
Yeni tarih mftnakaşası 
Ankara.da. tıı.rih hocaları ve darülfünun pro

fesörleri mühim münnkıı.şalar yapıyorlar. Ba 
mühim ve yepyeni münakaşanın esaslarını, te· 
ferruannı ve eski tarih teltkkisl ile yenisi ara
sındaki nokta! nazar fıırklannı anlamak istiyen-
ler ?JUhakkak uyakıt., ID neşrettili (Yeni 
tarıh·EI kltab) ından bir tane almalıdırlar. 

M ~~Jls <'umarteslye tatil 
.:, ~ara, 3 (Yakıt) - Meclisin tatili 

ltmnz.deki cumartesiye kalmııtır. Se
~~~ 

bebi, deniz postalan kanunile bın 
mllhim kanunların mutlaka tatilden ev
vel intacıaa lüzum basıl edilmesidir. 

15 inci Yıl • Sayı : 5202 Pazartesi, 4 Temmuz (7 inci ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş 

eclis Buğday Liy · abul Etti 
Devlet Deniz Postaları Hizmeti 

Ankııra 1 Temmuz 
Cümhuriyet Halk Fırkası gru

pu memleketimizin iktısadi ha· 
yatına temas eden çok mühim 
bir karar verdi. Bu karar bu sıün 
Seyrisef ain idaresi ile bir takım 
husu.ci efrat ve şirketler tarafın· 
dan Türk limanları arasında ya
pılma ı< ta olan deniz postaları 
hizmetini hpkı posta ve telgraf, 
yahut devlet demir yolları gibi 
bir devlet idareıinc vermektir. 
Bu uretle Seyrisefain vapurları 
ile ususi vapurlar arasında mil
li tısadiyah tahrip edecek 
sure' te devam eden rekabet 
vazıyetinin önüne geçmek, ayni 
zamanda Kara ve deniz nakliyatı 
arasında gene milli iktısadiyah
mmn inkişafma hizmet edecek 
tarzda bir ahenk ve nizam ve 
mükem 'Iteliyet tesis ve temin 
etmek tır. 

Fırka gurupu meseleyi çok 
gen'ş ve hararetli münakaşalar 
net cesinde kabul etmiştir. Me-
s ele müzakereye vazedildiği •a
kit hükumet ıu veya bu tarıda 
bir no\<tai nazar iltizamında mu
sir o'madığım guruJ.1 heyeti umu
m } esine karşı sarahaten ifode 
ett r.i gibi fırkanın yükıek mü-
d e bbirleri de her hangi şe· 
ltiltl,. mıuıyyPn bir fikir ve su· 
~e.li hal telkin etmemiştir. Bunun 
ıçın gerek küçük kaputaj hizme
tinin devlet inhisarına alınması 
lehinde olanlar, ıerek bunun 
aleyhinde bulunanlar arkadaıla-
rını ikna etmek için ellerinde 
nekadar kuvvetli deliller varsa 
hepsinide ortaya dökmüilcrdir. 
Fakat bütün bu münakaşalar 
arz:cttiğimiz veçhile memleketin 
ve milletin umumi menfaati bu 
~şin t~mamen mes'ul bir devlet 
ıdaresı altına ahnması neticesine 
varmışbr. 

"Yakıt,, ın muhterem karileri 
= 

derhabr ederler kl Türk liman
lan arasındaki nakliyat hizmeti· 
nin buglinkti şeklinde mevcut 
olan iktısadi yara üzerine iptida 
umumun naıarı dikkatini ..:elbe
den biz olmuıtuk. Bu yarayı te· 
davf edecek ilacın da gene dev
let elinden başka bir yerde bu
lunar:nıyacağını göstermiıtik. 

Binaenaleyh farka gurubu taıa
fından verilen kararla bizim ilk 
günlerde iltizam etmit olduğu
muz noktai nazarın isabeti efki· 
ri umumiyede anlaşılmıı oluyor. 

Hakikati halde milli limanları
mız arasındaki deniz nakliyahnı 
hususi teşebbüsltre terkctmeklc 
memleketin iktısadi ihtiyaçlarını 
temin etmek mllmkiin o'saydı 
Seyrisefain idaresini tamamen 
ortadan kald1rmak en keıtirme 

bir yol olurdu; fakat buna im
kan olmayınca açığı devlet haıi· 
nesinden ödenen bir m0HSCSC 

ile huıusl teıebbüs aahiplerini 
rekabet vaziyetinde bırakmak 
memleketin ikbsadi menfeatlerini 
ve kuvvetlerini göre göre tahri
be nza göıtermek demek olur

du. 
Türk milletinin yüksek menfa· 

atlerini tanzim Ye idare etmek mes
uliyetini üzerine almış olın fır
ka bu vasiyet karıısında cesu-
.... , ayni zamanda vatanperve

rane kararını vermiştir. Hususi 
vapur sahiplerinin ıahsi menfa
atlerini ve · haklarını muhafaza 
etmek, bu vapurlarm hakiki kıy
metlerini sahiplerinin de itimat 
edecekleri bir heyet vasıtasile 
takdir ederek bedelini kendile· 
rine vermek ıuretile bu iti dev· 
let idaresine almak mes'elesinin 

Mehmet Asım 
[ Alt tarafı ! inci sayfamızda] 

Recai ~~z!ı~t.B~y_aj!esiııi_!!-_ sıhhati 

Recai NUzhet Bey, •nneaı· ve kızı hastanede - · 
Y eniköyde oturan Baban za- müdevim olan Neslihan Hanım 

de Recai Nüzhet beyle annesi da, Nurettin Efendinin mektebe 
Saibe ve kızı Neslihan hanımla· devamıızhklanna iıaret ederek 
rın Nurettin efendi tarafından kendiıile nişanlanmak sözünü 
cerhedildikleri ve Nurettin geriye alacağını söylemiştir. 
efendinin öldüğü yazılmıfh• N 
Aldığımız mütemmim malumata urettin Efendi bir milddet 

eYvel. Bağdada tekrar gidip 
göre, Nurettin efendi Bağdattan ge. im. ış Ye dUn de yazdıgw ımız 
fehrimize tahsil için gelmiş, Be- b l 
bekte Amerikan kollejine denm gı 1 eY enme meselesini yeniden 
etmiş, Ye bir aralık Neslihan ha- tazelemiştir. Fakat bu teklifi 
nır:nla nişanlanmak için Recai kabul edilmeyince son cinayetini 
beyden vaid te almııhr. Fakat yapmıştır. 
sonraları Nurettin efendi mekte· Neılihan ~anımm yaraaı ağır-
be gitmemğe başlamış ve bu cadır. Recaı Beyle validesinin 
. l amcaaı Recai beyin s:k, ıık yaraları ağır değildir. Carih öl-
ihtnrlarmı mucip olmuştur. düiD için adliye takibat yapma-

Şı lideki Fransız mektebine maktadır. 

'-''"•111111ıııııı1111111ııııı111111ıııııı1111111ııııı111111ııııı111111lllllll' Galatasaray bire karşı iki sayile yenildi 
iAkvam cemiyeti-{ 
~ . . ~ 
'§ ne gırmemız e 
[ Davetin cumartesiye kadar ~ 
~ gelmesı ve o gUn mecliste ~ 
~ mUzakeresi muhtemeldir ~ 
~ Ankara, 3 (Hususi muhabi· ~ 
~ rimizden) - Ak\'ar:n cemiye- g 
~ tine davet edilmemiz hususun- ~ 
~ da Cenevredc önümüzdeki cu- g l 
~ ma günü verileeek heyeti u· ~ : 
~ mumiye kararının umumi kl- ~ 
ğ tiplik taraf1ndan bfikumetimize ~ 

Dünkü maç sinirleri 
gerdi ve harap etti! 

Biri kalecimiz, iki oyuncu yaralandı 
ve iki taraf ta iyi oynayamadı 

~.ı~~ 

N nihayet cumartesi gününe ka- ~ 
s dar bildirilmeıi muhtemeldir. ~ 
~ Bu itibarla Büyük Millet ~ 
g meclisinin cumarteıi günü bu ~ 
~ husuıu da müzakere etmeıi '§ 
g ihtimal dahilindedir. g 
~ Avrup• matbuatının ~ 
'§ memnuniyeti § 
§ Atlnı, 3 (Hksust muhıblrimlz· g 
~ den) - Bütün Avruı:a gazeteleri, ~ 
~ Türklyenin Akvam cemiyetine girmlye ~ 
E da\·et edilmesini takdirkar bir lisanla § 
g karşılamaktadır. Fransıx matbuatı, Tür- § 
g kiyenin Akvam ccm yetine girmlye ~ 
f davet edilmesi hakkındı verilen tık· '§ 
E rire Yunanistanın ön ayak olmasını, ~ 

tf.açtan bir manzara 

ğ çok muvafık gorüyor. ~ ' 
., .. ıııııı11111ııınııı1111ııı:ııı11111ııııııı111ııılllll111111ıııııı11 ~ \ 

Vapurcuların 
Müracaab 

---oo ,...,..._ 
Hesaplarının tasfiyesi 

1 
1 

için bir sene mühlet 1 

istediler 

Yaralanan kıymetH kalecimiz 
Avni oahadan çıkarbhrken 

Fransız takımı ile Galatasaraylı
lar da dün karşılaştılar. Ve Galata
saray takımı, son düdük çaldığı va • 
kit, sahadan bire karşı iki sayı ile 
ve maçı kaybetmiş bir vaziyette ay-

• 

n1dı. 
Dünkü maç- Bilmem bunu, görli• 

.enleri bir fotograf adesesi sadakati .. 
le tesbit ederek yazmıya imUn var .. 
'Slldır? 

' Fener - Rasing ımaçına zerre ka• 
Clar benzemiyen dünkü karşdaşmn, 
'sinirleri, gerip koparan, sıkıntılı bir 
,hcyeca~ içinde }ircilcri bile h r.ıp 
i eden bıt blaçtı. 

Evveli Galatasaray takımı çok l 
nlrli \'e iyl olmıyan, görmlye11 bir 
maç ynptr. Sonra :misafirler de cu
ma gününden daha iyi ve gö tcrişli 
bir günlerinde değillerdi. • 

lki takım da oldukça değişik bir 
tertiple sahaya çıktılar. Rasing takt· 
mmda, Vehabın yerini baŞka bir 

. Fransız oyuncu istihl:lf etmiş, kale .. 
elleri, Tassen yerini takımm diğe:t 

1 kalecisine bırakmıştı. , 
Galatasaraya gelince şu terti,ple 

: yer almıştı: 
Jtonl, 
Bürhan, Tevfik, 
Suphl, NUıat, Büleiıı, 
Kürilk Necdet, Rasüı, leblebi 

Mehmet, Kemal Faruki, Rebii. 
• * • 

Bu ~kil, Galatasaray takımım 

[ Alttaralı 6 ıncı sayfamızda ] 

Ankara, 3 (Yakıt) - Deniz 
poıtalarınan devlet idaresine • 
almması kararından ıonra An· 

1 

karada bulunan vapurcular bil· 
kümete mUracaat ederek hususi 
vapurlarm seyrüseferden men 
edilmemeleri için bir sene müh· 
let istemiılerdir. Kendilerinin 
borçları ve alacakları olduğu 
cihetle tasfiye muamelesinin an• 
cak bu suretle mümkün olaca
ğını ileri sürmüşlerdir. Eıasen 
kanunun mevkii mer'iyete vaz, -
ından ıoora yeni teşkil edilecek 
idarenin bütün kaputaj muame· 
lesini eline alabilmesi zamana 
muhtaç olduğu gibi mübayea 
edilecek takdiri vapurlarm be· 
dellerinin tenkidi vesaire gibi 
muamellt ta buna IOzum gös
terdiğinden mühlet talebinin ka
bulü lehinde kuvvetli bir cere· 

incir yüzünden çıkan has-, 
reyan vardır. 

Türkiyeye hicret 
Bulgarlstandan 400 

hane mubacır geliyor 
Ankara, (Yakıt) - Ahimeıut 

köyündeki Bulgarya muhacirleri
ne ırelen mektuplara göre Bul
garistanın Eıkicuma ve Osman 
pazarı Türklerinden mürkkep 400 
hane Keıaruva hadisesi üzerine 
Türkiyeye hicret etmek kararını 
vermişlerdir. Gelecek muhacirler· 
den 30 hane Eskicuma kasaba· 
sının içindendir. 

Çanakkale medhalind6 
serseri torpil 

lzmir, 3 (VAKIT) - Çnnakknle 
methalinde bir serseri torpil görül -
dü. 

talık ve ihracatımız 
Dr. Hulusi Behçet Bey lzmfr gazetelerine 

cevap v~rlyor 
Izmlrde çıkın ''Hizmet., gazetesi, 

doktor Hulôsl Behçet Beyin Avrupa bp 
dlemine mürıcaıtla dysidiroıo namındaki 
cilt hastalığının incir işlemek ve yemık· ı 
ten ileri geldiğini keşfolarak ortaya silr· 
düğünü, bu iddianın incir . Jhracıt mınta• · 
kası olan Ege için çolı: tehlikeli olııcağını, 
garp piyasasında çok nazik ve hassas 
bulunan müstchliklerin teldoa düşecekle

rini bir Türk doktorunun yanlış bir id
dia sı yüzünden incir mahsulü•ün müthit 
bir darbeye maruz ka.lacağını yazıyordu. 

Dün 1 luhlsi Behçet Beyit görüştük. 

Bize şunları söyledi : 
- lzmir gazetelerinin yanlış 

anhyarak mutalea yOrütmelerine 
tabii hayret etmiyorum. Zira 
yanlış esasa iıtinadın neticesi de 
daima çürüktnr. 

ilkbahar ve yaz mevsimle-

Dr. Huıosı Beh et- B. ...... 

rinde ham incir usaresi ve incir 
ağacı yapraklan menkuile uğra-
şan ıahıslarda, fırtı hassasiyetin 

(Lütfen şau_fa11ı ,evirinl.I) 



•• 
~Jım 

11ehllkede değildir ! 
Kafendaris, hUkOm etin boşuna 
endişeye kapıldığını söylUyor 

Atina, 3 (Husus") - Dün Ka
fandariı ve Zaymatus {ukalan 
Kentis!rnn tiyatrosunda ilk inti· 
habat propagandası içtimaını 
yapmışlardır. 

Evvefti söz alan Kafandaris, 
Cümhuriyet rejiminin kıraliyetçi
Jer tarafından tehlikeye düşürü
leceği hakkında hükumet tarafın
dan gösterilen endişelerin mliba
Jegalı olduğunu söylemiş Ye hü
kumetin parlamento haricindeki 
anasırlar, yani askeri unsurlar 

'ile teşriki mesai etmesine lüzum 
,bulunmadığını ve bütün Cümhu
·riyetçi fırkaların, rejim hakkında 
en ufak bir tehlike belirecek 

. olursa, müttehit bir cephe teş
kil edeceklerini ilave etmiştir. 

Müteakiben Zaviçano~ söz ala
rak iktısadi meseleyi ve memle
keti tehdit eden mali ve ikbsadi 
tehlikeleri tetkik etmiştir. Hatip 
bu tehlikelerin, varidatın müte· 
madiyen azalmasından Ye hOkü
metin buhrana kar§ı koyabilecek 
iktisadi bir prgrama malik ol· 
mamasından ileri geldiğini kay· 
detmiştir. 

Askerllk mUddetl lndlrlldl 
Atina, 3 (Hususi) - HUkftmet 

harbiye nezaretinin de muvafa· 
katile orduda sıkı t:ısarruf ted
birleri tatbik edilmesine devam 
etmektedir. 

Askerlik müddetinin on dört 
aydan bir seneye tenzili layibaıı 
Meclise verilmek "üzeredir. 

Bundan başka, çiftçi askerlere 
ikişer aylık mecburi mezuniyet 
verilmesi de tasavYur edilmek
tedir. 

Borç mUzskerelerl du;du 
Atina, 3 (Hususi) - Yunan 

borç taksitlerinin tediyesi için 
ecaebi ciainler Yektllerile cereyan 
eden müzakereler, durmuştur. 
Ecnebi dainler vekilleri, Yuna
niıtan tarafından vaki olan tek· 
lifleri kabule şayan görmemiş· 
lerdir. 

Yunan· Leh dostlufju 
Alina, 3 (A.A) - Yunanistan 

ile Lehistan arasındaki dostluk 
ve hakemlik misakının musad
dak suretleri dün teati edilmiştir. 

derece ve fekliee göre usarenin 
veya menlımunun temas ettiği 
mahallerde dysidrose'e cıüıabih 
ve baıan mütahaasıs etibbayı da 
ıışırtacak kadar dysidrose'i tak
lit eden cildi indifaat huıule ge
liyor. Bu bal senelerdenberi na
san dikkatimi celbediyordu. 

Bütün dünya tıp edebiyatında 
ise, incir Confiturei yapanlarda 
Ye incir yaprakları menkuile 
elbise lekesi çıkartmak istiyen
le,rdo buıule geJen incir usare
ıinden mütevellit cildi indifala
rm gayri mezkür bulunmasına 
mebni, ıenelerdenberi tarz ve 
şekli tesirini, insanların hassasi
yet derecelerini tesbit ettim 
ve bittabi ıubemize ait gazete
lerle neşre baıladım Bunlar ha· 
ricinde, kuru incirleripak tlerne 
ve yerleılirme illhiri neticesi 
huıule gelen gene bir takım 
san'ati ekıemalar vardır ki yuka-
rıda bah11ettiğim ham incir usa· 
relerinden mutevellit indifaattan 

'l>Osbütün farklıdırlar. Bu ıonun· 
cular san'ati ekzemalara dahildir. 

Daha diinkü talebelerin bi!e 
fark edebileceği bir keyfiyeti nasıl 
olurda dyıidrose hastahimın 
amilini buldum diyecek kadar 
cinnet i5ıterebilirim? 

Evet, incir usaresinden ileri 
gelen cildi indifalar, dysidr!'ıe 

Telgral Baberler ___ ı __ I Devlet deniz 
• 

Postaları hizmeti 
Lozan Konfsransznda Vaziyet Değişmedi 

Eğer alacaklı devletler Almanya ile anlaşırlarsa, 
Amerika bir kolaylık gösterecek 

Halbuki Almanlar" Haraç vermeyiz. Konferansı felce uğra• 
tırız ,, diyorlar. Fransızlar da " Neticeden siz mes'ulsünüz,, 

kaydile işin içinden ~ıkıyorlar ı 
Nevyork, 3 (A.A) - "Herald 

Tribun,, gazetesinin Vıington 
muhabiri nim reımi bir memba
dan mülhem olduğu zannolunan 
bir makalesinde devletler Lozan
dıı aralarında itilaf etmiye mu
vaffak oldukları takdirde Ame
rika hükumetinin harp borçları 
meselesinin her devletle ayn, 
ayrı ve her devletin tediye ka
biliyetini nazarı itibara a.larak 
mUnakaşa ve müzakere etmiyc 
amade olduğunu ve fakat bunun 
harp borçlarının ilgası manasını 
taıammun etmiyeceğini yazmak
tadır. 

Fakat, Almanya ... 
Berlin, 3 (A.A) - Sağ cenah 

Alman matbuatının istihbaratına 
inanmak ]Azım gelirse Lausanne 
konferansındaki Alman heyetinin 
dün Almırnyadan alacaklı olan 
devletlerin tamirat meselesi hak
kıııda hazırlamış oldukları yeni 
projeyi reddetmesi muhtemeldir. 

Filvaki Lausannedeki Alman 
mahafili, bu projenin şimdiki 

şeklile kabule ıayan olmadığı, 
zira Almanyanın e1as noktai na-

zarını hesaba katmamakta oldu
iu mütaleasındadır. 

Bilhassa müttefikler arasında· 
ki borçlar meselesile tamirat 
meselesi arasında bir irtibat 
gözetilmesi, Almanyanın muka
vemetine maruz li:alacaktır. 

Haraç vermeyecek •• 
Berlin, 3 (A.A) - Hui'enberg 

31 temmuzda Reichstag için ya
pılacak intihabat dolayısite nas
yonal-Alman fırkasına hitaben 
bir beyanname neıretmiştir. 

Bu beyıı.nnımede deniliyor ki: •·au 
intihabın gayesi, iki sistemin tamımile 

oı tadın kılknı:ısı ''e önOmüzdeki parll
mentodı mutlak bir muhalefet ekseriye· 
tinin teşekkülüdür. 

Kuvvetli bir hilkQmetin buict saha
daki gayeleri şunlar olm:ılıdır: Har:ıçla

rın tamamlle ve k11ydü şartsız olarak 
ilgası, Almanyının mahkOm olduğu su
retindeki pl!nın ortadan kıldınlmısı, as· 
kcri sahada Almınyanın hukukunun ye
niden tesisi için rnücadelcyc girişilmesi .. , 

E§er ısrar ederlerse 
Münih, 3 (A.A) - M. Yon 

Papen'in Lausanne'da Versaillcs 
muaheclenamesinin yeniden tet
kiki için ileri sürmüş olduğu 
tekliften bahseden müfrit milli-

yetperverlerin iazetesi olan 
"Voclischer Boobacher,, M. Von 
Papen'in Almanya'nın tar.ıirat 

bede!lerini veremiyeceğini Na
zilerin tazyiki altında söylemiş 

olduğunu yazmaktadır. 
"Nazilerin siyaseti J 4 seneden beri 

diploaııtlann ve devlet adımlarının ta· 

bakkuk ettiremedikleri şeyi uhıkkuk et· 
tirmiştir : 

Versailles muahcdenamcsini yeniden 
tetkik etmek meselesini beynelmilel ruz· 
nameye ithal etmek. 

Nazi siyaseti, bu esaslı mcsı\e hal
ledilmedikçe, Lıı.us3nne konferansını felce 
uğratacal.aır,. 

Fransaya gellnc6 
Paris, 3 (A.A)- Lozao'da dün

kü gün Fransız noktai nazatın
dan memnuniyet ba hş bir gün 
olmuştur. Zira Fransız - lngiliz 
iti!Afınm rcsanet kc~betmesine 
şahit olunmuştur. Pariı gazete
lerinin mütaleaları budur, hal
buki bcynclmilcr noktai na:ıar• 

dan ciddi bir terakki glSrülme· 

miştir. 
Gazeteler, "Alman heyeti, lcon· 

feranaın mukadderatını ve aki
belini elinde tutmaktadır. Neti
ceden o, mes'uldilr,, diyorlar. 

layihasını kabul etti 
' 

Ziraat Vekili : Hiç bir zaman buğday mubay atını 
kar için istismar edecek değiliz, diyor 

Ankara, 3 cVakıt) - Mecliste 
buğday kanunu Jiyiha11 mlza
kcre edildi. Söz alan Sırrı B. 
(Kocaeli) ıu sözleri ıöyledi: 

- Hepimiz.in velinimeti olan 
l~öylülcrin menfaatini dUtUnerek 
hUkC1metin hazırladığı JAyihayı 
memnuniyetle karşıladım. Fakat 
kanunun daha mükemmel olma
sını arzu ed~rdim. Bunun için 
kanunun lazım gelen faideyi te
min edeceğine kani değilim. 
Sonra hükumetin teklifile encü
menin tadili a.rasında fark var-
dır. Bunun hakkında ziraat ve
kilinden malumat iste;im. 

Buna karşı encümen namına 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) 
cevap vererek hiikiımetle tadi· 
latta tamamen mutabık kalındı
ğını ve tadilat hakkında bükü· 
metten değil encüiaenden malu-
mat istenmesinin doğru olacağını 
söyledi. 

benzerler. Şu kelimesi, ketif 
manasına mı anlaııhyor? 

Sırf ilmi bir mephas üzerine 
çalışmak, uğratmak ve yazı neş
retmekle ticaret ve ihracat mes'· 
eJelerinin ne alakası vardır? 

Ham incir usaresine ellerin 
teması ve hassas şahıslarde di
iidirozi andıran hastahğın mey· 
dana gelmesile 40,000,000 lira
lık ihracat münasebeti anlaşıl
maz bir muammadır. 

lzmir hıcirleri hastalıldı olma
dığı gibi hastalık nakili de de
ğildir. Binaenaleyh incir yüzün
de her hangi bir hastalığın vü
cuda gelebilmesi sade bizim 
memleket için değil, incir bulu
nan her yer için mevzu bahs 
olabilir. Ve incir ibracahmızm 

da bu yüzden zarar görmesi 
varit deiildir. 

Sırra Bey kanun mes'uliyetleri· 
nin hükumete raci olduğunu, 
bunun için encümenden değil, 
hükumetten izahat istediğini, bü~ 
kiimet namına Hasan Fehmi 
Beyin söz söleyip söylemiyeceği
ni bilmed iğ-ini ıöyledi. 

Ziraat vekili Muhlis Bey ista
tistiklere istinat eden beyana-
tında 925 · 926 senesinde 35 bu
çuk milyon dönümde 24 bl!çuk 
milyon 930 - 931 senesinde ise 
34 milyon dönümde 30 milyon 
kental buğday istihsal edildiğini 
memlekette normal buğday İ!· 
tibsalinin 25 milyon kental ola· 
rak kabulü llzım geldiğini ifade 
etti. 

Badebu Hasan Fehmi bey ~u 
sözleri söyledi ; · 

- Sırrı Bey her halde layi
hayı tetkik etmiştir zannında
yım. Yoksa Sırrı Bey tetkik 
etmedi de hükümetle encümen 
tadil sebeplerini söyledikten 
sonra layiha hakkında bir tenkit 
noktası elde ederek ıöz s5yle
mck mi istiyorlar ? Bunu da hiç 
zannetmiyorum. 

Emin Bey (Eskiıebir) - Bu 
kanuna arpa da ilave edilmeli· 
dir. Senede 5 bin ton arpa ih
racatımız v:udır. Eu kanuna ar· 
payı da koyarak bir cihetten 
köylUyU müstefit etmek daha 
faydalı olur. Sonra buğdayın 
bankaca alınmasında kir olursa 
bununla silo inşa edilecekmif. 
Buğday mübayaası yoksa kir 
için midir? 

Ziraat vekiJi buna şu cevabı 

verdi: 
- Boğday satımında hakikaten 

kar olursa bununla ıilo inşa e
deriz diyoruz. Fakat hiç bir za
man buğday mubayaatını kar için 
istismar adecek değiliz. Emin bey 
buna emin oJsuolar. Arpaya gelin· 

kanuna arpayıda ilave etmek teı· 
kilatm genişlemesini, neticenin 
güçlüğünü intaç eder. Bunun için 
yalnız buğda~ın mubayaası. ~ahn 
faldelidir. B1lahere arpa ıçınde 
ayni tedbiri n!mak kolaydır. Z3· 
ten bunun için başka tedbirlcr
lerde alanmıştır. 

Müteakiben birinci maddeye 
geçilmiştir. 

Sırrı B. (bmit) , buiday mü· 
bayeatıoda oe gibi bir faide te
min edilcceiini, mübayea fiati
nın neye istinat edeceğini, eğer 
bankoya bırakılacak olursa tlltOn 
mubayeatında olduğu gibi yol
ıuzluklar olabileceğini söylUye· 
rek bu no\ltaJıran izahını talep 
etmiıtir. 

Ziraat vekili Bey buna cevap 
vererek buğday mubaya11ında 
yalnız çiftçinin menfaati naıarı 
dikkate a·lındıiını, Zraat banka
sının mubayaada rulO yalnız hU· 
kumetin teıbit edeceği fiatler 
üzerinden buğday mubayaasm· 
dao ibaret olduğunun, zaten bi
rinci maddede sarahaten yazılı 
bulunduğunu, ayncil talimatna
me yapılacaiını söyledi. 

Badehu maddelerin müzakere
sine geçildi. Vekanun aynen ka
bul edildi. 

Afyon lnhlaara 
Bundan so:lra Türkiyede afyon 

yetiştiriciler satış birliği kanunu 
müzakere edilmiştir. Hu kamtda 
nazaran ziraat bankası tarafın-

dan birlilc emrine kafi miktarda 
kredi açılacaktır. Yeti~tirilen af. 
yonların birliğe teslimi mecb~ri 
olup, aksi hal ce2ayı mllstefzım 
olacaktır. 

Bu kanunun tesis ettiği, 933 
senesi mahsulüne f&mil olmak 
üzere 1 Mayıs 933 tarihinden 
meriyete girecektir. 

Müteakiben daha bazı liyıba
Jar müzakere edilmiıtir. 

Meclis, yarın tekrar toplana
caktır. 

[ Başmakalemizdcn mab3atJ 
yegane makul hal çaresi oldu• 
ğunu kabul etmiıtir. 

· Bununla beraber fırka gurupll 
J küçük kaputaj hizmetinin ınOo• 

ı 
hasıran devlet idaresine ahnma~ı 
kararını verir iken Seyriıefaıd 

J idaresinin bugünkü şeklini dei~t: 
i tirmek, ezcümle idare mecliıuıı 
1 kaldırarak onun yerine teknik 
t ve ihtısas heyeti koymak, diğer 

taraftan bugün devletin mali ve 
idari mürakabesinden hariç gibi 
görünen bu idareyi gerek MaJiye 
vekaletine, gerek mensup olduğu 
vekalete karşı doğrudan dğruya 
m~s'ul vaziyete geçirmek, bu su" 
retle yeni teşekkül edecek (De\f" 
Jet deniz postaları idaresi) nİ 
bugünkü Seyrisefain idaresine 
atfedilen kusurlardan tama· 
men tasfiye etmek lazım gele
ceğini de gö:ıtermi~tir. 

Mehmet Asım 

Tarih kongresinde 
Dr. Reşit Galip B. 
Bir konferans verdi 

Ankara, 3 (Yakıt) - Bugün 
tarih müd<!rris ve muallimleri 
içtimaı Ihsan Beyin riyasetinde 
topl:rndı. Reşit Galip B. Türklük 
ve medeniyet tarihine •mumi bir 
nazar mevzuu etrafında bir kon· 
ferans verdi. 

Doktor~eşıt Galip Bey bu 
ooferansmda Türk medeniyeti· 

tinin geçirdiğin safhalardan Alp· 
lılar denilen cedlerizin kadim 

medeniyet sahalarında görünüşle
rinden behsatmi~, eski Anadolu 
halkına ait olarak bulunan kafa 
taalart &.alJ.t .... J. ..... -~.. l .. ıı,aJ,_ 

!ere müstenit kıyiıetli malnmat 
vermittir. Buna naıaran Mozepo· 
tarnyalılar orta Asyadan gelmiş· 
tir. zar. ısır ırkını ve mede· 
niyetini Orta Asyalılar meydana 
getirmiştir, 

Bundan sonra Dr. Şevket Aziz 
B. Reşit Galip Beyin noktai na· 
zarını teyit etmiş, Aoadoludaki 
Tilrlderle Yunanistanda mevcut 
olan fertlerin morkolojik karak• 
terleri arasında fark olmadığını 
Turfanda bulunau Türk kafala· 
rının halis Brokisefal bir manza· 
ra arzettiğini söylemiştir. 

Pamuklu mensucat 
Ankaraya müheudisler 

çaQırahyor 

Ankara, 3 (Yakıt) - Pamuk· 
lu menıucat aanayiioin te1iıi için 
iptidai tetkikat yapmak ibre 
lkhsat veklletince Ankaraya 
mühendisler celbedilecektir. Ya
kında bu mUbendiılerin gelecek• 
leri söyleniyor. 

Silolar JAylbası 
Ve&dller heyetine verlldl 
Ankara 3 ( Vakıt) - Ziraat 

vekaleti silolar tesisi hakkındaki 
lAyibayı hazırlayarak vekillet 
heyetine vermiştir. 

izmir şehri 
EmUik bankaeından 300 blll 

lira istikraz ediyor 
lımir, 3 (VAKl'l') - Meclisi U • 

mumi kararile yapılacak olan 300 biO 
liralık istikraz için yali Kazım pa~ 
emlak b:mkası müdürü Hakkı Saf;u 
beyle uzun müznkercde bulundu. ., 

e .. • zakere müspet sahada devam etın & 
tedir .. Saffet bey, Jstanbula hartke 
etmiştir. 

Çiftçi ile mUstahslllerln 
borçlaranın teclll 

Ankara, 2 (Yakıt) - Çiftçi ile 
müstahsillerin borçlarının ilç ·~ 
ne tecili hakkında Meclise bıt 
layiha teklif edildiği haber alıll'" 
mııtır. 
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n.----~-----------~~~~~~-- Kostantaniye Buğday fiatları Gelecek ders Poliste: Ambalaj mütehassısı 

Düştü senesine Bir amele dıvar Ambalajını 
Dün ticaret ve zahire borsa- hazırlanılıyor Altında kalarak Hldü Açtırmıyor ı 

ıında buğday üzerine hararetli lstanbul maarif m~düriyeti, Is· Necdet Bey tarafından Fatih- Ambaljj mütehassısı M. Kn-
muamele olmamıştır. Mamafih tanbul vilayeti dahilindeki bi- te Malta çarşısmda yaptırılmak- hl beraberinde aetirmit oldu~u' 
§ehrimizde stok buğdayların mik- Jumu!tl ilk mekteplerin 93/·933 ta olan apartımanın bir dr,arr meyva ve sebzelerin ambalajım 
tarı fazlalaıhğından buğday fi- ders seııeıi zarfmdaki faaliyetine çökmüş, ameleden Aptü!gani al- göıiıtermek istemediğinden, ambala· 
atleri 20 para düşnı6ş ve 8 im- yeni bir direktif vermek için tmda kalarak ölmüştür. l::Su ara- jını kontrola memur komiı9yon 

B da ame:e Ali de hafif surette ya-ruş olmuşıtur. bazı kararlar ittlhaz etmiştir. u 1 ile aralarında ihtilaf çıkmıcıbt. ra anmıştır. "l 

Dün de şehrimize Anadolunun kararlara nazaran lstanbul ilk izinsiz aoka§a çıkb§ı için • Komiıyon azaları vekalete ra-
birçok taraflarından buğday, ar· tedrisat müfettişleri Ağustosun Galata da Vekil harç sokağın· por verecekleri ıçın ambalaj 
pa ve zahire gelmi~tir. ilk haftasında fevkalade bir kon- da Karadeniz apartımaomda o- vasıtalarmı görmek iatemişlerdir. 

Onlar da şunlardır: gre aktedeceklerdir, turan Dimitronun kızı Oranya Fakat M. KühJ Hamburgda 
39 vagon ve 1696 çuval buğ· Ma<::rif müdürü Haydar Beyin dün saat bir buçukta Necati iken yapmış olduğu mukavel mu· 

day, 236 çuval arpa, ı 50 teneke riyHeti altında toplanacak olan Bey caddesinden Sleçerken dostu cibince ğösteremiyeceğini bildir-
w bu konarede evvela 1931-1932 ahçı Vangel önUae çıkmış, ken- miştir. 

sus_am yagı, 50 teneke haşhaş 6 disinde · · ı dan so"akta 
240 dets seneı·odeki umumi faaliyet n ızın a ına Maamafih aldıiımız malumata yagı, teneke beıirrağı, 1045 dolaşmasından muğber olarak 

!eneke pamuk yağı, 522 çuval konuşu'acalfhr. Bu esnada mü- sustah çakı ' ile Oranyayı d5rt göre amballj mütehassısı M. 
ıç f d le 4 fcttişler tecrübeleri esnasında yerinden yaralamıştır. Etraf tan Kilhl'in sıkı sıkı sakladı~l ve 

ın 2
1 

' vegon ve 98 çuval elde ettikleri kanaatleri ve bu yetifenler o~duöu irin Vangel a-östermek istemediği ambalij 
mısır, vago~ ve l 25 çuval un, L u·uıtakı· nol,.taı· nazarlarını bı"l- d 0 ,. t b "t f k "b 10 ı. • • ostunu daha fazla yaralayama- gaye ası ecza ı ağıttan ı a-

sandık af}·on, 833 1eneke be- direceklerdir. k h rettir. 
mış, ya alanmıştır. Mecru un 

yaz peynir, 148 çuval kaşar pey- Bundan başka, yeni sene :zar- yaraları hafiftir. Bu kAğıtlar elma ve saire gibi 
niri. f d 1 b l l ın a me <tep!erde yapılmasıoa Osmenh bankasının sabık üyü c meyva ann üzerine tama-
iş kanunu etrafındaki telkike.t lüzum oJan idareye, derslere, mUdUrU yarElandı mile intibak ettirıleı ek sanlmak-

Ticaret odr..sı iş liomisyonu tatbikata müteallik ~s:ıslar tes· ~oför irfanın kuJlandığı 1942 tadır. 
bugün içtima ederek iş kanunu bit edilecektir. numaralı otomobil dün Calatada Filvaki bu ~ağıtlarm tamamile 
layihasını tetkik edecek ve ocla· Osmanlı bankasımn sabık mü- intibak ettig-i kısımlar muhafaza 

Möfetfü.ler, yeni ders senesi d:ı l · d O • B 
nın bu husustaki fikrini tesbit ~ ur erın en SKan eye çarp- edilmektedir. Bundan maada M. 

zarfınca L u eı;a;~ar c!a;res"nde mış ay ğınd b ff surette ya 
ederek Millet Meçlisindeki en· faaliyette bu uırnlması için mek- rala,nma:ına :~e~;et vermiıtir: Kühl'in getirmiş olduğu meyva-
cümene iönderecektir. Şoför yakafanmışhr. larm bir de gümrük rüsmu ~ese· 

Af,onlarlmlz tep müdfaleri ile muallimlerioi ı · km tar 
iki AndGnun kavgası eaı çı ış · 

Cemi.yet• Akvam bu··tu··n du··n- irşat edece:Clcrciir. d d G·· .. k ı'd . v ve 
• - Tepebaşında Galipde. e ~a. - umru aresı mey a 

yadaki Afyon mahsulati için bir Müfettişler kongresinin en mü- desinde gramaf oncu Eskmaıınıo sebzelerden gümrük istemekte-
ki.tap hazırlamıştır. Bu kı·tabın bim faaliyetine.len birini de güzel d d. M b k 1 . çırağı Andon iJe berber An on ır. üte assıs, mu ave e mucı· 

ı k yıazı meselesi teşkil ececcktir. b" ı 
mem e etimizi alakadar kısmır.da ve çırağı Etem bir saç maki- ınce gümrü c rüsmunu vermiye-
hiJhass:ı şu kayl!ar vardır: B'lhassa ilk mekteplerde şim- nesi yüzünden kavga etmişlerdir. ceğini bildirdiğinden keyfiyet 

- \>iinyadaki afyonlar 1 _ha· diye kadar takip edilen usuliin Etem ve ustası Andon gra- vekaletten sorulmuştur. Veka et· 
1 2 daha ı.xıa faydalı olması için mafoncu Andonu sopa ile döv- ten gelen cevap üzerine Galata 

zır nmış, • tıl:ibi, 3 · ham o1mak '·ararlar ver0ı l0 ce1 ~tı·r. Mu .. fctti~lere · l d 
ıı ii 1 " .. ti -s miıt er İr. gümrük idaresinde M. Kühle 
uzere ç uısımd•r. bu hususta tebligat icra edildi-

T b l fos kiğıtlarmdaki isim!ere tama- bir oda ayrılmış ve getirdiği 1 ta rnHamlan afyonlar yal- g-ı·nden, b""r mu""fettı"ıı:ı mu"dafaa 1 · d"kL t 
T "' v men uygun o ması ıçin ı liB sebzelerin buraya nakline müsa-

nikz firkiyede ve Makedonyada edeceği esasları ve tatbikatta edilmektedir. Bu huıusta bir de ade edı"lmı'ştir. 
çı maktadır. ı •t ·h d · B gördüğü noksanları raporla hazır- ~arar ı tı az e ilmittır. una na- Komisyon ambalAjları bu oda-

Tür!derin afyon nıahsulinde tamıya baş:amıştır. :ıaran, kendi isminden ıonra 
13 14 f . L l 1 t d babasınıo ı"smı"nı' koymak suretı'le da kontrol ettikten sonra, mal· - mor ın c;u uomaL< a ır. ilk mekteplerde lkmale kalanlar 

Cemıyei Akvamın l:iu mülatla- lık mekteplerin son sınıfların- rnn senelerin modasına uyan hır Hamburga iade cdilecel,tir. 
zası üzuine bir afyon tacirine da ikmale .kaJan talebelerin de talebelerin biploması kat'iyyen llu suretle M. Kühl'io getirdi-
muracaat d k f 0 k · · l tastik edilmeyecektir. ö-i meyva ve sebzeler transit e ere ı rını sorma ' imtihaı>1•.n icra edilmiş ve kı:za- a. 
· t d"k f Maarjf idareıi bu hususta mek- muamelesi görmiiş olacaktır. 15 e 1 

• A yo!l taciri bu hmıual;a ·;;- 1 -· aa-n talebc!eı e tebligat yapıl- t d b" 
d d .k. ....- ep i arelerine de aynca ır ta-

e 1 1 
: mıştır. · d l d k" • d mım gön ererek diploma ar a ı Devlet dem,r yolların an 

- Cemiyet Akvamın tesbit Verilen malumata göre bu se- isimlerin nüfus kağıdındaki şe· açıkta kalan memurlar 
ettiği esaslar çok doğrudur. Ma- ne hususi ve reııni ilk mektep- kilde doldurulmaıını ve aksi tak· Ankaradan bildirildığioe göre, 
amafih Türk afyonlarından (mu- letden 4800 kız ve erkek talebe takd;rde diploma!ann lastik edi- devlet demiryolJarında yeni blit-
h · !') f 1emeyecegy ini bildirmiGtir. ·· se'-etıle kadro harici acır ma 1 nami e me-=hur olan dı"ploma almıya muYaffak olmuş- R 'Y çe muna u 

"l andman muayesinin rıetlcest l b ı. ve Şarki T k d k f t kalmıcı memur arın r Kıımı · ra ya a çı an a yon· ur. ilk mekteplerin üçüncü ve be- Y 

!arımız l d 19 20 i'k kt d" ı ı f muhtelif memuriyetlere '-'eniden . son zaman ar a · ~ mo ep sp ama arı şioci sını larlnda yapıla randman ' 
morf:ne kadar 1 t e ·ıı k yerlettirilmittir. Demiryollar u · 

'I çrnmış ı. v rı r en ... muaycn sinin neticesi bu:J"ün an- d R f B 
eni b~r tarz kAğıl yama usum ille mekteplerden mezun olan ~ mum mü Urü i at . açıktaki 

V l }aşılacaktır. l d d" · ·· · d·- · · "k erı en malumata göre Ame· talebelere tevzi edilecek diploma- k"kl memur ar a e mm yuze ın :Sltnı 
rı ada ad" ı_l - k Evrakı tet 1 e meşgul olan yakında bunların da münas=p va-

1 pamuK arın agaçla lar bu sene ço sıkı bir surette komisyon raporunu talebelerin 
~arış~~·~ması su,.eti!e yeni bir lrnnhol edilmektedir. liağıtlarile birlikte maarif müdu- :zifelere yerleştirileceklerinin söy-
arz gıt imaline başlanmıştır. Bilhassa talebe isimlerinin nü- riyetine vermiştir. !emiştir. 
Kullanılan Pamuklar kısa ilyaflı- p;•;;;;;;;-a;~~;;;;;;;;.;;m;;liliii~;;;iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiilbiiiiii;ammiiimiiiij;Piiiiilii~---~------. 

:~;: ;s·~r'.1~:;.~:: ~~ı.~~~: L Memleket Bab8rleri .1 
rübeler ço ıyı neticeler vermiş· . _ 
tir. Bu haber memleketimizdeki 
bir çok tacirleri alakadar etmiş
tir. Bilhassa pamuklarınıız:n kısa 
ilyafh olması ve odunun bol 
bulunması tacirlere kağıt fabri
k~s1 açmak için jyi bir zahmet 
vermektedir. 

Şükrü Kaya e. 
Otomobille geliyor 

Dahiliye vekıfi Şükrü Kaya 
bey bir ay mezuniyet almıştır. 
Vekil bey mezuniyetini Yalovada 
geçirmek üzere bu gün Ankara· 
dan otomobille haraket edecek 
ve Bolu Adapazara yolile lstan· 
bula gelecekdir. 

~Iaaş emri geldi 
Maaş tediye emri defterdar· 

lığa tebliğ edılmiş ve dün Tem· 
muz maaşının verilmesine baş

lanmıştır. Tediye emri biraz ge
ciktiği için dlin tediyata geç 
başlamlmış ve ancak bir kısım 
memurlar maaş alabilmişlerdir. 
Maaıların tediyesi bugün ta
mamlanacal<tll'. 

• 
iki Vapur Çarpıştı 

Mersin, 3 (Vakıt) - lskenderondan gelen Mısır bandıralı Ramzes vapuru Jimammızda bulunan 
Gerze vapuruna bindirmiş, vapurun iskelesinde ve teknesinde tahribat yapmıştır. insanca ıayiat 
yo~-ı:tur, basar miktarı tesbit edilmektedir. 

Pamukları mızın 
Korunması için 
Nizamname yapılıyor 

Mersin, 2 (Yakıt) - Adana 
mıntakası iktısat mfidürlüğilnce 
parnu~larım>zm ve diğer ilıracat 
emteamııın hileı:z bir şekiJde 
ve. teftiş edilmemeden ihraç 
edılmesini temin için, 1705 nu· 
m~reh. tağş:ş kanununun tarifatı 
daırcsınde bir nizamname yapıl
mıştır. 

Bu nizamnameyi tetkik etmek 
üzere Mersin, Tarsus Adana 
ticaret oda ve borsa 'heyetleri 
ihracat tacirlerinin de iştJrakile 
mıntaka ikbaat mlidUrllnlınli ri~ 
yasetinde Cumartesi günü Ada
na 'da büyük bir içtima yapacak
lar ve nizamnameye kat'i şeklini 
vereceklerdir. 

Nizamname iktısat müdilrü ta-

~~~--~~~~~~ 

Değişen mubasebi 
Hususiye memurları 
Ereğli rouhasebei huıosiye 

memuru Lütfü Bey Bartına, Bar• 
tın memuru Mustafa Bey, DeY
reğe, Devrek memuru Zafran~ 
boluya, Zonguldak muhasebeı 
hususiye müdürilyeti merkez ma
sası memuru Ahmet Hey de ter· 
fien Ereğliye nakil Ye tayin edil-
miılerdir. 

rafından biııat Ankaraya götü
rülecek heyeti vekilece tasdiki 
ve mcriyet mevkiine konması te
min edilecektir. Bugün Mersin'de 
bulunan iktısat müdürü Saffet 
BeyJe görüştüm: Bu nizamname 
muntazaman tatbik edildiği tak
dirde tağ,iş ve bilenin önüne 

geçi~eceğioi. ve pamuk~a!ımı
ıın hariç pıyasaJarda IJl ve 
fiat ve revaç bulacağını söyledi. 

LUtfi 

Sanasaryan 
Davasının yeni 
Safhası 

Eskişehir, 3 (Vakıt) - Istan
buldaki Saoasaryan hanının mil

kiyeti hakkında Istanbul bele

diyesile Ermeni patril,hanesi ara

sında çıkan davada lstanbul 

hukuk mabkemesi banın patrik

haneye ait olduğuna karar ver· 

mitli; bir müddettenberi şehri· 

mizdeki temyiz mahlcemesi hu

kuk daireıinde tetkik edilmekte 
olan bu dava hakkındaki karar 

ittihaz ve tefim olunmuıtur. 
Temyiz mahkemesi lstanhul as

liye mahkemesi hukuk dairesi

nin kararını nakzetmiştir. 

Değildir! 
Şu (Matin) gazetesi bir hayli tu~ 

haf gazetedir. Franslzların bize dost 
Juk göstermiye kalkıştıkları haber 
verildiği bir günde, gözüme bu ga. • 
ıetenin 2·1 haziran tarihli sayısında. 
F.tllnsızların oldukça ismi tanınmış 
muİt~rrirlerinden Pi) er H ümburg'un 
"İstan'h'ul artık Koı-tantaniyc değil • 

dir serkvhalI bir makalesi ilişti. o~ ,, . 
kudum. \ 

1stanbul"a. kışın geldiği yazıların· 
dan anlaşılmr muharrir. alelusul Lo 
tinin 1stanbulUlJU ararıp bulamadık
tan sonra, 'l'ürk kadınının ~arşafını 
atmasına rağmen henüz garp kadın
Jarr gil.ıi giyinemt>dJğ"ini söylüyor, er 
kekler i~in de, daha az yanlış olmr
yan bir hüldimde buln.narak melon 
şapka giymel< itiyadınrn ~ir k~nunu~ 
okunuverm~i ile elde edılemıyeceğı-
ni söylüyor. 

•Ilımdan sonra, muhanir, bugünkü 
Jstanbulun Avrupayı süratle kopya. 
etmiye kalkıştığınr söyledikten so~ " 
ra, beni hayretimden donduran ikl 
hnvadis veriyor. 

Birisi su: Ay:ısofyayı sinema yap· 
mı~ız. Balamı muharrir bunu nasıl 
anlatmrş: 

"Üçüncii Sultan ı'Ue/ımcdin el izi
ni ta~ıyan bu sütunun üzerine bir 
ekran konarak, bu lıarikulcide mabe
din birkaç hafta için sinema haline 
ifrağ edildiğini i1ısan, duraklamadan 
nasıl dÜ§Üllebilir.',, 

J>ollslerin llüı,.tyet ı•arakalcmnı 
sordukları nadir müezzinler, on oün
diir Allalıa türkre hitap ediyorlar 
Jıalbuki Allah yalmz arapçadan a.n· 
lar. 

Piyer Hümhorg, her halde ve mu· 
hakkak ki, beraberinde gezen garez • 
kar kimseler tarafından a 1 datı lntış, 
yahut da l<endisine lfttife olsun diye 
yanlış haberler verilmiş. Yoksa bir 
insanın hu kadar eçhel, ahmal< ol .. 
mak imkanı )oktur. 

!kinci havadis de ~u: 
Alclcicele "Alcksandr Düma fit,, 

tercüme C'dilerek, /Je11oğlunda, istik~ 
lcil caddesinde oynuyor. 

Biraz :ı~a~ısmcln Tnksim rneyda. • 
nındn "/l/; müslUman lleykel,, in 
yül1seldiğini .söylüyor. Zavallı PJyer 
Hümhoı-~. Allah tiirkçc de nnlar n 
Ayasofya s iner.1a olmnmıştır. Dütün 
ma!rnlende lıir tek doğ'ru cümle var, 
o ela, scrkvhnn: 

lstanhul, artik Jfostantaniyc de ~ 
ğildir. 

Halk evinde 
l'Auhtelif mevzularda bir sıra 

konferanslar verilecektir 
ı~tanbul Halkevindc iki ay 

kadar devam etmek üzere bir 
sıra l<onferanslar tertip olun
muştur. Ihtısas sa bipleri tarafın· 
dnn verilecek olan her konfe
ransın sonundn istiyenler sual 
sorabilecek lerdir. 

ilk konferans, Temmuzun on 
dördüncü perşembe gi.inU saat 
on oeklzde Şirketler komiseri 
Remzi Sakn Bey tarafından 
11 Kcoptratifçilik, umumiyetle 
lıoopcratifçilikten ne beklenir 
ve biz ne istemeliyiı? ,, mevzuu 
etrafında ve!i!~c~ktir. 

Yeni yapbralacak mektepler 
Ik .s i Beykozda cumhuriyet ve 

Çekmecede Fıruz bey köylerin
de olmak üzere bu sene Jstan· 
bul vilayeti dahilinde 16 mep· 
tep yoplm!acakhr. inşaat yakın
da ihale edilecektir 

izmirde moarJt mUfettiışlerl 
kongresi 

7 Temmuzdan 11 Temmuza 
kadar toplanacak olan lımir vi· 
layeli maarif müfettişleri kongra• 

tana Jstanbul maarif müfettişlcrJ 
de davet edilruiştjr. 

Hususi mahiyette olan bu da .. 
vete, vakti mi"sait olan mufet~ 
tişler iştirak edeceklerdir. 
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Otobüsler 

Sıvastan Adapazarına ka"' ~~.~.;_e8~~ı.~~!~1E'!.~!~; 
ı • " ~ ı Eyüp, Sirkeci - Bakırköy hattan· 

çırı an sıgara <ag1t arı da işliyen bütün otobüsler dün 
belediye önüne getirilerek dik· -- -

.Apturrahmanla Mehmet Ali hem hapse, 
hem de altı bin lira ceza ve-rmiye 

mahkôm oldular 
617,439 varak sigara kağıdı 

kaçakçılığından suçlu Abdurrah
man ve Mehmet Ali isminde iki 
kişi dün dokuzuncu ihtısas mah
kemesinde görülen muhakeme
leri neticesinde mahkum edilmiş· 
lerdir. Muhakeme safahatından 

öğrendiğimize göre, kaçakçıhk 
hayli dikkate şayan bir şekilde 
yapılmıştır. 

Maznunlardan Abdurrahman 
seyyar satıcıiıkla Sıvastan kalk
mıf, Adapazarma gelmiştir. Bir 
yatak denginden ibaret bulunan 
eşyasını istasyon bagajında bı

rakan maznun, o gün Adapaza
rında hemşehrisi M~hmet Alinin 
evine müıafir olmuştur. Bir giin 
sonra, iki men:leketli, is!asyona 
inmişler ve dengi bııgajdan çı
karmışlardır. Civarda araba aran
mış ve birkaç dııkika geçmeden 
lbrahim isminde bir arabacile 
eşyayı nakletmek hususunda 
uyu~mak kabil olmuştur. 

Arabaya yatak cenklerini yük
leyen iki arkada,, lbrahime sıkı 
bir talimat vermeği de ihmal et
memişlerdir: Çala kamçı, kabil 
olduğu kadar süratlı hareket, bu 
takdirde, araba ücretinden baş
ka yol babşışı .. 

Arabacı lbrabim, aldığı tali
mah harfi harfine tatbik etmiş 
ve dengi kendisine tarif edilen 
eve bırakmıştır bu ev Hazım 
ağa· ;sminde birine ait ve boş 
bir evdir, Mehmet Alinin evile 
arasında epi bir mesafe bulun
maktadır. 

Günün birinde Mehmet Ali 
efendinin arkadaşile birlikte ka
çakçıhk yaptığı hakkmda zabıta
ya bir ihbar yapılmıştır. Bu.-ıun 
Uzerine arabaçı lbrahimin yatak 
dengi bıraktığı boı eve bir bas
Lan yapılmıı ve ev aranılmışhr. 
Neticede yatak ve ya5lıklar için· 
rle 617,439 varak miktarında 
kaçak sigara kağıdı bulunmuştur. 
Arabacı lbrabim yakalanm ış, ken
diıinden yatak denginin Mehmet 
Ali Ye Abdurrahman tarafından 
naklettirilip ettirilmediği sorul
muıtor. Arabacı herşeyi olduğu 

gibi anlatmış, bunun üzerine 
Mehmet Ali ve Abdurrahman 
hakkında takibata baş'anılmıştır. 
iki maznun, içinde kaçak sigara 
kiiıdı bulnan yatak ve yastık
ların Sıvastao getirilen yatak 
dengi olmadığını söylmişler, ve 
bilahare de tahkikat yapan zabı· 
taya Mehmet Alinin evinde bir 
denk göstererek Sıvastan gelen 
)atak denginin bu olduğunu id
dia etmişlerdir. 

Sıvaatan geldiği iddia olunan 
denk tarhlmıı ve istasyon baga
jınm kayıtları kontrol edilmiştir. 
Kontroldan çıkan netice : Meh
met Alinin evinde bulunan yatak 
dengi yirmi, bagaj kayıtlar:nda 

ise Abdurrahmanm Adapazarma 
getirdiği yükün sıkleti 78 kilodur. 

Ve, bundan ıonra iki bemşeh· 
ri maznun olarak mevcuden 
Adapazarından dokuzuncu ihh· 
sas mahkemesine gönderilmiş
lerdir. ıddiasını serdeden iddia 
makamından sonra, maznunlar 
wekili müdafaasını yapmış ve 
tlJle demiştir; 

.. _ Bu arabacı kaçak e§ya 

taşımaktan suçlu olarak karaho· 
la götürülmüş, bu adamın taşı

dığı eşyanm kendisine ait olma
dığı neyle temin o unabilir?. Va
ziyeti (Srarengiz olan bu şahsın 
isnadah kanuni bir kırmetı haiz 
olamaz. ,, 

Neticede mahl{emenin maz
nunlar lıal!kında verdiii karar 
şudur: 

Abdurrahman Ye Mehmet AH 
do'rnz ay hapis yatacaklar ve 
614,439 kuruş para cezası vere
ceklerd"r. 

Kartallar ! 
Tayya~e eri fena 

halde kıBkanıyorlar 
Tayyarecilerin üç dört bin ka

deme yüksekliklerde kuşlarla 
miicade?eye mec':>ur o'.du'darı 

anhı,ılıyor. Bazı ku,tar tayyare
lerden nefret ediyor ve bilhassa 
bu mevsimlerde bu nefrelerini 
göstermekle tereddüt etmiyorlar. 
kuşlar içinde en fazla tayyare dUş 
manı olanı kartaldır, bunlar, 
tayyarelerin kendi üçtukları sa
halarda görünmelerinden son 
derece hiddetleniyor, ve kendile· 
rını onutarak tayyareye hü
cum ediyorlar. 

Geçenlerde bir tayyareci Pe
rine dağl~n llzerinden uçarken 
bir kartal tayyarenin etrafında 

dcnüp dolanmı~, ondan som·a 
tayyareyi göğüslemek is•iyerek 
hücum etmİf, tayyarenin bir ka
nadına öyle yüktemniştir ki tay· 
yareci derhal yer<: iomiyc mec
bur olmuştur. 

Dağların"'a en ço!c kartal bu
lunan mem' ekctlerin biri Yuna
nistandır. Onun için buraları, 
tayyare için tehlike mmtakası 
sayılıyor. 

Hd sene evvel burada bir kar
tal bir tayyareye hücum ederek 
tayyareciyi öldürmiye muvaffak 
olmuştu. Tayyarenin tepesinden 
hariku'ade bir sür'atle inen kar
tal, tayyareyi sarsmış ve tayyare 
düşüp parçalanmıştır. Hali ha
zırda tayyarelu, bu çefİt tehli
kelere karşı, kuvvetli kabanca· 
!arla teçhiz ediliyor ve kartallara 
tesadiif ettikçe on!ara aman ver· 
mivorlat 

Erenkö1 sana or yom unda 
Verem cemiyeti idare heyeti 

dün içtima ederek Erenköy sa
natoryomunda 15 yataklık yeni 
bir pavyon açmıya karar ver· 
miştir. 

Yeni pavyon süratle tesiı edi
lecek, ve kadınlar:ı tabsis oluna
caktır. 

Nerelere yağmur yağdı ? 
Meteoruluji enistitusunun tica

ri ve zahire borsasma verdiği 
malumata ~öre iki gün~en beri 
Rizeye 2, Sivrihisar 1 Afyonka· 
rahisar 1 Kars ve cİYarına 1 
milimetre yağmur yağmıftır. 

Başka mıntakalarda ise hava
lar çok gözeldir. 

Matbaamıza gelen eserler: 

Alillı uwcnılla . 
ll:ıziran ı:ı\151 renkli bir tablo ile 

süslü bir ı..ap:ık içinde çıkmıştır. içinde 
şiirler, musikiye ve ı uhlyıta ait makale· 
ler vardır. 

katli bir muayeneden geçirilmit· 
tir. Bu muayene neticesinde bir 
çok otobüslerin noksanları bu
lunduğu görülmüş, 've plakaları 

alınarak seyrü seferden mene
dilmişlerdir. Bazılarının ise nok· 
unı olmadığı için muayeneden 
sonra numaraları verilmiştir. Dün 
bu yüzden Boj"aziçinde, Taksim
de bir çok halk birikmiş, saat· 
lerce otobüs beklemişlerdir. Dan 
ayni zamanda otobüslere regla
tör takılması için sahiplerine ıon 
Ye kat'i emir verilmiştir. 

Yalnız otobüs sahipleri bele· 
diyenin gösterdiği reglatörü oto
büslerine takmak istemiyorlar. 
Bunun da sebebi bu rcglatörün 
hem 45 liraya olması, hem de 
fazla yağ sarfetmesidir. Kenan 
usta isminde bir Türk san'atkirı 
az yağ sarfeden ve adedini 20 
liraya mal eden bir reılatör ya
pıp şoförlere gösterdiği için şo· 
för!er bu reglatörü istemektedir· 
ler. Dün Kenan ustamn reglatö-
rü belediye reisi Muhittin, Ye 
reis muavinleri Hamit ve Nuri " 
Beyler tarafından tetkık edilmiş· 
tir. Yapılacak bir tecrübeyi mü
teakıp Kenan ustanın reglatörü 
hakkında bir karar verilecektir. 

Fluryaya doAru posta 
Bazı otobüs sahipleri Sirkeci 

ile Fiurya arasında otobüs işlet
mek için belediyeye müracaat 
etmiş'erdi. Bu müracaat tetkik 
edilmış ve otobüs sahiplerine 
müsaade verilmiştir. Yalnız oto
büsçüler, bazı kayıtla verilen 
bu müsaadeden istifade edeme
mişlerdir. Dün bu hususta bir 
otobüsçü demiştir ki : 

Belediye Flurya ile Sirkeci 
arasında otobüs işletme müsaa
desini verdi. Fakat şu şartla : 
Fluryaya doğru posta işletilmi

yecek, Flurya levhasını taşıyan 

her bir otobiis işlediği bat Us
tündeki en kısa mesafeler için 
bile müşteri alacakhr. Biz ise 
Fluryaya doğru posta işletmek 

istiyoruz ve bir müşteriyi 25 ku
ruşa Fluryaya götüreceğiz. Eğer 
belediyenin kaydile yolcu tatır· 
sak şimdi Bakı:köy hattında ol
duğu gibi Aksaraya, Samatyaya 
Ye Y edikuleye giden yolcular o
tobüse binecekler ve bunlar u
zun hattın yan yolunda inecek· 
lerdir. Ondan ötesine ise üç, 
bazen iki, bir müşteri ile gide
ceğiz ki, bu şekil bizim zararı
mızadır. Yeniden belediye nez
dinde teşebbüsalta bulunarak 
doğru posta için müsaade almı
ya çalışacağız. 

Belediye bUtçesi 

Dahiliye vekaleti belediyenin 
932 bütçesi hakkında belediye
den bazı malümat sormuştur. Bu 
malümat bir iki gün z:arfmda 
haznlamp gönderilecektir. Bu ay 
zarfında bütçenin tastik edilip 
gönderileceği tahmin edilmekte· 
dir. 

Su meselesi 
Belediye sular müdürlüğünün 

kadrosunu genişletmiye karar 
vermiştir. Bu hususta tetkikat 
yapılacağı gibi, ayrıca su muta
hassısının da mutaleası alınacak
hr. Y almz yeni kadro ve terko
sun belediyeye devrinden sonra 
tatbik etdilecektir. T erkosun ue 
suretle idare edileceği de tehir 
meclisinin teşrinievvel içtimaında 
kat'i surette tesbit edilecektir • 
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Fakat Larsonun kafilesine yetiıtiğimiz zaman itlerin pek de 

yolunda olmadığını gördük. Sandıklar öteye beriye dağılmıştı. 

Ötede beride, sandıklara, sırıklara, sandalyalara tesadüf olunu .. 
yordu. 
.. Masa~arı. &andalyeleri taııyan deve, bunların çatırtısından 
urkerek fırara teşebbüs etmiş ve hadise bundan ileri gelmiıti. 

Hayvanları yeniden yüklemek için bir çeyrek saat geçti ve 
kafile ilerledi. 

Yolumuzda, birçok deve iskeletlerine tesadüf ettik Devele· 
rimiz bunların kokusunu alarak süratle harekete baıladı. Belki 
develerimiz de, yolda kaldıkları takdirde bu akibete ugrıyacak· 
larmı düıünerek adımlarını sıklaştırdılar. 

Kafilenin muhteHf kısımları biribirine yaklaşıyordu. Çünkü 
~on~ak. ü~ere idik. lki saat doktor Haude ile onun hidrojen si· 
lmdtrlermı ta§ıyan develer muvasalat etti. 

On birinci Kaminmer Honnen - Ceggen - Çöll, yani 
"Koyunların beyaz taşı,, adlı bir su yolu üzerinde idi . Bu su, 
"Hatun - Göl,, , "Hanım nehri,, ine yani sarı nehre akıyordu • 

Burada bir vergi istasyonu vardır • Gerek şarka gerek 
garba doğru gidecek olanlar, burada, bu vergiyi vermiye mec• 
burdurlar . İstasyonun civarında, bir çadırlar şehri vardı • 
Biz Jugun nahiyesindeyiz • 

lıar?ta, Don~~r~un nahiyesi bulunuyor . Ve buradan Şan• 
de - Mtao ya gıdılıyor . Fakat yant~ızdaki Mongollardan biri 
daha çabuk hareket etmediğimiz takdirde, Şande Miao'ya an· 
cak bir ay sonra varacağımızı söyledi . Mubalağa ediyor 
du · Burada kış, bol kar yağar • Bu sene ise her seneden 
fazla yağmıftı • ' 

Öğleden sonra Norin'in kafilesinden bir mektup aldık: 
"Burhanten - Süne manutırmdan 25 mil mesafedeyiz. 

Asıl kervanı burada beklemek niyetindeyiz • Erzakımı; - bitmek 
üzeredir . Onun için bize, gönderdiğimiz adamla şeker te· 
reyağt, marmc...lat, gönderiniz • Ne kadar çok gönderebili,rse-
ni~, <! kadar min~ettar oluruz . Mesaimiz tam proğram 
daıresınde devam ettı .,, 

Ağustosun 3 üncü günü Profesör Yuan~ bir mektup gönde
rerek, onu, bize iltihaka davet ettim . Sonra yola çıktık • 
Ak'am be,e kadar ilerledik . Durmak ve beklemek mecburi• 
yetındc kaldık.. Mongol Matte bir saatlik meaafed b. b 1 d v l d v d ' e ır pınar 

u un ugunu an a ıgın an, ona kadar gittik .. Yağmur far 
lalaşmıştı • Malte ile Mento, gök gürültüsü ve şimşek çak· 
malan arasında çadırımı kurdular • 

Kırk beş kilometreden fazla ilerlemiştik. Ortalık, zifiri 
K~ranbktı · Lal"l'(lft ilt!! Dblttor Hummel'i11 kolları voktu. 
l.'lıhayet onlutian .la: haber aldık. 
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Larson ancak saat yediye doğru aç, susuz ve yorğun bir hal· 
de on ikinci kampa varmt! ve karnını doyurmuştu • 

Ağustosun dördüncü•günü her vakitki gibi yola çıktık: 
Etrafımızda sürüler yayıldığından göçebelerle meskun bir yerde 
bulunduğumuzu anladık . 

Önümüzdeki ebbat, nihayetaizdi • Göz, garp tarafından, 
alabildiğine imtidat ediyor ve insan muazzam Asyayı bütün 
vüs'at ve htişa.mile duyuyordu. Ötedeki dağların etekle· 
rinde üç yurt göründü . llerledik ve saat üçe doğru Norin'in 
kolunu gördük . Onlar da bizi görmüşler ve karşılamıya 
çıkmışlardı. 

Bizi hemen yemekhanelerine götürerek çay, kahve ve 
süt ikram ettiler. Yiyor, içiyor · ve başımızdan geçenleri bir• 
birimize anlatıyorduk • Fakat Norin'in kendisi yoktu . HalbU'" 
ki biz, burada durmıyacak ve daha ileride konaklıyacak-
tık. OrJun için arkadatlara veda ederek, onlar,ı akşam yeme
ğine davet ettik • Çünkü üçüncü konağımız, onların bu· 
lundukları yerden bir taş atımı mesafede idi . 

Güneş kızıl bir şefakla gurup etti . Biz de bir tepeye kon" 
duk . Arkadaşlarımız da buraya geleceklerdi • Bütün kollar 
burada toplanacaktır • Fakat Yuan henüz gelmemiş, Zimmer• 
man haber gördermemişti • Biz, bunların hepsini bekliyecek 
ve buradan teşkilatımızı yeniden kuracaktık . 

Yapacağımız ilk iş, develerin hakimiyetinden kurtulmak 
icin onlan teskin ederek hükmümüze raınetmekti . Bu sa'" 
yede işimi.zi yoluna koymıya imkan hasıl olurdu · 

Heyetimizin her kolu, vazifesini pek mükemmel bir s1l'" 
rette ifa etmişti . 

Heyder, her tarafın mesahasmı yapmış, Masenbah, ınii• 
kemmel haritalar çizmiş, Bergman, Taş devrine ait bir çok 
şeyler bulmuş, Ting taşları mükemnıel bir surette tetkik etıni§, 
Norin haritalarını yapmıştı • 

El-tesi günü, içtimalar içinde geçirdik • Birinci içtima NO"' 
rin'in çadırında yapılmıştı • Burada haritaları tetkik ettik• 
Norin, bize; arazinin jeolojik teşekkülünü izah etti. 8'! 
mevzua bilahare döneceğim . Diğer arkadaşlar da tetkiklerirı• 
mufassal bir surette anlattılar· Bunların hepsi de vazife• 
lerini aşk ve şevk ile yapmışlardı . 

tlim adamlarına da ancak bu yakışır . Ben, bunların bi.~
ne de her hangi bir mesele hakkında talimat vermiye lüzum gol"' 
miıyorum . Onlara, bütün tavsiyem; kendilerini fazla hır• 
palamamaları idi . Bilhassa Norin, bu tavsiyeye mühtaçtı • 
Çünkü bütün orta Asyayı kucaklamak ister gibi çalışıyor ve müh• 
taç olduğu istirahati unutuyordu • 

Aksama doğru Zimmerman' dan haber aldık.. Bizim ıarkı'" 
nıızda, - 15 mil .ıııeaafede idiler • Gelmeleri için eınir 
verdim. 
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•• Pazartesi , Perıembe Gilnleri Neşrolunur Mizah Sayıf ası 

Yemek ve Su Maıallah Kadınlar sivil polis olabilecekler .. Hayret 
- /Jfaşalldlı kızım, iki dost karşılaş-

maşallam .• Bak bu- at,_•-----------· tılar: Dün, öğle sıcağının yumuşat- gün hammlıg·ın Ü8· a..1111111111.-•••••pm 
- Nereye böyle 

tığı köprü kaldırımlarına iıkar· tünde •• Ne yapıyor- telaşlı, tellişlı .. 
pinlerimin ökçeleri gömüle gö· sun bakayım? _Aman azizim, 
müle Galataya göçtim. Şapkamla - Çorap örüyo- sorma.. Karım do-
a)nımın arasına ter taneleri di- rum, anneciğim·· ğurdu •• 

ı · - Ne kadar ör-zilmiş, ağzım kurumuş, göz erım d" _Ya .•• Tebrik e-
kızarmıştı. Saat biri geçtiği hal- u':_ ikincisini örü- derim ... Kız mı? 
de acıkmamıştım. Yalnız, dudak- yorum.. _ Hayır ••• 
)arım, susuz kalmıt bir hır do· - Demek birincisi - Olı, oh.. Dc-
matesi gibi harar-;tten çatlamak bitti.. mek erkek ••• 
üzere idi. - Bayır •• ikinci- - Allah, Allah •• 

sinden örmiye ba11. • 
Biraz dinlenmek ve ale:üsfıl ladım! ~ ~--~__. Erkek oldugunu ne-

hir kaç lokma çiğnemek için bir Zamane ~=ı-c:::::=I reden bildin? .. ' .. 

lokantaya girdim .. Hayret!.. içe- iki muhafazakar Bilmece 
rideki müşteriler, sanki ~:rer aç artl8ında: bir mecliste eğle-
insan değil de miskinler tekkP.· - Malıtum Reyin niyorlar: 

ki. b. h sta işleri nedir? - JUasanın orta. 
sinde pine ıyen ırer a ·• - Sabahtan akşa-

· d· · · b' ta •~~~~~~~-~-~~~~~~~-~~~~~~~~l~oohnan, k~U~. Garsonların getır ıgı ır • ma kadar kadınlann 
bak yemek bir aaatte bitmiyor. ellerini öpmek., dağılan, fakat yen-
F akat, bir şişe su bir dakikada - Aman azizim, - Yahu, bu kadın kocasını böyle çalyaka nereye götürüyor?... miyen şey nedir? 
boşalıyor! ona mahtum değil, - istediği elbiseyi almadığı için karakola götürüyor!- - iskambil kdğı-

k bl·r bardak havlu diyiniz! ~,' 
Bir lokmayeme ' ~~~~~~~~~~~~~~~~==~~:::!~==~~::!!~~==::!~~~~~~~~~~~~~ su.. l~te yaz günlerinin taam -

tarzı ! 
Insanlarm suya bu derece düş· 

künlüğünü gördükten ıonra, as
lımızın maymun olduğunu söylü
yen filime ben de inanmadım •• 

insana, muhakkak kendisinden 
gayri bir başlangıç araoıyorsa, 

bu muhakkak ki balıktır! 

Masallarda dinlediğimiz deniz 
kızları da bu tahminimize hak 
verdiren bir hayal değil mi? 

Akbaba 

Korkma! 
Ahmet beye ameliyat yapıla· 

caktı. Adamcağı7, korkudan se· 
si titreyerek sordu: 

Kuzum doktor, doğru söyle : 
Hiç bir tehlike yokmu? 

- Yok az;zim, yok ... Baksaoa, 
P.e in ücret bile istemedim! 

Garson - Şampanya emreder mi-. . ., 
sınız. B' 

Erkek - Hayır, hayır.. ıra ge· 
tir .• Hanımefendi zevcemdir! 

Maniler 
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Benlm ynrlm gtlzellenmflJ, 

Görlllmc)1, görlllmeyl •• 

SUmblU s:ıçı teltel olm ış, 

Örlllme)1, örUJmeyl! 
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SIJ;"1rltlm, nrdındnn gittim, 

Eğildim yllr.Unden Uptllm, 

Adm blllrdlın, unuttum, 

Qlal il lh&1f. tatrrnmyı t 

KARACA OOLAN 

TOPTAN ALIŞ VE~iŞ ! 
Şevket bey, zengio, huvarda 

bir gençtir. Ne anası var, ne ba· 
bası var, ne kerısı var. Sadece 
bir kaç tanecik apartımanı mev· 
cut .. Kışın Taksimde, yazın Ada
da oturur. 

Bir Haziran akşamı, çamlık· 
lırda gezerken, gözleri kızıl bir 
saç demetile kama9tı .• 

Bu, beyaz teni yaz güneıile 
tunçlaımış oario bir kııdı .• -Çıp
lak. ayaldiınlıida .ke&ea iskarpin
ler, arkasında sade ve hafif bir 
elbiae, vücudunun en oynak çiz· 
gileri görünerek yürüyordu .. 

Şevket Bey, cebindeki çek 
defterinin verdiği cesaretle yanı· 
na yaklaşh ve tatlı, bayğm göz
lerle onu takibe başladı. Ne 
beyhude zahmet. Kız, aldırmı· 
yordu bile!.. 

Ondan sonra Şevket Bey, artık 
her gün, her sabah, her akşam 
unu çamlaklarda aramaya başladı 
sık ıık rasgeliyordu. Aralarında 

bir glSz aşinalığı vardı. Fakat 
bUtün miinasebet bundan ibaret. 
Alev saçlı genç kız, yanına so· 
kulmak, bir söz söylemek imki
nıoı bile vermiyordu. 

Şevket Beyin rabati, huzuru 
günden ıüne kaçıyordu. Buka
dar yumuıamaz bir inatla karşı
Jaşmamııtı hiç.. Onunla dost ol
mak, onunla tanışmak için ne 
yaptı iıe olmadı .• 

Nihayet, Şevket B. , uıun bir 
tahkikatla kızın babasını lSğren
di: Sarraf Salamon Efendi!.. 

Gece uykularını kaçıran bu 
güzeli, babasından istiyeceldi 
çaresiz .. 

Ve bir gün, Salamon Efendi
nin kUçük dükkinma gidip kar
f ısa na oturdu: 

- Salamon Efendi, kızınızla 

evlenmek istiyorum. 
Pazarlık başlamııtı. Fakat , 

kurnaz sarraf malını kolay kolay 
vericilerden değildi.. Ucuza razı 
olmıyacağa benziyordu : 

- Vallahi Pafa Efendi Haz
retleri, dedi, kıııma ıiıden iyi 
koca bulacak diyilim.. Amma, 
ben fukara bir adamım.. Kmm 
bankada memurdur. Ayda elli 
lira maaş alıyor. Ban' çok fay
dası dokanıyor.. Onu size •erir
sem ben zarar göreceğim.. Bu
nun için olamazf 

Fakat Şevket bey, bu kml 
saçlı, bakır tenli, sülün boylu gü
zele öyle candan, öyle yürekten 
aşıkh kı, her fedakarlığı yapa
bilecekti .• 

- Merak etmeyiniz Salamon 
efendi, dedi, sizi biç bir zaman 
ziyana sokmak istemem .. kolay .• 

Rüya 
Gece yarısı : 
Cemil... Cemil... 
- Nevar? .. 
- Pek ali.. Uyu şımdi .. 

bah anlatırsın .. 
Sa-

- Güzel bir rüya amma .. Din· 
le .• 

Söyle. 
- Seninle bir kuyumcu dük

kinına giriyoruz.. Bana bir pır
lanta yüzük alıyorsun. • Acaba 
neye delalet eder? 

- Rüya gördüğüne karıcığım! 

Sebep? 
- Yahu, şu doktorlar, gittik· 

leri hastaya, niçin evvela yedik· 
ferini sorarlar? 

- Ne çeşit şeyler yediklerini 
anlayarak ona göre vizite para
sı istemek için f 

Yazısız hikage: Uzun elek!-

Bunun çaresini buluruz .. 
- Nasıl buluruz pııam? 
- Ben size beı bin lira he-

diye ederim.. Siz bu parayı fa· 
izle vererek nasıl olsa ayda elli 
lira çıkarırsınız ... 

Salamon efendinin, beş bin 
lira laf mı doyar duymaz, göz 
bebekleri parlamıştı : 

- Ne dedin paşam, ne dedin?. 
Bana beş bin lira mı vereceksin? 

- Evet. Azını buldunuz? .. pe
ki yedi bin olsun! Salamon Efen
di, sevincinden adeta deli gibi 
olmuştu. Şaşlıcın bir telişla: 

- Bak iki gözüm, dedi, ben 
perakende alışverişten hoşlan· 

mam. Benim üç kızım var .. On
lar da yüzeldir. Bir kere bizim 
eve gelip bak.. Beğenirsen on 
beş bin lira ver, OçünU de sana 

. toptan vereyim. Hayrını görl 
Çimdik 

Kar yılı 
Salamon Efendinin yüzü g~zü 

şişmiş, eli parçalanmış, periıan 
bir halde geldiiini gören karısı 
telaşla bayKırdı: 

- Y eçmiş olsun be Salamon .• 
Ne oldu sana ? .. 

- Sorma Rebeka.. Kırk kişi
nin altında kaldım .• 

- Aman, ımao, aman .. Tram
vay mı devrildi ? ... 

- Yok be kuzum.. Havrada 
yere bir kuruş düşmliştü, onu 
kaptım! --Muvaffakıyet 

Operatörün biri, bir hastasına 
yaptığı miihim ve nazik bir a-
meliyatı, bir meslekdaşına an· 
)attı. Meslekdaşı, hayretle sordu: 

- Olur şey değil .. Bu müthiş 
ameliyattan ıonra hasta yaıadı 
mı? .. 

- Y aıadıya .. Hemde iki saat f 
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Tehlike yok ! 
iki arkadaş, yoldan ı~çerler· ' 

ken, kartı kaldırımda iki ki~inin 
boğaz boğaza geldiklerini gör· 
diller. 

Tam ayırmıya koıacaklan ıa· 
man, kavgacılardan biri diğerine 
haykırdı: 

-Eşek! .. 
Öbürü mukıbele etti: 
- Katır!.. 
Ayırmak iıtiyen iki arkadış· 

tan biri ötekine fıııldadı: 
- Yürüyelim .. Sulh olacaklar. , 
- Mümkün değil •• 
- Olacaklar, olacaklar .. 
- Nereden anladın? 
- Baksana, birbirinin hııım 

akraba olduğunu söylüyorlar! 

Kir yılı 
Evvel zaman içinde, irtikibile 

meşhur bir valiye esbabı mcsa
Jihten biri müracaatla itini gar
dirmek için: 

- Bey efendi hazretleri, dedi, 
ıöz aramızda: Şu iki yllz lirayı 
lütfen kabul buyurunuz .• Kim•e· 
ler duymaz l 

Vali hiç aldırmadan cevap 
verir: 

- Azizim, sen beuilz lira 
Yerde istediğine söyle! .. 

Tasavvur 
iki arkadaş kuouşuyor: 
- E.. Nasıl, evlilikten mem• 

nun muıun? 
- Şöyle böyle .. 
-Kaynanan nasıl? 
- Fena kadın değil. Yanlız 

mOtbiı bir kusuru var. 
- Nedir? 
- Kızıl., 

Erkek - Eyvah, eyvah •• Bak bu· 
]utlara .. Yağmur geliyor •• Şimdi ne 
yapacağız? 

Zevce - Uzü1mc canım •• Bi.r ma
ğazaya girh·eririz! ... 

J 
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Benim yarim bana &'tlamU§ 
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ZUlfOnU gerdana dökmUş • 1 
MUhabbeU benden kl?Sml§, • 

Sevilmeyi, sevilmeyi! _,_ 
ÇaitJr (Karııca Oğlan) çıığrr, 

Taş durduğu yerde aitJr, 

Yiğit scıvdlğindcn soğur, 

Sa:."Ilmayı, sarılmayı! 

KARACA OCLAN 
il 
~ l 



Havacılık ve Hava Kuvvetlerimiz : 2 / J Muhittin Bey 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~ DUn şehrl~lzden hareket ctU 

T ayyarecilerin 
Milletimizin en büy 
yoksuzluk zamanların 

Kahramanlıkları 
asletle nden biri, 

r ık yaratmaktır 

Artvin mebusu Mehmet Ali Beyin B.M. meclisinde beyanatı 

Vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey dahiliye vekili ile temas et
mek üzere Ankarara gitmiştir. 

Halbuki kısmı mahsusumuzda 
münderiç bir telgrafa nazaran 
dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
Bolu-Adapazarı tarikile ve oto· 
mobille lstanbula gelmektedir. 

Büyük Millet Meclisinde lJJilli mü sal nrzedcyim. Alzas Lorande rasıt- Buna nazaran Muhittin Beyle 
dafaa bütçesi konuşulurken Artdn hk kursunda bulunurken bana rn ıt- Şükrü Kaya Beyin temasının 

hk der inde beni uçuran genç bir Adapazarında olması pek muhmeb'usu iJ!clımet Ali Reyin ]/illi mü 
daf aıula lıavacılığm elıcmmiy<.'i.i lıalc

kında söylediği sözlerin ili: kıs11um 

dünkü nüslıamı:da neşretnıi§tik. 

Dil-:kat ve alaka uyandırıcı malU
matı ilıtiı'a eden bcyanatm neşrine 

bugün devanı ediyoruz: 
Bu usul de şudur: Bir cismi sa

ki1, yani müdevHr bir }dire, fındık • 

tnn daha büyük cesamette. Bu küre 
nin ucuna ii!; ayaklı bir maşa takı • 

Jryor ve bir havai fişengin içersine 
bu cismi sakillerden elli altmı tane 
!konur. Du maşalar arasında da plfı
ıtin teller vardır. Du fhekler tayya • 

renin dış yan taraflarımı üçer dör -
der tane konur. Tayyare dört, beş 
bin metre yükselir. 

Tam hedefe yani lıalonlara yana
şır yanaşmaz rasıt fişeklerden bir 
ikisini ateşler. Fişenk tayyareden 
yü1., yüz elli metre uzaklaşınca pat • 
lar. Cismi sakil sukut kanunu mu -
cibince düşer. Ve biribirinden teba-

• üt eder. Bunlardan bir veya ikisi ba
lona vurur. Balonu deler. Maşalar 
cismi sakilden daha bUyük olduğu 

. için <Ieldiği yerden geçemez. Ve ba-
• l<>nda bli' delik açıp orada kalır. Ba
londaki gaz açılan bu delikten çıkmı-
1"' başlar. Gaz ile maşanın uçlann • 
aa olan t.el temas eder etmez bil -

,'Nzuya liararct llitl olur balon bir • 
1 
lcleıı blre phtlayrp yanar. 

lıu usulü Jngllizler de öğrenerek 
ton.la.r da :Almn:n balonlarını tahrip 
ctEn.r: ibaşladL 

Car.m.~ srirlmasm, Bir parça da 
'ik m'?Selelerinl dinlersek; he • 
· Iizım olacak yludir. Bir 

'..l r k4 .Jıepimlz de o vazifenin 
:. bulunabiliriı. (Şüphesiz ses-

tıJ l'ayyareyle siperlerin sinema • 
togrnfı almıyor. Ben, AJzas Lorende 
bulunduğum zaman, siper içinde bir 
sinema göstudiler. Banda karşıki 
siperin içi gösteriliyordu. Bizden ev 
vcl kolordu, fırka, alay, tabur, ku • 
mnndanlan seyretmiştL O gece de 
çavuş ve onba ılar görüyordu. Bir 
siperde bulunuyorsunuz, karşmızdn 

da dü:;man var; dü~manın ı;iper için 
de ne halde bulunduğunu, nereden 
mestur ateş ettiğini, cephane. inin, er 
zakının nereden geldiğini bilerek 
kavga etmek ba5kadır. Gözü kapalı 
kavga etmek gene başkadır. Bunlar, 
diişmamn muntazaman tayyarcleı·le 
fotoğrnfrnı nlryorlardr. 

Sonra arkadaşlar, tayyareciliğin 
ehemmiyetini kademe, lmdeme sayar 

ken fayyarecllerin de ufak bir alet
le orduya, memle!tete ne kadar hU • 
yük hizmetler mi 

E 
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Mektubu bitince bir zarfa koydu. 

Tagaminin ı·csmini tekrar dolabın gö
züne sakladı. Sonra fıteşin bakışlı bir 
kadın resmi. Iuranın resmini çıkar • 
dr. Kalp do tuna da bir mektup yaza
cak kadar vakti ''nr. 

Bonsuar MurU§ka 

Dokuzuncu nündür, J'iyanadayım. 
Kafeste kapannu§ bir sincap gibi sa
ğa solc! çırpınıyorum. Maalesef dalıa 
sinemada ,alı§mıya başlamadım. An
laşıldığına göre (kzral) ın lıimayesi • 
ne rağmen sabretmem lüzım. 

Stiidyoyu gezdim. /Jir ferit çevri • 
lirken bulwımaklığmuı müsaade et • 
tiler. Artistlerden bfrço/; ma!Umat al 
dım 'unların lıepsi alaka uyandırı-
yor. Fakat lıcnüz arzum 11rrinc oel· 
mcmiştir. Şimdiki. f ilrpin devanı etti
ği müddetçe beni alaımyacaklar. Ta
gamlye birçok yalanlar yazdım. Eğer 
on!' tesadüf edersen gaf yapına. Ona 
işe başladığmu bildirdim. Sana son 
(tebliği rcsml) yi söyliyc11im: lliigo 
Ştravs şimdi buradan çıktı. Çok tc -
l~ı vardı. Saat beşte işleri biliyor, 

mül:ızim. 19, 20 yaşlarında bir zahit
ti. Ha ·a bulutlu idi, o kada! şiddetli 
ate~ rnrdı ki, bizim memleketimizde 

temeldir. 

i,703 
olsa; dı, cephane israf ediyor diye 
mt!s'ul me\'kiinde k:Llırdı. Almanyada bukedar gazete varı 

l\lülazim bakayım orada ne olu • Berlin, 3 lA .A) - Alman ga-
zetecilik enstitüsünün istatistik

yor diye kendi kendine siperler Uze- lerine nazaran almaoya'da 4,703 
rine gitti. Yirmi dakika sonra avdet 

etti. bunun tayyarc..c inde :lO, 60 yara 
vardr. Fransızlar Almanları fena 
halde sıkıştırmışlar, Almanlar muha 
rchcyi ı,aybetmek üzere iken tayya -
rC'ci 100 metreye inip mitralyozla 

Fransız siperlerine ateş etmi~, Fran· 
sızlar şaşırmış, kendi ordusunun da 
km·ei maneviyesi fazlalaşmış ve or-
dusu da harbi kazanmıştır. O günkü 
zaferi bir tayyareci yüzünden Al • 

man ordusu kazanmıştır. Sonra ar
kadaşlar, bizim merhum tayyareci 
Fazıl arkadaşımız miitarekeden bir 
~z evvel İstanbul üzerinde bir ka,·ga 
oldu, hatırlarsınız. Bir tayyare ile 
sekiz İngiliz tayyaresinin üzerine hü 
cum etti İngilizlerden bir rn ıdt ya-

raladı kendisi de yaralandı ve lstik
lfıl harbinde Sakarya harekatında lm

mandn heyeti lıir çok karışık malıl • 
mat alıyordu. İşte arkadaşlar hu sı -
rada kahraman Fazıl emayat yerine 
paça suyu, lak yerine patates kulla
narak tayyaresile düşman üzerine 
uçtu \'e hakiki haberi getirip kuman
da mevkiini o müşkül vaziyetten kur 
tardL Zaten bizim milletimiz.in en bil 
yük has1etlerinden biri de yoksuzluk 
zamanlannda varlık yaratmaktır. Ge 
ne arkndaslar Çnnnldcalede bizim bir 

tayyaremizin kllnadmn bir top mer • 
misi isabet etti, orad:ı kahraman 

Türk yavrusu :rasıt yerinden fuladr, 
ceketini çıkararak deliğin üzerine 
kapadı -re göğsünü yara üzerine ge • 
rerek bu tayyareyi yere indirdi. 

lngiltcrede bizim zabitlerimiz tay 
yare kurslannda bulundular. Uçuş 
imtihanının en ~onunda para üt1e in 
emk teklif edildi. lşte en son imti
han paraşütle tayyareden inmekti. 
Orada tah~ilde bulunan zabitlere bu

nu yapncak_ınız. dendi. Diğer millet
lerden olanlar dediler ki Bizim ka • 
nunumuzdn böyle bir mecburiyet yok 
tur. Tüııklere gelince bunlar kemali 
iftiharla ineriz d~dller \'e tayyarenin 
kanatlarına bindiler. 1000, 1500 met
re yükseldikten sonra biri ağdan 

diğeri soldan kendilerini atıp yere 

salimen indiler. Bunu gören diğer 

milletler de utandılar n paraşütle 

atlamak mecburiyetinde kaldılar. 

(Yann devam edecek) 

----- ~ 
Yazon: 

Mm. Rube 
janski 

fakat zevcesi Bristül otelinde birkaç 
dostu Ue çaya bekliyormuş. /Ju ak -
§W1ı da beraber çıkmamızı teklif et
ti. Seı-inçlc l•abul ettim. Gelip aat 
ycdid<' bcnl alacak. Y anmuzda dai • 
ma ı·ckili umuru Krüger bulunur. 
"Kıra!,, olan bir kimsenin tedbirli lıa 
relı.'ct etmesi Ui:zımgeldiği kc::aatin • 
dedir. lfrügerin yanmu::da bulunma
sı dcdllroduları keser. O bize parato· 
nerli/.: 11apryor. 

Noktai nazarım değişmedi. l'iya · 
na ne lstanbula, ne (J(islodoosk) a ne 
(!Jatum) a benzemiyor. Onu lıiç bir 
şclıre kıyas etmem. Babamın l<üçiJk • 
ken beni götürdüğü yerler dlnıa(jım
dan silinmiş. 

Kislodovsk bir kaplıca şehridir. 
lstanbul rJC Batunı birer limandır. O 
ralardaki lrnlk tembeldir. Tabiatı 
seyrederler, yünc~te ısrnırlar, yerler 
ve uyurlar. 

l'iuana ise alev <ılmış bir ~elıirdir. 
ln$anlann hepsi telaşlı. Bir an dur
muyorlar. Koşa koşa yürüyorlar. 
l'iizlcrlndcn düşilncclcrini anlamalt 
imkansızdır .. Başları lıavadcı, elci.le -
ri ıslık çalarak, hahirc l:oşugorlar. 

gazete mcTcut olup bunun 976 sı 
siyasidir. 

En yüksek traj, 559,950 ve 
en aşağı traj da 55 dir. 

Bulga sta da 
Bir komUnıst teşkllfita 

meydana çıkarıldı 
Sorya, 3 (llusu i) ~·ervenbirgde 

bir komünist teşkilfLtı meydana çı • 
karılmış ve teşkilittın Varca n Pi • 
levne sancaklarrndaki ubelerinden 
gelen 18 murahhasın iştirakile yapr -
lan toplantı zabıta tarafından ha • 
her alınarak bruı1mış ve 18 i de ya
kalanarak mahkemeye verilmişler • 
dir. Bunlar müdafnni ,·atan kanunu 
mucibince muhakeme edileceklerdir. 

Hayır !j&hlplerine mllracaat 
Toııkııııı Tıirl• Fıkarapcrver Hajır mU· 

es "inden: 
l{~m en şiddeUl günlerinde fıknrnya 

meccanen k6mUr tevztl mUefl8cscmlz.tn mu -
tnt faaliyctlcrfndcn olduğu cümlenin ma • 
lümu olduğundan bu "1bi günlerde 1111" ı mu 
avencUn tevsii itin hnyırperver lruıanlyeUI 

bazı muhterem zevnt t.D.ratından JdlmUr mu 
bayaası için nakdi tcberrUatta bulunulduğu 

kemali §Ukranla görUlmelttedir, bu esnnda 
vaki olan tcbeben"Utıttnn kömür mUbnyaa • 
aı lınllndo az k6mUr için çok para ımrfma 
mecburiyet ha.mi olduğundan eshabı hayrın 
kömUrün ucuz bulunduğıı mevsimde teber -
rillerlnl iftı buyurdukları halde ayrı! miktar 
mcb!Ağla daha çok klimUr mUbaynıısı mUm 
kUn olacağından !Uttu hayırkll.rllerlnln lb • 

zallni şimdiden ifa buyurma.lan hususunda 
erbabı §Cfkat ve mUrllvvettn nazarı dikkat 
lcrlnl celbcyleme.>i bir vaiife telAkkl eyle· 
dik. 

BeyoQlu altlncı noterllftine 
Efendim, 
Dairei aliyenizden musaddak 

3 Temmuz 1932 tarih ve 4493 
No: lı re'sen tanzim edilmiş olan 
oenetle M. Kemal paşa kaz ıına 
tabi Kumkadı köyünde mevcut 
sahip ve mali~i bulunduğum ko· 
yunlarımı tüccardan Vahit Efen-

diye satmış ve rapasını tamamen 
almış olduğum keyfiyetin llilin
mesı ıçın mahalJi gazetelerden 
birinde ilaomı reca ederim efen-

dim. 3 Temmuz 1932 
Faıihtc Kumrulu mescit n:ıabnllesinde 

24 No: lı hanede müsafireten mukim 

Ragıp efendi. 
Dairede mahfuz aslına muta-

Burada giizel, /rem çok güzel kailırı
lara tesadüf ediliyor. /Jlaalcsef lıcp -
si yanaklarındaki allıklara mğmcn 
yorgun görünüyorlar. Sana şunu 
lıaber vereyim. Son moda düzgün o
larak kiremit rengi kullanılıyor. Göz 
lerinJ ve ka~larını bizden başka tür
lü boyuyorlar. Bunu geldiğim vakit 
anlatırun. 

Alı ltlura bilsen burada ne mağa
zalar, ne lokantalar, ne tiyatrolar 
var! 

"Kıra!., lıcr gün gelip beni Gran
dofrldc ziyaret ediyor. Dün bana ko
ca bir deste banknot vererek dedi ki: 

- işte si.:e küçük masrafınız için 
elli milyon. 

Sevincimden sıçradım. Fakat bu 
elli milyonu•ı ancak üç bin Türk li
rası ettiğini ;;ğrC'r.lnce dondum kal-
du11. Gittiği zaman kC'ndinıi yalnız ııc 
mükcdde1· lıissettim. Diişün azizem a
partımanımda koca tencereye konmuş 
tek nolıut gibi kalıyorum. Salonum 
Be119ğlund4ki Roznuardan büyük. 
Yata/; odamda iki büyiik yatak var. 
Vakit ncçirmck içilı hazan birinde, 
ba:an ötekinde uyuyorum. Banyo sa 
lonumdaki banynm içinde bir fil uı· 
/;anabUecck kadar kocaman. Ya ltim· 
balar. ller köşede bir ldmba. Kcşki 
burada olsan! Biiylc yalnız yaşama/: 
gilciimc gidiyor. Servetimi yerlere se
riyorum. Banknotlan çarşaf gibi ya-

y 
• • 
1 s yı 

f Üsc tarah l inci sayf:ımızdn ı 
kuvvetli göstermiyordu. Çünliü ev • 
velce sakatlannn Burhan, üç aydan 
beri ilk defn takıma giriyor, geçen· 
Jerde kolu kırılarak hnstnnede yn • 
tan Te\'fik dt', kolu sarılı takıma a
lınıyordu. Diğer .taraftan en belli 
başlı müdafaa uzvu, :Mithatm oyna -
yamıyacak halde bulunma ı, yerine 
Bülendin ikamesini mucip oluyor, ve 
takımda Xecdet, Rasih. Bülent. gibi 
üç yeni oyuncu ilk defa mevki al -
mış bulunuyorlardı. 

Sinir, nef cs azlığı, yer yadırga -
ma, falsolu vuruş gibi şeyleri de ila
ve ediniz Rasingle karşılaşan dünkü 
Galatasaray takımı ;c gözünüzün ö -
nünde tam bir vuzuhla canlanabilir. 

Maçın, ilk otuz dakikası, yegane 
heyecanlr, zevkli, \'e hadisesiz kı mı
dır. 

Fransızlar birinci sayılarını, sol 
açıklarının meşhur kornesile kazan -
mışlar, Fransız sağ içi topla bera -
her luıleye girmişti. Buna sağ açık 

Necdetin. çok güzel bir süriişü, utla 
tışı ve şimşek gibi bir şütile ve he -
men iki dakika sonra mukabele et • 
tik. Ne yazık kl bu sayı ilk ve son 
sayımızmış .. 

'J'e bit ettiğim hareketler §Unlar: 
Avni güzel bir §Ut kurtardı, ofsayt ktı· 

ldelcrlnl iyi tatbik ediyoruz, \"uruglarımız 

çolt kötU, Nihat sinir içinde, Bülent iyi ke 
slyor, fa.kat oruı.lnn nynğuıa atıyor, Suphl 
.>1 fena. atlatryorlnr, knleclmlz gllzcl bir 
kurlan§ yaptı, Lcblell Jyi değil çcklngc:ı ve 
ürkek, çok ağır oynuyoruz. Suphlnln bir 
ıskasını ktılecimlz gUr;: kurtardı, Leblebi 
yllrümUyor. Aleyhlmlzo bir korner d:ı.ha, 

bir kafa golUnU lcalccimlz gtıç lcurtardı. 

Sağ açık Necdet gtlnUn en iyi oyuncusu. 
Fakat bir anlık bir tcreddlldU, b!r sayı 

knçırmamıza sebep oldu. Rcbli çalını yapı· 
yor, hallun (l\:clle) ismini taktığı Frnn • 
ııız muavlnlni boyuna ataltıyor ve lw:dtn· 
yor. Leblebinin guzcl bir §UtUnU Fransız 

kalcmıln dire~ J·urtardı. 

işte ilk 30 dnkika. Bunclnn sonra 
çoktan beri görUlmlyen tuhariıklar 
ha lıyor. Mesela mnçın hnkemJiğini 

ynpnn, mi1li takım antr~nörümüz l\Jis 
ter Pnğnam denenin bittiğini ilan 
ediyor, halbuki de.,·renin bilmesine 
daha on beş dakika var! 

J{ıı.;a bir fasıladan sonra maç tek 
rar bnşlıyor. Fakat artık zevki kal
mamı gibidir. Oyun sertleşiyor ve 
hızlaşıyor. Fransız sol açığı müthiş 
bir ko ucu. Topu nyağına nhncn so
luğu bizim kalede alıyor. Böyle bir 
nnda Fransızlar ikinci sayılarım ka 
7.andılnr. lki sayı tehlikesi dah·ı a~ 

lattık. Bir sayı fırsatı kaçırdık. ve 
devre bitti. 

J(. ... 

Cehennemi denilebilecek bir sinir 
buhranı, sert ve kazalı geçen ikinci 
denenin te bit edebildiğim hnreltet -
leri de şu: 

Bllrhanın feci bir ıskam, ktılcclıniztn 

bık olan işbu ilan ber mucibi 
talep muhatabı Istanbu\ "Vakıt,, 
gazetesine tebliğ olucu. 

3 Temmuz 1932 
Beyoğlu altıncı noteri 

B Kılmil 

takların üzerine yayıyorum. Vzcrle • 
rinde yatıyor rJc kendimi madam !t!o· 
rozoua farzcdiyorum. Bu hayal çok 
lıo§wna gidiyor. l' alnız bu sobalı o . 
da hizmctçi6i kalweyi gclirdiiil za • 
man beni banknotlar arasıntla rı1111 -

muş giirünce şaşkınlıktan az J:alsın 
elindeki tep iyi düşiirüuordu. Beni 
mııtlcka deli zannetti. Paralann lıep 
sini gözlere doldurdum ı e 1.-ilillc -
dim. /Jöylccc lıcr tarafta koronlar aö 
rcceğim ve serııctimin bitmez tüken -
mez olduğunu zannedece/jim. Zaten 
büııük masraflar bana ait lleğil. (Kr
ral) lıcsap puslalarmı Krögcrc rcr • 
mekliğinıi söyledi. Krögcr bunları ö
diuccek. içimi 8ı1antı bCUJaeak olursa 
çıkıyor ue dültk.t:.nları oeziyorıım re 
canım ne isterse alıyorum! Roblar, 
mantolar, ayakkabılar, şaplmlar, ça· 
maşır, ipekten içi kuğu tiiyü ile dol· 
durulmuş ayak yorganı, ne bulur • 
sam alıyorum. Senin naaUzatini ay • 
nen tatbik ediyorum. O bcna ~ıl: -
/:en parasile lüzım olan lıer şeyi a · 
lıp saklıyorum. 

Rinnştrascnin dükkdncıları beni 
tanınıı11a bar.ladılar. Bana tcbrssüm 
ediyorlar, ben geçerken selamlıyor . 
lar. 

(Kıral) ın ı ekili umuru bana de
di lı.'i: 

- Keyfinize balı:uı! Ötcl:i metres
leri sizden beterdi. l!Jücevlıer satırı 
alırlardı. O dalıa paJıalı<Ur. 

ı 

kurtarı§ı. Raıılng akm U3tUnc alan ynpı : 
yar, bir iki hamlemiz, Mehmet Salimin tı!l 
buçuk san.tllk oyunda ikinci oUtünU Fr1'll 

1 

sız ktılectsl kornere atabildi. Bir ııaınte ' 
mlz dnhıı. Hak m Frnnsızlnrm aıeyıılll' 
bir penaltı cezası veriyor. lsti!ade ede}lillt 
sek mUsa\•atı temin edeceğiz. Fakat )itil' 
mcdln ııUtUnU kaleci Ustadane bir dlZ ,-ıı• 
ruşlle kurtardı. Canlıh~mız devam ediyor• 

et• Rebllnin güzel bir p:ısmı Leblebi heba 
ti. ?ki fena tehlike cbha allatuk. yırtıılJl· 
el dıı.klkadıı blltUn halkı ıstırapla kIVf8l1 • 
dıre.n blr fedaktlrhk ve bir hO.di~e: Jtale • 
mlzc doğ"nı uıen topa onların mcrl.cz ınu • 
hacim! ile lcaelclmlz ayni mesafededir. ııd· 
si do kO§uyor. Birisi tutmak dlt,ori 1<nft 
\'urmal< için mçrıyorlar fakat ıı.ynl ıuı~ 
lenfa ko.fayn vuru~rnk cruısu: birer ,11cıı• 
gibi yere uzanıp hareketsiz kalıyorlar "' 

top Avnlntn elleri araaındadır. 

Oyun duruyor ve zavtıllı iki oyuncu. O' 

yun sahruıı harlı:lnt: çıkanlıyorlnr. Ff8%1 ' 
sızlar "Doktor.. dolctor.. diye haykırıyor • 
Jar. Maç bittabi dunıyor. lld oyuncu baY • 
gm htıldedlrlcr. On dakika sonra ~ 
ayağa kalkıyor ~1l:UnUn m~ laıımı ka.ıı I• 
r.lndedlr. Avnlnln •;nziyeU ondan fena. !O 
zl.lnU r;nrıyorlar. Avni nrkad:ı§lıı.rınm Jtol ' 
lan arnsmdn yilrllmck ı .. Uyor, elli n<Ut' 
ancak gldcbillvor \'C sedye l!e hastant.>;ı 
gi:ltUrülmcslnc m cburl> et bAml oluyor. 

Mnç tekrar başlıyor. Ul\"İ Kaleye G'eÇ • 
mlıı, Rıı.slhln yerine de bUyUk Necdet gil" 
miıUr. Frans:z takımına da Cuma tUll 
ı;ol açık oyruynn ve halkm kendisine del" 
hal (BUbul) l.mılnl taktığı kUçük bOJ10 
ve aovlmll oyuncul:ın gtrmlfUr. 

Oyunumuz gittikçe ltötUlcşlyor. Bunun • 
la beraber bir -araılk son bir parlayış )'B • 

pıyoruz. Fra:mz kalesi."le tüt UstUne r-nt 
atıyoruz. Kc.lccilerf güzel kurtanflar ya • 
pıyor. İki tarafta bllhassa bizlmkllerde yor 
gunluktruı ndıın atacak hal yok. Buna. raf 
men nçıklnrın gayretine lnUltal eden oyu!I 

cehennemi bir hız nlryor. Topu cynl c!ald' 
ka<b iki kalenin önünde de görmek mUın • 
kUn. Maç bitmlye dof;'l"\1 g!dlyor. Tev!i1' 
de bu aralık oyundan çıkınca. berbaUıı.şı • 
yoruz. İki taraf da sık cit ve 1-:astcn batıl 
ynpıyor. Bir aralılt kalemizin lSnU sinirleri 
k~po.rtacak bir hcrcU merç manzıırr.mııt 
gfüıtcrm.lye b~ladı. Top:ı. vuramıyoruz. EJ• 
le o.dam bile tut:uyoru... Fııltat bereket ,.et 
sin Uh1 de Avniden gdtl kalmıyncak milŞ' 
kül vııziyetler yap·yor. İki muhtıltka.k ~· 
yıdıın dııhıı. lrurtuluyoruz. Sıluşıklrktan gil~ 
bcltı. lturtuluncn ayni cehennemi hız tekrst 

ba§ladı. Bernbcrc kalmamız da., bl~ karf! 
Uçlc, ycnnmrnıız :: k-nr"..tmkUn. Pc~ 
ayni hava içinde dUdUk çalıyor ve ıhat bl• 
'uyor. 

l te dünl\Ü maç- Son süzümü ştJ 
cümle ile bitirmek istiyorum: 

Eğer yorgun ,.e bilhassa sinirli 
olmasaydık, eğer Galatasaray takr • 
mı. iyi bir giJnUnde olsaydı, Fener • 
bahçe kadar \'e belki ondan da ifi 
bir netice alacaktık. l"akat .. 

A. S. 
un nhl r y nlldl 

Dclgrattn Dnlknn mnçlarına de .. 
\'am edilmektedir. Evvelki gün Bul· 
garlarla Yunanlılar karşıJaşmışlııt 
ve Bulgar takımı Yunanlıları da ı " 
fıra karşı iki sayı ile yenmiştir. 
TiJrk Spor'un bugUnt,u 116vesl 

Türkspor, dünkü Galatasaray _.,, 
Raı:.ing maçı mtinasebetile bu gün bir 
mhe sayısı neşretmiştir. l\fnçm taf .. 
silatından. re imlerinden mnndn Ve
habın Fener maçı mlinnscbetile ysı· 
dığı makale, Balkan kupası maçları • 
nrn ntıticelcrf ve diğer ha~rler bil ' 
hru;sa şayanı tmsiyedir. 

Bana güzel mücevlıcr getirdi. ntr 
tıerdanlıla l•üpeler. kaldırım ta ;ı />~ 
dar biiyük elmaslı iki yüziilC< ocd 
ki: 

- Bunları i tediğinizl (Kıral) a 
söyleııiniz. Sincn·a için lazım deui • 
niz. I' clnız bmim ismimi vermeYi,, • 
rılz. /Ju elmasları ( Kıral) a ncrtt>e 
gö tcreceğimi liyledi, f al.cıt ben ce • 
sarct edemedim. Utandım. Serı rıe 
dersin? Çünkü cicim.. Gücenme aJ11"' 
Daha onunla beraber kalmadım. fal 
la ısrar etmiyor. Nazıma dartlrtıı • 
ııor. Sana 11ı•min ederim ki, ziyare : 
tini /ıer b:!klrdilim zaman lçl/,ulcfl• 
"Artık bu mutlaka bu sefer ola • 
rok!,, diyorum. Fakat ne yapall'~ 
/Ji.r defa geldi mi, iradem erilJO ' 
çirkin bfr C::am değil f aJ,ot wzıl; 
nwndan fa:zla pembe, tatlı l;ir şcY 
dcta döş macununu andırıyor. 

As;l mcsc!C'yi uazm!lyı unut~Y0~ : 
dum. lfrrincr tecrübe 11apmal:lıgll1ı 0 • çin beni Sinenıara stüdyoları:-ıcı U ()' 
türdü. Beni b:r demir sandalyeye .ıtJ 
tıırttl!lar. l'ozıı cahne fontckatl!1~. 
bir daraçada otııran b;r i!li~c# 1:z'pl 
nim gibi durmamı töylcdi. uık~;iıl 
/Jlr taı••rfo ı·c l}avaş yavaş gö:lc~.'r • 
tuil!mbaeı arabası, kapıcuun u"cf, • 
,,eleri ve kotalar: iizr.rindc gez 'ıt1ıl 
dim. /Junların yerinde bir pUin o , 
fiuna kendimi inandınmrıa çalışıyor 
dunı. J'azıı aalınc bağırdı: ) 

(Bitmedi 
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( 3. Ko. ~a. 
Milas'taki askerin senelik ek· 

mek ihtiyacı kapah zarf usulile 
münakasaya konulmuıtur. ihalesi 
25-Temmuz· 932 pazartesi günü 
saat 15 te !'iilas'taki komisyon 
da yapılacaktır. Şartnamesinin 
bir sureti aıağıda yazdı olan 
makamda da vardır. Talıplerin 
,artnameleri görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak et
mek is.teyenlerin ihale gilnünde 
1526 lırahk teminatı muvakkate 
makbuzlari!e ve teklifnameleriJe 
birlikte komisyona müracaatlan 
ilin olunur. (504) (3o77) 

Şartname sureti : 
lstanbul M. M. SA. AL. KO. RS. 

~ :t- "(. 

. . Bergama' da ki kıt'alar ihtiyacı 
ıçın evvelce aleni müna~asaya 

konulan 6,000 kilo ~uru fasul
~ .. ya ver!len fiat gali görüJdü
gunden bir hafta tali!< edilm · şfü. 
ihalesi 7-7-932 perşembe günü 
saat 11 dedir. Taliplerin Bcıga· 
ma'daki alım satım komisyonuna 
müracaattan. (501) (3074} 

• • • 
Edremitteki kıt'at iç:n kapalı 

.zarfta münaksaya konulan 99,0001 
kilo sığır etine verilen 24 kuruş 
68 ıantim gaJi görüldüğünden 
paz3r:ığa konmuştur. ihalesi 30· 
7-932 Cumartesi günü saat 15 
dedir. Taliplerin Edremit Alım 
Satım ltomisyonuna murac:ıatları. 

13076) . . " 
Yerli fabrikalar mamulahndan 

(80,000) metre boz renkte elbi· 
selik kumaş kapalı zarfla milna· 
kaıaya konmu7tur. ihalesi 27-
Temmuı. 93.! tarihine mi.isadif 
Çarşamba güoli saat 15 de ya
pılncaktır. Tahp!erin şartname 
ve nüruune3ini görmek üıere 
her gün Aokarada Merkez Sa
tın A•ma komisyonuna muraca
Dt arı ve münal<asaya iştirak 
P.dece:...erınde o gün ve saatıaden 
cvv~I tek if ve teminat melHup-
1 .. rırıın makbuz. mukabilinde mez-
ı.Ü: kom is ıo ı riyasetine tevdı 
ey.emeleri . (307)) 

il- ~ "' 

1485 numaralı kanuna tevfikan 
her sene olduğu gibi bu sene ele 
malullerle şehit yetimlerine dağı
tı~acak olan ikramiye miktarı te3-
bıt edilmiş, keyfiyet hihlmum 
Kol d k k 

1
'?r u uma.ndanlıklanyla A.ı· 

ebr ık şubelerine bildirilmekle be-
ra e · l . d ıcap eden tahakkuk cetvel 
~[!1 7 _Maliye vek~l~tine tevdi 
~ t~hkı,ktır · Binaenaleyh eahabı 
11 1

f ad ın tayin edilen müddet 
zar ın a ınen ld ki lik şubeler· aul?, o u arı Askeı-

. • ıne muracaatla 1932 se-
ni esın1.~ aıt _i1kraırniyelerini alma
arı uzumu ı an olu nur. 

(487) (2961) 

Al. Ko. dan 

K. O. ve l inci fırka kıt'aları 
ihtiyacı için otuıar bin kilo un 
alınacaktır. Pazarlığı 5·7-932 
salı gUnn saat 15, buçuk 15 
kırk beşte komııyonumuzda ya
pılacaktır. Şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün •e paurhğa 
iştirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza mü
racaatları. (500) (3054) 

• • • 
K.O. ve 1 inci fırka ve Ça 

taJca Mst. Mv. sığır etlerile Hay
darpaşa ve Gümüşsuyu hastane
lerinin koyun etJerİ ayrı ayrı 

şartnamelerle ve kapalı zarfla 
tekrar ınünakasaya konmuştur. 

ihaleleri 18· 1-93l paıarlcıi gü
nü 11,45 saatte komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şartname
lerini almak üzere her glin ve 
mümıkasaya iştirak edeceklerin 
c!e valdi nıuayyeniode · teminat 
ve teklifoamelerile komisyonu
muza müracaatl2r1. 

ihale Saatleri 
11 K.O 
11,15 1. Fırka 

(456) (2772) 

11,30 
11,45 

Çatalca 

Hastaneler 
• • • 

Ayvalak'taki kıl'at ihtiyacı için 
150 ton arpa ile 250 ton kuru 
ot kapalı zarf usulile münakasa
ya konuimnştur. T<1iip!erin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve ihaleye iştirak edece!derin ise 

teminatı muvakkate ve vesaiki 
saireler ile beraber yevmi ihale 
olan 21-7 • 932 'tarihine mGsadif 
perşembe günü saat 15 Ayva

tık'taki askeri satın alma komis
yonuna müracaatları. 482) (2915) 

• • • 
Edremieteki kıtaat ihtiyacı için 

t l .360,000 kilo odun kapah zarf
la münakasaya konmuştur. iha
lesi 9. 7. 932 cu:nartesi gOnü saat 
1 S tedir. Taliplerin şartnameyi 
ve evaafım görmek istiyenlerin 
her gün ve ihaleye iştirak ede
ceklerin de vakti muıyyeninde 
teklif ve teminat akçelerile birlik· 
te Edremit satın alma komisyo
ru:ıa miiracac.tları. (459; (2797) 

~ :/- "(. 

K. O. ve 1 inci fırkanın sene· 
lik kuru otl:ırm111 2 • 7 • 932 de 
kapalı zarfla ıhalesinin icra edi
ltceği evvelce iian edilmiş İ!e de 
görUJen Hbuma me!:>ni yevmi 
iba:enin 9 - 7 · 932 Cumartesi 
a-Unü saat J 5 şine tehir ediJdi. 
Tal"plerin yevmi m!zkOrda mu
ayyen saatten evci tekJif mek
luplarile birlıkte komisyonumuza 
müracaatları. (500) (3055) 

:-~--~~~~~~~ 

As. nık. Sa. AJ. komiayonu ilanları 
Yeşilköy'de Hava Makinist 

mektebi ihtiyacı için 360 çeki 
odun al6ni münakasa suretife 
salın alınacaktır. Münakasası 
17-Temmuz-932 Pazar günü saat 
16 ya kadar Tophanede Merkez 
Kumandanlığa satın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Talip-

Jerin şartnamesini görmek ıçın 
komisyona müracaatları ve işti· 
rak için de muayyen vaktinde 

komisyonda hazır bulunmaları. 
(23) (2684) ..... 

idareleri Merkez Kumaodanlı
ğıoa merbut müesseaat için 2000 
kilo sirke aleni münakasa sure
tile satın alınacaktır. Münakasa· 
sası 19-T em muz· 932 sah iüoü 
saat 14 ten 16 ya kadar Topha· 
nede Merke~ Kumandauhğı sabn 
alma ı,omisyonunda icra luhna
cakhr. Taliplerin şartnamesini 
görmek için liomi.syona müra
caatları iştirak için de muayyen 

vaktinde komisyonda hazır bu· 
lunmalan. (41) (2920) 

Çeki 
1132 Topçu Atış Mp. 
850 Olçme taburu 
690 Eczacı mektebi 

4135 Mltepe As. Ls. 
1150 ihtiyat Za. Mp. 

700 GedikJi Kç. Za. Mp. 
320 Asker konağı 
300 Askeri Matbaa 
28 Levazım dikim evi 

850 Merkez kumandan
lığı 

252 Askeri Müze 
700 GUlhane hastanesi 

11107 Yeluin 
Çeki 

4000 Kuleli lisesine 
410 Askeri Tıbbiye Mp. 
370 As. Baytar Mp. 

2000 Piyade atıı Mp. 

6780 

l ' t 8 :ı .. -c: -

f 
t:: a. 
c::ı • .,,. ..... 

:a -8 

Yukarıda mahalleri hizalarında 
yazılı mikdarlarda odun iki şart
namede kapıth zarf suretile sa· 
hn ahnacakhr. Münaka1&ları 17 
Temmuz 932 Pazar ~ünü aaat 

.--Takvim--, 
Pazartesi Sab 

4 Temmuz 5 Temmuz 
29 Sefer 30 Sefer 

GUn dOğlılJU 4.34 4,34 
Gün batı§ı 19,44 19.44 
Sabah nam.azı 3,18 3,12 
ögıe .. 12,18 12,J 8 
1klndt .. 16 18 16,18 
Akşam .. 

19.44 19,44 
Yatsı .. 21,46 2l,46 
1maak .. 2,15 2,16 
Ytlm geçen } 179 180 

Günler' 

Yılm kalan 
185 184 

GUnler1 } .. ._ _______________ ~ 
IIA VA - Dün .sıcaklık azami 25, ıı.ııga

rt 16 derece olarak teıbl ediltmigtir. Bu -
gün rüzgo.r poyrazdan esecek ve hava ek
acrlyeUe acık olıı.caktır. 

_I ___ R_A_o_v~gün ] 
tSTANBUL - 18 den 19 a kadar gra· 

mofoo, 19,30 dan 20 ye kadar saz, Asım 

bey tarafından, 20 den 20,5 gcçeye kaadr 
doğru saat, 20,ao dan 21 e kadar studyo 
heyeti ve Bethovenin bir esari, 21 de saz, 
Safiye Hanını ve arkadaşlarının iştiraltile, 

22 de orke:.tra. Marlbella, UvertUr, Graf 
Mariça, Kalman'm Silo Va.ndelozya. 

VlYANA (:517,2 m) - 12,30 konser, 13.40 
plı\.k, 14,10 musikJ, 16,20 musiki, 17,50 sen· 
fonik orkestra., 20,25 viyolonsel, 21 konser, 
23,15 dans. 

BÜKREŞ (394,2 m.) - 13 plA.k, 13.45 
haber, H plAk, 18 orltestra konser, 19 h& • 

her, 19,10 konser, 20 radyo, 20,20 plAk, :ı 
oda musikisi, 21,45 konser, 21 kuartet, .ZS,1.15 
haber. 
BUDAPEŞTE (550,15 m) - 10.H5 konser, 

13,05 konser, 17,45 haber, 18,35 konı:ıer, 211,15 
konser, 21,30 orkestra, 23,30 çigac koruıt-rl. 

OSLO (1071,4 m) - 18,30 konser, 19,30 
nutuk, 21 konser, 22,10 siyasi haberler, ı:ı,1~ 
nutuk. 

MOSKOVA (1304 m.) - 17,10 musiki, 
17,30 haber, 18,10 musiki, 18,30 lırı.ber, 19,30 
haber, 20,20 musiki, 21 almanca n.,~riyat, :ı:ı 

lngiUzce ne~rtyat. • 
VARŞOVA (1411 m) - 13,415 plAk, H,35 

plak, 16,10 pl!k, 17,tO fransızca ntı,ıriyat, 18 
musiki, 19,20 musikJ, 2-ı dans. 

PAR1S (1725 m.) - 7,45 jlmnııstlk, 8,315 
jminastlk dersleri,, 8,46 p\A.k, 13 musiki, 17, 
45 konser, 20 Sinema müsahabesl, ıo,ıo ki· 
tabiyat, 20,30 plA.k, 21 tlyatro, 2J ,30 Mber, 
22,30 konser. 

1 Mahkeme '---------ve 

Üsküdar Asliye Ma/ıkemesinden: 
Yaban abat kazasının Hızırlar ka

riyesinde 69 No: lu hanede sakin 
Ahmet eefndinin 17 Temmuz 930 ta
rihinde askere alınarak şimdiye kadar 
hayat ve mematından bir haber alı
namadığından bahsile gaiplfğinize hü· 
küm itası karısı Ayşe H. tara
fından talep ve dava edilmesi üzerine 
kanunu medenil1in maddesi 
mucibince Milliyet gazetesile ilan e
dildiği altı aydanberi mumaileyh Ah· 
met efendinin hayat ve mernatına 
dair bir güna maliimat verecek kimse 
gelmediği cihetle 82 inci maddesi 
mucibince tekrar altı ay müddetle ila
na karar verilmiş olduğundan bu bap. 
taki maJU.matı olanların mahkemeye 
ihbaratta bulunmaları keyfiyeti tek
rar gazete ile ilan olunur. 

lstanbul 8 inci icrasından: 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve sa

tılmasına karar verilen tuhafiye eş· 
yası 6 - 7 - 932 tarih 11aat 17 - 19 
kadar Kadıköyiinde Yeldeğirrncnde 
Tepe sokağında Yeddi Emin kömür 
ve odun aüccarr Rahamim beyin ma
ğazasının önünde satılacağı ilan olu
nur. 

lstanbul 3 üncü icra memur
luğundan: 

Tıımamını 6000 lira kırmec taktir 
edilen Galatadı su iskeleıinde bağlı ve 
lscanbul limanının 201 senedi bahrisine 
merbut ve 43 safi 21 rusum tonilato· 
sunda ahşap Ortaköy nam romorgörun 
temamı 48 sehim itibarile 9 ve 30 se
himleri açık arttırmayı vaz edilmiş olup 
~artnamcsi divanhaneye talık edilmekle 
25· 7· 932 tarihinin miisadlE paıartesi gü· 
nli s111t l 4 den I 6 ya kadar lmnbul 3 
fincü icra dairesinde açılc arttırma ile 
~:ıtılacalrnr. Arttırma ikincidir. Birinci 
arttırmadı 9 sehlmin 100 liraya ve ~O 

sehiminin 200 liraya calip çıkmış olup 
bu kcrre en çok ımıranın ü1tünde bı· 
rakılacıi"tır. Arttırmaya iştirak için yüzde 
yedi teminat akçesi alunur mllterakim bil 
cümle vergiler milşteılye aittir hakları 
lim3n siclllırile sabit olmayın ipotekli 
alacaklılar ile diğer alacaklıların ve irtifa 
h:ıkkı sahiplerinin bu haklarının ve hu· 
sı:.sile falı ve masarife dair olan iddra
l:ırını iltn tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelcrile bildirmeleri 
l~zımdır. Aksi halde hakları liman sicH

Yarın !erile sabit olmayanlar satış bedelinin 
VİYANA ( 511.2 m) _ 12,30 k011.fft', 13 paylaşmasındart huiç kalırlar. AIAkırdar· 

40 Kartonun parçaları, l:S pl!k, 16,20 kon ların icra ve lflAs kanununun l I inci 
sor, 21 senfonik konser, 23,35 konser. maddesi hükmüne ~öre tevfiki hareket 

BÜKREŞ _ (394,ll m) - 13 p!Ak, 13,40 etmeleri ve daha fazla malumat almak 
haber, 14 pl&.k, 18 muetkl, 19 haber, 19,10 isteyenlerin 931· 142 dosya N sile me· 
musiki, 20 radyo, 20,20 plAk, 21 orkeıtra, mur ivctimizc ı müracaatları ildn olunur 
21,46 oa.rkı ve musiki, 22,0IS konseır. (;.1275) 

ROMA ('41,2 m.) - 13,45 sekatet, 18 --------------

kon,er, ls.•:s kon.ser, 20,45 operet. 1§ VAK 1 T m ~i 
BUDAPEŞTE (1550,5 m.) - 10,15 kon- r 1 

ser, 13,0IS salon orkestra.<ıı 18 Çigan musl· ı K • • • • k • ı "' 1 
kial, 19,30 koro, 20,l:S çlg:ın orkestraaı. 21 uçu 1 an arıı 
115 jaz, 22,SO piyano ve keman, 28,20 kon· j j 
ser, 24 dans. _ ı O detası yüz kuruştur - · 

OSLO (1071,4 ın) - 19,4.5, 20,30 kon- - --- -= . 
ferans, 21 konser, 22 haber, 23,015 tiyatro, ., oceaı 
24 dans. .& işsizlere iş ve isti yenlere her sınıf 

MOSKOVA (1304 m) - 17,10 musiki, J~çi. san'atkAr \'e memurlar verilir. inşaat, 
17,30 haber, 18,10 haber, 18.30 haber, 19,SO fabrik:ı, elekrrik. su resisuı yapanlar ve 
haber, 20,20 musiki, 21 haber, 22 fransız· . h"IO · f • 

rl t ~aır ı mum ış, en ve sın at sahipleri ca neş ya. 1 
VARŞOVA (1411 rn) - 13,4:5 pl!k, t&nıştırı ı.r. 

16,10 pl!ı.k, ıs senfontk konser, 19,20 . .& 1:.mlAk sarılır, kirıılanır ve ııkarac 
dans, 21 konser, 22,10 konser, 23 dans. ıdıre olunur. 

PAR!S (1725 m) - 7,415 jimnastik, 8,35 4. iş ocağına ortak: alınır. 
jlmnaatık derıılerl, 8,45 musiki, 9 haber. Babıali caddeıi Orhan Bey han cele-
13 plıl.k, 20 pJAk. 20,45 haber, 21 konser, fon 23495 
21,30 haber, 22,15 akşam haberleri. 

14,30 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satın alma komis· 
yonunda icra kılmacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek için 
komisyona aıuracaatlan ve işti
rak için de şartnamesi vec~1ile 
hazırlayacakları teklif mektup
larını ihale gününün muayyen 
vaktinde komisyon riyasetine 
verıneJeri. (24J (2635) 

"" :J. :ıf. 

iş atıyor - Günün muııyyen sa· 
ıtlerinde çalışmak üıere usulü müzufa. 
ya. vai:ı{ bir muhasip iş aramaktadır. l<ız· 
t~şı karşısında 7 numar:ıda H. S. rumu· 
zıle tahrr:ren müracut edilmesi. 

iş arıyor - 1 Jer ne iş ol uru ol· 
sun )apaıım, i~ anyorum. Bakırköy Os· 
maniye briycsinde kahveci lslccnder- va· 
sıt:ısile berber Ali m3htumu ı\ccaıi. 

k~~macaktır. Taliplerin mezkur 
gun vo saatte hayvan pazarında 
hazır buluomaJerı. (54) (2992) 

* " • 

icra ilanları ( 
Dcyoğlunda JııtıklAI <'uddeslndc dıılrrf 

rruı.hsmmnda ifayı vn'l'.lfe ııdı'n lıtanbul lldnd 

kra .Mı·ınıırluİ(Und:ın: 
Tamamına (250) iki yüz elll lira kıymet 

taktir edilen Kurtuluşta Saka sokab'ltldll a
tik 2, '· 6, cedit 10, G9, 61, G:l, 65 
numaral:ırl:ı murakkam maa dUkkAn hana 
ve arsanın (120) hisse IUb:ırile ":iO., cl• 
il hlssesinJn dairede icra lcılman birinci nçık 
nrttırmıısmda (100) yüz lira bedel muım .. 
birinde talibi uht(.,indc kalauş ise de 00-
dcU mczkür kıymeti mulınnmlneyc nnzo.ran 
dun görülr:ıU;, olmalcln :!5 - 7 - 932 tarlhina 
nıü.sadi! pazartesi gUnü saat H den 16 ~ 
kadar dairede ikinci aç:ık arttırması: icra ıa .. 
lmacaktır.. Arttırmaya iştirak için mcz .. 
kur gayrı menkulUn kıymeti muhnnml " 
neslnin yüzde onu nlsbctlnde teminat nk • 
çesl verilmek Jılzımdır. 

Haldarı tapu sicllllyilc sabit olmıyan 
lpoteldi alacaklılarla dtğ"er alAkadarların. 

irtifak hakkı sahiplerinin bu he.kla.rını \"e 
hususile faiz ve mesrata dair olan ld • 
dlalarını HM tarihinden 1Ubaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbllelerlle birlikte ctnl " 
reye bildirmeleri JAzımdır. Aksi taktir " 
de hakle.rr tapu slcllllyllo sabit olme.ynnlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır " 
lar. Müterakim vergi lle belediye ru " 
sumları ve vakıf icnrc.sl nıUşterlye alttır • 
Datıa fazla malümat almak isteyenlerin 
930 - 4041 dosya numara.aile evrakına. 
ınilracaatın mahalU mczkurun evsat ve me .. 
sahıı.smt havı taktiri kıymet raporunu 
ve 1 - 7 - 932 tarlhlnclen Jtıbaren dnirc dl .. 
vanhaneslnde asılı bulundurulııc:ılt olıwı art " 
tırma ııırtnamesinl görUp anlayabilecekleri 
uan olunur. 

lstanbul Beşinci icra memurluğun
dan: 

Jan Vidiç efendinin müteveffa Kos-e 
ti efendiden alacağı olan bin Jiranın 
temini için mahçuz ve yedi bin iki 
yüz Jira kıymetinde bulunan Galata .. 
da Kemank~~ Mustafa paşa mahalle
sinin Beyzade ,.e Şcrbethane ~ 
kağında atik 34, :l6, 38, 40, 42, ,·e 
18 ve 20 Ye cedit 34, 36, 38. ve 
40 ve 20 ,.e 22 numaralarla murakknm 
ve hududu tapo kayıt mucibince o. 
lan arsa ve elye'm üzeTinde yapılmtf 
kısmen kılrgir ve üstü ahşap ıe-. 
min katında dükkan ve üst katın .. 
da bir tahta bölmeli oda ve yekdiğe
rinden tahta bölme ile ayrılmış 
iç i~e iki oda ve bir hehl mevcut olup 
mezkur gayri menkulelerin yarısı mü
tevaffanın Uhdesinde olup miite.. 
veffamn terk eylediği dört verescden 
kendilerine ileride tebliğat yapılmış 
bulunan Uranya ve Aji hanımla.. 
ra ait yarım hisseleri uki icra kanu .. 
nun tevfikan otuz gün mUhletle açık 
ratırnıaya konulm~tur. 

Birinci ihalesi 6 Ağustos 932 ta· 
rihine müsadif cumartesi günü saat 
14 - 16 ya kadar İstanbul Beşinci 
tcra dairesinde icra edileceğinden 
miişteri olanların mezktir gayri m('n
kuJe taktir olunan kıymeti muhaıımf .. 
nes.inin yüzde onu nisbetinde JX!Y ak
çesıle beraber mUracaat etmeleri ilan 
olunur. (3276) 

lstanbul dördüncü icra memurlu.ı 
ğundan: 

Temamına (5000) beş bin lira kıy .. 
met taktir edilen Beyoğlunda Hiis&
yln ağa mahallesinde Zambak sok&.ııı 
ğında eski 5 yeni 11 numaralı luı.c 
dimen tevsiill bir bap hcnenin temamt 
açık artırmaya va.z edilmiş olup 
18 - 7 - 932 tarihinde şartnamesi dioe 
vanhaneye talik edilerek 8 Ağus
tos 932 tarihine miisadif pazarteo 
.si günü saat U den 17 ye kadar J&ı 
t:lnhul dördüncü icra dairesinde 
açık artırma ile satılacaktır. 

Artn-maya iştirak için yüzde yed{ 
teminat alınır, müterakim vergiler 
ile belediye resimleri, rnkıf icares[ 
müşteriye aittir. 

İcra ve iflas kanununun 119 une11 
madde:::ine tevfikan haıilarr tapu si • 
cillerile sabit olrnıyan ipotekli ala .. 
cakhlar iJe diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla • 
rını ve hususiyle faiz ve masa .. 
rife dair olan iddia1armı ilan farl .. 
hinden itil,aren !.?O gün içinde e,· .. 
rakı müsbiteleriyle hildirnıeleri lazım 
dır. 

Ak.~i halde hakları tapu sicilleriv .. 
le sabıt olmıyanlar satış beddiniıL 
pnyla~rnasından hariç kalırlar. 

Harp Akademisi hayvanatı ih· 
tiyacı için 275 ton arpa kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. 
MUnakasası 18 Temmuz 932 
Pazartesi günü saat 14,30 da 
Top]anede Merkez Kumandanh
ğı satın aloıa komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona mu
racaatJarı ve iştirak için de tart· 
namesı veçbile hazırlı yacakları 
teklif mektuplarını ihale gününün 
muayyen vaktinde komisyon ri
yasetine vermeleri. (25) (2686) 

J~Jakada!·larm i~bu madde) i lrn .. 
~unıye ahka~ına göre tevfiki hurc
ket etmcle~ı ve daha faıla malQ. 

Kilo ~at almak ı~t.eyenlerin 930 - 122 do!\-
800 Sadeyaö-ı ya n.umara~ı~·Ie memuriyetimize mü .. 

• • • 
Topçu Atış mektebine ait 4 

baı hayvan müzayede suretile 
satılacaktır. Müzayedesi 6·Tem· 
muz·932 çarş1mba gOnü saat 
10 da Fatihte at pazarında icra 

,. raca,ıtları ılan olunur. 
500 :sabun 
300 Zeytin yaiı Istanbul Asliye Mahkemesi 6 
Yeşilköy Hava Makinist Mek- ıncı Hukuk Dairesinden : 

tehi ihtiyacı için yukauda yazılı Nazmiye h1nı:nın koc:ısı Kıısımpa\3• 
erzaklar bir tartoamede aleni da Gazi 1 lasanpa'a ınahallesinde oto~o-
münakasa ıoureti!e salın alma- bil isk<'lesinde l lacının knll\'csınde sakın 
caktır. Münakasası 19 Tem muz i~~n h:ılen ik:ımctg:Uıı meçhul buluı"!an 
932 Sah günü saat l 4 den 16ya Kurt llamit efcndı a'e~hine ikaıne u'u· 
kadar Tophanede Merkez Ku- nıın boşanma da\'asının ~ıvaben i<'ra ı; 1 • 
mandanlığı Satmalma Komisyo· lınan muhakemesi neticesinde rnumalky-
nunda icı a kılınacaktır. Taliple- hlnıanın l ns:ınm:l:ırın ı ı,arır \ cı ılmış 
rin şartnamesini görmek ıçin ve bu baptaki 18 h.ızir.ın Y32 tar,nlt 
ı. · I JIAmın hir nu~lıa.,ı mııhkeme di\'aııb:ınc• 
ısomııyona muracaat arı ve iıti· 
rik için de muayyen vaktinde sine talık cdılmiş olduğundzn &ar hl 

k · d ilhdan itibaren bir av :zarfında ilA,_ 
omısyoa a hazır bulunmaları. '"' 

mezkOre ıtiraz edilmedıği ta~tırde mua-
( 46) (2925) 

1 

mclei kanuniye ifa edıleceğı ilan olunur. 



~ 8- VAKIT4 Temmuz1932~----'"'!"""!!~!!!!!'!!!!'~~!!!!!!!!!"!!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!~~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"--~-.----~!!!"!!!!~"'!!!!!!!!!!!!"'~~~!!!!!!!~~~~~"!"!!"!!~ 
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Sarıyer Belediye• Müdüriyetinden: Sarıyer Yah kahvesi önün- Her il~ç müessir değildir. 

deki Sahil kıımı müzayede suretile kiraya verileceğinden taliple- GLANDOKRATIN 
rin ı4-7-932 Pazar günü saat on dörtte Daire Encümenine mu- Alelade bir iliç olmayıp 
racaatları. (3080) meşhur Prof. B. Sequart ve 

Beyoğlunda Emin camide eyyllhüm sokağında 37 - 39 No. h 
hanenin maili mhidam olduğu görülmüş ve sahiplerine tebligatı 
kanuniyede bulunulmak üzere zabıtaca tahkikat yapılmış ise de 
mezkur hane mutasarrıflarının Fransada bulunduğu ve başka 
vekili veya mutasarrıfı bulunmadığı mahallesinden alınan ilmü
haberle tevsik edilmiş o!up tebliğ makamına kaim olmak 
üzere bir hafta müddetle ilin olunur. <3081) 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve oca1'larıoın icar müddeti 12 1 e ıınuz932 

tarihinde munkazi olacağı cihetle yeniden isticarıoa latıp olanla
rın heyeti teftişiye riyaaeetioe müracaatları. 

-------------------------------------------------------

Schteinach'an keşfidir. Genç 
ve dinç hayvanların taze ve 
zihayat hormonlarile ihzar edit
miştir. 

Ade01iiktıdara 
Belgevşekllğloe 

karşı kat'i tesirli devadır. Er
kek, kadm farkı yoktar. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 200 
kuruştur. Umumi deposu lstan
bul ZAMAN ecza deposudur. 
Dr. Beylero: Tesirini hastaltn il· 
zerinde tecrübe için bir kutu makbuz 

• mukabilinde ıt<>nderilir 1 
Gedik paşada jandarma satın , __ s_Ev_R_ı_sE_F_A_ıN_-11 

alma komisyonundan: 
Mevcut nümunesine göre 8300 adet yerli matara kapalı zarfla 

alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve müna
kasaya iştirak için teklif ve teminatlarile beraber 9-T em muz· 932 
cumartesi günü saat ona kadar komisyona müracaatlar;. (2702) - /Jeyoğlu Dördüncü Sullı Hukuki Doktor 

Mahkemesinden: Hafız Cemal 
Beyoğlunda Cihangird,e Kristalpa- Dahili Hastahklar Mütehassısı 

Jas apartımanmda (2) .No: Ju daırc- C d d her gün öğleden 
sinde sakin iken akıl hastalığından uma an maa a ls 
dolayı 928 senesinden beri Şisli sonra saat (2.30 dan 5 e kadar tan· 
Fransız hastahanesinde tahtı tedavi- bulda Dh'anyolunda 118 numaralı hu 
de bulunan Rifat Hilmi be}in hacri- susi kabinesinde dahili hastalıkları 
ne ve m.ezk~r. (2~ No: Ju daire~e muayene ve tedavi eder. 'l'elefon: ıs. 
sakin vahdesı ~urıye hanımın ve la- u 1 1 (2.?'> 398) 
yeti altrna konulmasına 29 - 6 - 932 ~a~n~rn~·~:;;--~·~~·~;;:..:;::===== 
tarihinde karar verilmiştir. Keyfiyet ilfm olunur. 

Tüxk 

.; .,,. 
_, ........ ~ ... 

lerinin en 

büyük ı'azitesi 

nedir 

::; .o:f ;;;:·: 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

· 8 i R 
.~ 

H ll n il 
"-·J 

Merkezi idaresi Galata köprülıaş ı B 2623 
Şube A, Sirkeci Muhürdar zaüe Han 22640 

lzmir • Pire - lskenderiye 
postası 

(Ege) 5 Temmuz Salı 1 lde Ga-
lata rıhtımından. 

Trabzon Postası 

(Karadeniz) 6 Temmuz Çar

arıamba 18 de Galata rıhtı

mından 

lzmlr - Mersin postası 

(Konya) 6 Temmuz Çar· 

şamba 10 da idare nhtımından 
kalkarlar. 

lzmlr Ekspres postalar1nda: 

lstanbul • lzmir ücretleri 
Kr. 

1 inci kamara 1500 
2 inci • 1000 

" 3 üncü 
Güverte " 

800 
300 

Mersin poatalar1nda 
lstanbul - Izmir ücretleri 

Kr. 
1 inci kamara 1000 
2 inci ,, 800 
GOverte 300 (3035) 

J_z_A_Y_I _L _E_R_ı 
930 senesi almış oldutum aıabacı 

ehJiyetnamtmi z:ıyi ettiğimden. yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Feriköy Ferah sokak No. 5 Ali oğlu 

Davut 

~1 Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 

LSATiiE~ 
Dr. A. Eman ueidisi 
Zührevi hastalıklar 

muayenehaneıi 

Sirkeci : Trabzon oteli yanında 

Kadın ve doj'um hastabkJa;ı[j 
Mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Natif 
Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 

r VAKiT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdtL 
Telefon: Y:ızı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

AiiOne şartlaru 
1 a ô 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

IAn •artlar1mız: 
- l{csml Hususi 
Saon 10 Kş. 12,50 Kş. 
Santimı 20 " 25 

KUçUk ilin şartlar1mız: 
ı ~ ,) 'l l · 10 l>e falı'< 
30 50 65 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimizin her üç aylı· 

lığı içın bir defa mecı:anendir. 
B - 4 satın geçen ilAnl:ınn fazla 
satın için 5 kuruş zıımmolunur, 

VAKl'f MAT HAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Fikret Adil 

1 (Ankara·Kayıeri battı fizeriode Şefaatli civarında km. 244 
deki ocaktan çıkarılacak 4000 M3 Balast. 

2) Konya-Yenice hattı üzerinde Hacıkırı civarında km. 305 + 
90() ve km. 311 deki ocaktan çıkarılacak 7000 M3 balast ka· 
palı zarfla milnakasaya konmuıtur. 

4000 M3 balaatın münakaaası 20-temmuz-932 rarıamba gü· 
nü saat 15 de 

7000 M3balaatın müoakasası 15-ağustoı 932 pazartesi güoil 
keza saat 15 de Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı· 
lacakbr. 
Tafıilit Ankara Ye Haydarpaıa veznelerinde her biri beşer 

liraya satılan prtnamelerde yazılıdır. (2990) 

1200 çift cebire ve 194000 adet ergonun kapalı zarfla Y• 
takas kaydı ile mOnakasası 28 Temmuz 932 perşembe günü sa• 
at 15,30 da Ankara'da idare bioasanda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde mOnderiçtir. (2972) 

10000 ton kömilrOn bavzai fabmiyeden, Derince Haydarpaıa 
ve Mersin Limanlarana nakli münakasası kapalı zarf uıulile 
25-1· 32 tarihinde Ankarada Umumi müdürlük binasında yapı
lacaktır. 

Fazla tafıilat, beıer liraya Ankara Ye Haydarpaıada idare 
veznelerinde satılmakta olan tartnamelerde yazıladır. (3084) 

10000 ton Uve maden kömüril kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. 

Müoakaaa 24-7-32 tarihinde Ankarada Umum müdllrlük bina• 
sında yapılacaktır. 

Fazla ma:umat, Ankara ve H•ydarpaşada idre veznesinde 5 
liraya satılmakta olan ıartnamelerde yc.zılıdır. (3o85) 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe Alınıyor 

1 - 1932-1933 ders senesi için Iatanbul'da buJunan Kuleli 

ve Maltepe Askeri Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mekteple
rine talebe alınacaktı. 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci sanıflan (1, 2, 3) üncü, orta mektep• 
Ierde 6, 7, 8 inci (1, 2, 3) nocii sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400:500, Orta mektepler kısmında 200:300 talebe alına• 
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesindcu ba~ka 
giydirilmesi, teçbizah, kitap ve saireai hiikümete ait oldağu gibi 
ayrıca talebeye her ay bir miktar maaı ta verilir. 

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

5 - BOtOn mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun• 
dukları yerlerde 1 Temmuz 932 de başlar. Ve Ağustos 932 tari• 
binde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münballer kalırsa 
ders senesinin devamı müddetince ıivil lise ve orta mektepler
den nakil suretile talebe alınmıya devam olunur. 

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

6 - Mekteplere girmek için llzım olan şartları muhtevi kayt 
ve kabul ıartnameleri Ye muhtaralan bütiln Askerlik şubelerin· 

de mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplerine mtiracaat ederek mezkur ıartlan öğrene 
bilirler. (2180) 

Gedikpaşa Jandarma satın 
alma komisyonundan: 

MeYcut nümuneıine iÖre 6000 adet kilim kapalı zafla alına• 
caktır. Taliplerin ıartnameyi görmek Ozere her gün ve münakaaaya 
iştirak için 9-Temmuz·932 cumartesi günO saat on beşe kadar 
komisyona milracaatlan. (2701) 

Yüksek Ticaret Mektebi Müdürlü
ğünden: 
Serbest daktilo kurıları 16 Temmuz 932 cumarteai günn açı

lacaktır. Üç ay devam edecektir. 
Öirenmek istiyenlerin Sultanahmette mektep mOdlrliljila• 

milracaatları. (3060) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 6 ıncı keşide 

11 Temmuz 1932 dedir 

Büyü~ ~ramiye ~~~,~~~ lirı~ır 
Aynca : 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 Liralık ikramiyeler ye 

100,000 Liralık bir m6kifat. 


