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Almanyada Kı.yam --- _... ... -

~ Suikastler 
l'ezvirlere karşı Berlin civarında 
Uyu 120 bin Hitler 

muyoruz askeri yürüyüş 
Diink"· ( h J d j,ııa u Yakıt) ta Stefani a- a İD e 

l ının bir t bl' .. . İğd e ıgı vardı. Bu teb· 
•İlli: «~urnale d'ltalya) gazete· ~ 
t'lfınd ko dö Pari) gazetesi ta· 

an T" ki lta. ur er ile İtalyanların 
-ını bo k 

~ıı l zmi'. maksadile yazıl-
• o an bir m k l d· ~· ~ a a eye ver ıgı 

lp h ı-ta .u aaa ediliyordu. Fransız 
eıteaı h l 

4"-d a yanın Rodos adasını 
tek olu aleyhinde bir üssülha· 

e olnı k ·· )a~ a uzere kullanacağım 
d, b lf. İtalyan meslekdaşımız 
Yer ~ tezvir ne§riyatının mahi-

•tıı te 'h )l ~rı ederek Türk - ltal-
tı dosu .. . hl. lllı h . ugunu ı ale matuf o-

old "u ıf sat gayretinin beyhude 
~i Utıu şeklin:le bir cevap ver-

f. 

l'a) E:vvel~nıirde (Jurnale d'ltal
~llrı nın Türk - ltalyan dostlu
~lıa u korumak için gö!lerdiği 
dtt aaiyeti mc.mnuniyetle k~y
ftıı~:?k ve (El<o dö Pari) tara
tl)a ~~ yapılan neşriyatm bu \ t ~cu bozmak emelinden bcı~
~ır maksat ve manaya hamli 
~kün olniaaığını açıkça söt· "' • 
\._lr l~:nınrJn· r 

}'ttı. 1~.:ı:ılar Rödos adasınaa t•· Bitler iflrDyor . · 
)otı,~~kat ~aaliyetlerde bulunu ~erliµ, .10 (A.A) -.~av~ A-
~ ~ f. Bılmem şu l:e.:lar yatak . ja,n,ından bildiriliyor: . . 
~k~tanc, bu kadar teçhizatlı Ba!lvekil M. fon Pap~n bu-
! -•mat v=· d . . 1 ,. . , 
~k - ucu e getırıyor armı§. gün Berlin'e avdet etmi .. olan re· 

('rı nokt . d R d . . ~ 
'tlınt ~ aı nazar an ° oa isicümhur ile görüşecektir. Bu 
)et ~l'i sına fevkalade ehemmi· mükaleme esnasında sağ cenahın 

.- Yorlarmı§ h ·· d h h' b" kı t'llnsı · . . er gun a a va ım ır ta m 
~\lal z gazetelerının ve mec- vaziyet!er ibdaı etmekte olan si-
b arının uk ık b h tt'kl · · 

l.l hah 1 a se 1 erı yasi tethit hareketlerile kabine-
le erler bu .. · .... · 

tl leyler .. . gu~ yenı ogrenı- de yakında yapılacak tadilat gö-
•ıı degıldır. Sonra Fran- ·· .. ) kt' l hze .. e} . ruşu ece ır. 
~ l erınin bir takım ima- BI kA 1 b k b' d "e telnı'hl I . &fve a etten at a ır şey 
l.lkla.r

1 
b ~ er e natredıp dur- kabul edeceklerini gazete ile 

~ da. ola~T aberler kısmen doğ- ilan eden Nasyonal sosyalistler, 
()do, 1 ır. Fakat İtalyanların Hitler'in riyasetinde olmıyan bir 

'l' adaaınd ·· t d'kl · f h·')etJerin a goı er 1 erı a- kabineye aza vermekten imtina 
•ttde b' mutlaka Anadolu aley (Dernnu 2 nci saylfada) 

~dilrtı ~r hareket kastına isnat 
d, f ea~ illi lazım gelir? Bu tarz· 
ltirıe--lıyetlerin daha batka fi
"' I' Ve eıi d lllaksatlara hamledil-
>ii"-Ye:~a doğru değil midir? 
h~t d'.... ransadan Suriyeyi, ya-
).. ıaer h'ı .. t l'k . . . . 

'"tl ltaı r mua em ı eyı ıstı-

l't11, ae~ayı Anadolu toprakla
'turki ~tıınek ıçın çalıtanlar 
ket or'~nın sahipsiz bir memle-
t ltıad '" eclii'be 18•nı herkesten evvel 
~'tve~~eıniıler midir? 

d'ha 'be 1lınıiz ismet Paıa Hz., 
~~i he fk 0~ ~ün evvel lzmirde 
~ ll Y elını açarken ''Türkiye 
fil eınde h" ile " ıç bir kimsenin lut-
d"~u~ l'llua.venetine istinaden 
~~ii İle 0.;::. denıitti. Bu kuvvetli 
dıt, her t" ul~·k milletinin her va-
e k uru ahv 1 · · · 
~k ~tldi kend' .a ve şeraıt ıçın· 
f Qİr va . ını müdafaa ede
b'de etıni ;ı~Yette olduğunu da İ· 
d: hakika.!:~ Zannediyoruz ki, 
b·ı·~'ri) D·ı_.erkeıten evvel (Eko 
• ır) aıloı F er. ransız gazeteleri 
liuı~ 

-.... aıa ')'·· k' 
•iti 1tfa ~ ıye ile İtalya ara-

a.tluğu çekemiyen
f IJ~ ~ehntet Asım 

2 ncı ıagıfada). 

lngiliz velialiti 
Memleketimii:e 
Gelecek mi? 
Beyoğlu gaze

telerinden biri
nin dünkü nils
hasanda lngiltere 
veliahti prens dö 
Gal'in yakında 
şehrimize gele
ceği şeklinde bir 
havadis vardı. 
Aynı havadise 
göre prens dö 
Gal memleketi
mizde bir kaç 
gün kalacak ve 
Reisicümhur Haz
retleri tarafın- Prens dö Gal 
dan kabul edilecektir. 

Bu haber üzerine dün Ingil
tere sefarethanesine müracaat 
ettik. lngiltere sefarethanesinin 
şehrimizde bulunan en büyük 
memuru Mr. Bromvell bize kısa-
ea şunları söyledi : 

•- Bu hususta hi~ bir malumatı
mız IJOktur.,. 

Önümüzdeki 

Cumartesiden 
itibaren 

VAKiT 
Hergün 

12 Sahife 

·-Her gün bir sahife 
Mizah, kadın , sinema, 
spor, san'at, gençlik, 

çocuk sahifeleri 

• 
Yeni Tefrikalar ' 

Kibrit 
Kr·alının 

A;k 

fdaceraları 

Eu...,Jan Kralın 

metreai yazmııbr 

• CASUS 
Hsrbı umuminin 
en müthiı 
ingili z casusu·· 
nun bizzat 
anlathklan 

~ Dahiliye vekili 
Bartın da 

Su tesisatına 
Yakında başlanıyar• 

Bartın, 10 (VAKiT) - Dahi
liye vkili Şükrü Kaya Bey, hal· 
kın hararetli tazahnratı arasın· 
da Bartına geldi. Hükiimeti, be
lediyeyi ziyaret etti. Halkla sa
mimi hasbühallerde bulundu. 

. Vekil bey, bilhassa su teıisa
tile yakından alakadar olmuştur. 

Zonguldakta belediye tarafın
dan, yapılacak su tesisatı için 
hususi idareden yirmi bin lira 
ikraz edilmiştir. 

Istanbuldan mütahassıs Burba
nettin bey beklenmektedir. 

Bartına 12 kilometreden ge
lecek su tesisatına ait projeler 
Sıhhat ve Nafia vekiletlerince 
kabul edilmiştir. Mütehassıs Bnr
hanettin Beyin nezaretinde bu 
hafta faaliyete başlanacaktır. 

30 bin lira sermaye ile tees· 
süs edecek olan Ereyli • Amasra 
balık ve balık konserveciliği şir
keti de vücut bulmak üzeredir. 
Pek mühim olan bu teşebbüsü 
Vekil Bey de memnuniyetle kar-

şıladılar. 
Kara 0Guz 

PJyango bugiln 
Yeni tertip tayyare piyangosu· 

nun birinci keşidesine bu gün 
öğleden sonra darülfünun kon
ferans salonunda başlanacaktır. 

Bu keşidenin en büyük ikra- ' 
miyesi 30000 liradır. Çekilen nu· 
maraları sırasile konmuş bir hal
de yarınki sayımızda bulacak· 
sınız... 

Güzelin Etrafında 

Mü•amerede ı 
Fransanm 

en meıhur 

simaları 

vardı. 

Erkek gü

zeli resmi 

geçidiold~ 

Şık tu!!alet
ler ve zarif . 

kadınlar 

arasındaki 

bu müsa
merede ••• 

Gilzellerin 

re•imi ge
çidi yapıldı. 

Keriman Hanım ( Ortada ) Dovil'de dl~er güzellerle beraber 

Dovil, 7 - Güzellik kıraliçe- dar yllz veriyorlar ki, sormay1nız. 
)erile dünya güzeli dün akşam Hoşuma gitmek için yoğurt bul· 
Ambasadörde bütün Parisio ha- muşlar, ve pilav pişirmişler. 
zır bulundnğu bUyük ziyafette Keriman H. kendisine karşı 
takdim edildiler. Fakat kendisini 
baloya gitmeden evvel, odasında 
görebildim. . 

Pembe bir pijama giymiı ol· 
duğu halde, bir ayna önüne o
turmuştu. Bir kadın berberi saç
larını yapıyordu. Gözlerine siyah 
gözlükler koymuştu. Zira, Belçi· 
kada gezerken, bir cereyanı ha
vaya maruz kalmış ve bu gOzel 
gözlerine tesir etmiş. 

Keriman Halis H. on beş sa
at süren seyahatten yorgunluğu
nu, sonra Dovilde otelde istira
hate nasıl sevinçle kavu,tuğunu 
anlatb. Ayni zamanda günef, ra· 
hatıızlığını hafifletmişti. 

Dünya güzeli, Dovilde g&rdG· 

Elrevm Dovll şehrindeki me,. 
hur zenginler ares•nda bulunan 

tenınm•• .ın ... a · artisti 
. ·Jak Helblng 

gösterilen bu alAkadan çok 
memnun. 

ğO zarif ve şık tuvaletlerden pek 
memnundu. Sonra söz, tuvalet 
bahsinde!! yemek bahsine geçti. 
Keriman Halis Hanım: 

- Burada, dedi. ~ana o ka-

Normandiyada birkaç ·gün kal
dıktan sonra, dünya güzelile ba
bası ve amıcası otomobille gide

' celderdir. Halla Bey: 

Bir Çok i6hlrlerde moda olduıu 
gibi Kraliçenin bulundulu(Do· 
vll )de kadınlar böyle pijama• 
ıarla sokakta gezmektedirler 

- Vallahi bilmem, diyor, oto
mobille seyahat da nasıl olacak. 
Şimendiferle gitsek daha rahat 
olmaz mı? 

Kendisine yolların Istanbut 
yollan, ve şoförlerin Is tan 'Jul şo
fiSrleri gibi olmadığını söylüyo
rum, ve güzellik kıraliçesini yal· 
· ·z bırakarak çıkıyoruz. 

'Dovil; 7 - Dünya gDzelini n 
. •Jaset ettiği zerafet balosu fev
kalide muvaffak oldu. Keriman 
· Haliı H. rabat11z olduğu için o
dasına çekilmişti. Mis ispanya-: 

. nın güzel bir sesi vardı. Tıpkİ 
Rakel Mellere' e benziyor. Gü
zellik kıraliçelerinin geçit res· 

(Devamı 8 nci sayıfada) 1 

Amir- Bana benzemek ve benim gibi terfih edilme• 
isterseniz vazifenizde gayret göatermeliainiz " 
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Ve ateş 1 
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i o 1 Telgra aberleri 1 o 1 
Tezvirlere kat' 
Uyumuyoruz 
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Kral ıtaraftarları 
harekete geçtiler Hitlerciler Berlin hükômetini dört ( Başmakalemizclen dt~) j 8uı 

ler Rodos vaziyetini ~.uıı_;..6 lir) 
binleri bulandıracak bir., · Madrit, 10 (A. A.) - Havas 

Ajansından: Fecir zamarunda 
feıatcuyane bir hareket ba§la· 
mııtır. Bu hareekt:in müıevvikle 
rl harbiye ve posta nezaretlerini 
zaptetınek niyetinde oldukla -
nndan ıabah ıaat 4,30 a doğru 
münakalat nezareti karıısında 
zabıta ile müsademeye giriımiı· 
lerdir. 

taraftan şiddetle tazyika başladılar larak kullanıyorlar. fak~\ 2 
yolda hareket edenler T~ .:.., 

Dahiliye nazırı, bu hareketi 
evvelce tahmin etmiı olduğunu 
beyan etmiıtir. Geceleyin mut• 
lalay t taraftarı bir çok merkez· 
]erde müteaddit tevkif at icra e• 
Clilmi§tir. Bu hareketin vilayetle 
r~ de kol saldığı zannediliyor. 

M dritte saat sekizden itiba· 
ren toplar atdmrya başlanmııtır. 
Sabahtan beri hariçle olan mü -
nakalat ve ınuhaberat inkitaa 
ugramııtır. Tevkif edilenler ara 
aında jeneral Millan Delboach· 
mn oğlu ile Dük lnfantado var· 
dır. 

HDkOmete gare ... 

Madrit, 10 (A. A.) - Hükli· 
met, zabıta ile kıyamcılar ara· 

ımda vukua gelen bir müsade • 
meden sonra fesat hareketini bu 
tırmrı olduğunu beyan etmiıtir. 

Sabahın ıaat 4 ünde müna • 
lialat ne.zaretine 3 ıah11 girmiı 
ve muhafızlara kendi emirle -
rine amade bulunmalan emrini 
vermiılerdir. Takviye kuvvetle
rinin geldiğini gören muhafız • 
lar, bu 3 §ahaın yukarki telgraf 
odasına çrmalanna mani olmuı
Jardl1'. 

Tevklfler devam ediyor 

Madrit, JO (A. A.) - Dahili· 
ye nezareti neırettiği bir tebliğ· 

de tekaüde •evkedilmif olan ve 
kıralhk taraftarı unsurlar tara· 
fmdan müzaheret gören jene -
raUer tarafından bu sabah ha • 
zırlanan ve yapılan hareketin 
basbrıldığını bildirmiştir. 

Emniyeti umumiye müdürlü
ğü binasını ele geçirmek istiyen 
asiler püsükrtülmüştür. 50 kadar 
kim e tevkif edilmi§tir. 

Jandarma kumandanı jene • 
ral San Jirgn'un Seville' de iıyan 
ve bu mıntakanın muhafazasına 
memur kuvvetlerin yardımı i -
le posta ve münakalat iılerini e· 
le aldığı söylenmektedir. Bu • 
nunla beraber hükUmet vaziyete 
hnkim olacağı ümidindedir. lçti 
maları §Üpheyi davet eden tekiz 
lorallık taraftan tevkif edilmit· 
tir. 

(BCZ§ tarafı I nci sayfam1zda) 

eyledikleri takdirde hükumet, bu 
hattı hareketi kaydetmekle ikti· 
fa edecek ve şimdiki ıekli ile Ra· 
yiştag huzuruna çıkacaktır. 

Bu şerait altında Fon Papen, 
kabinenin Rayiştag tarafından 
iskatı takdirinde Fon Şliıer'in ri· 
yasetinde bir kabine teşekkül e· 
deceği ve mumaileyhin, icabı 
takdirinde, Nazi'lere kar§ı doğ· 

rudan doğruya mücadeleye giri· 
§eceği daha ıimdiden siyasi me· 
hafilde yürütülen mütalealar· 
dandır. 

Maamafih, Nazi'lerin tazyi· 
irinin hali hazırda mühim kuv· 
vetlerle icra edilmekte olduğu· 
nu ve Hitlerciler tarafından dü· 
ürülecek ve &01 cenahın itimadı· 

na mazhar olmıyacak olan bir 
kabinenin ancak az çok gizli bir 
askeri diktatörlükle ve icabında 
örft idare ilan etmek suretile tu· 
tuna.bileceğini hesaba katmak 
lazımdır. 

Bu hal sureti, kanunu esasiye 
mugayir olacaktır. Hindenburg, 
son hadde gelmeyince, bu hal 
suretini kabule karar venniye
ceğini müteaddit defalar beyan 
etmiştir. 

Almanyada Mesat 
Servisi 
Berlin, 10 ( A.A) - ihtiyari 

mesai servisine kaydedilmiş olan 
delikaohlarnı mlktara. An.tos 
bidayetinde 95,000 c baliğ olmuı-
Bu miktar, Temmuz bidayetinde 
70,000 ve Ha2iranda 55,000 idi. 

Bu miktarın annmnzdeki kış 
zarfında 200,000 e çıkarılacağı 
ümit edilmektedir. 

Alman mttcebhez
Jerfne yardım 

BerJin, 10 (A.A) - Alma~ya 
hOkümeti, Alman gemi müceh
heılerine yardım için buhran do
layısiJe fazla olan gemilerin tah
ribi için kumpanyalara bir mü· 
kifat vadetmiştir. 

Prim, tahrip edilecek 400,000 
tona kadar ton başına 30 mark· 

Telefon işleri 
Bursa - Istaobul 
telefonu başladı 

Ankara, 10 (Vakıt) - Posta 
mUdiri umumisi F abri Bey Is· 
tanbul telefon şirketinin abone· 
!erinden istediği avans ve yeni 
telefon tesisatı hakkında şu be-
yanatta bulundu : 

Bulgarlar - lstabul telefon şirketi mu
kaveleıinde abonelerden avans 

Almanlar gibi istemek kaydı vardır. Fakat 
şirket, bu kaydı umum abone-

Hareket edecek!... ıere teşmil etmek istemiştir. 
Sofya, 8 (Huausi) - Ziraat Şirkete lazımgelen ihtarda bu· 

Nazın Goapodin Giçef Lom'dan lunduk. Tediyatında müşkilit 
ika eden abonelerden nisbi bir 

geçerken gazetecilere beyanat• 
ta bulunmu&, demi&tir ki: avans istemek şirketin mukaYe· 

:s :s le mucibince hakkıdır. · 
- Bütün dünyanın vaziyeti Bursa· lstanbul telefon muha· 

çok ağırdır. Biz Bulgaristanda verelerine bugün başlandı. lzmir 
pek iyi değil isek te harice kıya· Ankara telefonu için malzeme 
ıen vaziyetimiz iyidir. Şimdi sipariş edildi. Tesisata 933 te 
baıp borçlarını ödemiycceğiz. başlanacnk ve ayni sene zarfın· 
il d Al 

da ikmal edilec<'ktir. Yeni yapı
er e manlar ne suretle hare· 

ket ederse biz de öyle hareket lacak yüksek tevettürlü cereyan 
edeceğiz. malzemesi lstanbuhı gelmiştir. 

Makineyi kuracak olan Macar 
Hariçte iken Atanuof, Oıto· mütehassıs M. Gelgeley yakında 

yanof ve Todorofla görüştüm. gelecektir. Makine işlemcğe baş· 
'.Affedilec k olurlarsa fırkaları ladıktan sonra Ankara - lstanbul 

-----'...w...~İ f~t~i:....:.:fı:.:.r.::k:as:..:ına::=_:i:.:.:lt:.:.:ih:.:.:a:::k::.........:e~d~e-::....wDllltı..Wu:.r.r.c;elLCe~ri~da ha tabii ve k u v. 
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l Alman askerleri f 
J Bilinenden l 
E = 
J Fazla mı? ( 

kadar mühim kıamını müsadere 
etmiye çalışmaktadırlar. Silah ta 
şıma ruhaatiyelerinin hepsi yeni· 
niden vize edilmittir. 

"bı pr 
ltalyan dostluğunun bu gt ~ 
rikiit ile bozulacak d~ ~ 
çok kuvvetli olduğunu bır ·~ 
takdir edemiyorlar. onuıı J ' 

Jurnale d'ltalya gazetesi f)O,-' 
Pari'ye cevap verirken • 

\ Taymis gazetesinin Riga 1 
~ mubabırinin bildirdiğine göre, "§ 
ğ bir kaç gündür Sovyet mat· ~ 
~ bualı Almanyaya karşı yeni ~ 
§ ve hususi bir vaziyet almış bu- ~ 
~ l '- d B . . = ~ unmaKta ır. u yena vazıyete s 

Polis, bir taharri esnaıında 
Königsbergin ıüpheli mahalle 
rinde bir takım müaaderelerde 
bulunmuştur. 

Memurlar elinde silah bulu • 
nan her §ahsı, hemen 3 ay hap 
ıe koymıya müsait bulunan f ev· 
kalade ahkamı tatbik tasavvu -

ıöyle demiştir: 7d tfİ lıtyii 
"Şunu hatırlamak ıdzırnl1' ,ıJ habs 

G Almanyadaki son değişiklik· ~ nındadır. 
\ lerin, ve AJmanyanın Mosko· ~ Nazl'Jerln bayrağı 
~ vaya karşı siyasetini değiştire· § B ı· (A ) _ - er ın, 1 O • A. - Mck • 

yamn Tiirkiyc Uc aJ..1etUği 'i ~ 
muahedesi ayni zamanda rorki ~ loıı 
kuvvetine ve hayatiyetine ce ",,,, tıılij, 
ne ve keza bu lı.'Uvoetin yaJal' Ş I'' ~ln 
sulh ı·c terakkisinde haiz oJd"tJI iki a 
hemmiyctin lôyikile takdirirıl il •lttıış 

§ ceği ihtimali sebep oluyor gibi ~ lenburg diyeti reisi, Nazilerden 
~ görünmektedir. § 
~ Bu makalelerden en ehem· ~ Kröyger diyet binaıına Meklen· 
~ miyetlisi, Alman askeri kuv- ~ burg bayrağının yanına Nazi 
- - bayrağının çekilmeaini emret 
~ veUericin zannedildiğinden faz. ~ • 
~ la olduğuna, Almanların Ver· ff mittir. 
( say muahedesi şartlarına riayet \ Franaenın endl•••I 1 
§ etmediklerine dairdir. ~ Londra, 10 (A. A.) - "Deyli 
( Bu güne kadar Sovyet mat· § T elegraph,, gazetesi Almanya • 
E buatı, Almanyayı tamamen si· ~ da ıon günlerde cereyan eden si 
~ labsıı:, ve Fransa, Ingiltere ile İ yaıi hadiseler hakkında jeneral 
f diğer askeri devletlerin elinde ~ Spenrı tarafından yazılan bir ma 
~ olduğuna dair neşriyat yapı· ğ kaleyi neıretmiıtir. Bu maka • 

l yordu. ~ lede deniliyor ki: "Almanyada-
111111ııııııı 11111ıııııı11111ııııı11111ııııııııı11uıııııııı111ıııııııııu J ki vaziyet Fransayı dütündür· 

tır. mekten hali kalma.maktadır. Al· 
Mutasavver muavenet, 12 mil- manyanm komıu bir devletle aa 

yon mark olacaktır. Bu tahribat keri bir ittifaka benzer bir ıe -
sayesinde senede 3,000 ameleye kilde bir itilaf aleti hakkındaki 
iş bulmuş olacaktır. teklifler ıulh taraftarları tara· 

Siyasi mütareke fından ccsaretbaht bir mahiyette 
Berlio, 1 O (A.A) - Hukumet, addedilmektedir. 

bugUn munkazi olan siyasi mU• ı undan.lıatb AJm Jıükij. 
<tan:1: a "' t...... _..... etine ~a~ar meti erkanmaan 6ır çogu ve 
tcm~_ıt etmeğe ~ar~r Termışbr. bilhassa von Şleyter tarafından 

HukQ?1~t, yem ~ır kararna~~ yapılan beyanat, hakiki bir en· 
neşretmı tır. 8 Agustos. tarıhlı d\ıe uyandırmıf, Lauıanne itila· 
olan bu kararname, tetbış hare· fınm izmasından sonra Alman· 
ketlerine karşı verilecek cezaları ların bazı taleplerinin ilerde 

tatmini için sarfedilen mesaide 
devam arzusunda bulunanlann 

eylemektedir.,, ' 

Bununla beraber ıunu d• 'I 
liyelim ki Türkler dostlukt' ,ti' 
dece aamimiyete dikkat ~-~ 
(DO$tunı) diyenlerin tÖ~1 • 
ziyade filine ve hareketi°'~ 
hemmiyet verirler. F&Jiıt 1 d~ 
iıe Yeni Türkiyeye Jcarıı ;J 
pek yakın bir zamanda ıou~ 
vesileler ile ve filiyat ile ~- d 
ğunu teyit etmit bir menıle~ 
Öyle tahmin ediyoruz ki, (J 

dö Pari) gibi Türk - itti~ 
dostluğunu bir türlü çekeJI' / 
bazı Franaız matbuatının 'JJ 
)erini bozan ıey de bural'J 

gelmektedir. Fakat burada,, 
den hatırlatmak isteriz ki JI 
dö Pari gibi gazetelerin nef"f 
tı Fransız milletinin hakiki . .tı 
-!-Lr ;ı .. ul11ı nlilcatlar delt~ 
Nitekim daha bir iki ay / 
Türkiyenin milletler cemİY-' 
girmesi münaıebetile f~ 
meclisi meb'usanmda gött. 1 
tezahürat bunun en açık bit 
lllidir. 

Mehmet A~ 
ağırlaştırmakta ve ağır cürümlere 
karşı idam cesaıını koymaktadır. 
Şimdiki ceza konunu ancak ta-
ammilden adam öldürenler veya cesaretini kırmı§tır.,, Çin işinde f 

f k d dd l • . 1 Gene karıtıkhklar oldu J 
in ili e ici ma e er ıstıma Japonya SUÇ \l• 
edenler hakkında idam cezası Berlin, 9 (A. A.) - Havas .alt~' 
rerpiş etmektedir. ajansı bildiriyor: M Sti so un nUV' 

Bundan sonra taammiıt olmak· Dün gece Almanyada 20 den • m D (iJ 
sızın siyasi ihtiras, kin ve inti· fnzla kanlı hadise olmuştur. Bat akisler uyandıt~ 
kam tesirile siyasi bir rakibine hca karışıklıkl!lr Silezyada, şar· Nevyork, 10 (A.A) - ·J 
bir poliı memuruna veya mil}i ki Prusyada ve Holıtein'da vu· mor Sund gazeteıinin '1.t_~ 
müdafaa ordusu etradından bı· ku bulmuttur. ton muhabirine göre Ceıtl~j( 
rine karşı maktuliyeUe neticele- l===================:I Akvam Mançuri tahkik "°&.fi 
nen suikasu~ buıuna~1ar, idama Hangi eıya? yonunun raporu açıkça J•P"°" 
mahkum edıleceklerdır. Yangın ika edenler ile telefi ne· Memlekete girmesine aleyhindedir. ~ 
fese sebebiyet verenler hakkın- müsaade olundu Ayni muhabirin yazdılc~ ıtof 

b
.k ı k nazaran M. Sti.mson'uıı . : .4 

da aynı ceza tat 1 0 unaca tır. Ankara, l O (Va kıt) - Vekil- b P"r~ 
Tabanca ve rovelver veya döğ· ler heyeti bir kararname ile aşa· misakmdan mütevellit ır ~ 
k t·ı ·yasi rakı.bı·nı· agw ır teki ademi tesaviye ait ıoll r ... , 

me sure 1 e sı g-ıda yazılı maddelerin memle- .ı sıffP' 
tt 1 Dlar 10 s ed n hi Amerika Hariciye f"• .. · .tıt 

sure e yara ıya ' en e kete ithaline müsaade ctmiıtir: I" ~ 
fazla praogabentliğe mahkt\m mevzuu bahis raporun ttJ~~ 
Olacaklardır. Rober Kolleje Amerikadan te· • d c · t" }.•· ~'* 

resı ııraıın a emıye ı fP' .... 
Siyasi maksatlarla yapılan berrü edilen kitap, alitı fenniye, bu mesele hakkında JaP"~tll 

cerh vak'aları hakkında da inşaiye; dSviz çıkmamak ıartile muarız bir grupunun bu ,_;~ 
prangabentlik cezası tatbik o· balık ağı imalinde kullanılan ip- kat'i bir vaziyet ittihaz etı'9ııd-' 
lunacaktır. İhtiyaç hissolunan likler, şark viliyetlerine Ruıya• teşvik hususundaki arzu•" 
mahallerde fevkalade mahkeme dan mübadelei ayniye ıurctile ileri gelmektedir. • ... 'ı" 

getirilecek 50 ton çimento, tra- se•v . .4 
ler ihdasına karar verilmi"-tİr. Nevyork Taymiı ıa .... ı,,.-

~ pis tabir edilen Bulgar peynir· 1r-
Bu mahkemeler, seri bir usul göre M. Stimson'un nutkıl. ti~ 

·ı d l .. t d k !erinden 2500 kilo, lpsala güm· Cemah·ırı· Mu··ttehı"denı" ..... '~ilJ!"' ı e ava an ruye e ece , ver • •· ., pv 

. ~ 
t Cc 
'ctg' 
llıcb 
b,,, 
lılt 
bu\ 
ltrJ 
daıı 
'er 
dt~ 
tdt 

~ 
~ 
dt 

•• 
' 

dikleri kararlar istinaf edilemi· rDk kapısında açılacak panayır• prenıipine iltihak ettiiırı• 
da aynen mübadele edilecek eı- . . ı 

yecek ve hemen icra edilecektir. d • lJ . . d. mıştır. ıff",-' 
N

.h h 1..-:. t . .. .. ya, emır )O aniıca sıpanş e ı- Çin kabinesinin l•~t "At~ 
ı ayet ÜKume , sıyaıı cu· VI 

l k f len krup gabiooları, su cendere· Şanghay, (A.A) - ·• ~ 
rümler için yapı aca a · proJe· 

d . b leri, bir defaya mahsus olmak Chı·ng We"ın ı"st.faıını 6erı t 
lerine muhalefet e eceğıni e • b 
yan etmektedir. üzere in§a edilmekte olan Akça yı kabul etmediğindeO ~ 

S 'd ağaç köprüsünün malzemei inşai- kabine istifa etmiştir • .-!~f' 
arki Prusya a yesi, bir defaya mahsus Mango :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 .... sO"~J'~ 

Königsberg, 10 (A . . A.) - tabir edilen meyvadan 200 adet, kalı sofra ·takımları, l 1'rr" 
Şarki Pru&ya hükumeti erkanı, Milsevilerin hamursuz bryamında eşya11, ketenden roaoıU ti-~~ 
tethiş hareketlerinin önüne geç· kullanılması dinen Uizım gelen sofra takımları, vagonlıtJ~ıe..,~ 
mek için çok ıiddetli tedbirler al hurma dallarile, bir dafaya mah- tecdidinde kullanıla? pıa Jil;~ 
mıştır. Her şeyden evvel gayrı sus Uşak şeker fabrikasının •ukabilinde döviz ıbrıÇ itlı'P" 
kanuni olarak elde bulunduru • malzemei inşaiyesi, bir defaya mek ıartile memleke 
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10 uncu gün 

liayret ve takdir 
1 Buıg 
r it ar ve Macar se-

rlertnln zf yareti 
. Dördiincli ı· 

tıın dün yer 1 mallar sergisi· 
ıan Zarf o~uncu günü idi. Bu on 
~ldar ın a, yani dün akşama 
1Ct et~i~rt~İyi 176,800 kişi ziya· 

D.. ır ır. 
.., uıı sc . . M 
'•hi rgıyı acar sefiri M. 
tiyare~e Bu!gar sefiri M. Pavlof 

lvı. Pa'V}:~rnışlcr~ir. M. Tahi ve 
ııayij .. · aergıden ve Türk sa
h .. ın ter kk" abset k 8 •yatından sitayişle 
ba.asa ~e tedirler. M. Tabi bil-
•aıı b· 'PekJi kumaş sanayHnin 
llıUllt ır •ene zarfındaki tekem-

ının b l 
~•n old v ayre ve takdire şa· 
•ki &•f' ugunu söylemiştir. Her 
1 " ır se "d ' ıtıı"l rgı en bazı eşya satın 

.. ,..., ardır. 
• (IW'Ck 
Cdccekor~~Y.on birinciliğini tayin 
'etgid JUrt heyeti dün sabah 
illcb• e toplanmıştır. Istanbul 
1) Usu S l"b C' ' a.ter e a ımcozt Abidın 
'at ": Sedat Simavi, Milli ikh
bııı l asarruf cemiyeti lstan
lttle Ş\Jbesi reisi Daniş Bey· 
d,ıı t:saarn Meliha Fuat banım
~t~ ~lltekkep olan jüri heyeti 
dtkQ~ı geırnişlert paviyonların 
:dtte~8Y0rıu_nu dikkatle tetkik 
1~het sergı tertip heyetinden 
~tıd alrnışlardır. Jüri heyeti 
de t an sonra sergj komiserliğin· 
~ ~ Q~l~narak dekorasyon birin
w. e ıkı · · · ,"'Qllıt ncısının tayinile meşgul 
~l ' bu toplantı geç vakte 
~tı t devam etmiştir. Jüri ka
lttli 

1 
birinci, ikinci ve üçüncü 

~ ltıallar sergisinin kUşat gün
~1~ları bugijn ilin edecektir. 
t~0 llt.ı-.u yeru ınauar sergisi 

o) tasyon b" • . .k. . . 
~ •ıtı,ta b .. ırın~ık A fve

1 
ı ıncısı 

-~ol ugun mu a at arı olan 
Gıcti~ verilecektir. Vaıolann 
q6ııc.. e fU elimle yazılıdır: "Dör-
t u Ye l' 
•afo b·'.1 mallar sergisi deko-
•aıı._b~l b~tıncisi,, "] 932 lstanbul 

' ırı· ~ · 
b 

Jnr· . ıgı., • a ının h 
1
. ~lik b-' er pavyonu hakikaten 
111 edil 

1 ~ emekle ve güzel ter
)'Plltk rnış olan sergide intihabı 
''dnf en bUyük müşkülata te· 
) etr~ · 
'Pıtıak ıgı ve derin tetkikat 

~tılatılın :ecburiyetinde kaldığı 
Gtt lbah~ t~dır. Cümhuriyet genç· 
~ncu teeh . ?~ akşam ıergide 
' Olsılıoı verecektir. 
\, '"aı t 
ı er)ı eınd1t edllecekmi? 

~bikte~jOl~!la~ s~rgi~inde paviyon 
~1•el'Ji... ır rstıta de sergi ko· 
~~ , ll•ne .. 
~ tltıin 

1 
rnuracaat ederek 

ltııı ilin d S Ağustosdan sonra 
'••tıı aha açık bulundurul· 

1ste · 1 Q~fnış erdir. 

~ l\~l'J 
~t krtlilbadlller şlr-

llrnıaktan vaz 
h Cal'ri .~eçtiler 
t c~Ctini~Ubadillcr cemiyeti idare 
'111•tı k t gayriınübadil bonola

a ltı 'Yınett 
~, ak "e ben düşmesine mani 
b· •ıt-.,, 1 °noları bir ihtikar 

ı.- . o rnakt 
l fltket t . arı kurtarmak için 

tc dare h esıs edeceği yazılmışll. 
febb eyeti b 

te~ Galerd b u rnaksatJa bazı 
ıia .... aaı,., net~ ulun'tluş, yaphiı 

· 'te ıcesind b llt UçUnu e onolardan 
il 'f1tıda11 n gayrimübadiller 

\> • Satıldı v 
~.}' . •ııyet k gını anlamıştır. 
lin~ı~ilbadiU a~ısında, bonolar 
~i .. :e buıunder ven başkalarının 

,..tıd Ugu • · nb en \>az . ıçın şirketin 
•d·ı geçıl · · ı.-~ . ı bonoı nııştar. Gayri-

ıı. lıttd arı son ü 1 d 
'4f', •n ot g n er e 

uz liraya düşmüş-

,.._. .. _ .................................................................................................. ._..._.._ .......................................................... : 
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Poliste: lnhlsarlarda: 
ÜSKÜOARA GİDERKENI 

Adliyede 

Noterin 
Mührü! 

Geçimsizlik Tay~nler, kadrolar 
Nakıller 

• • 
EVLiYA ÇELEBi 

OLUYORUM. 

Avukat Nuri Bey 
Mahkftm oldu 

ikinci noterin mührünü gizli
ce ele geçirip kasaplar cemiye· 
tine ait kağıda basmakla maz
nun olarak Ağırcezada muhake 
me edilen avukat Nuri beyin 
muhakemesi dün bitmiş, hakkın· 
da karar verilmiştir. 

Dava evrakına ve muhakeme 
safahatına göre, Nuri bey, bir 
sene müddetle baroca avukat· 
hktan menedildikten sonra pa
rasız kalmış, bu yüzden zevce
sile arası hayli açılmıştır. Nuri 
bir i.şe girdiğini zevcesine isbat 
edebilirse, araları iyileşecek, aile 
saadeti bozulmıyacaktır. 

Bir müddet düşündükten son
ra Nuri bey kasaplar cemiyeti-
nin damgalı kağıtlarından birini 
aJmışt kendis"nin cemiyetin hu-
kuk müşavirliğine tayin edildiği
ni isbat edecek şekilde yazı yaz
mıştır. Yalmz bu vekaletnamenin 

. muteber olması için noterce 
tasdikı lbımgelmektedir. 

Nuri Bey buna da çare bul
muşt bir gün ikinci noterlik 
dairesinde otururken noterin dı
şarı çıkmasından bilistifade res
mi mührü eline geçirmiş, kori· 
dora çıkar&k vekaletnameyi mü
hürlemiştir. Fakat bu esnada 
kendisini takip eden müfettiş 
tarafından cürmü meşhut halin
de vaka!anmışbr. 

Üç aydan beri devam eden 
muhakemenin dün evveli müda
faası yapılmışhr. Maznun vekil-
lerit Nuri Beyin mührü bizzat 
kazdırmadığı gibi biç bir mües
sese aleyhine de istimal etme
diğini, münh~ sıran aile saadeti
nin mahvolmaması için böyle 
bir iş yaptığmı söyliyerek mü
ekkilinin beraetini istemişler-
dir. Mahkeme heyetjt bir saat 
kadar mlizakereye çekilmiş ve 
neticede Nuri Beyi bir sene altı 
ay hapse ve esbabı muhaffife
nin mevcudiyetine binaen bir 
sene ve tekrar iki ay daha ten· 
zil ederek dört aya mahkum 
etmiştir. 
Arabacı Zaferin n. ahkOmiyeti 

Geçen Kanunue\tvelde Şehre
mininde arabacı Arap Mehmedi 
bir kavga neticesinde tabanca· 
sile öldürmekten maznun araba
cılar kahyası Zaferin dokuz ay-
danberi süren muhakemesi, dün 
Ağırcezada bitirildi. Arabacı 
Zafer, 15 sene altı ay hapse ve 

· maktulün varislerine bin lira taz
minat vermiye mahkum edilmiştir. 

Kararın okunmasmı müteakip 
Zafer "zararı yok, kısmetimiz 
neyse çekeriz!., diyerek salondan 
çıkmıştır. 

Floş kaçakçılığı mu
httkemesioe ait ke

şif yapıldı 
Floş kaçakçılığı muhakemesine 

geçen gün devam edilmiş ve 
makinelerin mahallinde keşfile 
randman miktarlarının tesbiti ka
rarlaştmlmıştı. Mahkeme heyeti 
dün mahallinde keşif yapmııhr. 
Bu keşif neticesi ne mikdar floı 
kaçmldığı sabit olacaktır. 

Adliye vekili 
Bugün Ankarada 

Adliye vekili Yusuf Kemal 
Bey diin akşamki trenle Anka-
raya gitmiştir. Vekil Bey birkaç 
gün sonra dönerek şehrimizde 
bir müddet dinlenecektir. 

Gelin - kaynana 
arasında kanlı bir 
kavganın sonu 
Kundura boyacılığile geçinen 

Mehmet bundan birkaç sene 
evvel Cuma günü bir Unkapanı 
köprüsü gezintisinde tanıdıgı 
Fatmaya gönlünü kaptırır, bir 
yolunu bularak Fatmaya kendi
sile evlenmek istediğini söyler. 

Mebmede karşı lakayt olmı
yan Fatma da buna muvafakat 
cevabı verir. Vakıa Mehmedin 
annesi Zekiye Hanım, Fatmanın 
gözünü korkutmuş ise de o di
şini sıkıp Mebrnetle evleomiı. 

Yeni aile birkaç zaman mest ut 
yaşadıktan sonra evde dırıltı ve 
dedikodu baş ~östermiş. Kayna
na ve gelin arasıra birbirile yap· 
tıkları ağız kavgalarını el k~v
ğasma kadar çıkarmışlar, fakat 
Mehmet yetişmiş ve ikisinin ara
sını bulmuş. 

Nihayet bunun böyle devam 
edemiyeceğini ıören Mehmet 
annesini Ayvalıktaki kardeşle
rinden biriniıı evine yollamış. 

Zekiye Hanım oğlunu görmek 
içın geçen hafta Ayvalıktan 
dönmüştür. 

Eve girer girmez Zekiye Ha-
nım gelinin taşhğm pis olduğu
nu ihtar etmiş ve neye süpüriil
mediğini sormuş. Ters bir cevap 
veren F atmaya Zekiye Hamın: 

- Ya, sen kayın valdeni böy· 
le mi karşılarsın? Yerin dibine 
batası, yezit kız ... demiş. 

işte kavga yine bu suretle 
alevlenmiştir. iki kadın ellerine 
geçirdikleri ıskara, maşa, çanak, 
ve saireyi biroirJerioin üzerine 
olanca şiddetile fırlatmışlardır. 

Mehmet ve biraderi Salibin de 
karıştığı bu arbede neticesinde 
Salih burnundan, Zekiye banım 
ise baş ve ko!undan ağırca ya
ralanmışlardır. Bilhassa Zekiye 
hanım kendini kaybetmiş bir 
haldedir. Haseki kadın hastaba
sinde yatmaktadır. 

Salih, Mehmet ve F atmaya 
gelince bunlar mevkufen adliye
ye verilmişlerdir. Yakında mu
hakemeleri başlayacaktır. 

Ağır yaralama 
Dün saat 12 de Ayvansarayda 

kalafat yerinde marangoz Ce
mal ile Ahmet, bir demir mes'· 
elesinden dolayı kavga etmişler 

ve Ahmet Cemali başından ağar 
surette yaraJamıştır. 

Limanda bir çarpış.ma 
Sırmakeş su depolarının sahibi 

Supbi beyin su kayığı Metin ro
mörkörüne bailı olarak Halice 
girerken köprü önlerinde Seyri
sefainin Moda vapurile müsade· 
me etmiştir. Bu müsademe neti
cesinde içi şişe dolo kayık dev
rilmiş isede nüfusça zayiat olma
mıştır 

Atina sefiri 
Şehrimize geldi 

Atina sefiri Enis Bey evvelki 
gün Pierre Loti vapurile şehri

mize gelmiştir. Dün ve evvelki 
gün muhtelit mübadele .komis-
yonuna giderek başmurahhası
mJz Şevki Beyle uzun uzadıya 
görüşen Enis Bey birkaç gün 
sonra Ankaraya gidecektir. 

Adil B. tetkik atına 
Devam ediyor 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
müsteşarı şehrimizdeki tetkika
tıoa devam etmektedir. Adil B. 
şehrimizde bir hafta kadar daha 
kalacak ve tütün, müskirat mbi
sarlarınıu faaliyetine ait olarak 
haıırlathğı bazı istatistikleri be· 
raberinde Ankaraya götürecek
tir. 

inhisarlar umum müdürlüğü 
lstanbul başmüdürlüğüne Lütfi, 
başmüfettişliğe tuz inhisarı lstan
bul başmüdürü Ata Beyler tayin 
edilmişlerdir. 

inhisarlar Istanbul başmüdür
lüğü, iş bankası karşısındaki bi-
nadan müskirat inhisarının Ka
bataşta bulunan binasına taşına
caktır. 

inhisar idarelerinin fstanbul 
şubelerine ait yeni kadroların 

tatbikine bu ayın on beşinde 
başlanacaktır. 

Doğru mu? 
Papaslar1n yeni bir açık 

gözlUf U§Unden bahsediliyor! 

Şehrimizde bulunan lise de· 
rece"inde papas mektebleri mü
dürlerinin aralarında yaptı klan 
bir toplanışta bazı kararlar ver-
dikleri haberi kaytedilmektedir. 

Bu habere göre, içtimam se
bebi de şudur: 

lstanbul Darülfünunu Papas 
liselerinden çikan talebelerin 
bakalorya şehadetnamelerini ta
nımayarak bunları ayrıca bir im
tihana tabi tutmaktadır. Darül
fünun buna mukabil ecnebi mem
leketlerin bakalorya şehadetna
melerini kabul etmektedir. 

Papas liseleri müdirleri yap-
tıkları içtimada buna karşı kur
nazca bir çare bulmuşlardır. 
Bulunan çare liselerin son smıf
larmda bulunan talebeyi her 
sene on beş gün kadar birzaman 
için Bulgaristana götürmek ve 
oradaki papas mekteplerinde 
imtihan edilerek şehadetname 
vermektir. Bu takdirde bu tale
be, ecnebi şehadetnamesi alacak 
ları için lstanbul Darülfünununa 
girebileceklerdir. 

Türk - Fransız 
Turizm eemiyetl 
Fransada Vicby şehrinde bir 

Türk - Fransız Turizm cemi~·eti 
teşkil edilmiştir. 

Cemiyetin gayesi, Türklerin 
ve Balkanhlarm Orta F ransaya 
seyahatlerini kolaylaştırmak ve 
Fransadan Türkiyeye, Balkanla· 
ra seyahatler tertibi için propa-
ganda yapmaktır. Cemiyet bu 
maksatla evvela Vichy'de bir 
Türk • Fransız suvaresi tertip 
edecek, Fransa hakkında Türk
çe bir rehber neşredecektir. 
Fransa ile Türkiye arasında tu
rizm, iktısadi, fenni ve bbbi 
münasebatın inkişafına da çah
şacaktır. 

Cemiyetin daimi bürosu, Vi
cby sindikaları reisi M. Gessei
ler'in riyasetindedir. Daimi bü
roda Türkiye turing kulübü na
mına Ziya Bey ve Dr. Gozanof 
bulunacaklardır. 

Cemiyetin Fahri reisleri Tür
kiyeoin Paris sefiri Suat Beylet 
Türkiye turing kulübü reisi 
Kocaeli meh'usu Reş!t Saffet 
ve Vichy belediye reisi M. Vic
tor Losıer' dir. 

Akşam güneşi altinda camları 
tutnşmuş gibi parıldıyan Kre~Ü· 
sün hazinelerinin saklandığı Üs
küdarı tanırsınız. 

Hint baharat, Çin ipek ker .. 
vanlarının hatırasını bala karş1ki 
sahiJtere nakleden Üsküdar, ker• 
vanlar yollarını değiştirdik

ten, Bağdat yolu Haydarpaşa 

limanında nihayet bulduktan 
so ora Üsküdar , Şile hinter!antı
nıo mütevazı bir alış veriş yeri 
oldu. Üsküdar artık gerisindeki 
küçük kasabalarda ahm ve sa· 
tım yeridir. 

Bu mutavazı alım ve satım 
yeri seneler var ki soluyor, rengi· 
ni kaybediyor. Açlıktan zayıfla· 

yan bir insanın yüzünün deri
leri nasıl buruşur, nasıl bedeni 
çökerse Üsküdarda öyle, öbek, 
öbek harabelerin ve birbirine yas• 
lanan, birbirinin sırtından bakan 
kanbur evlerin yekunu oldu. 

"' * * 'iJ Usküdarın daralması, sararma• 
sı, solmasısade büyük yollann 
üstünde ot bitmesinden, büyük 
caddelerin mahalle çocuklarımn 
kaydırak oynadığı arsa halini 
almasından ileri gelmiyor. Daha 
yakın hadiseler Üsküdarı şehir
den kasabalığa doğru daralttıkca 
daralta. Geçenlerde bir c!ostum 
anlatıyordu: 

"- Şileli bir adamt zanne· 
derim bir Rum olacak, Ameri· 
kaya gitmişt orada çalışmışt ça• 
balamış zengin olmuş .• Adamca• 
ğızm b ir g ün vatan hasreti yü
reğini yakmış Şileyi görmek için 
kalmış vapura binmiş koca At
lantiği aşmış lstanbula gelmiş, 

Üsküdara çıkmış, fakat yol ol· 
madığı için Şileye gidememiş 
tekrar Amerikaya dönmüş! Va· 
kıa bugün Şilenin yolu açılmış
tır. Fakat Üsküdan, civarındaki 
kara parçalarına bağhyan yol 
şebekelerinin idaresi pek acaip 
bir şekildedir. 

Şirl<eti Hayriye vapurile Üskü
dara gitmek Bursaya seyahat 
etmekten daha ucuz değil ! Ka
radan gelen yollar ise doğrusu 
gülünç şeyler ... 

Bir kaç gündür, sabah akşam 
Kadıköyünden Üsküdara gidip 
gelmek mecburiyetinde kaldım. 
Bu seyahatlerde gördüklerim 
doğrusu yol ve sür'at mefhumu
nun neler, ne manalar aldığını 

anlatmak itibarile çok dikkate 
layıktır. 

Size birkaç misal söyleyim: 
Kadıköyünden otobüse bindik. 

Fakat otobüsün ~rnlkması için1 

siz dakikalar deyiniz ben saat: 
diyeyim.. Bir haylı bekledik: 
Sonra olobüs kalkacağı zaman 
bir rivayet çıktı: 

"- Bu otobüs Bağlarbaşına 
gidecek oradan eğer Üsküdara 
müşteri l:u '. ursa hareket edecek •• 
Müşteriler hep birden seslendiler: 

'·- Hepimiz Üsküdara gide .. 
ceğiz .. 

- Peki! 
Yol aldık ..• 

Derken Efendim biletçile mü· 
nakaşalar başladı. 
"- 16 kuruş ... 

" - Hayır 14 vereceğim ••• 
"- 16 dedik ... 
"- Otobüs yürümez parayı 

vermezseniz.. Zınk otobüs dur· 
d~. Bin rica minnet, bizim işi· 
mız var yahu sözleri otobüsü 

(Lütfen sayfayı çcı•iriniı) 
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A vrupada muhtelif dev
letlerin döviz muameleleri 

VAKiT 

Seyyar Tiyatro 

Temsil şubesinde 
derslere başlandı 
Halkevlerinin temsil ıubesinde 

ihracat ofisi belli başlı devlet• 
lerin döviz muamelatı hakkında 
tetkikat yapmıştır. 

Buna nazaran Almanyada dö
viz muamelatı 931 eylülünden 
itibaren tanzim edilmiştir. 

931 teşrinievvel ayından beri 
başlanmıştır. 

Danimarka, 18 Teşr'nisani 931 
denberi barice ihraç edilecek 
döviz mikdarı111 ancak 400 Ko
ron olarak tesbit etmiştir. 

bu haftadan itibaren derslere 
başlanmıştır. Bu şubede üç sınıf 
üzerine kurulan tamaşa mektebi 
talebeleri şimdilik dört kızla 
altı erkekten mürekkeptir. 

Üç sınıfın derslerini takip ede
cek olan bu talebeler ilk ders
lerini pazartesi günü muallimleri 
doktor Celal Tahsin Beyden al
mışlar ve ayni gün, ilk defa 
olarak temsil edecekleri "Mete,, 
piyesini kendi aralarında oku· 
mıya başlamışlardır. 

Gök Yüzünde Seyahat 

Havasız mıntakaya b 
lonla nasıl çıkılıyor 

Fakat A lmanyada döviz işleri 
pek muğlak olup müsaade dö
viz ofisleri tarafından verilmek· 
tedir. 

Avusturyada 9 teşrinievvel 931 
de döviz işleri düzeltilmiştir. Dö
viz vermek hususunda Avustur
ya miUi bankasının vasi selahi
yeti vardır. 

G erek Avusturya gerek Al
maoyada dövjz {'Ok az ve tama• 
mile hakiki ihtiyaçlara mukabil 
verilmel<tedir. 

Bulgaristanda döviz vermek 
için ithalat vesikalarının göste
rilmesi kafidir. Bu muameleye 

sardı. ihtiyar kadın ] 6 kuruşu 
vermiye razı oldu ama bu mü
nakaşalar kısaca 10 dakika sür
dü. Otut>üs yola revan o'du. 

Eh artık tıpış, bpış gidiyorur. 
~ramvayJar yammızdan akıp ge
çıyor. 

Uzaktan bir kaJabalık, Kara
caahmede doğru ilerliyor. Kala
bahk önlerinde bir tabut taşıyan 
bir kafiledir. Otobiis durdu. 0-
tobüsü n kapısı şiddetle açıldı. 

Arabadan dört adam bızla in
di. Dört adam koşa, koşa tabu
tun altına gittiler. Galiba bizim 
biletçi ve şoförde bunların ara
smda idi. Ta l:utu sırtfaymca 
i!erlemiye başladtlar •• Artık bacl
dint.ı \farsa otobDsü ylirftt&n •.• 
Neden sonra dört adam kan ter 
içinde otobiise geldiler ve bizim 
tonton harekete başladı. fakat 
milfteriler azaldı. Nıbayet doğan
cılara geldik .•• 

Bit adam seslendi: 
.. - Otobiis burada kalacak 

garaja gidecek. 
" - Y abu ben bileti Uskilda

ra kadar aldım dedim. 
" - Öyle amma efendim bu 

otobüs iskeleye k~dar gitmeyor_ 
Ben hazır bir Üsküdar tram
vayı buldum, atJadım, bere
ket versin Necmettin Sabirin an
balan imdadıma yetişti: 

Fak at buradada garip bir ha· 
diıe ile karıılafbm vatman da
yak yiyor! .•• 

Sebebmi, sormayın, 18phaiz 
anladınız, vatmanın sahanlığında 
durursan durmassın mes'elesi ••• 

Tokat şarklayor. 
Vatman bazırol vaziyetinde. 
- Nizamname efendim diyor. 
Genç adamın bu haline doğ· 

nuu hayran oldum ... 
Bir baıka seyahatimde, 2ene 

bir vatmanın dayak yemesine 
pbit oldum. •• Burada ya nt
manlar dayak yiyor, yahut oto
b&s ' binenler cenaze tqumya 
gidiyorlar. 

F enJAndiyada döviz işleri de bir 
senedenberi tanzim olunmuştur. 

ispanyada ithalat ofisi döviz 
işlerine nezaret etmektedir. 

ltalyada döviz muamelahnm 
tanzimi doğrudan doğruya Mali-
ye vekilinin salihiyetı dahilinde
dir. ltaJyan bankası da harice 5 
bin liretten fazla döviz Çlkma
masını temine çalışmaktadır. 

Lebistanda milli bankalar bir
liği bu işle meşgul olmakta ise-
de buna dair bir kanun mevcut 
değildir. 

Macaristaoda döviz iti hususi 
müsaadeye tabidir. Bu hususta 
Budapeşte sanayi ve ticaret ofısi 
kontrol vazifesini yapmaktadır. 

Romanyada itlıa ıleri kat'i ihti· 
yaca tekabül ettiğine dair vesika 
gösterilirse dövize mus ıade edil
mektedir. 

ÇekosJovakyaya eşya ithali 
hususi müsaadeye tabidir. 

Yugoslavyada ithal edilecek 
efyaoın bedelleri dinar olarak 
bitoke bir hesaba yatm~maktadır. 

"Mete,, piyesi ilk defa olarak 
bundan bir buçuk ay sonra tem
sil edilecektir. Temsil şubesinin 
asıl ehemmiyetle uğraştığı mese
le seyyar tiyatro meselesidir. 

Doktor Celal Tahsin, Ertuğrul 
Muhsin, Raşit Rıza, Refik Ah
met Beylerden müteşekkil olan 
heyet şimdi seyyar tiyatronun 
ne suretle ve nasıl işe başhya
cağmı müzakere etmektedirler. 
Bunun için ber yerde kolay ku
rulur bir sahne yapılacaktır. Tem
sil heyeti lstanbolun her tara· 
fında, bilhassa kenar semtlerde 
bu seyyar sahne ile müteaddit 
temsilJer verecekler ve sonra da 
gene ayni heyet seyyar sahne 
ile birlikte lstanbul civarındaki 
köyleri dolaşacakJardJr. Hatta 
bu heyetle birlikte dolaşacak 
alaturka sazlardan mürekkep bir 

orkestra teşkilide düşünülmektedir. 
Yunanistanda mahdut ve mu

a yyeo bankalar döviz muamele
si yapmaya saJahiyettardılar. 
Bunlarda 26 Nisan 932 taribio- Parlamentolar 
den sonraki muamelat İçin tüc- Konferansındaki 
cara ancak kontenjan dairesin-
de döviz vermektedir. Murahhaslarımız 

Portekizde bankalara mute- D6ndüler 
her vesaik ibrazı suretiJe döviz 
vçrilmekte~~d~ir::.,. "r.":r.:~-.:=--"-"::"~--....... C...,..en .. e.ıııvıwtrtılled,.e-~to•l't"an~aft't'ftlİf vk~J: 
Koli li m rlerl ftze- feransına BOyOk Millet Mecl ısi 

rinde bir anket namına iştirak eden murahhas-
Ticaret Oda11 memleketimizde Jarımızdan E!aziz meb'uso Fazıl 

ne luad ... kok kömiı6 istihllk Ahmet ve Tokat meb'osu Nazım 
edildiği Ye bunun ne kadan ba- izzet Beyler dün şehrimize gel
riçten geiditi, ne kadan burada mitlerdir. Diğer murahhaslardan 
istihsal edildiği hakktnda bir an- Buna meb'osu doktor Rasim 
ket ymunaldadır. Oda memleke- Ferit Bey gözlerinin tedavisi 

-r- için Parise, Ordu meb'su Ahmet 
tia ibtiJaa elan bltOn ko lc6- lhun Bey de Nise gibniıtir. 
m&rila&n pne memleketimiıde Dün gelen Nazım izzet Bey 
iatibu.lioe çalıpcakbr. bar muharririmize şunları aöyle-
Gaz lfatlerlode miflir: 
lhtlkAr nlsbetl .. _iyi intibalarla memlekete 

B..m. Ye gaz ihtikin hakkm· döoliyonız. Konferau mhait bir 
claki eYnk ticaret oc1 .. idare hava içinde cereyan etmiftir. 

Konferansta biz mlh ve mlaa-
heyetince tetkik ecliJmektedir. lemet eaulanaa istinat eden 

AldtitBllS -litmtt• göre ben-
zin ve SU fiatlerinde fi S dere- Tirk ~uini izah ettik.,. 

cemade ihtikar ılrllmektedir. 
Tetkikat neticesi m6sebbipleri 
malılıemeye verileceklerdir. 

Sakalardan şlkAyet 
Sakaların tehrin muhtelif yer

lerindeki Pf•eleri inal ederek 
kadm Ye çocuklara ıua •enne
diklerinden fiUyet edilmektedir. 

Bu bumsta belediyeye mGra• 
caat edilerek sakaların mua77en 
çqme!eri olduju halde mahalle 
aralarındaki çqmelerden au al· 
cbldarı, bir çQk kimlelerin 1U1U 

kaldaldan bildirilmipr. 
Belediye, çe,me bqlannda in

tizamın temini husuaumı ıube 
m&dGrleriae bildirmiıtir. 

oa,.•••••••• ..._., 11•1•· 
dlf•r• w.tta,or 

Etabll Rumlara 
Dağıtılan tazminat 

lstanbaldalri etabli Rumlara 
lerkettikleri emfi~e mukabil ve· 
rilen 150 bin lngiliz liralık taz
minat tevziatmın ikinci kıımına 
iki hafta sonra baılanacaktır. 

Şimdiye kadar iatibkakları 
muayyea bir miktan ıeçmiyea 
Rumlara mOtesaviyen bqer Io
giliı liraıı daptılmqbr. Bu te
kilde tazminat alan Rumların 
adedi yedi, sekiz yUz kadardır. 
Onbeı gün ıonra istihkaklan 

fazla olan Rumlara tevziat bat
lıyacakbr. Eu ıekilde dağıtılacak 
paranm yekCinu 75 bin laterlin 
kadardır. 

Osküdara zanederim ıu her 
gftn moda halinde aleyhinde 
ı6ylediğimiz Üsklidar Ha& tram• 
vaylara olmasa kuılann uçup 
kenanların pçmesi bile mlim· 
kon olmıyacak. 

.. . ... 
DllJDDlliiiinlmiye --ID be

ledi7e1e taU:a edilmesi aze..-. 
DarlllfDnunda ıslahat 

DarlUfiiaan 181abab li.yibası 
kanuniyet kesbedince nizami 
m8ddetini dolcluran mllderriale
ria tekalUlte aevkeclilecekleri 
n yalerine fimdiye kadar Da
rllflaan haricinde kallDlf kabi
liyetli ilim adamlarmm getirile
ceji haber nriJme.kteclir. 

Eskiden OıkDdara fderken 
yalnız ••yağmur ahrmij ıimdi 
insan bir OskGdar seya$tinden 
llir EYliya Çelebinin aaip ma• 
ltmatımn up.ğa altında -\loiu. 
luyor. Şaclrl Eti&-

deki teıebbOaleria ll•lediii •n
ı .. .ımaktachr. Beledi,.. liman ba
DUD poslUane yapdmak here 
Mim alarak Maliye Yeklletine 
devredecek, Yelillet de DIJm• 
um•ire biD111m belediıeye ve--
recektir. . 

Profesör Pikann bin~ceği 
balonun kamarası 
hazırlanırken •• 

Profesör Pikar isminde bir Belçikalı !- ı 
lim ikinci defa olarak gökyüzünün havasız 
mıncakasına balonla uçmak üzeredir. Bu 
alim adamın balonu kendi tertibatı veç
hile imal edilmiştir. Profesör Pikar bu 
son den•ce mühim isi nasıl başarmaktA 
oldu~unu btrveçhiati naklediyor: 

ilk balonla stratosfere çıkışım 
tesbit edilen programa her ci
betçe u;gun olmamıştı. Muhtelif· 
yüksekliklerde kozmik şuaatm 
in 'ikasatmı ölçebileceği,mizi fi mit 
etmiştik. Maaıesef yükselirken, 
arza yakın esen rüzgarların tesi
rile vukua gelen bazı zararları 
tamirle meşgul o!mak mecburi· 
yetinde kalmışbk. 

Ancak 15000 Ue 16000 metre 
irtifada bazı ölçüler alabildik, 

alamadık. Çünkü 
birisinin ipi eksik 
ere ini imizin müJ.: 

zaen, Em-
tün aletlerimizi paket J•pıp mu
hafaza altına almıştık. 

diye Ü%erine inmek ll'lecb 
tinde kaldık. Vakıa bu d d• 
mantik oldu amma, pek 
hat değildi. 

Bu sefer, ilk uçutulll 
aldığımız tecrübelerle, f 

kimilen değiştirdik. 1't 
haricine hiç bir ilet aırJJl1 
ğız. Süpap tertibatını koJ• 
ttrd,k. Balon içindekiJet 
daha geniş yer olacak fO 

leri kolayca tetkik edebil 

l!k inşa ettiğimiz baJonof 
rısı beyaza, yarısı siyaha 
mışb. Motörlü pervane 
o suretle çeviriyordu ki, 
ramn içindeki hava, 
oluyordu. Siyaha boyao111ıf 
güneşin hararetile ısııııyol'• 
yaz satıh ise, daha az ı !it 

du. Fakat şimdi öğreud .. 
ltl'alo:th;ı~ı CI: 

elan soğuğa rağmen, 
ziyası ile kamarada mut 
han temini mllmkihldOt. 
için, balonü çeYİren pe 
lleti, ba iletin Micbei900 
fından yapılan tecrlb 
etmesine rağmen çıka--··-· 
ıiyab boyadan vaz 
MoHSrün ve akümlllit 

ilk çıkışımızın ilmi muYaffalrı
yet noktar nazanndan az bir 
netice Yermif olmanna faşmak 
doğru olmaz. Ben btdayette ba· 
!onumuzun bir çok uçuflar yapa• 
cağını tahmin etmiştim. Şimdi 
artık 27 may~ 1931 deki uçuşu
muz neticesinde elde ettiğimiz dırılması, balonun ha 
tecrObeleri dikkatle gözden ge• çok kolayla9tıracak ve 
çimiş bulunuyoruz ve F. N. R. S. azaltacaktır. 
balonunun kamarasında ve teç- Giriilüyorki F. N. R. S-
hizahnda tebeddülit yapmak gelecek ıeyahatioi em•i·-·.,.-~ 
suretile yem bir 8'119 zamaNDtn pabilecektir. Arbk 'J:1 
gediği kanaatindeyiz. 1931 de uğradığı ar 

• • • ramak imkim yoktur• 
Şmm bilmek lizamdır iri, ben arıza olmasına ihtimal .,,..,. 

kamaraD1D haricine çok bauaı nız. Şayet o!sa bile, balo 
iki Biç& malrine9ile eleldroabttik buna çare bulabilec 
bir sonda asmıfbm. Uçup kal- kolayca meseleyi halede 
kılacağı zaman manevra yapan· ferdir. Bu sefer bir de te 
lann dikkat ederek bunlara ya· kinesi göHir6yoruz. "' 
nqmamalan lizımdı. Süpapın ipi, temenni ettiğimiz ıudut 
kamaranm hariclıado bir maka- g6zellijini muhafaı• 
raya bajbyd1. Binaeuleyb, aeya- r&zrlr, arzda oldafu 
hat UDU ela L- ,_ ........... toefsde de fideetfi' 
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.,..,._ a.,._ın ge- Seyahat için mail cill""' 
lip makaraya takılarak, ifleme-
ıiqe mW oama...,..ı temia il• tetkikler için milli • 
zımdı. Bunun için baloaıı yere temin edilmiıtir. 
bağlı tutan haf atlana uçtuktan Eğer her ıey yolunda 
sonra makara civannda saplan· ve balon kozmik in'ika# 
maaıılari'. için tertibat almıftım. yarecilik noktai naza 
Eakat o zaman, kalkacağımız ea- kikler için lcifi derecede 
nada 8yle fiddetJi bir rUzglr es· oldufunu ispat ede-:'!!,. 
mlıti ki, bu halailara bir yardım· bir seyahat düıUaec:es~ 
cı halat ilive etmek mecburiyeti fer balon Stratosfere 
hilll oJmuıtu. Bu halat, yerden da HDdıon koyunda• 
kalkınca balondan aynlacak ve nabıiyet noktası olad 
yere d&fecekti. Fakat takılı kal· mali civarıudu Pik ..t. 
dı ve gelip makaranın Hr tara· zaman mılmahl h• 
fına ilitli. merkat de ··- ··- DIG Stratosfere .... .... 
reketiae mini o!da, ve d8rt bet da kozmik in'ikAA_b ... •ıı.ı__.. 
saatlik bir seyahatten 10nra Bav· yette oldoldan 
yera oyasına inecek yerde, on ve bir çok 1QeSelelet 
yedi naUik bir seyahat yapmak olacaktır. 
ve Tirol •lplanaclaa bir cOam- J 



~ 
V,t~~en kanunusanide Mister anlatılıyor. 
'rllıd Nebuhadnezer mabedi Heyetin en mühim keıifle • 
ti>''t ~ hafriyat yapını§, haf - rinden biri tesadüfen vukubul • 
t.... lletıee . d b h ı· . 
-qrlb.,1 ıın e u ava ının muıtur. Etrafta dola&an araplar 
'~ara .. d.. ~ 
'-t,d uıra ıgı anlatılmıttır. Um Jerob namında bir tepede 
~~~ bulunan eşya, Agad, Ha bir takını kitabeler bularak heye 
~~iııe •e. _Nebuhadnezer de· te ııetirmitler. Bunlar tetkik edi· 
i ~ . aıttır. Bunlar kitabeler, lince Sargon ve Naram Sin dev· 
'ttt·~öınlekler, mühürlerden i· rine ait oldukları anlaıılmıfbr. 

ır. 

ll\lr Bu havalide yapılan tetkikler 
'- •da bulun ''h' k ··h· • 1 • b ... ,., ed an en mu ım ço mu ım netıce er vermıt u -
~let:~t \'e lisani bir takım ki lunuyor. Onun için Kitin bütün 
~e 'İtt~t. Bu kitabeler Sümer - şarkındaki çölü keıfetmek icap 

ı~~-ıİİr~. tlk;iEsu~·t~u~n~ug" z~e~r~in~d~e~o~-~ ediyor. 
'l'lir\ç.y, 

------------- . - -- -~ - . ~ -- - ----
iki gülüşlü kadın 1 Yazan: 

Morla 

Araen LUpenln yeni bir macereaı 
Tefrika No: 14 

LBblan 

, .. Soygun 
9' '-l&1t11e giderken Arsen Lü
tl~elt . 0 Yu renkli elbise filin 

........ "aıbi tedbirler almazdı. 
~~~'IQ n, b~erdi, olduğum gibi, 
ti~ ~ •~de, silahsız, kal· 
L. hı '-l\i 1 ·~rara almağa gidiyor °'...._ . lterıh 'Y • d b. 
ıc_" •r •tle ... e vıc anım ır 

d-.. r.Jı fllege gidiyormuıum ka-
ti"._"'•, hat olarak giderim. 
~ ~ek:zı' ~ak tefek jimnaa· 

b. • erı ya . 1 it.., tıbi old par, ıp at ıyor· 
ı~~-da.. uğu Yerde ses çı· 
" • - •ıçranı J ~· ti aa d'• a ar yapar e-
~ b· il Ure k ' ti ~ır eıya d .re , karanlıkta, 

at.. "'L._ e"11'1rleden y·· ·· .. 11 .._ ecl urume-
li e ~-Pb .. e.rdi. O akşam da 

oıbh... · "ehce rn f . -·-:-ttu a.. uva fakıyet-
. '"'an 

eldi.. en ve maddeten 

Raul, bir kaç pasta yedi, bir 
bardak au içti, ve merdivenleri 
çıktı. 

Saat on biri çeyrek geçiyordu. 
Bir ses yok. yolda kinııeye rast
lamak imkanı yoktu. Evde kendi· 
sinden batka bir kiracı mevcut 
değildi. Hizmetçiler iae, Kurvil 
ile beraber yukarıda uyuyorlar· 
dı. Bu §erait içinde çalıtmak doğ
rusu bir zevkti, ha~ kapıya 
maymuncuk uydurmak zahmeti 
bile yoktu. Zira, apartmuuun a
nahtarı elinde idi. Bundan bat· 
ka, içerisinin planını tamamen 
biliyordu. 

Lüpen içeriye evine rirer ıibi 
emniyetle girmit, ve elektriği de 
yakmıştı. İnsan ancak aY.dınlık· 
ta iyi çalııabilir. 

MUSiKi MÜKAFATI 
Praılı Joaeph Suk, "Senfo • 

nilc marıı,, ndan dolayı ikinci 
mükifatı kazanmııtır. Birinci 
mükifat, kimseye verilmemiıtir. 

Los Angeles, 9 ( A. A.) -
Kayrk yarııı. iki çifte (dümenci 
ile) 

1 - Lehiıtan 3 - 4 boy ile 
kazanmııtır. 

Amerika ikinci, Japonya ü • 
ç.ünci.idür. 

.YÜZMELER 
Loa Angeles, 9 (A. A.) -

Yüzme müsr. a11. Bayrak ya• 
nıı, 4 x 200 metre. Japonlar, 
Amerikalılardan 9 metre ilerde 
ıelerek finali kazanmıtlardır. 

Amerikalılar ikincidirler. 
Loı Angelee, 9 (A. A.) -

Yüzme müsabakası. 200 metre 
kurbalama (kadınlar) Avustral
yalı Dennis, 200 metrelik yan • 
tm finaline 3 dakika 63 - 10 
saniyede kat'etmittir. (Dünya re 
koru) 

2 - Machata, 3 - J acobesen. 
200 metre mesafeyi 3 dakika 

64 - 10 saniyede katetmi§ olan 
Machat ile 3 4lakika 71 - 10 sa 
niyediS katetmit olan Jacobsen'in 
her ikisi de eski Olempiyat re· 
korunu krmııflardrr. 

Büyükbir ayna elektrik yanar 
yanmaz, kendisini akıettirmitti. 
Lüpen bir an durdu. Baktı. Ken• 

di kendiıini, bir reverans yapa· 
rak ıelimladı. Sonra, aidip bir 
koltuğa oturdu. Baktı. Usta bir 
hınız, vaktini dolapları açıp, 
çekmeleri çekerek acele acele iç
lerini botaltmakla kaybetmez, 
hayır, dütünmek, etraftaki ety~· 
lan tetkik edip tekillerini, ha
cimlerini ölçmek lazımdır. Filan 

mobilyenin tabir tekli acaba bu 
mudur? Şu koltuiun tekli niçin 
bayledir? Gizli yerler, bir Kur· 
vilin nazarından kurtulur amma, 
Lüpenin pek kurtulınaz. 

Lüpen on dakika tetkikten 
aonra kalktı, ve hi~ tereddüt et· 
meden yazıhaneye gitti, çömeldi, 
tahtayı muayene etti, çekmelerin 
kulplannı gözden geçirdi. Son· 
ra kalkarak, bir kaç hareket yap· 
b, bir çekmeyi çekti, çıkardı, bir 
tarafa bir tazyik yaptı, ve "açıl 

Cuma tatilinin nerede geçiri
leceğini uzun uzun düşünen, da· 
ruşan, münakata edenler pek 
çoktur. "Öz apor,, un güzelliğini 
takdir etmit olanlar için bu kül
fet mevcut değildir. Onların gİ· 
deceği yer evvelden beJJidir: Ve 
liefendi at meydanı. 

Mevsim ilerledikçe ehemmi 
yel kespeden yarışların bu cu· 
maki programında, biri 450 lira 
mükafatlı ve 2200 metrelik üç 
ve daha yukarı yaştaki halis 
kan İngiliz atlarına yüklü, öteki 
üç ve daha yukarı yaşla yerli ve 
Arap atlarına mahsus olan iki 
kotu bilhassa alaka uyandıra •• 
cak mahiyettedir. 

Geçen ilk iki cuma her biri ayrı 
ayrı kotularda kotan İngiliz at
larının en kuvvetlileri bu yüklü 
koıuya yazdırılmıt bulunuyor. 
Kuvvetlilere ağır, zayıflara ha 
fif yük yüklemek suretile ka • 
zanma ihtimalleri a§ağı yukarı 
birlettirilmiı olarak koıacak at 
lar Frig 58 kilo, Piper 58 kilog, 
Jean • Hableur 57,5 kı., Strom-
bolis 54,5 kı.dır. 

Şu dört hayvan arasında pay 
edilecek olan bu koıuda birinci· 
yi seçmek imkinaı~ olmamakla 
beraber epeyce güç -ye az çok te 
sadüfe bağlı bir mesele halini 
arzetmektedir. 

Ahır arkadaıının kıymetli 
yardımına rağmen geçen hafta 
f"riı iyi icoımadı. Bununla bera· 
ber meydanda bulunan hayvan• 
larm aııuf itibarile en iyisidir. 

Güzel kot uıu ile iyi bir in ti· 
ba hasıl eden Piper, 200 metre 
daha uzun bir meaafede Friain• 
kine müsavi ve ıaliba Strombo· 
liıten yarını kilo evvelkinden ek 
sik yük taııyor. Meıafe f .ulahiı 
lehine olmakla beraber koıu yo 
lunun 660 metrelik son düzlüğü 
Pipere uzun geliyor. 

Bundan evvelki kotularında 

olduğu gibi Strombolis, Piperi 
zorlryacak iae de tazyikin ne 
kadar devam edebileceii kesti 
rilemez. Jean • Hableure gelince, 
günü ,Unün~ uymryan bu at den• 
sizlik etmez kotaraa rakiplerinin 
itini güçlettirir. Tavsiye edece -
jim atlar Friı ve Jean • Hableur 
dür. 

Üç ve daha yukarı yattaki 

-Sezam açıl!,, der gibi gülerek bir 
kaç söz söyledi ve trrak ..• diye 
bir ıeı duydu. Bot çekmenin ye
rinden bir· ikinci çekme f ırlamıı
tı. 

Lüpen kendi kendine mağru· 
rane söylendi: 

- Doirusu, olur adam deği· 
lim. Bir ite parmaiımı soktum 
mu hemen bütün kapılar açılıp, 
esrarlar çözülüyor... Koskoca· 

man ıakalı ile Kurvil'in kırk 
gündür arayıp bulamadığı t•Yi, 
kırk ıaniyede buhıverdim ..• 

Lüpen çekmecenin içine bak· 
tı. Aradıiı ıey, Antoninin Mar
kiye getirdiii mektuplu. Çekme· 
cede bir çok zarflar arasında, 

büyük ıan bir zarfın içinde, on 
on bet biner franklık banknot 
vardı. Lüpen bunları elinin tersi· 
le itti. Bu para mukaddeıti. in
san komfusunun cep harçlığına 
dokunmaz. 

Oteki zarflarda bir çok kadın 
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yerli ve araplara mahıua 3 üncil 
kotuda, Rüçhan, Klas, Bozkurt, 
Tekkanat, Halime, Petite - Griı 
kotacaktır. 

Arap atına rağbet eden bü • 
tün memleketlerde mevcut en İ• 
yi arap atlarına faik bir kud • 
rette olduğunu iddia etmekle mü 
baliğaya vamuyacağıma kani 
bulunduğum Rüçhanla, Klas ve 
Bozkurt gibi İngiliz kırması iki 
tay bu kotuda çarpııacaktır. 
Bunu bir "apor hadiseai,, olaraJC 
kaydetmek icap eder. Zira böy· 
le bir tey memleketimizde illC 
defa vaki oluyor. Bu itibarla ya 
rıt çok helecanlı olacak ve en bi· 
gineleri bile alakadar edecek· 
tir. Rüçhan çetin bir imtihan 
geçireceğe benziyor. 

Ehemmiyetlerine binaen 
program sırasından çıkardıfım 
bu iki kofudan diğer üç tanui 
tunlardır: 

Birinci kotu: Pazar, 1.eTent, 
Strombolis. 

Bu koıuda Strombolise rakip 
addedilecek yalnız Pazar •ar .. 
dır. Yarıtın mesafesi bu kısraia 
göre değil biraz uzundur. Maa • 
mafih çok hızlı olduğu için ıon 
elli, otuz metrelere kadar Strom• 
bolis'i koıturacağa benzer. 

ikinci kotu: 61, kg. Hakan, 
58 kg. Meı'ut, 56 kg. Tayyar, 
56 kg. Alderviı, 53 kg. Rüzglr, 
51 kg. Kırceylan, 50 kg. Kamer, 
47 kıı. Saba, 45 kr. Geyik. 

En •iır yükü taıımaana raf· 
men Hakanın bıı yanıı kazan• 
mak ihtimali azalmanuıtır. Ha· 
kan, Aldervit ve Rüzıirdan 
maada difer hayvanlarla müte 
addit defalar koımuı ve ayni 
meıaf e üzerinde daha alır yülC 

'fıyarak hepsini geçmiıtlr. Ge• 
. en haf ta ki ıatıı koıuaunun bi • 
rinci ve ikinciıinden ıonra iki 
kilo farkla ü~üncülüğü alan 
KırCeylin ıaliplerine nazaran 
7 ve 5 kilo iltimaslı bulunuyor. 
Binaenaleyh ıene Tayyarla be· 
raıber aıraya girmesi icap eder. J 

5 inci kotu: Rüzgir, Peau -~ 
Roure, Semir, Aldervit, Meı'ut 
Bir nevi yüklü koıu olan hu ya• 
rıı Peau • Rouıeundur. Semir a• 
hır arkadatının izini takip ede • 
cektir. 1 

Gelet•••rar .J 
resimleri ile aşk mektupları var• 
dı. Bunlar, herhalde Markinin 

yakmağa kıyamadığı ııençlik ha-
1 tıraları idi. Okumak icap etae,j 

hepsini okumak lazımdı. Bu, u-1 

zun bir itti. Heım, Markinin bu 
kadar itina ile sakladığına göre t 

' ı 
bu mektuplar çok huıuai ıeyler• l 
di. Bi:n:at kendisi büyük bir itık\ 
~~~uğu için Lüpen bu nezaketaiz· I 
lıgı yapmazdı. Fakat doğrusu f 0 •

1 lografları seyretmemek te elinde 
değildi. Bir yüz kadar reeim var-1 

dı. Bütün bu kadınlann hepıi 
ıüzeldi. Bazı resimlerin altmda ı 
tarihler, imzalar, muhabbet ifa- ~ 
de eden cümleler vardı. Bazıları, l 
artiıt, bazıları yüksek ailelere\ 
mensup kadınlardı. 

Raul hepsini aıra ile seyretti. 
~ıraktı. Sonra çekmenin nihaye
tmde duran daha büyük bir zarfı 
çekip çıkardı. içinden bir resim 
çıkarıp baktı. 

{Devam edecek) 
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Almanya mektupları 
• 
intihap esnasında 

Yalnız 9 kişi ölmüştür! 
Yazan : Suat Derviş 

Haftalardan beri Berlin bü - ı Günde bir iki münferit vak
yük bir faaliyet içinde intihaba- adan batka kayde ıayan hiç bir 
ta hazırlandı. Herkes buna faz- tey olmadı. Y alruz intihabat gü
la ehemmiyet veriyordu. Çünkü nü arifesi olan cumartesi akta· 
bundan çıkacak neticeler al - mı her fırka üniformalı tartaf
man hükumetinin yeni teklini tes tarlarını sokaklara dökmüt bu -
bit edecekti. "Yon Papen,, mec- lunuyordu. Biribirlerini ünifor· 
liste ekseriyete istinat etmiyen maları ve rozetlerinden tanıyan 
kabineyi dağıttığından beri, mu fırka müntesipleri kendi hususi 
halifJerinin protesto ve tenkit- selamlarile selMıılatıyorlardı. 
)erine rağmen, devleti sükUn i· Hitleristlerin selamı, ltal-
çinde idare ediyordu. yan faşistlerinin selamıdır. De-

Hük\imet tebeddül ettiği za • mir cephe yumruğunu sıkar ve 
man "komünist., ler, umumi grev havaya kaldırır. Komünist yum 
yapmak istediler. Fakat "Sos • ruğunu sıkar ve omuzunun hiza
ya! demokrat,, lar buna ittirake aına kaldırır. 
razı olmadılar. iki fırkanın ara- Gece, ıehrin fakir kısmının 
sının yeniden açıldığı rivayet 0 kalabalık mahallelerinde dolaş 
lunmakta idi. Fakat son günler- tım. Buralarda adım batında kü
de bütün amelenin fırka tefleri- çük grupalr toplanmıtlar, yavaı 
nin arzularına rağmen müıterek sesle dertleşiyorlar ve ya yük • 
bir cephe yapacakları ve milJi • sek sesle münakaıa ediyorlardı. 
yetperverlere karşı beraber mü· Nasyonal sosyalist ve komü -
cadele edecekleri söylenmiye nistlerin her semtte devam et -
bqladı. Diğer taraftan bir çok tikleri bir nevi lokantaları res • 
mahafilde "Hitlerist,, lerin, bu toranları vardır. Ve ekseriya 
intihabatta, mevkii iktidara ge kavga burada çıkar. 
çecekleri kuvvetle zannedilmek- Şehirde müsellah polis dev-
le idi. Çünkü "Hitler,, cereyanı, riyeleri sabaha kadar dolattı. 
bilhassa son zamanlarda çok bü Şehir geç uyudu. 
yük bir kuvvet kazanmıttı. Bu Pazar sabahı Bertin sükUnet i
fırka, aletli gazetelere, hususi çinde idi. Sandıkların bulun • 
kıılalarında oturan, talimli, üni- dukları binaların önünde her 
formalı taraftarlara, bol paraya, fırkadan bir kiti bulunmakta ve 
mükemmel bir teşkilata, iyi bir reylerini atmıya gelenlere aon 
propagandaya malikti. Bu inti· propagandalarını yapmakta idi. 
habatta "Muhafazakar milliyet • Şehrin fakir mahalleleri olan 
perver,, lerin onlara iltihak ede- ve ekseriya münazaa çıkan yer
cekleri pek muhtemel addedili- lerine bilhusa aittim. F evka • 
yordu. intihabat propaganda· ı.te Mr "'7 yolmıı. 'Ya'hWz ki!• 
lan çok hararetli oldu. Bu pro· lalarından çıkan bir Hitlerist mo 
paganda yalnız gazete sütunla toıiklet alayına tesadüf ettim. Ar
rına, köıelerde yapıştmlan renk- kalarında kendi hususi salibi • 
li, 'resimli beyannamelere mün • ahmer teıkilitına mensup iki 
hasır kalmadı. Her tarafta siya· sıhhiye neferi gittikleri yere ih
si toplantılar yapıldı, konferans· tiyaten bir sedye götürdü. 
lar, nutuklar verildi. Son gün • Heyecan saat betten sonra 
lerde Berlinde her bina muhte- kendini gösterdi. Üniformalı 
lif fırkaların bayraklarını tatı • Hitleristler bisiklet ve motosik • 
yordu. Pencerelerden sokakla· Jetleri ile kendi kolları önünde 
ra "Hitlerist,, lerin, ortası kıv • hazır duruyorlar ve radyolar mü 
nk aalipli, "Sosyal demokrat,, temadiyen intihabat netayicini 
)arın üstü üç beyaz oklu, "Ko- bildiriyorlar. 
münistlerin,, orak ve çekiçli, Ve işte bu netayiç: 
"Muhafazakar,, lann eski al • Nasyonal sosyalistler 230 meb 
man imparatorluk bayrağı sar· us, Sosyal demokratlar 133 meb 
kıyordu. Berlin bu halile bana us, Komünistler 89 meb'us, Mer· 
mütareke senelerindeki latan • kez 75 meb'uı, Milliyetperver 
bulu hatırlatıyordu. Sokak kö- muhafaza.karlar 37 meb'us, Bav 
telerinde bu bayrakların küçük- yera halk fırkası 27 meb'us. 
leri dağıtılıyor, fırka rozetleri On altı fırka içinde hiç rey 
ıatdıyordu. Küçük çocuklar, so kazanmıyanlar da vardır. 
kaklarda, "Hitlerist,, lerin bay· intihabat hiç bir netice ver
raklarile askerlik oynıyorlardı. memittir. Çünkü hiç bir fırkanın 

Üniforma giymek modasım ekseriyeti yoktur. Hitlerist ve nas 
"F qistler • Hitlerist,, ler birkaç yonalistlerin beraber nispetleri 
zamandan beri çıkarmışlardı. yüzde 44 tür. Sosyal demokrat 

İntihabat günü yaklaştığı za- ve komünistlerin zannedildiği 
man "Sosyalist,, lerin "Demir gibi bir cephe yapacak olıalar 
cephe,, si de üniforma ile dolat· dahi ekseriyeti kazanamıyacak, • 
mıya baıladı. Bunların arasında, lardır. Ancak merkez onlara il -
kızıl gömlekli "Komünist,, ler de tihak ederse ekseriyet olacaktır. 
görünmekte idi. Bu muhtelif fır Fakat merkezin komünist.lerle 
kalara mensup insanların büyük anlatacağına imkan görülmemek 
bir kısmını kadınlar teıkil edi • tedir; belki sağ cenaha ittirak 
yordu. edecektir. O zaman kuvvet mil 

"Demir cephe,, nin, lacivert liyetperverlerin eline geçecek
etekli, mavi gömlekli, kızıl kıra- tir. Fakat merkezle Hitlerin u· 
vatlı kadınları, "Faşist,, lerin de yuşacağı da zannedilmemekte -
ri ceketli dilberlerine dütman dir. Reichtag ağustos sonunda a 
gözlerle bakıyorlar, "Komünist,, çılaca.ktır. Baıvekil ''Yon Papen,, 
amele kadın kırmızı gömleğile şimdiki halde yeni bir kabine 
beyannameler dağıtıyordu. lda- tefkilile mefgul görünmemektedir. 
rei örfiye kalktığı halde Bertin Kendisi ufak bir seyahate çık -
de fazla tafkınlıklar yapılmamıı- mııtır. 
tı. HükWnetin ne ıekilde teıek-

VAKiT 

Şehirde 

Tramvay 
Senede 60 milyon 

yolcu taşıyor 
Çoğalan şey araba 

değil kazanç ı 
Dün çıkan Belediye mecmua· 

sında lstanbulda nakliyat hare• 
ket ve faaliyetini gösteren Or
han imzali bir makale çıkmıttır. 
Şayanı dikkat gördüğümüz bu 
makalenin en mühim kısımlarını 
iktibas ediyoruz: 

"Karada, yani doğrudan doğ· 
ruya tehir içinde faal bulunan ve· 
saiti nakliye müesseselerinin bi
rincisi lıtanbul Tramvay tirke
tidir. Bu tirket 1285 tarihinde 
teıekkül etmit olup imtiyaz müd .. 
deti 123 senedir. Şu hale naza· 
ran şirket daha 60 sene burada 
faal olacaktır. 

İstanbul ve Beyoğlu semtlerin· 
dec bu şirkete ait hatların tulü 
1924 senesinde 30 kilometre 700 
metre iken 1925 senesinde 31 ki
lometre 230 metreye, 1930 sene· 
sinde iıe 34 kilometre 357 metre· 
ye iblağ edilmittir. 

Şirketin yolcu nakliyatına ge
lince; 1915 de 30, 1916 da 36, 
1917 de 41, 1918 de 38, 1919 de 
31, 1920 de 48, 1921 de 55, 1922 
de 59, 1923 de 55, 1924 de 58, 
1925 de 60, 1926 de 62, 1927 de 
61, 1928, 1929, 1930 senelerinde 
60 milyon yolcu tatınmıştır. 

Bundan anlaşılacağına göre 
yolcu nakliyatı 1915 senesinde 
30 milyon iken tedricen yüksele· 
rek 1917 senesinde 41 milyona 
çıkmıt ve 1918 de 3 milyon fark
la 31 milyona inmittir. 1920 den 
itibaren tekrar yükaelmeğe baı· 
..,~.,. ,.,,_ · w~esınae 
80 milyona baliğ olmuttur. 

Şirketin muhtelif senelerde 
birinci ve ikinci sınıf vagonlarda 
tqıdığı yolcu miktarı da muhte
lif senelerde ıudur: 

Birinci sınıf yolcu adedi: 924 
de 13, 925 de 14, 926 de 15, 927 
de 14, 928 de 15, 929 da 17, 930 
da 16 milyondur. 

İkinci sınıf yolcu adedi ise: 
924 ve 952 senelerinde 45, 926 
da 47, 927 de 46, 928 de 44, 929 
da 42, 930 da 43 milyondur. 

Tramvay tirketinin 1930 sene
sinde elinde 115 i birinci, 205 i 
ikinci olmak üzere 320 vagona 
malikti. O zamandan bir yükael· 
me kaydedilmemittir. 

Şirket ayni sene zarfında gün
de birinci vagonlardan 100 da
nesini, ikincilerden 149 danesini 
kullanmııtır. 

Şirketin 1924 teki senevi gayri 
ıafi varidatı 2,240,158 lira iken 
tedricen yükselerek 1930 sene
sinde 3,022,096 liraya baliğ ol
mu~tur. 

Buna mukabil 1924 senesinde 
gayri safi masarifi 1,892,813 Ji .. 
ra iken masraf dahi yükselmit 
1930 senesinde 2,535,529 liraya 
baliğ olmuştur. 

Gayri safi varidat ve masari· 
fatın mukayesesi neticesinde tir· 
ketin temin eylediği kazanç 1924 
te 347,345 lira iken 1930 sene
sinde 466,060 liraya çıkmııtır. 

kül edeceği malum değildir. 
Bütün intihabat esnasında AI 

manyada yalnız 9 kiti ölmüıtür. 
Y almz gece geç vakit "Königı
berg,, de kanlı bir takım hadise 
ler vukubulmuştur. lki komünist 
tefi evlerinde öldürülmüt, sos -
yalist gazeteciler yaralanmış ve 
muhtelif binalara atet verilmit
tir. 

Yalova bugün yer. 
yüzünde bir cennettiJ' 

-v:ıovaila&lr"*of"elJn•ge-ce-manz.-ror:~ ~ · ti" 
Istanbul kadar tarihi bir şöh· beylerle profesör F aybell t' 

rete malik olan bu kaplıcalar fından yapılmışbr. Terkib•tı 
bugün Avrupanın en iyi ve en dur: 
güzel kaplıcalariJe mukayese adi- Potasyom, Sodyom, Arnoo~ 
lebilir. Kalsyom, Magnezyom, v;.;, 

Binaenaleyh mevcut kaphca· Manganez, Alüminyom, Rad~ 
lar arasında Yalovaya en iyi bir Sülfirik, Mitrik, Mitrö, j 
mevki temin eden ve burasını Flüor, iyot, Karbonik, fosfat 
fizik ve moral bir istirahat için Ar1eoik... ,1 
dünyada belki eşi olmıyan bir Bu cedyelden anlaşıldığı ~~ 
yer haline koyan sebepleri gerek solarda demir,manganez, ın•~j 
Türk ger ek cihan efkarı umumi- yom ve radyomun mevcudır 
yesine bildirmek Türkiyedeki çok kıymetlidir. / 
do\<torlarm bir vazifeıidir Bir çok fenni araştırmalar I 

En küçük bir kaynak için baş· bilhassa profesör Del ye ile I_ 
ka memleketlerde çok büyük helerinin tecrübe!erı bu mef~ 

bilhassa kanser hastalığının 

ne geçmek için ço'c müeıs'r 
duğunu meydana çıkarmıştır:.ı 

propagandalar yapılar; buralara 
ziyaretçi ve bilhassa ecnebileri 
getirmek için ne gibi vasıtalara , 

Diger taraftan Yalova sıJ , ~A •• .-_.. 

Bugün Istanbulun yanı başın· 
da bir sı hhat ha inesine malik 

bulunuyoruz. Hastaların menfa
ati bu hazinenin iş letilmesini 

ve zenginleştirilmesini amirdir. 
Hastaların ve ziyaretçilerin Ya· 
!ovada tedavileri için her ş ;yi 
bu' malarıoa musırren istemeliyiz. 

Çok eski olan bu kaplıcaların 
yeniden doğması, hayat bulması 
pek yenidir. Üç sene evveline 
le adar yeşi l otlar ve tozlar bura· 
larmı tamamen gizliyordu. Bazı 

t serler bize yirmi beş asır evvel
ki tarihi hatırlatıyor. Burala
rını yenileştirmek ve asrileştir-

mek için iki sene kafi geldi. Mil 
Jetine her gün yeni bir saadet 

OID llJaUcuı1 " "' .......... ----~ - .J , 

müsaittir ki bill istisna ber.~ 
her hangi bir aksülamel teblı;J 
olmaksızın bunlardan mil• 
olabilir. 

Romatizmalılar, nakrisler, ~~ 
çekenler, artiritlikler Yalo'! 
banyo tedav:sinden sonra ı/ 
bu:urlar. Bazı nevralji ağr• , 
mubielif tarz siyatikler Yalo'' 
iyi olurlar. I 

tlçme) den içilen su baıı 1'' -' 
ciğer ve an trol{ o!it hastalikl''~~ 
ço'' nafitir. Bazı gliz hastalı~ 1f 
çekenler harici lavaj la çabu1' 

oluyor. -
Müzmin bronşitler, a1JJİ~11 

·tıııY 
polmonerler, hususi bir cı d•~ 
ya ptm:an inbalasyonla te 

vesilesi bulan ve viren Gazinin edılmektedir. ..J 
·1b•fT irşadı buna saik oldu. Gaz:nin Bazı cilt hastalıkları, bı ,pı~ 

gören büyük güzü ile ve Seyri- psoryaz ve ekzema taıJJ' 
sefain müdürü SadulJab Beyin yo- tedavi edilmiştir. 

rulmak bilmez ve meludir çahş- istirahat tedavi•I b,t 
masile bu sular, gömüldüğü yer- Genç ve ihtiyar hea kesi~i~ef' 
terden çıkarıldı ve bu günkü ih- hangi bir aksülamel teb·f ~' 

. tı • 
tiyaca uygun hale getirildi. olmaksııın tamamen ıs b'( 

Mükemmel yollar, g i:"zel pavi- edebilrceği su tedavisind~O isti' 
yonlar, ıelile l er, havuzlar, ban· ka Yalova eşi olmıyan b•f ,~tfı 
yo!ar, ormanlarda açılmış güzel rahat tedavisi yeridir. J-4eb,ft1 

gezinti yollarile gözü kamaştıran biç olmazsa senede birkBç çtı1• 
bir park, gazınolar ve saire... mutlak bir ist irahate ıııu1Jl~ 11rt' 
Ve bu imar faaliyeti durmuyor... Orman l arı, muteclil vek tıı'" 

yeni y alo va, Yeşil YaloYa havası, bahç~ leri, kaı:r~ ~ 
ziyaretçilerine sıhhat ve saadet ırmakları, sedn g~~e 85ıabiı1, veriyor. Yalova, yorulan cüm eı ·"i 

· d' ı · · · eıı 11 

Fenni noktai nazardan Yalo- nın m.enmesı ıçın 
va ayni zamanda: 

1 - Kaplıca tedav'si · 2 -
Vücudün heyeti umumiye ve bil-

hassa asabın istirahat ve tedavisi 
yeridir. 

1 - Kaphca tedavisi 

Suların tahlili d"rültünun pro· 

feıörlerinden Li2or ve llbami 

yerdir. 0ıJıl' 

Etraf tamamen or111
80 gll"ef 

ğundan toz bu:unmarrt851 fiil et 
şuaatınm tamamen icrayı 
mesine ço < müsaitt.r. . dif 

· ın :i 
Mübalagaya düşıne~~ıı yer y· 

bilirim ki Yalova buguP 

zünde bir ~ennettir. ıdJ' 

Doktor: Orf,.., 
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Sinema rekabeti artıyor!1 
Greta Gar hodan başka diğer artistle-[ 1 

rin ücretleri indiriliyor 
lngiltere ile Amerika arasında 

sinema rekabeti gün geçtikçe 
şiddet kespediyor. Ve logilizler 
Amerikada hüküm süren ikbsa
di buhrandan istifade ederek 
Holyvodun en meşhur artistlerini 
ayarhp Ingiltereye getirmeyi dü
şünüyorlar. Bu düşünce, bilhassa 
son günlerde kuvvet kespetmiş
tir. Sebebi de Amerikada sine-
ma artistleri iicretinin son dere
ce düşük olmasıdır. 

Mis Joon Kıroford Londra ga. 
zetelerinden birine vuku bulan 
beyanatında şu sözleri söylemiştir: 

Holyvotta herkesin tahsisatı 
kesiliyor Evvelce haftada 600 
Isterlin alan Joon hali b;:.'J!ırda 
ancak dört yüz !sterlin alabil
mektedir. 

yüz lsterlin arasında zarara uinya· 
caklardır. 

J ani Köpernin haftalığı 400 
lsterJinden 260 lsterline düşüyor. 
Bütün bu tenkihattan kurtulan 
yegane artistin Greta Garbo ol• 
duğu anlaşılıyor. Mis Garbo haf
tada 120,) !sterlin alıyordu ve bu 
parayı almakta devam edecektir. 

Stüdyoların heman hepsi aynı 
şekilde hareket etmiş bulunuyor
lar. Esasen Amerikada buhran 
yüzünden 2000 sinema kapanmış 
ve ortaya çıkarılan filmler yan 
yarıya inmiştir. 

Londra gazetelerinden biri bu 
meseleyi mevzuu bahsederek di
yor ki: 

Sahife 7 

ı\ Merbam 
Amcam 

Buna "amcam,, demek bir az 
fazla olur. Hot, bunu, onun yeğe· 
ni olduiunu söyliyen. yahut ken
dini öyle :ıanneden Stan Lorel 
söylüyor. 

f3kat bu da size bir ~ey ifade 
etmit olmaz. Stan bir gün - her 
gün de öyle idi ya - tatil yap .. 
mıttı, ve ayrılmaz dostu ~işman 
Oliver Hardi ı~. ~ balık lutmıya git
:n•şH 

(\!iver ıırt üsfü yatıp güne, 
bn yoıu yapa'"1rt-n, :-tan bir tür
li.ı gelmiyen bi: balık bekliyor, 
hir taraftan da, yere all1lrn.ş bir 

• ~"zneyi karı~tırıyordu. Stanın gö 
zün~ tesadüfe ı iri harflerle vazıl
Dllf bir ilan ilitti. Hebe~neka 
Lorel isminde birisi 3 milyon do .. 
hır ıervet bırakarak ölmüştü, ve 
yeğenini noter, vasiyetnamenin o .. 
kunmasına davet ediyordu. Stan, 
şüphesiz onun yegane varisi idi 
ve bu nagihani miras tam zama• 

I 

Norma Şerrer, Jon Barimor, 
Lionel Barimor, Mari Dresler, 
Ramon Novaro, Marion Davis 
gibi artistler haftada yüz ile dört 

"Görülüyor ki Holyvottan ga
yet yüksek ücretlerle artist ge
tirmiye lüzum kalmamışbr. Onnn 
için Holyvottan artist getirilece_k
se bugünkü vazıyetten istifade 
edilebilir. nında yetitmitti. 

Marsel Roma yeni bir pijama ile 
••••••••••••••••••••••••••••••uu••••••••••••••••.., ......... •••••••••••••••••••••••••ıt•••••••••••••••••u• Arada matem olmasa, iki dos-. --- " ____ ............................. . 

-- ----- - ' · fun merhumun evine sevine sevi .. 

Mlrgrlt Çurcll Amerl1<annı ee liDjUk artlstldlr. Onan slze uç• pozu•u tefcdJlft...,.aıroruz. 

· İpek - ·Film StiidVosunda . 
bit Beyin izahtmı kesiyor: 

- Ayol, burası cehenneme 
benziyor, kaynıyanı buza, dona 
m da kazana atıyorlar .• Bu ale
tin en mühim hususiyeti her feyi 
nin otomatik olmasında. Film 
hiç insan eli değmeden, develo 
pe edilmif, kurutulmuf çıkıyor. 

Yukarı kattayız: Atağıkin -
den daha genit ve daha çok ay 
dınlık bir salon, müteaddit lo -
calara ayrılmıf, bunlar kadm ar 
tistlerin soyunması için yapılmıt 
kamaralardır. Ayrıca bir gar -
drop da var. İnce koridorun tam 
ortasında kilitli bir kapıyı Va -
bit bey ihtimamla açıyor: 

- İşte motipo ! diyor. Moti -
po nedir? Motipo, meşhur fran
ıız firması Andre Debrienin piya 
saya nümune olarak çıkardığı, ve 
ilk olarak Niş:ıntaşmda İpek
Film stüdyosuna gönderdiği bir 
pozitif baskı makinesi. Bu ma -
kine resim ve yazılardan maada 
sadayı da otomatik bir surette 
basıyor. 

Montaj dairesinde de yeni 
ve güzel aletler eksik değil. He· 
le bir tanesi o kadar mükemmel 
ki, şüphesiz Avrupa stüdyoların 
daki arkadaşlarını aratmıyacak. 

Stüdyonun mimarlığını, latan· 

ne kottuklannı söylerdik. 

Fakat evde ne öğreniyorlar, 
biliyor musunuz? Merhum ~mca 
bir dnayete kurban gicmi~. !ki ah 
babın acelesini gören hafiyeler, 
onları bir odaya kapat~yorlar, Vf: 

orada öyle korkulu anlar P.'eciri • 
yorlar ki, taıırarak biribf\·k~ine 
hüt:l'm ediyorlar. 

S. l"\l' c: , 
":. ışman ' • .ıver, ..... hn ıll,ızayıf vit 

cuduna yüklenerek.onu .. ezetken, 
ikiıi birden boıluğa yuvarlanıyor• 
lar. Bereket versin bu uçurumun 
altı bir audur ve sukut ölümle ne· 
ticelenmiyor, ıadece OJiveri u· 
yandırıyor. ' 

Zira! ~ütün bunlar bir rüya • 
dır, ve ıkı ahbap pek de derin 0 ) 

mıyan nehre düşerek uyan.mışlaı 
dır. 

bul ıokaklarında, ve daha son -
ra Darülbedayide "Yalova Tür
küsü,, operetinde ~ok muvaff a • 

1 kıyetli dekorlarını gördüğümüz 
Vedat bey kabul etmİ§. Mütevazr, 
ıeasiz bir genç. Belli ki san'ati
nin ehli. 

Marangozhanede altı yedi a 
mele çalıııyor ve filmin dekor • 

1 

lannı hazırlıyorlar. · 
Bir saate yakın süren bu ge- ' 

zintimiz esnasında Vahit bey 
durmadan dinlenmeden maki ~ 
neler hakkında izahat veriyor. ; 
Her halde kendisi sinemanın tek 1 

nik tarafına vakıf nadir adam • 
larımızdan birisi. İpekçi kardeş- : 
ler onu ilk Türk stüdyosu başı • · 
na getirerek çok doğru bir hare ' 
ket yapmışlardır. Bir saat daha 
dinlesek bıkmıyacağız. Bereket 
versin ki Nazım Hikmet haber 
veriyor: - Üstat saat on ikiyi yir 
mi geçiyor .• Benim karnım aç .• 

Stüdyodan çıkarken düsünü • 
yorum: Madem ki bu kad~r mas . 
raf yapılmış. Madem ki mevki • 
ler bu kadar işin ehillerine ve • 
rilmiş, öyley3e mutlak r:ıuvaffak 
ola:a!dar. Bu yalnız benim fik • 
r~m değildir. Nişantaşı ipek .. 
fılm stüdyosunu gezen her me • 
raklınm dü~üncesidir. 

Evet mutlak muvaffak ola • 
caklar. 

E. U · Senaryo kursu 
talebesinden 

A. Fuat. 
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KQ.!Jljşerlerin te.di imtihanları Yaı:nldı j Güzelin etrafında I __ 
(Baş tarafı 1 nci sayfamızda) • ·ıC:!!~~~ll!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!'! 

minden sonra, programa bir de 
güzel erkek resmi geçidi illve 
edilmişti. Fakat pek tabii bu, 
bir numaradan ibaretti, ve o 
aralık, film çekmek üzre Dovilde 
bulunan bir film kumpanyaıı 
tertip edilmitti. 

Keriman Halis Hanımın tak· 
1 dim edildiği bu müsamerede Pa

risin ve Fransanın blltlin meıhur 
simaları hazırdı. Hazır bulunan
lar arasında birkaç iıim yaııyo· 

---- -....uw.lnden•ı11r PNn&f 
Dlin Darftlfanan konferam ıa· liie Ta komiserler araıtnda da 

fonunda polia muavin Ye komi- birioci, ikinci Ye Oçllncn komi-
1erliğe terfi için yapılmlfbr. 

aerlerinin İmtihanlan yapılımtbr. imtihan klğıtluı Emniyeti u· 
imtihan muavinlikten komtaer· mumiyeye g6nderilecektir. 

1 Memleket Haberleri f 
LArlsa harabelerinde 

bulunan eserler 
hmir, 9 - Nisandanberi haf

riyab yapılan Lirisa tehrinin bu 
aeneki faaliyeti bitmittir. Harabe 
lzmir Müze mDdürlnıünce teıeı .. 
lüın edilmiştir. Sallbiyetdarlar 
burayi fevkallde ehemmiyetli bu
luyorlar. Çünkü hiç Roma eli 
değmemiştir. Küçük A.ya bü
kümdaraolığına geçaıedeo (Mi
liddan evvel 129) Urisa tehri 
münkariz bulunuyordu. 

Urisada tarihten evvelki de
virlerden Etenisfik devrine ka
dar en eski atisiyat devirlerine 
ve tarzlarına ait kaleler, surlar, 
mezarlar, bir 1aray meydana çı· 
karılmıştır. Tufandan evvelki za· 
mana ait yumruk büyüklüğünde 
bir de hayvan dişi bulunmuıtur. 
Llrisa Menemene 7 kilometre 
mesafededir. 

Izmlrde iki soyguncu 
mahktlm edildi 

Izmir 9 - Menemende ara· 
bacı Selinikli Omer Efendiyi 
haydutluk şeklinde soyan Mene
menli Mustafa oğlu parlak Ali 
ile ~rkadap Geredeli Ismail, 
yediıer seneağır hapse mabküm 
edilmişlerdir. 

Omer Ef, bakkal Lütfi efen .. 
diye un almak için araba ile iz. 
mire gelirken bunlar posu kur .. 
muılar, Iı~ail başına pOfu aar· 
mıı ve Alinin tabancasile Ömer 
Ef, yi tehdit etmiştir. 

Omer Ef., parayı vermemiş, 
fakat Ali, torba içinde bulunan 
85 lirayı bulup almışt,r. Netice· 
de yakalanıp arkadaşile beraber 
mahkum olmuştur. 

Tlrllyede bir motUr 
battı 

Mudanya 9 - Inhiıua ait 
700 çuval tuz ynkleyip lzmir• 

Gelenler gldenler 

Emniyeti umumiye mt1dürii 
Tevfik Hadi B. dOo alqamki 
trenle Ankaraya gitmiıtir. Eylfil 
bidayetinde tekrar gelecektir. 

Jf. Şark villyetleri umumi mt1· 
fettiıi lbrabim Tali B. don sabah 
Toroı ekispreaile Diyarbekire 
gitmiıtir. 

• ismet Pf. Hz. nin daveti Oıe
rine Y aloYaya ıiden Alman se-
firi Her Nadolni ıebrimiıe döo
mOıtür. 

Maaş mukabili 
ikraz işleri 
Mütekaitler, yetim ve dullann 

iiç ayhk mıaılarına mukabil em· 
lik ve Eytam bankuımn iakonto 
ile para verebileceği hakkındaki 
talimatname bankanın latanbul 
şubeıioe gönderilmiıtir. 

Fakat talimatnaıpenin tatbilçi- ' 
ne evvelce de yazdığımız gibi 
bu defa Oç ayhk maaşlar veril
clikte11 llODl'a b .. ltME.kbr. 

.Mftz~ ve sergi 
Halkevlnd6 bugUn bir toplln· 

ma yapılacak 
Istanbul Halkevi reisliğinden : 
lstanbul Hılkevinln müze ve sergi 

şubesi de teşkil edileccgınden e..-velce 
bu ıube için ıçdmış olan deftere isim· 
]erini lcaydcttfrmlş bulunan veya yeniden 
bu şubede çalışmak lstiycn vatandaşların 
tubcnln tesisi mUzateratma ve ,ube ko. 
mltcsi intihabına iştirak eylemek üıere 
bügün saat (15) de Hılkevlnln Cağaloğ· 

lundaki merkezinde bızır bulunlJlalan 
rica olunur. 

cien gelmekte olan Memiş kap
tanın idaresindeki Ceyhun is· 
mindeki motör Tirilye ile Aya-
yani manasbn arasmda dalgala
rın tesirile batmışbr. Motörün 
başı karaya düımüı kıçı suya 
batmışbr. Yedi yüz çuvaldan 
122 çuval tuz kurtarılmış, mUtc
bakisi mahvolmuştur. Zarar beı 
bin liradır. Motöriln bedeli de 
yirmi bin liradır. 

::~·:: X Boz Navar X ~:z:.:: X X fans~i 
~---------------------------------------Na tqa tebessüm etti. Böyle bir 
bandırada ıarılı bir mikado res· 
mi gözünün önüne geldi. 

Sonra bandıranın sallanmasın 
dan hırçınlandı. Sanki bezin 
her hareketi onu davet ediyordu. 

içini garip bir hal kaplamı§tı. 
Kahve tepıiıine bet kurut koy -
'du. Azimkar adımlarla yürü • 
yel'ek sefaretin kapıımdan içeri 
•il'di. 

Kavas yaldızlı elbiıeleri ile 
kapının önünde duruyordu. Na • 
taıayı acem haldan ve koltuk • 
larla bezenmit bir salona götür 
Clü. Oturup beklemesini rica etti. 
Nataıa dalgın dütünüyordu. Bir· 
denbire karıııında mösyö Ban· 
doyu gördü. 

Sefaret katibi kelimeleri te • 
ker teker teliffuz ederek aordu: 

- Ne arzu ediyoraunuz ma • 
dam? 

Kadın cevap verdi: 
- Baıkalarınm haksız yere 

ceza görmemeleri için geldim. 
Kohorla Uyemaç masumdurlar. 
Hançeri aaplıyan benim. 

Katip soğuk bir tavırla muka· 
bele etti: 

- Anlamadım, Madam.. Ne· 
den bahsedyorsunuz? 
Kadın t&§kın bir tavırla: 
- Tagamiden ... Ben ... 
Japonyalı dilini ıaklatarak 

kadının sözünü kesti: 
- Üzerinde bulunmuı olan bir 

mektupta .... 
Nataıa kitibe yaklaıtı ve par· 

mağını dudaklan üzerine koya· 
rak dedi ki: 

- Böyle bir mektup olamaz. 

rum: Meşhur Sitroen, Ağa Han, 
sinema yıldızlarından Suzi Ver
non, Jan Helbing, meıhur tenis 
ıampiyonlanndan Jan Borotra, 
ressam Van Dangee, sinema ar· 
tisti Alkover, Gulbenkyan 
)1alQJY.@ ef qqiler.. 

Oovrrat. gDzel bir PIJ•m• 
Plijda kadınlar geniı Meksi· 

J&a .. ı..ı~ ~~·· ... "çah pıj{maar; c; aşıyor, srülil· 
yor, eğleniyor, ve bütün bunlar, 
dilnya güzeli şerefincdir. 

Zerafet 
Müsabakası 

Dovil, 7 - Burada yapılmıı 
olan zerafet müsabakasında bi
rinciliği, meıhur sinema yıldızı 
Karmen Boni kazanmııtır. Ken
disile görüştük: 

- Üç güne kadar, dedi, tok· 
rar başhyacağım. Andre Roan 
ile bir film çevireceğim. Her za· 
man olduğu gibi, rejisör, kocam 
Ogustodur. Şimdiki halde mü· 
kemmel bir surette Fransızca 
kaouşmak için çalışıyorum "Kar
men Boni Italyandır. ümit edi-
yorum ki pek yakında ltalyan 
ıivem kaybolacaktır. Esasen iki 
senedir Parisli oldum .• Doğrusu 
bu müsabaka benim için bir 
nevi istirahat oldu. Bu suretle 

iti yapan benim. Evvela hançe· 
rin tesadüfen ıaplandığını zan~ 
nettim. Korktum, kaçtım. Mah· 
sus öldürmediğim için kaçmak 
hakkımdı. Sonra düşününce ha· 
tırladım. Hançeri ben dald1rdım. 
Şu halde mazeret noktam yok ... 
Cezannı görmeliyim. Ba§ka kim· 
seyi itham etmeyiniz. Papaı Ni
kola da bir §ey bilmiyordu. Size 
yalvarırım. Ona eziyet etmiye· 
ceklerine söz veriniz! 

Bando'nun yarı kapalı badem 
gözleri göz kapakları altında §it
kinlikler vücude getiriyordu. Du· 
daklarımn kenarları nefretle kı· 
nııyordu. 

Mel'un kadının bütün derdini 
dökmesini bekliyordu. Fakat o· 
nu dinlemiyordu. Y almz sefir· 
den aldığı talimatı göz önünde 
bulunduruyordu. O vakte kadar 
mesele son derece maharetle i· 
dare edilmi§tİ. Zabıtaya sahte 
malQmat verilmi§, Japonyanın 

Jerefi kurtarılmıftı. Tam böyle 

. 
Be,K·oz raırrere -yardim cemlyetf, ·hijıfkh meailalne-1~ 

mekte ve o havali fakirlerine kıymetli yardımlarda bul~..,& 
Bu cilmleden olarak cıvardaki çocuklannı ailnnet eclihOO":".ı 
kararlaşhnlmııtır. 11 Ağustosta Beykoz kall'JDda bu hayır• 
tarafından bir ıOnnet düğllnü yapılacakbr. ~ 

Yukarıdaki resim, Beykoz fakirlere yardım cemiyeti -_J,11 
dan ıllnnet ettirilecek çocuktan cemiyet erkiDile birlikte r 
riyor. 
latanbul Dördüncü icra Memurlu· 

gundanı 

Tamamına beş bin lira kıymet 
/ taktir edilen Beyoğlunda Htiaeyin 
ağa mahallesinin Zambak sokağında 
eski 5 yenf 11 numaralı kayden tev
ellll bir bap hanenin tamamı açrlc ar· 
tmnaya vazedilmiş olup 18-8-932 
tarihinde şartname9i divanhaneye 
talik edilerek 3 Eylül 932 tarihine 
mUsadif Cumartf.8i günü saat 14 ten 
17 ye kadar İstanbul DördUncü lc:ra 
daireslnde açık artırma Ue satıla· 
caktır. 

Artmna ikincidir birinci artmna· 
smda 2500 liraya talip ~rk:mış olup 
bu ker.re en çok artıranm üstünde 
bırakılacaktır. 

Artırmaya iştirak Jçln yüzde yedi 
teminat ahnrr, müterakim vergiler 

~ 

ile belediye resim1erf, Takıf 
müşteriye aittir. t ~ 

lcra ve iflAs kanununun 11 ..,-ı 
maddesine tevfikaıt hakl~ .. 11 l.ı 
cillerile sabit olmryan ipo~ ff 
cakhlar ile diğer aHık•cJ~ :J 
fak hakkt sahiplerinin bu ~ı 
ve hususile faiz ve masarif• ~ 
lan iddialannı UA.n tarlhind~ 
ren 20 gün içinde evrakı ıa 
rile bildinMle.ri lAzımdır. ~ 

Aksi ıhalde haklan tapu 8' ",I 
sabit olnuyanlar satış bede~ 
laşmasmdan hariç kalırlar. ~ 
Alakadarların işbu maddd~ 

niye ahklnuna göre tevflid ~ -~I 
etmeleri ve daha fazla mal~/ 
mak ıistiyenlerin 930--122 d"'1' ,J 
marasile memurlyetimize mil' 
lan ilan olunur (.3634) 

llstik1li.1l Lisesi 
ilk, Orta v~ Lise kısımlarını havtdlt• 

BUtUn aınlfları mevcuttur. 
Kayıt muamelesine başlanmıştır. 

Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 10 dan 18 e tact' 
müracaat olunabilir. 

Şehzadebati Polis merkezi arkaı1nds 
.. ________ Telefon 22534 ---ı·--~ 

dünya güzelini de~ görmek fırsa
tını kazandım. Ne yapayım ki 
gene çalışmıya mecburum, gene 
görüşürüz, sizi buakıyorum, af
federsiniz. 

Güz~l yıldız, tatlı bir tebes
sümle aynldı. 

1930 güzeli 
Evleniyor 

Atinadau bildirildiğine ıöre 
1930 Avrupa gllzellik kıraliçeıi 
madmazel Aliki Diplaro:ko bir 

Franıız milyoneri ile evl Jilf 
tir. ~ 

Bu milyoner Sidn•. _,,.~ 
şirketi mllmnssili ve bit ~ 
ıirketi mOdlirO Alsaılı •~-"' 
Muıevi Pol Lui Veyler 
bir zattar. 1 

GazetelerenazaranM. Vey~ 
güzeline güzel ve beyal 
yare hediye etmiı ve ta~, ' 
ismini de Aliki koymUf 1ı1dı'~ 
Veyler Romanyalı bir _ 1 ,,.. 

evli idi. Bir kaç ay e~ 
mıılardı. ~ 

bir ıırada bu deli kan relmit, kurtulduğunu anlıyordu. IJ~ 
her teyi altüıt etmek istiyordu. tulutun sebebini bulınak d~ 
Kadın ıuıunca dedi ki: Mutlaka papu Nikol~ ~ 
- Sözlerinizin hiç biriıi doğ· sayesinde kadının üzerUS-;;...ı 

ru değildir, Dikkat ediniz. Siz felaket firtınasını geri çe 
hastasınız. Doğrusu ıize acırım. ti. ~ 
Siz Mösyö Tagamiyi çok ıever- inanılmaz feylere <~ 
diniz. Biz meseleyi biliyoruz. Tam bir Ruı kadını s•_,,:-11 

Kendinize geliniz. Elimizde bir mektubun bir mucize 01 Jd~ 
mektup var. itin nasıl oldujuna gaminin cebinde peyda 

0 
tJd 1 aıli. füphemiz yok. Buraya gel· na inandı. Demek Allah 

0 
• 

menizi bekliyorduk. Menfaatiniz fetmitti. fildi' 
namına Türkiyeyi terkediniz. Haç itareti yaparak e .... iıt ı" . .,.,'\. _..,etı..-
yoksa elemli hatıraların teıiri ile - Y arabbı, mern .. - ~ 

1 k ' -ı bir az evvelki -rma an tekrar nu yo tur. I ~ 
~ fre 

ederainiz. O vakit ıizi bir tımar· Bu sırada Bando ıe 1 ~~ 
haneye kapatmak icap eder. Ya· §Üyordu. Sefir ne yap•Peb"~ii 
zrk olur. Timarhanede yaıamak Nataşanın lıtanbuldall _,ıd~ 
özenilecek bir teY delildir. Sefir uzaklaftırılmaıı lizJlll ....,.-......., 
ıizi ıörmekliğimi ıöylemiıti. F e· emrini verdi. Kadın 111 '-:;'. 

laketnizle alakadar oluyor. Size gevezelikle müt~l_'t ;tllJ. '" 
beynelmilel bir pasaportla li.zmı lirdi. Yüzbqı Şunıd• .,, 
gelen parayı vereceğim. Lütfen bir Japonyalı iki güıt• 
biraz bekleyiniz. MarailY.aya gidecekti(. ~.J.A 
Nataıa afallamııtı. Maamafih . ~ " 
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Tirle Dlayası 

ı [ Bu lllakal · . - 4 
<ıtustos . cnın ılk kısıaılan 4 5 9 

tarıb!i 1 • • ''V sayı arımızdadır. ] 
alga T·· ki . 

~&ph • ur erı,, dediği 
~e . lıa gelınce "ruı V 1 

rıne t·· k ça,, o ga 
1 ur ç "İd'I · ltıtlı:tı e ı ,, ıınıinin kul 

ası lazıınd M I. 

ler· . ÜelJif Kazan "ld'l 
lnın A ı ,, Türk· 

't~rkı . strahan ve Kundur 
r erı de W 
'lncak ave edildikten son 

tet old ~ l,l93,009 kişiden iba • 
~Üel!i~tunu Yazmıştır. (S. 150). 
al,n 189 unda da nispeten yeni 
lttini 'h 7 

tahriri nüfusu netice· 
S 

1 ınaı ett' ~ · 'b' · a\)et h .. k A ıgı gı ı, yepyenı 
hliba hu u;nıeti istatistiklerini 
l~. so' sabrına bile getirmemiş· 
te ldiI ~·· 0 YYet istatistiklerine gö 
dlr, bi urklerinin adedi 3760000 
1~tİtıj r de müellif Kazan Türk· 
~ttı, ~il~iifus sayısını gösterir • 
h~llı~· eın neden, adet ve e • 
' 111, l ll'etleri pek az olan "kire· 
d ' er ( 
ll\ b Ortodoks kazanlılar) r a.tfarn aatel'ttt. ış ve mehazlarını 

da, h' l}'erek bunlar hakkın • 
11.. •r iat · 
"il! \re h a.tıatik cetveli de koy • 
~ı,, fi· U esnada Mamadı• La-
• 'l-lgt :r• 

111\ıletj .aı>oı, Kazan ve Sivil i • 
teuet ~1 sa.yarak, bunların vili· 
l~likı () duğunu yazmıt ve böy • 

~!)ka ~be! tane vilayetteki orto· 'i a.ıanlılann adedini gös 
ı. ~ aldu" . . 1\lbllk' gunu zannetmıştır. 
\~İl' 1 saydığı bu isimler hiç 
ı.. a.,et · · ı · 
'il v·ı~ ısım erı olmayıp Ka· 
\ 

1 
C\yetinin birer kazala • 

~ l\lfa.rıdırlar. 
~~i be.ide müellif Kazan vi
~?·~~ 1'/t t~ne yeni vilayet >:er 
·~~~br; nıtekiın Sibirya mep 
')etı~ l' 0nıa vilayetine iki ta· 
\ ··~~ "İlayet yeı-lettirmi9ti .. 
ı. 1!er "T" l . · ~~a '• ve ıpter er,, ıçın: 
\ lto:· ~f~a, Perm, Penza ve 
I i~i k"ıl~Yetlerinde oturan 
?ı) li l\\>ı'lll .. ,, deniliyor (S. 
~ ~e a.kikatte ise, Kazan, Pen 

> •!)ter ~arat.ov vilayetlerinde 
~,i t '' ıgıtıile h' b' T·· k ·· ~' ll~l ıç ır ur zum· 
~ ijellif .lt~ltlaz. Diğer yandan 
~~~rı,;d Bunların daha fazla 

ı 'HJr d~n olduğu kabul edil 
)e 'ti 

11 

•Yerek (S. 171), Mişer 
ti l>ter] • 
lı l\ • lJ-. erın menşe itibarile 
'~ı ~ torlardan olduğuna dair 
\ tla" A 
lj l'alll e vrupa etnologları-
~~b li~ıı~' ~.ikirl~rini kabul etmiş 
d~ 'tile u 1 hu ıki zümre menşe 
~t, ~~·u katılmadık Türkler-

t~ bil' et t.:~~ların isimleri doğ 
~ ~,, (~tı ısını değildir. "Mi • 
ı, ~)la !çer) vaktiyle Oka neh 

tı ı:ı. rınd 
111 (\tlıla.r a Yaşamı§ ve ıonra-
h,'-1\ b' tarafından yudulmut 
~.h ll' 1-'i k 
~,ı '"'-t-e il abilesinin adıdır. 
d '"' ~ cenuptan gelerek o • 
~ h erıe,en T·· k .. 1 . t\\ «\'tal, ur zumre erme 

~*~il r tarafından bu isim 
't" edit- . 

tıi~ ~))en h :'111ıttir. Demek bu, 
1\\ . 1•ttıi 1 •r Türk kavminin et
~:•tıe ,,~~aı. Bugün kendi
c,"~l'~ıi .. · •ter,, denilen Türk 
"~ -.ın "U ..... 

~ ~ll~l, gorlardan,, degıl, 
\\1\ l't r,, da.n ld ... .. 
~I ''tıA o ugunu goste· 
). ' bllD;~ emareler vardır (me· 
"'ili ı lli ... ll ~1' 
~~ t 'rd ışerlerde aaıl ka • 
~i:. OD.~ hulunnııyan ve an • 
"'ki "'"ı z·· ~~ erde umresine mensup 

\'e t,'b.Yla§ıya.n bir çok keli -
·~ ır er -

~ t il>te l e rasgelinir. 
1 ~·· r ere ı· ,.._, liellif· ge ınçe, bunlar 
'll,.,,, ın d d'... . . 

)\~ ., oltn e ıgı gıbı, Ugur 
dıı~tld'-lı le ayıp, \'aktile Rus taz· 
l .,.., '1 açarak B 
~ 1 liea ed ' •tkırt yur-

dell ı..... en Kazan Türk • 
~ka bir •ey d .... 'ld' 

~ . egı ır. 

Yazan : Abdullah Battal 

"Tipter,, ke1imesi ~at'iyyen et
nik bir isim olmaytp.. muhacir 

Kazan Türklerinden bir kıs.mı· 
na ve hatta FinJerden Ar (Vot· 
yak) larla Çirmişlere Ruslar ta· 

rafından verilen siyui ve idari 
bir isimdir; "Tipler,, in ash 
"Depter - defter,, dir ve benim 

"Kazan Türkleri,, atlı eserimin 
7 inci sahifesinde bunun izahı 
vardır. 

Müellif Türklerin mevkii coğ 
rafi noktai nazarından tasnifini 
Vambery'den almış, fakat, ne • 
dense, bunu tasrih eylemeyip, 
yalnız "bazı alimler,, demekle ik 
tifa etmiştir. Bu tasnif tarzı 
V ambery'nin "Das Türkenvolk,, 

inin 85 • 86 ıahifelerindedir. Di· 
ğer taraftan, müellifin dediği
ne göre, "Macar alimleri lisan 
noktai nazanndan Türklerin di-

lini üç büyük şubeye ayırırlar • 
mış,, (S. 41): Yakut, 2) Orta 
Türkçe (Orta Asya, Azerbaycan, 
Başkırt ve Küçük Asya Türkle • 
rinin lisanı ve 3) Çuvaşça. Bu 

tasnif iyi midir? Namık B. ye 
göre, "Türk dilinin en ıayanı 

dikkat tekillerini Çuvatça ve Ya 
kutçada gördüğümüzden bu 
tarzı taksim, liıan noktai naza· 
rından §ayanı kabul addedilebi· 
lir,, miş (S. 41). Halbuki bu, 

artık hiçbir ilmi kıymeti haiz ol· 
mıyan pek iptidai ve yanlıt bir 
tasniftir. Görüldüğü üzere, bu 
tunifte Sibirya Türk lehçeleri 
büsbütün alınmamış olduğu gi· 
bi, Orta Asya, Azerbaycan ve A· 
nadolu lehçeleri ayni zümreden 
sayılmışlardır ki, bu elbette doğ 

ru değildir. Daha doğru ve i · 
lim dünyaıında daha makbul o· 
lan W. Radolf'un ve Rus alimi 
F. Korş'ın Türk lehçelerini tas~ 

niflerinden Namık B. nedense, 
hiç bahsetmiyor. Bunlardan 
bahsetmeyince, A. Samoiloviç-

in bu tasniflere ait mütemmim fi 
kirlerinden elbette bahsedemez· 

di; (Samoiloviç'in Türk dilleri
nin tasnifine bazı tetimmeler,, 
atlı eseri 1922 S.den Petrograd~ 
da basılmıştır.) 

Müellif: "Anadolu lehçesi ve 
etnografyasma ait tek bir ki • 
tap yoktur.,, diyor (S. 196). Bu 

gibi kat'i bir yokluk hükmü de 
hayrete şayandır. Malumdur ki, 

V. Radlof'un "Türk kabileleri • 
:ı;ıin halk edebiyatı örnekleri" 
nin 8 nci cildi Macaristanlı Dr. 
lgnats Kunos tarafından top • 

lanılan Osmanlı lehçesinin nü
munelerine tahsis edilmiştir. 
Rumeli ve Anadolu lehçesi hak
kında başka bir tek değil, bir 
çok eserlerin bulunduğunu öğ -
renmek için Namık B. ye lehli 
alim T. Kowalskiy'nin "islim 
Ansiklopedisi,, ndeki "Dialectes 

türko - osmanlis,, başlıklı eseri • 
ni okıimayı tavsiye ederim (Zira 
onları burada saymak için yeri
miz dardır) . 

Namık B. in "Türklerin biri
birini hiç tannnadıklan,, (2 in
ci mukaddimede), "Türklerden 
alim yeti,mediği ve Türk mille· 
tinin tetkik edilmemiş olduğu,, 

(S. 41), "Türk lisan ve edebiya· 
tının da tetkik edilmediği,, (S. 
48) hakkındaki kat'i hükümleri 
de mucibi hayrettir ••• 

Sözü 
Meselin manası: Yiğit ata bi 

nip de yarışlar yapmak, muhare 

1 be etmek Türkün tanındandır. 

J ı:ürk olmıyanlar yorulmamak, et· 
! yasın ıtaşıtmak ve ıaire için hay· 

Mükemmel ve asri bir müessese 
haline getirildi 

1 vanı kullanırlar. Öyle ise sen e- r 
~ ıeğine binip koşturmıya bak.) . 

~ ô'/o J{. 

- Av büyüğün, yavu ortancanın, 
Ocak küçüğün. 

(Türkün türesidir.) 
1 - Av, Türkün en büyük 

teırifatındandır. Hakanın av· 
}andığı ormanda kimse teırifat· 
ıız avlanıp kuşlanamaz. Hakan 
ava çıktığı vakit, azim bir hen· . 
game maiyetinde giderdi. Kut 
çular, zağarcılar, yedekçiler, ıi • 
lah ve edevat ve eıya ve yiyecek 
içeceğe müteallik şeyler. Hadsiz 
hesapsız. Hakanın avlağma 
ızınsız giren öldürülür. Ha
kanın en büyük adamları ava ha 1 

zır bulunurdu. Bu sebeple (Av 
büyüğün) denildi. 

2 - Yavu - yağı, dütman, 
yani muharebeye gitmek ortan • 
ca evladın. 

3 - Ocak yani yurdu bekle· 
mek, aileyi ba§ına toplayıp oca• 
ğı söndürmemek küçük oğlun i· \ 
!idir. . ~ . 

- Avcı tavşana (Sana bir kürk 
vereyim) demiş tavşan da: Derimi 
soyma da senin ·kürkünden vazgeç

tim) diye mukabele etmif. 
Bahşeyledim atasım veçhi abruu

na. 

• • 
- Ay ışığında nahaş (nala§) if· 

lenmez. 

- Ay ışığında yazı yazılmaz. 

(Atalar sözüdür. Nakıı vaıı • 
talarla İf görülmez, makammda 
kullanılır. Fakat ben Medine· 
de aylıda değil de yıldızlı gece
de bile kitap okurdum. Hicazın 
cenneti oJan yeıil Medinede ha "' 
va o kadar saf ve berraktır. Ke· 
zalik bundan otuz ıu kadar se • 
ne evvel lstanbulun büyük zel • 
zelesinde biz de hanemizden çı• 
kıp bahçemizde gül çardağı üs· 
tüne kilimler örterek kendimize 
9airane, ayni zamanda ırhhi bir 
yuva düzmüttük. Hastalıktan 
baı kaldırmazken deniz kena • 
rında rütubetli bahçemizde biç 
hasta olmadık. Havuz bqmda 
mehtaplı gecede kayın pederim· 
gazete okurdu. Hava o kadar saf 
olmuştu bahçemizin havuzuna a· 
kan kendine mahsus menba su· 
yu da üç dört misli artmıştı. De· 
mek zelzele esnasında lstanbul 
gibi, alelhusus Haliç içinde Fes· 
hane yanında bizim hanenin ol
duğu rütubetli yerlerde bile ha· 
va gayet açık oluyor.) 

~ :{. ~ 

- Aydedeye misalir olmuş. 

(Sokakta kalmıf, açıkta yat
ını§, demektir.) 

J{. ~ ~ 

- Ayran içen böyle biçer. Getir 

böreği, çalayım orağı. 

(Herifler ekin biçerken ağır 
davranırlarmış. Çünkü ekin sa· 
hibi yemek olarak yalnız bir ay· 
ran ile bir parça ekmek verirmİf. 
İmeceye gelen komşularına (Ya· 
hu, bir parça elinizi çabuk tutu· 
nuz da bu akıam şu ekini biti -
relim) deyince içlerinden bir yaş 
lıcası baladaki sözü söylemiştir.) 

:{. :f· ~ 

- Ayrılanı ayı yer. Bölüneni börü 
yer. 

(Börü - Kur, 
Kastamonu Meb ıı ... 

Velet Çelebl 

Ateı;aıerden-· blrısı 

lstanbul belediyeıile cİYar be
lediyelerin yardımıle geçen se
neden itibaren mükemmel bir 
hale getirilen Sultanahmetteki 
ıan'atlar mektebi Eyllil başında 
açılacaktır. Mektebe talebe ka· 
yıt ve kabulüne başlanmıştır. 
ilk tahsilini yapmış çocuklar 
mektebe alınmakta, kendilerine 
ameli ve nazari olarak san'at 
öğretilmektedir. Birçok çocuk 
velileri mektebe gelerek izahat 
almakta ve şeraiti beğendikleri 
için çocuklarını getirerek yazdu
maktadırlar. Mektebe geceli ve 
gündüzlü olmak üzere talebe 
alınmaktadır. · 

Bu sene leyli olarak lstanbu) 
ve civar vilayetlerden 43 talebt: 
alınacaktır. Leyli talebeler fakir
lerden seçilecektir. Mektepte 
hümali bir şe~ ilde inşaat faali
yeti göze çarpmaktadır. 

Bu işle bizzat uğraşan mekte
bin başına geçen sene getirilen 
genç ve kıymetJi müdürü Yu~uf 
Ziya beyle dün görüştük. Bıze 
yeni faaliyetleri etrafında şunla

rı söyledi: 
''Mektebe 275 talebe müda

vimdi bunlardan 44 tanesi iki 
ay evvel mezun oldu ve bir bay· 
lisi hariçte iş buldu. Busene 44 
talebe haha alınacaktır. Mektebe 

alınan talebeler iki sene ihzari 
sınıflarda dörder ay muhtelif İf· 
lerde çalışırlar. Üçüncü sınıfa 
geçtikleri zaman kabiliyet ve 
arzularma göre ihtisas peyda 
edecekleri şubelere ayrılırlar ve 
üç sene bu şubede çalı,ırlar. 

Mektepte halen mevçut ihtisas 
şubeleri elektrikcilik, tesviyecilik, 
demircilik, marangozluk şubelerile 
sıhhi tesisattır. Mektebimiz geçen 
seneden itibaren yeni baştan 

ihya edildi. Asri bir hale kondu. 
Mitat Pş. tarafından sokaktan 
toplanan çocuklara san'at öğret
mek gayesile tesis edilen San,at 
mektebi bugün hükumetimizin 
gösterdiği alaka ve himmet kar
şısında tekemmül etmiştir. Gün 
geçtikçe de eski atelyelerin ah
şap tavanları, zeminleri kargire 
tahvil edilmekte, yeni makine· 
Ier getirtilmektedir. Elyevm tes
viyebane, elektrik atelyesi, de· 
mirhane tanzim edilmektedir. Hu 
işler için bir haylı para sarfo· 
lunmaktadır. 

yakında Avrupaya gönderil· ı 
mek üzere mezun talebeler ara· 
sıodan 13 genç ayrıldı. 

Mektebimiz pek yakında ye
tiştireceği kıymetli uzuvlarla 
memleketin sınai sahadaki ih
tiyaçlarını tatmin edecektir. 
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ilk kısımlann hul6sası 
'Nale oteline, 12 numnralı odaya 

bir kadınla bir erkek gelmiıtfr. Bir 
az sonra odanın kapısı açık bulunu
yor, iç.inde de adam boylu boyuna 
yere yatmış, hareketsiz durmaktadır. 
Fakat ölmemiştir. Kalbi atıyor. Haa
t.anege kaldınlıgor. Kim olduğu meç. 
huldür. üzerinde yalnız kiJ!ük bir 
defter çıknrııtır. Bu defterin benim 
adr~ verilmesi yazılıdır. Giiligo
rum. Adamı tanıyamıyorum, defteri 
okumağa baılıyorum. Bunda, adam, 
vaktile t'ifık olduğu bir kadımn ha· 
yalini kalasında büyülterek kendini 
içlı.iye ve sefahate verdiğini, en kötü 
yerlere devam ettiğini anlatıyor. Bir 
aralık, bu hayalin tesirinden kurtu· 
luyor. Baıka bir kadınla tanırp u
nutuyor. Fakat bir gün tekrar hayal 
avdet ediyor ve zavallının azaplan 
yeniden ve daha şiddetle ba.flıyor. 
Sonra eski sevgilisi lstanbula geli
yor. Birleşiyorlar. Fakat adam ha
yal ile hakikatin birbirlerinden ne 
kadar !arklı olduğunu anlamakta 
gecikmemiştir. Kadın bunun farkına 
Danyor ve bu sefer ikisi birden a11ni 
hayalin /H!fİnden koımıya bafügor
lar. Defterin içinden çıkan bir k4ğıt. 
ta o adamla vaktile Papağan barın
da lconuftuğunu.ı hatırlıyorum ve 
kendi.ini teıhia etmek üzere ha1ta
neye gidiyorum. 

-4-
Erbnden kalkıp hutaneye 

kotlum. Fakat geç kalmıtbm. 
Artrk bana ihtiyaç kalmamııtı. 
Gece yarısı, hasta kendine gel· 
mit ve iyileşmişti. Kim olduğunu 
söylemiş, evine telef on etmiıler, 
gelip almıılardı. Kendisinin bu· 
lunduğu Nale otelinden filin ai· 
lesine hiç kimse bahsetmemitti. 
Bu adamın 11rrı, ailesine kartı 
saklanmıftı. 

Elimdeki defteri ne yapacağı
mı bilmiyordum. Bu defter., meç• 
hal a.ı.. için büyük bir kıymeti 

haizdi. Hem ıimdi hayata avdet 
etmi§ ve ailesine dönmüıtü. En 
iyisi kendisini bulup, defterini 
geri vermekti. 

Hastane koridorundan geçer· 
ken bunlan dütünüyordum. Ka
pıya geldim. Çıkarken kapıcı be
ni durdurdu: 

- Dün alqam getirilen huta
nın defterini tevdi ettikleri zat 
sizsiniz değil mi? 

- Evet. 
- Sizi bir kadın görmek isti-

yor. 1ıte. 
Gayet sade fakat fevkalade 

zarif giyinmit bir kadın bana 
'doğru geJiyordu. Pek genç. değil
'di. Seneler yüzünde çizgiler çiz· 
mitti, fakat henüz parlak bir gii· 
zelliğe sahipti. Yanıma gelir ıel
mez, heoıen sordu: 

- Demek sizi tanıyordu, ve 
size benden bahsetti? 

- Emin olunuz hanrmef endi, 
liendiıini pek iyi tanımıyordum. 
İtiraflarını bana değil, tanıma· 
'dığı bir .kimseye yaptı. 

-Fakat ıiz ...• 
Kadın kızararak sustu. 
- Tekrar ediyorum · hanrme· 

fendi, ben istiyerek kendisini 
söyletmedim, o bana anlattı ..• 

- Evet biliyorum, üzerinde 
bir defter bulup size venniıler, 
halbuki ben her tarafını aradım• 
'dı ...• 

Kadın, birdenbire durdu. Faz· 
la söylediğini anlamııtı. Demek 
"Nale,, oteline meçhul adamla 
beraber giden kadın o idi. De
mek okuduğum hikayenin kah
ramanı bu kadındı. 

Bu kadının kartısında büyük 
bir sıkıntı duyuyordum. Sanki 
elbiseleri artık, onun yabancı a· 
dama ne derece teılimi>:etle ver· 

diğini bildiğim vücudünü örbnü· 
yorlardı, bu kadının, benden def
teri geri iıtiyeceğini tahmin edi
yordum. Halbuki defteri, kat'iy· 
yen sahibinden baıkasına vemıi· 
yecektim. Onun için ben de ausu· 
yor, ona cesaret vermiyordum. 
Nihayet: 

- Tabii, dedim, defteri ken· 
diaine, "bizzat,, kendisine iade 
edecefim. Acaba evini biliyor 
musunuz? 

Kadm bana büyük bir korku 
ile baktı. 

- Ne? diye haykırdı, evine 
mi? F .:kat blimiyonunuz ki? .... 

Birdenbire sözleri daha par· 
laldqtı, aakinlepnif bir sesle: 

- Evet, dedi, hakknuz var. 
Kim olduğunu size hastaneden 
aöylemitlerdir. Adresini telefon 
rehberinde bulununuz. Gider, 
evini ve karısını da prününüz .. 
Ay, durunuz, ben size adresini 
vereyim ... Şiıli, Ahmet Bey so
kak, 3698 ... 

Ve birdenbire, cevabımı bek
lemeden, biraz ileride duran bir 
otomobile atlıyarak uzaklqtı. 

Şqmnıf, kahmıtım. Defteri, 
itdana ıötürüp vermemi tavsiye 
editi pek ıarip bir tarzda olmuı
tu. Bu esrarensiz prabet, gidip, 

------------------
Kuruş 

20 l Fransız ııı .- 1 şilin A\•, 
ı S erlin 742 - 1 per.eta 

S l Mark 
I Dolar ::8,·= 1 .zolotl 

20 litre 1 p engo 
20 f. Belç'ka ı 18,- ı 20 ı ey 
20 drahmi 29,- !O dinar 

20 Jsviçre 824,-ı 1 çervoneç 
20 leva 27,50 ı Altın 

ı florin 85,- ı l\Iecldlye 
20 turon Çek 124.- ı Ilanknot 

Kuru, 
27,-
17.-
50,-
24-
32,-
25,-
68,-.-

ll21,-
34,-

236.-

Çek fiatları (kap. sa. 16) -- --Paris 12-03 Prağ 15,9720 

r ondra 740,50 Viyana 3,9380 
Nevyork 0,47,13 Madrit 5,8134 
Ml'Ano 9.2187 Berlla 1,9284 

Brüksel 3,3958 Varsova 4,(752 

Ati na 739213 Peşte 3,80H 
C nevre 2,42- Bfikreş 80,-
Sof ya 66,20- Relgrat 29,1960 
Amsterdam l, 1708 Mosko\·a 1095,75 

Esham 
Jş banta.sı 9,SO Terkns 28-
Anadolu 18,60 Çimento Ar. ~30 

Reji 4.05 Ünyon dey. 21,90 
Ş r.hayrlye 14.50 Şark dey. 2,75 
Trıım\•ay 45,- ı alya 2,-

Umum! sigorta ı U ı Şark m. ceza 95,-
IlomontJ 21.10 Telefon ıs,ss 

istikrazlar Tahviller 
-

lst. dablll 95,25 Elektrik -
Şarlt d:yollan 3.75 Tramvay 4,95 
n.~1avahhlde 53,- Tune\ 5,-
Gümril1tler 5,10 Rıhtım 18,25 

Saydi mahl 4.25 Anadolu 1 31,20 
Bagdat. 4.50 .. ll 81,85 
.Askeriye - •• mümessil 29 

bu timdi ismini ve hüviyetini öğ- da gördüğüm meçhul adam. 
rendiğim, ve öğrenince ıatırdı· Yabancı ve istifhamkir bakıı· 
imı meıhur adamın hususiyetine larla ilerledi ve gayet tabii bir 
girmek arzumu tiddetlendiriyor- sesle sordu: 

du. - Kiminle müterref oluyo· 
Derhal tramvaya binerek Şiı- rum efendim, bir emrniz mi var? 

liye gittim. Bu adamm evli, ve Nasıl? Beni tanımıyor muydu? 
batta çocuktan olduiunu biliyor· Hayretten donakalmıthm, ne di· 
dum. Kaç defa onun iamini, ha· yeceğimi ıaıınnıştım. Adam tek· 
yabnı gazetelerde okumuttum. rar .etti: 
He-.. OD& ~ ederdi. iLii- '-' 
ta,. fazilet mGkifab için ismi • . •tr ... , '""~ ~, 'Vat? 

O zaıman hiç bir cevap verme· 
den, cebimden defteri çıkarıp u· 
zattım. Adam, önce an1amıyan 

bakıtlarla defteri evirdi, çevirdi. 
Sonra .... sonra, birdenbire oldu-

le mevzuu bahsolmuıtu. 

Hutane önünde rutladığım 
1evgiliıinin verdiği adresi önün
de durdum. Kalbim çarpıyordu. 
Kapıyı çald1111. Bir hizmetçi açb. 
Beyin evde olup olmadıiım sor· 
dum. Daha yeni kalktıimı kah
valb ile meııul oldujunu söyle-• 
di. Maamafih, beni misafir oda-
ama alarak, ıidip ismimi haber 
verdi. 

Salonda bekliyordum. Loı bir 
ıalondu. Camekanlı bir geniı 
kapı ile ayrılmıt bititik odadan 
çatal tabak tıkırtı1arı, çocuk cı
vıltılan geliyordu. Dinledim: 

- Beybaba, bu akıam ne rü· 
ya gördün bakalım? ••• 

Bir batka çocuk sesi ilave et
ti: 

- Her zamanki gibi tuhaf bir 
rüya mı? 
Babaıımn sesi cevap verdi: 
- Her zamanki gibi tuhaf, 

yavrum... Dinle bak, anlatayım 
dün gece, annen beraber, karan
lık sokaklarda dolqıyormuıuz ... 
Derken, bana birdenbire bir fe
nalrk gelmif ... Annen beni he
men oracıktaki bir otele ..... 
Müıfik bir kadın sesi, babanın 

sözünü kesti: 
- Bey, rüyanı sonra anlatır· 

sın, içerde misafir bekliyor ... 
Çocuklar itiraz ettiler: 
- Beklesin... Ne olur baba? 

Anlat ta öyle git. 

Geri çekilen bir sandalya se
sine, babanın fu cevabı karıştı: 

- Olmaz yavrum, misafir 
bekletilir mi hiç.... Hem timdi, 
bet dakikaya kadar dönerim ... 

-1: * * 
içeriye giren o idi. Hastanede 

ve daha evvel de Papağan barın· 

ğu yerde zangır zangır titreme· 
ğe, ıakaklarından soğuk terler 
dökülmeğe baıladr. Dütecekti. 
Kolundan tutup oturttum. Bana, 
ürkek bakışlarla bakıyordu. iki 
dakika geçti. Adam, büyük bir 
cehit aarfediyordu. Nihayet ken
dine gelebildi. Elinin tersile teri
ni silerek titrek, müthi§ bir kor· 
kudan kısılmıf, öteki dünyadan 
gelen bir f 111lbya benziyen bir 
sesle: 

- Anladım, diye mırıldandı, 

anladım..... Fakat çok rica ede· 
rim, sakın karıma bir §ey bahset
meyiniz... Sakın ... 

Gitmek üzere ayağa kalkımıt· 
tım. Kendisini temin ettim. A
dam müsterih olmu§tu. Odanın 

kapısından çıkarken, çocukları· 
na ve karısına duyurmak ıçm 
yüksek bir sesle: 

- Gene beklerim, diyordu, in
fallah bir gün ak§am yemeğine 
beklerim. 

• • * 
Merdivenleri inmiş önümden 

giden hizmetçinin kapıyı açması
nı beklerken, arkamdan acele a· 
cele bir kotuflllla duydum. Ka
ranlık koridorda bir kadın sesi 
kulağıma fısıldıyordu: 

- Sakın, bir daha buraya gel
meyiniz, sakın .... 

Açılan sokak kapısının arasın
dan giren ziya, bu kadının yüzü
ne çarptı. 

Bu, hastane kapısında beni 

bek!i~en kadındı. 
\ .. 

Satılık Dükkan Hiıseıi 
Eminönü MalmOdürlUğünden: 

Ketencilerde Çelebioğlu Aliet
tin maha11esinia Tabmi.anil cad
desinde, Oatünde iki katta birer 
odası bulunan yeni 11 O No. h 
kiıir d6kkinın 37-120 hisseıi 
bedeli 8 sene ve sekiz müsavi 
taksitte ödenmek şartile 3650 
lira bedeli muhammen üzerin• 
den 25-Ağustoa· 932 perıembe 
günü saat 14 te a, ık arttırma 
usulile satılacaktır. Taliplerin sa
tış komisyonuna müracaatları. 

(3834) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu
kuk Mabkeme~nden: 

Beyoğlunda Şislide Vali Konağı cad 
desinde 133) Jo : lu hanede ikamf't ve 
Eminönünde eski 1.aptiye caddesinde 
{6 8) No: lu rnığzıda lastik ticareti} le 
iştigal etmekte iken 1 O 6 932 tarihinde 
vefat eden Konstantin Elı:onomidis velet 

Foti efendinin terekrsine mahkemece 
vaz'iyet edılmiştlr. 

Tıuihi il!ndan itib:ıren eshabı matlup 
ve alAkadaranın bir ay va mirascılann 
üç ay ıarhnda Beyoğlu dördüncü Sulh 
llukuk m:ıhkcmesine müracı:ıtları Jüıu 

mu llAn olunur 
·~-~--~---

1 stanbul Dördüncü icra Memurlu-
ğundan: 

Fatma Hanımın Nemli zade mah
dumu Mitat Beyden istikraz eyledi· 
ği ıoobaliğe mukabil birinci derecede 
teminat irne eylediği Edirne kapıda 
Hatice sultan mahallesinin kayiden 
Köküncüler mevkHnde sof alı çeşme 

caddesinde atik 67 mükeuer cedit 9 
numaralı maa bahçe bir bap hane ile 
gene ayni mahalde atik 67, 67 mü
kerrer cedit 5-7 numaralarla mu
rakkam iki bap ihanenin nısfı otuz 
gün müddetle ihalej evveliye müza
yedesine vazedilmiştir. Mezkur gay
ri ımenkulfıttan atik 67 mfilcerrer ce
dit 9 numaralı hanenin hududu cep
hesi sofalı ~eşme caddesi, sağ tarafı 
diğer Fatma Hanımm hanesi sol ta
rafı medyunenin cedit 5-7 numaralı 
hane bahçesi arkası kökenciler bos• 
tanı ile mahdut alettahmin 194 arşın 
terbiinde araziden 99 arşın murab
_... •t. • •>--1• ~ '·~ ı-~-- :111-
ıi ldikte zemini mozayik taşlik ijzerin-
de bir oda ve merdiven altı kömür
Hi:k ' 'e bir hela zemini mozaik iki gö
mül ti küpü bulunan ' 'e bahçeye met
hali bulunan bir mutfak ye bir ye· 
mele oda!llı mezkur taşlıktan ahşap 

merdivenle bir sofaya çıkılır. Bura. 
da birinde ylikü ,.e şahnişi bulunan 
iki oda bir hela Ye bir gusulhane üst 
katta bir sofa üzerinde küçük iki o
da vardn·. Sofadan camekanlr kapıdan 
zemini çinko döşeli bir balkona çıkılır. 
Derununda borçlu Fatma Hanım sa
kindir. Bahçede iki dut ağacı mevcut 
olup gerek hah~eden ve gerek sokak 
cihetinden methali bulunan bodruma 
giıilir. Cedit 7. No.lu hane zemini be
ton bir taşlık üzerinde bir oda bir 
mutfak, mutfağın zemini tuğla dö
~eli olup bir helfı mevcuttur. üst kat 
bir sofa üzerinde iki oda olup ve de
nınunda borçlunun mahtumu sakin• 
dir. Taşlıkta gömülü bir küp lardır. 
Sahası 66, bah~esi 29 ceman 9:> nr~n 
tcrbiindedir. Hu-dudu: cephesi Sofalı 
çeşme caddt'si, sağ tarafı medyuna 
ait hane sol tarafı :; No.lu hane ,.e 
lıahcef:;i, arkası köküncüier bostanı 

ile mahduttur. Cedit 5 No.lu haneni:n 
hududu: cephesi Sofalı ce me cad
de i, sağ tarafı 7 No.lu hane, sol C'İ· 
heti Zeynel arsasının hane ve bahçe· 
si arkası kökendler oo!ltanı ile mah
dut olup saha. ı alettahmin 5.3 arşın 
bina ve 70 ar~ ın hahce li.i ceman 12:l 
arşın terbiindc sokaktan hanc)e gi· 
rildikk sağda bir aralık üzerinde 
bir oda solda zemini toprak bir mut
fak mezkür aralıktan üı;;t kata crkıl· 
dıkta birisi küçük i<_:içe iki oda olup 
derununda borçlunun hemşir•_si Re· 
rife Hanım sakindir. Hane tamamen 
ahşaptır. 9 No.lu hanenin tamamının 
kıymeti muharnmenesi 1180 lira ,.e 
7 No.lu hane tam kflrgir olup iama
mınm kıymeti muhammenesi 772 Ji. 
ra ,.e ~ No.lu hane ahşap olup tama
mının kıymeti muhammenesi 2:>0 lİ· 
ra olup talip olanlar kıymeti mu
hn.mmenelerine musip miktann yüz
de onu ni betinde pey akçesini ata. 
rak 928-3.151 dosya No. sile 12 Ey. 
lül tarihinde saat 14 ten 17 ye kadar 
İstanbul Dördüncü icra memurlu
ğuna müracaat eylemeleri ilan olu· 
nur. (3619) 

r Takvi°!...-
P-.•mb• 1., 
11 AQustos 1: :.a,ı. 

8 Rebi.ahir 507 
GQn dofU§U 5.05 19,ti 
GUn batt~ı 19, 15 ::ı,34 
Sabah namuı 3,32 ı2.f, 
Öğle 12.19 16,10 
lkindJ .. ı 6 ı: J9,12 
Ak§am " 1 9 l :ı 2(),58 
Yataı " 21.00 3,Ji 
lmsak .. 3 09 sıt5 
Ytlm geçen Jl 214 

GUnler' 

Yıtm kalan l JSO 
GUnler1 I .. ____ ~ 

HAVA - Dün sısakld< teelJ'' 
asgari 17 derece olarak li_, 
miştir. Bugün rü7.gir ~yed' 
sü~atle e.secek, hava ekserı 
olacaktır. 

__ RADVO 
1 Bo~ 

1STANBUL - 18 den 19 : 
gramafon - 19,30 dan ~)O,,, 
Cennet Hanımın iştiraıoıe_.t,. 
20,30 dan 21 e ıkadar g~ 
21 den 22 ye kadar vn~; 
Bey ' 'e arkadaşları tarafıfl tr" 
22 den 22,40 a kadar orkd~ 

ViYANA (517,2 m.) - &:J 
ser, l!l,40 plak, 15 konser, ~ 
ser, 17,45 oda musikisi, 1~ Ilı 
tra. 21 Don Kazakları, 22, ~ 
BCKREŞ (394,2 m) _ısılı 

plflk, 19,10 konser, 20,40 pi 
senfonik konser, 21,15 kOllset'~ 

ROMA (441.2 m) -13,30 °' 
20 konser, 19,45 orkestra k 
plak, 21,.10 musiki. ,, 
UUDAPEŞTE (550,5 nı) ~ 

konser, 13,05 konser, l ko~ 
piyano konseri, 23,30 ju rı 
ı:; çigan orkestrası. ' 
VARŞOY A (1411 m) - 1'ı, 

19.t,!l:i plilk, 16,10 plflk. ı~..; 
18 oda musikisi, 21 hafif Jll 
dans, 23,50 dans. _ j' 

PARlS (1445,8 m) - 1~4 
ro, 20 haber, 20,30 haber, 2ll" 
ser, 22 konser. _ _.,, 

KONlGVOSTER HA VZ~ 
m) - 7 jimnatisk, 7,15 kO 

o , ? ~, , 

oıi<estra ı.o..,.,;, 21,30 d .... ~ 

lSTANBUI; - 18 den 1~ :~ 
gra.mafon - 19,30 dan 20,30 ~ 
Bedia Rıza ,.e Cennet JJ .-:; 
iştirak ile saz - 20,.'30 dan 21 ;_, 'i 
gramafon - 21 den 22 ye lf.•.,1',1 
ve Belkis Hanımların ıiştirP'p 
- 22 den .22,40 a kadar t&Jll0 

trasr. ~j 
ViYANA (517,2 m.) - ? ,...J 

ser - 13,40 Plak - 15 pJa" .~ 
Doktor Kunnert tarafınd~ll ,,
nesinde Türk müdafaası ıi8~ 
f'erans - 18 Konser - .20 
2:~,4:; Konser. tJI) 
BOKREŞ (394,2 m.) - 13 ~ 

14 Plfık - ıs 011kestra 111 tJ. 
19,10 Konser - 20 Konser ;p 
Plak - 21 Keman solo -
vano konser - 22,15 Dans- ~ 
. ROMA (441.2 m.) - l~~o'' 
14 'Musiki - l u,30 Tagan~ı ..,, ıf' 
19,4:i Konser - 21,15 PJalc 
Musiki. ..,, j 
BUDAPEıjTE (550,5 ın.) fil'jtıi · 

J\on er - 13,0;) Çigan 11111 ı1 
le J{onser - 20 .Musiki - ı 
orkestra r. 

0 
1' 

osı,o (1071,4 m.) - ıs.4 ,;. 
- 23.15 Orkestra konser. sP ',J 
VARŞOVA (14II m.) :- : ıs"'" 

- 14,.'l:; Plflk - 16,10 Plak ,, 
dolin konser - 2-0 opera ıfl'' 
Dan~. 45 '! 

P \RlS (14 ı:;,s m.) - 19' ~ 1 

30 dt11' ro - 20 Haber - 21,. ( 
dar konser senfonik. ·zt;rl ,.,l 

l\ÖNJGVOSTERHA' j.P" I 
•ti.,-.- J! 

m.) - 7 I\onser - 13 p]a j\oıır 
ser - 17,30 Kon.,er - 20 
23,35 Musiki. ,,,: 

Matbaamıza gele~ ~ 
K ;,,ı yageı• rt~' 

Ytdi av evvel Ankır•~• Ct~ 
eden "Ankara Kim' sıı;erlefl ıı• ~ 
•·Kım) ııı;rr., artında bir ınc~:dife 
başlıımıstır. Bu mecmua ş Jıılt• ~ 
çıkan ren mecmualarından ıı•dl 
münderecata malıktir Mecl1'

011 
t>ıl 

kim~a cereyınlarının en s e i'tJblJ!, 
pek ciddf ve ilmi bir sıırctt ..pıf' 
maktadır. Okuyucularıını.z• ta 
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ark Malt HulaA s.as Kullanınız sütünüzü arttırır . 
. ÇocuKlar11 kemiklerini 

kuvvetlendirir. 
Denı==·z:-;L-e_v_a_z_ı_m~S-a_t_ın_a_l_m_a~~----u-c_u_z_E_T ____ l_st_a_n_b_u_l _G_u_· m_r_u_· k Muhafaza Baş-

Dailıç, kıvırcık, kuzu sfirülerle •• d •• ı ·· d 
kilo 
ıooo~ 

Komisyonundan : getirilerek tüccarı tarafından mu ur ıJğün en: 
kesilen hileıiz birinci nevi et· 1 ) 18 No. h motörün güverte tamiri keşifnamesioe göre pa• 

~askarn lstfibü: Kapalı zarfla m6aakaaa11: 20·8·932 
ısoo umartesi günü saat 11 de. 

Muhtelif kahnlikta Gırcala: Açık münakaaası: 20·8·932 
s0oo cumartesi günü saat 14 te. 
5000 ~eyaz üstübü l Açık münal<asası: 20·8-932 Cumartesi 

De . lvan üstübü j günü saat 15 te. 
tİba ,:•ı .kunetleri ihtiyacı için münakasaya konulan yukarda 
•tlerd nuktarm yazılı eşyanın ihaleleri bizalarındaki gün ve sa
rtio 'f e Yapılacağından ıartnamelerini görmek iıtiyeoJerin her 
llGıatke Vermeğe talip olanların da teminat mektuplarile birlikte 
bn11 ... •ıka giln ve ıaatferinde Kasımpaşa'da Deniz LeTazım sa· , "441a 0 . 
~ nıısyonuna müracaatları. (3578) 

C::: lstanb,ul Belediyesi 11€>.nları 
ta Mektep inşası 

~tliı~anbul BeJediyes·nden: Çata'ca kaza11 Boyalık nahiye mer· 
lt!ekt Çakmakh, Muha, Tepecik köylerinde inta edilecek d8rt 
ttraktp kapalı zarfla munakasaya konmuştur. Talip olanlar keıif 
ttltltl~nı görmek için her glln Levazım müdilrlüğune müracaat 
)teli ~ rnü~akasaya girmek için teklif edecekleri bedelin yüzde 
lif fil klJçugu nisbetinde teminat makbuz veya mektubu ile tek· 
~d t tuplarını 18 Ağustos 932 perşembe günü saat on beıe 

•r Daioıf encümene vermelidirler. (3653) 

ler Peodikte vapur iskelesinde 
yalnız 64 numarada bulunur. zarhğa konulmuştur. 

2) 17 Ağustos Çar,amba günü ihalesi icra edileceğinden is-
/stanbul Dördüncü icra blemurlu- teklilerin % 7,5 teminatlarile &aat 14 te Başmüdüriyette hazır 

ğundan: 
Tamamına 109:> lira 20 kuruş kıy- bulunmalan. (3982) 

met takdir edilen Bakırköyünde Y:e
ni mahallede Hat boyu sokağında 

Belediye bah~sinin ıkarşısmda iki 
dönüm bir e\•lek 384 arşın terbiinde 
78 rakkamı ~bvaple müfrez hali ar
sanın tamamı açık artırmaya ' 'aze
dilmi;; olup 20 Ağustos 932 tarihinde 
şartnamesi divanhaneye talik edile
rek 5 Eylül 932 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
İstanbul Dördüncü icra dairesinde 
açık artırma suretile satılacaktır. 

Artırma ikincidir. Birinci artır~ada 
300 liraya talip ~ıkmıştır. Bu kerre 
en çok artıranın üzerinde bırakıla
caktır. 

Devit t Matbaası idare 
Komisyonu Riyasetinden: 

Bir sene zarfında matbaada birikeceği tahmin edilen on san
time kadar geniılikte 2000 kilo kenar ve beş santime kadar 
65000 kilo kırpıntı kağıtları müzayedeye konulmuştr. Almak 
isteyeplerin tartnameyi görmek üzere her gün matbaa muhaae• 
besine ye müzayedeye iştirak için de 22· 8 932 Pazartesi günü 
saat 14 te komisyona muracaatlan. c3754) 

Deniz Le,razım Satınalrna Komis
)'Onundan: 

On beş kalem muhtelif boya: kapalı zarfla münakasası 3 Ey-
ve malı.emenin Jul 932 Cumartesi günü saat 14de 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarfla münakasaya konu
lan boyahmn ihalesi yukarıda yaıılı tarihinde icra kıltnacağından 
şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve vcrme{re talip ola
cakların da mDoakasa glio ve saatta Kasımpaşada Deniz Leva· 
zım Satınalma komisyonuna muracaatlar1. (3912) Polj~l~b Belediye Şubeıi Müdiriyetioden: Fener nahiyesi Cibali 

lf-. d"arakolundan sahipsiz olarak sokakta bulunup daireye tes· 
dtir e den 6 adet keçinin sahibi tarihi ilindan 8 gün zarfında 
)ecf tye müracaat etmediği takdirde Fatih at pazarında bilmüza· 

Tamamrna 2757 lira kıymet taktir 
edilen Bakırköyünde Kartaltepe ma. 
hallesinin Demiryolu denilen halen 
millet bahçesi sokağında elyevm be
lediye bahçesinin ön kısmını teşkil 
eden 2.l numarah kayıt mucibince 
3 dönüm terbiindeki bah~nin üçte 
ikisi açrk artrrnnya vazedilmiş olup 
1 Eylül 932 tarihinde şartnamesi di· 
nnhaneye talik edilerek 15 Eylül 
932 tarihine rnüsadif Perşembe günü 
saat U ten 16 ya kadar açrk artır
ma suretite satılacaktır. Artırmala· 
ra iştirak içi11 yüzde yedi teminat ak• 
çası alınır. Müterakim vergi, vakıf 
kareleri mlişteriye aittir. 

\ 
e ••hlacağı ilin olunur. (3991) 

doı.O•kOdar Belediye Müdürlüğfö:;den : Maili inhidam olmasından 
,.,_b11 bel.ediyece yıktırılan Üsküdar iskele meydanındaki beylik 
'-bl •rı bınasından çıkan bir kısım ahşap enkaz mOzayede ile 
~~caktır. Taliplerin 13 A§"ustoı Cumartesi günll saat 11 de 

inene gelmeleri. (3990) 

tıil Beh~r murab ama üç lira ıymet onu an ati yan
di,/erınde Atıkpcışa mahallesinde 75,35 metro murabbaı Bele
l'•n IDah arsa satılmak üzere açık müzayedeye konulmuştur. 
ınn.! olanlar tafsilat almak üzere her gOn levazım mOdOrlOğDne 
tubu:;deye girmek için de 17 Jiralık teminat makbuz Teya mek
llıtı:ı ·9·932 perşembe günü saat on beşe kadar daimt encü-

e llıliracaat etmelidir!er. (3993) 

llle~lediye hastaneleri için bir sene zarfında lilzumu olan ek

ıı,lbe lcıpa]ı zarfla müoakaıaya konulmuştur. Talip olanlar şart
--'1i •lrnak üzere her gün Levuım Müdürlüğüne muracaat et-
-.,h llıGnıkasaya girmek için de :llOO lirahk teminat makbuz 
"-t llıektubu He teklif mektuplarını 1-9-932 Perşembe günü 

on beıe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (3996) 

~ ~---=-is~t.--,:ıEr-v~k-af=--=M:-:-:-d.---=i-:-:la~n~la_n __ 
•lı.ııe ve mevkii Sokağı No. sı Cinsi Mnddeti 

4-ubtG 
vakd hanın 2·ci kahnda .. 

ican 
Oda 1 ·sene 

" ,, ,, " " " .. .. ,, 
" " " " " .. " " " " ,, 

" ,, 
" 1-ci 

l\•dık " 

12 
14 
16 
18 
11 

" 4-10-932 ta-

C-dd ~ Osman ağa Bekçi 17-19 
Snıe e 0ıtanı Cami ittisalinde 276 

Ynıaniye El maruf Medrese 11 B~~aka 
~~ na~ 
~tı •ıra odalar hanmda 1-ci katle S Oda 

Takyecifer 77 Dükkanın 
l " Ol>arı 3 hissesi 
l~'"'Rik Karabaş Mektep çıkmazı 40-38 Arsa ,, 

6y Kozyatağı 28 Dükkan ile 3·ıene 
Ç•tı1 havuzlu bahçe 

8 Çadırcılar 121· 123 Dükkan t • sene 

rihine kadar 
H 'lne 1 · sene 

,, 

" 
" ,, 

lcra ve iflas kanununun 119 ncu 
maddesine tevfikan haldan tapu si
cillerile sabit olmayan ipotekli ala
caklılar ile diğer alii.kadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
nnı ve hususile faiz ve masarif e da· 
ir olan iddialarını :ilan tarihinden 
itibaren 20 gün Jsinde eYTakı müsbi
telerile bildirmeleri Uzımdrr. Aksi 
halde haklan tapu sicillerile sabit 
olmayanlar satış bedelinin paylaş. 
mumdan hariç !kalırlar. Alii.kadar
Jann işbu maddei kanuniye ahkamı• 
na göre hareket etmeleri Ye daha 
fazla malUmat almak istiyenlerin 
929-246 do ya numarasile rnemuıi
yetimize müracaatlan ilan olunur. 
(3632). 

fstanbul Sekizinci Icrasından: 
Bir borcun temini istifası için 

mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer bin liralık gayrimüba· 
dil bonosu 15-8-932 pazartesi 
günil saat 11·12 de açık artır· 
ma auretile satılacağından isti
yenleria lstaobul Esham ve 
TahviJit borsasındaki memuruna 
müracaatlan ilin olunur. (3615) 

İstanbul 4 üncü fera Dairesinde~ 
Hiristo oğlu Nıkola Panayo· 

tun Madam Eleni Petridi binti 
Ligordan istikraz eylediği me· 
bahğa mukabil vefaen mevruğ 
Galata da F ermeneciler Cadde
sinde eski ve yeoi 23 elyevm 
28 No. lı bir bap dükkan otuz 
gün müddetle ihalei evveliye 
müzayedesine konmuştur. 

üık 

' 
lerinin en 

büyiik ı'azü esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 
----

1 VE Muktesit 

Ohatde derhal 
Yetiştirmek. 

Zlraa 
1 ~i rtı~~lda rnevkilerile cinsleri muharrer vakıf emlAk hizalannda

ltı_ıeı ~ttler ile kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuıtur. 
'-t. l':~ A~uıtosun 13-cü Cumartesi günü saat 15-te yapılacak
'ıQdflti pl~11n yeym ve saati mezkure kadar Çenberlitaı'ta Evkaf 

Yehnde Alcarat Kalemine müracaatları. (3457) 

Hududu S11ğ tarafı Hacı Mu· 
hiddin bir tarafı Hayri beyin 
dükklnları arka tarafi kale ıfu· 
varı cephesi Fermeneciler cadde· 
sile mahduttur. Mezkur dükki· 
nm zemini tahta döşeli, üstn gal· 
yanizli aaçla mestur olup deru· 
nunda borçlu sakindir. Kıymeti 
muhammenesi tamamı 675 lira 
ve mesahası dokuz buçuk met· 
re marabbaındadır. Talip olanlar 
kıymeti mubammenesinin Yüzde 
onu nispetinde pey akçesini ala
rak 928· 8463 dosya numarasile 
12· 9. 932 tarihinde saat 14 den 
16 buçuğa kadar lstanbul Dör
düncü icra memurluğuna müra· 
caat etmelri ilin olunur. (3613) 

Baakasıa-~n 1 

Ankara caddesinde 

()"'··" Kiralık 
ey hanında - Görmek ve kiralamak 

Odalar 
için 

BiH n u ~ ıı 
yurduna müracaat. 
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Itriyat fabrikası müstahzaratı en yüksek ailelerin ve ecnebilerin rağbetini kazanmıştır· 
Kolonyaları,kremlf'rJ, sabunları, rujları, traş kremi, biryantinl, diş macunları, pudrası, esansları, AvruP

4 

müstahzaratına faik olduğunu müttefikan kabul etmişlerdir. f>eposu: Eminönü Necip B~y ıtriyat mağazası 
~ .. it' •• - : • ' • • • • • 4 • • • ,, • 

A EVROZiN -~, Fabrikası 
Sipahi oğlu Hamit 

Çay ve yemek Takımlar1. 
Karyola örtUleri. 

~luz ve çama!arhk bezleri. 

.. Avrupa malından dttha muvaffak 
ve hesaplı yerli malıdır. 

., • .-- Sergideki meşherinl z=iy::::a:r:::e:t ==e=d=in=l=z=l =:=.11"' 
1 

• 
1 fv1 E E 

Köprüden 6,30- 8,20- 9,30-11,40 da Haydarpaşaya hareket eden 
n.. vapurların trenleri ve c,•ma sabahları ilaveten 7 vapurunun treni 
5J&3 membalara kadar ~iderler. içmelerden son tren 15,55 dir. 

Deniz 
nundan: 

Satın alma komisyo-

20 Ton Makine yağı: Açık münakasası 13 Ağustos 932 cu
martesi gün saat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için münakasaya konulan yukarda 
. miktarı yazılı makine yağının 2 Ağustos 932 tarihinde yapılan 
münakasasında verilen fiatlar gali görüldüğünden yeniden müna
kasası yukarda yazıh gün ve saatte icra kılınacağından şartna
mes ini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacaklarıo 
müna~as3 gün ve saatinde teminat makbuzlarile birlikte Kasım· 
paşa'da Deniz Levazım satınalma kom ~vonuna miiracaatları. (3902) 

mallar sergisinde en 

edılen ziyaı et • 
pavıyon 

En çok beğenilen 
kumaş müsabakası 

al8ka uyandırdı 

Celal - Ergun eczahanesi müs
tahzaratındandır ve emsali ara
sında fevkalade tesiratı itiba· 
rile bütün Türkiy ede mzharı 

takdir olmuştur 
Diş, baş ve romatizma ağnları 

ZiN 

RSA p ZARI 
S. ahibi: Sipahi zade Hasan Hüsnü dDi rı:ıİ 

Mücssesatı, her gün mütezayit bir rağbetle yül<sek sınıf halkı mızın 
tehacümüne sahne olmakta.dır. )Alt 

Her nevi nefis, dayanıklı ve ucuz ipek liler vesair milli Bursa mamu rıı 
HANIM EFENDiLER ! Karannızı vermeden cvvel,bir defa da Bursa ra;arıı:ı4 
muhakkak ziyaret ediniz. Merkezi: lstanbul Suıtanh9marl'I o. ~~i 
Şubeleri: Beyoğl u lsükl:ll caddc~i No. 376, lstanbul Boğ"çckapu flase 
h lı • 

tedavi edilir. 11' 
Celal Ergun eczahanesi asrı- · ıstanbul Merk.ez "Kumanda t 

mızın terakkiyatına uygun bir daP• 
• şekilde tesis olunmuştur. lığı Satanalma Komisyonun bO 

................ , E-NVER ................ k bBu
1 

sden
1 

e m
1 

ekteTbimbize Etam devrelik. lise mezu~la~mdan ştea::jtİ f:............. . ............ ii a u e i ece<etir. a ip, ezacı ve ımya~er olma t< ve . ·yet 
~i Z !~ anlamak istiyenlerden lslanbul'da buluoan!ar Me ktep Müdırı ti' 

•• :: k alemine Ankara'dakiler Sıhhiye Müfettişlig~ ine lzmir ve cil'arbııl' 
•:·.: Yerli malı siyasetinde tam bir :: 
:: :: dakiler lzmir Müstahkem Mevki baştabipl i ğine sair mahalde 3ı 
.. muvaffakiyet kazanmıştır. :.:. .. "'' ii G ZO' ar 1 :: lunantar ise en yakın Kolordu ve Fırka baştabiplerine mur.. .. 
fj g eyliyeceklerdir. Taliplerden iyi derecede not alanlarla Fra~s•;s41 
H her yerde arayınız. Tamamen i~ ya vukufu l:.u~uaanların tercihen alınacağı ilan o!unur. (140),V 
Si şekerden ve halis meyvalardan is -- A 
İİ mamuldür. Sıhhatini sevenlere E ~ııı!!======= 
Jİ yegane tavsiyemiz şudur: j~ - . . .. . . . .. er~ı~ I! Galatasray yerli mallar s ergi· U Türkiyede ~ırin.cı olara c ~on modcl.~er ~ze~ıne yerlı zarıf ve Juhs kadın ve ; ttl' 
.: · d k. h • d b. d k.k :: çanı:ılan ıllialıne muvaffak ve muşterılerınin fazla rağbetıne mazhar oJaı ı.ı, di 
:: sın e ı meş erın e ır a ı a :: . k b 1 1 .. ' 1 · · ·ı· t· tl k eh ,·eıı Si • • :: lsmarlama ve tamırat a u o unur ve sur at c yetıştırı ır ıa arı pe 
::::::::::::::~,tevakkuf edınız .• ::::::::::::m Beyoğlu : lstikla.l caddesi Elharnra pasajında numa.r 3 

1 

Pudralar• en meşhur 
A ' 1rupa pudraları <'ya
r111da,1ır. 

Gtlbtasaray sergısrn
<leki. tenzilatlı fintler<lcn 
istifötle edinız. 

Yirmi dirhem benzinle yani; 60 
para ile beş saat 250 mum 

kuvvetinde ışık: 
Müteaddit lambalar, fenuler, ocaklar .. 
·, "r hiri birer şaheserdir. Yerli Mallar 
_ : . .- ı f' td meşheri ziyaret etmeniz. 

·r , ·ı ıtiniz iktizasındandır. 
M.acidl ve Fabrikatörü 

Ga.latada Perşembe pazarında 
T icaret Hanında 

Mehmet Sadi 

Satdık - üsküdar iskele civa rı 
üs. bankası yanında 8 No. dükkıln 2000 
ve üskiidar Kapıağası bos t anı 2500 lira· 
ya sa tılık, müstecirleri vasıtasi l e sahibine. 

-

TÜRKİYE i 

--~--~~~----~~--~A 
5 ve 6 numaralı vitrinleri · --v aıımı-- Doktor 

Hafız Cemal ELİTE 
siz de görüp reyinizi veriniz 

. • ı ::~·.· ·<" j!I ... , . •• 

..----- KA ')RSEL 
Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketi 

Karamürsel fabrikası mamulatından kumaşlar, battaniyeler ve 

1apkalar safi yündendir. Piyasadaki buhran nazarı dikkate alına· 
ra i< fiatlarda yüzde 30 tenzılat yapılmıştır. Paranızın memleke· 

tinizde kalmasmı isterseniz yerli mah kullanınız. 
K.arnmürsel fabrikası mamula!ı Avrupa mallarım arat
nıyı1 cak mükemme'iyette dir.Galatasaray yerli mallar sergisindeki 
.,,. meşherini ziyaret ediniz. 

T 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sa oayl kurları. 
Her perşembe ve cuma günü saat 9 ila 12 arasında kayıt 

'. • ·'• . .. 'i • . " muamelesi yapılsr. 

Adres= lstanbul Ankara caddesi 
Vakır yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.7832idare 2.4370 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone şartlara: 
ı 3 b 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

ilin şartlar1mız: 
- Rcsıni l lususı 

Saan 10 Kş 12,50 Kş. 
Sanlimı 20 ~ 25 

KUçUk iUin şartlarımız ~ 
ı :ı ,1 ,. l - 10 Ue l alı 

30 50 tı 5 75 100 Kuruş 
A - Abonclerirnızin her üç aylı · 

1ı 11 için bir defo m1:ccancnriir 
B - ,4 satırı geçen ilılnl:ırın lazla 
satırı için 5 k ur uş za mmolunur 

VAKlT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asrm. Umu mi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahm~t 

Dahili Hastahklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saa t (2.30 dan 5 e kadar t stan· 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 

muayene ve tedavi eder. Telef on: Is· 
tanbul. (2.22.398). 

Y erliinallar Sergisi~; 
de en Fazla rağbe 

MAZHAR OLA~ 
_Çikolata~ 

Azım 
NVASI 

- -
Yüzde Yirmi TenzlU\t ,, 

Muhterem müşterilerimin müesseseme karşı gösterdiği te~e"e 
cüh ve alakaya bir mukabelei şükran olmak üzere toptall 

pe: d::ende s atış ! arda yiizde yirmi t enzilat yapılmıştır· olJ' 

Yerli Mallar S ergisindeki Pavyon ve Çemberlitaştald 11 

mara ' ı mağazamızı teşrifiniz ıica o lunur. ıtıJ 
Mehmet gaı 1 

~-

M H O_ l U ~ ~ Jj 
Her Yerde Arayınız. 

s6' 
Umum deposu~ Yenlpostane karşısında Eskizaptiye Caddesi No. 20 Tel· 

22 
- ,il .... 


