet almaktan 1 

onlar ile az çok uzlaşmak roef 
li uyanmaktadır. ti 

Bunun için lngiltere hnkOOJe 
tarafından yapılan teıebbil• o~~ 
rine bu senenin nibayetlerl~ 
doğru beynelmilel iktısadi b~;., 

k b. ı•v 
rana çare ara:na üzre ır , 

ti 
han konf \!ransı,, toplan111aı1 ti 
karrür otm•ştir. Bu konferaıı~,, 
verilecek kararlarda zaruri 0 ., 

·b•" rak Ottava konferansının itt•. 1 
edeceği hattı hareket QzertO 
tesir yapacaktır. ti 

Mehmet A•1 
• 
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Rauf Beyin bayramı 
12 RebiülevveJ 
,. .. 

1 !eşrinisani, 1922 Müstekil 
... urkıyenin "devlet benim dedi
gı., gündür. Bugün bir ufuk açıl
dı. Y ep yeni bir dünya kuruldu 
Yep • b. · Yenı ır ınsanhk o gün başı 

111 
göklere kaldırdı. Derin, derin 

aefes aldı. Ve bugün büyük bay
rao:ı oldu. 

"' * * 
b' l.?23 .. Teşriniaanisinin ilk günü 
ır oksuz güod·u· Ç.. k'' 365 ·· l . un u gun 

a h saat evvelki hatıralar onun 
~bluzundan alınmış çml çrplak 
ıra kılmıştı. 

b• Çünkü en köklü, en şaşmaz 
_ır mefkOre günü olan l teşri-

nısani bayr . . . -h amı gemısmı sag cena· 
a bordalamak istiyen Rauf kap

tanın marifetile bir Arap sahili· 
?e Yanaştırıldı. Rebiülevvelin 12 
•nci günO sağ cenabın elinde 
haltanat bozgunundan son bir 
atıra olarak kaldı. 
O gün Rauf Bey tepeden hr-n .. . 1ia kadar yerli malı olan bır 

bayr H - .. d.. G.. 1 • ama acıyagı sur u. oz e-
tıne Kabe toprağından sürmeler 
feku. Başrna agel giydirdi. Ayak
arına çedik pabuç! 

O gün bugündür. hatıralarını 
taııdığım bir Teşrinisaniyi arıyo· 
~hJ, bulamıyorum. Türk taribi
~~ll büyük dönüm noktasına ta
lııni her gün bir çadırın sofra
sında bulan bir Arap mava'c"si 
gibi tesadüfi ayların günlerin 
kapısında tesadüf ediyoruz. Dün 
16 Temmuzda, sıcak bir günde 
karşımıza çıktı. On beş sene 
jonra bir kış günü kapımızı ça
acaktır. 

" . . 
l:aylk dev!et, bayramını Hacı 

Yağı, sürme, çedikpapuç, agel, 
Sebilsuyu ve simitle kutluJıya 
rt:ıaz. 

Dinle dünyayı ayırdık. Mev
li!t, dindarların zevkle, neş'e ile 
tes'it edecekleri, tebli1le, tekbir
le kutluluyacakları bir gündür. 

Saltanatın ilgası değil ancak 
~ilifetio ihyası Peygamberin do
Ruı:n gününe rasgelirse manah 
~u~ . 

Rebiülevvel miHt bayram gü
b6nüo bir Teşrinisaniye alınma
sını teklif ediyorum. 

Sadri Etem 

Şarkta darlilfiloun 
Şark vilayetlerinde bir darül

fUnun tesisinin düşünüldüğü ya
~ılrnııtı. Bu darülfünunun Yanda 
llçıllllası kuvvetle muhtemeldir. 
Van darü fünunu Ankara ve Is
tanbuldakinden sonra üçüncü 
darülfünun olacaktır. 

Dün darülfünun müderrislerin
den selihiyettar bir zat, şarkta 
bir dariilfünun açılması pek çok 
h•Yırh bir iş olacağım söylemiş, 
lstanbul darülfünununda otuz 
kiirsünün ilga edileeeğine dair 
haberler hakkında ise maliim~b 
01ınadığını, bunun bir bütçe ~e· 
•tlesi olduğunu, ve bütçede kur· 
•U ilgasına dair bir kayıt bulun
tnadığını beyan etmittir. 

GatbJ Trakyah meslekdaş· 
lar1mız 

b Bir hafta'dan beri şehrimizde 
1 ulunan Garbi Trakyalı seyyah· 
ar ve gazetecilerden bir kısmı 
~ar.ın, diğer bir kısmıda cuınar
) tsı günü yunanistana dönecek· 
ttdir. · 

ı~~doludan gelen buğday 
d un Anado!udan 18. Trakya-

lb~~;,~ bir vagon buğday gel-

.. Glnl 
I~hisarl:rda Belediyede~ e ~! 8 r !""* •. MJ 
Hazırlanan teşkilat Konservatvar ıçın 

Şehrimizde bulunan gümrük 
ve inhisrJar vekiJi Ali Rana bey 
dün refakatinde inhisarlar umum 
müdürü Hüsnü bey olduğu halde 
tütün depolarını gezmi:ıtir. 

lnbisarlarlarm birleşmes~ne ait 
k adro!arı hazırlayan komisyon 
mülhakat teldlatı etafında da 
faaliyete başlamıştır. Komis!on 
her vilayetin iktinadi ehemmıye
tioe göre inhisar teşkilatın.• .. hazır
lamaktadır. Eskiden her vılayette 
tuz tütün ve müskirat inhisarla
rıo;n ayrı, ayrı birer baş müd~r
liklerİ ve bu vilayetlere baglı 
kazalardada birer müıtekil mü· 
dürlük ve ya memurlukları vardı. 
Yeni teşkilatta bunlar lagvedilmiş 
ve her v.layette bir inhisar mü· 
dürlüğü ihd;ıs edilmiştir. inhisar 
müdürlükleri de tütün, tuz, müs
kirat l<ısımlarma ayrılmıştır. 

Komisyon mülhat<at teşkitah 

etrafmdaki mesaisini bu oy için 
de bitirecek' mülhakatta birleş 
me tatbikatı Agustosta başlaya· 
caktır. 

l\'leclis reisim1L 
Y alovadan geldi 
Reisicümhur Gazi hazretleri

ni Der.nceden istikbAle giden 
Büyük Millet Meclisi Reisı Ka
zım paşa hazretJerile üçüncü koi 
ordu komandaoı Şükrü Naili p:-ş3 

ve Cümburiyet Halk fırkası Is
tanbul vilayet idare heyeti re:si 
Cevdet Kerim Bey dün şehrimi
ze dönmiişlerdir. Vali ve beledi
ye reİ!Iİ Muhittin Bey Yal ov da 
kalmıştır. 

Lozao sulhünün 
Yıldönümü 

24 Tem muz, Lozan sulh ünün 
yıldönümüdür. Her sene olduğu 
gibi bu sene de lukuk fakültesi 
konferans salonunda bu büyük 
gün fevka!adP. merasimle tes'it 
olunacaktır. Meras:me bütün va
tandaşlar davetlidir 

Benzin fiyatları 
Ticaret müdürlüğü, bir ıenelik 

benzin fiyatları hakkında Avrupa 
ticaret odalarından malumat iste· 
mittir. Gelecek cevaplardan son
ra benz:n fiyatlarınm memleketi
mizde niçin yükseldiği tesbit e
dilecektir. 

Viyanadan profesör 
Marks getirtilecek 

Belediye Viyana operası~ın 
sabık müdürü ve beynelmılel 
şöhreti haiz profesör M uksı 
konservatuvar mütehassısı ola
rak getirmiye karar vermiş ve 
profesör!e muhabereye gmş
miştir. 

Taşdelen suyu iki sene sonra 
üsküdıırda 

Belediye tarafıodan getirilen 
su mütehassısı Taşdelen suyun;ın 
Üs~ üdara indirilmesi iç'n proıe-
sini hazı~:amıya başlamıştır. Taş
delen suyu encak iki sene sonra 
Üsküdara indirilmiş o~abilecektir. 

Yol parası vermiyenler 
inşaat mevsimı olduğu için 

yol parası vermeyi:> de yolda 
çalış nak istiyenlerin listesi kay
makam!ıltlar tarafından hazırlan-
maktadır. l!un!ar gurup, gurup 
yollara gönderileceklerdir. 
Edirnekapı-EyUp rolu yeniden 

yap~mıacak 

Edirnekapı - Otnkçılar - Eyüp 
yolunun yeniden ya~ılmasın? ka
rar verilmiş ve keş ıfnamesı ha-
zırianmıştır. Bu yolun geçtiki ye
rin etrafı mezarlık oldu~u için 
inşaata başlanmadan evvel bir 
heyet bu kısımda tetldkat yapa-
cak, · tarihi kıymeti haiz olan 
mezarlar münasip yerlere kaldı

rılacaktır. D.ğer mezarlar da ge
ne belediye tarafından geriye 
ÇP.kilecek, fstanbu!un işlek ve 
mühim yollarından biri olan bu 
yol geniş ve mükemmel bir çek-
Je s:o!r.ulacaktır. Bundan başka 

Topkapı· Yokuş çeşme caddesi 
de genişletilecek tir. 

Çavdar ekmekleri yapılmayacak 
Belediye francıla ve ekmek 

fırınlarında çavdar unu bulun-
durulmamamna ve çavdar ekme
ği yapılmamasın~. karar v~r~iş 
ve bu kararını dun şube mud"Jr-
leri vasıtasile fırınlara bildir
miştir. 

1'uring kulübünün 
Dilnkü gezintisi 

Türkiye Turing ye otomobil 
kulübtı tarafından tertip edilen 
gezinti dün yapılmııtır. Şirk~ti 
Hayriyenin 72 numarala vapurıle 
saat on beşte 1 öprüden haraket 
edan davetliler Fi!oryaya kadar 
gitmiş?er vapur F~oryadan akşam 
üzeri kalkarak boğazda bir ge
zinti yaphktan sonr:ı geç vakıt 
köprüye dönmüştür. 

ilan ve afiş 
işleri 

,:, 

lstanbuldaki illn ve afışaj iş· 
leri Anadolu Ajansmın uhdesin
dedir. Fakat hu iş er beled ye· 

nio istediği şekilde yapılamama'<
tadır. Anadolu Ajansı umum mü

dürü Muvaffak Beyin belediyeye 
davet edilerek ılanat ve af ş -ıj 
işlerinin yeniden tenzimi ve mu
kavelede icap eden tadılatm ya
pılması lizım ge!en hususatın 

görüşülmesi kararJaşmıştı:. Bu 
arada daimi encümenin lstanbul
daki iJaoat ve afaşaj işinin daha 
mükemmelleştirilmesi ve asrifeş
tirihnesi için yapb:;ı tetkikattan 
da is:ifac!e e'clilec"'ktir. 

Adliye ve~ill bugün 
Edirneye gidiyor 

Birkaç gündür şehrimizde bu
lunan Adliye vekili Yusuf Ke· 
mal B. bugün Edirneye hareket 
edecektir. Veb il B. Edimede 
Yanıkkışla denilen ve memleket 
hapisane!erindeki izdihamın önü
ne geçmek maksadilc asri bir 
hapiıane şekline kalbi tasavvur 
edilen kışlayı tetkik edecektir. 
Yusuf Kemal Beyin Edirne ad
Jiyesiai teft!ş1 de muhteme!dir. 

Loodra büyük 
Elçfmlz Yalovada 

Birkaç gün evvel Ankaradan 
şehrimize gelen Londra büyük 
elçimiz Münür B. dün, Reisicüm
bur Hz. ne tazimatını arzetmek 
üzre Yalovaya gitmiştir. Münür 

B. bugün Avrjpaya hareket 
edecek ve evvela Parise uğrı· 
yarak Fransa hükumeti erkanile 
vedalaşdıktan sonra Londraya 
gidec~ktir. 

Sultanahmet 
Meydanı park 
Yapılıyor 
Sultanahmet meydanının park 

haline getirilmesi için hazırlık
lara başlanmışhr. Bu işle bele

diye reıs muavini Hamit Bey 
bizzat meşgul olmaktadu. Parkın 
projeai hazırlanmaktadır. ~trafı 
demir parmaklıkla çevrıJerek 

meydan gayet güzel bir şekil~c 
tanzim edilecek, bu arada adlı
yeye giden yol ve ~yas.ofya c~
misioin etarafı da duzeltılecektır. 

Parkın bir kısmında çocuklar için 
de oyun yeri yapılacaktır. 

Memıa;;;k~et;.._;.B_a_b~e~rl~e~rı~~=:-J 
Si vrl sinek terin 
öJdilrdUğü eşekler! 

1 
Gazianteptc 72 
Ki şl zehirlendi ! 

Kendi ayağile 
1'utulao bir kBtfl •• 

Gaziantep (Hususi) - Şehri • 
mizde satılan bir kazan sütten 72 
kişi zehirlenmiştir. Bu sütten İ· 
çenler ve yahut bu sütle yapılmış 
mevadı yiyenlerin hepsi mide· 
!erinde müthiş bir sancı hisset -
mişler ve kıvranmıya ba§lamışlar• 
dır. 

Hastalar derhal memleket has
tahanesine götürülmüşlerdir. Te· 
davi neticesinde hepsi kurtulmuş-
tur. 

Fatsada yol yapma 
Seferber llğl 

Fatsa, (Hususi) - Vilayet lıu· 
dudu dahilinde ilan edilen yo! se· 

Mersin, 17 (Hususi) -- Bun
dan üc sene evvel feci bir cinayet 
yapıl~ış ve Salih isminde hir a -
dam şehir haricinde öldürülmüş
tür. Geçenlerde bir boş kuyu te· 
mizlenirken bir iskilet bulunmuş 
ve elbiselerinden Salih Efendiye 
ait olduğu anlaşılmıştır. 

O gece iskelet kuyunun yanın
da dururken bir adam gizlice ge
lerek ölünün başını kesmiş ve bir 
torbaya koyarak kaçmıya başla
mıştır. Fakat görüldüğü için tu
tulmuş ve binneltice üç sene ev
velki cinayetin faili kendisi oldu· 
ğunu itirafa mecbur kalmı~trr. 

Katilin ismi Hasandır. 
f erberliği hümmalı faaliyetle de· ========================== 

etmektedir. Elinde kazına, ragat eseri her türlü takdirin fev-
vam b 1 l' · k'ındedir. Halk canla, baııı.Ia ça-köylü ile bera er ça ış~n. va ımı • ~ 

zin gösterdiği yüksek azım ve fe- lışmaktadır. 

Silifke (Hususi) - Burada pi
rinç zeriyatı dolayısile sivrisinek
ler dehşet verecek derecede çoğal· 
mıştır. Küme halinde uçuşan JU 
sineklerin zararı çoktur. Bu uada 
Anamur kazasında çok garip ve 
şimdiye kadar işitilmemiş bh· şe
kilde bir hadise olmuş ve bir grup 1 

svriıinek, üç eşeği kanlarım em
mek suretile berbat bir hale getir
miş ve eıekler ~ahi bir müddet 
sonra ölmiislerdır. 

Bin Jlraya nıal 
Olan bir hediye! 

l.zmi; (Hususi) - Tüccardan 
M. Y antea bundan bir kıç sene 
e\'vel dört bin liraya satın aldığı 
halis kan İngiliz abnı aygır de
posuna hediye etmiştir. 

Yalnız bu atfa M. Gefreııin ele 
alakaaı olduğu için vilayet bunu 
bin liraya aatın almıştır. 

3 - VAKiT 18TE'mmuz1932 ~ 

Söz 
Arasında 

Sporcu:ar 
A ılas1nız ! 
İstu~bul Spor mıntıkası kongre· 

si pek yakında toplanacaktır. Bu 
kongrenin, geçen senekilerden 
cok cl~ha harare~li ve çok rlaha 
i1areketli ge;eceğ'ne dair alamet
ler şimdiden helirmeğc ba~Jamış .. 
tır. 

Spor mahafili büyük bir dedi
kodu içinde yüzmekte, uzun rapor· 
lar, ke.t'i t~Hifler şimdiden ha· 
zu lanmaktndır. 

• • * 
Dünkü gazetelerin birisinde, bu 

habere göz gezdirirken içim bir
denbire sızladı. 

Bu sızlayışın sebebi, kongrenin 
şimdiden gözlerimin önünde can· 
lanan hereketli, münakaşalı, l1at· 
ta sinirli hali deP.ildi. Çünkü; ha· 
reket ve mi.inak!.~a çolc defa sevi· 
len ve beğenilen bir şeydir. Fakat 
güzel bir hedefe teveccüh ediyor· 
sa ... Ve yarattığı netice müspet ve 
faydalı olursa ... 

Halbuki okuduğum haber, üç 
büyük klübümüzün, talepleri ka· 
bul edilmediği takdirde, bu sene• 
de lik maçlarına girmemeğe, ve 
hatta mıntıkadan da büsbütün çe
kilmeğe karar verdiklerini i§aret 
ederek bitiyordu! 

• • • 
Eğer bu karar doğru ise... Bu 

bahisteki hareket ve münakaşa· 
nm güzel bir hedefe teveccüh et· 
liğine veya edeceğine nasıl inana• 
biliriz? 

Bövle bahislerde, kat'i §artlara 
talik wedilen tekliflerin, neticeyi 
daha bugünden, müsbetten ziyade 
m~nf i istikametlere yürütmesi ve 
sürüklemesi ihtimalini daha kuv• 
vetH bulmaz mıyız? 

* "' • 
Evet, Galatasaray, Fener ve 

Beşiktaş klüpleri lik maçlarında. 
hasılatın klüplcr arasındaki tev· 
zii esaslarından memnun değil· 
l~rdir. 

Evet, fstanbulun diğer klüpleri 
de bu üc klübün fazla pay alma
smm doğru olmıyacağı noktasında 
ısrar etmektedirler. 

Bnuları, Spor işlerile yakın· 
dan uğraşanların hepsi biliyor. 

Fakat, bu memnun olmayı~la 
bu ısrarın doğurduğu çekilme ha
reketi, dağılma hareketi karşısın
da (Spor) un neler kaybettiğini, 
bu işlerle yakından ve uzaktan 
alakadar olanların hiç birisi de 
kat'iyyen unutmuyor. 

Baştaki ısrada ademi memnuni• 
yette küçük birer ekseriyet varsa, 
bu unutmamanın doğurduğu tees
,,ür ve teessüf hissinde de büyük 
bir ittifak vardır. 

hte hadiselerle ameli kanaatlar 
ara~mdn.ki fark .... 

* ... • 
Sporcul::ı-:-, kfüpler, mıntıka! 
Size hitap e<liyoru.m. Hepinizi 

yakından tanıdığım için biliyonım 
ki ameli faydaları, ameli hedefle
ri, hususi faydalara ve hedeflere 
feda etmeyi düşünen, içinizd~ tek 
ki~i yoktur. 

Aranızdaki ıhtilafı doğuran se· 
he~ler vakta küçük şeyler değil
dir. Belki hepinizin az çok haklı 
olduğunuz 3ıoktalar var. Fakat bü
tün hunlar b;r anlaşmaya asla ma
ni olmamalıdır. 

~~i~Hnc"'!Prinizclp ve istiyecek
lerı!1ızde bxr granit gibi sert ve 
haşm olmayınız. Hissinizden ziya. 
de m?nlrkmız korıussun, ınünaka. 
şa edın kıyameti.er koparın, fakat 
a.nlasmız. 

Çünlıü yapa ~<,P.mız fedakarhk
hır, çünkü mar.hkmızın konuşma· 
sı m1th?.keme et.".llesi ve anlaşma
mz her seydcn cvel ınernleket spo· 
; ı.nu !curtard<.aktrr. 

A. Sırrı 
~;,keti t. ayl"iye ve liman 

tar~fesi 
Lima~ tarife komisyoı:ıu dün· 

de denız t careti müdürlüğünde 
toplanarak Ş"rkeli H r . . .ayr.ye ve 
ıman şırkctı tarifeler=ni tetkik 
~tmiş, net!cede bu firketlerin 
ucret tarifeleri biç bir tadılat 
Y~P•!madnn aynen kabul edil
mıştır. 



1 OIDID Baberlerı 1 
'"ficaret 

---Ve lktısat 
Poliate: 
1'avşancılda kanlı ve 
Esrarlı hl r hadise 

Evvelki gün Tavşancılda bir 
cinayet olmuş bir sünnet düğünü 
esnasmda çıkan bir kavgada 
düğüne eğlenmek üzre gelen 
bakkal Raşit Ef. nin :ıevcesi ba· 
tına isabet eden bir kurşunla 
ölmOştllr, Kocaeli müddei umu
miliği hadioeye Yc.2'1yet etmiştir. 
Silahın kimin tarafından atıldığı 
henüz anlaşılamamıştır. 

Dlşlerlnl mi knmış? 
Büyükadada yazıcı so <ağanda 

oturan Tıryandafila isminde bir 
kadının komşularından Ahmet 
ile kavga ederek dişleri;:ıi kırdı

ğı iddia ldilmiştir. Zabıta tah
kikata başlamıştır. 

Earar çekerlerken 
Üsküdarda Sultan tep~siode 

Osman, lbrahim, Rıza, Eıref, 
Sadri namında alh kişi esrar 
çekerlerken cürmn meşhut halin
de ya'kalanrnışlardır. 

Eşr• çalmak için •• 
Bir sabıkalı Kurtuluşta Boz

kurt mahallesindeki evlere gire
rek eşya çalmak istemiş, yaka
lanmıştır. 

Birdenbire dUşUp öldU f 
Dün akşam saat yedide Sul

tauabmet meydanından geçmek
te oian bir sirkeci, üzerine fe
nalık gelerelc yere düşmüş, kalp 
sc•ktesinden ölmüştür. 
Bir hamal vagondan dUşerek 

yaralandı 

Haydarpaşada amele baraka
larında oturan Kiyefli Mehmet 
dün vagondan düşmüş, kolu kı
rılmış, kafası yarılmıştır. Mehmet 
hastaneye yatırılmıştır. 
Uç yaşında bir çoc;ak kuyuya 

du,ıu, öldü 
Beıiktaşta Demirciler sokağın

da oturan yüzbaşı Hüseyin Beyin 
3 yaıındaki çocuğu Cengiz ku
yuya düserek ö'müştiir. 

Maarifte: 

Lise muallimliği için 
Yapılan imtihan 

Lise muallimi olmak üzere 
açılan imtibanlar:ı yüz kişi gir
mişti, bunlardan 17 kişi Türkce
den, 2 kişi riyaziyeden, 3 kişi 
Almancadan, 4 kiti Franıızcadan 
T~ ı 4 i logilizceden tahriri imti
handa muvaffak olmuşlardır 
bunların timdi şifahi imtihanla
rına başlanılmııtır tarih, coğraf
ya, Fizik, kimya kiğıtları henüz 
okunamadığından kat'i netice 
belli değildir. 
Muallim mektebi sınıflar1 al· 

tıya çıkarllacak 

Muallim mektebinin lise de
recesine ifrağı için tadilat yapı
lacağını yazmıştık. Muallim mek
tebinin tahsil müddeti bu tedris 
seneleri batından itibaren altıya 
ibliğ olunacaktır. Mektebin eski 
me:ıunlarından yaşları müsait o
lanlardan arzu edenler tekrar 
mektebe yazılarak tahsillerini bi
tirebileceklerdir. 
Tedris senesine ait kararlar 
Maaı if vekaleti umumi müfet

tişlerile maarif veklleti orta 
tedrisat umum müdürü dün ma
arif müsteşarı Salih Zeki Beyin 
riyasetinde bir toplanma yap· 
mışlar ve geçen tedris senesile 
gelece!-c tedris seneıi hakkında 

bazı knrarlar vermiılerdir. 

Gelenler gidenler 

Muhtelit mübadele komiıyonu 
bitaraf reisi M. Holstat mezuni
yetle memleketine gitmiıtir. 

Adliyede: Şeker tiatları 
Telefon davasında Niçin fır adı ? 
Karar bugün 

Müddeiumumilikçe açılan ve Tallmatnamenln 
belediye müfettişi Ali Yaver Be- bugün gelmesi 
yin de dahili ciava bulunduğu b ki f 
telefon şirketi aleyhindeki dava e en yor 

Şeker fiatları günden güne geçen celsede bitirilmiş, tarafeyn 
vekilleri müdafaalarını yapıHşlar- yülcselmektedir. Buna başlıca ıe-
dı. ikinci ceza mahkemesi bugün bep 18 j?'Ündenberi gümriikleri-
bu şayanı dikkat davanın bük· mizden piyaaaya şeker ve kahYe 
münü vertcektir. çıkarılmamasıdır. Bundan başka 

stok olarak mevcut bulunan kes
Yankesıci Hıfzının ZonguldaG 1 

me şekerler de beş altı günden· 
nefy edilmesine karar verildi 

beri bitmiş gibidir. Vakıa yerli 
i kinci ceza mahkemesi dün fabrikalar piyasamıza mütema-

mcşhur bir yankes:cinin muha- diyen toz şeker yetiştirmektedir-
kemesini bitirmiştir. Hıfzı ismini ler. Bu suretle bir şeker buhra· 
taşıyan bu adam, müteaddit mnm tahaddüsüne maddeten 
yankesicilik va:~' alarmın failidir. im!uin yo~dur. Fakat kesme te· 
Mahkeme Hıfzınıo üç ay müd- ker bu:unmamasından ist fade 
detle Zonguldağa nefyine karar etmek istiyenler toz şekerin fia
vermiştir. Yankesici mahkeme-

tını da bazı yerde dört, beş ve 
den çıkarken: 

bazı yerde altı, sekiz kuruı bir-
- Ben Zonguldakta, bu hiç den fırlatmıtlardır. 

tanımadığım memlekette ne ya- Bu suretle Haziranın ıonların-
parım ki? Diye söylenmiştir. da 48 kuruşa satılan toz teker 

Yaz tatili yarın ba,hyor şimdi 52, 54
1 

56 hatta iç ma-
lstanbul adliyesi yarından iti- hallelerde 58 kuruşa kadar sa

baren yaz taliline başlıyacaktır. hlmaktadır. 
Evve!cede yazdığımız iİbi ağır Kesme şekere gelince, son 
ceza ve üçüncü ceza mahkeme- stok bir hafta evvel satıldığı 
leri nöbetçi kalacak ve ceza da- zaman bunlar şehrimizin maruf 
valarını görecektir. ve büyük bakkallarının eline düş-
Ayaspaşa mezarhnı davası miiştür. Fakat bunlar da faıla 

Ayaspaşa mezarlığı meselesi· talep karşısmda kesme tekerin 
nin tetkiki için bir heyet seçil- fiatını 52 kuruştan 60 kuruşa 
diğini yazmıttık. Öğrendiğimize kadar çıkarmıtlar ve buna rag· 
göre heyet henüz mesaisini bi· men de mühım bir kısmın1 sat-
tirmemiştir. Diğer taraftan Teri- mışlardır. 
len malumata göre Ayaspaşa Ticaret müdürlüğü, bu yiikıel-
mezarlığı etrafında açılan dava mede bir fevkalAdelik ve ihtiklr 
ehemmiyetli bir safhaya girmiı- görememektedir. 
tir. Ayaspaşa vakfı mütevellileri ı • Kakve fiatlarıaa sreliace, ge
ve belediye kendi temel ük id- çenlerde gümrüklerde bu!unan 
dialarıoı kuvvetlendirecek ı..elil- malların serbest çıkabileceği 
Ier aramakla meşiuldürler. Be- hakkındaki haberler kah.ve fiat
lediye, şimdiye kadar ele geçir- ları üzerine tesir icra etmit 
d ği vesaike istinaden AyaspaJa ve kahve 105 kuruşa ka
deni!en sabanın Ayaspaşa vakfı dar düımüştü. Fakat mevcut 
mütevelliler Je alalcadar olmadı- malların ne vakit ve ne ıuretle 

çıkarılacağına dair henüz güm
ğını , Ayaspaşa vakfının Fındık-

rü ~tere malümat gelmeme i üze-
hda bu !unduğunu tesbit etmi7 rine kahve fiatları tekrar 145 
bulunmaktadır. Dördüncü hukuk- kuruşa kadar yükselmiştir. 
ta görülecek olan bu davada Evvelce sipariı edilmif kahve 
SürpaiOP davası gıbi dikkate ve şekerlerin tekasa tibi olma-
şıyao bir davadır. dan çıkacağı hakkındaki talimat· 

Edirnekapadakl kaleler name henüz R"ümrüklere gelme-
rıkıhror mu ? miştir. 

Son günlerde Edirnekapıda Gümrük baş müdürü Seyfi 
bazı kalelerin, taşmdan istifad~ Bey talimatnamenin beklendiğini 
maksadile, yıkıldığı görülmnştür. ve bu gelmedikçe şeker ve kah
Tarihi taşların tahrip edildiğini ve hakkında bir tey yapılam.ya
haber alan müze idaresi ehem· cağını söelem iştir. Aldığımız hu
miyetli surette tahkikata başla- susi malumata göre, gümrükler
mışt .r. de fiç dört ay yenecek derecede 

Fırk~rhı : 

Umumi kAtlblik 
Bürosu şehrimizde 

Cumhuriyet Halk fırkasının 
umumi reisi Gazi hazretleri ta
til münasebetile lstanbulda bulu
nacaklarından riyaset divanile 
yakin temas ve münasebette 
bulunmak üzere fırka umumi 
idare heyeti de meclis tatil mev· 
simini Istanbulda çahtarak geçi

recektir. Kitibi umumilik büro
su da tehrimize gelmiş ve fırka 
binasında tahsi:1 edilen dairede 
çahşmaya başlamıştır. 

Receb Bey yakında Avrupada 
tetkik seyahatine ba,ııyor 
Cumhurivet Halkfırkası umu

mi katibi Receb Bey Avrupa se
yehatine 15 gün aonra başlaya
caktır. Receb Bey Rusya ve ltal-

yadan maaa büain Avrupa hü
kumetlerinin payitabtlarını dola
şacak, tetkikatta bulunacaktır. 

şeker ve kahve vMdır 

Mllll emtak mi.idUrU tedavı 
için Avrupaya gidiyor 

Milli emlak müdrü R iştü bey 
dün Ankaradan şehrimize gelmiş 
tir. Eir kaç güne kadar tedavi 
edilmek ü2ere Avrupaya hareket 
edece tir. 

Gayri mübadiller cemiyeti ida
re heyeti yarın yapacağı fevkal
ade toplanmaya Rüştü beyi de 
davete karar vermıştır. 

''YUNUS,, ve 11SUPE.R YUNUS,, 
Çimento arı rnüsteblikleri 

(Her daima) 
Çuvallar üzerinde labri a markasını müş'ir 

bulunan mühürlü ..-e süpcrsiman için : 

"SUPER -YUNUS,, 
marka-ını zikreden kırmızı etiketi ve 
faturalar üzerinde .. YUN US,, veya 
"SUPER YUNUS,. meşrubatını talep 

edini 1~ 

Anadolu çiıı ıentolar1 T. A. Ş: 
KART AL ( lstanbul Vilayeti) 

OObl çillerinde L 
Türkçeye çeviren ÖMER RIZA -33 - Yazan . SVEN HEDI,. 
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Tanıttığımız Turgut, bize ıekiz günlük mesafede bul 
Çagan Bıgdo yani beya7. ilahtan da bahsetti. "' 

Teşrini saninin on dördüncü günü yolaçıktık. Y oluJll .,Jt 
dümüdiız çölden ibaret. Ak§am üıtü rüzgarlar havlamağa, eli 
m.ığa başladı. Ertesi ıabah yeniden kum fırtınasına yakalan 
Kum f'r .. tı,..ası üzerimize kapkara bir duvar gibi geliyordu. . h 

Milyarlarca kum danesi semayı karartmıf b. Y eı iaıiS te~ 
kalarak fırtınayı karşılamağa karar verdik. Fakat bu fı di • 
timdiye kadar karşılaştığımız fırtınaların en müthişi idi. M lll r~ 
sara cdilmit veya oldukları yerde donup kalmış gibi idik. 1' d:. 
lar yurduma çarptıktan başka çakıllar yurdumun cidarlarını dı> • 
sıyordu. İçerdt: yanan sobam kıvılcımlar saçarak beni ıaıtıyor , •in 
Fırtına bütün gece devam etti. 14 Teşrini sani sabahı fırtın~-~ ler 
tün tiddetile kükrüyordu. Dııarda bir tek canlı yoktu. Ku~ .. la~ 
yıldn:lar gibi topraktan ışık renkli dalgalar ortalığı süpürıaı~ı,rt 1ıi • 
idi. Sanki bütün arz yerinden oynamı§, ve bize onun dalga ese1 

içinde mahvolmak f eliketine dütmüttük.Dıtarıya çıktım. He-! 11,.; 

içeri iltica ettim.Pırılpırıl pırlıyan milyonlarca zerre yüzümün d lt6'a 

risine hücum etmi,ti. Kulakları sağırlattıran gürlemelere Y~1 l>ıG/c 
yavaş alrtıyoruz. Güneş, ortalığa yayılan bir ıtıktan ibaretti· 1>ıQ 
da, öğleden ıonra kayboldu. Larson ile Muhlenborg'ın çadırl~ bey 
yıkılmıı ve bunların içindeki her şey kum ve toprak içinde 8" Jt 

mülmiiştü. Bunları tekTar bulmak çin hafriyat yapmağa lü~ le,. 
vardı. Oı§arı çıktığım zaman arkadafımız Liyebernez'in f eliJıeC' C<ı/c 
filme almakla meşgul olduğunu gördüm. ~ih 

Geceleyin hararet tahteaaıfır yedi dereceye düştü. Fırtı~ "e 
yavatlamıf, fakat sabahleyjn bütün tiddetile yenilenmiıti. Sil le,. 

hareket ettik. Yol da Norin'in koluna raageldik ve bir kaç ıU' IJ 
birlikte yürümeğe karar verdik. Bu ıuretle Mongolların K~ lJ,.ıt 
Tumuninula yani "Mai demir dağlar,, mı birlikte tetkik edece 'llet 
tik. Kara tilki dağı gerimizde kalmıftı. Onun garptan manzar,.ı Oay 
ufukta yüzen koyu inci dizileri gibi idi. rli,., 

Teşrni sa\nin on Altıncı günü elimizi yüzümüzü yıkanı,) 
İçin su bulamadık, çünkü eldeki suyu idareye mecburduk. M da. 
rukatımtz; da azalmı§tı. Zaten hararaet te tahteaaıf ır ondu. Ha., tU 
aakindi ve biz çölün şimaline doğru gidiyorduk. Çölün garp ti' '-'e. 
rafında tepelerinde "Peygamber,, in ye§İI bayrağını dalgalandt 
ran dağlar gördük. Q 

T e§rini ıaninin on yedinci günü Laraon saat altıda, ben el' le , 
altı buçukta haTeket ettik. Yol timale doğru gidiyordu. HaıniY' ltl 
yakla§ıyoru~. Fakat harita çizmeğe adeta imkan yok. Çünkü iıl' ~. 
sanın el!eri çarçabuk donuyor. k 

Biz Mongolistan cümhuriyetine yaklatıyoruz. Uzaklard• le~r 
(Beyaz ili.hm dağı) görünüyor ve orada ayılar sükUnet içind• 1" 
uyuyorlardı. ~ 1! 

Tetrını aan;nın on selCinzi günü Norin'den ayrıldık ve..1' ~k 
mali garbiye'cloğru yolumuza devam ettik. t'ı) 
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Kışın şiddeti 

Gece yarısı gene hrtına gürültülerile uyandım. Tekrar.~ 
yudum. Şafakla uyandığım zaman dııarda "kar fırtrnaaı,, dedı~ 
lerini duydum ve dıtan baktım. Ortalığı kar kaplamıttı. ıt 

Sibiryada kı! ansızın bizi yakalamıfb. Hararet tahtessıf , 
yedi idi. Teşrini saninin 21 nci günü yolumuza devam ettik. f:~, 
raf ımız, yeknesak hır ıaaızlıktan ibaretti. Fakat rüzgar esme~•, 
ğinden ve güneı te doğduğundan, yolumuza devam etmek bıS 
işkence gibi gelmedi. Fakat biz henüz Hamiden 480 kilometr' 
meıaf ede idik. 

Noringölü geçtiğimiz andan itibaren insan yüzü R"Örmeoıfe. 
Zaten bu havali, ölüm ve ıükUnet diyandır. Çünkü ne bir inı.ı' 
ne de bir hayvan yok. Fakat bir kaç kilometre ilerde, parlıy.ı' 
bir sarı kemer görünüyor. Mento bu kemerin çayır olduğunu .öf 
!emektedir. O halde develerimiz bir yiyecek bulacak. Çok g6 
meden dalga dalga çayırlan, kavaklardan küçücük ormanl-'' 
çalılıklar göTdük. Bir pınarın sularından teşekkül eden bir ıt' 
mağı geçtik ve eski bir afyon tarlasına çadırlarımızı kurduk. De' 
veler heınen ollamağa koştular. Onların itteha ile otlamalar•ıt!' 
gözleri parlıya parlıya su içmelerini tema§a etmek bir zevlıt: 
Burası Norin göldenberi raıgeldiğimiz ilk vaha idi. Bur~1 
lhen göl deniliyor. Çöl içinde dolattıktan sonra burası da bı-' 
cennet gibi göründü. 

Avcılarımız bir kaç gazal ile yabani kutlar vurduklarınd~ 
taze et yeme~e imkan bulduk. Burada bir kaç giın kalacaktl 
Maiyet im izdeki Mongollann erzakı azaldığından T atito nahi~ 
sine bir adam gönderdik. Erzak tedariki icap etti. Muhlenbe~ 
gönderdim. Kendisi Taıitoya gidecek oradan Doktor Hoda 111 i' 
tup yazarak vaziyetimizi bildirecekti. Fakat birimizin de ,._..., 
to hakkında bir fikri olmadığından Muhlenbergin muvaffak ol d' 
olmıyacağnıı bilmiyorduk. Fakat kendisi hem muktedir, heın -
Monıolca;ı mükemmel konuıan bir arkadaıımızdı: Muhlen~, 
Teırini aainin yirmi betinci günü hareket etti. Biz de lhen golfı' 
istirahata ba§ladık. 28 T etrini sani geceıi hararet tahtefl1iJ" 
22, 7 dereceye düştü. Biz de ertesi gün hareket ettik. Yol da Ç 
ce ile yazdı bir kitabeye rmgeldik ve okuduk: JJd 

"Biz müttehit oldukça ilahların yardımına nail oluruz· , 
yol metruk ise de vergi tahsildarlarına rasgelmemek için but' 
dan yürüdük.,, fi 

Develerimizin ikisini geride bırakmağa mecbur olduk et 
bin bir müşkül~t ile konaklıyacak bir yer bulduk. Yolumuz ~ 
noktai nazardan çıplaktı. Develerimizi de geride bırakmağa dl fi' 
bur oldujumuz takdirde vaziyetimiz cidden nazikleıecekti. 

~e 

İçi 
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ıEf % U .J llJr, d' i mi 
0y0::0ii;:ers;;asın:yeli Siyasi Hareketler 

Loadra ile P&rls 
Sovye~ Rusyci ile Amerika 
aleyhıne mi ittifak ettiler?! 

18 yıllık belediye 
Reisi değiştikten Bir şirket kurulmasına karar verildi, 
Sonra... muhtekirlerle mücade1e edilecek 

Bir Fransız gazetesi, bu 1932 ltllAfı da 
Alaca hususi muhabirimizden; H 1 k 
Kazamızm belediye reisliğini er gayrımübadil elindeki bono arın IY• 

Yeni bir harp doğuracak, diyor! 
on sekiz yıldanberi ayni zat ya- meti nisbetlnde şirkete hissedar olabilecek 

h Bundan "k· ·· • 
aberl . ! 1 gun evvel, tlaraf 

tere il:b~·~~~' F ransanın l~gil
diriyorduk ıtılaf Yap~ı~larını bil
ltıetni · Bu ıtılafnamenin 
du: fu ınukaddeıne ile başlıyor· 

Lo:an lı."O f 
• •i1tdekı b n eransrrun son celse-

ler k eyanatta, uaziülinıza devlet. 
l ' onferanst t• a,. 11 • a ne ıcelendirilnıi~ o· 
iti izhenı eserlerin takip etmesi ii~ıidi
eae,.1 a~ etmişlerdi. ller iki devlet bu 
, erın sulh 1 , 
'"dftn ' yo unda milletler tara-

ko,Q11 da teyit edileceği için dalıa 
O ' . ~amlabileccğini ı·e tamamlat -

'1ıQ t~~~ _de ~iyasi ve iktisadi. intiza· 
be110 ık edılmesi lazım geleceğini 

11 eder. 

ı:~~ beyanatta, 11aziülimza derlet· 
·•q:vcut ,.,,,_ ... meselelerden sonra cıka -

-~-es l -
zlJılli ~ cleri de Lozan anlaşması 

. "t'e~:~ıni bir noktai nazarla müşte
le,.di alletmek arzularını bildirmiş-.. ,. 
IJ~t~ fikirlerden nıüllıem olan Büyük 

il' l>ıetı ~Ya krallığı ile Prnnr:rı lıükii -
1ıJ OQll;et i:~~f, ııe dcıirn!, mütekabil bir 

tli,.. Uosternıcğe karar 1"crmişler. 

8und da d ~n sonra, sırasi)e, yukarı-
tİiılk~· •oy)ediğ"miz gibi evvelki 
~ldd l sayımızda neşretiğimiz 

' e er, geliyordu. 

8 
Gazetelerin neşriyat. 

~ le ''Ô-!ki taraflı itilaf münasebeti
t ~lltta r,, gazetesi §unlan yaz· 

,,
8 

~ır. 

1 ~ .. , u ıtiJaf ne şu veya bu milJete 

1 lete k trlüteveccih, ne de filan dev
~•tt arşı bir rnüdaf aa için yapıl-

. ~ı ır. iki devlet, Avrupa İntiza-
~~ ~eya sulbünü tehdit edebile
t~ı·1ı l)ıükülatı halletmek, terlCı 
~e~ at itine bir çare bulmak, e!
İçj 0 lan iktisadi tetkilatı yapmak 

11 nı·· k h k ~ . U~tere en azırlı ta bulun-
~l'tt •atıyorlar. Birbirlerile de ti
dlr •abasında kabil olduğu ka-
l dostane hareket edeceklerdir. 

)etiİndra ile Paris arasında haber 
~İn bu yaklaşma, Avrupadan 
tilter a~ıya doğru meyleden f n-
1~,k[ı, Avrupaya kuvvetle bağ-

Ji adır. 

ıt '~k h~~isenin eh«:mmiyetini an
)~) I ıçın, daha hır kaç gün ev-
~~f ngiltere, Almanya ve ltalya 

ıt ~~ ~~dan ya~ılmı! olan tek cep
tıtıi 4ıııındakı Fransanın vaziye-
tııaı;. h lnıanyada Brüning'in süku

t atırlatınak lazımdır. 
~~~t ınöıyö Makdonald ile M. 
~Uı~ka nun dostlukları, Pariste bir 
"'l\t t, ta vesile oldu ki, bu müla
>~ d ~anda bir itilafJa ve niha
lit ' hu anlaşma ile neticelenrnis-

~ -

"Ümanite,, gazetesi ise, bu iki 
taraflı itilaf hususunda, tamamen 
başka bir görüşe sahipt_ir. Bu g:'"
zeteye nazaran Fransa ıle lngıl
tere arasındaki itilaf, bütün ma
nasile birbirine zıt iki kuvvete 
müteveccihtir. B~nlardan birin
cisi Sosyalist Sovyet Rusya, öteki
si, emperyalist Amerikadır. 

J aponyanın müttefikleri olan 
Fransa ile fngiltere, uzak Şarkta, 
Japonyayı Sovyet Rusyaya karşı 
tahrik ve teslih için anlaşmışlar
dır. İngiltere Sovyet Rusyaya kar
şı sinsi bir siyaset kullanmakta -
dır ve Arkos şirketine yaptığı bas
kın buna bir delildir. Framıa ise, 
beyaz Ruslar tarafından çevrilen 
fırıldaklarla ve son günlP.rdeki 
Gorgulof hadisesile Sovyetlere 
karşı olan gayzını göstermiştir. 

Binaenaleyh, müttefikleri, bu iki 
devleti Sovyet Rusya karşı~mda 
birleşmeğe sevkediyor. 

pıyordu. Bu müddet zarfında, 
bilhassa son senelerde şehirde 
belediye idaresinin vücuduna 
delalet eden hiçbir esasla imar 
ve ıslah faaliyeti görülememekte 
idi. Kazamız gençleri bu hale 
tahammül edemediler. Yeni 
intibabatta belediye reisi de· 
ğiştirildi. Bundan sonra beledi
iycnin veridatınm azlığına rağ
men bir bu ;uk ay gibi kısa 
bır müddet içinde zahire paza
rmm c:varın~a ihtiyacah umumi
)eye kafi surette umumi bir 
bala Belediye bah.fes:nin civa
rmda küçük bir çiçe~lik yapıldı 
belediye binasının pazar mahal
Jine müteveccıh cephesi kireçle 
sıvatılarak çopur ve kirli man
zarası giderildi. 

Kasabama ortasından geçen 
derenin üstündeki köprü pek 
harap bir haldedir. Belediyemiz 

Amerikaya gelince; lngil- bu köprüyü yeniden yoptırmak 
tere, Çin sularında daima A-
merika ile karşılaşıyor. Son za- için hazulamyor. Belediyeye va-

ridat temin etmek üzere de bir 
manlarda Amerikalılar, uzak şark 
ticaretini hemen heınen ele geçir- ay zarfında inşaatı bitmek üure 
miş bir vaziyettedir. Fransanın i- alh yedi dükkan yaptırılması ve 
se piyasayı Amerikalılara bırak- kiraya verilmesi düşünülüyor. 
mak hiç işine gelmez. Ayrıca da, Kasabanın merkezi vaziyetinde 
bugünlerde İngiltere dominyonla- bu:uoan ve tesviyei turabiyesi 
rı Ottava'da konferans aktedecek- yapılan mezarlığa bir yangıo ha
ler. Bu hadise de İngiltereyi Fran- vuzu, bir de agaç ve çiçek yctiş
ya yaklaştırmaktadır. Binaena- tirmek suretile bir umumi bah
leyh, Amerikaya kaı-şı beraber çe yaphnlması kararlaştırımış
hareket etmek lazımdır. 

Roma, 17 (A.A.) - Fransız - hr. 
İngiliz itilafının bidayette biraz Alaca .kaymakamı Necip be-
-ıüp\te.,iltt-.J<a~ldnl.ftl! olduliu ha- yin b&lediye iş erinele btiyük yar
ber verilmektedir. Fakat bilahare dımı görnJmektedir. 
ltalya bu itilafa i§tirake davet e- Tosya pirincine rakip! 
dildiği zaman hiç bir suretle iki Kastamonu hususi mubabirimızden: 
devlete münhasır mahiyette olma- Bu sene, Tosya ve ha valisinde 
dığı anlaşılmı,tır. ekilen çeltiğin miktarı geçen se-

Maamafih İtalyan efkarı umumi nelere nazaran çok fazlalaşmış
yesinde bir nebze endite vardır. hr. Bir iki sene evveline gelin· 

İhtiyatsız.ca yapı~~cak heranat- ceye kadar Tosyadao başka 
ların Amerıkaya duşman hır Av- Devrezin diğer hiçbir sabasmda 
rupa bloku hazırlamakta olduğu 'k . . 1 "h b l"t t · d d" çeltı zırıyah yapı maz ve ırma· 
zı a mı tev ı e mesın en en ışe ~ . . 
edilmekte idi. ğm suyu da çok nefıs pirmç ıs-

Avrupamn arzularına ve ihti
yaçlarına tevafuk edecek bir itila-
fa en ziyade mütemayil olan in • 
sanların, Amerikada maruz hu· 
lundukları mütkülattan bahsolun
mnktadır. 

Romada en büyük siyasi kiya· 
setin tesrinisani ayında yapılacak 
riyaseti - cümhur intihabatmdan 
evvel hiç bir şeyi tacil etmemek
ten ibaret olduğu ihsas edilmekte· 
.lir. 

tihsal edilen Tosyaya kifi geli· 
yordu. Bir iki senedenberi Çer
keş ve Ilgaz mmtakalanoda ya
pılan çeltik zeriyah Tosyalılan 
endişeye düşürmüştür. Zira, Çer
keş ve Ilgaz, mnağın suların, 
Tosyaya gelmeden sarfetmekte
dirler ve aşağı kısımlar da bu 
yüzden susuzluk tehlikesine ma
ruz kalacaklardır. Yalnız Tosya 
kaymakamile çeltik mütehassısı 

Boz Navar ~ 
Yazan: 

~]m. Rube 

janski 

- -kablelvukuu vardı. Gitmek iste
nıiyordu. Fakat çoktan beri bah· 
şiş almam1~tı. Reddedemedi. Ba -
na: "Borcum pek çok!,, dedi. Sa 
at takribP.n sabahın dördu idi. 
Herkes gitmif, onun kah!ma kim 

ltal)lier kadının hayatında unuta ·j 
-cı q.~ğı tatlı anlar gelir. Bu sa-
l -et ··1 F '\lt ~un erini ya!ıyorum. a. -
di~ ~rndi fazla vaktim yok. ~ı • 
~d Yanyayı ve Roznuardakı ar· 
d~rt'tları görmeliyim. Unutma 
.l er ·.. 1 ~İre cıgım .. Beyaz odayı şen en-
)~'tt"'!' !~ 7 haziran güneşi, sandal 
ltti 1~ fuzerinde bükülmüş duran 
tı ... llın beyaz kimonosu Nataşa • ... ay , 
tıı. nadl\ akseden kumral bur • 

~ilde eıer etmit olarak kalsın. 
l'-.~nların hepıini teksif et. Son 
~re bu •aadetin zevkini bera -
~~•iı:rakattırırız. O zamanla tat -
ır iı b aybetae de gene ondan 

ulacağımız muhakkaktır. 

Na ta iV . 
~'-'tt t'·a evvela Nyanyasını zı • 
ı t lı " d k·ı· . . ~1 · ~a ın ı ıseye g1tmıye 

'
~~n:nıyordu. Nataşa oradan ar . . . . 
-~ rıttı. Roznuarın ıçersı 

•tıktı. Hizmet kı~ları, 

mızıkacılar, bütün müstahdemin se aldırmanıntı. Öğle vakti gar
salonda toplanmı§ heyecanla ko son odaları ıüpürürken bir ka • 
nu~uyorlardı. Hır§fela suTatını naoe üzerinde ölüsünü bulmuş .. 
asmıştı. Mura herkesten evvel Na ·Doktor ölümün altı yedi saat 
taşayı gördü: evvel olduğunu, sebebinin de 

-- Sen misin? Tekrar geldin fazla hırpalanmak ve heyecan ol· 
ha? Başımıza gel!!ni biliyfü· mu· duğunu ı;üyledi. 
sun? Zavallı Lola.. Zina diyordu ki: 

- Ne oldu? - Zavallı kadın, o dev cüsse 
- Bu sabah öldü. adamın elinde kim bilir ne azap-
- Lola öldü ha?.. lar çekmiştir. Ri\ya inledi: 
-·- Evet .. Gel de anlatalım. - -· Şehirde gene bizim iç.ini 
Hepsi heyecanlı, hiddetli, asa· türlü dedikodular çıkacak. Bura 

bi idiler. Hepsi birden çene yarış- nın kadınları kocalarını evlatları 
tırıyorlardı. Nihayet Nata§a mese nı baştan c;ıkarclığırnızı iddia e • 
leyi anladı. Lolarun itleri günden diyorlar. Her ne kadar evliyiz, 
güne fena gidiyordu. Soğuk t~ - burada yalnız dans ediyoruz; de· 
vrı herkesi uzaklaıbny~r~.u. Nı - sek de k;mse inaı7::nıyor. Simdi -
hayet bir akfam enel.küçulc Şar~ den sonra kendimizi nasıl müda· 
salonunda cinsi belh olmıyan ı· faa edeceğiz? 
. ,,arı bir herifle kalmıya. razı Rozin titrek bir sesle itiraz et 

rı J d d" k" 1 ti: olmuştu: Şura e ı .ı: • . • 
_ Zavallı! Sankı bır hıssı - Müthit ıey ! Kocasının sevi-

yorum. Hiçbir vakit itık tutma • 

Bazı muhtekirlerin gayri müba
dillere istihkaklarına mukabil ve· 
rilen b:>nolarını çok ucuz fi:ıtlar- 1 la elde ederek firari Rumların 
bıraktıkları emlakin müzayedesi
ne ittirak ettikleri yazılmışt!. 

Bu muhtekirlerin faaliyeti son 
zamanlarda nazarı dikati celp e· 
decek derecede çoğaJmış, bunun 
üzerine gayri mübadiller bunlar-
Ja mücadele için tedbirler almıya 
karar vermiş~er<lir. 

Gayri müb:ıdillerin mühim bir 
kısmı aralarında yaptıkları bir top 
lantıda mevcut bonoları birleştir~ 
mek smetile bir milyon lira s~r -
mayeli bir şirket teşkiline karar 
vermişlerdir. 

Bir tayin 
Milli 

!erimizde n d i r. 
Yeni vazifele-rin

doktorluğuna 

de muvaffakıyetler dilerir. 

ve ziraat odası heyeti aşağı ve 
yukarı ovalara giderek münave
be ile su verilmesi meselesini 
olsun temin etmişlerdir. 

Bu sen~, T osyada mütehassıs 
Harun Beyin idare etHği tecrü
be tarlalarıc·fa kırkı ecnebi ve 
dördü yerli olmak üzere kırk 
dört nevi çeltik ekilmiştir. Ay
rıca kaza köylerinden yirmi ka
darında ikişer dönümlük tecrü· 
be tarlaları ihdas edilmiş ve 
çeltik e ilmi~ tir. Ilgaz ve Çer
keş küylerinin beşinde de bu nevi 
tarlalar ihdas edilmiştir. 

Ilgaz ve Çerkeş köylerinde 
ekilen Çeltik mıkdarı da gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu köyler
de geçen sene 700 dönüm ka
dar bir erazlde çeltik yapıldığı 
halde bu sene bu mıktar 3000 
dönüme çıkmıştır. 

Maahaza, Ilgaz ve Çerkt>şin 
Tosya nefasetinde prinç çıkara
madığıda ayrıca tesbit edilmiştir. 

dım. Haksız yere lekeleneceğim. 
Lika ilave etti: 
- Ben de .. Pol bana c:mindir. 

Beni tanıyor. Fakat ya görüştü -
ijümüz kimt1eler .. Ne müthi~ !.. 

Zina alay etti: 
- Hele fU faziletli kimselere 

bakın!.. Lika İtalyan yÜ'ı başısım, 
Sırph dansözü unuttun mu, ikisi
n<:! de ben:m odamda randevu ver 
d;n. Yalan~ılık etmeteniz daha i
yi cllğil nıi? 

Sen de öyle Raya. Melek gibi 
gön"nmek istiyorsu" "' .,, k " 11 , 

kii:iik Fransız ne oldu? Bir gün 
bize sayıp döktüğün aşıkları tmu
tuyc.r musun? 

Simdi bunları bırakın da şu za 
vallı kızın c~naze ...,a .... rif~ni top
Jamıya balcalım. Çantasında son 
lmz~ ııcı olan on Ji,.a rıkrnış Baş -
ka bir mete iği yolt ! 

Nı-la"a heyc--·:oı..nln bağırdı: 
- Ah yarabbi ! Dün aksam 

g-elmiş olsa•rdım, ona yardı~ e
der ve b felal~~te d ·; .. mes:ne mey 
dnn bırl'kmazd•,m. B::ın:ı nıüracn 
at edebilereğini b"J;rdi. Ya =<otik 
ne oldu? Nerede? Ne.olacak? 

Her gayri rı1übadil elinde bulu
nan bonoların kıymeti nispetin· 
de şirkete hissedar olabilecektir. 
Şirket firari emlaki müzeyedeleri
ne iştirak edecek, muhtekirlerin 
faaliyetine mani olmıya çalışacak
lardır. Şirkete hissedar olan gay• 
ri mübadiller hisselerini baska 
gayri mübadillere devrec.!ebile
cek!erdir. 

Şirket teşkiline karar veren 
gayri mübadiller aralarında top
lanmalara devam etmektedirler. 

Seçilen heyet şirketin nizamna· 
mesini hazırlRmağa başlamıştır. 
Njzamname huzırlandıldan son
ra şirket teşk!Ji için müsaade is· 
tenmek üzere nükumete müracaat 
edile~ ektir. 

Recep Beyin cevabı 

şükranla karşılandı 

Gayri mübadillerin işlerini ta• 
kip için Ankarada bulunan he· 
yet namına cemiyet merkezine ge• 
len bir mektupta, heyet azasının 
fırka umumi katibi Recep Bey ta .. 
rafından kabul edildikleri, Recep 
Beyin heyet azasına Fırkanın şim
diye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da gayri mübadillerin işle
rini kolayla§hrmak için tavassuta 
hazır bulunduğunu söylediği bil· 
dirilmektedir. 

Bu haber cemiyet merkezinin 
§Ükranile karıılanını§hr. 
Kıymet takdiri komisyonu 

azalar1 seçildi 
Gayri mübadiller kıymet tl\kdi· 

ri komisyonu azalıklarma Epir 
mıntıkası namına Esat Paşa, T sal· 
ya mıntıkası namına Tahir Kev
kep, Kavala namına Hasan Vafi, 
Makedonya mıntıkası namtna 
Suphi Vecip, Trakya namına da 
Ahmet Muhtar Beyler intihap e• 
di'miıler, bu İntihap Maliye Ve· 
kaleti tarafından tasdik edildiği 
için yeni heyet iıe başlamıttll". 

Bir ltalyan 
KravUz6rllnde bomba 

Roma 17 (A.A) - Trieste kra• 
vüzöründe tayyarelere karşı ya
pılan endabt talimleri esnasmda 
100 milimetrelik bir obüs vak· 
tinden evvel patlayarak üç kü· 
çük zat>itin telef olmasma •e 
13 kitinin yaralanmasına sebebi· 
biyet verm · ştir. 

"Promet bee,, 
FelAketindeo sonra 

Paris, 17 (A.A) - Meb'usa.n 
ve ayan meclisleri, "Promethee,, 
felaketi kurbanlarının ailelerine 
yardım olmak üzere 750 000 
frank tahsisat kabul etmiştir. 

Mura müdahale etti: 
- Ben ona lazım geleni yapa• 

rım. Dostum Kontes Rostova onu 
salibiahmer yetimlerinin yanma a 
lır. 

- Telaş etme. T agamiye rica 
edeceğim. Belki yar .. muza almıya 
razı olur. Her halde şimdilik o • 
nunl& meşgul olur, neye :hti,facı 
varsa alırım. 

Ki>·:,;fela ilerledi: 
.. -. Pa.rayı kim topluyor. işte 
ıkı yuz lıra. İşi ç;abuk halledelim. 
f'~e can sıkıcı .mesele. Ke.,ki baska 
h .r Y.erde olsaydı, bu kacbı:n hi • 
ze . b1r felaket getireceğini zaten 
~ılıyor<lum. ~e ise artık çeneleri 
r<apıya1ı?1. lşın sonu bir kazadan 
b_aşk'\. b1r şey değil. Eğer birisi 
s ı ze h&r şey sorarsa haber· . l 

d • .. nız o • 
ma ıgım soylcrsiniz On b . 
d l 

· eş gıın 
c mcse e unutulur gia'er " . . .uenc~ 

t.ena:te gayet gızli olmah r.ğer 
masraf tophınan parayı l!ecerse o 
nu .. ıc. tamamlarım. Hayd· . t k h 1 • • • t ar ı 

er;tesm yuzün n->ilmelı" B k ' b k t· '4 • u a sarn 
lla 35 ~ a~:amlar gibi ~alış;l;a • 
Iıxız .. Bılmıycnleı-in nafile yere 
~ophe1enmesine mana yok. 

(Bitmedi) 



[J1~1 8 ltJt~k]ı---Takvim Pazartesi Sah 
18 Temmuz 19 Temmuz 

14 ReblUlevvel 15 Rebi. evvel 

• 
ltalyan Bahriyelileri 

Yarın Abideye çelenk koyacaklar Davis kupası maçlarında 
Gün doğuşu 443 4,44 
Gün batı§ı 19.:>8 10.~7 

Sa balı n:ımazı 3.10 :l, 11 ! üst tararı 1 inci sayfd aa Mitat Beyler Japon maslab•t' --------- Öğle .. 12.20 12,20 
retleri yapmış, bu ziyaretler öğ- güzörı, Fransa maslabatgi11~~ lklndl .. 16 18 16,18 

Ak~:un .. 1938 19,37 
Almanların iyi bir muvaffakıyeti 

leden sonra iade edilmiştir Bulgaristan, ispanya konsul~5 o' 
Ankara muhtelltl bugün Eskişehirde 

oranın muhtelitile karşı taşıyor 
Yatsı • 
lrnsal< .. 
\."tim scten l 

21.3·ı 21,3.1 
232 2.34 

19:> 194 

Dün sabah filonun amiral ge- Aptulhak Hamit B. ve Lucıe~ 
misi olan Kuarto krovazörün- Aptulbak Harn·t H. , izzet j~ 
de ruhani bir ayin yapılmıştır. lih B. ve Fahrünnisa bıet Mt 

Ankara muhteliti dün §ehrimiz-j 
den hareket etmiştir. Ankarnhlar, 
bugün Eskişehir muhtelitile kar· 
§ılaşacaklar ve yarın Ankaraya 
döneceklerdir. 

Bugünkü Maçı Ankaralıların 
kazanacağı muhakkak telakki edi
liyor. 
Galatasaray • Fener Fransaya 

gldf!cek 
Haber varildiğine göre Galt.ta· 

saray ve Fenerbahçe takımları 
Rasing klüp tarafından Fransaya 
davet edilmiş ve bu davet esas 
itibarile kabul olunmuştur. s~ya· 
hat kat'i surette tekarrür ettiği 
taltdirde Galatasaray ve Fener 
muhteliti Parfote Rcdstar ve Ra
single iki mac ve diğer Fransız 
şehirlerinde de 5 maç yapacak
lardır. 

Davls kupası maçlarandı:ı 
MlLANO, 17 (A.A.) - Mıntıkalar 

arasında icra edilecek finale kalacak 
olan takımları tayin için icra edilen 
maçm ikinci gününde Almanlarla 
İtalyanlar ara mda yapılan ciftler 
müsabakasında Almanlar, raki~lcrini 
6-4. 6-2 ve 6-2 mağlup ederek oı,lnra 
pek faik oldul,lannı göstermi ·)erdir. 
Almanlar, bu suretle kendilerine ni
hai zaferi temin etmişlerdir. 

l4'ilvaki bu müsabaka ile Von Prenn 
Ye Von Kramm'ın de Stefnni ve l'nJ
mieri'ye karşı kazanmış oldukları za
ferler, Alman şampiyonların mumf. 
fakiyetleri adedini üçe iblağ eylemek
tedir. Binaenaleyh bugünkü tekler a
rasında yapılacak olan iki müsabaka
nın ikisini de ltalyanlar kazanmıs 

~ 

olsalar bile netice dcğişrniyecektir. 
Binaenaleyh Almanya, hali hazırda 

Fransanın elinde bulunmakta oJnn 
Dalis kupası için yapılacak olan rna., 
çn kalacak takımı tayin için icra edi
lecek mıntıkalar arasındaki fiıınle 
kalmıştır. 

Alman şampiyonlarının karşısına 
Amerikan mıntıka. ı finalisti olan 
nıüttahidei Amerika takımı cılmcnk-
tır. · 

Türkiyede 
Bütiln ekalliyetler 

memnundur 
Lehistan matbuatından Dan -

zig.d*: çıkan "Nova Epoha,, gazc -
tesınm 27 haziran tarihli nüsha • 
sında M. Oton Barbar imzalı ve 
"Bulgnristanın harici siyaseti,, ser 
levhalı bir ba~makale çıkmtslır. 
Mö:;yö Oton bu makalesinde bil -
has~a Bulgar akaliyetlerinin kom
şulardaki vaziyetini tetkik ederek 
Bulgaritııtan harici siyasetinin e • 
kalliyetler meselesi ile de şiddetle 
alakadar olduğuna işaret ettikten 
sonra rıunları yazmaktadır: 

•'Bulgaristanla en iyi münase -
batı olan Türkiyedir. Çünkü yal -
nız TürJdyede yaşıyan Bulgar e· 
kalliyetleri her hukuktan istifaJe 
etmekte hususi mekteplere ve iba 
dethanelere malik bulunmakta • 
d~r. Yunanistan ve Yugoslavyaya 
nıspeten Romanya ile de Bulga -

ı·istan münasebatı iyilesmek üze • 
redir. Bu münasebatm daha fazla 
düzelebilmesi mümkündür. Fa -
kat Romanyanm Dobrucaya iskan 
ettiği Romen muhacirlerinin gern 
lerini çekmeıi ve kapatılan Bul -
gar mekteplerinin açılmasına mü 
saade etmesi lazımdır. 

Yugoslavya ve Yunanistanda -
ki Bulgar ekalliyetlerin vaziyetine 
gf'lincc bu memleketlerdeki Bul -
gar el<aUiyetleri her bir haktan ve 
sulh muahedelerinin verdiği hak
lardan mahrum bulunmaktadır. 
Binaennleyh Bulgar eka!liyctle -
rinin bu ''aziyeti Bulgaristamn bu 
memleketlerle olan münasebatı ü 
zerinde tesirini gösterdiği muhak 
kaktll'. 

Amerika - Almanya maçı, 
Cumartesi ve Pazar günleri 
Holand-Garros stadyomunda 
caktır. , 

Feci yar1şla~ 

Cııma, 

P:ırist(' 

yn pı la· 

nnüKSEI ... 17 (A.A.) - Ht>!çilrn 
büyük miikfıfatr antreneınent yarış

ları esnasında Pecker i ·minde bir Al
man Ye Quaglieni isminde lıir ltaı .. 
yan motosili:leti, birihirinc çarpmış

lardır. Alman, ağır surette )aralan
mış. ltalyan ölmü.;tiir. 

Kano otomobil yaruşları 
JIERHLA Y, 17 (.A.A.) - Ilcyr.clmi· 

Jel kano otomobil yar:~mm neticele

ri: 

Günler' 1 
Ydm kalan 1 1 :' I 1:-0 

Günleri J ... .. 
HA VA - Dün ıııcakhk dere!li n7:ıuni M, 

nsgıırl 17 derec~ ol:ımk t" plt edilnıl,ttr. 

JJııgUn rU7gAr nıiiteh:ın·n hlr flilr'allıı C'f'e
eRk, hava e!uıı riy~tlc açık olar.aktır. 

...._ __ R_A_o_v~ugün_I 
İSTANBUL - 18 d,.n l{I n kadar gramo· 

fon, 19,30 a Jmdar BelklB Hanım ,•c l•csaı1 

Asım Beylerin lştlrnklle saz, 20,30 d:m 21 c 
kadar mUntchap Yakup 1zz<'t Melih V" M<'8· 
'ut Cemlll Beyler tarntmdnn Bcthofeni.n bir 
Triyosu, 21 den 22 ye kadar Sn!iyc Hn.nı • 
mm lştlrakllc saz, 2.2 den 22,40 n lmdm- o
pera. 

\ lYANA (r.Li.2 m) - 12,.'!0 konser, 
18,10 pl!ı.l,, l!'I pltık, 18 konser, 20,20 Şopcn, 
21 operet, 2s,:;o dnıııı. 

Merasime riyaset edecek olan H. Ja diğer bir çok zevat, Jtalr. 
Papalığın Tıirkiye miimessili Mon· sefiri, ltalya sefareti erkAnı, ıcıi 
senyör Margotti kruvazöre saat miral Moreno ve fı !o zabıt k 
11 e doğru gelmiş, Amiral Mo bu'unmuşlardır. Sefaretin biiY8~ 
reııo ve fi!o erkanı tarafından bah~esinde hazırlanan güıel b 
l arşılanmıştır. Bu sırada kruva· büfeden davetlılere i~ram f' 
zörün büyük direğine Papalık dansedilmiştir. , 

bandırası çekilmiş, geminin or- Eugüo Türk sporcuları geOJ~ 
kestrc:sı Papalık marşını çalmış- leri ziyaret edecek:er, yarın ~·~ 
tır. 11 de filo namına Cümhurıf 

Monsenror Margotti saat 11 abidesine merasimle çelenk ki 
de b~şlıyan ruharti merasime ri· nulacaktır. 
yaset etti'den !Onra amiral ta- Yarın filo zabitleri refakati~ 
rafından gemiyi ziyarete davet rinde Italya sefareti ataşenı•d' 
ed ılmif, öğle yemt..ğini krovazör- kumandan So'dati olduğu bal 1 

de yemiştir. Fenerbabçe ve Galatasaray lı1" 
A şam s1at 17 de ltalya se· lüp~eri denizcilik ~ube'erini ıi~" 

fareti bahçesind~ amiral ıle filo tel edecekler, o gece Trabyad~ 

Avrupa kano otomobil yarışı biiyük 
mükfıfatı iı;in yapılan ikinci maç. :;i-
1indire i 12 litreyi gcçmiyen ınotör
lerle miicchez kanolara tah b edilmiş 
idi. Bu ma~ı Arjantinli doktor Elche
goin'c ait Chiche ismindeki kano ka· 
zanmıştır .. 

zabitleri şerefine ltalya sefıri k' ı k 1 ı f · d fit nnımE~ (Sı>t,z mJ - ıs plAk, u plAk, ı yaz ı ta ya se aretın e se 
mu ikisi, ::o,.ı.; plyııııo ,.c amıonık. Baron Pampeo Aloizi tarafından tarafından bir süvare veriJecelr 

ROl\I \ (-UJ,2 mJ - 18,40 konsu, ıs bir gardenparti verilmiştir. tir. 
haber, ıs.so ı,onser, 20,1.3 hubcr, 21,4:5 kon- G d d d 

Bu kano. 20 kilometreyi devir yap. 
mak ve saatte 6:) kilometre katetmek 
suretilc 18 dakika. 12 suniyedc katet
miştir. 

11er. ar enpartı e Amerika se- Perşembe günü saat 11,30 • 
BUDAPEŞTE (650,5 m) - 10,ıı~ l<onser, firi Mr. Seberrill, Bulgar sefiri filo zabitleri Cosad'ltalia kulil' 

ıs.o:> konser, ıs plfık, 19,to konser. 20,ı:o M. Pav of, Irak sefiri Emir Zeyit, bünü ziyaret edecekler, öO-JedO 
mucıfül, 21 rstd ttnı.ran op rnlan, 21,so !:1 Mısır sef;ri Aptu""lmclı'k Hamza & ıı 

ikinci 18 dakika. 2j saniyede Fran· 
sız Masson'a nit Boher, üçüncü 23 
dakika 28 saniyede Fransız .Nicoles
co'ya ait Hnmuncho'dur. 

sonra ltaJyan ko!nisine mensıJr 
ı-an orl<estrıı.•ıı. 

Beyler, Yunan sefiri M. Polibron· t ·ı · ki d' Ct osw (1071,4 m) - 18,SO konser, 20 zeva gemı erı gezece er ır. 

konsrr, 23,JG nrmonlkıı kon:st!ri. yadis, Afyon Karabisar meb'usu ma günü sabahı Societa Operl' 
.llO. KOVA (1301 riı) - 13 sesli mm, Ruşen Eşref, Islan_ ul meb'usu ia kuliibü ziyaret edilecek, ajl' 

14 e;Jebl.}at, lo mu ıııı, JG hıı~r. ıs,so ha· Edip Servet, Vali m'1avini Ali Rı- d K dt 
Fransa etrafında bisiklet ve 

devir 

bcr, Ji,IO musiki, 19,10 musiki, 2-0,80 ha _ en sonra UOrte krovazÖrÜrı 
her, 20,10 muıııı:ı, 22 ın,..illzce nl'!Jriyat, 2s ıa, tıcaret odası reisi Nemli zade bir kabul resmi yapılacakbr. 
babrr. ---------------------------~ 

\',\Rı:;OVA (l·Hl m) - ıs,.ı~ plAk, 14 Nicin bozuştuiar? Yenı· tayı·nıer MONT PELLIER, 17 (A.A.) - Bu 
salıah saat 8,13 de başlryan ZOG kilo
metreden ibaret bulunan hisil.let ya
rışı dördüncü merhalesine 69 koeucu 
i:.tirak etmiştir. 

Denizcilik heyetinin daveti 
Jstanbul mıntıka..;ı Denizcilik heye. 

tinden tebliğ edilmiştir: 1932 ~<'nesi 

faaliyet programına ittılfl hasıl 4'tmek 
ve kur'a ile sıra numaraları tesbit 
edilmek üzere klüplerin l~ T~Mmuz 

1932 Pazartesi günü saat 18 de Emin
önü rıhtım hun 9 numarada m!ntıka 
Denizcilik heyeti nezdine icabeden 
sali\hiycti haiz birer mürahhrıs gön
dermeleri liizumu tebliğ olunur. 

Pariste bir hadise 
Prenses Mansur bir 

adamı vurdu ! 
Mısır kıralı Fuat hazretlerinin 

yeğeni prens Mansur ile evlenen 

s:s pl!ık, 16,10 pll\k, 1 ,40 111!1,, ı7,40 fran· 
ın7:ea nrırtyııt, 18 11010 komıcr, 19,20 hafif 
mııtıikl, 21 musil.:i, 2~ damı. 

JCÖNİG\ .. ÜSTEIC HA \'1.E?lı" (1635 m) -

'7 jiınnnl'ltlk, i,20 l<onıı<"r. ıs plAk, tl>Berlln· 
de.n konser, 1'7,80 kon!l<'r, 21 operet, ::?.,15 
erı>nııt mmılkl. 

PAnls (1725 m) - 7,4.> jimnastik, 8,4iı 
plAk, ıs mu llil, ııı ,ııo knn!lf'r, 14,0.'S J.:on -
11cr, 17,45 kon rr, 21,20 musiki, 21 tıyntru, 

lR jar,, 19,10 ja?.b:ınt, 1!>.40 plhk, 20 oda 
21,4.'5 fr:ın'ız .şairlcıi, 22,SO konser. 

Yarın 
VİYANA (1117,2 m) 12,30 konser - 13,10 

plak - H plak - 15 plak - 19,20 piyano -
18 konser - 21,20 scn!onilt ltoruıer -- 23 
dans. 
BÜKREŞ (3942 m.)- 13 plak - 14 pl'ık-

18 konser - 19,10 konser - 20,.(0 pl\\k -
21 konser - 21,45 tagannl - 22,l:'i .:onc;er. 

ROMA (441,2 m) - 13,40 konser - 18 
haber - 18,45 konser - 20,l(i llnbcr - 21,4.5 

konser - 22,15 musiki - 22,45 ltonser -
23,10 musiki - 23.30 dans. 
BUDAPEŞTE (.550.5 m.) - 10,l.'5 l•on -

ser - 13,5 Balnlaykıı konst'ı1 - 18 Ç<gan 
muslkl!i - 10,45 piynno - 20,45 sn!on or-

ve üç senedir kocasile ayrı yaşı - kestrruıı - 21,45 trarnpet - 22 oda musikisi. 
yan prenses Mansur evvelki gün OSLO (1071,4 m.) - 19,45 Balalaylta -
Pariste, Leje isminde birisini rl'! • 21 konser - 2s duetto. 
volverle vurmuştur. MOSKOV.A (1304 m.) - ıs haber - 14.so 

Aslen Fran11z asılzadelerin - edebt - 15 musiki- ıG hebcr - 17 mu:ılkl. 

d 
- 18,10 musiki - 19,10 mustki - 20 ıo 

en olan prenses Mansur otuz iki musiki _ 22 haber. 
yaşındadır. Kocası ile ayrılarak YARŞOVA (1411 m.) - JS,45 pi •k 

Mısırdan Parise gelmiş ve "Mal - 14,8.5 plak - 16,ıo plak - 16,40 plıı:t - 18 

ruk,, isminde şarkkari bir bar aç- senfonllt konser - 19,20 dans - 21 ko:ıscr-
23 dana .. 

mıştır. 
KÖNİGV'OSTERHAVZEN (1635 m.) -

Prenses, hu esnaad, otuz beş 7 j!mnastlk - 1.20 ltonııcr - ıı plak _ 15 

ya~larında Reymon Stefani ismin- konser - l 7,30 konser - 10 piyano __ 21 

de bir gençle tamşmıt ve seviş • konser - 23 haber - 24,50 konser. 
mişlerdir. PARlS - (1007,25 m) - 7.4~ jimnııstilt 

F l 
- 8,45 plak - 13 musiki - 20 mU.s:ılıııhe -

a cat çok kıskanç olan pren - 21 plak _ 2l.4ri Rus musikisi _ 2.:,so lton-
ses, son zamanlarda, mösyö "Le - ser. 
je,, in yanında çalışan sevgiluıi 
Stefani'nin, bizzat mösyö "1.eje,, 6Utçe lzahnamesi ikmal edildi 

nin metresi olan bir kadınla mü· Ankara 17, (Vakıt) - Bütçe 
nasebette bulunduğunu t<lhmin izahnt-mesi ikmal edildi, Yakın· 
etmiş ve, mösyö Lejenin müesse- da tamim edilecektir. 

sesine giderek büyük bir patırtı ============================= 
yapmı~tır. Fakat mösyö Le.;e, türürken şu sözleri ilave etmiş -
prensesi temin etmiş, yalnız, bu tir: 
gibi halleri bir daha tekerrür e- - Y almz şunu söyJiyeyim ki, 
derse, memuru olan Stefaniye yol artık sabrım tükendi. Doğrusu 
vereceğini söylemiştir. mübalağa ediyorsunuz. Size :;on 

Fakat prenses ertesi gün tek • defa olarak bir daha böyle bir ha 
rar mösyö Lejenin müessesesine li t~krarla.mamanızı rica ederim. 
gitmiştir. Bu sözlerle çılgın gibi olan 

Her halde çok sabırlı olan M. prenses derhal çantasından bir ta 
Leje bu sefer de kendisini iyi banca çıkarıp mösyö Lejeye ateş 
kar§ılamış ve temin etmiı, sonra, etmiştir. Bereket versin Mösyö Le 
kcnc.lisini teıyi ederek kapıya gö· je hafif ıurette yaralanmıtlır. 

ioglltere ile lrlanda 
arasındaki lhtllAI 
Papa kilise rıamma mU:la• 

hole etmeHym ş ! 
Londra, 17 (A.A.) - Arazi iak~it. 

leri hahkındn lngiltere il~ lrlnnda a· 
rasında zulii'ır etmij olan ihtilfı.fa da 
ir lnılunaa resmi tehliğ. e\'\'elce yapıl
mış ol:!n teklifleri h:ıtırlattıktan on
ra lngilterc hükumetinin rnziyetini 
teşrih etıne!\te 'e bilhassa bir nal 
suıeti elde etmek arzu tında bı:lunan 
mezkur hükumetin hususi surett~ ,·u. 
euda getirilecek bir heyetin hal.em li· 
ğini kabul veyn böyle bir tes,·ire su
reti bulmak için müukerata devam 
eyleme~e ınütem:ıyil bulunduğunu be
yan etmektedir. 

İngiltere hükumeti bir karar itti
hazına intizaren müna1A1ünfih tediya. 
tın icra .. ı teklifinde bulunmu tur. 
Bu tediyat hasıl olacak ihtilaf muci
bince ya iade edilecek Hya iade o-
lunmıyacaktır. 

İngiltere hükumeti hakem heyeti
nin vekaleti bakında bir ihtilaf hasıl 
olduğu ve mev:r.uubahs tediyat icra e
clildiği zaman hali hazırda mevcut o. 
lan hütiin tedbirlerin ilga edilmesi 
teklifinde bulunmuştur. Bu tedbirle
re, ithalattan alınacak hu:.u_i resim 
de dahildir. 

Tebliğ, bu teklifin ha len muteber 
olduğu 'e İngiltere hükumetinin bu 
merele hakkında lrland:t hiikiıme • 
tinden bir tebliğ alır alma7;, böyle hir 
itililf aktine amade bulunduğunu Hfı· 
\'e etmek uretilc hitam bulmaktadır. 

İhtilflf, bu suretle hitam bulmus o-.. 
lacaktır. 

Muhalif amele fırkası reisinin 
mUtalaası 

-Nevkastel. 17 (A.A.) - İngilte

re - İrlanda miizakeratının inkitaı 
haltkındald mütaleası ~orulan muha. 
lif Amele fırkası reisi M. Laı:sbury. 

bu al\ametitt medeniyet H! akliselim 
için bir leke teşkil etmekte olduğunu 
söylemiştir. 

!\1. Lansbury, müzakerecilerin jh -

tfüıfın hnlli hususunda daha ziynde 
ınüsamahakiırlık göstermemiş olnrn !a
rına teessüf etmiştir. 

.Mumaileyh. demiştir ki: Al:il\ndar 
hiil<umetler nezdinde kili.! e namına 
müdahale etmeğc Papayı davet fide • 
rim. 

Kadastura ve 
Sıhhiyede yeni 
Tuylnlcr yapıldı 

Ankara 17 (Vakıt) - MünhJ 
bulunan kadastro müdürlüğlio1 

tapu müfettiılcrinden SadettiO• 
tapu müfettişliklerine lstanbol 
tapu müdürü Ziya, muamelJl 
kaJemi mümeyyizlcrınden sad~ 
Istanbul tapu müdürlilğüne 1110' 
fettişlerinden Agih, ml.ifettif 

muavinliklerine kadastro ıı•' 
smdau Sıtkr, adliye vekaleti 
mütereccimi Şab.ir Ziya Beylıt 
tayin edilmişlerdir. 

Ankara, 17 (Vakıt) - SamııJO 
sıhhiye müdürü Şükrü beyTok•' 
da, Çorum müdüril Saffet bOf 
Som suna, Tokat mildürU ZübtO 

bey Çoruma tayin edilmitlerdit• 

GUmrUkler muamellt 
mUdUr•uıu 

Ankara, 17 (Vakıt) - GOlll' 
rükler umum müdürlüğü mu" 
melat müdürlüğüne lktısat .~ 
ka'.eti beynelmilel ticaret muk•' 
ve!eleri tetkik müdürU Fazıl Sef 

tayin edilmişt:r. 

Ordu terfi liatesl 

Ankara, 17 ( Vakıt) - Ai" 
tos ayında terfi edecek olan or 
du erkan ve zabitan listeleri bl' 
zırlanmıya başJanmııtır. 

Harlclr6 taylnlerl , 

Ankara. - Hariciye vekAlett 
şifre müdürlüğüne birinci dair' 
ikinci şube mi.idürli baı kon•O: 
los Ce'al, birinci daire ikiocl 
şube müdürlüğüne orta elı;:JJ~ 
müsteşarı Feridun Cemal, üçOoeO 
daire birinci şube müdürJüi'811~ 
şifre müdürü Vehbi, iktısat itler• 
şubesi müdürlüğüne sabık Tolıf° 
müsteşarı 1 al'it Rauf beyler t•' 
yin edilmişlerdir. ~ 

d ·· k ?3 3- · • ı tıııl un a ~am saat -·, ·> te ıç:tımın 111, 

etmiştir. Kongre, Kıinunue,·vel '' I' 
dan evvel \':? riyaset cümhur irıtilt,,. 

Amerika kongresi hına ait neticenin 
Vaşington, 17 (A.A.) - Kongre, toplanacaktır. 

,oıW 
neşrinden 



Bata 
Yalnız kundura 
kıratı değildi 

Bir diktat·· d .. _ or u •. .. . 

Bir kaza neticesinde ölen 
kundura ksrsh Bata 

h Bkundan birkaç gün evvel, me;; 
tur undura kıralı Batanın bir 
~~!Yare kazası neticesinde öldü -
~tın .. ti . u Yaznıı§tık. Avrupa gazeteJe-
tanın .~nlattığma göre, Tomas i3a
ecİ eu~de 135,000 kundura imal 
b en bır fabriltamn hasında idi. 
Qat ~ 
ı. anı~ ynmnda 25,000 nmele ça 
.,~1Yo· c.u. Bütün dünyada muthiş 
S~l· ~·eklam yapmış olan bu adaım, 
.. ·Ştıı • ığı amelelerden en cck 
•and·· · b ornan almasını bilirdi. F <.kat 
y u, daha ziyade iş;ilerin hakkını 
cnıek ~uretile oluyordu. 

12 Batanın fabrikasında günde 
ij , 13 hatta 14 saat fazla mesai 

dcr~ti almadan çalı~an i~çi var -
r. 

l Bata Çekoslovakyalı idi. Bu -
~nd, ı uğu Zlin şehrini hemen he • 
t en kfö.nilen ı;atın almış vaziyet
he olan Btanm kilisesi, lokantası, 

1.aatanesi vardı, cmelelerini bu ki 
d•eye gilmiye, kendi lokantasın • 
y il l"emiye ve kendi hastanesinde 
t:~rnıya mecbur eder, verdiği üc· 
k lın bir kısmını, bu suretle gene 

endi lcasuına sokardı. 
Bata, işçileri 25 yaşına gelin • 

İe evlenmiye mecbur ederd!. Ev· 
tl~llrniyenleri ise i~ten .,.ıkarır. ken 

1 eleyhinf' bir tertibat yapılma • 
~11\ diye, fabı-ikalarına casuslar 
k?YarJı. Bu suretle, Bata. 25,000 
k 1!Hik maiyetinin en ufak hare • 
d etlerini, aşklarına varıncaya ka· 
ar Hğrenmi~ olurdu. 

d· Bir kelime ile, Bata, diktat;)r • 
l.i. 

k Umum~ ha~p cs~asında fahri· 
llıında esırlerı bogaz tokluğuna 

~alıştıran ve o zamanlar Avustur· 

0 
a tebeası olan Bata, Avusturya 

I tdusuna kundura vererek milyon 
t'r kazanmıttı. Mütarekeden son· 
~~ Bata, derhal Çek olmu~, ka • 
g lndığı paralarla dünva piyasa • 
1rıa hakim olmıya kalkışmışlı. 

J;' Bata, 1931 senesinde yalnız 
tanaaya altmış milyon kundu • 

tı. •evketmişti. 
t .Bata Türkiyede de bir. kundu· 
~a. 1rtıalathanesi yanmak, pivasa -
k a hakim olmak istiyordu. Bere • 
ıt et versin, bu adamın ibret ah • 
~ hırslarına eceli mani oldu. 

Darülbedayi müdiirlüğünden: 
. Ônümuzdeki th·atro me\simindı: tem. 
~I edilecek eserlerin tetkıkiııe baslan
h ıstır Gerek telif eser lecin ve gerek ci-
arı edebiyatında me\'kİİ o1nn kıymettar 

t~crı d · ( cullı er en vapılncak ıcrcümelerm t~r 
ik c olanlar ıslllıırile beraber \ her ı::-un 
biden dörde kndar tepebaşındn darul· 
oıtdayi idaresine tc\•dl edilmesi rica 
Urıur, 

d Avni eserin müıraddıı zc\·aı ıarafın 
an ter · ·· ·m ~\'l . cumc ed•lmcmesi için muterecı 

\' 
1 

erın tercüme edec .. kleri e~er leri e\·· 
c de f •'an n k ınuessesemize bıldırm:Jeri men a· 

~ . 
ıu!•tanbul Y ~dinci icra memur· 
ıundan. 

Bir b • • 
Çc\' orçtın dolayı mahcuz \'e parnı 

rıırnc · 
~:ı~ y sı mukarrer sabun ze) tün \'e 
<.iukk cıniştc ~ umuı tacıl:ıı da 8 K lu 

4n on"" . d c lf) 11 una~ ~6 7 932 carıh n e saa 
tıla~ 11 taddc~inde :ıç~k: arıtırm:ı ile 

~C.k •..,ından talıplcrin hazır bulunduru· 
llltınurınc müracucları Han olunur. 

jMahkeme ve ıcr• ıııını•rıl . r- V JU{IT ın l j 
Mukaddema Tophanede ~land_ı~ c:o-

1 K Ü ÇÜ k· il an 1 arı 
Jrnğında 24 numarnh hanede ıkaır.et · j 
eden halen ikametgahı me~hul bulu- ---=-10 defası yüz kuruşcur ~~=-~·-
nan Şerife Hadiye Hanıma: 

/st. ikinci ir.ra memurluğundan: 
Zehra Hanıma borcunuz olan me -

balğden doJa.rr ·ayian mutn..;Hrıf o
:np tahtı hacze alınan GemliJ,te Ar .. 
mutlu nahiyesinde kain Koyundere 
çıftliği namile maruf gayri menkulü-

nüzün borcun Yerilmemesi hasebile 
alacaklı tarafından paraya ~C\ rilnıe
si talep edilmiş Ye bu bapta tarafını. 
za tebliği icap eden sat1ş ihbarının 
ikametgahı hazmınızın meçhi'iliyetine 
binaen füınen tebliği karargir olmak

la tarihi ilandan itibaren üç giin zar. 
fmda daireye müracaat ,.e mezkur 
borcunuzu tesYiye etmediğin!z tak • 
dirde mahcuz gayri menJ:ulümizün 
berveçlıi talep paraya çevrilmesı mu

amelesine iptidar kılınacağı ma1ıiınu
nuz olmak n olbaptaki satrş ihbar 
varakasının tebliği makamın:ı kaim 
bulunmak üzere ilfınen tebliği keyfi. 
·et olunur. (3377) 

Beyoğlu icra itiraz mercii1ıde11: 

Boğazçindc Kandillide !11e!.tcv sn. 
/;ağında 3J numaralı lıanede Madam 
Sofiya: 

I~tdan Efendinin alacağından do
l:ırr haciz edilip ı;:atılması talep edilen 
gayri menkul lıissei şayıanızın satış 

tarzının tayini için vaki tebliğatta 

ikü metgitlımızın me~hul olduğu bildi-

rilmekle ilanen telıliğat icral'ı karar. 
gir olmuştur. Bu baptaki murafaa j. 

çin tayin edilen 10 -S- 932 tarihine 
mii.:adif çarşamba günü saat 11 te 
talik edilmiş olduğundan yevmi mez" 

ktlrde Ileyoğlunda icra dairesi mura
faa hiıkimliğinclc bulunmaııız lüzu
mu tebliğ makamına kaim olmak üze. 
re füın olunur. (:137 ) 

lst. Yedinci icra memurlu.rJundan: 

:l72 lira kıymeti muhammeneli Kara" 
gümrükte Der..-iş Ali mahhalesinde 
Dırn;{man caddesinde atik 11 numa

ı, arıyor - Günün muayyen sa· 
atlerinde çalışmıı\\ üzere usulü müııafa· 
ya \"akıf bir muhasip iş aramaktadır. Kız· 
cışı karşı ında :' numarada f!. S rumu
zile tahrrircn müracaat edilmesi. 

iş arıyor - IJer ne iş olursa ol
sun yaparım, ış an~orum. Bakırköy Os· 
maniye kariyesinde kah,cci Jskender va

sıtasile berber Ali mahcumu 8ecati. 

Para l(Dhut hor nevi eşya
HfüıOmet memuruna kefaletle yahuc ipo
tekle verilir Sant g . 12 a ~mıda müra· 
caac. lscanbul Bahçckapı 1orciüncü \"akıf 
han asmakat 29 t:nion !\ol • T 

Taşra müşterilerimize -
Kadın rahatsızlıkları gebelik, doğum. lo
hosalık hır1ıssıhlı:ısı çocuıc düşürmek, 
bebelc beslemek bunlaı ın beherinin fiıtı 
posta ücrctile beraber yiız kuruştur, faz
lı gönderilmişse iade edılccekcir. lstanbul 
Union Kol. T 

Bir hanım aranıyor - Saraç
hanebnşında 1 Jalil fbrahim eczanesi itti· 
salinde Tayyare piyınkosu Razi kişe· 
sinde istihd:ım edilmek Ü7.ere iıefaletle 
okur y:ız:ır bir hanıma ihtiyaç Yardır. 
r Irr glln s:ıbaht:ın akşama kadar nıüra· 
caıc edilebilir. 

Sabhk av köpe§i aranıyor
Iyi cins bir yaşına ~adar .sı:tın alınacak

tır. Gılatıda kürekçileıde k:ıhveci Ömer 
efendiye müracaatlan. --------

iş oca§ı 
.& işsizlere iş ve isciyenlere her sınıf 

işçi, san 'ntL:Ar ve memurlar verilir Jnşaat, 

rıbrika, elektrik. 5U tesisatı yapanlar ve 
sair biillmum iş, fen \·e san 'at sahipleri 
t:ınıştırılır. 

A EmlAk satılır, kiralanır \·e akarat 
idare olunur. 

.A iş ocnğınn ortak: alınır. 
13abıali cadde5i Orhan lley han tele· 

fon 23-4-95 

rah hane ile arsanın beşte bir his~e Gayet kıymettar bir çitt per• 
itibarile Cl!Srt Ji ssesi ilan tarihinden lanta kUpe _ 18 kınıt sıkletinde 
itibaren otut gdn müddetle birinci gayet kıymettar \'e temiz. bir çifc pırlanta 
nçık nrttırmıya vazedilmii'tir. Birinci 'küpe eh,·en fiatla satılık ol~utundan 
nr1tırmn 21 ağustos 932 tarihinde s:ı. talip olanların Galatndı l\1ehmet Ali 

. at 16 da dairede icra kılınacaktır. paşa hanında ı41 1 numaralı yazıhaneye 
'I'aliplerin kıymeti muhammer.cnin milracıat eylemeleri. 
yüzde yedi nispetinde pey akçesi ---------------
teslim etmeleri lazımdır. Talip olan- Yenişehir tiyatro ve sineması 
lar talik olunan açık arttırma şartna- Bu gece l\Jill! dram kumpanyası ta· 
me ini okuyabileceği gibi 931- lSl nu. rafından ~IANASTIR FıR ARl:I 7 perde 
maralı dosya dahi irae olunabilir. Mü- Pazartesi !!Ünündt>n ic:bw·n BARBOROS 
terakim vergi ve saire bu gibi rüsum flc\ \'RE1 TIN. Sesli, söılil 9 kısım si· 
mii~tcriye aittir. Hakları tapu s:cililc nema programı gostfrileceL.tir. 

s: 1ı it o ı ~ m ıya n i po tek ıı a 1acak1ı ı ar il c ll~!IJil!!ll !!!:1~ ~l~l!l ılll'.ıl!l~l,'~llli Jlil.l~~i~lllillll l'Jl!m!lfıml: ~lıı lllilll~ 
dığcr alalrndnrların ,.e irtifak hakkı 

sahiplerinin haklarım ve hususil<' ve 
rai1 'e masrafa dair olan iddia la rınr 
ilan tarihinden itibaren 20 gün için~ 
de evrakı mü bitclcrile birlikte bildir
meleri lazımdır. Alakadarlar1J1 icr:ı ve 
iflas kanununun 119 uncu maddesine 
göre hareket etmeleri ilan olunur • 

Istanbul 8 
ğundan: 

ci icra memur!u-

Bir borç<lan dol:ıyı icrııen mahcuz 
olup satışı tek:ırrür eden Beyoğlun<la 
Şişane brakoiunda kapdan paş~ so~:ık 

19 numurolu tel ör~ü fabrikasında ılın 

\ e cdevac 19 7 ·32 ıarih 5Ut l 5 den 
17 ye kad:ır p:ıraya çe\•riieceg·inden ta
liplerin mez ur güıı ve rn3hallinde hazır 
bulunmnlan il:ln olunur. 

Istanbul 3 üncü icra memur· 
luğundan: 

Bir borcun ıemini hcifası için mah · 
cuz ve para~ a çeuiimcsi mukarrer muh · 
telif manifocrı CŞ\'&SI 21 Temmuz 932 
c:ırih•ne musadır İ'crşcnbc günü saat 9 
il:l 10 rildddcrindc l\lııhmıırp:ışada Hacı 
Koçek e<ımii oııiınde açık arttırma ilı.: 
satıla1:ajtındnn ınliplerin memuruna mü 
rac.'.larları ilAn olunur. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

2850 Ton Lavamarln meden 
kömUrU 

Yukarıda yazılı bir kalem 
malzeme k;palı zarf ile 17 8 932 
de saat oo C:örtte ihalesi yapı· 

Jacaktır. Talip!erin şartname için 
her gün ve mürıakasaya girmek 
için de o gün teminat ve tekli
fatı ile müracaatı. (3336) 

l LAN 

Osmanlı Banka~ının Galata. Yenica
ml \'e Be\O~lu de,·airi, idi Mıill müna 
sebctile Temmuzun 23 neti cuınarcesi 
gümi bpalı bulunacııktır 

r.;;;;o;;;;- --
-Kadın ve c!o~um hüstahkları 

Miitehassısı 
Dol<tor 

Hüscyın Naşit 
Türbe. eski Hi1aiiahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 

inhisarlar Umunıi Müdürıü
ğünden: 

Nümunesine tevfikan(SCO) adet küçük ve (100) adet büyük 
cem'an (600) adet lma:at ıepeti pazaı .ı!da satın alınacal;tır. Ta
liplerin nümune ve şartmımeyi görmek üzere her gün pazarl:ğa 
iştirak etmek için de 11 o7,5 teminat akçelerini hamilen 21· 7 932 
Perşembe günü saat (14,5) da Galatada Mubayaa Komisyonuna 

· muracaatları. (3364) 

3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 ·-----------------------Yerli fabrikalar mamulatınd~m 
(80,000) metre boz renkte elbi
selik kumaş kapah zarfta müna· 
kasaya konmuıtur. ihalesi 27-
Temmuz-932 tarihine müsadif 
Çarşamba günü aaat 15 de ya
pılacaklar. Taliplerin şartname 

ve nümunesını görmek üıere 
her gün Ankarada Merkez Sa-
tın Alma komisyonuna muraca

at!arı ve münalcasaya iştiı ak 
edeceklerinde o gün ve saatınden 
evvel teklif ve teminat mel-ıtup· 
Jarınm makbuz mukabilinde mez· 
kür komisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri. (307~) 

lf• ~ :/-

Yerli fabrikalar mamulatın· 
dan (342000) m• tre çamaşırlık 
bez kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 6 " Aius:os -
932 tarihine mrsadif Cumartesi 
günü saat on beşle yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümune
sini görmek üıeıe her gün An
kara Merkez Sa. Al. Ko. na 
muracaatları ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de o gün Ye 
saatinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarının makbuz mu· 
kabilinde mezkur komisyon riya
setine tevdi eylemeleri. (530) 

(3232) 

• • • 
Manisadaki kıt 'at için senelik 

(29645) kıio gaz kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
31-7-932 Pazar günü saat 15,30 
dadır. Şartnameyi görmek iste
yenlerin .komisyonumuza, talip· 
Jerin Manisada F. 16 Sa. Al. Ko. 
na müracaatlar,. (534) (3236) 

• • • 
Aydındaki kıtaat için senelik 

sığır etine verilen fiat gali gö· 

rüldüğünden 2)· 7-932 pazartesi 
günü saat 14 te pazarhkla ihale 
edilecektir. Şar~namesi komis
yonumuzdadır. Taliplerin 795 
lira teminah muvakkateleri ile 
Aydındaki SA. AL. KOM. na 
müracaatları. (:560) (3382) 

"" • v. 
Bursa da ki kıt' at için bir sene-

lik odun ve ot ayrı ayrı şartna· 
meler!e kapalı zarfla ve Bandır· 
madaki kıt'at otu dahi müzayedei 
•leniye ile münakasaya konmuş
tur. Odunların ihalesi 13·8·932 
Cumartasi saat 14 de otların 
14·8·932 Pazartesi saat 14 dedir. 
Şartname'.er komisyonumuzdadır. 
Taliplerin Bursa 11. F. Satınal
ma Kom. na muracaatları. (559) 

(3381) 
• • • 

Ayvalık'taki kıt'at ihtiyacı içia 
150 ton arpa ile 250 ton kuru 
ot kapalı zarf usulile münakasa· 
ya konu!mnştur. Taliplerin şart· 
nameyi görmek üzere her gUn 
ve ihaleye iştirak edeceklerin ise 
teminata muvakkate ve vesaiki 
saire!erile beraber yevmi iha;e 
o!an 21-7-932 tarihine mf sadif 
perşembe günü saat 15 Ayva· 
lık'taki askeri satın alma komis-
yonuna müıacaatları. 482) (2915) 

Mi!5s'taki askerin senelik ek· 
mek ihtiyacı kapalı zarf usulile 
mtlnalrnsıya 1 onulrrıuıtur. halesi 
25· Temır.uz 932 paznrtesi günü 
sal'lt 15 te Mi:a;;'taki komisyon 
da yapılacaktır. Şartnamesinin 

bir sureti aşağıda yazılı olan 
makamda da vardır. Talıp!crin 

ıartname!cri görmek üıere her 
gün ve münakasaya iştirak et• 
mek istevenlcrın ihale gününde 
15t6 hralık teminatı muvakkate 
maı.buz'ariıe v~ tcklifnamcleıile 

birlıkte l.om"svona müracaatlan 
ilan olunur. (504) (3o77) 
Şartname sureti: 

lstanbul M. M. SA. AL. KO. RS. 
• • • 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(137000) metre kılıf ık bez lrn· 
palı zarfla münal<asaya konmuş• 
tur. ihalesi 8 Ağustcs 932 tari· 
hiae müsad f Pazartesi günü !la• 
at 15 te yapı.acaklır. Taliplerin 
şartname ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankara Merkez 
Sa. Al. Ko. na muracaatları ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 
de o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz mukabilinde meıki'ır Ko. 
Rs. tevdi eylemeleri. (532) (3234) 

* * * 
Yerli fabrikalar mamulatından 

(283000) metre astarlık bez ka
palı .zarfla münakasaya konmuş• 
tur. ihalesi 3-Ağustus-932 tarihi· 
ne müsadif Çarşamba günü sact 
15 de yapılacaktır. Taliplerin 
şartname Ye nümuneıini görmek 
üzere her gün Ankara Merkez 
Sa. Al. Ko. na muracaatları. Ve 
münakasaya iştirak edecekler:n 
o gün ve saatinden evvel tekl:f 
ve teminat mektuplarının makbuz 
mukabilinde mezkur komisyon 
riyasetine tevdi eylemeleri. 

(531) (3233) 
•• * 1 

Yerli fabrikalar mamulatından 
60,000 metre boz renkte elbise• 
lik kumaş kapalı zarfla münaka-
saya konmuştur. ihalesi 31-tem
muz·932 tarihine müsadif cumar• 
tesi günü saat 13 te yapılacaktır. 

Taliplerin şartname ve nümunes ini 
görmek üzere hergün AnkaraC:a 

Merkez Sa. Al. Ko.na müracaatlnrı 
ve mUnakasaya iştirak edecek· 
Ierln de o gün ve saatten evvel 
teldif ve tem inat mektuplarmın 
makbuı mukabilinde mezkur ko· 
misyona tevdi eylemeleri. (528) 

(32301 ,,. ~ . , 
Yerli fabrikalar mamulitnıdan 

(30,000) kilo çoraplık yün ipliği 
kapalı zarfla mUnnkasaya kon-
muştur. ihalesi 16·8-932 tarihine 
müsııdif salı günü saat 15 te 

yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve nilmunesini görmek üzere her 
gün Ankara merkez satın alma 
komisyonuna ve münakasaya iş-
tirak edeceklerin o gün ve saa· 
tinden evvel teklif ve temiuat 
mektuplarının makbuz nıukabi· 
lınde mezkur kom·syon riyaseti· 
ne tevdi eylemeleri. (561) (3383) 

Deniz Levazını Satınai 
m;syonundan: 

a Ko-

10000 kilo sade yağı: Kapalı zarfla ihalesi 2 Ağıısf os 932 Sah 
·günü sn at 1 O da. 

20 ton Mazot: Açık miinakasa ile 2 Ağustos 932 sah 
günü sant 14 te. 

20 ton makine yağı: Açık münakasa ile ihalesi 2 Ağustos 932 
salı günü ıaat 15 te. 

Deniz lmvvetleri ihtiyc:cı o'an yukarda c:ns ve "kt l . . . . • mt arı yaıı ı 
malze:nenın hızalarındakı tarıhlerde münak s:ı nrı · ki 1 
w • • _ • • • • ıcra n maca· 
gından şartnamelerını gormek ıçın her gün v .. . 

ki 1 b d ( e vermege talıp 
olnca arın ıtnn ut e terdarlı w ı veznesine mu kk . 

k • va at temınatla-
rını yatırara alacaldan makbuz i'mühaberile b; ı·ı t .. 

· d K r ı ~ e munakasa 
gün ve saatın e asımpaşada denız. levazım sat ı k . 
nuna müracaatları. (3222) rna ma omısyo-




