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Keriman H. mllaabak•ya İpek.itten yapılan 
nefla tuvaletle girdi, bir kat dalla gür.elletfi 

KJ'f'p Kertmanı-Yerliiilaii&r aergtalncle 
sörilnllz 

idare Telefonu: 2'370 CUMA 12 - Ağustos· 1932 es ıncı ay) Talırir Telefonu: 24379 Sayısı S Kuruı 

Yarınki nushamızda 

Yeni tefrikamız 

CASUS 
Bu lngiliz casusu ltalyada Enver 
Paşanın üç cn~usunıı t:ıkibe memur 

::dilmıştır. 

GI * B 

SPOR sayfası 
GI * e 

Yedi devler masalı 
Kastamonu meb'usu: Velet Celebi 

VAK 1 T 

Piyango 
DUn ~ekllmeğo 

başlandı 

Yeni tertip byyare piyango
sunun birinci 1 eşidesine dün bat· 
lanmış, sekiz yüz numara çekil
miştir. ikinci büyük ikramiye, 
15000 Jira 28719 numaraya çık
mıştır. En büyük ikramiye 30000 
lira dün çıkmamış, bugüne kal
mıştır. Dün çekilen numaraları 
sıraya konmuş bir halde iç sa
hifelerimizde bulacaksınız. 

Çorapsız gezen hanımlar ço" aldı 

- Aman Efendi, bizim Sadık Bey artık çoıuauna 
çocuauna bakmaz . oldu. 

- Herden anladın ? 

Her gün 

% 
~ 9:}0 da. 
466,060 

Şu sırada. dünyanın hangi kö 
ıesinde iti >:olunda bir müe11eae, 
kazancı artan bir ticarethane 
vardır? Böyle bir müeueaenin 
mevcut olduğunu söyliyecek kim 

ae mevcut olmadığına kaniiz. 
Yalnız latanbul tramvay tirketi 
müıteana... . 

Evet, bir çok ticarethaneler 
(Devamı 4 ncü sayıfada) 

• ' . 

a iki Türk 

Zaro /.ğa 

Rekor şampiyonu 
Avrupada teşhir 
edilip onun bu

nun cebini 
dolduruyorlar .. Keriman iL 

Zaro ağa da 150 küsür senelik yaşı ile Avrupa ve Amerikada 
bir rekor lurdı. Fakat bunun parsasını hili bir takım Yahudiler 
toplıyor ve biçare asırdide ihtiyar hail Avrupanın bir k&feıinde 
ona buna teşhir edilerek bunların cebini dolduruyor. Kendisine 
bu ticaretten boğaz tokluğundan batka bir istifade temin edilme
diği ~elen haberlerden anlaşılmaktadır. 

Zaro ağa başkalarmı zeng!n etmekle meşgulken ve bili mem
leketine avdet edem~zken Keriman Hanım da Avrupada glizellik 
rekorunu kırdı. Fakat göriilüyor ki o da o gazinodan 6tekine g6-
türülerek ve sahil şehirlerde keyf s6ren zenginlere tetbir edile-
ek bu müsabakayı tertip edenlerin cebini doldurmaktadir. 

Keriman Hanımın ~çen sene Tstanbutda bir ptAJ Aleminde ahnmış resmi 
( X işaretlisi Kenman Hanımdır. ) 

Paris, 11 (Hususi) - Keriman den bepıi davet ediyor. (Dovil) 
Halis Hanımın buraya ne zaman den sonra oralara da gitmesi 
geleceği malum değildir. Çiinkil muhtemel g6rünftyor. 

- DUn kızını cad~aoıin ortasında çorapsız gtirdUm • 

etli Mallar Sergisiİıe 
dünya güzelini sahil şehirlerin· (Deoamı 4 ncü BalJlfadaJ. 

Ait 
c 

Resimler iç 
• 

ahıf eler miz e 
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1 o 1 Telgral Haberleri ı 0 ! içini kim yiY~ Alçaklar 

Memleketleri 
Aleyhine ecnebilere 
Propagandadıln 
Çekinmiyorlar!. 

Ahmet Reıit imıasile 1 SO 
likler tarafından Cemiyeti Ak
vam reisi M. Himansa Fransızca 
açık bir mektup gönderilmiştir. 

Bu hayasız matrut Türkiyenin 
Akvam cemiyetine kabulü me
rasiminde M. Himansın irat et
tiği Kemaiist Türkiye hakkında 
çok teveccühkir ifadeleri muh
tevi nutkundan dolayı teessüf 
etmekte ve dolayısile cümhuriyet 
Türkiyesi aleyhine ağıza alınmaz 
şekilde hainane tefevvühatta bu
lunmaktadır. 

Vatana hiyanetlerinden dolayı 
Türk topraklarında oturmak 
hakkı Lozan muahedesile selb
edilen bu adamlardan bundan 
başka ne beklenebilirdi. Bu 
adamlar mmı mücadelede, yap
bklan hiyanetteo nedamet ede
cekleri yerde memlekete ıuikast 
için bili fırsat kollamaktan çe
kinmiyorlar: 

Kalamıştaki kır 
Tiyatrosu 

Oy11nler1n erkence ba,ıayıp, 
nihayet on ikide bitmesi daha 

do9ru olur 

Bu sene Kalamış caddesinde 
elektrik deposu yanında ıimôiye 
kadar boş duran bir bakla tar
lasının bir köşesinde Kır tiyat· 
rosa yapıldı. 

iptida teaia yapan karakaz Hu .... 
ıeyin kumpanyasıdır. Ara sara 
muhtelif oyuncu grupları da ge
liyorlar, aynı sahnede oyun ve
riyorlar. 

Eıasen ak§Amları oldukça ses· · 
siz olan bu muhite böyle bir kır 
:iyatrosunun gelmiş olmasına mem· 
nun olmak lazımdır. Çünkü hal· 
kın eğlence ihtiyacını iptidai bir 
şekilde bile olsa temin edecek 
bir vasıtadır. 

Fazla olarak tiyatronun fiab 
adam başına on beş kuruı du· 
buliye gibi cüz'i bir para oldu
ğu için bu ucuzluktan en fakir 
halJc tabakası bile istifade ede
bilecektir. 

Nihayet akıamları açık hava• 
da biraz vakit geçirmek ihtiya· 
cında olanların az bir masrafta 
bir ihtiyaçlarını temin ettiği için 
teşvik edilmiye liyıkbr. 

Yalnız karilcrimizden birinden 
aldığımız bir mektupta bucibetler 
kaydedildikten ıoora bir nokta
ya İfaret ediliyor : Bu kır tiyat
rosuna akşamları ç.ok geç baı· 
)anıyor. Ve oyunlar çok geç 
bitiriliyormuı. Yani saat gece 
oo buçuk ve on birde oyuna 
baılanıyor ve ancak bir buçuk
ta nihayet buluyormu1- Bundan 
hem oyuna gelenler, hem etraf
ta oturan komıular rahattız olu· 
yormuı. 

Kalamış lstanbulun sayfiye 
mahallesi demek olduğundan 
burada oturanların sabahları 
erken kalkmak ve Istanbuldaki 
işlerine gene erken inmek mec
buriyetinde bulundukları malum
dur. Bu itibarla bu gibi oyunla· 
rın nihayet saat on ikide bitmek 
üzere tertip olunması daha doğ-
ru olur. Bu cihetin belediye 
idaresi tarafindan nazararı dilc
kate alınmasını ve icap edenle· 

1 ................ : ........................................................................................................................... -·--· ................. _. ( Baınıakalenıizdcn d • 

ile birleşerek Hit~ercil:. 
dillerine mukabil şıdde 

Yunan Meclisi f Çarşa1nba günii toplanıyor 

M. V enizelos , 
dört senelik 

nutkunda hüki'ımetin 
icraatını anlatacak! 

Başvekil , " intihabat serbest olacak, fakat rejime dokunul
masına müsaade edllmlyecek ! " diyor. Muhalif gazeteler, 
htlkllmet aleyhindeki şiddetli neşriyata devam ediyorlar 

Atina, 10 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Yunan Başve· 
kili M. Venizelos, bugün Av· 
rupadao dönmüştür. Nazırlar, 
kendisini istikbal etmişlerdir. 
Ahali, kendisini alkışlamıştır. M. 
~eoizeloı, gazetecileri nezdine 
kabul ederek, şu beyanatta bu· 
lunmuttur: 

- Görüyorsunuz ki geldim. 
Bunu size söylemekten makıa
dım, aranızda bulunan bazı ar
kadaşlarınızın hakkımda hayal 
ve tasni mahsulü olan bir takım 
şayialar yazmış olmalarıdır. Hem 
de daha zinde ve daha ziyade 
çalışmak arzuıile dönüyorum. 
Muhalefetin en çok istismara 
çalıştığı meselelerden biri de 
bankalara mevdu olan ecnebi 
kambiyoların drahmiye tahvili 
keyfiyetidir. Bu tedbiri bütün 
ruhumla ve kalbimle tasvip et
tiğimi ıize kat'i surette beyan 
ediyorum. Bu tedbire baş vur
makta kat'i zaruret vardı. Şüp· 
hesiz bazı şahıslar bu tedbirden 
zarar göreceklerdir. Fakat hilkfı
met birşeye karar verdiği zaman 
şahısları değil, heyeti umumiyeyi 
düşünür. 

Müteakiben M. Venizelos in· 
tihabata ordunun ırüdahale ede· 

:~?e 1cr~ e. itemeyeceğine da~t 
olan şayiaları tekzip ederek şöyle 
demiştir : 

ispanyadaki 
Kıyam hareketi 

Gelen son haberlere göre, 
tama11tlle akamete uaramıştarl 

MADRIT, 11 (A.A.) - idare 
tarzına kartı tevcih edilen umu· 
mi teıebbüs, Madrit'te muvaff a· 
kiyetsizlikle neticelenmittir. ü
mit ve intizar edildiği veçhile En 
dülüs havalsinde alınan tiddetli 
tecrit tedbirleri, jeneral San·Jurje 
nun Sevile'de yapmak istediği 

hükUmet darbesini akamete uğ· 
ratınıfbr. 

Filhakika, sabahleyin erken
den alınan haberlere göre Seville 
deki muhafız kıt'alar ve San·Jur· 
jo'ya tabi olan belde muhafızları 
hükumet kıtaabna teslim olmuı· 
lardır. 

Taraftarları tarafından yalnız 
baıına bırakılan jeneral ile oğlu 
yüzbaşı San·Jurjo, jeneral H ar
raiz ve kaymakam Estevan in· 
f ante, biraz ıonra Seville civa· 
nnda tutulmu9lardır. Binaenaleyh 
hu hareket tamamile baıtırılmıı· 
tır. 

Brezilyada lhtllAI 
Londra, 11 (A. A.) - "Times" 

gazetesinin Buenoa Ayresten 
istihbarına göre, bütün cephede 
federal kıtaatm karıısında mü 
kemmel surette teçhiz edilmif 
Sao • Paul'lı mevki almı§tır. An 
cak bu 60.000 kiti diğer Brezil
ya eyaletlerinin sarih ıurette va 
ziyetlerini tayin etmelerine in • 
tizaren tedafüi vaziyetlerini mu 
hafaza etmektedirler. Bunlar, 
bilhaaaa Santo - Catherina eya -

- intihabat tam maoasile ser· 
best olarak kanuni müddeti zar
fında yapılacaktır. intihabata va
ki olacak her hangi bir müda
hale, hangi taraftan gelirse gel
sin şiddetle men ve tenkil edi
lecektir. Fakat eğer intihabattan 
sonra lıükfımet şekli tehlikeye 
düşecek olursa, rejimin tağyirine 
teşebbüs edecek olanlara karşı 

koyacak olan askeri recül, mil
letin şükran ve minnetine Jayık 
olacaktır. 

M. Venizelosun bu beyanatı 
pek derin bir tesir uyandırmış· 
tır. Bilhassa hükumet şekli me
selesi hakkındaki sözleri, kırah
yet taraftarlarına karşı pek ma
nidar bir ihtar mahiyetınde te
lakki edilmektedir. 

Meclls toplanıyor 
Atina, 11 ( Hususi muhabiri

mizdan)- Önümüzdeki Çarşam· 
ba günü meclisi meb 'usan :son 
içtimaını aktedecek, bu müoa· 
sebetle başvekil M. Venizelos 
bir nutuk söyliyerek hükumetin 
dört senelik icraat Ye faaliyeti 
hakkında izahat verecektir. Mu .. 
halif siyasi gazeteler liderleri, 
ibtiv,11tkaraoe ıbir b.u. '-
talili> etmektedirler. Rakat mu· 
halif gazetc:ler, gayet şiddetli 
neşriyatta bulunuyorlar Muhale-

Bulgar 
Kabinesinde 

Bazı deAlşlklikler mi olacak ? 

!!ofya 11 (A.A) - Balkan hu
susi muhabirimizden : Bir müd
detten beri demokratlarla çiftçiler 
arasında hububat ofisi mesele
sinden ve diğer dahili mesele
lerden çıkan ihtilaf dolayısile 
için için bir buhran geçiren Bul· 
gar kabinesinde bir tasfiye ya-
pılması ve hühfımetteki 3 <.iftçi 
nazırdan ikisinin değiştirilerek 
çiftçi fırkası umumi . katibi M. 
Virgildimof ile gene çıftçi fırka· 
sı erkanından Sobranya ikinci 
reısı M. Nikola Zahariyeff'in 
münhal kalacak nezaretlere alın
maları kaviyen muhtemeldir • 

Blok hükumetine mesnet teş· 
kil eden fırkalar arasındaki bu 
günkü keşmekeşe bir nihayet 
vermek ve bu suretle büyük 
meselelerin halli sırasında mem· 
Jeketin müttehiden hareketini 
temin etmek üzere bu tasfiyenin 
zaruri olduğu kanaah hükumet 
mahafilinde de hakimdir • 

Türkiyeoln sınat sa
hada terakkisi 

Londra, 11 (A.A) - Türki
yedcki büyük Brita~ya sefareti
nin ticaret ateşcsı tarafından 
verilen raporda, ezcümle Türk 
bükümetinin ittihaz etmiş oldu
ğu tedbirler sayes"nde sınai sa
hada ehemmiyetli terakkiler ta
hakkuk ettirilmiş bulunduğu ıs
rarla kaydolunmaktadır. 

Maaşları kesilen 
malullere maaş 

Ankara. 11 (Vakıt) - Maliye 
veki~eti evelce maaşları kesilen 

fet gazetelerine göre, muhalif 
fırkalar, müşterek bir beyanna· 
me neşrederek, blltnn tekziple· 
ı e rağmen hükQmeti askeri ce
miyetler teşkil ve tesisini teşvik 
ve tahrik etmekle ittiham ede· 
ceklerdir. 

Muhalif gazeteler, ordudan 
başka donanma zabitleri arasın
da da bir askeri cemiyet teşek
kül ettiğini iddia ediyorlar. Do
nanma kumandanı bir tebliğ 
n~şrederek bu şayialan ret ve 
tekzip etmiştir. 

Kamblyolar1n tahvili 

Atina, 11 ( Hususi muhabiri· 
mizde) - Bankalara mevdu olan 
ecnebi kambiyolann drahmiye 
tahvili layihası, Çarşamba günü 

meclisi meb'usana tevzi edile
cektir. Liyiha, yeni meclisi 
meb'usan tarafından tastik olu
nacaktır. Kanunun makabline 
şumuln olmıyacak ve kDçfik 
mevduata dokunulmayacaktır. 

Sellnlktekl hadise 

Atioa, 11 ( Hususi muhabiri
m izde) - Selinikte demir miğ· 
ferliler cemiyeti efradiyJe komü· 

meJer vukubulmuştur. iki taraf 
arasında kurşun taati edilmiş, 
sekiz kişi yaralanmııtır. 

Japon - Çin 
Boğazlaşması 

Mukdende Çinli gönDllUler 
tarafından yanıınlar çıkarıldı 

Pekin, 11 (A.A) - Söylendiği· 
ne göre Mukden de bllyilk yan

gınlar çıkmıştır. Bu yanğınların sivil 
elbiseli çinli gönülJüler tarafından 
ika edildiği zannı mevcuttur. 

Çin menabiinden gelen haber
ler, Mukden şehrinin askeri nok· 
talarının Japon tankları taraf n· 
dan muhafaza edilmekte bulun. 
duğunu ve şehre her istika
metten hücum eden gönüllüler 
karşı Japonların şiddetle muka
vemet etmekte oldukları bildiril
mektedir. 

Bundan başka Çinlilerin Tou~ 
rant ve Mukden tepelerine ha· 
kim olan noktaları ışgal ettikleri 
söyleniyor. Japonlar birçok 
şüpheli eşhas tevkif etmişlerdir. 

Yeni Romanya 
kabinesi 

Bükreş, 11 (A.A) - Romanya 
kabinesi şu suretle teşekkül et
miştir: 

Başvekil ve Hariciye Naıırı 
M. Vaida, Maliye Nazırı M. Mi
neresko, Adliye Nazırı M. Papo
viçi, Dahiliye Nazırı M. Mihalake, 
Sanayi ve ticaret nazırı M. Mag· 
dearu, Ziraat nazırı M. Eitzesco, 
Mesai nazırı M. Ioanitzaesco, 
Münakalat ve nafia nazırı M. 
Tirto, Maarif nazırı M. Gusli, 
Ordu nazırı Jeneral Sansonoviçi, 

Yeni kabine saat 14 te yemin 
etmiştir. Eıki kabinedeki mUste
şarlar ipka olunmuşlardır. M. 
Hali a ve M. Hateo ano da 

ler alıyorlar. Bu suretleok 
yanın mukadderatı b bO 
fırkalar arasında açılan ~ 
cadelenin akıbetine ıııu• r 
istikamet almış buluouyo ' 
kikat halde ise cevizi p•Y 
yani Almanyada iktidar 111 

geçecek olanları tayın ~ 
vazifesi bu günkll b~ 
sellhiyeti haricinde iJdır. 

Çünkn bu salahiyet L •. -· 
yeni toplanacak Rayitt•i..;, ""tı •e 
ile Reisicümhurluk nıak• et ~ ........ 
bir ıeydir. Bununlaberıb .._t "lı 
Papen'i takviye eden f oO ~ .~ 
ıer'io elinde de Alman dl ~~t 
milliye kuvvetleri bufUo t.... ~ 
göre bunlar ile mDcadele '1\ 

iktidar mevkiine geçaıek ~il~ 
bir mesele değildir. , ~, 

.-:.ıo 
Bakalım, nihayet ce•.-. ~,d 

kim yiyecek, kabuklan ki ~ 
hisselerine düıecek ? ~ taı • 

Mehm•~ ~ 

Muğlada Şidd ~G 
Bir zelzele 

Yüz ev yıkıld! 
lzmir, 11 (Vakıt) - V 

gelen bir telgrafa g6re 
viliyetinin Daday kazısıllcll 
detli bir zelzele olmut fi 
ev yıkılmıştır. Bir çok ~ 
yaralanmıı ve enkaz alt-" 
laolar da ölmüıtür. ..J 

lzmir Hililiabmeri fe1'7 
delere ilk yardım olmak 
yOz çadır göndermiıtir. 

A;k;..~;i•(A.'A)·:_ Se?ı 
ta bulunan dahiliye vekili~ l 
Kaya bey zelzele haber . 
almaz Barlından Muğla 
ne bir telgraf çekerek 
zedelere teessllr beyan ff 1.. \ 
yellerinin bildirilmesini ., i "r 
yetçe kendilerine yardJ!' I 
derhal icap eden tedbirleri' ~ 
masını bildirmiıtir. .._, ~ ~ 

Hlllllahmerln yardi~ \'t 
Ankara, 11 (A.A) - tPll"I. ti.. 

ahmer cemiyeti umumi . ' 
Dadaya felaketzedeleri 1r ~ 
ve Acil bir yardim olaı~j~ 
seksen çadırın Muğla f1 

g5nderilmesini Eskişehir 
ahmer merkezine tebliğ et 

Cemiyet, Erzurum seyll'&r.J 
rine de yardım için ~ 
viliyetine bir telgraf ÇC /. 
yardıma muhtaç olanlırJll 
tarını sormuştur. /' 

Bütçe izahnaııı' ---- ,,. ... 
Eski borçlar için yU•1•~J falzll bonolar veri ~ 

Ankara, 11 (Vakit) -:' V" 
izahoamesi tabedilaıitl~· ~ 
yellere tamim edilecekb~et~ 

lzahnameye göre bOkO b°'!I 
nihayetine kadar ~laD ~ I 
için yüzde beş faizlı ~e·ıı".~,1 
muamele görecek tıb~o~) 
rilecek sabık hDkfınıel . ,.i 
da yüzde iki faizli yirOl•lıtİ'~ 
imhalanır tahvilit vereee ~ ~ 
931 seneleri nibayetiO~,t ~~ 
olan borçlarla aynı seO t ;~/ 
fmda verilemiyeo tek•11 çO'İf ·~ 
yeleri bütçelre mevzu ıe ,;ıe ~-
ler düyunu faslından sır• ti. 
cektir. ıılı '!~ 

T ahviJJer metruk e~ ,dJJ':J 
larında baıabaş kabU ... ~ 
depozito olarak kull•~ ~· 
ve eski ıenelar veri'' 
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ı::~~h1li bir doktor 
r ert tetkik 

Beş kuruşluk bir zam neticesi 

Petrol kumpanyaları üç milyon 
liramızı fazla olarak almışlar ! 

4r· ediyor 
Jantin h··kU . 

C\iıaııı u metı tarafın .. 
ıf, kar haıtalığı ve bu haı

tı tatb•k d. 
Slrele · h 1 e ılen korun 

. .,, rı akkında tetkikat 
doktor ~ernur edilen Arjantin 

hhriQıiı ' Arturo Deıpotin 
. Atütehe relrnittir. 

•••ıı d.. b. 1....-e v • un ır muharriri 
~ llZıfeai _...., •e-· . hakkında tu iza 

IJJJ""'f ...... ·aqıttır: 
bel' ~ liiikQ . . 

ı. •tıif ınetımı bana böyle 
~ıa e verm· 
ı. 1 4rjlht' ıye ıevkeden ıe • 
ıı 0• ınde .. 
~. ır h.lde cuzamın müatev· 
t.... Jlııti11d bulunmaaı değildir. 
'1' Ld e Umumi harpten ıon 

-..__ •q llr CÜ 
~•le hı h zam haıtalığı ta-
-'11 eç uldü. Fakat büyük 
ta.ı. •onra d .. 
~~'lld,11 l unyanın her ta· 
ta~ .\r·Re en mültecilerle be • 
, "'it Jııntine b .. h. 
l.11 ~ teld· u mut ıt haı -
. ~ l 1

• Bun ·· · 'llr' l un uzerıne haı • 
ıç e ~ 

\ tdild· ıılakaları keıilerek 
>ttl G~eri ıler. Fakat bu ted • 
~ "'İ!ıi ~le ~&atalar ferdi hürri-
"lll •~ ı erı ·· k 
~· ~tit . ıurere kendileri • 
1' ...... edılemiye ki . . .d 
~I "\(•ler H .. ,. ce erını 1 • 

~ ~ .. ~ ~~umet ~aıka bir u
l' taru1 cuzamın ılk alamet· 
~ift.; '.n hastalardan kendi 
........ ~-:ı tedavi ettirecekleri • 
~ ett~lı~larını kimıeye ıiL"'' . ırmıyeceklerini §eref· 
~L rıne t . \ ,~k ernın edenleri ıer • 

§ ~~~· Buna da pek azı ra
\-Unk·· ,. k u bu hastalığın te-

~o ze · 
.t.. • nıın olrnıya müte -

l~rııı_r. ,,"en 
\ \ir cuza.ınJıları boyun-
\._ 'le~~~gırak takmıya mec
'-ı~lll\1.,. 1

' Bu ıuretle herkes 
L" · •• teld .... · ;"! Üterind ıgını anlıyarak 
\ ~'hııırır en kaçardı. Bu ted
~~~drr, hırzda tatbik iıe im • 

\ ~llftl haat J ~ 
"r "-llrıtııık ha ıgına yakalanan 

ı.. ~il de ... er kes için rnaale • 
L q'-t 1 aıldir. 
}' ~· a ılc H 
~ •r ~ik ansen baaili deni-
~'t~Jc..op ~Pla inıana geçer. 
lit, ll "'İkrohh baıili denilen 
~ .. ~-.·ı· Una çok müıabih

ı... ı ı fen -
·q~ku nı ıurette ört • 

\ ~ lca rı olamadığından .. ,. • h 
ol eruın azırlamak 

~ ı •rnamıttır. Hastalığa 
ıl' ' •rr led · · · '~· '~k . avı ıçın de eli-
~~iıı.11;1r il~ç vardır. Bu 
~\ dellilen • ~ebten ve Ça • 
~· )'iı h bır ne battan çı • 
~ '"· F' &atalara enjekte 

d, Jı. ~ir ,~kııt ideal tedavi, haı 
t~ '1ı1c •Ya ıünnek ve ora
~ıt. :~İnciye kadar bı
l~İt 1- 011 takdirde cüzamı 
~ •dan kaldırmak ka • 

~'~"!' lq,dar dünyada en 
~ I._. t~d~etrlleket Norveçli. 
\t tfi '-)~•İ~d •lrnan ciddi ted • 

tt.t Ş~~lr ita~ •ncak yüz ka -
~~ .. •lci h ld l'hıttrr. 
~~~it ~ee dünyada en 
~~ liılldi rnleket Hindiı • 

'

b ~, .. d •tanda 400 b. .. 
"itil l. il'. lD CU• 
) Q•lh 
~ '~' llaıa or ) ~- "'tj ~irnı. a arda tetki • 

ıı~ı.~'lltırıde t • 
."t 1.._~, oır d Jet 
~ C...ı.. Paran. 

0 o~ .~on za 
tq )e ~il l>ir d nehrı uzerin-
~~11~İttir. ~ ayı hükumete 
~L. •t "- u ada b· . 

' ~İt ~lonia. . ır nevı 
' İt : ~rj•ntinı hal.ne geti • 
~ li~ııtı ParliGıento-

l'tltJr·. ıelen parayı 
l'ed e c(i 

~t ;~ hakkında 
Pac.Jc defi • 

Ayrıca mühim bir mesele daha var 
Memleketimizde bir sene zar

fında 50 bin ton benzin ve pet
rol kuJJanılmaktadır. 

Petrol ve benzin kumpanya
ları son zamanJarda petrol ve 
benzin yaptıkları beş kuru-i ka
dar zam neticesi üç milyon liraya 
yakın paramızı fazla olarak al
dıkları anlaşa maktadır. 

Ticaret odası idare heyeti 

şimdi bu meseleyi tetkik etmek
te olup tetkikat bitince ticaret 
miidürJüğü müsebbiplerı mahke· 
meye verecektir. 

Diğer taraftan memleketimize 
petrol ve benzin ithal eden kum· 
panyaların, Türkiyr.ye yapacak· 
ları petrol ve benzin sahfı nok
tasından nüfuz mıntakalarına 
ayırdıkları anlafılmıştır. 

1 
Bu suretle bu kumpanyalar 

memleketimizin muayyen yerle· 

rine ithalatta bulunmakta ve o 

mıntıkaya batka bir grupun 

satış yapmasına mani olırak 

piyasayı ellerinde tutmaktadır· 

lar. 

Bu cihet le ayrıca tetkik olu· 

nacaktır. 

Yerli Mallar Sergisinde 
Dün Güzel Vitrin Müsabakası Yapıldı 

Sergi komiseri diyor ki : " Gelecek sene sergi için bOtUn kış 
çalışacağız, Avrupa sera-ilerinden hiç farkı olmıyacak. " 

Karilerimiz bu miye, dördüncü iıe hem bilgi ve vaziyetten iıtifade edc:rek 1933 
~ günkü nüshamı· tecrübe ile, hem de mamulatı· senesi yerli mallar ıergiıini bü· 

, . . .,,. ), zın iç sayfaların· mıza lam bir mükemmeliyet ve- tnn kıı çahıarak daba mükem· 
da yerli mallar rerek başladık. Şu halde beıioci mel bir şekil ile hem halkımıza 
sera-isinin güzide serginin mümasili Avrupa sergi- ve hem de dOnya güzelini gar
sın'atkarl arına lerinden farklı olmıyacak dere• mek için bntnn dllnyadan gele
ait birçok inti· cede bir mükemmeliyet arz ede
balar bulacakla .. bileceğini şimdiden vadedebiliriz. 
dır. Bu münase· Beşinci yerli mallar sergisinin 
betJe sergileri· açılma zamanı dünya güzelliği 
miz hakkında bi· intihabı gününe tesadüf edecek
raz malumat ve· tir. Bu sene dünya güzelinin Türk
relim: Galat.asa· lerden olması dolayısile 1933 

Sergi komis,.ri rayda açılan ilk dünya güzelinin de lstanbulda 
Nazmi Nuri 8. yerli mallar ser- seçiJmesi hem şimdiye kadar 
gisine 63, ikinciye 137, üçüncü- usul ittihazından dolayı il· 
ye l 35 müessese iştirak etmiş zımdır, hem de güzelimizin tabii 
Ye paviyonlar açmışlardır. Bu bir hakkıdır. Biz bu mümtaz 
seneki dördüncü sergiye ise 150 
müessese iştirak etmiştir. Bil
hassa dışarıdan iştirak eden 
müesseseler bu sene her sene
kinden faz ladır. Mersinden do
kuma ve bezler, Bursadan ipekli 
kumaşlar fabrikaları, bıçakçılar 
ve işlemeciler, Rizeden hasır 
mobilyalar, Şileden dokumacı
lar, Adapazarından bez ve pa
muklu mensucat fabrikaları, An· 
karadan ıtriyatçılar ... 

Sergide hangi paviyonun mun
tazam ve iyi bir şekilde tanzim 
edildiği bir jüri heyeti tarafın

dan tayin edilmiıtir. 

Jilri heyeti ıunlardan mürek
keptir: 
. Salih Cimcoz, Daniş, Abidin 

Daver, Sedat Simavi beylerle 
Melile Fuat hanım ... 

Bu seneki dördüncü yerli mal
lar sergisindeki 150 paviyonun 
sahiplerine verilecek madalyalar 
altı ay sonra teni olunacaktır. 

Sergi komiseri Nazmi Nuri bey 
gelecek sene açılacak olan be
şinci yerli mallar sergisi için ta· 
savvurları hakkında bir mubar
ririmize demiıtir kı: 

-
11lstikbal hakkındaki tasav

vurlarımızı izah edebilmek için 
evvelA geçirdiğimiz istihaleyi 
kaydetmek icap eder. Birinci 
sergimiz iptidai emtea,bilgisiz ve 
tecrübesz atılııla başladı. ikin
cide hatalarımızı tashihe, üçün
cilde mamulltımızı gü:ıelleştir-

lim. Çünkü Türkiye cüzamın 
müstevli bulunduğu memleket • 
lerden değildir. 

Yalnız Türk doktorlarile bu 
mevzu etrafında ıörüıeceiim. 

• 

1 'l'icaret , __ _ 
Tütün zıraatını 
Kimler 
Yapabilecek 

Tütün keınunu yeni ihtiyaçla
ra göre tadil etmekte olan 
encümen mesaisinin mühim bir 
kısmını bitirmişt ir. Ez cümle, ne 
suretlt: ve kimlerin tütün ziraatı 
yapabileceği, fideliklerin ne Şe· 
kilde ve nerelerde yapılabile· 
ceği hakkındaki maddeler tama
mile tesbit olunmuştur. 

Bundan başka komisyon,tütün 
ziraatına müsade edilen vilayet
lerden bir kısmımda yeniden 
tütün ekilmemek üzere tahdide 
tabi tutmuştur. Bu suretle hem 
daha nefis tütün istihsal edile 
bilecek hem de tütünlerimizin 
ihrac kabiliyetleri yükseieccktir. 
Berllne UzUm gönderlroruz 

Dün Tiryeste tarikile Herline 
yeniden .külliyetli mıktarda yaş 
lizüm ihrac edilmiştir. 

Davet edlldlglmlz sergide 
Çekosluvakyanm Yeratis!ava 

şehrinde 21 ağustosta 12 inci 
beynelmilel Tuna panayırı açıla· 
cak, bir eylülde kapanacaktır. 
Avrupa ticaret mUmea•illlkle· 
rlmlzde numune vltrlnlerl 

bulunacak 
Avrupadaki ticaret mümessil· 

liklerimizde birer numune vitrin· 
leri bulundurulmasına karar ve· 
rilmişti. Bilcümle ihracaat emte
amızdan birer oumune}'i havi 
olacak olan bu vitrinler hazırlan· 
roıştır. Yakında yerlerine gön· 
derilecektir. 

cek ziyaretçilere beğendirebilmek 
için beşeri blltü takatımizı sarf 

edeceğiz. Bu sözlerimizi müba 

liğaya hamletmeyiniz. Eserimiz 

meydandadır. Dördüncü yerli 

mallar sergisinin bu günkü şekli 
bizi bu yolda beyanatta bulun· 
mağa ceHretbabı olmuıtur. 

DUn yepdan GUzel vitrin 
mUaabakeaının neticesi 

Yerli mallar ıergisinde deko-

rasyon müsabakasının neticesi 

ve jüri heyetinin kararı dün sa

at on sekizde sergi komiseri 
Naımi Nuri Bey tarafından ilin 
edilmiştir. 

Müsabakada birinciliği sanayi 
ve maaden bankaıı fabrikaları-

nın pavıyonu, ikinciliii Zingal 

kereste fabrikaları ve inıaat 
ıirketinin paviyonu kaıanmııtır. 

Nazmi Nuri Bey neticeleri 

bildirdikten sonra fabrikatörlere 
hitaben bir nutuk ıöylemiıtir. 

Sergiyi dOn akfıma kadar 
196100 kiti gezmiştir. Cuma ol-

duğu için serginin bugftn de çok 
kalabalık olacağı anlatılmakta· 

dır. 
Dün akşam sergiyi Mısırdan 

ıehrimize gelen M111r avukatları 
ziyaret etmiıler ve büyük bir 

takdirle karıılamıtJardır. Sergi 
komiserliği tarafından sergide 

heyet azası ıerefine 25 kişilik 
bir akıam ziyafeti verilmiştir. 
Dün akşam sergide Cumhuriyet 

Gençler mahfili tarafından veda 
temsili ~erilmiıtir. Bugün saat 

1 O da ıergide sesli filim alına· 

caktır. Suli filmi operatör Ra

gıp Bey kendi yaptığı yerli sesli 

makine ile alacaktır. 

Rus heyeti bugUn geliyor 

Memleketimizde tes!s edilacek 
yeni fabrikalar hakkında tetki
kat yapmıya memur Rus müte
hassıs heyeti bugün Sovyet ban· 
ralı Zirijanın vapurile ıebrimize 
gel•cektir. 

Sahife 3 

J Adliyede 1 

Bir hakaret 
lddlasile Köroğlu 
muharriri aleyhine 

dava açıldı 
Dünya güzellik kıraliçesi seçi· 

len Keriman Halis Hanım bir 
kilükale de sebep oldu. Keriman 
Hanımın Türkiye güzeli seçilişi 
sırasında milliyet gazetesinde 
neşrettiği bir meka!e ile kana
atlerini söyleyen ve kıraliçeyi 

beğenmeyen romancı Bürhanl 
Cahit Beye, Keriman Hanımın 
dünya güzeli indhabından sonra 
hücumlar vaki oldu. 

Bu cümleden olarak Cümbu
riyet gazetesinde 11 Bir kalem 
kırıldı 1,, başlığile, Bürhan Cahit 
Beyin Milliyette çıkan makale
sinden bahis bir yazı çıktı. Bür
han Cahit Bey, sahibi bulundu
ğu " Köroğlu ,, gazetesinin son 
nUshasında bu neşriyata cevap 
verdi • 

Dün öğrendiğimize göre "K&
roğlu,, gazetesinin bu nqrfya• 
hodan dolayı Cümburiyet gue
tesi başmuharriri Yunus Nadi 
Bey tarafından Biirhan Cabit 
Bey aleyhine bir hakaret davası 
açılmııtır. 

Davaya önümüzdeki hafta için
de OçOr.cü ceza mahkemesinde 
baılanacaktır. 
Yunuı Nadi Bey ayrıca Bor

han Cabit Beyden on bin lira 
tazminat da iıtemektedir. Nadi 
Beyin vekaletini deruhte edecek 
olan avukat Ali Haydar Heyin 
ifadesine göre dava kazanıldığı 
takdirde alınacak olan tazminat 
Hililiahmere ve Himayei Etfale 
terkedilecektir. 
lhUlaatlln m•znun memurların 

muhakemelerine -.a,ıandı 
Adem Sabri efendi isminde 

bir mutemede ait bir bordoroyu 
çalmak suretile muhaasaaatı zati
yeden 1800 kUsur lira ihtilistan 
suçlu Fatih malmüdürlüğü mute
medi Kemal ve kitip Vehbi 
efendilerin muhakemeleri dün 
Ağırcezada görüldü. Muhakeme
nin dünkü celsesinde, maznun 
Kemal efendinin evinde araı· 
tırma yapan ve bordorolarla bazı 
mühürleri meydana çıkararak 
Kemal efendi hakkında zabıt 
tutan memurların ıehadeti din· 
lendi. Muhakeme bazı hususatın 
sorulması için başka güne bıra• 
kıldı. 

Makbuzlar1 tahrif suretll• 

Makbuılan tahrif ıuretile 4800 
lirayı zimmetine geçirmekten 
suçlu balıkhane oktrova memuru 
lbrahim efendinin muhakemesine 
dün ağır cezada devam olundu. 
Muhakeme mlldafaa ıabitlerinin 
celbi için bırakıldı. 

BugUn seyyahlar gelecek 

Bir hafta kadar evvel gelen 
Fransız seyyahları dün Pierre 
Loti vapurile Yunanistana git· 
mitlerdir. 

Bugün Köstenceden 350 Ro
men seyyahı gelecektir. 

in hisarlarda 
Tütün, tuz ve müskirat inbi- • 

sarları lstanbul Başmüd6rlükleri
nin birleıtirilmiş şekline ait yeni 
kadrolar cumartesi günü memur
lara tebliğ edilecektir. 

lzmir, Ankara, Samsun ve 
Edirne inhisar Başmüdürlükleri 
de bü ay sonunda tamamen bir
'f"•t:r;ı.,.;. ,.ı .. ,."''''"r"'•r . 
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Sahife 4 

Kazancı yolunda 
Şirket 

(Baş tarafı 1 nei sayfamızda) 

ziyan eder, Amerikada yüzlerce 
banka kapanır ve milyonlarca 
ki!i itsiz kalırken İstanbul tram 
vay şirketinin kazancı bila inkı
ta artmı~tır. 

Bu artmanın, ne kadar büyük 
olduğunu anlamak için şu iki ra 
kama bakmak kifayet eder: 

Tramvay şirketi 1915 senesin 
de 15 milyon yolcu taşımış iken 
1930 senesinde yolcu adedi tam 
30 milyona yani iki misline çık
mıştır. Yolcunun çıkması tabii 
kazancın da artması demektir. 
Çünkü bu on be~ sene arasında 
yalnız yolcu değil, bilet fiatları 
da artmıştır. 

Halbuki buna mukabil İstan
bul şehri ahalisi çok azalmıştır. 
1915 senesi ki, harbi umuminin 
ikinci senesi demektir, lstanbul
da laakal 1 milyon 200 bin kişi 
vardı. 1930 da bu rakam 700 bi
ne inmiştir. 

Bu böyle olduğu gibi harbi u 
mumiyi takip eden senelerin buh 
ranını da ilave ediniz, tramvay 
§İrketinin ne büyük bir tali sa
hibi olduğunu anlarsınız. 

Safi kazanca gelince 924 se
nesinde tramvay şirketi senede 
347,345 lira kazanmış. Altı sene 
sonra, yani 930 da bu kazancı 

466060 liraya çıkmış. Senede 118 
bin lira fazla kazanç. 

Kimsenin kazancında gözü -
müz yok. Ancak bu kazancın 

halkın cebinden çıktığını ve bil 
hassa fuzuli olarak çıl;:tığını bil
mesek ses çıkarmıyacağız. Fa -
kat dünyanın hiçbir tarafında 
tramvay biletleri lstanbul tram 

vayı kadar pahalı değildir. Tram 
vay şirketi bu çok pahalı bilet
lere bir de birinci mevki ara'ba
ları da~a çok sürerek istifade 
yolunu bulmuştur. Vakıa mese 
la 930 senesinde günde 149 ikin
ci mevki arabaya mukabil 100 bi 
rinci mevki araba İ§lemi§. Fakat 
bu nispet kafi mi? İkinci mevki 
arabaların bricinlern hiç olmaz 
sa iki misli işlemesi lazımdır. 
Nitekim elde bu nispette araba 
vardır. Diğer taraftan altı sene
de birinci mevki yolcuları 13 
milyondan 16 milyona çıkmııken 
ayni müddette ikinci mevki yol
cularının adedi iki milyon eksil
miştr. Bunun sebebi de ikinci sı· 
nıf vagonların kasten az kulJa • 
nılm~u.ıdır. 

Yani bugün yalnız İstanhu • 
lun değil, belki birçok memleket
lerin yegane kazanan şirketi bu 
kazancını nahak yere bizim ce· 
bimizden temin ediyor. Kömür 
ucuzluyor, elektrik ucuzluyor, 
her fey biraz iniyor, fakat tram 
vay !irketinin biletleri hala oldu 
ğu yerde ... 

Fransada suikastçl
ler yakalandı 

Renne, 11 (A. A.) - Rennea 
de vücuda getirilen abideye 
karşı auikastte bulunan 4 kişi 
tevkif edilmiştir. Bunlardan iki
si, bazı itiraflarda bulunmuşlar· 
dır. 

Zubkof, dansör! 
Varıova, 11 (A. A.) - Leh 

gazeteleri, ikinci Cilhelm'in hem 
f İresinin eıki kocası, Alek.sandr 
Zuhkofun Varşovanın büyük lo 
kantalarından birisine asri <lan
ıör olarak girmiı olduğunu ha • 
ber vermektedirler. 

VAKiT 

Alman yada Hitlerciler etrafa dehşet 
saçarak mevkie geçiyorlar ... 

Hitler, ya Başvekit otacağım , yahut mevkideki 
her kabine ile amansız mücadele edeceğim divor 

(Baş taralı 1 nci sayfamızda) 

ğunu beyan etmi!tir. 
Bu tahavvülün istinat etmekte 
olduğu delil, Nasyonal - Sosya
lizmin "bir fırka,, olmayıp "Mil
li bir hareket,, olduğudur. 

En esasli nokta, Nazilerin Hil
ler hatvekil olduğu takdirde mu
maileyhin kendi teşkilatlarının 
mümessili olmaktan ziyade reisi
cümhurun itimadını kazanmış 
olduğundan dolayı bu makamı 
ihraz edeceğini kabul ve teslim 
etmekte olmalarıdır. 

Hitlercilerin hu hareketleri, 
ıiyasi mahafilde kuvvetli bir akis 
husule getirilmiş ve başvekil von 
Papenin tedafii vaziyeti bu yüz
den mühim surette zaafa uğra
mıştır. 

Diğer taraf tan milli müdafaa 
mahafili, Hitlerin iktidar mevki
inde muhalefet saflarında oldu
ğundan daha az tehlikeli olaca
ğını, çünkü başvekil aıfatile rei
sicümhur tarafından sevk ve i
dare edileceğini ve jeneral von 
Schlcicher'in müdafaa nezare
tinde ipka edilmesinin §Üphcden 
azade bulunduğunu beyan eyle
mektedir. 

İstikbalde neler olacağı hak
kında kehanete kalkışmamakla 
beraber dün tezahüratını göster· 
mi, olan mükavemet arazının pek 
çabuk zail olduğunu tebyin ve 
- -.Llt .. ,,... -"'·'" .... ~e--
rin önümüzdeki hafta başvekil 

olacağı beyan edilmek derecesin
de ileri gidilmekte bulunduğunu 
kaydeylemek icap eder. 

Bitler kabinesine 
ait tahminler 

BERLIN, 11 (A.A.) - Dün 
alqamki Alman gazetelerinin 
müttefikan beyan ettikleri veç
hile yeni Alman kabinesini teş
kile Hitler memur edilecektir. 

Yeni kabinede Naziler, başve· 
kaletten baıka dahiliye nazırlı
ğı ile münakalat nazırlığını da 
deruhte edeceklerdir. Dahiliye 
nezaretine M. Gregor Strasscr ve 
münakalat nazırlığına da M. Go
chring getirilecektir. 

M. von Papen, hariciye nazır· 
lığını deruhte edecek, M. con 
Neurath da Londra sefiri olacak
tır. 

Jeneral von Schleicher, milli 
müdafaa nazırlığında kalacak
tır. 

Diğer nazırlar, vazifelerinde 
ipka olunacaktır. 

M. Gregor Strasser, Prusya 
ba,vekili intihap edif.mek sureti
le Almanya ile Prusya arasında 
tahsi bir vahdet vücude getirile
cektir. 

Bu kombinezonun vücude ge· 
tiri1meai hakkında ıon kararsız
lıklar pek yakında müzakeratta 
bulunulacaktır. 

Almanyada g6nUllü 
çalışanlar 

BERLIN, 11 (A.A.) - "Gö
nüllü olarak çalışma servisinde,, 
çalııan takımlara Naziler kuman
da edeceklerdir. Filvaki, grupla
nn §ef ferini ıeçmeğe memur o
lan büro, 850 namzetten 150 
naınzedi seçmittir. Bu yüz elli 
kitiden 148 i Hitler hücum kıta-

1 

. 
ah mensuplarından ve yalnız ı· 

kisi Çelik miğferlilerdendir. 

Tethişçllerln 
Sui kasti eri 
BERLIN, 11 (A.A.) - Yeni 

ı tecziye tedbirlerinin ilanı, tel· 
hişçilerin ıuikast faaliyetini hiç 
bir suretle ten.kis et.memittir. 

Son 24 saat zarfmda, 20 ka
dar cinayet kaydolmuş olup bun 
larm bir takımı çok ağırdır. 

Koeningsberg' de sosyalist fır· 
kası binasında bir bomba patla-

• 
mıştır. Hemen hemen bütün pen-
cerelerin camları kırılmıştır. Müc
rimler, firar etmeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

Buna mümasil bir suikast te 
DrescJe' deki bir sosyalist matba
asına karşı yapılmıthr. Bina ta
mamen yağma edilmiştir. 

Goerlitz'de bir kooperatif bi
nasına humbaralar atılrnı,tır. 

Hamhurgta "Kızıl cephe,, is· 
mindeki komünist teşkilatının 

eski binasında yapılan taharri
yat neticesinde bir çok vesaik 
müsadere edilmiştir. Bu vesaik 
iki sene evvel feshedilmi§ olan 
bu cemiyetin gayri kanuni bir 
şekil altında hala mevcut bulun
duğunu ve faaliyetjne devam et
mekte olduğunu göstermelctcdir. 

Müsadere edilen diğer ve~ika
lnr, komünist fırknsı Hamburg 
şubesini hiyaneti vataniye cür
.... ile itlı;ul" ... ~- ~ ··-·• ~ ... 
cak mahiyettedir. 

M .. lıim bir ihtimal 
BERLIN, 11 (A.A.) - M. von 

Papenin reisicümhurun yeni ka
binenin teşkiline Hitleri memur 
edebilmesi için hatta bugün ka
binenin müşterek İstifasını mü
şarünileyhe te·ıdi etmesi muhte• 
meldir. 

Bir Hitler • von Schleicher -
von Papen kabinesi olması muh
temel bulunan bu kabinenin teş
kili maksadile yapılacak müşa
vere ve müzakerelere şimdiki 
başvekil ile merkez fırkasının 

müme:;sillcri arasında vukubula
cak bir mükaleme ile başlanıl

ması pek muhtemeldir. Merkez 
fırkası mümessillerinin Reichs
tagdaki merkez fırkası hizihinin 
muhn1efet mevkiinde kendilerin
den o kadar çok emin görünen 
Nazilerin iş başında ehliyetleri
ni ispat etmelerinin zamanı gel
miş olduğunu ve lehinde rey ver· 
mekten istinkaf eylemek ve hak
kında büyük bir itimatsızlık iz
har etmek suretile Hitler kabine
sinin teşekkülüne müsaade ede
ceğini beyan etmeleri ihtimal da
hilindedir. Merkez fırkası, Bil
hassa kendisini uzun müddet Al
man siyasetinde ciddi bir nüfuz 
ve tesir icra etmekten mahrum 
kılacak oJan parlamento teamül 
leri haricinde bir maceraya gi
rişilmesinin önüne geçmek iste· 
mektedir. 

Merkez fırkası ile yapılacak 
müşaverelerden sonra diğer fır
kalarla yapılacak müşavereler, 
alelade merasimden ibaret ola
caktır. Çünkü Hitlerin tayinine 
muarız olan Hugenbe;gin fırka
sı, ef radınm azlığı dolayısile par
lamento manevralarında mühim 
bir rol oymvacak bir vaziyette 
bulunmamaktadır. 

Binaenaleyh, 13 mart galibi
nin hafta nihayetinden evvel, Al· 
man cümhuriyetinin 21 inci ka
binesini teşkile memur etmek ü
zere o zamanki rakibini davet 
etmesine intizar eylemek icap 
eder. 

HenUz zaman hult\1 
etmemiş •• 

BERLİN, 11 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra toplanmış ve gece 
geç vakte kadar devam etmiş o
lan kabine içtimamda ba,veka
letlc sıkı münasebatta bulunan 
mahafilde deveran eden haber
ler, doğru ise, vaziy~tte gayet 
mühim bir tebeddül olmuştur. 

Bu haberlere nazaran hali ha
zırda artık bir Hitler kabinesinin 
tetkili değil, von Papen kabine· 
sinde tadilat icrasile bu kahine 
bazı milliyetperver unsurların it
hali mevzuu bahistir. 

M. von Papen, siyasi müzake
ralın idaresi vazifesini muhafa
za edecek ve "Vaziyetin merkez 
sikleti,, olarak kalacaktır. 

Bir Hitler kabinesi tetekkülü 
ihtimalinin şimdiki kabine tara
fından bertaraf edmit ve fakat 
von Schleicher'in henüz sarih bir 
vaziyet almamış olduğu beyan e
dilmektedir. 

M. von Papen, timdiden ıiyasi 
müşaverelerine baılamı§tir, mu
maileyh, dün ak,am Nasyonal • 
Arrn nnırm reısı m. nugenber-
gi kabu] etmiştir. Bugün, merkez 
fırkası rüeıasını kabul edecektir. 
Hitler, von Papene ihtimal cuma 
günü mülaki olacaktır. Mumai
leyhin mareşal Hindenhurg tara
fından kabul edilmesi de muhte
meldir. 

Başvekil ile temas ve münase
beti bulunan mahafil, vaziyetin 
bu tekilde inkişaf edeceği müta
leasmdadır. M. von Papenin Al
man kabinesini tadil etmek hu
susundaki kararını cuma gunu 
H itlere bildireceği rivayet edil
mektedir." 

Başvekil Hitlere reisicümhu
run kendisini İntihabat nelayici
ni göz öününde bulundurmak ve 
hesaba katmakla beraber kabine· 
nin "Riyaseti cümhur kabinesi,, 
mahiyetini muhafaza etmeğe me
mur etmiş olduğunu söyliyecek
tir. M. von Papen, Hitlerden Na
zi f ırkasmın nazır namzetlerini 
göstermesini talep edecektir. 

Hitler, bu kombinezona işti
rakten imtina eylediği takdirde 
hükumet, Nasyonal - Almanlarla 
merkez fırkası mensuplarından 
bir parlamento kabinesi vücude 
getirmek hususunda uzlaşmağa 
davet edecektir. Bu kabinenin 
riyasetini M. von Papen deruhte 
edecektir. Bu ikinci letebbüsün 
akamete uğrama11 takdirinde ka
bine, şimdiki tekilde parlamen
to huzuruna çıkarak salahiyeti 
ta.mme istiyecektir. Parlamento, 
bu salahiyeti vermekten istinkaf 
eylediği takdirde kabine, "riya· 
seti cümhur kabinesi,, olarak ik
tidar mevkiinde kalacaktır. Bu 
takdirde başvekalcti M. Schlei
cherin deruhte etmesi muhtemel
dir. 

Maamafih, Nazilerin almıt ol
dukları vaziyette ıabitikadem 
bulunmakta oldukları ehemmi-

Avrupada 
iki Türk '""~ 
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Dünya gizellık Vulef) '1 
tertip eden M. ( 3 dii' 
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bu suretle güzellerın gıııl 
- h' l len zerı , gı şe ır ere ge 
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dam Valefın adeta eıO'# 
dır ve onlar nereye " 
isterlerse güzelleri sef 1' 
tedirler. Binaenaleyh "1~ 
hanımın bugünlerde 111e 

avdet, elme~i bek.len!rd" 
Eğer muhtelıf gazın°1 ts' 
len davetlere icabet ed;,o 
riman hanımın bir af ~ 
lstanbula dönmesi ınubt~ 
ğitdir. Şu tafsilattan •; ~ 
Keriman Hanım ve pe e 
bula ne zaman dönebilt " 
kendileri bile bilmeıletd• 
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ve Madam Valefin art?'J 
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Keriman Hanıma 
lzmir, 11 (Vakıt) - ~j 
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.:>o n rac !'d~·,;· 
nan papas mektepterı 
sınıf talebelerini Bu1,. 
gütürdükleri ve orad• 
caklara şehadetnamelerle 
imtihansız olarak Tür~ 
nununa girmelerini te 
tıklan mevzuu bahs 
Verilen ma\ümat göre ıf. 
haricindeki papas mek

0
te 

zunlarının Türk dar 
imtihansız olarak g:re ~ 
hakkında bir teamül. 11'~ 
ğildir. Bu mekteplerıO 1. 
darülfünuna evvela d: 
talebe olarak kaY d• i 
ve ilk sömester zarf ıo ıe~ 
vermek şartile asıl tll ~t 
yanına idhal edile bil~~et · 
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meselenin tAhl<ildrıe ' 

Erkek zan'1ecl
11 

Bir kadın ! 'g/: 
"'ti ' Fransız zabıtası '·ıe f 

ve yarı spor elbisesı ·f eti 

~üpheli bir şahıs te"~:e ~,1 
Bozuk bir Fransııçe 111p 
bu şahsın erkek oloJ' 

111 
• 

larmda Anna Kons~doi" 
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~lQlde 40 Bulgar meb'usu geliyor 

Gazi Hz.nin şahsiyeti ve 
nıeydana getirdi ğieser 
Bulgar Çiftci fırkası 

G. A. Nikolaef 'in 
erkanından 
beyanatı 

~ulaıariıtanın Çiftçi fırkası 
C S uılarından Mecliı grup reisi 

· lefa D k ret n aı alof ile fırka ıek· 
ltıij~··v~ kaıyeri ve sabık iate 
t uru ve Roma ıef areti müs· 
:a.rı C. Alekıandr Nikolaef dün 
ıırrdan §ehrimize gelmitlerdir. 
tend'ıı'ıl ·· .. b' h ti . . e goru§en ır mu ar· 

lll~~ıze Bulgar Çiftçi fırkasının 
.\~ 1

hl tahıiyetlerinden olan G. 
le e~~ndır Nikolacf şunları ıöy· 

l'rııttır: ,, 
ı.. 1~ lktiıadi tetkikatta bulun· ... ,~ .. 
111 •• Uzere cenup taraflarına git· ._rilt .. ~vdette terakki ve inki
'1 1111 ıormekle iftihar duyduğu· 

U.z hl-1 k • · · d · f '""" e etınızı e zıyaret 

lrı&tını kaçırmak iıtemedik. 
~latanbula daha evvel de bir 
~ef a gelmittim. Binaenaleyh 

111 etli bir dost olarak tanıdığı· 
12 

- l k . · · G · M ~ -.ıem e etınızın, azı us· 
İd il Kemal Patnnın dahiyane 
i~~eai altında mazhar olduğu 
ed 1tafa kar§ı duygumuzu ifade 

111 
tbibıelc için hP.yranlrk keli· 
eainin daha yükseğini bulamı· 

l'orum. Siz inkılabın içinde ya· 
~dtiınız için inkitaftaki sür' at 
~~ \'Üıati bizüm kadar göremedi· 
urı· 
tı' ız muhakkaktır. Halbuki be-
~rn ıibi memleketinizi inkılap· 
~ n evvel taruyanlann bu fark 
·~~!S!n duvd hır hayranlı 
~ edilemiyecek kadar büyük· 

r. 

~il ~~~gili rehberinizin asrın 
~ llJiik adamı olduğu muhak· 
1.tu. il'. Tarih ıimdiye kadar, 
kıl·•ttfa Kemal ayarında bir in· 
~,;~ı kaydetmit değildir. O, 
hiç 

1 
h~n. ~aydettiği inkılapçıların 

ili.. rıaıle kıyaı edilemez. Gazi· 
~ eae · · hur· rı tımdiye kadar geçen 

tö) un inkılapçıların eserlerini 
tih Rede bırakmış ve onlara her 

et8~~n tefevvuk etmittir. 
Ut" lııi un Bulgarlar eıki ve sa· 

~t bir dost telakki ettikleri 
~ ffz. nin muvaffakıyetinden 

C.. ..,~iftihar duymaktadırlar. 
tQ • ıi Hz. nin büyük eteri gö· 
r\.... lllııı1en bir zaferle örtülüdür. 
_"ll\ln ••L • • 
titdil' T'lllı!etı ve meydana ge· 
~ •. 

1 eterın azameti, Gazinin 
1.... ~ neıilden uzaklaıtığı ve ~•ııın •. .__ 
' 

0nııez satırlarla geçmit 
d.t ~ tarihine kaydedildiği gün 
"'lll 1 • 

O Yi anlatılacaktır. · 
~~ ıaınan Türk dahisi bugün

n daha ziya.de takdir edi-

lecektir. Biz Bulgar çiftçileri Ga· 
zi Hz. ni hakiki ve emsalsiz mil· 
li bir rehper olarak tanımakta 
ve hürmet etmekteyiz. 

Baıvekilimiz G. Muıanof'un 
refakatinde Ankara ıeyahatine 
iştirak eden genç arkadaşları· 
mızdan G. Zahariyef ve Dim~f 
Bulgaristana dönütlerinde bura· 
daki intiba ve ihtisaslarını anla· 
tırken büyük reisinizin kendile· 
rinde hasıl ettiği teıiri heyecan· 
la ifade etmişlerdi. 

Bununla beraber çok kıymetli 
ve mütavazı Baıveltiliniz lımet 
Paşa Hz. nin de emsali nadir 
bulunur fazilet ve idare kahili· 
yetinden uzun boylu bahsettiler. 
lımet Pata bizde taklidi lazım 
gelen yüksek bir hükumet reisi 
olarak tanınmakta ve nümune o· 
larak kabul edilmektedir. 

Biz Türk ve Bulgar milletleri· 
nin yalnız samimi ve dost iki 
millet olabilecekleri kanaatinde· 
yiz. Bunun tahakkuku için uh· 
temize düıen vazifeyi de yap· 
mağı bir borç telakki ediyoruz .. 
lki milleti bağlıyan rabıtalar o 
kadar kuvvetlidir ki bunun ko· 
)ay kolay sarsılmıyacağına emi· 
nız. 

Ben ve arkadaılarım fırkamı· 
za mensup meb'us arkadaılar 

araaınCla =Türk· y ye bir seyahat 
tertip etmek fikrindeyiz. Bu se· 
yahate kırktan fazla meb'uı ar· 
kadaıımızın ittirak edecefini 
tahmin ediyorum. Seyahatimiz 
meclis açılmadan evvel yapıla· 
caktır. Eylül ayı içinde olmaıı 
kuvvetle muhtemeldir. 

Amballj mUtehassısı gitti 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan ambalaj mütehassısı M. 
Klibi dUn Hamburga hareket et• 
miştir. 

M. Kühl buradan aldığı muh
telif meyva ve ıebzeleri kendi 
usulü veçbile ambelAj yaparak 
beraberinde Hamburga g6tür· 
mllştür. 

Harici ticaret ofiıi tarafından 
mühürlenen bu sandıklar Ham· 
burgda konıo!osluğumuzda açı· 
!arak muayene edilecek, meyva 
ve sebzelerin sağlam çıkıp çık· 
madığına göre M. Kühl'den keş· 
finin satın alınması hakkında bir 
karar verilecektir. 

Yazın: 

VAKiT 

1 Kom,u Memleketlerde 1 
• 
Iranda 

4000 senelik bir 
eyvan bulundu! 
İran maarif nezareti, İranın 

her tarafında kadim eserlerin 1 

muhaf azaıına itina gösterilmesi 

ve hiçbir klmıenin bunlara taar· 
ruz etmerneıi için yeni bir ta • 

mim ne§retmiştir, Bu gibi teca • 
vüzlerde bulunanlar şiddetli ce 
zalara uğrıyacaklardır. Son 
haftalarda Kirmanşah civarın • 
da eski bir eyvan bulunmuştur. 

Dört bin senelik tarihi bir eser 
olduğu anlaşılan Eyvanın üze • 

rinde birçok kitabeler de elde e 
dilmi~tir. Damgan tz.raflarmda 
da getirerek lran köylülerini o• 
dilen e§ya arasında çok kıymet· 
li tezyinat ile çanaklar vardır. 

M,aarif nezareti, bundan bat· 
ka yeni bir takım tetkilit vücu· 
ad getirerek lran köylülerini o. 

kutmak için tertibat almııtır. 

Mektepler, dörder sınıftan iba • 
ret olacaktır. Bu sene muallim 
mektebinden çıkan on talebe Av 

rupaya gönderilecektir. A~iret· 

lerin çocuklarını okutmak için 

de çalışılıyor. 

NUfus tahriri 
!randa nüfus tahriri yapıl • 

madığı için lran nüfusunun haki 
ki ıayısı henüz meçhuldür. HükU 

met bu noksanı telafi için çalı· 

ııyor. Yakında nüfus tahriri i· 

ç.in alınan tedbirlerin ikmalin· 

den ıonra faaliyete geçecektir. 
Alınan tedbirler, yalnız İran da 
hilindeki İranlıların deiil, 1 • 
ran haricindeki İranlılann ıayı• 
ıını da kayde matuftur. İran ha· 

ricindeki İranlıların dört mil • 
yon kadar oldukları tahmin olu· 
nuyor. 

Şlddetll yağmurlar 

1ranın her tarafında t iddetli 
yağmurlar yağmıt ve bu yüzden 

bir çok yerlerde hareket durmut 
tur. Tebriz yolları kapandığı i • 
çin dört gün poıta iıliyememit· 
tir. Sfahan, Kerman ve Hun· 
sardan alınan malumata göre 

yağmurlar yüzünden mahsulat 

mühim zararlara uğramıttır. 
Birçok yerlerde ıeller mühim 

tahribat yapmıı bulunuyor. 

Kum ıehrini tehdit eden sellere 
karşı hükumet ve belediye ted • 
bir almıılardır. 

dı. Bu kağıdın içinde bir demet 
saç, ilk randevuya geleceğini bil· 

.... iki gülüşlü kadın 1 Morla diren itiraf mekruhu ve altında 

Arsen LUpenln yeni bir maceraaı Löbl•n Elizabet Valtekı imzası olan bat 

~~~~~~~~~~~~~~~T~e~&~lk~a~N~~~:1~5~~~~~~~1 kapozdahlrf~oğrahvardLB~ öt~~~\ll t&tırdı kaldı. Bu resim lümden aonra bile ... sana,, yazı· Elizabet Valteks imzası, Raulü 
t-'i ·~~en çok güzel bir kadın ıı ve fU İmza vardı. Elizabet bir hayli dütündürdü. Reıim o 
el~ ~t 1 1 ..,e hakikaten harikula· Ornen. nu pek gençken gösterdiğine na 
b..._ •'lıe) L• d 
b .. 'lılar uır kadındı. Çıplak o· Elizabet Ornen ! Raul bu is- zaran, her hal e Elizabetin genç 
~ k._d

1 
nefisti. Duruıu, bakıtı mi pek ala hatırlıyordu. Onun reımi idi ve o zamanlar henüz 

du.i1.1 h~nı~ hıühim bir kadın ol· ölümü, bundan on beı ıene ev • banger Ornenle evlerunemitti. 
Si11de11:

1
'

11
ni Veriyordu. Raul i . vel fevkalade bir hadise olmuı· Esasen tarihler de bunu teyit e-

.._ 1-f tu. Demek bu, Elizabet Ornen diyordu. Raul: 
oı,~. er halde, dedi, bir artist de, markinin metreıleri arasın • - Demek ki, diye dütündü, 

'h ~ılerini b' .. .. da idi. Ve marki fotoğrafını Ö· timdiki Valtekı onun bir akra • 
L_ tanı1" d ır turlu re.imden tekilerden daha pek fazla itina hasıdır. Otuz yaşında. olduğuna 
~ .ror u N'h 
)' 

1
111 çe\'ird.' 1 ayet resmin ar ile sakladığına göre, ona, pek bü nazaran, ondan küçüktür .. Bu 

~ ).ftt o~Yuı ve orada gördüğü yük bir alaka göstenniı, onu hep· nokta ~ühim .. Ve gelip marki• 
" -ıııııc1. ·~~.. titredi. Res • sinden fazla sevmitti. Esasen den para sızdırıyor, ve marki 

\lbıe kadar ve Ö· zarfın içinde bir kağıt daha var de kendinde reddetmek ceıa • 

Sahife 5 

Bir Evin Hikayesi 
Heybeli adadaki bir ev hakkında 
başka başka neticelenen tahkikat! 
Bize haber verildiğine göre 

günün birinde, Kadıköyünde o· 
turan Hayriye Hanım isminde 
bir mübadilden (50) liraya sa
tın aldıiı dosya ile iskana müra· 
caat eden bir hanım, Hayriye 
Hanımın, Heybelide, İsmet Pa· 
ta caddesinde 1-3 numaralı e· 
ve, evvelce seyyar iskan memur· 
ları tarafından yerleıtirildiğin· 
den bahsetmit ve bu evin metruk 
olan 7 de bet hi11eıinin kendisi· 
ne tefvizini istemittir. Gösterilen 
evraka bakılarak vilayette tefviz 
muameleıi yapılmıt ve evin ve· 
rilmeıi için Adalar kaymakamlı· 
ğına bildirilmittir. Adalar mal· 

müdürlüğüne havale edilen bu 

tezkereye mal müdürlüğü, itte 
bir yanlıtlrk olacağını adresi ya· 
zılı evde hiç bir muhacirin olur· 
madıiını, bilikiı buranın 341 se· 
neıinden beri Poliı yatakhaneıi 
olduiunu ancak yedide bet his· 
ıeıi metruk olan bu evin diğer 
hisselerine Kalkavan Zade İsma· 
il Beyin sahip olduğunu bu zatın 

da izalei f Üyu için Adalar mah· 
kemeıine müracaat etmiı bulun• 

Poliateı 

Kilise kubbesinden 
dOşeo adam 

Alır aurette yarah olarak 
haatahaneye kaldtrıldı 

Dün sabah Hat 9,5 te Kum· 
kapuda bir kaza olmuştur.Ermeni 
kilisesinin üzerinde kurşun tamir .. 
lerini yapmakla meırul olan 26 
yaıında Ermanak otlu Artin, bir 
liaza neticeıi aekiz metre yllk· 
seklikten ıokaia dllfmOt ve mub· 
telif yerlerinden aiir surette ya· 
ralanmışbr. 

Yaralı, Cerabpaşa hastahane
sine kaldmlmıştır. Kauya uğra
yan Artin 26 yaıındadır. Gedik· 
oaşada kilise sokağında oturmak· 
tadır. 

iki Nlylzl ve iki kaz• 
Reji idaresine ait ve ıöför 

Niyazi efendinin idaresinde bulu
nan kamyon don köprD llzerinden 
geçmekte iken Beıiktaıh Servet 
efendiye çarpmıt. baıından ya
ralı mıştır. 

Niyazi iıminde bir dijer ıöf6r 
de Sultan hamamında, idareıin
deki otomobili Mibal iımlnde 
birine çarpbrarak zavallının ba
cağından yaralanmasına ıebep 
olmuıtur. 

Şöför "Niyazi,, ler yakalanmış
lardır. 

retini bulmuyor. Fakat Valtek • 
ıin merakı bu kadar mı? Yoksa, 

benim takip ettiğim maksadı da 
ha büyük bir muvaffakıyetle 
mi takip ediyor? 

Meçhul. Her halde bu meçhu· 
lü halledeceiim. 

Raul tekrar zarflan tetkik et• 

miye hatladığı bir anda birden • 
bire durdu. 

Dııardan bir ıürültü geliyor· 
du. 

Dinledi. 

Buna gürültü demek de caiz 
değildi. Hafif bir gıcırtı. O ka • 
dar hafif ki, rauldan ba§kasının 

bunu duymak ihtimali yoktu. 

Bu hafif 1e1, açılan bir kapının 

gıcırtııı idi. Biriıi, kapıyı açmak 

duğunu ve mahkemenin bir kaç' 
gün içinde neticeleneceğini bil· 
dirmİ§tir. Bunun üzerine Heybe· 
1i nahiye müdürüne havale edi· 
len bu evrak, nahiye müdürü· 
nün tahkikatile de burada Hay· 
riye Hanım isminde kimsenin o· 
turmadığı 341 senesinden beri 
polis yatakhanesi olarak kulla· 
nıldığını tesbit etmiştir. Ortada 
bir tefviz işi olduğu itaret edile· 
rek bu malın satılarak para alın· 
ması mı lazımdır, yoksa tapusu· 
nun Hayriye Hanıma verilmesi 
mi? diye ıorulımuıtur. Buna vi· 
liyetin ne tekilde bir cevap ver· 
diğini veya vereceğini bilmiyo· 
ruz. 

341 seneıinden beri polis ya· 
takhaneıi olan bir yer Hayriye 
Hanım oturuyor diye acaba ne 
tekilde gösterilmittir?. 

Anlat ılıyor ki hu iki tahkikat 
neticesinden biri ya kasten ya 
ıehven hatalıdır. Öyle ya, bu ev 
ya poilı yatakhaneaidir, ya de· 
ğildir. Acaba hangisi doğru? Ta· 
bii netice anlatılacak ve gene ta· 
bii bu itte bazı kaıti hatalar var• 
sa sahipleri tecziye edilecek. 

Kumar 
Oynarken 
Kumar oynatıldığı haber veril

diği için tarassut altına alınan 
Glavani sokağında Fahrinin kah

vesinde evelki gece saat 22,5 ta 

taharriyat yapılmıı ve beı kişi 
yakalanmııtır. 

Gene evelki gece Karabaı 
caddesinde Cemil ve ortağı Hü
ıeynin isticarandaki kahvehane de 
aranmış, on kiti yakalanmııbr. 

Çocuk ve E•ek 

Kuru~eşmede sakalık yapan 
Erzincanh lbrabm dün meyhaneci · 

Koçonun dllkinına su veriyor

muş. eşeğini kapuya bağlamıı, 

tenekeleri düklna taşımıt- qte 

tam bu sırada berber Ömer 
efendinin dokuz yaşında oğlu 
gelmiı, elindeki sopa ile qekce

ğizi dllrtOklemiı, kuyruğuna çek· 
meğe baılamış... Fak at nihayet, 
eşek te çocuta çifte atmıf. Yn
zUnden yar•lanan Ali tedaYi al

tına ahnmıı, eıetin sahibi ıika 
lbrahim hakkında da takibata 
başlanmiştır. 

iıtiyordu. Anahtar deliğine bir 
anahtar sokuldu. Çevrildi. Kapı 
hafifçe itildi. Adımlar, hafif 
teaaiz adımlar Raulün bulundu' 
ğu it odasına doğru ilerlemiye 
batladı. Demek oraya geliyor • · 
lardı. · 

Raul, bir saniye içinde çek • 
meleri yerleıtirdi. Elektrikleri 
ıöndürdükten sonra bir parava· 
nanın arkasına çekildi, gizlen • 
di. 

Bu gibi hadiseler Raul için 
bir eğlence, hatta bir ne~e veıi • 
leıiydi. Sonra da belki bu hadi • 
aeden bir şeyler öğrenirdi. Niha· . 

yette buraya gizlice giren bir a· 
damın elbet bir maksadı vardı .. 
Her halde mühim bir fıraat. 

(Devanı l'.decck) 



Dlrtllacl Yeril Mallar Sergisine iştirak 

ilk Yerli Mallar Sergisinde 
63 ikincide 137, üçüncüde 
135 müessese vardı. Bugün 
bu serf!iye iştirak eden mü~ 
esseselerin mıkfarı 150 ye 
balie olmuştur. Memleketin 
hertarahndansanayierbabı 

eserlerini teşhir ediyorlar ... 

Hacı Ali · zade Mehmet Beyi~ 1922 de te
sis ettiği Kütahya azim çini fabrikası. Istan
bul, lzmir, Ankara, Eskişehir, Adanada şube-

leri vardır. lzmir, Ankara, bari sergilerine 
İ§tirak ~tmi_s.tir. 

TUrldye . sanayi ve maaöın "bankasının Fes· 
hane fabr~ı _payiy_on~ _(Yerli mallar pazarı) 

Süreyya Paşanın 1910 da Balatta tesis et• 
tiği Silreyyapaşa mensucat fabrikası - Konya, 
Ankara ve Istanbul sergilerine iştirak etmiştir. 

Besler çikolata fabrikasının sergide tertip 
etti2i paviyon • 

--i·~·--i .Gelecek sene serf!İ f!Üzellik 
müsabakasının Istanbuida 
yapılacağı güne tesadüf et-
tirilecektir. Busuretle Istan
·bulu dolduracak ecnebilerin.: 
de en mütekamil bir surette 
açılacak beşinci sergiyi gör

··meleri temin olunacaktır •• 

Serilyi ziyaret edenlerin en çok uğradığı 

ve beğendiği zarif paviyon: iş Bankasının 
IPEKIŞ fabrikası vitrininin güzel 

bir köıesi 

Türkiye sanayi ve maadin bankasın:ın He
reke fabrik!lsı pa!iyonu (Yerli mallar pazarı) 

1890 da tesis edilen Karamürsel mensucat 
ve ticaret anonim tirketinin pa•iyonu - Bursa, 
Ankara, Konya, lstanbul sergilerine iştirak 

ederek madalya kazanmıştır. 

iki sene evvel A1taras Efendinin tesis ettiği 
F asil camaşır tozu fabrikası Ankara ve lstan
bul sergilerine iştirak ederek altın madalya 
wanDll§br ·---

Mehmet Kazım Beyin 1919 da tesis ettiği 
şark ıtriyat fabrikası - lzmir, Ankara, Paris, 
Londra, Viyana, Belçika, ltalya ve lstanbul · 

Hilaliahmer sergilerine iştirak etmiştir. 

Türkiye sanayi ve maadin bankasının Ba· 
kırköy fabrikası paYİyonu (Yerli mallar pazarı) 

Türkiye sanayi ve maadin Bankasının Bey• 
koz fabrikası paviyonu (Yerli mallar pazarı) 

Elite çikolata fabrikasanın serğide [tertip 
ettiği paviyon. 
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Belen Tlrk Sanayi Pavyonlarına Bir Nazar-

~e~~et ~alim Beyin eşyayı madeniye fabrikası 
an ı tes11i : 1924 Istanbul, Ankara ve Konya 

ıereilerinin madalvaJannı kazanmısbr. 

Nec~ettin MÖlla Beyin -ğ~Çen sene tesis 
etmış olduğu Bilyilkderede Kocataş su ve 

gazoz fabrikası. 

~İP.•hi zade Hasan Htısntı Beyin 1900 da 
ea11 ettiği Bursa pazarı. Ankara, Peşte sergi

lerine d~ jl,tjrj~ .etmistir • 

Ahmet F arukt Beyin Itriyat fabrikası Tarihi 
tesisi: 1882 lstanbul, Bursa, Paris, Londra, Bordo, 

Liyej, Atina ser2ilerine iıtirak etmiştir. 

Kadı oğlu Mehmet Enver B~yln (Enver ga
zoz fabrikası) 1926 da tesis edilmiştir. lzmirde 
9 eylül sergisinde aJbn madalya kazanmışbr. 

Mösy& Bcnhart ve Mehmet ipekci Beyin te~is 
ettikleri güzel san'at mobilye fabrikası ikinci 
ve üçüncü yerli mallar ser~isine istirak etmistir. 

Haci zade Ömer Rıfkı Beyin Tayyare piyan· 
gosu Uğur giıesi Tarihi teaiai : 1926 

189-0~ da te;fi edilmiİ olan Bomonti bira 
fabrikası. Tilrkiyode açılan bllttln sergilere iş
tirak etmiş ve albn madalyalar kuanmıtbr. 

Esat Muhlis Beyin 926 da açbfı tayyare ·· 
piyang~su ümit gifesi • 

Necip Beyin 1911 de te
sıs tt•". N . fa ~ ıgı ccıp B. Itriyat 

brıkası birçok sergilerde 
~adaJya kazqmııhr. 

Sipalıl oğlu Hamit Beyin 926 da tesis 
ettiği Adapazan bez fabrikası lzmir, An
kara Konya, Istanbul sergilerinde madal· 

.ya .Ye diplQ~alar almıstır. 

Sait Demir Bey bu sene sergde sp~r eğ
lencelerine ait açtığı bu pavyo~la zıyaret
çileı:in bir çoklan tarafmdan ragbete maz· 

Mösy& Hamonun i922de 
teaiı ettiği lllks elçanta

lan paviyonu. 

Et1ıe111 p 
le•- erte• •e 1Ure-
q11111ı 1895 etuii p te tesis 

t b ertcy mus-
a laratı fabrikası 

rNfVJ20ZiN 

CelAI Ergun ·beyin 1341 
de tesis ettiği Celil Ergun 

ecza hanesi. 

c.LJJı.IBVS 
. fABRll<ASI 

HUSJKI ,. 
ZEYNEL ABI P. 

Zeynelabidin Beyin, Tnrk 
pneşi cünbilş musiki fab
rikası. Tarihi tesisi 1335 

~r olmuıtur_, 

Hacı Osman zade Kemal 
B. 1928 de tesis etliği Los
yon Kemal Itrıyat fabrikası 

Bedri beyle Pter Dejo 
Efendinin geçen ıene te
sis ettikleri polit muşamba 

cillsı fabrikası. 
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uhariplerin 
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Ayan ı11eclisi onların istediğini kabul etmeyince 
derhal bir öliirn taburu teşkil ettiler 

Son zamanlarda telgraf hava
disleri, Amerikadan kısa kısa J 
haberler getiriyor, ve bir "bonus,, 1 
ordusundan, açların Vaşington 
üzerine yürüyüşlerinden bahse· 
dilip duruluyor. 

Amerikadan her gelen havadis 
gibi, buna, icap ettiği kadar e· 
hemmiyet vermiyor, ve tekrar ede· 
lim, her Amerikadan gelen ha· 
vadis gibi, bu hadisenin, garabet 
için yapılmış bir nümayi~ olmaaı 
ihtimalini de düşünmüyor değil· 
dik. E asen, verilen ajaru. ha'ber
lerinin kısalığı, hadisenin mem· 
baında da buna pek ehemmiyet 
verilmediği hissini uyandınyor• 
du. 

Fakat artık "bonua,, oNfusu• 
nun d ğıtıldığınr, V 8.§İngton eh· 
rini bütün manasile muhasaraya 
alını olan eski muhariplerin ka:11 
rargahlarının yakıldığını bug(ln 
öğreniyoruz, Amerikada muaz• 
zam e be§eri bir hadise olmuı, 
yirmi beş bin adam, haklannı Is-
temek üzere, çoluk çocuğu H6 
birlikte yollara dökülmnı, tıp1iı ' 
Hindistanda olduğu gibi, silahsız 
isyan gibi bir ıey olmuıtur. 

MalOJler ve eski 
muharipler 

Hadiseyi okuyucularımıza an· . 
latalım: 

Amerikada büyük harbe iştirak 
edip malul olan ve eski muha· 
riplerden müteıekkil büyük bir 
insan kütlesi vardır. Maluller ve 
eski muhariplere, Amerika hükU· 
meti, her yerde olduğu gibi ma
aş bağlamı§br. Fakat pek tabii 
bu maaş, nisbeten az bir miktar· 
da olduğu için, kafi gelmemekte· 
dir ve maluller ile eski muharip· 
ler, başka işler yaparak ihtiyaç· 
lannı tamamlarlar. 

Son zamanlarda bütün dünya· 
<la hüküm süren işsizlik Ameri· 
kaya da tesirini göstermiş, ora· 
da da sınai faaliyet durmuştu. 
Pek tabii, eski muharip ve malul· 
Ierden bir çoğu da işsiz, binne· 
tice aç kalmışlardı. 

Bu adamlar, Amerika hükume
tine milracaat ederek, kendileri· 
ue verilmekte olan p·araya ilave
ten vans verilmesini istemişler· 
"dir. 

Amerika hükUmeti hu paraYJ 
veremiyeceğini söylemiş, o za· 
man e ki muharipler bütün Ame· 
rika şehirlerinden toplanarak 
yola koyulmulşar ve Vaşingtona 
gelmişlerdir. 

Bu teşkilatın başında umumi 
harpte büyük kahramanlıklar 
yapmıt olan Vaters isimli birisi, 
gene büyük harpte askerlik yap· 
mış olun papas Koks ve Mistres 
Vera Prata isminde bir kadın 
vardı. 

Yirmi beş bin kişinin Vaşing· 
. ton üzerine yürüyüşleri bütün A· 
merikada tesirini göstemıİ§, meb

! usan meclisinde, eski muhariple· 
' rin i edikleri avans para, yani 
"bonus,, uzun müzakerelerden 
son kabu1 edilmiştir. Yalnız, 

/ 

or usanan kumandanı olan Voters 
poli in önilnden kaçarken •.• 

bu kararı ayan meclisi ile reiıi· l ~~~ds~.lahsız olarak Vaşingtona 
cümhur Hooverin tasdiki lazım· yuru u. 
dı. Ayan Vaşingtonda "Beyaz 
saray,, da toplanmış, müzakere 
ediyordu. Bu müzakerenin neti· 
cesini, eski muharipler reisi ile 
papas Koks, Beyaz sarayda sa· 
bırsızlıkla beldiyorlardı. 

* • * 
Bundan iki hafta kadar evvel 

bir akşam üzeri idi. Vaıington 

şehri etrafında yirmi beş bin es
ki muharip ve malulün ailelerile 
teşkil ettikleri karargnhta ateşler 
yakılmış, ayan meclisinin verece· 
ği karar bekleniyordu. Derken, 
bir otomobil sesi duyuldu. Her· 
kes koşuştu. 

Gelenler, reis Vaters ile papas 
Koka idi. Reis, hemen orada ha· 
zır bulunan bir masanın üzerine 
çıktı, söyliyeceği sözleri büyük 
bir heyecanla bekliyen açlar or· 
dusu efradına bir tek ve kat'i ke· 
lime söyledi: 

- No! ...• 

ölilm taburu 
Herkes anlamıştı. Ayan mecli

si kararı redettmişti. Bunun üze· 
rine karargahta bir kıyamettir 
koptu ve derhal "ölüm taburu,, 
ismile bir tabur teşkil edildi. Bu 
tabura, tabur demek caizse, 15 
bin eski muharip iştirak ediyor· 
du. Hepsi umumi harpte giydik· 
leri eski üniformaları giymişler, 
başlarına tasları geçirmişlerdi . 
Bu üniformaların üzerinde, el'an 
Avrupanın kurumuş çamurları, 
bir çoklarında da kurumuş kan 
lekeleri vardı. Sonra, bu kıt'a, 
büyük bir sülrut içinde ve tama· 

• • • 
Beyaz sarayda müzakerat da-

ha bitmemişti. Sarayın etrafı 

tenha, ve şehir uyku içinde idi. 
Ara ıra dışardan, sarayın açık 

pencerelerinden içerdeki şiddet· 
li müzakerenin mırıltıları geli
yordu. 

Birdenbire Beyaz sarayda bu
lunanlar, bir garip ses duydular. 
Bu ses muntazam, muttarit bir 
uğultu halinde idi ve gitt~e 
yaklaşıyordu. Pencerelere koşu· 
şanlar, henüz yatmamış elektrik
lere rağmen akşamın alaca ka· 
ranlığında müthiş bir kıt' anın, 
Üzerleri çamurlu, ve kanlr elbise· 
ler giymiş efrattan mürakkep bir 
kıt'anm ilerlediğini gördüler. 

Derhal telefonlar işledi, emir· 
ler verildi. Fakat hu kıt'ayı da· 
ğıtabilmek için saffı harp niza· 
mmda bir harp açmak icap ede· 
cekti. Onun için sadece civar ev· 
lerin damlarından projektörler 
konuldu. O mıntıka aydınlık bir 
hale getirildi ve etrafı polisler 
kuşattı. Esasen bu "ölüm taburu,, 
çıt bile çıkarmıyordu. Sadece bir 
nümayiş, bir geçit resmi yapa· 
cakları zannedilmişti. 

Filhakika "ölüm taburu,, Be
yaz saray etrafında bir devir 
yapmıştı. Fakat durmamış, bir 
devir daha yapmıştı, ve bu çiz
dikleri daire ile taburun başı ile 
nihayeti birlesmiş içinde Hoover 
ile ayan azası bulunan Beyaz 
saraYJ çember haline almıştı. 
Sonra ..... 

Sonra bu geçit resmi dcvw11 etti. 
tamam üç gün ve üç nece ölüm tabu· 
runu teşkil eden eski muharipler, bir 

• 

Harbı umuminin en esrarengiı 
ve kanlı vak' a~arını bu tefrikada 

bulacaksınız .. 
lngilterenin bu günkü mu· 

harrirleri arasmJa en çok se· 
vilen şühreti memleketinin hu· 
dudundan aşarak hemen her 
muhite varan rnuharrirlercien 
biri Sumerset Moghamdır. 
Mogbanın en çok merakla oku· 
nan eserlerinden biri casus 
Aşenden namı altında yazdı
ğı ve lngilterenin entelejens 
servisinin bir çok faaliyetlerini 

· anlattığı eserdir. Aşenden 

entelejens servisin emri altın· 
da çalışan, ve bütün düyayı 
dolaşarak bin bir macera ge· 
çiren bir İngiliz casusudur, 
kôh Italyada Enver paşanın 

" itimat ettiği ajanlarından bi· 
rinin peşinde koşarak onu 
öldürten, kah Hintli milliyet· 
perverleri takip ederek onla
rın en zekilerini tuzağa düşü
rüp kurşuna dizdiren, kah 
Almanya hesabıoa çalışan in· 
gilizleri bulup birer birer 
divanı harplere teslim eden, 
kah Amerikaya kadar seya· 
hat ederek oradan Avrupada 
yeni devletler kurmak için 
esrarengiz adamlar bulan, 
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Musa, Nil yavrusu 
Demekmiş! 

Eski Mısır ile Yahudiler ta· 
rihi mütehassısı doktor Y abuda 

Londra darülfünu• 
nun a ı a e eger ır on • 
ferans vermiştir. 

Doktor Yahuda, bilhassa 
Hazreti Yusuf tarihinden bahse· 
derek Mısırda keşfolunan ve mi· 
Jattan on beş asır evveline ait o 
lan Rek • Me - Re kabrindeki ki 
tabelerde, Hazreti Yusufun hi 
kayesine benziycn bir hikaye bu 
lunduğunu söylemiş, ve bu zatın 
üçüncü T otmosis veziri olduğu
nu ilave etmiştir. Bu hikaye, 
Yusufun kıssasına tamamile mu 
tabıktır. 

Doktor Yahuda (Musa) ke • 

limesinin manasını da izah et-

tek kelime söylemeden, çıt bile çı· ı 
karmadan, yemeden, içmeden, sadece 
rap .... rap.... diye muntazam adım 

atışlarla beyaz sarayın etrafında 

döndüler. 

Bitap düşenler yok değildi. 

Bunlar, düşer düşmez, Sıhhiye 

imdat teşkilatı onları kaldırıyor, 
geri kalanlar sıkışarak arkadaf· 
!arının boş bıraktıkları yerleri 
dolduruyorlardı. 

Beyaz sara1dan, M. Hoover ile 
ayan azaları, meçhul bir semte 
gitmişlerdi. 

Ve nihayet üç gün sonra ölüm 
taburunun geçit resmi durmuf, 
efrat Beyaz sarayın etrafında 

Kamp kurmuştu. 

Bombalarla lıilcum 
28 Haziran tarihinde, M. Hoo· 

verin verdiği bir emirle, piyade 
ve süvari kıtaatı, açlar ordusunu 
teşkil eden eski muhariplere, göz· 
leri yaşartan bombalar ile hücum 
ettiler. Mukaveımetler oldu. Mü· 
sademeler oldu. Fakat hiç bir ta· 
raf silah kullanmıyordu. Eıki mu· 
haripler ta§lar ve yumruklarile 
kendilerini müdaf a ediyorlardı. 
Askerler süngülerile onlara za· 
rar vermeden önlerine katıp so· 
palarile dövüşüyorlardı. Bu mü· 

defİI"' kah Rusyada inkılabı e-
k . . w her bar me ıçın ugraşan, .,ir. 

··bey,-r ketinde meraklı, mu bir 
hakiki maceralar yaşıyao 
casustur. eO 

Entelejens Servis'in ,a 
müthiş cinayetleri pervasıı ,. 
irtikap edecek adamları 0 

.
1 

k. ıer 
sıl bulduğunu ve UP ,., 

· ter• .. bulduğunu anlamak ıs s. 
niz bu eseri mutlaka okuyuoU. 

. t• 
Entelejans Servesin l<iaılerı O" 

kip ettiğini ve kimlerden :
0
• 

dişe ettiğini anlamak içi? .:ciıi 
nulacak eserlerin en bırı 

budu~ ·~ 
Eserin bilhassa bir Ioi' ı:O'f 

muharriri tarafından yaııl k•t 
olması onun kıymetini kat 

Ç.. k .. I ·1· ıııub•' arttırıyor. un u ngı ız P' 
ririn kendisi de bu işle~in b~ır 
sine karışmış ve kendı bar
dan geçenleri yazmıştır. 

• d•' 
Bu yeni tefrikamm yarı0~ 

itibaren "Yakıt,, ta okuya 
sınız. 

ı ll11l~ l ı ıı 1 ı OOJ "YJI 
lngiltercye taze ıov 

gönderiyoruı ~ 
lzmir, 11 (Yakıt) - ~ 

hava mahzeni tertibatını l'f 
a urlarla buradan LoO ? 

ı nn; lh::"""'~ 
mesele intaç edildiği ta ~ 
memleket çok para kazaO 

br. ~' 
s Milyon sigar kall 

yakalandı 3~ lımir, 11 (Yakıt) - S ~8cl'' 
Mercanaki Ahmet, dört aır~~ 
şile sekiz katır yükü sigara dtll'~ 
kaçırırken yakalandı. ınü5f s-~, 
de kaçakçılardan Girit 1 ~ıi 
öldü. iki yükte 3 milyo0" 0 ~( 
elde edildi. Altı katır :O / 
çmldı. ~"' 

--.---b-k-1-.--.-,-.::,""'il 1' ' 
mış ve u e ımenın '' ~1 

rusu,, manasında olduğul11J 
!emiştir. 

J 
d" eter 

sademeler içinde ne ha 11 tJ Jıf 
madı. Mesela, süvari kıt-':.diil 
mandam, önüne katıp ıiirO.,ıl 
eski muhariplerin içinde, ıı"el :i
harpte Flandr cephesind~ /. ~İt 
ni ölümden kurtarmış bırt ti 1' I~ 
arkadaşını tanımıştı. fa.~a etil ~ 
fesini yapmak mecburıY' 0.,,-./ ıc_d d 
kalmış, onu da sürüyerek 
katmıştı. ~ 

Eski muharipler Beyaz :;;1. 
dan eski karargahlarına Jciıı';JI' 
düler. Fakat orasını da ~ 
yakılmış buldular. tler 

Filhakika başka ku~e 
orasını yakmıştı. . ıtJI, 

b .. ter• ~' Şimdi artık teşeb us tar' t 
volmuştu. Fakat gene kı~ teıt ~ 
ğılmalanna rağmen tak~u ,ef ~ 
tulamıyorlardı. Yalnız, Jıar' ~ 
takip eden kuvvetler ~rı ,e1' 
lah değil, pal<etlerle yıYe 
ekmek uzatıyorlardı. ~i a· 

:r. ır- "' .,,JI .,. 
eisterı ~ıf' 

Eski muharipler r şd' ,; 
. d" A"ı11P et,. pnpas Koks şım ~ . ·n }<11~. J1 

Hitler ile Mussohnını "k ett•;~ 
rini nasıl teşkil ve ten•' eŞgısl~ 
rini tetkik etmekle ~·11iiP "ıJ 
Yakında Amerika.ya . 

0

0,cııı 
· bır muhariplerden yenı 

kil edecektir. 
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ıı Dünkü Keşidede kazanan Numaralar 
eyazıtta Okcular başında Yeni ikbal kişesi sdhibi Bahri Be'V liste izde 

= 

1 
nunıaralaır.11n ikramive ve ınükafatlaırını tediye eder 

ı 

a 

·r· 
lOOO I 504 

30 748 
1000 761 

50 778 
30 759, 
30 8025 
50 32 
30 198 
30 241 
30 302 
30 4281 

30 549 
50 577 
30 614 
50 620 

150 846 
1500 849 

50 854 
50 9041 
50 75 
30 286 
30 319 
30M 366 
50 444 

- -
30 2401 
50 3 ıo 

30 4421 
30 546 
30 579 
50 5841 
30 672 
30 989 
30 720 
30 734 
30 745 
30 763 
30 7731 
20 842 
30 924 
30 l 2045 
50 136 
30 257 
30 258 
30 373 
30 5441 
50 590 
50 592 

; 

N 1 Türk N 1 Türk 
0 • lirası o. lirası 
4t6 30 968 30 
521 30 18096\ 50 
556 30 104 30 
600 50 111 30 

30 ı 621 30 158 50 
30 637 ı;o 3 74 1500 
30 645 50 410 30 

~r.-= 

30 6921 30 452 50 970 
30 730 30 501 150 22052 
30 789 30 1ıs1 5 59 
30 8481 30 725 30 67 
30 851 50 76 ıl 30 138 
50 872 50 783 30 295 
30 15150 30 796 30 341 
50 l 52 30 866 30 408 
30 281 30 904 30 412 
30 3571 50 959 30 416 
30 411 50 979 30 470 
30 451 3019116 30 513 
30~ 482 150 12511 1000 622 
50 531 30 201 50 650 
30 5611 30 278 30 681 

30 673 30 470 30 852 

t 

==ı Tü";°k 
No. lirası 

5s2 30J 821 
657, 30~ 116 
121 1501 341

1 

8771 501 400 

~~: ı ;gl :~: 
30 999 30 6401 
30 26004 150 70 1 

30 49 30 780 
30 194 30 801 
30 270 30 804 
30 282 30 875 

150 387 30 901 
50 460 150 3020 l 
30 717 150 247 
30 745 30 277 
30 809 5~ 290 
50 835 30 307 
30 859 30 3651 
30 904 30 376 
50 905 50 385' 
30 948 50 5671 

30 ~2704 ı 50 6811 
50 17 50 716

1 

301 841 
30 875 

150 954 
30 33098 
50 ' 264 

150 3 ı 9 
30 . 345 
30 373 
50 423 
50 4 73 
30 6041 

30 715 
30 737 
30 819 
30 864 
50 881 
30 96ô 
30 34269

1 

30 346 
50 4 l 9 
30 439 
30 503 
30 563 

- -
50 382 

150 632 
30 668 
50 77 7 
30 821 
30 823 
30 825 
30 870 
50, 897 
30 39001 
3o'' 21 
50 29 

301 971 
30 176 
30 195 
50 198 
5C 199 
30 243 
5ü 265 
30 444 
50 453 
30 478 
30 501 
30 551 

--
30J4 l092 
30l 114 
30 163 
30 224 
30 323 

150 333 
30 429 

150 448 
30 480 
30 527 
30 599 
50 674 

30 7 l 71 
80 732 
30 814 

150 898 
30 950 
50 954 
30 43040 
30 80 
30 89 
30 108 
30 165 
30 ı 78 

Trük · 
No. 1. ırası 

·....,_-=' .. 

85 71 50 
30 924 50 
~o rno25 50 

150 541 30 
30 88 30 
50 437 30 
50 447 30 
30 624 50 
30 644 30 
30 675 30 
50 669 30 
30 826 50 
50, 868 30 
30 985 30 
50 17054 30 
30 123 ~o 

50 129 50 
30 30t l 30 
301 307 150 
30 434 30 
30 463 30 
30 660 30 
50 870 30 
50 877 50 

30 455 
30 651 
30 653 

50 633} 30 353 30 731 

30 741 30 510 30 897 301 244 30, 725 
301 639 
50 641 30 552 1000 261 30 914 30 

30 481 50 726 30 864 50 594 30 93ı 30 286 50 803 30 35011 30 644 
5') 537 150 803 30 868 30 597 50 953 30 344 30 877 30 26 150 672 
50 644 50 8S6 50 810 30 707 3023016 150 440 301 963 30 133 50 686 
50 655 30 942 30 16007

1 
30 756 30 220 10 495 50 987 50 178 30 691 

30 683 30 952 50 28 30 768 30 238 30 51 7 3041020 50 284 30 724 
50 750 30 13018 30 661 30 774 30 339 30 596 50 96 30 312 50 7261 
50 752 30 19 80 104 t50 860 50 402 30 553 50 108 30 330 30 8921 
50 762 30 43 30 134 50W071 50 4641 50 583 50 114 80 466 

30 790 
30 894 
30ı 8961 
50 947 
30

1 
ıo11ı 

30 778 30 207 30 202 2500 96 30 1 59sJ 50 700 50 1171 
50 855 30 213 50 2S9 50 124 30 644 30 7l6 30 238 30 795 

5000 88~ 50 422 1500 273 50 166 50 68~ 150 802 50 2H 30 991 
50 35031 50 968 30 426 50 389 30 1 235 1500 741 30 875 50 367 30 '.:?50 

3C 3461 50 Q98 80 477 
30 494 
50 550 

30 417 30 275 30 900 30 922 30 492 30 295 
ı 500 393

1 
30 10115 30 422 30 276 1500 924 50 943 50 522 30 300 

50 160 80 485 30 309 50 953 50 991 50 563 50 689 150 39~ 
1 

30 28 l 50 607 
667 
719 

30 506 50 332 150 985 30 28062, 30 629 50 979 50 483 
50 332 1000 511 30 538 30 24129 1000 1171 30 752 50 996 645 

667 
670 

'30 578 

150 625 74 7 
752 
923 
Q24 
QSO 

ı 000 556 50 54 7 50 2331 
50 61 3 50 651 30 283 

150 121 50 804 
50 ..t 43 30 82 l 

30 J70t6 
30 40 

30 648 50 746 30 717 150 297 8Q 151 150 844 30 58 501 950 
30 650 30 801 30 727 50 300 3 o 1 5 21 3 o 3 2 o 1 3 50 86 30 953 
50 675 

1 ooo 6851 
50 850 30 792 30 416 50 255 30 40 50 139 30141048 

30 7371 
30 306 30 110 30 166 30 23'3 51 943 30 821 50 440 

30 9681 50 835 30 465 
30 814 

30 9 74 
30 14031 1 

30 317 30, 131 
15C' 392 30 140 
50 425 30l 2341 

150 180 

30 21 ol 
30 279 
5 280 30 t 1ı1sl 30 953 3o 597 

150 879
1 

30 1 l o 50 293 30 961 30 325 30 217 30 311 

50 8S~ 50 149 30 328 t 500 ~ 103 7 50 959 150 436 30 301 30 223 
30 '162 

30 408 
150 947 ~O 2H 

30 246 
30 337 50 138 30 ~5017 30 620 30' 308 50 579 

50 974 30 512 50 146 150 121 150 719 lSOOOJ 40 t 50 765 30 762 
3011101 30 2Q71 150 650 30 161 30 2331 3 o 9 3 2 l 5 o, 5 16 30 9H 30 787 
30 152 
30 181 

30 3221 
30 3331 

30 750 5o 2otıı 50 249 
3'. 84~ 30 2291 30 297 

80 981 150 531 
15029027 50 676 

50 ISOH 

30 99J 
30 812 
50 930 
30 9511 30 230 1500 364 9571 30 2951 30 5 75 50 63 30 7321 30 238 

l'''"'lta ~ ~ Yazan: 
~O.ı 69 Boz Na var ~1m. Rube 

janski 

'~Q 'Ilı.-....... -------------------~ J;' l~,ı· ın bir adamdı. Kadın o pura kadar götürür. O adam ıi-
t"- 'Ilı edT ,, 'I\'>- 1 ırae kaçırmadan ze paıaportunuzla vapur biletini 

.1 >, a kadar ··t·· ·· d.. F h · · ··ht ld w \ljlıtı· \>&.tdık go urur u. ran- ve ıeya at ıçan mu aç o ugu-
b.. tı el tan ıonra iş halle • nuz parayı verecek ..• 
~:>1 'lllekt · t, c rı.·· 1• IX cf-. \'iUle) b · 
~'ıı het h ır serseri kadın o· Sütnine Nyanya yanakları kı-
'1da hektlde yaşar giderdi. rıtık bir ihtiyar kadının ıaçını 

•tı, ..:ı eme odasına dönerek tarıyordu. Nataşayı alnından öp-
•)" '~ Qecli k". 
.. ~ '~ ~.,C\'tat dı · tükten sonra dedi ki: 
rtl ~· \tll .,. §U ur Madaım. Öbür- - Hele gelebildin. Bonjur . 

.d ':>o •adı 
il'" ~i t', ~tka a 'Vapuru hareket e· Biraz dur i~imi bitireyim ... 

l\f d, S llıharp yüzbaşıaı Şi· ihtiyarın kalmıı tek tük beyaz 
Jl 't"l 'n l d ~~ 1 h:y k on raya gidiyor. ıaçlarını batının etrafına düzelt-

\~~ ~deceka ~.dar ıize arkadaı- ti. Humurdanıyordu: 
~· le k · Boyle h" b" ·· S k 1 ~.. t' arırla ce ıç ır guç· - e sene ge miş ama, süs-

P" 'tıiıd §tnazıınız. F ranaaya lenmekten hoşlanır. 
ı!V! '- lı e tnah T 1 b 
r >t Qa:y zur var mi? uva et itince kadının zayıf 
f 1 t ~·· ır, Mö ·· b h e:. \laa\'j syo, bence her boynuna ir avlu bağladı. Ko-
f' .......... ti ... 
,.f ........_ ~ etede ot lundan tutarak masa önündeki 

~lı ı etim kuruyorsunuz? koltuğa oturttu. Primüs lamba-
ta l Yo · G"d· d d k ~ d l& ........_ ı:. •ka• d k t ıp ostum sın a aynattıgı arı apaım-

'~· qa:Yır ! alacağım. dan bir iki tabak doldurdu. Biri-
~. ı a" . "-01! N ''l''l 0tl"rtezıen· uardan kim· ni ihtiyarın önüne koyup eline 
e"itlt eıef ıi1!( n 

1
7. daha İyi olur. bir tahta kaıık verdikten ıonra 

tıi~ ... de alıkoy e aef arette, ne de ötekisini kendi önüne aldı ve bu 

'

. ·•allı amam M 
idil> 1na, ıi.it . · enf aati- işler bitince Nataıaya ıordu: 

'-lt d" nl ııın 11~"_eni1!in yanına - Yavrum aç mııın? Yüzüne 
~~ ı.~1 a:n::ızı 'Ve oradan ne oldu? Bak şu pis ihtiyara li-

111~ ı tavai d 
i ı:eli .. Ye e erim. payı her tarafa ıaçıyor .. 

P •ızı alır, va· Sağır ihtiyar kadına duyurmak 

için kulağına bağırdı: 
- Canım kontes! Kaıığınızı 

iyi tutunuz. Elleriniz öyle titre
mesin. Yemeğin yarısı dökülü
yor. Günah değil mi? 

1htiyar kadın kenarları kızar 
mış soluk gözlerini kırparak et
rafa korkak bir tavırla bakıyor
du. Ağzım şapırdattı. Elleri da
ha ziyade titremiye başladı. Ye
meği bir türlü ağzına götüremi· 
yordu. 

Nyanya ihtiyar kadının çene
sindeki lapaları silerken söyle -
niyordu: 

- Aman yarabbiciğim ! Ge -
liniz size yemeğinizi yedireyim. 
Lapa güzel değl mi kontes? 

Durunuz. O kadar telit iste
mez. Sonra boğulursunuz. Biraz 
üfliyeyim de ağzınız yanmasın. 

Bilir misin Nataşa bu ihtiyar kon 
lesin Rusyada elli hizmetçisi var 
dı. Ben olmasam şimdi ne yapar? 
Öyle de hırçındır ki .. Senin ya
nında çekiniyor, yoksa beni mü· 
kemmelen döğer. Öyle değil mi 
kontes. Hatırlıyorsunuz ya! Dün 
yaptığınız çok ayıptı. Ne iıe bir 
iştir üzerime aldım. Şikayete 
hakkım yok. 

Nataşa sözünü kesti: 

- Ben seni tanırım. Böyle hiz 
met ettiğin için &evininin. Se • 

nin darı lapası çok güzel koku· 
yor. Bana biraz versene ... 

Nyanyanın koyduğu lapayı 
zevkle yedi. Yemek bitince Nya 
nya ihtiyarı pencere kenarında.ki 
koltuğa oturttu. Yakasım düzelt
ti. Dizleri üzerine tahtadan bir i 
nekle bir horos koydu. Ve dedi 

ki: 
- Şimdi uslu oturunuz. Ak • 

ıama kadar oynaraınız. Eğer ap 
teıtiniz geline bana seslenmeyi 
unutmayınız . 

Sonra Nataıanın yanına otur
du. O vakit genç kadının ıessiz 
kederini far ketti: 

- Nen var yavrucuğum. Haa 
ta mısın? Neye artık gelmiyor • 
sun? Gidip ıeni Büyükadada gö 
recektim. Fakat bu zavallıyı ne 
yapayım. Kendi kendine barak • 
sam düşer, yahut maazallah evi 
ateşe verir. 

- Artık Büyükadada deği • 
lim.. Senin yanında yatmak is -
terdim. 

- Ne o? Biçimsiz herifle ge· 
ne bozu~tun mu? Ah! meleğim. 
Yerim yok. Evimiz küçük. Şu ka 
dın yatakta yatıyor. Ne yapar -
sın ne olursa olsun eski konte . 
Ben de yerde yatıyorum. 

- Pek ili! Rahatsız olma baı 
ka bir yere giderim. Allaha ıı • 

50 272 
30 385 
50 400 
30 445 
50 4SO 
30 513 
50 54'2 
50 569 
50 628 
30 685 

30 7811 
·30 888 
30 930 
30 968 
10 992 
30 H050 
30 51 
30 86 
30 120 
30 170 
30 243 
30 383 
30 4 ı 1 
3<;) 454 
30 6 ı 7 
50 841 
30 \ 5008 
30 48 
30 122 
30 274 
30 480 
30 555 

150 6371 

30 966 30 
30 48025 50 

150 339 30 
30 346 30 
30 415 150 
30 422 50 
50 429 30 
30 434 30 
50 492 30 

150 600 30 
50 637 50 
30~ 700 50 
30 725 50 
30 1sö ıso 

30 829 30 
30 872 30 
30 927 50 
3 o1 ı 9 o o ı 3 o 
30j 4 8 30 

150' 65 30 
30 196 30 

150 229 50 

30 2781 30 
50 294 50 
30 375 30 
30 427 30 
30 500 50 
30 616 30 
30 677 50 
30 693 30 
30 934 50 

150 945 5~ 

30 992 30. 

marladık. Nyanya ! 
- Acelen ne? Gezeceksin öy 

Je mi? Eh ıen daha maşallah sa 
pasağlamsm benim gibi kolun 

1 kanadın sızlamaz. Ah yarab • 
bim ! Artrk canımdan bezdim. 
Mum dibine kadar yandı. Işık 
ha söndü ha sönecek! Dünya ile 
alakam kalmadı. 

Nyanya doğduğunu, büyüdü· 
ğünü görmüş olduğu, nice sene • 
ler kolları arasında salladığı, le· 
selli ettiği, dertlerini öğrendiği, 
eğlenmesi için türlü hikayeler uy 
durduğu çocuğun çıkıp gitmesi· 
ne itiraz bile etmedi. Bu görü • 
şünün son görüş olduğunu hisse· 
dememişti bile.. ""'· 

x 
Nikolayevskaya hastanesin • 

de doktor Ostrovskinin hasta ol· 
duğunu, yerine doktor Barauov· 
un hastaneyi idare ettiğini Na • 
ta§aya söylediler. Genç kadın 
Oıtrovskinin oturduğu apartı • 
mana gitti. Dört kat merdiveni 
tırmandı. Son sahanlıkta kuv • 
vetli bir eter kokusu gönlünü bu 
landırdı. Sereja Ostroviski kapı 
yı açtı. Sonra tekrar yatağa ynt 
tı ve yatakta kabul ettiğinden do 
layı özür diliyerek odanın biri •• 
~ik sandalyesine oturmasını ri· 
ca etti. 

(Ri#nt,.~i) 
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f Bir haziran sabahı idi. Kü • 
çük evin zemin katındaki atelye 
nin pencereleri ıehrin yuvarlak 
meydamna nazırdı. "Jan Eıno,, 
heykeltrat maıaaı önünde dur • 
mut bir resme doğru uzun boy· 
nunu ve kanşık başını iğmitti. 

- Daha almadım. 
- O halde otomobilimle ge· 

lir sizi alırım. 
Jan biraz f&§ırmıt bir ta • 

vırla kadından ayrıldı. Eve ge • 
lince O det merakal ıordu: 

- Nasıl gördün mü? 
- Çok güzel ve nazik bir 

kadın .. Fakat bütün zamanımı §a· 
toda geçirmiye mecbur olaca • 

1 

VAKiT 

.--Takvim ----ı 
Cuma Cumartesi 

12 A§ustos 13 Aftustos 
9 Rebi.ahir 10 Rebi. ahir 
GUn doğuşu 5,07 5,08 
GUn ba:utıı 19, 12 I 9,1 l 
Sab3.h narauı 3,82 3,34 
Öğle " 12, 1 9 I 2, J 9 
tıdndl • ı 6.1 o ı 6,09 
Altşnm " 19.12 19,11 
Yatsı .. 
Imsa.k .. 
Yılm geçen 

Gllıılcr' 

Yılm kalan 

GUnlert 

l 
l 
\ 

20,58 
3,12 

215 

149 

20,56 
3,13 

216 

148 

Dııardan gelen bir ayak gü • 
rültüsü üzerine heykeltrat batı· 
nı kaldırdı. Gelen müvezzidi. De
likanlıya bir mektup uzattı. Es 
no mektubu alınca sevinçle atel
yeden fırladı ve merdivenleri çı• 
karak bağırdı: 

J 
ğnn. Şimdiye kadar itsizlikten L--------··--.j 

- O det! O det! 
Küçük bir hizmetçi kız ce • 

'Vap verdi: 
- Madam, tavan arasında • 

dır efendim! 
Jan tavan arasına kotlu. Es· 

mer bir genç kadın bir sandık • 
tan eski etyalar çıkarıyordu. Ko 
casının girdiğini görünce sordu: 

- Ne var Jan? 
- Noter mösyö Tüloydan 

mektup aldım. Lito ıatosunun 
tamirini bana verecekler. Şato• 
yu yeni satın alan kadın gelip 
bana ne istediğini anlatacak. A· 
ğustosa kadar tamiratın neti • 
cesini istiyormuf. İstediği mik· 
dar amele h."Ullanacağım. Öyle 
mükemmel bir it ki .• Seninle ev 
leneli ilk mühim sipariti alryo • 
rum demektr. Buraya geldiği· 
me piıman olmıya başlamıthm. 
Bu iş yilzümüzü güldürecek.. Na 
ııl memnun oldun mu? 

- Tabii J an .. Memnun ohna· 
mak mümkün mü? 

Karı koca, biribirlerine ıa .. 
rılarak Öpüştüler. Sonra, Jan 
devam etti. 

- Bu siparişi bitirince bir 
küçfik otomobil .satın alırım. 
Gider deniz kenarında bir yer • 
de dinleniriz. Alacağım para az 
buz değil .. Zaten noteri gidip 
göreceğim. Hesabı kararla!tıra • 
cağız. 

Jan sokağa fırladı. Öğle ye· 
megıne avdet ettiği zaman 
gayet tendi. Ta.mirat mühimdi. 
Hem çok para alacak, hem de cİ· 
vama ismi tanılacaktı. Karısı· 
na bunları anlatırken o sordu: 

- Şatoyu yeni alan kadın 
kim? Zengin mi? Evli mi? Genç 
mi? 

şikayet ediyordum. Şimdi faz. 
la çalışmıya mecbur olacağım. 

* • • 
Ertesi gün nıadam Trevöz o· 

lomobille gelerek Janı aldı. Jan 
karısını takdim etti. Odet zen• 
gin kadım mahcubane selam • 
lal"lken içinden "Çok güzel fey
mit !,, diye dütündü. Ve kocası 

otomobille uzaklaıırken dalgın 
dalgın arkasından baka ıkaldı. 

Madam Trevöz hizmetçiler
le efyaıını gönderdiğini Jana 
söyledikten sonra senelerden 
beti gelmediği kasaba ve civa
rı hakkında malumat istedi. Yaz 
ları tatoda geçinniye karar ver • 
mif. Jan eski bir dostu imi§ gibi 
onunla pervaaızca dertle~iyordu. 

Jan kadının tesirine kendini 
gayri ihtiyari kaptırmııtı. Kan • 
aını hatırlıyarak hu tesirden 
kendini kurtarmak istiyordu. O 
dete kartı muhabbeti baki idi. 
Fakat madam Trevözü de gün
den güne artan delice bir aşkla 
sevmiye başlamıttı. 

Kadın bunun farkında mıy· 
dı? Jan bu bapta kat'i bir fey 
söyleyemezdi. Yalnız fevkalade 
hü•nü muamele ettiğini ve bu 
hüanü muamelesinin kendisini 
tefci edecek dereceleri bulauğu· 
nu görüyordu. Nihayet içini ya • 
kan ıevgiyi meydana koymak i
çin bir vesile beklemiye başladı. 

Acaba Odet olanın farkında 
mıydı? Hiç bir şey söylemiyor. 
Koca11na madam Trevözden as· 
la bahsetmiyordu. Nihayet tem 
muz sonuna doğru bir akşam bir 
denbire ıordu: 

- Ne vakit para alacaksın? 
J an bu sual sorulurken güzel 

bir şey düşünüyordu. Şa!ırarak 
ıordu: 

- Ne para mı? 
- Şatonun tamirinin bedeli. 

Boyuna tamiratla mefgulsün. Ta
bii para alacakaın .. 

- Ne diyorsun canım .. Alel
hesap para mı istiyeyim .. Bitin -
ce tabii toptan alacağrm. 

HA VA - Dün sısaklık azami 25,5 
asgari 17 detece olarak teshit edil
miştir. Buglin rilzg!lr nıUtchavvll 

sür'atle cseeel\, hava eJ\scriyctle açık 
olacaktır. 

--RADYO_ 
j --------------Bugün 

1ST ANBUL - 18 den 19 a kadar 
grnmafon - 19,30 dan 20,30 a kadar 
Bedin Rıza ve Cennet Hanımlann 

iştirakile saz - 20,30 dan 21 e kadar 
gramafon - 21 den 22 ye kadar inci 
ve Belkis Hanımların iştirnkile saz 
- 22 den 22,40 a kadar tango orkes
trası. 

VlYANA (517,2 m.) - 12,30 Kon
ser - 13,40 Plak - 1:> Plak - 16,20 
Dokt-Or Kunncrt tarafından 1532 se
nesinde Türle müdafaaSI isimli kon
ferans - 18 Konser - 20 Opera -
23,45 Konser. 
BÜl{REŞ (394,2 m.) - 13 Pliik -

14 PHlk - 18 Orkestra musikf -
19,10 Ifonser - 20 Konser - 20,40 
Plak - 21 Keman solo - 21,45 Pi· 
yano konser - 22,15 Dans. 

ROMA (441,2 m.) - 13,30 Plak -
14 Mu iki - 18,.30 Taganni konser -
19,45 Konser - 21,15 Plak - 21,45 
Musiki. 
BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 10,15 

Konser - 13,0:> Çigan musikisi -
18 Konser - 20 Musiki - 21 Çigan 
orkestrası. 

OSLO (1071,4 m.) - ~8.M> Kon-... 
- 'Z:);ıo or"l\d?Taı'?on er. 

:v AUŞOY A (1411 rn.) - 13,45 Plak 
- 14,35 Plak - rn,ıo Plak - ıs :!\fan. 
do1in konser - 20 Opera - 23,50 
Dans. 

PARIS (H45,8 m.} - 19,4:> Tiyat
ro - 20 Haber - 21,ao dan 23 e ka~ 
dar konser senfonik. 

KÖNIGVÜSTERllAVZEN (163:> 
m.) - 7 Konser - 13 Plfık - l:i Kon
ser - 17,30 J{onser - 20 Konser -
2.'l,35 Musiki. 

Yann 
VİYANA (517,2 m.} - 12,30 Kon· 

ser - 14 Plfık - 15 Plak - 20,35 
Musiki - 21 Konser - 21,20 Konser 
- 23,J:> Dans. 
BÜl{REŞ (394,2 m.) - 13 Plak -

14 Plak - 18 Romen musikisi - 19,10 
Konser - 20 l\lusiki - 21,4:> Orkes
tra. 

ROMA (441,2 m.) - 13,30 PJak -
14 Ko:ıser - 18,30 lfonser - 18,4:> 
Konser - 21 Plı1k - 21,45 Orkestra 
konseri. 
BUDAPEŞ1'E (5."i0,5 m.) - 10,I:i 

Konser - 13,05 Konser - 18 Konser 
- 19,4:i Konser, Çigan musikisi -
21 Koııser - 22 Plfik. 

12 

1 Devlet Dem lryO il arı ilanıarı d 
Mıı 

90000 ton kömürDn Havzai Fabmiyedeb HaydarpaŞ~· ktf 
D ki. ınuP8 

ya, erince, Mersin ve Samsun Jimanlarma na • ı lJ 
1·9·32 tarihinde Ankarada Devlet Demiryolları ışletıııc 
Müdürlüğü binasında yapılacaktır. M'"d3 

Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankarada Umum uya 
veznelerinde beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde 
dır. (4034) J)İ 

idaremiz için pazarlıkla satın almacak olan 28 kalem 11 
mo kömürü, Galvanize çelik kablolar, kurşun su ~~ru~uli ~e 
lak civata demiri, bakır kaynak pastası eg~ e sıluıdır • ' • p• 
mukavva, timşir ve saire gibi muhtelif cins malzemeoıo 11 
lığı 15· 8-32 tarihine mlisadif pazartesi gllnU icra kıtınaca~5 
taliplerin yevmi mezkürda saat 9 dan 11 kadar mağazada 1 

TÜcut ederek tahriren fiat vermeleri bu. baptaki nıatıe~ · 
müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümu~e./ bt 
mesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerıoı 
ber getirilmesi nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyece~i ;tııı 
nur. (4033) 

Maarif Müdiriyetinden: 
Önümüzdeki 17 · Ağuıtos-932 tarihine müsadif çarııosb• 

nü saat üçte aynı pazarlık suretile kUtftphanelere lüzunı ~1'd•' 
fı meşe ve msfı diğeri gürgen olmak üzere mevcut şeraıt 
sinde (234) çeki odun mübayaa olunacaktır. Talip olaolar•~1 
de on beş depozito akçesile birlikte yevmi mezkfırda kodl 

müracaat eylemeleri ilin olunur. (4035} 

GaJatada Asikürasyoni Cenerali Bir san 'at kara ıısıfl 
nan 2 No.da komisyoncu Hogo Mar- 1' 
koviç efen diye: . Amerikanın maruf ,; 

lstanb11l üçüncü icra Memurlu- yP.nlerinden, Dora Mausb 
ğundan: müdetten beri Londrad• 

Hans Valter Foyştel efendinin 17 makta idi. Birkaç gün .ııs~fı 
-12 930 tarihli makbuz mucibince 1 t pı· 
zimmetinizde matlubu olan 1519 li- dem, ngiltere hükUme 

11 ~ 
ranın maa faiz ve masraf ve avukat- ranın İngiltereyi terkettr'ef/ 
hk ücreti tahsili zımnında 2-5-932 temiş, o da bu hareketi P/ 
tarihinde ita ettiği takip talebi üze- to ederek İngiltereyi ter1' 
rine ad~sinize gönderilen ödeme tir. .ııfı 

emrinde mübaşiri tarafından verilen Hadisenin sebebi, lııf' 
meşruhat ve icra ettirilen tahkikat eJ 
neticesinde me-ı.kur adreste olmadı• nin memleketinde yabafl, 
ğınız bildirilmiş olduğundan ilanen bulunmasını istememeıidi1' f 
tebligat icrasma !karar Yerilmiştir. Hadisenin AmerikJ~j 
Tarihi iJandan itibaren bir ay zar· akisler bıralanası, ve bıJ.f'/ 
f ında müracaatla şayanı kabul bir ti' :if 
itiraz dermeyan etmez ve onu takip Amerikada çalıtan ingi ,.

1 ... ... _.... -----d'·--2- -U----~~""' ~Jnden bir.Jwmın~,i/ 
borcu tediye n borca ıkafi mal n sa- haricine çıkmasına &eb~ 

fre irac etmediğiniz takdirde hakkıı. _m_e_s_i_b_e_k_l_e_n_iy_o_r_. ___ ~ ... · 1 
nızda gıyaben muamelt\tr icraiycye ~ 

devam olunacağı ödeme emri tebliği Matbaamıza gelen eser}!j 
makamına kaim olmak üzere ilan -
olunur. (36sı> Kaptan Sli oltJ~ 

Kızlltoprak 

Aile Tiyatrosu 
Karagöz Hüse\'ln Bey kumpanyası hissi 
ve nezih temsiller, danslar, cazip varyete 
numaralan. duetolar ve saire duhuliye 

ı 5 kuruş. 

-BOR SA-

l\uruş Kurut 
20 f rransız 171.- ı ~llln Av. 2:-,-

ı S:cr in 743- ı pcıeta 17,-

1 Dolar 213,-
20 lltrc 217,-

20 f. Belçika 117,-
20 drahmi 29,-
20 is\•lçre 824,-

1 Mart 50,-
1 ıolotl 2-ı -
ı pengö 32,-

!0 Ley 2S,-
!O dinar 68,-

ı ÇCr\IODCÇ ,-
20 leva 2 ,- 1 \I • tın 920,-

ı florin 85,- ı f\lccıdl~·c !H,-
20 kuron Çek 12.J,- 1 Danknot 234.-

sergilzeştl 
Cenup kutbunun ketfiOe 

olan bu pek meraklı •e 
celi s ~rgllzeşt lskender f' 
Bey tarafından dilimize ç~ı 
ve resimli olarak bastıP 
Tavsiye ederiz. 

lstanbul Dördüncü icra 
den: 
Tamamına 47088 lira lm'J11et JI 

·ıııı 
olunan Boğazlcinde Emirg'1l d' 
lar Helali ve İstinye sokıığ'jı 
8, 10, (S, 10 mükerrer) ,.e c ~ 
14 numaralı köşk ve rıhtıırt<i ( 
ve müştemilatı saireyi :hll

1 
~ 

menkultin dört hisse itibari ;i ~ 
seslle derununa cari on Y~ıi' I 
masura ve iki lüle mai ıeı~J<İ ~ 
hi esi dört his~e itibarile 1 ,,ı~ 

''l ,. J 
açrlc aı·tırmaya vazedilJ111:. ·i P 

-Adı madam Trevöz .. Ölen 
ihti)ar mösyö De Litonun yeğe -
ni .. Zaten zenginmİf. ihtiyarın 
ölmesile bu mirasa da konmuf .• 
Yaktile evlenmiş. Şimdi dul • 
mu? Boşanmış mı? bilmiyorum. 
Noter onu yaşlı bir kadın zan • 
nediyor. Fakat daha yüzünü gör 
memiı. Obürsü gün kadın bu • 
raya gelecek. Ne tali im var, değil 
mi? 

Halbuki o, sevdiği kadından 
para istiyemiyeceğini hisaedi • 
yordu. Ondan pata istemek na· 
zarında sukut etmekti. Bazan a
cı acı gülerek içinden: "tlk bul 
duğmn mühim iti sevda uğrq,na 
bedava mı yapacağım?,, diye dÜ 
tünüyordu. Odet de bunu anla • 
mıyor değildi. Fakat ısrar et -
medi. iki gün sonra Jan güzel 
kadına ilim aık etmek ııraaı gel 
diğine hülanetti. Otomobilden 
inmiıti. Kadın inerken ayağını 
kaydırdı ve aJnın kolları arası • 
na düştü. O vakit delikanlı gü • 

OSJJO (1071,4 rn.) - 19,1:> Norveç 
musikisi - 21 Konser - 23 4- D , ., ans. 

l -:::---Ç_e_k_ f ı_a_tl._a_r_ı ~<kıp. sa. ı 6) 
P:ırls --

EylUI 932 tarihine şartnıırtl~l / 
haneye talik edilerek 3 'feŞ~J 
932 tarihine müsadif pa.zııt ıi 
saat 14 ten 16 ya kadar 1f 
Dördüncü icra Dairesinde 
tırma suretilc satılacaktıt· .. ıde 

- Evet! 
~ -~ -~ 

iki gün sonra Jan Esno note· 
rin dairesinde madam Trevözle 
kaJ'!ılaştı. Kadın, yirmi ıekiz, o· 
tuz yaşında genç güzel bir şey .. 
di. Badem gibi kara gözleri, be
yaz bir teni vardı. Narin bedeni 
ni zarif bir rop sarıyordu. Jan 
kadının ahenktar bir seda ile 
sorduğu ıuallere cevap verirken 
dütündü: 

Ne güzel tey ! 
k:adın dedi ki: 
- Yarın şatoya yerleıece -

ğim. itlerin çabuk bitmesi için 
her gün gelmenizi rica ederim. 
Mümkün oldukça sabahları ge .. 
lin, öğle yemeklerini benimle 

·yersiniz. Bir otomobiliniz var 
mı? 

Jan gayri ihtiyari kızardı: 

zel kadına: 
- Ah güzelim! 
Dedi. Fakat kadın birdenbire 

silkinerek kurtuldu ve hayret ve 
hiddetle baktı. 

Heykeltrq şaıırmııtı: 
- Affedersiniz .. 
Diye mırıldandı .. Kadın ce • 

vap verdi: 
- Siz affediniz. Galiba ha • 

reketlerim sizi aldattı. 
Tamirat esasen bitmi!lti. 11Jan 

"S' " 

!&toya bir daha aitmedi. Noter 

VARŞOVA (1411 m.) -1:1,45 Plflk 
- 14,B:i Plftk - 16,30 Askeri musiki 
- 17,0:i Plfık - ıs 1\on er - 19 As-
keri musiki - 19,20 Dans - 21 Ha
fif mu iki - 23,0:; Kon er - 23,50 
Dans. 

PARlS (144:>,S rn.) - 19,4:> Musiki 
- 20 Haber - 20,30 Haber - 21,30 
dans 2.'l e kadar mu iki. 

l\Ö ~tGVDS1'ERHAVZEN (163S 
m.) - 7 Jimna. tik - 7,15 Konser -
12 Musiki -13 Konser - li> Konser 
- 17,30 Konser - 19,05 Musiki - 20 
Musiki - 21 Konser - 22 Dans. 

kendisine zahmetinin fazla faz 
la bedeli olan bir miktarı havi 
bir çek verdi. Odet sevincinden 
ne yapacağını bilmiyordu. 

Fakat Janm hem aşkı, hem 
de izzetinefsi darbelenmitti. Dü
şünüyordu: Acaba aldanmı~ 

mıydı? Yaksa kadın onunla gün· 
lerce eğlenmiş miydi? 

I 

ı.2.o:ı Praf 15,9720 
1 ondra 744,-
Ncvyork 0.47,IS 
l\11 ılno 9,2219 

Viyana 3,ll3SO 
Madrlt 5,813.J 
Bcrlln 1,9284 

Brlikscl S,3958 Varşovı 4,1752 
Ati na :JJ 9213 Pc~te 3,802! 

Ilükrcş 80,-C ne' re 2,42-

Jlclıtrıt 29,1960 
l\Josko,·a 1097,25 

Sofya 66,20-
Amstcrd~l, 1708 

Esham --------
Jş 1 :ınkası 9,20 
Anadolu • 18,60 

Reji 4,05 
S r.b:ıyrlyc 14 50 
Tr:ımı ay 45,-

Umuml slgorrı ı r.2 
Bomontl ~ı.ıo 

istikrazlar 

Tcrkos 28-
çlmcnto Ar. 9 30 

Cnyon dcy. ~l,90 
Sırt dcy. 2.75 
1 alya 2,-

Snrk m. ccu 95,
Telcfon 15,55 

Tahviller 

Jst. dahlll 95,25 ~:le imik 
Sar:C d.yolları 3,50 
D :\luuhhldc .52.75 
Güınrlıtler :;,ıo 

Saydl rnahl 4,25 
Bagdat. 4.SO 
.1\fkerlye -

Tram,·ay 4,95 
Tünel :!,-
Rıhtım ı ,25 

Anadolu 1 30,80 
.. ı t 30,80 
., mUmcssll 31 

Artırmaya i!)'tirak içi~ >~i
temlnat akçesi alınır. ınut~ fll~ıf 
giler He belediye rc~iınierı 
resi mlişteriye ·aittir. j19 

lcra ,.c ifla kanununu" ,,,•, 
~nddesine tevfikan ha~l•~ı;li 
cıllerile sabit olmıvan 1P0 ,.,ıı•
eaklıJa r ile diğer "a tfı~adllbıl ~
irtifak hnkkı sahiperin ın ,if' 

3cD 
rını ve hususile fniz vc Jll.' ıııdt:ı 
olan iddialarım itan tarılt ,ı11İ* 
haren 20 gUn idnde c,•rıUc' 
leriJe bildirmel~ri lazınıdıt• i'jll 

u ' 1 Aksi halde hakları taPd 11,,1~ 
sabit olmıyanlaı· satış be e 

ı:ır· J la,.masından hariç 1 alır ddti 
A liıkuda rların i~bu Jtl~ i Jı1 ı 

niye nhkfımına göre tcl'f•"111oı0' 
etmeleri ve daha Cazla 111doSf' 
rnak isti yenlerin 929-8' tllııtf 
marnsiJe memuri} etiınfze 
Iarı ilan olunur. (3646) 



..., 12 Ataatos 1932 

Bursa Nat ıa Başmühendisliğinden: 
3+~1ira 88 kuruş ketif bedeli Bursa - Mudanya yolunun 

64 
~ + 000 kilo metroları arasında 10905 ; 

~O lira 85 kuruı keşif bedelli Bursa - Karacabey yolunun 

2 
-~+100 kilometrolan ~aıında 15540; 

28o 6423 lıra keşif bedelli Bur1B·Gemlik yolunun 13·f-000-20+ 
leri kil~metrolan arasında 7335 metrelik kısımlann esasb tamir
, birlikte Ye keşif ve tarlnamelerinde muhaner tarifat ve 
iıahat dairesinde, kapalı zarf uaulile mlinakasaya konmuıtur. -! - F ennt ıartname Ye keşif ıureti musaddakalan iki lira 

2 el mukabilinde Nafıa daireıinden alınacakbr. 
lla .- ihale 28-8-932 pazar gilnll saat on altıda Bursa EncO· 
~ Villyetinde icra edilecektir. 

et. - Teklif zarflan, mOzayede, mOnakasa ve iballt kanunun• 
En Jaıılı tarifat dairesinde tanzim edilerek ihale aaatından evvel 

dlaıene takdim edilecektir. 
rıh 4 

- Talipler, ıimdiye kadar taahhüdatta bulunmuı iseler der· 
~ ebnif olduklan taabbOtlerini hU.nO auretle ve giinilnde ifa 

ebialf balunduklanna ve % 7,S buçuk teminab muvakkateden 
~da 25000 yirmi bet bin lirayı havi hOkiimetçe muteber bir 
llllca kefaleti veya o miktar Ozerinden noterden musaddak ve 
:~!eber mali kefalet veya emvali gayri menkulenin ipotek edil
ıJ:'1e dair veaaiki encümeni 't'İllyete ibraz eylemeğe mecburdur-

~ - itİn mea'nliyeti fenniyeai diplomalı bir mObendis tarafın
ı deruhte edileceğine· 't'e it mahallerinde aynca diplomalı bir 
~ nıemunı bulunacağına giSre noterden muıaddak milhendisin 
11ı_,lıhUtnamesini ihale güniinden 8 gün evvel Nafıa Başmühendis· 
"'lllle kaydettirmeleri llzımdır. 

6 - ipotek edilecek emYali pyri menkule ahar Villyette ise 
: 'til&yetin Encllmeni daimiıince takdir edilecek kıymet Ozerin-

e1a Bursa Viliyeti namına takrir verilerek ipotek yapılacakbr. 
ı:_ 7 - itbu taahhllt ihale tarihinden itibaren 18 ayda ikmal edi-
41P bedeli Uç aenede muhtelif taksitlerde verilecektir. 

" 8. - iıbu tamiratın ketifnameleri berayı tetkik Nafıa Vekileti 
~~~~ıine takdim edilmit olup gerek aynen Ye gerek tadilen 
-.cl1k buyurulduğu takdirde ana g&re ihalesi icra edilecektir. 

g - Ketifname Ye fenni ıartname hakkında fazla maliimat 
lbaaak iltiyenlerin Nafıa Dairesine mOracaat eylemeleri iktiza 
'Jler. (3904) 

Aaanatika Müzeleri Umum Mü
*lrlflğünden: 

Kok kömllrü Manral k&mlirll Odun 
Ton Kıyye Çeki 
(47) (16700) (155) 

..... bul Asanatika Müzeleri için aleni mllnakua ile m6bayaa =:cek olan balida miktar ve cinıi muharrer mahrukatın Ağus· 
daıa 23 inci salı gtinll 1Bat (15) te ihalesi mukarrer olduğuıa-

talipler teraiti öğrenmek üzere aalı ve cumadan maada her 
llbı Aaarıatika Müzeleri Umum MlldOrlilğG Dahili Müdiriyetine 
~t edebilirler. (3736) 

1 
Ankara Nafıa Başmühendis

IQinden: 
~İrbıci madde - Bedeli keıfi 23362 lira Ye 92 kuruttan ibaret 
'ta • ~ • Nallıhan arumdaki 12 adet menfez ve köprü in,a• 
~tarihinden itibaren 130 ıün zarfında ikmal edilmek üzere 
a& zarf uaulile 1-8 932 tarihinden 29 • 8 • 932 tarihine kadar 

IUıı lllüddetle münakasaya konulmuftur. 
~ , llrinci madde - Münakasaya iktidan fenni ve itibari malileri
L..}'Pat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak 
~eıalerin: 

~ 4 - Bedeli keıfin yüzde ~edi buçuiu olan 1752 lira 22 kuruıu 
~~ ldarei Hususiye.i hesabma bankaya tevdi ettiklerine dair 
ıa.. senedini veya milli bankalardan birinin teminat mektubu· 
~ut milli esham mükabili Muhuebei Huauaiyeden alınacak 

a heri ibraz etmeleri lazımdır. 
'İt - Ticaret odasma mukayyet olduklarına ve jtiban malilerine 

~-ilca 1C51termeleri icabeder. 
~-t" ! etle~deki ehli~~ti fenniye v~ikal~ Vili~et Ba~mü• 
),İt ehJ•11ine ıöatererek munakuaya dahıl olabıleceklerıne daır ya. 
aa._ ~eti fenniye vesikuı almaları Ye yahut ellerindeki vesika-

... e terh 't'erdirnıeleri iktıza eder. 

khQ. ~ IU1ı tamamen haiz olmıyanlann münakaıaya iftirakleri 
.._~le.but olmıyacağından teklif zarflan açılmıyarak kendileri· 

O ~ edilecektir. 
lt~ ~'*llcil llladde - Münakasa evrakı keıfiye ve ıeraiti mahsu-

ba e;!ilcan icra edilecektir. 
''Uı r UQcii Dıadde - Talipler 661 numaralı münakasa ve ihale 
~un onuncu maddesi mucibince ihraz edecekleri kapalı zarfı 
~elli it ~32 Pazartesi günü ıaat 15 e kadar Vilayet Daimi Encü .. 

a..:::İiine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 
' VHt ~adde - Münakasa 29 ~932 Pazartesi günü An· 

.\lt Yetı Dainıi Encümeninde yapılacaktır. 
'i~ '::. llladde - Evrakı ketfiye ve projeyi aörmek veya daha 
::-WıeQct~~ almak iıtiyenleri n her gün Ankara Vilayeti Nafıa 
~. ~e veya Encümeni Daimi kalemine müracaatlan 

VAKiT 

3UncU Kolordu Satınalmel 
Komisyonu lllnlar1 

Eskişehir hava garnizosunda 
bu sene yapılacak inşaat kapah 
zarf usuli ile münakasaya kon· 
muıtur. Milnakasa 21-8-932 tari· 
hine milsadif pazar gilnli saat 
14te Ankara'da hava müsteıar
lığı satın alma Kom. da yapıla· 
cakbr. 

Mllnakaaya iıtirak şartlan. 
A- Şimdiye kadar 200 bin li· 

rahk inşaat yapmış olduklarını 
tevsik. 

B- Mali kudretlerini tevsik. 
C- Bizzat diplomalı mimar ve

ya inşaat miibendisi olmak ve 
yahut daima bu gibi miltehauıs
lar istihdam etmek. 

1- Diğer şeraiti anlamak is
tiyenlerin her gün, münakasaya 
iıtirak için de şartnamede yazılı 
yesaiki ile beraber teklif ve te
minat mektuplarını muayyen gOn 
ve saatten evvel vekalet biilasm· 
da müteşekkil hava aatınalma 
Kom. na makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri. 
Il- Talipler hava mtısteıarh· 

ğına müracaat ederek milnaka
sa şartnamesinde yazılı şeraiti 
haiz olduklarını ispat ettikleri 
takdirde münakasaya iştirak ede
bilmek için proje ve fenni tart• 
nameleri 50 lira mukabilinde bava 
müsteıarlığı inıaat ıubesinden 
alabilirler. (609) (3676) 

lstanbul Yedinci icra Memllrlu· 
ğundan: • 

Jorj Kostantin Demetriades efen· 
dinin müteveffa Yorgi Nomiko ve 
mütevef fiye Zinovya ile Matmazel 
Fotini ve Aleksandros ve Marlos E· 
fenctiler zimmetindeki alacağından 
dolayı mahcuz olup Galata.da Sultan 
Beyazıt mahallesinde Kılıç Ali Paşa 
caddesinde ika.in atik 77, 79, 81 cedit 
79, 81, 83 ınumaralt Nomiko hanı de· 
melde maruf malumulhudut hanm 
tamamı otuz gün müddetle Dli!vkii 
müzayedeye VB.7.0lunarak yirmi bin 
lira bedel ile talibi uhdesinde takar· 
rtir etmiştir. lhalei lkat'iyesl icra kr· 
lmmak üzere on beş gün ımüddet ve 
yüzde beş zamla mevkii müzayedeye 
vazolunmuştur. 

1.emin kat: 83 numara Teryeste 
taşı mahzeni havi mağaza, 81 numa
ra kezalik zemini Teryeste taşı 

mahzen ve merdiven altı ve bir ardi
yeyi havi han tmedhali, 79 numara 
zemini Teryeste taşı bir hala ve bir 
depo ve çimento döşeli camekin ay
dınlıklı mahalde Jukum makinası 
sa.bit bir kasnak ve bir konsoldan i· 
baret fabrika tesisatı. 

Birinci kat: Ortayeri aydmlıkb 
etrafı demir parmaklıklı ve sütunlu 
ve dört kısımdan müteşekkil koridor 
ve bir anılık ve üzerinde sekiz oda 
bir hali ve aralığrnda bir musluk ve 
bir merdiven altı vardır. 

İkinci ve üçüncü katlar birinci ka· 
tm aynidir. Yalnız ikinci katm bir 
odasmm, üçUncU katın iki odasının 
önüne müsadif koridor kısmen ca
mekanla ıkapatı1mıştır. Üçüncü kata 
kadar :merdivenler, koridorlar Ter· 
yeste taşı döşelidir. Dördüncü kat 
merdivenleri ahşaptır, Dördüncü ka
ta ait merdivenlerin sahanlıkları çini 
döşeli ve dördüncü katın koridoru 
kezalik çini döşelidir • 

Birinci !katta bir numarayı ihtiva 
eden kısımda içiçe iki oda olup beher 
kısım üzerine tesadüf eden daireler 
fçiçe iki odadır. 25 numaradan 32 ınu· 

maraya kadar koridor dahi dahil olmak 
fi.zere ikiye tefrik edilmiş olup arka 
kısmı zemini çini döşeli mozaik ça· 
maşır tekneli demir maltız ocaklı 
mutfaktır. Odadan mutfağa kapı ol
dufu gibi mutfaktan hali aralığına 
da aynca bir kapr vardır. üst kat 
ortasmda kırmızı çini döşeli kısmen 
tarasrdır. Hanın üstü Marsilya klre
mitj ve dört cam aydmlddrdır. 

Müstecirlerin kunturato müddet
leri bitmiştir. Birisinde bili ücret 
hissedarlardan Mihalaki efendi ika· 
met ediyor. Yedi odasJ boştur, 1, 2, 
ve 3 numaralarda Şekerd Aleksan· 
41ros ef. 19 lira. 4, 5 ve 6 numaralar· 
da Lazaımi~ ef. 25 lira, 7 ve8 numa· 
ralarda Haralambos ef. 10 lira, 9 N. 
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Bakırköy MalmüdürlüQünden: 
Semti Mahallesi sokağı No: Lira Ku. Cinsi icar mlidded - - - -Yeşilköy Şevketi ye Arslan 6 168 00 Hane 10·9-932· J0-9·31 

" " • 8 480 00 • .. " 
" " .. 12-14 600 ()() 

" • ııt 

• • • 10 480 ()() .. " 
,. 

" 
Köylçl Dibek 7 60 00 Ahır " .. 

.. .. " 9 36 00 " .. • .. Şevketiye istasyon 3 180 00 Gazino .. • .. " .. 3 ı 96 00 DükkAn .. • 
• • Hatboyu 6 90 00 .. " " .. • Bulvar 19 600 00 i\laabahçe köşk ., " .. • tiçlincü 6 3b ()() Ahsap hane " " 
• • .. 18 120 00 ,, 

" • 
" • Kalaycı 49 36 00 KArglr dilkkAn .. • 
• " Güvercin 13 72 00 Ahşap hane .. • .. • Istısyon 68 88 300 00 .. • • 
• • " 90·92 300 00 .. • • 
• " • 108·110 180 00 .. .. • 
• .. Çekmece 2 30 00 .. " • 
" 

Köyiçi Köy civan o 108 00 Oört kıta tarlıı8· 12·932ilA8· 12-33 

.. Şevketi ye Istasyon ı 240 00 Gazino 1(}9 932ilU O· l 2-31 
Yeşil köyde kAin numara ve evsafı sairesi )'Ukanda yazılı cmlAk ye erazl 

bi1..alarında gösterilen mqddetlerle icara verileceğinden talip olanların ihale gün il 
olan bir ağustos 032 tarihine müsadif perşenbe günü saat on üçte pey akçalerile; 

Fazla iıahat almak isteyenlerin de her gün Bakırköy malmüdürlüğüne mOrıcaaı 

eylemeleri. 

Aıakeri Fabrikalar Umum Mildürlilğü ilinlan 

1 Adet ıu ıertlik tasfiye cihazı ( 22-10-932 SL 15 te) 
15 Ton elektrolit tutya ( 22-10-932 Sa. 14 te) 
1,S .. nikel ( 24-10·932 SL ıs te) 
1 ,, aleminyon ( 24-10-932 SL 14 te) 
1 ., fosforlu bakır ( 19-10-932 Sa. 15 te) 
1 ., mapezli bakır ( 19· 10-932 Sa. 16 da) 
Yukarıdaki malzemenin aleni mOnakasa ile hizalarında gısate

rilen tarih ve aaitlerde ayn, ayn ihaleleri yapılacakbr. Taliple
rin taıtname için her ,nn öğleden sonra; münakasaya girmek 
için de o ,an teminat ile mOracaatlan (3959) __ 

• • • 
Kilo 

2700 Sıirr eti } Baruthaaede Muhafız bölüğti irin 
16700 Ekmek " 

~: t'!ı:n } Tophanede Askeri Sanayi mektebi için 
Muhafız bölüğü ile Askeri Sanayi mektebi için balida mu

harrer d3rt kalem·enak alıaacakbr. Şartnameleri g6rmek için her 
pazartai Ye perwembe sGnleri Ye rıınuakasaya girmek için de 
22 • Atuatoa • 932 puarteai aaat 14 te eski Salıpazannda Aakeri 
fabrikalan yollamasında aabnalma komisyonuna mOracaat eyle
meleri. (3424) -. . 
183 ton daknm koku 

31-8-932 tarihinde ihaleti icra 

edileceği illn edilen daknm ko-

ku 183 ton olacatı yerde ıelı
ven 138 ton olarak ilin ettiril• 
miştir. Keyfiyet tashih olunur. 

(3960) 

1 ıstanbul Belediyesi llAnları 1 
Tophanede Kalaç alipafa medreaeıi kiraya verilmek Dzere tem• 

diden milzayedeye konulmUfbır. Talip olanlar tafsilit almak için 
levazım mlidlrl0f8ne, mOzayedeye girmek için de 54 liralık te
minat makbm veya mektubu ile 18-8-932 Perıembe gtınll aaat 
on bete kadar Daimi Encllmene müracaat etmelidirler. (4038) 

lstanbul Gümrük Muhafaza Baı
müdürlüğünden: 

ı ) 18 No. h mot6rtın güverte tamiri keıifnameaine gire pa
zarlığa konulmuttur. 

2 ) 17 Ağuıtoı Çarıamba gllnli ihalesi icra edilecejinden ia
teklilerin % 7,S teminatlarile nat 14 te Baımlldllriyette hazır 
bulunmaları. (3982) 

Erzurum P. T. Baı Müdürlüğünden: 
Şehri 819 lira sabıkalı haftada iki seferli yazın otomobil 

kııın hayvanla nakletmek ve Karak6ıeye kndar 480 KarakiSıeden 
ileri 320 kilo taıımak yazın iki kamyonet kııan güzergiktaki 
yedi menzilbanede ceman 50 beyfir bulundurmak ıartile Hann• 
kale ile Beyazıt aruı poıta ıilrüclllilğil 22 caride ihale1i icra 
edilmek ilzere Haaankale'de mlioakaaaya konutmuı olduju ilin 
olunur. (3914) 

da verese den Mihal ef. bi14. Ucret, 10 
ve 11 No. lar boştur. 12 ve 13 No.lar
da Oskar ef. 20 lira, 14 No. boştur., 
15 ve 16 No.larda Yorgiadi ef. 16 il• 
ra, 17 No. boştur. 18 No.da Plstof ef, 
10 lira, 19 No.da Çarkofski ef. 6 lira, 
20 ve 21 No.lar boştur. 22, 23 ve 24 
N o.tarda Parodi ef. 18 lira ve son 
katm mecmuunda odabaşı Haralam
bos ef. 20 lira, 7.eınin katta 83 No.lu 
mafazada Sotiriadis ef. 40 lira ve 79 
No. da Değirmendoğlu ef. ke.zalik 
40 lira 111ahbemah icar vermektedir
ler. 

Umumi mesaltası 282,5, han binası 

233, aydınlrk mahalli 49,5 metre ter
biinde ve tam kirgir olup kıymeti 

muhammenesi kırk üç bin iki ytlz el
li liradan ibarettir • 

Talip olanların kıymeti muhamme
nesinin yüzde on nisbetinde pey ak. 
çeslni ,.e 926-3618 dosya numarası
nı müstashiben dairemize müracaat 
eylemeleri ve ihalei kat'iyesl 3-9-932 
tarihine müsadif Cumartesi günü sa. 
at 13 ten 17 ye kadar icra kılmaca· 
ğından müşterilerin bizzat veya lııQ. 
vekAle mezkQr saatte dairede hUll' 
bulünmalan ilan olunur. (3649) 
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Itriyat falirı ası müstahzaratı en yüksek ailelerin ve ecnebilerin rağbe ıni kazanmışbt• 
Kolonyaları,kreml~rl, sabunları, rujları, traş kremi, blryantinl, diş macunları, pudrası, esansları, Avrupil 

müstahzaratına faik olduğunu miltteffkan kabul etmişlerdir. Deposu: Eminönü Necip B~y ıtriyat mağazası #' 
• • • • • • • " .. • • 1 -

Kütahya C'in·i .ı;'abrikası --- Dr. lbsan Sami --- ~====== HAMO Galatasaray yerlı maTfar lergısin~elCı meşbermı mutlaka 
ziyaret ediniz. Vazolar, çay fincanları ve saksılar 

Avrupa malı mükemmeliyetindedir. 
Sallş şubesi 

lstanbul Büyükçarşı Çuhacı Han sokağı numara 12 

6ksilrllk şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli ilA.çtır. Oivanyolu Sultan Mah· 

mut türbesi No. t 89 

Saraçhane B:ışında l\.lünir P:ışa konağında 

' Leyli Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif Vekaleti celilı·sir.in 5 4932 tarih \C 18676 numeıolu emrile bütün mekteplere tamim edildiği üzre resmi 

muadeleti tasdi !< edılmiş olıın meKtebimizde talebe kaydına başlanmıştır Ecneh1 lis:ınl;ırına ilk sınıflardan itibaren 

bati anır. ı\ı ·harf talebe mektebin hususi otomobil ve otobüslerile nakledılir. ()er gün saat l O dan 17 ye kadar kayıt 

A 
·---- rnuamc!esi yapılmaktadır. Talep rnkuunda posta ile tarıfname gönderilir. Tel. 20530 •••E'rill••-1 

.. IWimi-- KARAMÜRSEb 
Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketi EL J•T E 

Karamürsel fabrikası mamulatından kumaşlar, battaniyeler ve 
şapkalar safi yündeodir. Piyasadaki buhran nazarı dikkate alma- Yeclimallar Sergisfn .. 
rak fiatlarda yüzde 30 tenzılat yapılmıştır. Paranızın memleke-

tinizde kesımasını isterseniz yerli maı. kullanınız. de en Fazla rağbete 
Karamürsel fabrikası maniulah Avrupa mallarım arat- MAZHAR OLAN 
mıyacak mükemmeliyettedir.Galatasaray yerli mallar sergisindeki Çikolatadır. 

• meşherini ziyaret ediniz. -------· iııı-----------lllİİ 

lsmarlama 
lömlekler 
14ve16 
liradan 
itibaren 
( l\1aı ka.;ı işlenmiş 

olduğu ~alc.le ) 
,,..- -

Pijamalar: 28 liradan itibaren 
JPEKIŞ'ln B. 8. markalı kravatları 

_ 80 kuruştan 700 kuruşa kadar 

ZAYILER 

Mülga Eyüp Askerlik şubesinden 
almış olduğum askeri vesikamı zayi 

ettim. Yen isini alacağımdan eskisi· 
nh1 hükmü olmadığını ilfm ederim. 

llüyükdere l{ibrit (i!hri.IYMI~ 
31.ıı a~uıı1l u npıuThrahlm 

oğlu Abdili, 

····--·······,, ENVER ............ . r ......... Gazoz ar:····-·· .. ıı 
:: Yerli malı siyasetinde tam bir :: 
H muvaffakiyet kazanmıştır. ii 
p * 
Ü Enver Oazozıarını ~ 
Q her yerde arayınız. Tamamen li 
n şekerden ve halis meyvalardan 1: 
H mamuldür. Sıhhatini sevenlere H 
İi yegane tavsiyemiz şudur: g 
Ü Galatasray yerli mallar sergi- H 
n sindeki meşherinde bir dakika is 
:: kk f d' . :: ................ teva u e ınız ~ ••••••••••.• :: ·········-·..... . ................ . 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastahklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat (2,30 dan 5 e kadar l stan· 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ve tedavi eder. Telefon: Is· 
tanbul • (2.22.398) • 

--VAKIT-
A•e•= lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.7832idare 2.4370 

Posta kutusu : 46. 
· Telgraf: ı ~canbul \·akıt 

Abone şartlara: 
J 3 6 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
1 l:ıricte - 800 1-t:'iO 2700 

!.!!n......,&..,ar..,.t;.;.;la;.;r.;,;ı m;.;.:.;,;•Z:;;: 
Resmi Elususi 

Sa an I O Kş l 2,50 l\ş 
Snntirnı 20 ~ 2:1 

KUçUk llln !artlarımız : 
1 2 " 4 1 • lU Ucfah 
30 50 b5 75 JOO Kuruş 
A - Abonelerimizin her üç aylı-

lı~ı için bir defa mcct.:anen<lir. 
B - 4 satın geçen il4nl:mn !azla 
satırı için 5 kuruş znmrnolunur 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Türk iyede birinci olara ' son modeller üzerine yerli zarif ve Iül\s kadın ve erkek 
çantaları imaline muvaffak ve müşterilerinin fazla rağbetine mazhar o\rnuştU~· 

lsmarlam:ı \ ' C tamirat kabul olunur ve sür'atle yetiştirilir fi:ıtları pek eh\'endır 
Beyo~Uu : istiklal c:ıdc.lesi ~lhamra pasajınc.la nurnar 3 

-

Her taraftan akın akın yeril mallatJ 
sergisinde"Güzel san'at mobilya abrlkB" 
sı,, nın pa yonunu görmlye koşuyor a_& 

Kız F eyziati Lisesi Erkelı 
Bogaziçi - ARNA VUTKÔY - Çifte saraylarda 

Ana sınıfı • ilk kısım • Orta ve Lise sınıflan 

1 ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlanmıştır, 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 daD 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 

. - . . 
TURKIYE 1 

Istanbul Mıntaka San, at 
Müdürlügünden: 

Talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. Müddet 14 Ağustof 
932 pazar günü saat 17 de bitecektir. lı• .. 

1 - Leyli meccanilik için lstanbul Vilayeti nüfusunda 
yıllı o:mak. k•" 

2 - ilk mektep mezunu bulunmak ve 15 yaşından yu 
bulunmamak. bh•t 

3 - Mektepte talim edilen mesleklerde çahşabilecek 51 k· 
ve bünyede olduğu mektep doktorunun raporile !4abit olacab lı• 

4 k ·sa a 
. . - ilk mektepte okunan derslerden yapılaca . IJl.U ektİt· 
ımtıhanında ~~kt~~e alınacak. taleb~ adedi arasına g~rebıl_rn (3891) 
_ Fazla tafsı1at ıçın mektep ıdaresıne müracaat edılIJleıı. 


