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da gördüğüm zaman onları Fransız- Alacaklı devletler, Almanyaya teklif ediyorlar : 
Jardan daha büyük bir düşman ta • 

nımıya mecburdum. 2 3 t t b • 
me~ç:~e!~::,d:~~ı:ı:z;;~t:n:a!~ - sene sonra, op an ır para ver. 
reyanlardan kurtarmak, komitecile - Bu son taahhu·· du·· n olsun ! rin f esadrndan uzaklaştırmak ister -
dim. Hatta bu mak.c;atla Antepte 
Türhlerle ermeniler arasında enmi · 
yetli bir vatandaşlık hissi uyandır -
mak fikrlle Amerikalı l\fist~r (J\li -
ril) doktor (Şiprit) le beraber TUrk 
,.e ermeni ileri gelenlerinden bir ka
çım topl::ı.dım, mini kuvvetlerin er -1 
menilere karşı hiçbir maksadr olm:ı
clrğını ve ermcnilerin bize karşı lrn 
sumet cephesi almadıkça kendifo1·in<> 
daima ,·atandaş muamelesi yapıla a 

ca•r·nı dürüst bir lisanla söyledim. 
Ermeni ı·üesasr ve Amerikablar mıı 
hasern:ıtı terkettireceklerini bi;tün s:ı 

m·m·. r Jile temin ederek :ıyrılmı,_ 
lardr ... laJ.ikatte komitecilerin iğfa -
ffltma kap tarak scnelerdenberj di:r. 
dize ':ışadıklarr Tiirk vatandaşlan -
na . Wıh çeken errn nileri te:;ıkil ct
mflkte. ziyade ontnr c'oğru yolu gös 
te '·in etmek en makul harekd

rtiesası rn müzakere neti
ces:n~"' esld uostluğu iade icin ver -
du samimi sözler maales~f tutul-
rn:-- • 

Fakat, bu tekliften bahsolunurken, bir taraftan da Almanyanın 
. son taahhüt olmak üzere üç milyar Mark vermeği kabul 

ettiğine dair çıkan haber, resmen tekzip ediliyor 
Lausanne, 30 (A. A.) - M. Macı 

Donald, M. Herriot ve M. Von Papcn 
ara.<ıında bir saat süren mülakattan 
sonra 6 devlet murahhasları <lün ak 
şam saat 17 de Ouclıy şato&unda top 
lanmışlardır. 

Konferans reisi, mesaisinin vazi
yeti hakkınd:ı. malO.mat vermiş, şim
diye kadar tamirat meselesi hakkın -
da bir itilaf elde edilememiş oldu -
ğunu ve fakat böyle bir itilafa yak
l!!~ılmakt:ı. bulunulduğunu söyle
mi:ıtir. 

Her davetli devlet başına bir mu
rahhas olmak üzere 6 azadan mürek
kep bir tesbit komitesi ihdasmr tek • 
lif etmiştir. Bu komite hemen mesai
sine başlamıştır. 

Yeni şekil 

manyanın nihai taahhüdünii teşkil e
decek toptan bir meblağ tesbit edil
mek şartile tamirattan vazgeçmiye 
mütemayil olup olmadıklarını sor -
muştur. 

Mümessillerin hepsi de, müspet 
cevap vermişlerdir. 

Almanyanın a1acaklannın böyle 
bir müttehit cephe teşkil ederk~ !her 
halde Arnerlkaya borçlu oldukla.rnu 
hatırlamış oldukları a.nlaşılryor. 

Şimdi Almanyanın muvafıt'kr.Utıin lstlh 
sall mcseelsi kalm;,,tır. 

Komite, .sabahm saat blrlnd~ nihayet 
b;ıla:ı yeni bir içtimada göturU vcrl\ccck 
miktarı ınünakqe. etmtırtır. 

İktısad1yatm yeniden tesisi iÇ.i ·ızurıııu 

icap ettiğini anlıyan alacaklılarm tcşl.ll et
tikleri mUttehit cephe karşısmch. kalmr~ 

bulunacaktır. 

Almanya razı olmayacak mı? 
Berlin, 30 (A. A.) - Volff ajan

sı, Lausanne'dan gönderilen aşağı a 

dakitebliği neşretmiştir: 
"Sıı.IA.hlyettar bir menbadan .Alına:ı he

yetinin Alrnanyanm son taahhUdU olmak 
üzere 3,000,000,000 mark tediyesini ka -
bul etmekte olduğunu lxıyan e~ olduğu 
veya beyan etmek arzusunda buluntluğu ha 
beri tekzip edilmektedir.,, 

Aman bUlç6si 
Berlin, 30 (A. A.) - Hindenbourg·, 

bugün Almanyanın 1932 biit~esini 
meriyet mevkiine koyan kararname
yi imzalıyacaktır. 

BUtçc, 8,200,000,000 mark va.ritlo.t ve ma 
sarlf ile tevazün etmektedir. Yant 1031 se
neaine nazaran 1,200,000 miktarmdıı. to:-na • 
kus vardır. 

Hoover 
p anı 

Tokyo,., 30 (A A.) - Japon hah .. 
riyesi, Hoover teklifatnun ihtiva et ... 
mekte oJduğu hemen hemen her tür .. 
lü bahri tenzilata şiddetle maruz 
bulunmaktadır. 

Çlinkü bu t~klifatm milli müda .. 
faayı tamamile zaifleteceği kanaa .. 
tin dedir. 

Cenevredcki bahri Japon heyeti 
murahhasası ·bu hususu şimdiden tas 
rih etmiştir. Bundan maada. lloonr 
teklifatmm 4 ~ne müddetle LUtiin 
bahri in~aatın ttilini intaç edeceği ve 
bu suretle ~sizliğin tezayüdüne se • 
hep olacağı zikredilmektedir. Mauma 
fih hariciye nezareti bu hususta ter
ki teslihat konf eransmdaki .Japon 
heyeti murahhasası reisi l\I. l\Iat .. 
ı:;udeira'ya. talimat vermeğe !ıazrr de 
ğildir. 

Ve Amerika, donanmae11nı 

kr.1vvetlendiriyorl 
Baltimore, 30 (A. A.) - Yeni bir 

deniz bombar<lıman tayyaresi inşa e· 
dılmekte olduğu bildiriliyor. l!u tay .. 
yare, Amerika donanması hesabına. 

inşa edilmektedir. Tayyare 20.000 doı 
lara malolacak ye iki motörle mü • 
cehhez bulunacaktır. 

Motörlerin ku,·veti, 6.000 beygir .. 
dir. Tayyare, saatte 320 kilometre 
süratle uçabilecek ve ay:nj .zanıanja 
içinde iki mitralyöz bulunacaktır. 

'11.tüstahl.em evlerine, ma>.gr.llara 
giz enneniler bir dakika olsun 
ateşı kes uediler. 

J--ausanne, 30 (A. A.) - Dün ôg
leden sonraya doğru vaziyetteki miip 
hemiyet devam etmekte idi: fakat 
M. Yon Papenin itilafgrizliği Al -
manyanın alacaklılan arasındaki te
sanüdü kuvvetlendirmiştir. 

görUien lk1 veye. 3 senelik bir mUhletten 
sonra Alman de•leti götUrll mL'<tarm !itiz 
ve amorUsmanmm mukabili olarak keııd.I 

tarafından temin edilen ve beynelmilel tc
diyat bankasına tevdi olunan bonl'Jl:ırlıı. te· 
dfyat icrası mecburiyetinde buluna.caktıı·. 

Mezkur götürü miktar devleUer • .. a~:!l
dakl bütün borçların tanzim ve teııviyeaine 
hizmet edecek ve binaenaleyh kl3m.t aza!lll 

Bu tenakus, e.ııas itibarile biltçcnin :ı A k 
fazlasına yapıl.mtş olan tenzllAt ile Wınlt • fyoncular oope
kuk etmiştir. 

1\.lazgallarda, tahkim edilen evler
deki ennenilere kendi komiteeilerile 
Fca sız zabitleri kumanda ediyor -
Jaı d:r. M. Mac Donald, reisi srf atile, da

' 'etli devletler miimessi11erinc Al a 

Cemahlri Müttehideye verilecektir. 
Bu itlbarla Almanya borçların ~~tnln 

Vqmgton tarafından ka.buJünU intaç !Çin 
yalnu: Avrupa. deTletcler1Din 1ttih&.t etmesi 

Almanyanın harici harp borçları ile 
ecnebi devletlerden yapılmış olan flit.ikraz -
la.r 400,000,000 mark tenzll edilml;Ur. !nı -
pa.ratorluğun ıliiter Alman hUkiımetıe:rin~ 

tahsis etmit oldu4'J mebnliğ 20 ve dlğ"er 
masarif te 600 milyon tenzil olunmuştur. Şehir içinde serbest hareket et • 

me ... imkanı yoktu. Civardan yeni bir 
yardım kuvveti gelmiyordu. Cepha;ıe 
yo u. n~bi cesur halliı sokaklar
da g .. ğü öwü e hhrnmanca ç~rpı • 
şry-0rdu. Aııtepte her gün milli kuv • 
\'ctk de , zavallı ~olu · çocuk ı:re a. -
h. ~ lı on ki .. .' "ehit dU)iyorQu. 

B. M. Meclisinde dün polis teşkil.atı kanunu kabul edildi 

Bu kanunala kadınlara da sivil polis 

D mnn ~U!şi altında üzerime al
dıg rn ) · k, .ralnrz hayatlnrııır hana 
h - ıyan birk r v tan evladının mes 
ol"yeti, "hti_.rıcı, ~ilahı ve ccplrn1ıesi 
de-il, b zı m fi t irlerin açhğr 

manevi :>araları da t<>davi etmekti. 
Ve bu nokta, beni en muhta~ olduğu 
muz cephane ,.e silahtan fazla nıe~ -

olmak hakkı verilmiştir 

gol ediyordu. :. 

Her şeYi asırlaıdan beri devlet -
ten bclilemjye alışkınbir halk kütle~i 
ni bDyle hfr ecnebi jşgaline karşı kı
yam ettirmek ve onları böyle hadd 

Ankara, 30 (Vakıt) - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanarak ih-
tiyat zabitleri ve askeri ihtiyat 
memurları kanununun fiçüncü 
maddesine dair kanun hakkında, 
atideki fıkrai t~fsiriyeyi kabul 
etmiştir. Buna nazaran: 

Orta mektep me:ttınfarını ka
bul eden veya orta mektep tah· 
silini kendi mektebinde verdik-

tesirlerden kurtararak sevk •e idaı-e ten sonra en az üç sene mesleki 
dmek pek kolay olmuyordu. malumat ile beraber malumatı 

l\faamafih daha Sivastan ilk hare- umumiye de veren birinci dere
ket ettiğim gün büyük reisimdcn al- cede meslek ihtisas mektepleriy
<lığnn ıflhamla yürüdüğüm için bütün Je ilk muallim mektepleri ve 
engeller karşısında sarsılmıyarak ü- musiki muallim mektebi "ihtiyat 
mitsizliğe düşmiycrek mücadeleye de zabiti olmak noktai nazarmdan 
varn ediyordum. 

* * • tam devreli lise muadili mektep-

Kılı Al. Be lerdir.,, 
ç ı yin hatıralarmm m?ş 

rine müsaade ederek (V AKIT) a Polis teşkllita 
verdiği kısımlar burada bitmekte _ Müteakıben polis teşkilatına 
dir. ait kanunun müzakeresine geçil-

..... :....................................................... miş ve kabul olunmuıtur. Yeni 
digi kadar calışacaklarınr sö) lüvor • k ·bti. tt• v • t .. 

1 
polis teşkilatı, üniformalı ve sivil 
olmak üzere iki kısma ayrılmak-
tadır. Üniformalı polis piyade 
ve İcabinda ihdas edilmek üzere 

olarak ikiye ayrılmnktadır. Vilayet
lerde polis amiri "emniyet mü· 
dürü,, veya "emniyet memuru,, 
namını taşıyacaklardır. 

Viliyet emniyet müdür veya 
memurları kanun ve nizam.name
lerle kendilerine verilen vazife
lerden başka aynı zamanda vi-
layet mıotakasında siyasi emni
yet ve inzibat Ye asayişe müteal
lik istiUiat ıoeselesile de meı
gul olacaklardır. Yeni kanunla 
kadmlardan boy kaydi hariç ol
mak üzere kanu11da muıarrah 
evsaf ve şeraiti cami bulanlarm 
polis teıkilahnm sivil kısmında 
istihdamları kabul edilmiştir. 
Kanunun diğer maddeleri polis 
tetkilah mensuplarının derece, 
terfi, tecziye ve idari şekilleri 
hakkında yeni ahkamı ihtiva et
mektedir. 

Muhacir, rnUbadll ve harlkzede 
lere verilen emlak 

Mübadil ve muhacirlerle barik
zedegana meccanen temlik edi
len gayri menkullerin veraset Ye 
intikal vergisinden istisnası icap 
edip etmiyeceği tefsiri talebi et
rafındaki encOmen mazbatası 
okunarak kabul edilmiştir. Bu 
mesele hakkındaki encümen 
mazbatasına göre: 886 numaralı 
iskan kanunu 10 uncu maddesi
nin son fıkrasındaki "bu gibi
lere tahsis edılecek emvali iayıi 
menlrulenin tasarruf senetleri de 
damga resmi ile bilumum harç 
·ve resimlere tabi değildir.,, 

Kaydına nazaran bütün harç 
ve resimlerden muaf olduğu tas
rih edilmiş bulunduğundan tef
sire mahal bulunmadığı zikredil
mektedir. 

Meclis cumartesi günü topla
eacaktir. Jardr. J • anunun ı va e ıgı esasa a gore 

~~~~~~~~~~~·--------~~~~~~--~~~ 
Dün bu mesele hakkında belediye B 1 b k · ı · M M f K 

reisi muavini Hamit bey bir nnthnr- U gar aşve 1 1 • uşano esarevo 
rfrimize demiştir ki: h d• • h kk d b b 1 d 

- "Kömür depolarının kaldırıl - a ısesı a ın a eyanatia u un u 
ması l!zımdır. Fakat bu depoları k:ıl 
drnnak için de depo sahiplerine yer 
göstermek lazımdır. nu yerin seh
rin planı yapılmadan, limanın ;eri 
tesbit edilmeden tayinine imkan yok
tur. Plan yapılıncaya kadar uepolar 
orada kalacaktır.,, 

Depocular ne diyor? 
Diğer taraftan dava edilen kömür 

depolan sahiplerinden Hayıi Arap 
oğlu bey de şunlan söylemektedir: 

.,_ Depolardan etrafa kömür to
za yayılmasma manf olmıya maale • 
set lmUn yoktur. Bu mahzur evvel
ce düşünUlmüş ve belediye buna gö
re bazı kararlar almıştı. Bu cümle
Mn olarak Kuruçeşme vapur iskele -
sinden sonra Anı.avutköy cihetinde -
ki kömür depoları kaldırılacaktı. Ev 
ler bu cihette fazlacn. olduğu için 
mahzur bu suretle zail olmas buln -
nacaktı. Fakat bu karar tatbik edil • 
meiıUştir. 

Bizim depomuza gelince, buradan 
harice toz dağılmaz. Yalnız kömür 
reldiği zaman bitişik bir iki ev rahat 
ısız olar. nu yüzden bu e>lerder ba
zılan kiracısız kalmıştır. Bizi dava 

M. Muşanof diyor ki : "- Müessif hadise hakkında 6 kişi zan 
altına alındı. 1.'abkikat bltlnee mahkemeye verlleceklerdlr." 
Sofya, 30 (A.A) - .. Telefon

la,, Bulgar Baıvekili Te Hariciye 
nazırı M. Munanoff bugün Ana· 
dolu ajansının Balkan muhabirini 
kabul ederek Keaarova köytınde 
vukua aeleo hadise ile Türk 
amelenin Bulaar ttıtno imalatha
nelerinden çıkarıldıkları hakkın• 
daki neşriyat ve Bulgar· Yunan, 
Bulgar - Yua'<>alav mDoaıebatı 
ha.klonda fU beyanatta bulun
muştur: 

11Kesarevoda cereyan eden 
hadiseyi duyar duymaz derhal 
tahkikat yapılmasım emrettim. 
Mutasarrıf tarafmdan yapılan 
tahkikat raporunu buıün matbu
ata tebliğ edeceğim. Bu rapor
dan anlaıılacait üzre müessif 
vakanm müsebbipleri olarak altı 
kişi zannaltma alınmıı ve tahki-

kat biter bitmez bunların cü
rümlerine göre tecziye edilmek 
fizre tahtı muhakemeye ahnma

Jarı da takarrur etmiştir. 
Benim kabine riyasetinde bu

lunduium bir devirde Bulgaris
taoda Türklerin zulDm ve tazyı· 
ka maruz kalabileceklerine naaıl 
ihtimal verilebilir ? 

Diier taraftan Filibede Türk
lere iş verilmediğini ve amelelik 
eden Türklerin çahtbkları fahri· 
kalardan çıkarıldıkJarı haberi de 
doğru değildir. Tahkik ettim; 
bir fabrikadnn buhran dolayısile 
ve tasarruf maksadiyle 35 kişi 
çıkar1lmışhr ve bu 35 kişinin de 
30 zu Bulgar ve yalııız beşi 

Türktür. 
"Yunanlılarla ihtilafh mesele-

lerimiz, oldukları gibi muallakta 

durmaktadır!_ar. Aramızdaki ih
tillfı halledebileceğimizi daima 
ümit etmekteyiz. Bu mUnnıebetle 
Türkiyenin Ye, Bulgaristan hak
kında güzel bir kaç söz söyle
mek için biç bir fırsatı kaçırmı
yao ismet Paıa Hz. nin bu me
sele veailesile de hakkımızda 
gösterdikleri doıtluk Ye muhab
bete karp mlitehauis ve mOte-
ıekkir olduğumuzu bilhassa t6y· 
)emek isterim.,, 

Yugoslavya ile de iyi müna-
sebet halinde bulunmaya çalııı· 
yoruz. 

La Bulgari ne diyor? 
Sofya, 30 (A.A.) - Bugünkfi 

Labulgari gazetesi Kesarevo 
hAdisesi hakkında yazdrjı bir 
makalede Türkiye matbuatma 
hadisenin yalnıı aksettirildiğini 

ratifi layıhası 
IAyıha ruznameye 

alındı 
Ankara, 30 (Vakıt) - Türkiye 

afyon yetiştiriciler satış koope
ratifi Jiyihası adliye encümenin
de müzakere edllmit ve ruzna-
meye alınmıştır. Encümenca liyi
hanın esaslarını musip ve mu
vafık görmüştür. Encümen bil
hassa cüzi miktarda istibaalAtta 
bulunan çiftçilere kolaylık vere
cek hükümler ilave etmiştir. 
Kooperatife hissei iıtirak kıy
meti bir Jiradan yarım liraya 
indirilmiştir. 

Muallimler terfi zam
larını tam alacaklar 

AnkarL 30 l Vakıt) - Terfi edilen 
muallimlerin terfi zamlarını nışfl alalacak· 
lan hakkında bütçede mevcut olan mad
denin teşrinisani içtimaında tebdil edi
lerek tamamını alabilecekleri şeklinde 
cadil edileceği söyleniyor. Çünkü zam
mın karşıhjtı tem'n ct!ilmişrir 

Zirat krediler 
Ankara, 30 ( Vakıt ) - Zirai 

kredilerin beş seneye çı!ıarılması 
hakkında Ziraat vekileti tetki
kat yapmaldadır. 

Hicazda karışıklıklar 
Hicazda karıııkhklarm arttı

ğına dair muhtelif haberler gel
mektedir. 

Gelen haberlere göre. ErdeD 
bavalisindeki Atiretler Hicaz 

. hududuna aeçmişler, Vahabi as-
kerlerinden bir kısmını esir et
miılerdir. Hicaz hükumeti, bun
ların üzerine bir ordu sevkket• 
miştir. Yer yer kıyamlar başla
mış, &si Aıiretler Medine üzerine 
yürOn>iye başlamışlardır. 

isyan hareketinin geçenlerde 
Mtııliman olan Mister Filip tara· 
fından idare edildiği de söylen
ınektedir. 

Maamafih Hicazdaki kantıkhk· 
ların mahiyeti ve dereceıi bak· 
kında gelen haberler, mütena· 
kızdır. 

beyan ve meselenin adliyeye 
. aksettirildiğini ve mücrimlerin 
tecziye edileceklerini söyliyerek 
Bulgar hükumetinin kendi akal
liy etlerine karşı mfikellef oldu-
iu vezaifi ettiğini ve esasen bu 
vazifeleri hiç bir suretle ihmal 
edemiyeceğioi ilave eylemekte
dir. 
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Mali lşlere Dair izahat J 

Tütün, müskirat, kibrit inhisar- 1 

lan ve şimendiferler 
AbdillhaUk B.in söylediği nutkun metni 

1 Evvelki S3yımııdan maabat ı 
932 bütçesinde inhisarlardan ala

cağıll!ız va~ida.t ~G,670,000 lira o~arak 
tahmın edılmıştır. Malumu fılile
ridir ki, inhLar \'aridatından bir kıs
mı şimendiferlerin inşa ·ına tahsis e· 
dilmiştir· Tütün, müskirat kibrit 
gibi diğer kısmı da do•irudan doğruva 
''ari.datı umumiye meyanında kalır. 
lnhısarlar varidatına temas etmisken 
biraı ~~ bunların tarihçesinden bah
setm~~ı . f~ydalı görüyorum. 

Bı}.ırsınız ki, tütün inhisarı müş
terek~lmenfaa reji tarafından ida
r~ e.d!l!"ekte idi. 13 Haziran 929 da 
bır ıtılafname yapılmıştır. O itiliıf
!lhaı:n~de hükumetle reji arasındaki 
~ .tılafat halledildi. Ye memleket 
ıçın çok mühim iki madde konuldu 
B.irt itilafnamt>nin :> inci madde:..idi; 
kı, şirketin sermayesi 40 mily'>n 
Frank olarak tesbit edilmektedir 

İkinci ve çok mühim ve faid~li o
lan ma~dcsi de S inci maddesidir. Du 
madde ıle hükumet mali senenin hu
lülünden 3 ay enel ihbar etmek 
ve 40 milyonu nakten tesviye eyle
mek "Uretile şirket makamına kaim 
olabilecektir. 

Bu itilafnameye o zaman hükü
~et .~amına imza \'azeden ve şim
dı butçt.> encümeni reisi bulunan ifa. 
~an Fehmi Ileyefendi, satın alınaca
gına ve paranın tamamen veriJcbi
l~ceği!'e k~ni . idiler,. ~arşımızda
kı~er IS<', hı!; hır vakıt Turkiye;ıin 40 
mı~~·on Fr~~g! nakten tediye edemiye
cegıne kanı ıdıler. 

. n.u kanaatlerini hadise teyit evle
mı~tır ·w. Mali sene iptidasında ,·azİyet 
:dıl~~chgı 340 Teşrinicnelinde şirke-
~ .'" ar edildi. 28 Şubat :>AO ta
rı.hınde hu paranın sirket namma te
dıye edilmesi bankaya emrolundu. 
~ l\Iar~ta bu vaziyet karşısında ~irkct 
ıdareyı tesliı:nden imtina etti. o gü
ne ka~~r. kıraren bu parayı vere
~ek mı~ınız? Diye Maliye vekaletini 
ıskandıl ediyorlar ,.e Türkler bu pa
rayı "~.re?'ezler, diye son güne ka
d~r umıt be..;liyorlardı. Halbuki 
hız, .P~r~l~~ınr temin etmiş olduğu
muz ıçın ıtılafnameye istinaden İstan
bul vil~yet_ine verilen bir emirle lstan
~u ldak! hır binaya w idareye vazi
:>et ettık. Hesapları görüldü ve mu
a~ele bitti. Reji şirketinden :.ı.rn 
P.la~çosuna nazaran, hiikumet hisse
~1 •

1• •• 78,0~ lira idi. Vaziyet etme-
en u~, dört gün evv~I 26 Şubat w 

~· :rfik ek hcyctiniziı1 kabul ettiği 
?;:ı nu_maralı bir kanun ile bu ~irl;etin 
ıdar~sı doğrudan doğruya hü,kumete 
!evdı. buyuruldu ,.e bir senelik hir 
ıdareı muvakkate tesis edildi. fdarei 
muv~kkatenin bir sene içinde yapmış 
oldugu satı..: hasıMtı ''l ·27 oo•ı ı· d ı.- • - •"- • • ıra-

!r • Halbuki şirketin bir sene evvel-
kı satış muamele -inin yekunu ıo nıil
:0.n 709 bin liradan ibaretti. lda-
1~1 muvakkatenin safi temettiiü 
r ,SOO,OOO lira ve rejinin ise 3 S7S 000 
ıra bulunmak•· 'd" ' ' E ' •. a ı ı. 

11in l -~sen tetkik edilirse reji şirketi-
30 seneı·~eh 1913 senesine kadar olan 
torİuk hud ayatında bütün impara
temin eyleJ~~~ a~ah_ilinde hüluimete 
suna nazaran ı O mı menfaat plünço
ya çıkmamıştır·. 11.000 altın~an f~zla-

. öre bu 340 sene.sındekı rn-
yıçe g nun k:'lğrt para ola-
ı:tk tutan ~,.340,0oo hin Jiradan ibaret
tır. Jdareı .. muv~~katenin Yt>rdiği 
bu netice, gosterdıgi itilafname vapı-

L . 

Tagami bir tabak aldı üzerin
de Jokma lokma kesilmiş et ko
yarak yere bıraktı. Sonra Koharı 
çağırarak hamamın yakılmasını 
emretti. Sonra Nataşaya dedi ki: 

- Yarın gidersiniz bu gece 
geç oldu. 

- Hakkınız 
beklemek daha 

- Çok ali. 

var itti, yarını 

iyi olacak. 

Çaydan sonra ateşin kenarında 
bir müddet sakin durdular. Ni
hayet Tagami bir tarafta siga· 
rasını çekiştirirken diğer tarafta 
lakayt bir tavır takınarak dedi ki: 
.. Tagami fena adamdı değilmi? 
Oteki mösyö nazik ve zariftir. 
Onunla mesut o~ursunuz. 

- Hayar itti yanılıyorsunuz, 
Viyanada bOyük bir sinema re· 

lırken, millet ve hükümet me11faatine 
durendişane hareket edilmiştir ve isa 
bet edilmiştir .. 

Arzettiğim gibi bir ·ene için ihdas 
edilen bu idarenin verdi~i netice böy
le olunca, bunun bir sene daha tem. 
didi düşünüldü. Büyük Millet Mec -
lisi 926 Şubatında kabul ettiği 7:34 
numaralı kanun ile bu müddeti 930 
mali senesi nihayetine kadar temdit 
etti. 

Bilahare tiitün hakkında 1001 nu
maralı bir kanun kabul buyurdu. llu 
kanun mucibince 931 iptidasında 
tütünün tekmil muameJatmın hüld'ı
met inhisarı suretile idaresi taı:;rih e-
dildi. Ayrıca 1660 - 661 numaralı 
inhL<;arların idaresi hakkındaki ka-
nunla bütün inhisarlann ne suretle i 
dare edileceği gösterildi. 

Bunun da temin ettiği varidat şu
dur: 

311 de mali sene iptidası değiştiği 
i~in bu sene 15 ay itibar edilmiştir. 

341 de 16,149,000 Lira 
926 da 18,740,000 " ' 
927 de 18,850,000 " 
928 de 24,110,000 " 
929 da 2.'3,500,000 " 
930 da 20,500,000 " 
Cem'an 143,860,000 lira bir ,·aridat 

temin etmektedir. 
İkincisi müskirat inhisarımızdır. 

790 numaralı kanun ile bu iııhisarın 

devletçe idaresi kabul edilmiştir. 
Enelft bir şirket marifetile idare o-
lunduğuşirket muvaffak olamadr, if
hls etti. Hükumet inhisara nziyet 
etti. 

Kendisi idareye· başladı. 926 dan 
itibaren alınan hasılat berveçhi ati
dir: 

926 da 3,0S.i,000 Lira, 
927 de 3.000,000 " 
928 de 4,275,000 " 
929 da 3,6SS,OOO " 
930 da 3,302,000 " 
931 de ~ 3,801 ,000 " 
:Mecmuu 1~430,000 liradır.• 
Kibrit inhisarı işletmesi ~trkete 

verilmişti. Şirlıet tnahhütatını ifa 
edemedi, muvaffak olamadı, clc\"let
çe idare edilmiye başlandı. Bilftha
re hu inlıisarın i)etilmesi bir grupa 
Hrildi. Ve bir fil! i tikraz aktedildi. 
Jiibrit inhisarın~an: 

926 senesinden itibaren l,2i0,000 li
ra, 927 de 1,296,'000 Ura, 92.. de 
1.!iS9.000 lira, 929 da ı,S3:>,ooo lira, 
930 da l,fi30,000 lira ve v:n de 1~00.000 
lira varidat alındı. Un üç inhisarın 
,·aridatı doğrudan doğruya şimendi -
ferlere karşılık olarak gösterilmijtir. 
Onun için onlan ayrı olarak gös
terdim. 

( Der~am edecek) 

Talebe kampa çıkıyor 
Lise ve orta mekteplerde im· 

tihaclar bittiği için askerlik dersi 
gören talebeler yarından itibaren 
l<ampa çıkacaklardır. Vseler Pen· 
dikte ve orta mektepler de iste
dikleri yerde kamp kuracaklar
dır. 

jisörüdür. Roznuvar da tesadüf 
ettim. Bana bir filim çevirmemi 
tekJif etti ve yol masrafımı avans 
verdi. Sinemada çok para veriyor
lar. Taliimi tecrübe etmeğe karar 
'Vermiştim. Sonra çok zengin o
larak tekrar yanmıza gelecektim. 

Sert bir tavırla sözünü kesti: 
- Tagami fakirdir. Fakat 

ıizin paranıza ihtiyacı yoktur ne 
iç~n bi~ haber vermeden üç gün
dur evı terkettin;z? 
• - Çok kederim nrdı da on· 
dan bana karşı pek sert davra· 
nıyordunuz. Arhk beni iıteme· 
diğinizi zannettim. Fazla rahatsız 
lık vermekten çekindim. 

Bu söıleri uzun bir süküt 
takip etti. Tagami ıigarasını 
bitirdikten ıonra tabJado ıön-

) SPOR ) ) 

Bugün · 
Fransızlarla ilk defa 

karşılaşıyoruz 
Fransız futbolcuları, bugün ilk 

maçlarım Taksimde Fenerbahçe 
takımımızla yapacaklardır. F e· 
nrebahçenin Hüsamettio, Yaşar, 
Ziıa, Cevat, Muzaffer, Fıkret, 
Lütfi, A ' Aettin, Zeki, Niyazi, 
Hadi ..• şeklinde çıkacağı anlaşıl
maktadır. Fransız takımı Paris 
ıampiyonluğunu kazanmış, genç 
ve hayli kuvvetli bir teşekküldür. 
Kazanmak azmile oyoıyacaklarını 
tekrar ettikleri için maçın çok 
heyecanlı olacağı muhakkaktır. 

Fransızları sahamızda ilk de
fa göreceğimiz için maç netice· 
si hakkmda biç bir tahminde 
bu'unmıya imkan yoktur. Bu 
tahminlere, ancak birinci maçı 
gördükten ve Fransız oyuncula· 
rının gerek ferdi, gerek takım 
halindeki kudretleri hakkında 
az da olsa malumat edindikten 
sonra, a-irişebilmek mümkün ola· 
caidır. 

Fransız takımında, dün de yaz
dığımız gibi merkez muhacim 
olarak lzmirli Vahap bey oynı-
yacaktır. 

Misafirlerimiz Fenerbahçe 
stadını gezdiaer 

Racing Club oy~ncuları dün 
öğ eden sonra Kadıköyüne gi
derek Fener bahçe stadını gez· 
mişlerdir. 

Fransız futbolcüleri evvelki 
gün de Taks:m ıtadını gezmiş
lerdir. Fransızlar taksim stadını 
hiç te beğenmemişler ve Kadı
köy stadının uzakta bulunması 
yüzünden takımlarının sert bir 
sabada oynamak mecburiyetin· 
de kalmasının şayanı teeısüf ol· 
duğunu söylemişlerdir. 

Fransıılar bu vazıy,etin maçan 
neticesi üzerinde tesiri görüle-
bilece§i fikrindedirler. 

Dün geceki Boks 
Büyük bir haksızlık 

yapıldı 
Dün gece, evvelki gün işaret 

ettiğimiz Jozef Levi - Mıladoviç 
maçı şebzadebaşında yapılmıştır. 
Sayı heaabile Milldoviç iaiip 
ilan edilmiştir. Fakat bu bükmii 
biz haksız buldutc hiç değilse 
maçın berabere bırakılması icap 
ediyordu. 'f afıilltı yarınki sayı· 
mızda vereceğiz. 

Sultanahmettekl terzilik mek· 
teblnde dUnkU merasim 
Dün, Sultanahmetteki terzilik 

mektebinin ilk r:nezunlarma me· 
rasimle diploma dağıtılmıştır. Bu 
sene mektepten mez.un_olanlar 

dürdü. Kalktı gerindi ve dedi ki: 
_ Tagami yorgundur. Uyu· 

yacak. istediğiniz gibi hareket 
edersiniz. Banyo ııcaktır •• 
Odasına çıktı. Nateşa yalnız 

kalınca düşünmeğe başladı. 
Duvarda asılı duran Mikado· 

nun tasvirinden ilham bekledi. 
Sonra Tagamintn yanına git
mekte geçikmek için yüze ka· 
dar saydı. Gaddarlık etmek, 
aşı kını beldetmek istiyordu. Fa
k at tahammül edemedi. Çı· 
kıp banyo etti, vücudu henüz 
suyun ılıklığını muhafaza ettiği 
halde yatakta yerine uzandı. 

Japonyalı maşukasına yaklaıtı 
kuJağına mırıldanıyordu: 

- Size karşı fena hareket 
ettim. Çüokii sefir beni çağırdı, 
sizinle beraber sokaklarda dolaı
maklığımın fena tesir yaptığını 
ıöyledi. Siz varken eve resmi 
evrak getirmekHğime mani oldu. 
Taıami çok bedbaht oldu. Tok· 

Adliye Koridorunda Cinayet 1 
1 Üst tarafı ı inci sa) ıfadaJ ri 802 numaralı tramYay kondükt3 • 

doğru akan kalabalık, korkarak, sa- tüdür .. Diğeri sivil taharri memuru 
Mazhar efendidir .• Kondüktör, büyük 

rarak kaçışan insanlarla dolu.. bir cesaretle caninin tabanca tutan 
Ne oldu? .. Ne oluyor? .. Herkesin koluna sarılmış, .Mazhar efendi de, 

biribirine sorduğu bu .. Kçışanlar, ha bileğini burarak tabancayı elinden 
diseyi merak edenlere anlatıyor- düşürmiye muvaffak olnbllmi tır. Ha 
]ar .. Rh·nyetler muhtelif.. Cinayet, san bu defa belinden ufak bir kama 
ikinci ce7.a mahkeme. i içinde olmu~- sıyırmı;;. ve etrafına hücuma hazırlan 
Hayır, önünde olmuş. Vurulan kadın mıştır. Uadbe mahalline çok geç .. 
mış, değil, bir erkekmiş. Olmüş hafif meden jandarma ve polis kul"•etleri 
yaralıymı~ .. Cani kendini yakalıyan • yetişmi~lerdir .. Çılgın adam bu sefer 
lara hücum ediyormuş.. zabıta kunetlerile de boğu~mak is • 

Şimdi koridordaki hınca hınç ka - temiş, yüzü gözü kan içinde ka1nıış 
labahğa, bütün daire memurları da ,.e nihayet dört taraftan kıs kıvrak 
kanşmış bulunmaktadır .. Bir kaç da yakalanmıştır. 
kika sonra: tik müdayatı adliye doktorunun 

- Geliyor .. geliyor.. odasında yapılan yaralı Mustafa 
Sesleri .. yeniden kaçışmalar ve derhal Cerrahpaşa hastanesine knldı 

koşuşmalar .. Kaçmıyanlar, gerçi geri r.ılmış ,.e kendisine ameliyat yapıl • 
çekilt-rek yol açryorlar.. mıştır. Hastanenin \"erdiği malıi~n • 

Hadisenin faili yakalanmıştır.. ta göre, mecruhun sırtından gıren 
Beş altr jandarma neferi bir o im - kurşun sol memenin aıtm~a kalm~ş, 
dar polis ortasında, yüzü gözii kan ikinci kurşun dn karnı delıp geçmı~: 
içinde, hırpani kılıklı hir adam .. Her tir. Ameliyatla, memenin nlttndakı 
tarafından sımsıkı kananmıs Jıir kur~un cıkarılmakla beraber, zaval
halde .. Kurtulmak, etrafına saldır - lı Musta~fanın hayatından muhakkak 
mak istiyor .. Arkadan ça~aflı bir surette ümit kesilmiştir. 
kadın saçlannı yolarak, dizlerini dö Mustafanın ,·urulu;;una çok yanan 
verek ve haykırarak tepiniyor. Gene Hasanrn karısı Nuriye hanımı uzun 
birkaç saniye sonra uzun boylu, si- bir milddet te~kin kabil olamamış, ka 
yah t-lbise giyinmiş hir adam - ki dın a,·az a\'aZ haykırarak adliyeyi 
vurulan adamdır - koltukta gr~irili- helecana dü:;ıürmüştür. Bir aralık mü 
yor .. inliyor .. Fakat, çılgın gibi hay- başirler bu kadını adliyeden çıkar -
kıran kadının feryadı ve koridorun mak istemişlerdir. Bu hareı.ct Nuı i
kulak zarını patlatan uğultusu ara - ye hanımı büsbütün çileden çıka.·mış, 
sında hu inilti çok hafif kalryor .. Ya sırtından çar:>nfını sırırma ınn, ba • 
rah adam, ilk müdavatı yapılmak ii· şından örtüsünü atmasına ''e öteye 
zere adliye doktorunun odasma t..ışı- heriye saldırma ına sebep olmuştur. 
mrken, yüzü ve gözlerinin içi lmnlr Dimnğen ~iddetli bir buhran sceçircn 
katil, kudurmuşa benzi.ren bir hal i- zavallı kadın da tedavi altına alın • 
çinde kapı altına tıkılıyor.. Derhal mıştır. 
müddeiumumilik vak'aya vazıyet e - Rivayetlere göre Hasan ile l\fus • 
diyor ve tahkikat başlıyor.. tafa arasında bir kadın yüzünden 

Vak'ayı yakından görenlerin ifa- bir muhakeme geçmişmiş. 

deleri. ş~dur: . . .. .. Şiir kitabından PJkan 
lkıncı ceza mahkemesının onun - "" 

de, hafi damların bitmesini ve aleni da va 
muhakemelerin başlamasını bekli -
yenler, salonu terkeden hırpani kılık 
1ı bir adamın, duvar kenarına yana
şarak pusu kurar bir vaziyet nldığr
nı farketmişler fakat şüphelenme w 

mişlerdir .• 
'fam bu sıradadır ki, nvulmtile 

birlikte gene muhakemeden ve kori -
dorun baroya giden cihetine doğru 
yürümekte olan birine karşr (•sra ren
giz tavırlı adamın elini beline attığı 
ve brovning sistemi tabancasını ~ek -
tiği görülmüştür. 

Birinci adam Hasan, ikinci Mus
tafadır. Basanın !'ilfıh ç~kişini gören 
ler bil) ük bir korku \"e telfü; içinde 
:kaçı~en, g<Sztr JUınlr cani, $.ışıla w 

cak bir soğuk kanliılıkla tabanca ıı:ıı 
Mustafanın üzerine doi:.rrultmuş. ııi -
!itan nlmrş ,.e atcşlcmi:.tir ... llk kur
şun her şeyden bihaber l\fu:;tııfanın 
sırtına saplanmıştır.. 1\fustaf.ı, bir -
denhire vurulduğunu nnhynmnmrş ,·e 
ş.ışkınlıkla geri dönmüştür.. Zerre 
kadar h<>yecana düşmiyen ,.e eli tit
remiyen cani, hedefini şn~ırmnc1an 
tetiği ikinci defa sıkmı:;;tır .. l\lusta -
fanın tam karnına isabet l'dcn ikin
ci kurşun, delikanlıyı yıkmı , fakat 
çılgına dönen cani, rernh"crini ateş • 
Jemiye deyam etmi · ,.e boş:ı gidE'n 
bir üçüncü kurşun daha sıkmakta g~ 
cikmemi~tlr-

l.lçüncü ku111undan sonradır ki, 
etrafında bulunan ,.e ka~mı) an bir 
kaç kişi, hiç umulmadık bir znman -
da vukua geien hadi enin şaşkınlı -
ğmdan !'ıynlabilmi:;;ler ,.e Basanın 
üzerine atılmışlardır_ Ilunlarclan bi-

12 talebedir isimleri şunlardır: 
M2cide, Nuriye, Adıılct. Hüsniye. t\lü· 

fide, Melek ( lanımlar 'C l lü ·nü, Ahtlul· 
!ah. Suleyman, Orhan, Mehmet Ali ve 
Yu~uf efendiler. 

yoya aleyhimde yazacaklar ve 
ıiyasi istikbalim mahvolacak o 
vakit ıiz başka bir zengin mös
yö ile mesut yatarsınız, değil mi? 
Kadın inledi: 
- Hayır itti memnun olmam. 

Ben fena bir kadın değilim. F e· 
laketinize ıebep olmak istemem. 
Viyanaya gideceiim, beni unu
tacalumız, vazifenizde kalacak-

' 
ıınız. 

- Eğer Tagami'yi seviyorsa· 
nız yanında kalınız, yalnız kendi
nizi reklim etmeyiniz. Rusları 
buraya toptamaymıı. Gösteritsiz 
bir halde yaşayınız r 

- Ah itti ne yapsan kendimi 
gözükmez bir hale sokamam. 
Bundan başka · Uyemaçın size 
ihanet ettiğine eminim, beni ıe· 
farete haber verir .• Halbuki Vi
yanada çabuk meşhur olurum. 
Milyoner olduğllm zaman sizi ya· 
oıma alırım. Artık çalaşmıya ih
tiyacınız kalmaz. 

(İkimiz) isimli iir kitabı mugn • 
yiri ar ve haya görülerek, l.itabın 
müellifi Yaşar Nabi Beyle !;itabı ba
san mr.tbaa sahipleri Hacr Bnıin. S;ı 
lih efendilerin birinci ecza mahkc • 
mesindc başlı) an muhakemelerine 
dün de devam olunmuştur. Su~lular 
dünkii celsede müdafaalarınr )ap • 
mışlardır. Mahkeme evrakın tetkiki 
ne ,.c hükmün 10 temmazcla ''"ril • 
me ine lmrnr vermistir. 

Etabli rumların mü
him bir iddiası 

Şehrimizdeki Tlirk vatandnşı 
etabli Rumlara Amıdo~uda bı
raktıkları em'ake mukabil taz
minat dağıhlmasma başJandığı 
ma!umdur. 

Elabli Rumlardan bir kısmı 
muhtelit mübadele komisyonu 
Türk murahhaılığına müracaatla 
şikayette bulunmuşlardır. Jddia· 
}arına göre tev;?iat listeıine ev
velce etabli Rumlar tarafındnn 

işletilen bazı maden ocakları da 
dahil edilmiştir. 

Maden ocakları t'lasen hüku
mete ait bulunduğu ıçın bu 
Rumların hiç hakları olmadığı 
halce tazminat tcvz·atından iı· 
tifade etmektedirJer. 

Alakadarlar kırk kadar imzah 
bir iıtida ile meseleyi komiıyo
na bildirmişlerdir. MeseJe beş 
murahhasımız Şevki bey tara
fmdan tetkik edılerek bir kara
ra bağlanacaktır. 

Tagami bir büyük dip:oma t, . 
bir sefir olmak arzusunda idi. 
On beş yaşında çalışmaya baı· , 
Jadı. Siz çok naziksiniz. Teşek-

kür ederim fakat teklifinizi ka- . 
bul ederr.em. Demek Tagami 
yi seviyorsunuz. 

- Of. 
Uzun müddet konuşarak ıe• 

viştiler. Sonra el ele uyudular. 
Ertesi günü Nataşa gidip Mu· 

rayı gördil ve haber vermeden 
evinden ayrıldığından dolayı 
af diliyerek vaziyetini anlattı. 
Mura şaşmadı: 

. - Roz Nuardan dönüşte ıeni 
bulamayınca tereddüt etmeden 
öfekinin yanına gittiğine hükmet· 
tim. Fakat Viyanaya gitmek va
dinde bulundun, burasını unutma! 

- Tabii fikrim değişmedi •• 
Ben o kadar aptal mıyım? Sö
zümün doğruluğunu sana ispat 

ed~ce~im. 9e1 ~eraber pasaport 
daıresıne gıdelım; sen herkesi 
t;:mırsın, deliletinle çabuk pasa• 
port alırim. 

(Blt1Mdll 
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Kaçakç1lık bahsi, Belediyelerin vaziyeti 

Kaçakçılık, inhilal etmek üzeredir --
B~le~i~~tnr , Herli~en nı~e~s~seı~rinıiz~en~ir 

~~~~---··--~~~~~ 

Şükrü Kaya Beyin sö .. y!edlğl nutkun metni 
(Dünkü sayımızdan devanı) ı 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Jleye
f endi, Reşit "Gazi Antep,, in bir su
aline cevaben demiştir ki: - Vefiat
tan ve tevelhidattan fazla oldaı'.:'unu 
söylediler. 

MJlayır, aksini söylediler, seslerf,, O 
halde yanlış anJamışınız. Şüphesiz 
bu cihet arasxra ilmi olarak münakaş,ı 
ediliyor. Pnknt gerek idarl görüşler, 
gerek idari raporlardan anlnş1ldığına 
göre; mekteplerin artmasından ke:na
Ji şükranla nrzediyorum. 'I'evelJuda
tm daima artmakta olduğu görül
melttedir. 

Mcyit behemehal gömülmiye muh
taçtır. Do:itor, muhtar \'e ölünün 
"·eliJerl haber vcrmiye mecburdur. 
Aksi takdirde tecziye olunurlar. m. 
naenaleyh. ölUlerin nüfusa ka) df.dil· 
mesi bu metburiyetten iJcri geliyor. 
Halbuki çocuklar, l.öyliilerc'ien sarfı 
nazar, şehirlerimizde bile bize yakın
dan alakası olan bir buçuk ya~m
da çocuklar bile eski bir iti,Yadın ne
ticesi olarak aliikası nüfus~..n lmyde· 
dilmiyorlar. İhmal ediliyorlar. l\Ia
amafih çocuk Joı;un da niifusa 
kaydedilmesin Ye yiizdc eJJisi mekt,Jm 
'kalsın. Çünkü çocuğun kaydedilme
si niha~·d bir ist&tistik mcselr i
dir. Zaten diğcrmemlekctkrde hu 
belediyelere hm·a!c cdilmis bfr kc;·fi· 
yettir. • ~ihayct Jrnlrn .u ınr 'ı•ni· 
yeye teallfık eder bir... ::lcdir. Yo •• 
sa <levl<'tin ku(lrct '>e ku netine k1· 
tiyen maddi tesiri yoMur. 928 dr 
yaptı·'iımız f t."Hstiltte nüfu umuznn 
l •J r.1ilyondan fazla olda~u nıe da· 
nn çıktı. Sonu sıfırlı \'C vuvarlak 
be~H "n" erde umumi tahrir yapa
cal • !:30 da yapm~dık. llüyut· 
talıri · 93i lmlnııştır. Yapıl&cnk 
büyt11\ tulıı ·rı nüfr undan .sonra bu 
küı .. ıL n · z _uyliyecek zamanın Da-
hili}~ ' .dli ·111di gcrelt memtrketi 
dolaşan l!l(!buslar, gerek idare amir
lr.rinin ve ~er kse diğer vatandn"
larm ~üvlediği gibi T"" · dyc nüfusunu 
16 '~ ·•tti 17 mil) cnı.tır, cHyece'"tir. 

w· rif:inde dcı-;. n r cuktarn ;1ii-
rı: (n Da :llye ,.e Adliye 

ü tt>r=-1, n tom:s:} on ~ npmıştr • 
Ill! oml:.) on cocuklann teselli me

sele~· (' l.ıir neticeye ''fısıl oldu. Bıın
lı. r- d:-rm m:ıhl.eme hüJHniine 
h; Ct't !.almadan l<anunu ml'C t•n1 allkfı· 
rn• ı• inde nii.fusa kr.ydi temin e-ı 
dilm" . 
Smı Beyefendi dediler ki. benim 

maksadım. irtica ııare';cti dr writ, I 
ı ·m olursn olsu!l, ynkın bir c·c ten t'I 
ı · · meslektaşımı t"kzio e1m 1c lJe. 
n· 0

<'
0

11 hir ZC\"k el 0 ıldir. Ha! i' n ~ 
ten zühul etmişlerdir. 

irtica harehetl 
rtica hareketi dedikr. n~ndcn:z 

dedim J.i; ondnıı ~onra irti ca lrnrr -
keti o m m tır. l rtica ha ret,eU ı-;: • ., h 
R • r ' :, dır . Demi~tim. flc • 
nim r.özlcrim. l;endif;ine masnıf olur. 
Iluıı1 11 ırı teş•'kldilün <len evvel ,.c <le • 
d:virn ıi h lki tarihi cok ~rrin zn -
rn~nlnrına aittir. '{ clfsi i İl' eli 
etmek ist{'ırı , yok. bu Farı. ve 
garp davflnıızı da]la cl~rin ar ve 
kRh~ :ıtin kimin "t olrlu~u11°u ar -
.zederim. Her halde hi7 ka1'nhntli 
ol C"'" vazi~·ette de i iv, hit· l. glin 
eseri islfıh edere{{ ' ''ilfı' <ıtlcrini 
J,!a rp 'ilfıyetlcrimiz gibi cumhuriyr.tin 
:iz"ı. kanunlarından miist('lfit ttm~h 
istivoruz. Ye or, da §ahıs ve ziim
re "· llübiinii kaldırncnğız. !\fiica. 
de1emiz sistem mür delcsidir. KlJ
runu\ ur.ta ile nsri cumhuriyet uı1rn
ş!yor. Ilelıemchal cürnhuriyct ga. 
lıp grlercktir. 

KDçakçllık 
Knçakçılık davusına gelince: şnrk· 

ta daha cok olmuştur. Bu d:n·n]ıır 
?ıfoc isi !'ılide miizakere edilirken eok 
bah~c~ildi. nunun e babı çoktttr. 
Evvela hudut vaziyeti saniyen giim
rük ' ·aziycti. }ekdiğerlnl tnnıyan a
clnmlarm bulunması ve saire bu me· 
sele lıal edilmi<; olduij"Q için tekrardan 
içtinap ediyoruz. Milfcttişi umumi· 
lik, valiler \C jandarmn ,.e hudut 
kumandanları kncakcıhkla ço!• mes
gul olmuştur. Fakat b 0 hemehal n. 
l\l. Meclisinin miidahalcs.i Vl' n. M. 
l\lecli inin kanunu lazım gelmiş Ye lı11 
kanun ynpılclıktnn sonradıı ki, Jm. 
ç~!.çılık orada lflfıs etmiştir. Rir 
müfetfü::i umumi ve ,·alinin tlindc 
bulunan saHihiyctleriıı fevkinde iecl· 
bir nlmak lnzım imi ld, bu kanun 
~apıldı. . Iüf ettişi umumi ve va·
lıler bu noksanları görmii ler ye yap
mışlardı. n. M. Mcc1islnin aldrğı 
h!1 tedbir ve husu t mahkemeler s:ıve
sı.nde kaçakçılık fohilftl etmek iızc-re· 
dır· 'B~n bunlarr, bildiğim rnpor
Jara fstınaden söylemiyorum. Suri-

,,...ıeıertnde okudum. Orada yer 
yer T·urulan kaçakçılık merkezleri 
i~lıilal etmekte ve dahile doı?ru c~
kılmektedir. Tabii ayni şiddet de
"'3.Dı eder. Ve Büyük Millet Mec-

rstanbul Evkaf MUdUrlUOUn· 
den: 

.. E.~·k~fı mülhııhdan Topçubaşı Ab
<lulmumın ığa \•a kfına ait Tophanede 
·ı~?pçular caddes~nde 326 numaralı kasap 
~!lkkdnı 22 1 lazıran 1932 ınrihinden 21 
1 ~mmuz 1932 tarihine kadar bir ay 
ınuddctle pazarlık surctlle kiraya \'erile· 
ceğindcn t:ıliplcr Istınbul Evkaf Müdl
riyetinde Mtılh•ka kalemine ve yevmi 
mczkOra kad:ır encümeni idareye müra
caatları. (3004) 

ı.--Takvim --, .. 
Cuma 

1 Temmuz 
26 Sefer 

GUn <1oğu§u 

GUn ba~ı 

Sabah namazı 

Öğle .. 

İkindi .. 

Akşam • 

Cumartesi 
2 Temmuz 
27 Sefer 

4,33 
19,45 
~.12 

12,17 
16,18 
19,45 
21,47 

2,13 

177 

187 

HA v A - DUn mcaklık a.r.nmi 23, u~a
ri 1' derece olarak tesblt edllml,Ur. nı;ıt.in 
rUzgAr poyrazdan ınUtehavvU nUraUe ece -
cck ve hava açık olacaktır. 

sı>r, 13,05 konser, 18,30 kon.ıer, 20, ll> lt0nsc:-, 
23,10 çlgan orkcstr~ı ile kon$er. 

OSLO (1701,• :m) - 18,80 pl!ık, 2M15 
t.ııvec Non:e~ futbol m04:ı, 21,'6 lconı;<',r, :a 
mUsaha.be, 23,115 şarlu. 

MOSKOVA (1304' m) - 12 haber, 16 
edebiyat, 115 ziraat, 15,30 musiki, 18 gazete, 
16,30 hıı.bcr, 17,10 muslkt, 18,10 musiki, 18.30 
haber , 20,10 m1.11likf. 22 lngllizce nc,,nynt. 
VARŞOVA (Htl m) - 13,415 plAl(, lU!i 

plAlt, 16,10 plı1k, 16,3:5 plAk, 18 mandolin 
konseri, 19,20 dnns, 20,45 Vllnodan, 21 e-n -
tonik konscr, 2Z koııser, 2:ı.110 c!nn.s, %3 
dans. 

KON1GV0ST,ER llAVZEN (l68~ f'ı) -
7 jlmna.stlk, 7,U5 konser, ı~ plik, 13 kon -
ser, 17,30 l:oru:cr, 18,30 Elzans hakkında, ~ 
ı:en!onlk koruıcr, %2,31'i askeri koruıcr, rz ~·) 
druıa. 

PARİS (1723 nı ) - 7,45 ji1J1naı;l,It, 8,~:5 
ola.k, 13 muscvilcre kon!cran:ı. lS,30 pl!J<, 
~o musiki, 21 tiyatro, 22,30 konser. 

Yann 
V!YA."A (l'i17,2 :m.) - 12.:ıo konser, 

14,10 kon.sor, 11> Tovbcrin ıarkrtan, 18 A -
nııu:onlar, 17 org, ıs konser, 21,3:i opera, 
23,HS çlgan mı.urlkiai. 

BOKREŞ (394,2 m) - 13 pla.k. U p1Ak. 
ıs orltestra, 10,10 orkc3Q-a, 20,20 ;>Ul.lc, .n,20 
Uyatro, 22 romen mııslklsl. 

ROMA (~4J ,2 rn) - 13 pll\l<, ll,4ll kon
ser, 18,30 konser, 21 plt\k, 21,45 opera. 

:·····················:············ .. -······-·-···-······················-···········-.-........ • c 
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i i : Bute . . . . . 
aaaawaa•aaaaaaaa•-•••••••aaaa .. aaaaaca•H ...... .-...... aaaaaaaaaaaaaa .. •aaaaaaaaaaaau .. aeaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaa• 

Mösyö Leona Larto, dört aydanbe- Evet bir kart aldım. Sıhhati yerinde 
ri somurtuyordu. Artık sabahlan ay - imi~. Sizi görmek istiyorum, azizim 
nanm karşısına geçerek .senelerin te - DanyeL. Pek müstacel bir iş için. Pe· 
siriyle hırpalanmış simasını düzeltmi· ki, teşekkiir ederim, saat on dörtte 
ye lüzum görmüyordu. Vaktile adeti bekliyorum. 
olmadığı halde zevcesini ziyaretlerin Muayyen saatte mösyö Danyel 
de takip ediyordu. Fakat bulunduğu Farj kadını ziyarete geldi. Zayıf, saç 
yerlerde eskiden adeti olduğu gibi ları J<ırçıllaşmış, narin bir zattı. Ma .. 
tatlı tatlı sohbet edeceğine, durgun dam Larto, şöyle öyledi: 
durgun düşünüyordu. --: Oturunuz, azizim. Davetime he • 

Madam J...arto, lcocasının böyle buh· men icabet ettiğinizden dolayı mfn • 
ranll devreler geçirmesine alışmıştr. nettarınmm ... Sizden bir hizmet tale
Fakat şimdiye kadar hiç bir ,·akit binde bulunacağım. Zevcimin çocuk -
Leons L:ırto'nun dünyaya kUskünlüğii luk arkada§ıydınız. On üç senedir o -
bu kadar uzun sürmemişti. Kadın, Ü· nunla evliyim. Benim de dostumsu • 
mitleniyordu. Acaba lcocMı uçarılık - nuz .. Hem sadık emin bir dost .. Iltma 
tan müebbeden vaz ge~miş miydi? eminim. 

Birdenbire ümidi .kesildi. Mösyö - Bana emin olabilir iniz... Her 
Leons Lırto, adetinden eYYel e~·e g-el- türlü emrinizi ifaya hazırım. Ne ya
di ve zevcesine güzel bir yüzük takdim pacağım? 
ettikte:ı .o;onra, o akşam bir kafe kon- - Zevcimden ayrılacağım. 
sere götürmek tetdifinde bulundu. Mösyö Farj, hayretle irkildi. Iin-
Yüzüğü ,·erirken: dın, dernrn etti: 

- Sana ne kadar da yakışıyor, Ji - - 7..evcimden hoşanmıya kat'iyyen 
nacrğım ! karar verdim. nu kararımı son seyn-

Diyordu. l\Iadam Lartonun ismi, hati neticesinde kafileştirdim. Artık 
Rejina idi. l{ocası ona "Jinacığım !., tahammiilüm kalmadı. Daha evlcndi
diye hitap ettiği :r.aman, kadın, hu ha- ğimizin senesinde birkaç ayda bir e
reketin bir hayır alameti olmadrr{ını yahat ctmiye başladı. En·clla inan • 
bilirdi. l~inden düşündü: mıştım. Zengindir, meclisi idare azast 

- Hoppala! Geııe başlıyor! bulunduğu bkçOk fabrikalarla mün -
Az kalsın "Ne vnldt seyahate çıkı- hasıran meşgul olmaz. Fakat ldm bl -

yorsun? .. diye soracaktı. Fakat us • lir belki gitme~i lazım, di}'ordum, za
mayı tercih cttL Mösyö Larto, devam mania işin hakikatini öğrendim. Her 
etti: seyahate çrkışı bana ihanet için mis. 

- !kimiz haşhaşa §Üyle bir eğleni - Bir metres tutuyor ,.c onunla on beş 
rfz. Yeni bir seyahate çıkmıya nıec • gün bir ay yaşadıktan sonrn bıkınca 
burum. Bnzr işler için lngiltcreye gi. tekrar eve geliyor. Dunu siz de benim 
deceğimH. kadar bilirsiniz ya! •. 

Gene seyahate çıkmıya mı nıecl>ur Mösyö Da.nyel Farj itiraz edeme· 
sun'! di. Kadın diyordu ki: 

füı.dın, bunu ~orarken &esi titre - - Bilmediğiniz bir noktn vnrdır. 
mişti. Fakat mösyö Larto, bunu far • Jfcr ihanetini C\-Veldcn haber nhrım. 
ketmedi. Sızlandı: lhnnet edeceği zaman bana bir nıü -

- Heyhat! Düpark, kendi ile bera. cevher alır, gezmiye götürür. Pcı::in • 
her gitmemi istiyor. Yapacak miihim den seyahate ~ıkacağını söyler. Yenf 
bir iş var •• O, İngilizce bilmiyor. Den metres,ile bal ayını geçirdikten sonra 
ise güzel konu urum. Parlse avdet eder. Bir mil<ldet arası-

Karı koca odalarına çekildiler. ra onu görür. Sonra bıkarak mu11ta . 
Madam Larto giymek istediği clblseJi zaman evde kalır. O vakit yüzü ek • 
hizmetçi kadına çı!mrttırdı ,.e süslen. şir, gittiğimiz yerlerde somurtur. Bir 
di. Aynana baktı. Henüz güzeldi. }'a- çok defalar onun gltmesfle beraber 
kat yüzünde büyük kederlerin verdi- dostlanm olan kadınlardan biri tle 
ği hazin bir hal görülüyordu. Artık seyahate çıkar.. Artık talıammüliiın 
son derece meyustu. Umidi kalma _ kalmadı dedim ya! 
mı~tı. • • * Mösyö Farj mırıldandı: 

Uç gün sonra. Mösyö Larto gitti. -za,·allı dostum. Sizin gibi bir l<ol'ın. 
Madam ı.arto. birkat gün diişündük _ -:- Bana acımayı~ız. Artık n:nı> çek 
ten sonra eşyasını topladı. Koca mıyorum. Skandnh evmcdlı;imd n 
b. · ına · d" 1 d 1 b" ır mektup yazdı. Mektubu yirmi de ~ım ıye m ar ayrı marnış, ır gUn 
fa değiştirdikten S9nra nihayet ~eJdi: uslanır ümidini beslemiştim. Fa!cnt 
nf milna ip buldu. Sonra bir sahalı n~·tık hu yalancılığa bo)·un eğmiyec~
t~lefonda LoYendal 07 _ !il e telefon ğım. Yarın bir akrabamın yanına gidi 
etti: yorum. Sonra boşanmn davası acnca-

BUDAPEŞTE (~0,f) m) - 10,l:S ı.onser 
lS,05 Ba.lıı.Jaykn orkestraeı, 18 ı;l'l"ım orlces
truı, ırı,:o dıuııı, 20.~ koNJCr, 211.~ pl}-a -
no, 22 konııcr, lMO çlgıuı orkeat.rn.,ı. - lfö ·yö Davyd Farj siz mi, iniz. .. 
., OSLO (1071,4 nı) - 19,115 milli mu.<;ikl, · E\'et aziz do tum •• Ren Rejin Larto .• 
.1 orkestra, %3 mil.sahabe, 23,1:5 k.ıro kon· --~::----::------....-~-:....:.--.=.= 
seri, 23,45 dıms. B o R s A 

pm. . 
Mösyö Jt'arj heyecanla kekeledi: 

- Serbest olduğunuz zaman ... Aca
ba ümit edeyim mi? 

MOSKOVA (1304 m.) ...... 12 haber, 14 - _ _,i l 

(Satısı 

ecıebJ,yat, l:S zJraat. 16,30 uıuıuu, lG haber, 30 Haziran 
17,10 ınuaikl, 18,10 musiki, :ı.s,ao hııbcr, ı-----:::-:----1_9_3_2 __ _ 
22 inglllzce peqriyat. Nukut 

VARŞOVA (1411 m.) - 13,·13 pltık, 

H,3:S plAk, 16,10 pllk, 18 opera. :9 \'llno -
dan nakil, 20 plAk, 21 konser, !!:UO konser. 
23,0~ konser. 

ICÖNİGSVUSTER HA VZEN (l :n rn) -
T jimnastik, 7,15 konser, 13 pllk, 15 iı:ons~r. 
ı T ,30 lcoruw.r, 23,,~ BerUnden nakı~. :u,30 
d!'Jlll. 

PARtS (17215 m) - 7.4:> jimnaı.i.li<, ~,45 
plltk, 13 plAk, %0 rnllsahabc, 21 e:1elılyat, 

21,40 ba~r. 21,45 konaer. 

20 f ı ransrz 
1 S er"ln 
ı Dolar 

00 liret 
20 r. Be1ç kı 
20 dr.:ıhnıl 
10 r. fsvf çre 

l\uruş 

172, ı şlll:ı Av. 
770 - I p~zeta 

ııı.~o ı Mart 
217,- 1 ıw'oti 
rı•.- ı ren~o 

20 ley 29,-
1\20.- 20 dinar 

1 çcrvoocç 
2·~.- 1 Altın 

f ı 1Jorln l!~.- ı :'lleçld ye 

l\uru' 
26,-
16.
S0,-
24,-
sı.-

2s.-
70,-

en~.-
40,-

234,-Z A Y 1 L E R ~ 20 kuron Çele 12.1,- 1 Banknot 

8 IS09 numaralı liman kömürcü Çek fletlars Ckap. ~-a.-I-6-J --• 

cUr.dıınıını zayi ettim Hukmü yo~tur. Parls --ıiöa-Pra~ 
Lnndra 762,So Viyana 

r .ütfi .NC\'}"Ork o.mıs Madrh --
8
------------- .\tılAno 9 34 

'"'" Varşova 
Fen d K" ·ı h il · d ı · Atinı 73,o:-s Peftc er e ıremı ma a esın e \a· cıııenc 2.42;-

5 
ı 

15.941R 
4,31-
5,74:"2 
1.9969 
4.2130 
4.0 170 

130.9!)?5 

8lIIJk Bk::tretfer 1 llrfjkscl 3·.~,.,,-J Bcrllp 

pah fırın ittisalinde 71, 73, 7!'i, lı9 mı. So!ya l lliıkreş 
1 h 1 b" · b d 6fi,847:i llelgrat 30.7~-

mııra ı ane er ırı eş o ah diierle- Am•tcrdam l.E!.!..__l\1oskova 1079.ı;o 
rl dörder odalı ve sarnıçları vardır. Esha_m ___ ...;..;..;.;.;....;;_ 
Arıu edenlerin 73 num:ırah hnn~d• •-------

Lutfiye Hanıma müracaatlrı. 1 ~ bıoıca~r 
Anadolu 

Q,20 
17 35 
4.05 

As. M. Sa. Al. komiero· ı 
nu ilinları 

Topçu Atış mektebine ait 4 
baş hayvan müzayede ıuretile 
satılacaktır. Müzayedesi 6 Tem
muz 932 çarşamba günü saat 
10 da Fatihte At pazarında iora 
kılınacaktır. Taliplerin mezk6r 
gün Ye saatte haynn pazarında 
hazır bulunmaları. (54) (2992) 

Hcjl 
Şir hııyriye ı.,so 

Troımvay 44.;s 
Umumi şlgorta 11.2:..... 
Bomontl 21,10 1 

istikrazlar 

lst. dahili Q5.25 

Sark d. yolları 2.85 
O. Muvahhlde 45,
Glimrüklcr 5,IO 
Saydı mahl 
1 ıı~dat. 
Askeriye 

5,75 
4,50 

'fcrkos 
Çimento Ar. 
Onyon dcy. 
Şark dey. 

26.-
8,-

21,90 
2.75 

1 ılyı 2.
Şark m. ecza 95-
Tclcfon ıs.ss 

Tahviller 

Elektrik 
Tram,·ay 
Tünel 
Rıhtım 
Anadolu 1 

il 

4,95 
5,-

19,!iS 
!!8.80 
28,60 

• mOme••ll 24.90 

- Rica ederim, azizim Danyel. 
böyle §CY nkhnıza gelmesin. Do~t lca
lalım. Sizden beklediğim hizmet şu -
dur: Leons sözde lngiJtercde.. llir 
telgraf göndermiş. Öbürsü ak am al -
tıda buradn bulunneakmr Hen git • 
miş olacağım. Lfıtfen onu iz karşı -
Iarsınız. Ve şu mektubu \'erir iniz. l{a 
rarımın kat'i olduğunu, bir daha gel
miyeceğ·imi söylersiniz. Na ıl bu :::ıh • 
mcti yapar mısınız? 

Mösyö Parj içinden: "Hnklkaten 
zahmetli mesele!,, diye düşünmekle 

beraber kadına: 
- Emrinizi harfiyyen yapacağını! 

Dedi. 
- Teşekkiir ederim. Oda hiı:nıetsf

mi götürüyorum. Pakat uşak kalacak. 
O size kapıyı açar. 

* * .. 
iki gün sonra akşam altıda nıösy8 

Danyel Farj sözünde durarak J.ar • 
tonun evine geleli. Az sonra Leons J.P.r 
to içeri girdi. Fnrj mesele)i anlatınca. 
Lnrtonun benzi attı. Tafsilatı sonuna 
kadar dinledikten sonra elinden mck 
tubu çekerek hiddetle bağırdı: 

- Müthiş şey •. Bu kadar haksızca 
hareket görmedim. Vallahi lngiltere
deydfm. Düparkla gitmiştim. Yanım. 
drı kudın da yoktu. Gidip DUpark~ı so· 
rabilirsiniı. Evet, diğer seyahatlerim
de yanımda bir kndın götüriirdüm. :Fa 
kat zu clefasrnda iş için gitmişti:ıı. Yü 
züğü \'ermekilğimdcki sebep her .seya 
hatten ev\'cl bir hediye :ılmıya nlı~ 
mış olduğumdur. Fakat bu sefer Jlii • 
parkla beraberdim. Diiparkla iş için 
seyahat ediyordum. Ömrümde bir de
fa doğru hnreket ettim. Bak ne ınua-
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Muhammin ikraz Merhunntın cins ve nev·ile mevki Borçlunun 
Jcıymed No ve müştemllAtı ismi 

3911 427 Ç1rçırda, HacıhUseyio mahallesinde Fatma Ulviye H. 
Kubbetekkesi sokaiırıda eı1<i 6 Mü. 
yeni 6-8 numaralı bir hanenin ta· 
mamı. 

3576 1430 Beşi!<taşta yeni mahallede Dörtyüz. Ali Ağa 
lüçeşme sokağmda atik 28, 30, 32 
cedit 18, 20 numaralı maaabır ara-
balık mahallinin tama:nı. 

4159 2160 Sarıgüzelde, Çıkrıkçıkemalettin ma- Havva Sadiye ve 
hallesinde Zülaliçeşmesi sokağında Ayşe H. lar ile 
atık 1, 1 cedit 16, 16· 1 numaralı iki lsmail B. 
hanenin tamamı. 

1048 3207 Çinilihamamda, Şahbuban mahalle- Hulusi Ef. 
sinde Çiniliodalar sokağında atık 
22 cedit 34 numarah bir hanenin 
tamamı. 

3558 3838 Sultanselimde Müsmarşecaattin ma- Mehmet Rilttü 
halleıinde Camcıyokuşu sokağında Ef. 
atık 1 ve cedit 1 numaralı maabah-
çe bir hanenin tamamı. 

2896 4044 MüftUbamamıoda Kltiphtısrev ma- Hasan Ef. 
hallesinde atık Acıçeşme kassapbatt 
cedit Acıçe,mc sokağ'mda atık 5~, 
13 Mü. ve cedit 55 numaralı bir 
hanenin tamamı. 

1283 4050 Tophanede Karabaş m:ıhallesinde 
Birinci dere çı!<mazı so\rnfrında atik 

2642 

13053 

9626 

6400 

1725 

2606 

34,36 cedit 28 No. lı bir hanenin 
tamamı. 

4055 Vefada Darülhadis mahallesinde 
imaret ıo!<ağanda atik 5 cedit 17 
No. lı bir har.enin tamamı. 

424 3 Tophanede, Selimehatun mahalle

sinde atik Sığır bey Ye Oımançavuş 
çıkmazı cedit o~mançavuş so\(ağın-
da atik 7: 1,5 cP-dit 9 ou:narah ma 
bahçe bir hanenin tamamı. 

4495 Fındıklıda Mo\laçelcbi mahallesinde 

Çeşme çıkmazı sokağında eski ve 
yeni 6 No. lı bir apartmanın tamamı. 

5119 Bakırköyiinde l<ı:ırtaltepe mahalle
sinde Safa so~nğmdo cedit 16 No. 
lı maabahçe bir hanenin tamamı. 

5420 Zencirlikuyuda 3tik A.ipaşn mahal-
lesinde atik Y eniç .. :,me caddesi ce
dit Değirmen so'rnğınd a atik 90 Mü. 
cedit 20 No. h bir hanenin tamamı. 

5576 r ophanede Karal,aş mahallesinde 
birinci Set çılunazı sokağında atik 
8.10 cedit 8, 10 No. lı maa ana bir 
hanenin tamamı, 

Has:ın Ef. ile 

Ltitfiye ve Sı· 
dıka H. lar 

Tevfik ef. 

Selim bey 

Hayriye H. 

lbrabim Ke
mal B. 

Mustafa Ef. ve 
Fatma Hilmi

ye H. 

Mehmet Sali
hattin bay 

Yukarıda ikraz numaraları yaıılı enı akin vadesi hitamında 
borcun ödenmmeesi hasebile 6 ı gün müddetle satılığa çıkarıldı· 
ğından talip olanların veya fazla t:ıfsilit isteyenlerin Sandık 
Satış amirliğine mürac~at eylemeleri lüzumu iJan olunur. (3030) 

[ ıstanbul Beledi.)'e:sı lfan1er• 

.Bcşiktaşta Sinan ?aşa medresesinin bir nurnarıı!ı odası kiraya 
verı!nıck üzere açık mUzayedeye konmuştur. Talip o:an!ar 3 lira 
teminat rnakbuz veya mektubu ile 4-7-932 pazartesi giinü saat 
on beşe kadar Daimi EncDmene ml1rncaat etmelidirler. (2619) 

Sarıyer Bolediye Müdüriyetinden: Yeniköy deniz hamamı rub
satiyesi müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 2-7·932 Cumartesi 
gUnü ıaat on d6rtte Encümene mDrccaatları. ,2901) 

Koskada papaş zade Mustafa çelebi medresesinin ahşap kıs· 
mının enkaıı sahlınak üzere kapılı x:artla müzayedeye konmuş· 
tur· Talip olanlar tafsilat almak için Levuım mli:iUrlliğDne •e 

ihale günü olan 4-7-932 pazartesi glln3 de 60 liralık teminat 
makbaz yeya mektubu ile teklif mektuplarını saat on beşe kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. (264ı) 

Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
Türkiye Cümburiyet Merkez Bankası hissedarlarından l Ha· 

ziran 1932 akşamına kadar ikinci taksiti eda etmemiş bulunanlarm 
Ağustos 1934! nib;ayetine kadar bu takaiti 2 Haıirandan itibaren 
tediye günDne kadar senevi yilıde ondan hesap edilecek faizi 
ile beraber birinci ta~siti yatırdıkları mUesseseye Merkez Bankası 
namına tevdi etmeleri lazımdır. 

Ağustos 193'.l nihayetine kadar borçları.,ı ödemiyenlerin 1715 
numaralı kanunun 25 inci ve ticaret kcnuounun 413 ü:ıcü mad
delerine tevfikan hissedarlık hakları iskat edileceği gibi e•velce 
verdikleri mebalığı de zayi edecekleri ilin olunur. 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Temmuı932 

tarihinde munkazi olacağı cihetle yenidtı&1 iıticanna talip olanl• 
rın 2 Temmuz Cumartesi saat 10 da heyeti tefti§İye riyaseetine 

mUr acaatlara. 

IMahkeme ve icra ilAn lar1 f 

lstanbul Dördüncü icra "1enmrlu
ğundan: 

Yu\'Bn ye biraderi müteveffa A
na!litas veledi Panayot Madencidic;in 
hali hayatmda Osmanlı llankası mU
dürü sanisi Kiyork Berç efend: vele
di müteveffa Mıgırdıç'tan istikraz 
eyledikleri paraya mukabil bil'inci de
recede teminat irae edilen Gala tada 
Emekyemez mahallesinin Ok!,:u Musa 
sokağında Şişhane yokuşunda atik 
46 - 48 cedit 50 - :>2 No. lu tahtın
da ecza deposunu havi maa dük
kan .Madencidis apartımanı otuz gün 
mühletle ihalei en-eliye ili'anına kon· 
muştur. 

Hududu: Cephesi tramvay caddesi 
sağ tarafı Pis:ılti hanı nrka~ı Pis:ılti 
fabrikası sol tarafı Behmeran aı.ıartı
manı ile mahduttur. 

Mesahası (178) arşın terbiiııde ara
ziden (169) arsın murabbaı üzerine 
mebni boduru~ katı ile yedi katlı ve 
sokak cihetinin ikinci katından iti. 
haren şahnişli, apartımanın ayrıca 
kömürltik ve odunluğunu teşkil e-
den mahzeni mevcututr. Mezkur :ı
parbmaoın tahtında zemini renkli çi· 
ni dö~li bodurumlu halen asri itti· 
had şirketi eczahanesi tahtı isticarın 
dadır. 

Kapu vitrine sccldedilmek uretile 
ittisaHnde ahara ait dükkandan geçit 
ittihaz edilmek suretiledir . 

Demir sokak kapısından giril dikte: 
Zemini mermer dö:;;eli bir antre;> i mii
teakip beş basamaklı merdiveni ~ıkıl
dıkta, kısmen buzlu camlı ahşap lrnp1 
dan girilclikte, zemini Tenkli çini clö· 
şeli hir koridor, \'e camekanı ha
vi kapıcı odası olup koridonlıın il..i 
kanatlı altıncı daire kapısından giril
dikte. bir korodor. iki küçlik odtt ,.e 
zemini renkli ~ini dö~li alafı:ranga 
ocaklı terkos musluklu bir mathah 
alaturka bir hela; birinci koridorcial 
taş meıdivcnle yedinci daireyi teş
kil eden bodunım katında iki 1 :matlı 
daire kapısındnn ~rildikte: Bir lrn
ridoı· ii'•erinde üç oda, zemini b<'yaz 
~ini dö~li bir matbah H! bir hela, 
sekizinci daireyi teşkil eden bouurum
da beş kömtirlük, bir koridor, iki 
aydınlık mnnhlli ve bir mağaznclan 
n hir heladan ibarettir. 

'l'aş merdivenle birinci kattal,i bir 
numerolu dair~nin ikişer kana tir ka
pısı olup içeri girildikle, beş od:ı ze
mini renkli ~ini döşeli alafır:ınga o
caklı terkoz muı-luklu bir matbah ve 
7.eınini renkli çini döşeli mukactclemn 
banyo olup el~·evm kiler ,.e alafrnngn 
ile la ı ,·ardır . İkinci, üçüncü, diir
düncü, katlar birinci daircdel i hir 
numerolu dalı~nln aynı olup be"'in
ci kat birinci kabn aynı olup yalnız 
daire kaprlarmı arkası s.-ıçla ~yrıca 
kapnh olduğu, 'l'arasa kısmı kırmızı 
çini döşeli bir koridor üıerinde, 2emi
ni yine .krrmıZl cini döscli kısmen 
ahşap s.ıkaf ve du\·ar korkuluklu, tn
rnsada Uç oda bir hela zemini kır
mızı ~ini dö t>li H~ .~abit kazan ve mo
zayik tekneli ve ocaklı bir çRmnşırlık 
vnrdır. 

Merdivenler l<fımilen mozayil: olup 
korlrnluklar demir parmaklıdır. Dni· 
rtl"rdcki odalann bir ı.ısmı lt.ı ı1on ı>İ· 
yer olup daire sahanlıkları renkli çini 
döşeU terkoı, elcktirlk. ve hın:n gnzi 
tertibatı vardır. Merdi\·en nrnlann· 
dn aydınlık mnhallcri bnzı dairele
rin banyo rnnhallerj Yardır. 

Derununda Tacettin bey. Anam, 
folz. Anof efendiler müstccirdir. 

Kıymeti muhnmmln f tamamı cı;.l?OO) 
otuz bin lirndır. 

Talip olanlar kıymeti muhnn::nine· 
tdrıin yüzde 10 nu ni betinde pey nl•· 
sesini mu. tah~ibcn 926 - 67:)9 clıısyn 
numarnsile ,.e fazla mnliim3t dosya
sırıda ita edileceği 4 - S - 9!1~ tari
hlncle Jstanhul dördüncll lcra memur· 
Juğunn ı-aat 14 den 17 ye kadar bizzat 
veya vekilleri müracaat ~ylemclerf 
flan olunur. 

3. K. S • 

Çorludaki kıt'at içın her par· 
çası 225,000 kilo olmak iizere 
dört parça halinde ve ayrı ayrı 
tartoamelerle 900,000 kilo odun 
aleni münakasaya konmuştur. 
ihalesi 16·7-932 pazar günü sa-
at 14 dedir. Şartnameyi görmek 
isliyenlerin her ~Un taliplerin 
val,ti rnuayyende Çorlu ve 6 t 
inci fırka satın alma kom:syo· 
nuna müracaatları. (462) (2849) 

:(. ;r. :(. 

Tekirdağındaki kıt'at için her 
parçası 250,000 kilo olmak ve 
dört parça halinde ayrı ayrı şart
namelerle bir milyon kilo odun 
clleni münakasaya konmuştur. 
ihalesi 16-7-932 Pazar günü sa· 
at 16 dadır. Şartnameyi görmek 
üzere her gün taliplerin vakti 
muayyende Çorlu'da ve 61 inci 
fırka aatın alma komisyonuna 
müracaatları. 1461) (28~8) 

• • * 
Çor:udaki lcıt'at için her par

çası 135,000 kilo olmak üzere 
iki parça halinde ayrı ayrı fart
namelerle 270,000 kilo kuru ot 
aleni münakasaya konmuştur. 

ihalesi 17· 7-932 Pazartesi günü 
saat 14 tedir. Şartnamevi görmek 
isteyenler her gün taliplerin vak-
ti muayyende teminatlarile bera
ber Çorluda 61 inci Fırka satın 
alma komisyonuna muracaatlnrı. 

(2851) 
• • • 

Tckirdağındaki kıta 'at için 
108,000 kilo kuru ot a leni mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 17· 
7-932 paıarte~i günü sant 16 da
dır. Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün münakasaya iştirak ede
ceklerin de vakti muayyende Çor
lu' da 61 inci fırka satın alma ko· 
mısyonuna mür acaalları. ( '163) 

(2850) 
••• 

Corlu'Ja d kıt' at için 10,600 
ve Tekirdağ için 13,000 kilo sade 
yağı kapalı zarf usulile rnUna\rn
saya konmuştur. ihalesi 10-7·932 
pazartesi gilnü sant ]4 tedir. 
Şartnameyi görmek istiyenler de 
her gUn ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de teminat ve teklif 
mcktuplarile vakti muayyende 
Çorlu satınalma komisyonun mü
racaatları. (451) (2744) 

• • • 
Çatalca Mst mevki kıt'alarmın 

ihtiyacı için 2500 kilo taze sep
ze pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
4-7-932 Pazartesi günü saat 16, 
5 da kom'syonumuzde yapıla

caktır. Taliplerin şartnamesini 

almak Dıere her gün ve pazar
lığa iştirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (493) (3020) 

* * * 
K. O . ve 1 inci fırka ihtiyacı 

için 3,300 kilo mercimek pazar
lıkla alınacaktır. ihalesi 4-7. 932 
Pazartesi günü saat 17 de ko· 

N. miirnrııatla herkes nrtırn -
meyi görebilir, talip olnnlnr;n y1izdc 
on pcJ akçe i ile bcraher l•atih sulh 

J<'atih sulh ikinci hukul: luildmll- ikinci hukul\ hfıldmlil:rine müraca.;ıt 
ğindcn: eylemeleri ilfın olunur .• (32:->-1) 

Şerife IJ. ile NndidcH. şnyınn mü- Istar.bul 8 er icrasından : 
tasarrır oldukları Balntta Hacı 15..ı Bir hcırçı:ın do'n)ı p:mna çeHtlmc 
mahallesinde Lonca çıkmazınclo No. sine ı or:ır \'erilen \ aııh:ıne. Ponm:ınto: 
4 ahşap maa bahçe Ye kuJ uyu hm i Demir sob . noksan alıır'ı dokuma roJ• 
1600 kıymeti mtrhnmmlneyl ha,·i kln:ı ı \'e ipek snrm:ı rınk n:ı ı 'e saıre 
bir bap hanenin furuhtu sureti ile 5 7-932 tıırıhine müsadıf sıılı ~tlnu sa:ıı 
ouyuun izalesine karar verilme i ve 14 den it> kadar Yuksck l\:ıldı ımdn 
16 Haziran 932 tarihine mUsndif pcr- Yıızıcı soka~ında 5 7 nurnroda :\lori \e 
~mhe günü saat 16 da lıirinci müzn-
yidesi Fatih sulh hukuk hakimlii;'ince şiırek~sı fabrik:ı~ında furuht cd leceğı 
icra edilmiş ve 500 lirada talihi _ı ..... ıu_n_o_ı_u_nu_r_. _rn_2_5_9_ı _____ -1.._ 

uhtesinde kalmış ve kıymet muhnm
minesini bulamadığından \ 'C ) irmi 
gün temdit ikinci müz:ıyidesi 171 
Temmuz 932 pa:r.arte i günii saP.t 16 da 
icra kılınac.aktır, tapuca nıü eccel 
ve gayri müseccel hak sahiplerinin 20 
gün zarfında müracaatla hal.lannı 
ıe~bit ettirmeleri lazımdır, al si tak
tirde gayri müseccel hak sahipleri 
nin paylaşmadan hariç. tutulacaktır, 
arttırmıyn iştirak edcnlcı· bcd<'li 
miimyjde,·i heş gün :ı:,atimda "t!~~ek
tf r, aksf taktirde farkı fiat zrırarı 
7.iyan kendilerinden bfüL höküm alı
nacaktır. ihale pulu dellaliye m\iştc
riye alt olacaktır, ''ergi ve sair tc· 
kilif hissedn.rlnra aittir, 932 - 37:12 

Uskiidarda l\ar:ıc.ı Ahmet caddesinde 
mekıep sokağında 4, 6 num:ırıılı hanede 
muklm iken clye\ m i"-ametgılhı meçhul 
Fııhrunnls:ı h:ınımn: 

lstanbul 4 rıcü icra memurlu
ğundan: 

Fırdevs hanıma olan horcuııuzdnn 
dol:ı)ı Usküduda l\a•, ca Ahmet cJd<le· 
sinde mektep sokığındn 4 \'e o nu111ıı 
r:ılı m:ıhcuz bulunan hancn•zın 4 ıe bır 
hissesi ıcra kılınan müzaredcı ıılcnı} e 
netıcesindc ~60 lira bedelle talibi uhde· 
sine ihnlel L:ntıycsi icra kılınmış oldu 
ğıından 3 ~un znrfır.da rıza bir t:ıkrır 
\ermeniz aksi taktiı de riza ,.c tnkrinnizc 

misyonumuzdn yı:ıpılacaktır. Ta· 
liplerın şartnamesini almak üzere 
b r gün ve pazarlığına iştirak 
edeceklerin de vakti muayyenin
de komisyonumuıa muracacıt• 

ları. (492) (3019) 
* • • 

lzmir müstahkem nıevl<İ ıhti· 
yacı için 619,000 kilo odun kn· 
pah zarfla münakasaya konmuş• 
tur. ihalesi S - 7 - 932 Sah günU 
saat 16 dadır. Taliplerin mez· 
kur komisyona murncaatları. 

(490) (3017) . "' . 
Üsküdar ciheti kara nakliyatı 

pazarlıkla yapılacaktır. ihalesi 6-7-
932 Çarşamba günü saat 16,30 
da lwmisyonumuzda yapılacak· 
tır. Şartnamesini almak üıere 
her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

(496) (3023) 
"' .. 

K. O. Merkez lut'atının üç 

ayhk samam için kapalı zarfla 
yapılan miinakasamnda talip çık· 
madığından pazarlığa konmuştur. 
lbalesi 6 - 7 - 932 Çarşamba gü· 
nü scıat 17 ,30 da komisyonumuz:· 
da yap•lacaktır. Taliplerin şart· 
namesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti nıuayyende komisyonu· 
za mllracaatları. (498) (3025) 

* * * 
Haydarpata hastanesinin bir 

senelik ihtiyacı olan yumurta ve 
francala pazarlıkla alınacaktır. 
ihalesi 6·7-932 Çarşamba günü 
aşağıda yazılı saatlerde yapıla 
caklır. Şartnamesini almak isti
yenlerin her gün ve p zarlı· 

iştirak edeceklerin de vakti mu y• 
yeninde komisyonumuza nıüra
caatları. (49 l) (3018) 

Saat 
Yumurta 15 
Francala 16 

:ıç. .y. • 

Çatalca müstahkem mevki fı· 
rın odunu pnzarhkla ahnacakbr. 
lhnlesi 6· 7-932 Çarşamba güoD 
saat 17 de komisyonumuzda ya· 
pslacakhr. Taliple1in şartname· 
sini almak üzere her gün ve pa
zarlı2'a iştirak edeceklerin de 
vakti rnuayyende komisyonumuza 
nıuracaatl:ı~ı. (497) (3024) 

* • • 
K. O. v 1. inci fırka ihtiyn• 

cı jçin 5000 kilo sabun aleni 

münakasa ile almacaktır. ihalesi 
20· 7-932 çarşıımbn günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
wartnaoıesioi almak üzere lıergün 
ve münakasaya iştirak edecek· 
lerin de vakti muayyeninde ko· 
misyonumuza müracaatları. (494) 

(3021) 

lı:ıkılm:ı) :ırak muamclci tesciliyesinin if 
blınıc:ığın dair tıı,Ju ld:ıresine iş'ari 

~e~ fi) et kılın:ıcı~ı ve ikametgAhınızın 
meç huli\ rıine Lin:ıcn uç ı;Unluk son 
ıhbarnııme mebıınına kaım olmalı:: üzere 
he\"f•\et ı dn 0 1unur. 

lstanbul 4 iincii icra mcmurlufjmı· 
darı: 

1\lüniı·c hanımın Ycçbi,>e hıınımn 
olan horcundnn doiayı mahcuz lıulu
nnn l\1 hmut paşada !\uruosmnnh e 
cnddc inC:c nti., 6~ redit 106 ı{u
mnrnlı cliıkldın 30 gUn müdrleHc i
h'llc>:i eneli) c il: nınn konmuştur. 

Dühkfmı 11 tahta 'c iizeri mu ;;·ımh:ı 
olun tunu l\emerllir. 

'Kcmenkleri cl"mİl'dir. mt'S. hru ı tah
min n on dürt metre lerbiindedir. 

Hududu: Ilit· taTafı 10..l mımnnılı 
dtlnkkiın bir tarafta 10 rumnralı 
h:m.c, arka ı borcluya nit mahal, rPp
h ı Nuruo mnni) e c:!dcle i.} le rn th
t~ttur. hı)rneti muhımmenc i !000 
lmtclır. 

l'alip .ol::ın!arın hi se3 e musip yüz
de o~u nı hctmdc pe~· nkç0 lel"ini müs
tnh ıben \e C\.!7 - l!l~ dos)a numa
t lyl lstnn~,ul dörd\inciı iern me
murluğuna G - 8 - 9:!2 tarihinde sa
at 1 l den 17 ye kadar bizzat ve' a 
biivc~ ... llc H' fazla malfımnt <losyns;ıı. 
dan ıta edileceği il.in olunur. 
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FOR'D .ARABALARININ 
) 

1 
, 

·r 
STANDARD ARABALAR 
------------------~ .. 

LUKS 

Tüdor ( iki kapılı ) 
Fordor (Dört k-:-~pı.ı) . 
Standard Kupe . ~ ! ~ 

ARABALAR 

• • 

• • 

! • 

Dölüks Tüdor ~iki kapılı ) 
Dölüks F ordoı dört ltv ~>Lı ) 
Spor Kupe .. 
Viktorya Kupe 
Kabriyole • 

• 

• 

• • 

• 

• 

• • 

• .. 

• • • 

Açılır kapanır 2 :dan . . 
Dölüks Kupe • • • • 

Kain yon et • • 
şasısı • ' • 

• 

• 

• 

• 

• • 

ATLARI 

• • • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • • 

• • 

• • 
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• • • 
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• • • • 

• • • 
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• 

T. L. 2450 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

" ,, 
,, 

" 

" 

2650 
2450 

2550 
2800 
2400 
2800 
2800 
3000 
2750 

. T. L. 1400 

Beşinci tekerlek ve 
lfistik ile ön ve arka 
tamponlar bu fiatla· 
ra dahildir. 

Bu fi.atlar bilcilnı· 
le Türkiye liınanla

nnda gümrüklenmi~ 
ve oktruva reımıi te
diye edilmiş tesiim 
fiatıdır ve 29 Hazj,. 
randan itibaren mu • 
teber olup ihbara rıa.-

cet kalmaksızın de
ğiştirilebilir. 

Bu arabalaı· V-8 silindirli motörle lecbiz edildiği takdirde fiatlara 200 lira zam edilir • 

... 

LJNCOLN Fordson 

Devlet Demiryolları Hanları 

Pendik Tuzla arasında kiin "içme,, namile maruf su mahal
line gidip gelecek yolculara bir ıuhulet olmak üzere bu sene de 
1- 7 - 1932 tarihine müsadif Cuma gilnünden itibaren iş'an 
ahire kadar atideki banliyö katarları . mezkur mahalle kadar 
devam ettirilecektir. 

Kat:ır 

No. 

12-19 
[1] 14-21 

18-23 
22-27 
24-29 
28-33 

Köprü 
Har. 

6.30 
7.-
8.20 
9.30 

1 l.40 
13.55 

Haydar a ·:t 
Har. 

6,55 
7.28 
8.45 

10.-
12.08 
14.20 

Muv. 

8.-
8.37 
9.50 

12.-
13.55 
15.45 

içme 

Har. 

8.03 
8.40 
9.55 

12.05 
14.-
15.55 

(1] Bu katarlar yalnız Cuma günleri seyrüsefer eder. 

Köprü 

Muv. 

10.-
11.-
11.45 
14.20 
15.35 
17.30 

içme katarları seyrüsefer ettiği müddetce banliyö yolcu ka
tarları Yaktı hareket Cetvelinde atideki ıekilde tadilat İcra edi· 
lecektir. 1 .. 7 .. 9.J2 tarihinden itibaren 11 No. lu katar yalnız 

Cuma günleri Pendik - Havdarpaşa arasında seyrüsefer etmeye· 
cektir. Buna mukabil yalmz Cuma günl.eri atideki tarife muci
bince 14 No. lu katar Bostancıdan Peodiie kadar devanı Ye 17 
No. lu katar da Pendik'ten hareket ettirilecektir. 

14 No. lu katar 
Bosancı Hareket 7.56 Pendik 
Küçükyalı ,, Yunus 
Maltepe .. 8.05 Kartal 

Kartal • 8.13 Maltepe 
Yunus 8.17 KOçükyalı 

Hareket 

• 

.. 

7.56 
7.59 
8.03 

8.12 

Pendik Muvasalat 8.20 Bostancı • 8.22 
Daha fazla malümabn. istasyonların bekleme salonlarma talik 

edilmiş bulunan ilanlarda mevcut olduğu muhterem ahaliye ilin 
olunur. (2960) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 10 kalem Made· 
Dİ katran, Bilet kurıunu imaliyesi, Arap ıabuou ulf, şilte yüzü 
için kumaş, lngiliz sicimi lastik malzeme Kenevir, ve saire gibi 
muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 4-7-932 tarihine müaadif pa· 
zarteıi gilnü icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkQ.rda saat 
9 dan 11,30 kadar mağazada isbati vlkut ederek tahriren fiat 
vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahi~ 
linde asılmıı olup nllmune getirilmeıi icap edenler için pazarlık 
gfinO nllmunelerinln beraber getirilmesi nümuneıiz vaki olacak 
teklifabn kabul edilmeyeceği ilin olunur. (3012) 

AIRCRAFT 

DiKKAT--. 
Her iltç müessir değildir. 

Her il~na lnanmıy!aız. 

GLANDOKRATiN 
Alelide bir iliç olmayıp 

meşhur Prof. B. Sequart ve 
Schteinacb'ın keşfidir. Genç 
ve dinç hayvanların taze Te 
zihayat hormonlarile ihzar edil
miştir. 

Adeırdlktıdara 
Belgevşekliğlne 

karşı kat'i tesirli devadır. Er
kek, kadın farkı yoktur. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 200 
kuruştur. Umumi deposu lstan
bul ZAMAN ecza deposudur. 
Dr. Beyler: Tesirini hastalan ü
zerinde tecrübe için bir kutu makbuz 

mukabilinde gönderilir 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe Alınıyor 

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

2 - Liseler 9. 10, 11 inci sınıfları (1, 2, 3) iincü, orta mektep· 
lerde 6, 7, 8 inci (1, 2, 3) üncü sımfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400:500, Orta mektepler kısmında 200:300 talebe alana• 
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesind~n başka 
giydirilmesi, teçbizab, kitap ve sairesi hükümete ait oldağu gibi 
ayrıca talebeye her ay hir miktar maaş ta verilir. 

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

,. Sıhhi yemekler. Buzlu içkiler ., 5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun-
dukları yerlerde 1 Temmuz 932 de başlar. Ve Ağustus 932 tari· 

F R f G E C O hinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münballer kalırsa 
18 ay vade He ders senesinin devamı müddetince aivil liıe ve orta mektepler-

\.ı SA TiE ..ı deo nakil suretile talebe ahnmıYa devam olunur. 
i- - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri Jise ve orta y A .,. 1 T mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu· 

ı~-· A a lundukları yerlerin Aıkerlik şubelerine müracaat edebilirler. 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 6 - Mekteplere girmek için lizım olan şartları muhtevi kayt 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve ve kabul şartnameleri Ye muhtaraları bütün Askerlik şubelerin-

2.387 2 idare 2.4370 . 
Posta kutusu: 46. de mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve askeri lise ve 
Telgraf: lıtanbul Vakıt. orta mekteplerine mliracaat ederek ınezki'ır şartları öğrene 

bilirler. (2180) Abone şartlarn _ 

Dahilde ı~o 4~0 7~0 I~ rt:~~ Hariciye Vekaleti Mübayaat ko-
Hariçte - 800 I450 2700 .. misyonundan: 
Uln şartlar1mızı 
- · Hesml Hususi 100 Ton kok kömüril Vekllet için 
Satın 10 Kş 12,50 Kş. 50 ,, ,, ,, Misafirini Ecnebiye köşkfi için 
Santim• 20 - 25 

KUçUk llln şartlar1mız ı 2000 Kito Mangal kömfirll ,, ,. ,, ,, 
ı ~ .j 4 ı- ı o üefalı , 3000 ,, kuılmıı odun ,, ,, ,, ,, 
30 50 <>5 75 ıoo Kuruş Vekilet ve misafirini ecnebiye kötkü için mübayaa edilecek 
A - Abonelerimızin her üç aylı l h k 

lığl için bir defa meccanendir yukıuda miktarları yazı ı ma ru at 20 gün müddetle ve kapalı 
R - 4 satın geçen i!Anlıınn fazla zarfta mfinakasaya konulmuştur. ihalesi 14 Temmuz 1932 per· 

... s•at•ın•l•çi•n•5-k.ur•u•ş .za•m•m•o•ıu•n•u•r ..... ...., tembe giintı saat 16 da icra edilecektir. Teminab muvakkatesi 
VAKiT MATBAASI 

Sahibi: Mehmet Asım. U mnmf 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

470 liradır. Şartname, Hariciye Vekaleti Levazım ve lstanbul'da 
Ankara caddesinde Hazinei Evrak Müdürlüğünden alınabilir. (2791). 

......... ~ ~ . .. 



lstanbula akın! 
Orta mektebi bitirentn gözün· 

de lstanbul r Liseyi tamamhyan 
Iıtanbula atsa~ kapağı diyor. 
Yüksek mektcbı bitiren delikan-
lımn yeıAne emeli lıtaobuldan 
uzaklaşmamak l 

Bunu ötedenberi herkes genç 
n:!ille~n k~bahati olarak söyler. 
Şupbesız kı bu bir kabahattir. 
Fakat e~ korkunç, en iğrenç 
cOrümle~ın bile cezalarla değil, 
sebep[erıni ortadan kaldırarak 
köküne kibrit suyu ekilmek is
tendiği bir devirde yaşıyoruz. 

Cezalarımız artık mukaddese 
1'artı i,lenmiş bir fenalığın ne 
olursa olsun ortadan 1'aldırdması 
değildir. 

En müthiş canilerin başucunda 
dar nğncmın gö!gesinden, imamın 
tekbir getiren ~esinden cı,· el ru
hiyat doktorlarının yü:deri görü· 
l_?yor. Hapisbaneler birer lımç ve 
oç alma yeri olmaktan ziyade 
boıalan sinirlerin ve yo!fonm şa
fıran ruh frenleriu?n tamir edil
diği bir tamirhane halini almıştır. 

• • • 
Istanbufa akın, lstanbulda yer

leşme, lıtanbulun taşına toprağı· 
na tutunmıı entellektüellt!şen ıin
lerin üst. üsle bir itiyat haliode 
iıle~ikleri cUrmü artık tahlil et
menın zamanı gelmiştir. 

Gençler niçin lshınbulda kal
mayı ideal ediniyorlar. 

Bana kalırsa bunun sebepleri 
tunlardır: 

1- Son asrın temerküz zaru
reti küçük liman, büyük limana 
küçük sermayeyi büyük serma: 
yeye, köyü kasabaya, kasabayı, 
şehre-, bü}tik merkeze çekti. 

Köyden şehre doğru (Akın) 
dünyada bir emri vakidir. 
. lstantu!ua şöyle bir yüz sene

hk _nüfusunu göz önüne getirir· 
senız köyden, kasabadan, şehir
~~~ lstanbulun kendisine çekti
gı ıosanları göriiuünüz. 

2 - lstanbul henüz bir hau 
merkezidir ve bu hars merkezi 
kendisine gelen gençleri b~r 
fe~ir için lazım olan şekilde 
yoguruyor. 

•• Bir zamanlar taşradan tahsil 
ıçın lst ubula gelen softalar sırf 
bu ·· d Is . yuı en tanbuiu bırakıp ken-
~1 nıeo;lekctleriııe dönemezlerdi. 

ugün hAli mekteplerin üstünde 
eıedn hava, isnanfarı bir şehire 
uy urncalc d b d k 
k·ıd d ' ora a arın ıraca 

şe 1 e olaşmaktndır. 
ideal terbiye de'" ·ı ı·t h gı, rca ı e a-

linde genç!crio ruhunda beton
la~an terbı!e onları egoiıt ye
tiştirmektedır • 

Bu terbiye hotgarncır. Hot
gam terbiye ferdin insiyaklarile 
pek çabuk anlaşıyor. Ve hotgam 

. adam - bu adamı~ hotgaınlığın
dao başlıca terbıye sistemimiz 
kabahatlidir - hayatı kendi etra
fında ve kendisi için işleyen bir 
varlık sanıyor. Bu telakki ile in-
siyal<larına hoş gelen şehir ha
yatını terk edemiyor. 

Mektebin, muhitin, ailenin eşin 
dostun tesiri altında teşekkül eden 
fabsiyetler ayaklarmdan buka· 
ğılanmlf gibi tebrin hududundan 
daha ileri adım atamıyor. 

Ciırme ceza tertibinden cvYel 
clirmü ortadan kaldırmıya çalı· 
şalım. 

Sadri Etem 

Temmuz maaşı 
Temmuz umumi maaşı hakkın

da defterdarlığ'a henüz tediye 
emri gelmemiştir. Maa§ cumar
teıi günü Terilmiyecektir. Emir 
yarın geldiği takdirde maa~ların 
tediyesine ancak pazar veya 
paı:arteai gOnü ba9lanabilecektir. 

lal 
Ambalaj 

Mütehassıs Alman dün 
şehrimize geldi 
Yaş meyvalarla sebzelerin uzun 

müddet muhafazası içiu bir usul 
ketfeden M. KUbl ismindeki Al
man lktısat veklletinin daveti 
üzerine dün Hamburgtan feh
rimize gelmiştir. 

M. Kübl elma, armut, salata. 
lık, domatcı, )Umurla gibi mad
deleri de kendi usulünde ambalaj 
yaparak beraberinde getirmiştir. 

Evvelce iktısat vekileti ile M. 
Kühl arn~ıındaki muhabere üze
rine, iklııat vekaleti lara(ından 
bir komisyon seçilmişti. 

lbrncal of :sinden Halil, Akıl, 

Avni, ticaret odasından Hakkı 
Nezihi, Ziraat odasından ve Zi
raat mektebi muallimlerinden 
mlirel<kep olan bu komiayou aza
ları M. Kühlin ieldiğindcn ba
b~rdar olunca vapura gitmişler-

Komisyon azaları mütabassısın 
gelirmiş o!duğu maddeleri gö
rerek bir rapor yazacakları için 
getirmiş olduğu maddeleri gör
mek istemişlerdir. 

M. Kübl derhal komisyon aza· 
larıoa Hambura şehbenderliği 
tarafından mühürlenen sandık

lan göıtcrmit ve sandıkların bi
rini açarak içinden çıkan elma· 
lard~n :ıza!ara vermiıtir. 

Ancak vapurda yapılan bu 
vazıyet gümrük kanunu hilafına 
olduğundan, gümrük baş müdü· 
riyetinden müsaade almak için 

Baba kati i 
Kayıeri, 30 (Vakıt)- Kayıeri 

ağırccza mahkemesi babasını ö!
düren bir genci do~mz sene ağır 
hapse mahkum etmiştir. 

Mahkeme tafıilitının bülisası 
şudur: 

Kendisine barç!ık olmak üzere 
babasından gizli bir kaç tinik 
kuru fasulye satan Seit, bu ka· 
bahatioden dolayı babasından 
dayak yiyor. Delikanhnm feryadı
nı, kavganın gürültüıiinü duyan 
bir komşu, çocuğu babasının 

dayağından kurtarmak maksa
dile işe müdahale ediyor. Ev-

intikam hırsı 
Dört insanın canına 

mal oldu 
Diyanbekir, 28 - Şikeftaoi 

Cemalettin köyü muhtarı Aliha
mn oğlu Aziz, bir ay evvel ka· 

rısmı öldürmü~, bahçeye göm
müştü. Bu cinayet adJiyece mey
dana çıkarılmıı, katii yakalanmış, 

fakat it bu kadarla kalmamı§, 
facia faciayı takip etmiıtir. Ö1-
dUrülen kadının kardeti Haso 
k" ' ~yUnden kalkarak buraya gel· 
mı,, intikam hırsile Aıizin ba· 

ba~ı Alibanı, karısı Aneyi ve 
Alıhaıun luzı bulunan kendi ka· 
rı~anı, b~nlardao başka Arap is
mıode bır adamı öldürmütlür. 

Haso da jandnrmalar tarafın
dan yakalanmıştır. 

Haso, karıııoın kardqi olan 
Azizi görmek üzere yola çıkbğı
oı haber alınca yolunu bekliye
rek bu cinayeti iılemİf, bu ara
da cinayete mani olmak istiyen 

yanındaki adamı da 1'Urmuttur. 

Limanımızda 
Sovyetlere mahsus 
Şerbest mıntaka 

Beyoilu gazetelerinden bazı
ları Sovyet Rusyadan Mısır ve 
Yuoaoiıtana ihraç edilecek eşya 
için Sovyet hilkumetine mahıus 

olmak üıcre limanımızda serbest 
bir mıntaka tesis edilmesinin 
mevzuu babsolduğunu yazmak· 
ta dırlar. 

Bu haber üzerine temas etti
ğimiz Sovyet lrnnso!oıluğu ve 
harici ticaret mümessilliği erkana 
böyle bir meaeleden kRtiyen ma
lumattar bulunmadıklarını söyle
diler. 

Anedoludan gelecak talebe 
için bir yurt kurulacak 

DarUlfünunua muhtelif ubc· 
lerinde okumak için Anadolud n 
relen kimsesiz talebelere mahsus 
olmak ilzre Eylülde Darülfünun 
arkasındakı binada bir yurt lrn· 
rulacakhr. 

Bu yurdun masrafı Darülfünun 
ile Halkevi ve diğer bazı mües
sesat tarafından temiu edilmiştir. 
Yurda yalnız Anado!udan gelen
lerle kimsesiz ve muhtaç tale
beler alınacaktır. 

dünkü faaliyetten vazgeçilmiştir. 
Müsaade alındıktan sonra M. 

Kühlin gelirmiş olduğu bütün 
sandıklar birer birer açılarak 
getirilmiş olan mevad kontrol 
edilecektir. Kontrol muamelesi-
nin cumartesi günil öğleden son
ra yapılacaiı tahmin olunmak
tadır. 

K"msesiz kızlar 
için bir yurt kuruhna

sı a ltaraı1 verildi 
Halkcvi ictimai yardım komi· 

lesi toplanlılarmdan birinde kim
sesiz ve fakir talebe için bir 
yurt açılması hakkında lstanbul 
valisi tarafından bır teklif yapı!
dığını evvelce yazmıştık. Halkevi 
bütçesi müzakeresi esn:ısındn bu 
bahse temas edilmiş, içtim i yar
dım ltomitesi reisi Avni B. b6yle 
bir yurda olnn ihtiyacı izah ed -
rek kimsesiz lcızlar için bir yurt 
lrnrulması fikrini müdafaa etmı(ı· 
tir. Neticede ... ilayet tarafından 
komite emrine rr.ünasip bir med
rese verilmesine karar verilmiş-
tir. eu iş için bütçeye lcftfi tah
sis:ıt koııulncak ve medrese tadıl 
edilerek ~sri bir şel.le getirile-
cektir. Burnya kimsesiz fakir 
kızlar alınarak terbiye ve tahsil
leri lemin edilecektir. 

ol te değişm , er 
Polis merlıez memurları \"e lu

sım baş memuriım arasında ye· 
niden bazı değişmeler yapılmış-

tır. t?u arada Eminönü merkez 
memuru Ahmet Bey üçüncü kı· 
sım bı:ış memurluğuna, üçüncü 
hısım beş memuru Cemal Bey 
b~r!coi kısım baı memurluğuna, 
bırınci Josım baş memuru Haşim 
En veri Bey Üık ·dar merkez me· 
murluğuna, Ü.ı::küdar merkez me
muru Ism il Hakkı Bey Beyoğ· 
)una, Beyoğ:u r cmuru Necati 
Bey Sarıyere, Sarıyer merkez 
memuru Murat Bey EminönUne 
tayin edilmişlcrd · r. 

9 e ma o u 
!atla baba arasmdnki aile kav· 
galanna başka bir şahsın karış
tığını çclfemiyen ve sinirlenen 
Salahattio, tabancasını çekip 
kend ıini sırf iyilik maksadilc 
sü künete davet eden l:omşuıunu 
yaralıyor. Hüsniiniyetle ve ab
pa p!ık aliikas.le işe karış .. n bu 
üçüncü ~ahıı böyle silahla ca
nına kastedilerek ayağından ya
ralanınca güç be!a firar ederek 
canını kurtnrıyor. 

Baba oğul boğu9ması biraz 
daha devam ettikten sonra ba· 
basının tabancasını elinden alan 
oğlu bu huysuz velinimetini vu· 
rup öldürUyor; 

Katil !)eyit mahkeme huzurun
da babasını kasten vurmadığını 
tabancanın kazaen patladığını 
iddia etmi iıc de tahkikat re· 
poıu ve mahkemenin uıun tet
kikatı 1.urşunun iki üç metrn ge
riden atıldığını meydana çıkar

mıştır. 

Hadise dayak e!:nasında vu· 
kubuldaj'uodan ve çocuğun yaşı 
onsekizdeu aşağı olduğu için 
baba katili idamdan kurtulmuş, 
dokuz sene ağır hapse mabküm 
edilmiştir. 

Fuil: 
-----~--~~----~~~~~~~~-

Düzce 
Slmendt er hattı ya

kında yapılıyor 
Devlet demiryolları işletme 

umunı müdürü ile muavini iki 
mutahassıılrı birlikte Düzceye 
gelerek şimdilik Düzceye kadar 
yapılması tasavvur edilen şimen
difer hattının işletme basılah 
hakkında tetkikatta buluomuş
larC:.r. Belediye ile de konu;ul
muş ve mevcut bir milyon lira· 
lık tahsisatla, keşfi enelce ya
pıimıf olan Adapazarı· Bo~u hat
tının şimdilik Düzceye kadar 
uzatıf ınasının mümkün olabilece· 
ği anlaşılmıştır. 

Afyonda bomba 
Son Haber yazıyor - Harp

tenberi mıntaknmızda her sene 
bir kaç bomba lıurbanı verilir. 
Bu senenin kurbanını da Çalış
lar köynnden verdik. Pazartesi 
günü köy ciYarmda bir bomba 
bularak oynıyan dört köylü ço· 
cu,iu bombayı patlatmışlnr, 5 ve 
7 ya§ arasında olan çocuklardan 
ikisi derhal ölmüş ikisi de has
tahaneye getirilmiftİr. 

Tarla Kavgası 
Cf nayetle neticelen

di, iki kişi öldli 
Akhisar, 29 - Kızıldamlar 

köyünde oturan Selmanla Halil 
kızı Fatma arasında iki seneden 
beri bir tarla yüzünden kavga 
vardı. Süleyman, bu tarlama ke· 
narında bir ağaç üstünde pusu 
kurarak, oraya buğday eken 
Fatma ekini biçmiye gelince, ü· 
zerine tüfeğile iki kur§UD sıkmış, 
F alma, göğüs kemikleri, kalbi 
parçalanarak yere düşmüş, öl
müıtür. 

Bu strada kadının oğlu Ahmet 
tarl3ya gelmiş, bu hali görünce 

o da ateş edip Süleymaoa yere 
düşürmüştür. Sonra tüfeğinin sa
pıle başım eziyor. 

~cticede Ahmet, yakalanmıı, 
adhyeye verilmiştir. 

Bolu maarif mUdUrlüğU 

~anisa ilk tedrisat müfettiş
lerındcn M. Kaşif Bey Bolu maa
rif mydürlüR-üne tayin olunmuştur. 

lngıttcrenin Asy 
kuruluşunun yıl dönümü mUna• 
sebehlc S ı r "Arnold \Vilson,, 
tarafındPn önümüzddd yirmi se• 
ne zarfında Asya hakkında mü• 
him bir konferans söylenmiş, ve 
Asyanın her memleketi hakkmda 
mütalealar dermeyan edilmiştir. 
Sır Arnot:J Vi:son'un bugtinkll 
ikhsadi ve siyani şeraiti nazarı 
dil<kata alarak ati hakkında 
verd!ğ'İ hükümlerin bit lnsmı 
inabetli olmamakla beraber mev· 
zu son d rece ı;ayanı dikkat ol· 
duğundan konferansı hi.Üasa edi-

yoruz: 
l<onferansta evvela Türkiye· 

elen bahsediliyor. lddia11 • gör 
öniimüzdeki 18 sene ı tfmd 
Türkiyenin tic:ıri inkişafı pt!k 
mUhim olmıyacaktır. Ttirkiye ıi• 
rant memleketidir. F akd fimdi· 
lik ziraata esaslı bir surette itin 
gös crilmiyor. J ~50 senesının 
Tiirkiyesi, sair hususlarda bu· 
günkü Türkiyedeo pek farklı 
olmıyacakltr. 

Sıro Suriyeye geli or. OnO• 
müıdeki 18 sene zarfında Suri· 
yenin nüfusu artacak; otomobil 
yolları, Iraktan Suriye sahiline 
inecek, petrol boruları, elektrik 
kuvveti, iska ameliyeleri, Suriye 
nüfusu üzerinde derin tesirler 
icr edecektir. Suriycd ki dini 
ihtilaflar b fifliyecek, fakat 1950 
de Suriyedeki hıristiyanlarde mlls· 
lümanlardan fazla olacaksa ml! • 
lümanların nüfuıu daha kuv· 
ve\li •e daha foik bulunncaktır. 

Filistin 1950 de gene Ingiliz 
idaresi altında kalacak, yalnız 
o 1amana kadar manda ıistemi 
ilga edilmiş o'acaktır. Fılistinde
ki örfi ihtilaflar bertaraf olacak. 
siyonizm siyasi bir meselo ol
maktan çık cakhr. 

Arcbistan, yani Necit, Hicaz 
ve Yemen bükümetlcrinio siyui 
teşeliküllcri değişmiyecek, Mek
ke ve Medineye vuku bu1an zi· 
yaretler azalacaktır. 

lrakm hududu bir az değiıe• 
cek, Kürtlere muhtariyet verile· 
cek. 

Önümüzdeki on sekiz ıene 
içinde buhrana birden geçirecek 
lrandır. Onun tam bir :stiklal 
sahibi olmak için vuku bulan 
teşebbüsleri, ltendis:ni şimaldeki 
komşusuna ticnreten daha sıkı 
bir suretle bağlayacaktır. Çüııkü 
ticaretinin yüzde yetmi~ beşi 
Rusya ile vuku bulacaktır. 

1950 senesinde Hiudiıtan bir 
az serbest olacak ve orada mes
ul bir hükumet teşekkül ede
cektir. 

Yerli mallar 
Se g· bu se e çok 
nıükemmel ola(lak 
Ağustosta Galatasaray lisesin· 

de açılncak olan yerli mallar 
sergisi için bnı.ırlıklara başlanıl
mı hr. Serginin her senekinden 
daha 2üzel olmnsı için çalışıl· 
maktadır. 

Bu seneki sergi bir ay devam 
ed~cek, 11 ğustosta sergi he
yeh tarafından (yerli mallar ba• 
!osu) namile bir bnhçc balosu 
verilecektir. 

Gene temmuz. içinde Konyada 
açılacak yeı li mallar sergisi için 
sanayi ve mmıdin bankasına bağ
h fabrikalar küliyetli mikdarda 
eşya göndermiftİr. Yerli mallar 
pazarı müdUrü Hayri bey de bu 
iş için Koııyaya gitmiştir. 
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60 bin lira! 

Meyvahoşta bllytlk bir 
suiistlmAl yapılmış 
Meyvehoşta belediye resminin 

suiistimal edildiii hakkındaki ih
bar üzerine belediye tiddetle 
tahkikata başladıiını yazmıştık. 
RiTayete göre her kapta alınan 
6 kuruş belediye veraisinin bir 
kısmı timdiye kadar belediyeye 
Terilmemiıtir. Uzun müddetten
beri verilmiyen bu resmin yeku
nu 60 bin lirayı bulmaktadır. 

Galeta kules! klm~ndlr ? 
Galata kulesinde yapılacak te

sisat mevzuu bahsolurken kule
nin aidiyeti ciheti mevzuu bahse
dilmişti. 

Dün belediye reis muavini Ha
mit Bev demiştir ki : 

- Kule belediyeye aittir. Şim
diye kadar belediye burasını 
yangın kulesi olarak kullanmak
tadır. 

Kuleye yapılacak tesisat da 
ancak belediyeye aittir. 

Geç gelen memurlar 
Belediye müfettişlerinden Os

man ve lımail Hakkı Beyler dün 
sabah bir teftit yapmışlar Te 
mea:urların imza jurnallarını tet-
kik etmişlerdir. Bazı memurların 
yazifeleri başına geç gedikleri 
tesbit edilmiştir. 
Maa,ıar nasal verilecek ? 
Belediyenin 932 bütçesi henüz 

tasdikten gelmemiştir. Memur
ların maaşları geçen seneki büt
çe üzerinden verilecektir. Maaı 
gecikmiyecek, yarından itibaren 
verilmesine baılanacaktır. 
Parlayıcı maddeler hangllerldlr? 

Belediye kanunu mucibince 
belediye hududu dAhiline giren 
parlayıcı maddelerin belediye 
depolarında naklanması mecbu
ridir. Yalnu: bazı şirketlerle be-
lediye arasında bazı nui mad
delerin parlayıcı olup olmadık-
ları noktasından ihtiJlf çıkmak
tadır. Dahiliye vekileti bu hu-
susu tetkik etmfş, ham pebol, 
galyanlı yağlar, llmba yatları, 

hafif maden yağları ile esmer 
kömiir ve mı:aden kömllril katra
nından istihsal olunan karbonlu 
mil•elidü:malar, petrol ve tifuol· 
lar, motörin mazot ve makine 
yağlarının parlayıcı maddelerden 
olduğunu bildirmiştir. 

Kttçttk Lltvlnoflalr 
Sovyet bük6meti hariciye ko· 

miseri M. Litvinafun iki çocuğu 
dnn akşam Franç Merinr vapu· 
rile şehrimize gelmi9lerdir. 

Büyükdere önlerinde duran 
Yapurdan bir motörle karaya 
çıkan küçilk Litvinoflar doğruca 
BiiyOkderedeki Sovyet sefaretine 
gitmiılerdir. 

M. Litvinofun çocukları biri 
erkek diğeri kıı.dır. On iki ve 
on beş yaılarında bulunmakta
dırlar. 

Madam Litvinofun da çocuk· 
larile birlikte yazı geçirmek llze
re yakında ıehrimize gelmesi 
muhtemeldir. 

Muhtelit mubadelede mu,avlrllk 
Muhtelit mubadele komisyonu 

Türk murahhaslığı mliıavirlerin
den Mitat Beyin inhisarlar umum 
miidftrlüğü tütün lusmı muavin
liğine tayin edildiği yazılmıştı. 
Mitat Beyin yerine Uitilo inhisar 
idare.i dördüncü şube müdlir
lüğOnden açıkta kalan Abdullah 
Naci Beyin tayin edileceti söy
lenilmektedir. 

Cel<il Bey 
lzmir meb 'usu ve iş bankası 

umum mildürO Celil Beyefendi 
bugünkll ekspresle Berline gi
decektir. Celil Beye it bankası-
nın Hamburg ıubesi müdürii Sa
da Bey refakat etmektedir. 

inhisarlarda 
Mülhakat teşkllAtı 

blrleştlriltyor 
inhisar idarelerinin mnlhakat 

te,kilAt!arının birleştirilmesine 
temmuzdan itibaren başlanıla
caktır. 

inhisarlar umum mfidürlüğil 
için hazırlanan proje ile mllhim 
villyetlerde inhisarlar baş mil
dlirlOğO, diier k111abalarda da 
mOstakil müdOrlilk ve memur
luklar ihdas edilmişrir. Birleşme
den sonra tütün, müskirat ve 
tuz inhisarları şubeleri bir mil-
dilrün emri altında çalııacaklar· 
dır. 

Bir kısım memurlar açıkta 
kalacaklar, bunlardan kendile
rinden istifade beklenemiyenler 
t•sfiyeye tabi tutulacaklar, di
ğerleri münhallere tayin oluna
caklardır. 

Merkezde birleşmiş olan tütün 
ve milskirat inhisarları şubeleri 
haziranda yapılım muvakkat ve 
mC3nferit kadrolarla çalıımakta
dır. Merkez tetkilltının birleş· 
meden sonraki te~killta müteal
lık asli kadrosu da temmuzda 
allkadarlara tebliğ edilecektir. 

inhisarlar umum mildfirliğOn· 
de ,ube müdllrlerinden yeni bir 
komisyon teıkil edilmittir. Ko
misyon tevhit kadro!arını hazır· 
lamakla meşgul olmaktadır. 

Diğer taraftan evvelce te~kil 
edilmiş olan inzibat komisyonu 
da inhisar memurlarının sicilleri 
Ozerinde tetkikat yapmaktadır. 
Hu tetkikat, tevhit kadrolarının 
tanziminde esas olacaktır. 

Poliste: 

Sahte talebe ! 
Yapılan bir ihbar üzerine po

lis memurları kendisine askeri 
baytar mektebi talebesi slJSO .. 
veren bir genci yakalamıılardır. 
lımi lsmail oğlu Ali Naci olan 
bu genç meyvaho,tan ~eçerken 
yakılanmıs, karakola giStilrül· 
mOtUir. Üzeri arandıi1 zaman 
cebinde Konya erkek lisesi mn
dnrlüğG yaıılı bir mOhOr, ba 
mllhllrle mUbtırlenmiı ve altında 
Halil imzası bulunan bir lise 
diploması bir baytar mektebi 
vesikacı, Harbiye mektebi mil· 
dilrlfiğOne hitaben yanlcuı Ye 
altında topçu miralayı Cemil im• 
zaeını taşıyan bir vesika çıkmış
tır. Tahkikat derinltftirilmiı, ve-
sikaların tamamen sahte olduğu 
ve bu gencin baytar mektebi ile 
hiç bir allkaaı bulunmadıjı an· 
laıılmııtır. Sahteklr genç adli· 
yeye verilmiştir. 

Gayri mU::tadıllerln ••klretlerl 
Gayri mObadiller takdiri kıy· 

met komisyonunun itleri giSrmek 
hususunda çok ağır davrandıiı 
hakkında allkadrrlar atedenbe
ri tikAyette bulunmaktırlar. 

Gayri mllbadilJerden bazılan 
son zamanlarda maliye vekAle
tino de milracaat ederek şikl· 
yetlerini tekrar etmişlerdir. 

Bu mütevali tiklyetler lizerine 
allkadar makam tarafından ko
misyon işlerin daha sür'atle g6· 
rillmeai temennisinde bulunul
muştur. 

lstenbul•Kopenhag telefonu 
lstınbulla Kopenhıg arasında 

telefon muhaberesine başlanmuı 
için icabec!en hazırlıklar bitiril
mittir. ff.uhaberc yarından itiba· 
ren bışhyocakhr. Mükllemeler
den 812 kuruş alınackatır. 

Gelenler , Gidenler 1 
V arıova belediye reıı muavini 

zevcesile birlikte otomobiJle ıeb
rimize gelmiş ve Yeni kiSydeki 
Lehistan sefaretine misafir ol
muıtur. 

Ticaret 
---Ve lktısat 

Sanayiciler 
Kontenjan haricinde 

mal getirtmek 
tstlyorlar 

S•nayi birliği umumi heyeti 
dnn öğleden evvel birlik mer
kezinde bir toplanma yapmışbr. 

Muamele vergisi kanununa 
merbu beş senelik me•addı ip
tidaiye catveli görn,ntmOıtllr. 
Yeni kanun mucibince 26 tem
muzda bu cetvelin fabrikat3rJere 
babıettili salibiyet bitmitmiıtir. 
Fabrikatörler bu sallbiyetin kalk-
ması Uzerine mevaddı iptidaiye 
celbine imkin gllrmemitlerdir. 
Buna da en bOyük sebep kon
tenjan liıteainin haricinde mem
lekete biç bir maddenin ithal 
edilememesidir. Fabrikatör er bu 
vazıyet karşısında uzun müddet 
hararetle koouşmuılar ve netice
de aşağıdaki maddel..ri teıbit 
ederek vekAlete bildirmiye karar 
vermiılerdir. 

Bu maddeler ıunlardır : 
1 - Fıbrikılann iki aylık milktesep 

haklannın verilmesi. 
2 - Kontenjan B listesindeki mad

delerin A listesine nakli, bu suretle kon
tenjan listesi haricinde mal çekmek im
k~nının temini. 

T esbit edilen bu maddeler 
dOn derhal ikhsat vekllotine 
g6nderilmiotir. FabrlkatCSrler hak· 
tarını daha yakından mndafaa 
için Ankaraya bir de heyet gan. 
dermek için teıebbüsata batla
mıılardır. 

Buld•Y flatlan 
Dnn buğday Dzerine ticaret ve 

zahire borsasında barareUi mua
mele olmaınııtır. Fiat:ar evvelki 
ıün olduğu gibi 6 kuruıla sekiz 
buçuk kurut arasında malıa cia• 
ıine g6re tahılnf etmiıtir. 

Dlln de Anadoladan 64 vagon 
buğday ile 2885 teneke peyair 
gelmiıtir. Bunlmrdan maada 2 
vagon mısır 1 vagon arpa ve 
240 çuval da un gelmiıtir. 

Llstlk fabrikası çah,ıror 
Haliçte Bahariyede kutulan 

14atik fabrikası faaliyete batla· 
mıt ve ilk mamulltını piyasaya 
çıkarmııtır. 
Yunanistan ve Balgarlstanl• 

tlearetlmlzl artırmak için 
Bulgaristanla memleketimiz •· 

raamdaki iktısadt mOnasebeti 
artırmak maksadile ticaret od&
sıada faaliyette bulunan Türk .. 
Bulgar komisyonu son içtimaında 
Bulgariıtınlıı ticari mDnasebette 
buıunan tacirlerin fikirlerini sor
mıya karar vermifti. 

Bir çok tacirlerden sorulan 
suallere cevap geldiiinden ko
misyon pazartesı ,nnn toplaaa· 
rak faallyetine de•am edecektir. 

Tlrk - Yunan komiıyonu da 
diln 6ğleclen eYtel toptanarak 
ça lıtı!nf tır. 

Komisyon gelecek perıembe 
gilnll, ıimdiye kadar teıbit et· 
tiği esaclar dairesinde Ye raka
ma istinat eden bir rapor hazır· 
lıyacaktır. 
Eanafın odaya yazılma mUd· 

deli bir ar uzatıldı 

Billkayt ve ıart btltlln esna
fın Ticaret odasına kaydedilme
sine karar verilmit ve esnafın · 
muayyen milddet zarfında kayıt 
muamelelerinin yaptırılması teb· 
liğ edilmitti·~ 

Müddet dOn bittiğinden yOz
lerce esnaf kayıt muamelesini 
bitirememitlerdir. Bunu nazan 
dikkate alan lıtanbul Ticaret 
mDdftriyeti kayıt mDddetini aps
tosun birine kadar uzatmıtbr. 
Esnafın mensup oldukları san' at 

cemiyetlerine mllracaat ederek 
kayıUannı yaptırması klfidir. 

SVEN HEDIN 
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mı§tı • Ötekiler hep kapalı idi • Larson, bizi kartdamıya 
çıktı. 

Sakin, fakat meyuatu • Kendisi Kudüsün tahrihinderlt 
Poltova.'dan, ve Vatorloo'dan bahsediyor ve buvak'ayı o vak'a• 
lara benzetiyordu • 

Nihayet Larson, susuz olduğunu söyledi. Biz de getirdiği
miz sudan ona. bir bardak verdik. Su kadar muhteşem bir iç• 
ki yoktur. Hele insan susuz oldu mu! Bizim de burada, bu kuru 
yerlerde susuz geçmiyen anımız yok gibi! 

Lanon hadiseyi anlatmıya. baıladı: Develer hareket ettik • 
leri andan beri memnun değillerdi. Hepsi de sinirlidiler. Bun .. 
lar hep ufka bakıyor v'° kaf alarile bir taknn seri hareketler 
yapıyorlardı. 

Develer pek yavaı yürüyor ve ikide birde duruyorlardı. 
Sekizinci kamptan üç kilometre uzaklaştıktan sonra kervan beş 
grupa. aynlmıf, bir ırmağın kupkuru yatağını geçmitti. Buraya 
vardıktan sonl'a develerin idaresinde f aı:la müşkülata tesadüf 
edildiği görülmüş, onun için bir yerde konaklamaya karar veril • 
mişti. 

Kervan suların aktığı bir botluktan geçiyorken Larson iki 
yüz metre ilerde olan bir yerde develeri durdurmak için emir 
vermit, tam bu sırada en geride gelen develerin biri çözülmüş 
ve ileTiye doğru kotmıya batlamıştı. Gittikçe süratini arttıran de
venin sırtındaki sandıklar, aıağı yukarı düşüp kalktığından için· 
dekiler yuvarlanıyor ve deveyi ürkütüyordu. Onun bu hali diğer 
develeri de ürkütmü~, onlar da, onun gibi kotmıya başlamışlardı. 
Ortalık karıımııtı. Develer sıçrıyor ve yüklerini atmıya uğraııyor
lardı. Koca sandıklar onların sırtlarından kibrit kutuları gibi 
f ırlamaktaydı. Düıen, kırılanın hesabı yoktu. Sanki bir ev yıkı~ı -
yordu. Gürültü, patrrtı, kulakların zarını patlatacak gibiydi. Bu 
müthit arbedeye kantmak çok tehlikeli bir şeydi. 

Develerle harp ba~lamıftı. Sopalar, develerin hassas burunla· 
nna iniyor, ve iyice dayak yiyenler sükunet buluyorlardı. Lar • 
son hu tekilde döiüterek yirmi kadar deve toplamıştı. Fakat 
bunların toplanma.sile dağılması bir oldu. Çünkü kaçmakta olan 
bir kafileyi gören develer hemen ona katılmıtlardı. 

Heyet erkanı develeTİ takip ediyor ve kurtarılabilecek deve
leri toplamıya çalıııyorlardı. Fakat (150) deveden ancak 13 ü 
kurtarılmıt, ötekiler,i rüzgar gibi uçmutlardı. 220 kiloluk yük ta· 
ııyan develer ceylan gibi koşmaktaydılar. 

Develerin buna benzer hareketleri görülmemi§ değildir. Fa• 
kat bu mikyasta bir isyanı gören yoktu. 

itin fenası, dört bin doları taııyan deve ile tafıdığı sandık • 
lann kaybolmasıydı. Bunlar sureti mahsusada taharri olunuyor • 
du. Fakat bunlan tafıyan devenin ise hangi istikameti takip etti· 
ğini de bilmiyorduk. Para kaybolur veya hırsızların eline düıer· 
se, onu bir daha ele geçinniye imkan yoktu. Burada dört bin do
lıır kaybetmek hiz1m için oldukça ağır bir ziyadı. 

Urson bana teıelli verdi. 
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- Yanımızdaki para ile Hamiye kadar gidebiliriz. Fakat 
4000 ,Umuı dolln da mutlaka bulmıya çalıtacağız. 

- Pek ill ! O halde (Pekin) den para istetmiyelim. Elimiz
deki parayı Hamiye kadar idare ettikten sonra otuz devemiz 
yüksüz kalacağı için bunları satar, ve "Urumçi,z ye kadar gide
riz. 

Durdujum yerden on bet adını ötede, burunlarından sandık· 
lara bağlı duran sekiz deve, sinirli, muztarip ve müteheyyiçtiler. 
Bunlar hali kotmak ve kaçmak istiyorlardı. Onun için sandıkla
nn etrafmda dönüp dolqıyor, iplerini çekiyor, ağızları köpükle
niyor Ye ıözleri birer krvılcrm gibi aynıyordu. Şemsisiperimin 
bafnndan uçarak develerin ortasında yuvarlanmaaı, onlaı·ı yeni
den köpürtmiye kafi gelmişti. Develeri arka ayaklarının üstüne 
durarak boyunlarını geriye çekiyor, sandıkların üstüne sıçrıyor• 
)ardı. Şemsiıiper yuvarlana, yuvarlana bir sandığa iliterek dur • 
du. Ben de develere yaklatarak onları ok,amıya başladım. On • 
lar da yaTq yavq uılanıyorlardı. Akıa.m yediye doğru bizim 
Mongollardan biri on bet deveyle geldi. Bunlardan bir kaçının 
yükleri de sırtında idi. Yükleri indirdik ve develeri sandıklara 
bailadık. Larson birdenbire bağırdı: 

- Parayı tqıyan deve de burada! 
- Mükemmel! O halde Hamiye varmadan deve satmıya )ü .. 

zum yok! 
Y anm ıaat sonra dağ batında iki Mongol daha göründü. 

bulduklan develeri getirmekle kalmıyarak, öteden beriden top• 
ladıklan sandddftn da sırtlarına. yüklemitlerdi. Bulunan devele
rin aayrıı yirmiycli. 

Larsonla Doktor Haud'un eşyası bunların arasında idi. 
Toplanan develerin ıayısı yüze varmıttı. Elli devemiz kayıp

tı. Bunlan nasıl bulacaktık? 
Ben burada fazla kalmak istemedijimden bu zarara taha.m• 

mülü tercih ediyordum. 
Ertesi gün sekizinci konakla teınas ettik. Kaybettiğimiz eı· 

yanın :ıeden ibaret olduğunu tetkik ettik. Profesör Hau'nun 
çok k~etli kitaplarile dolu sandığı da kaybolmuştu. Profesör 
lakayt gibi görünmüı fakat isteplere çıkarak sandığı aramakla 
metrul olmuttu. Burada üç dört gün kalmak lazımdı. Çünkü an• 
cak bu suretle develerin teskinine imkan vardı. 

Develerin dü,ilndüklerine kani olsaydım, onların sırtlanna 
yüklenen esaret yiiklerine kartı isyan ettiklerini söylerdim. Çün
kü bunlar, yükl'°rin nasıl atılacağım ve yükün ağırlığından kur• 
tutmanın nasıl mümkün olduğunu gösteren lideri hemen takip 
ediyor ve onun yaptığını yapıyorlardı. Böyle bir anda bizim 
kıymetli sandıklarımızın develer nazarında hiç bir kıymeti yok. 
Bu sandıklar sırtlarından uçuyor ve zalimlere kartı harp başlı • 
yor. Sanki deYeler bize diyorlar ki: Şayet siz bu yükleri Go,un 
Nora ıötürmek istiyorsanız onları sırtınızda götürünüz! Bizim 
size kölelik etmiye hevesimiz yok. Siz biz mer' alara bırakmakla 
bize iyilik ettijinizi zannediyorsunuz. 


