
imparatorJuğun dağılmasından korkuluyor 
Ot wa'den gelen haberlere göre imparatorluk konferansı 

bUrUk mU,kUllt içinde dewam etmektedir. Lord Hailsham 
konferansın neticesi muvaffakıyetslzllGe uftrndı§ı takdirde 
lngiltere lmparalorıuıunun daQılmaQa mahkQm oldugunu 
•örıemı,ur. 
. V AKIT - MalO.m olduğu ü~e· 
re bu defa Ottawada içtima 
eden imparatorluk "onferansının 
hedefi lngiltere dominyonları ve 
müstemlekeleri ile fritanya ada· 
Sl arasmda rüçhanla tarife esa• 
sına mllstenit bir iktısadi rejim 
tesis ederek lngilterenin geçir· 
diği bubraaa karşı tedbir almak· 

br. Şimdiye kadar cereyan eden 
müzakereler bu >ol da muvaff.ı
kiyet temin etmek için kuvvetli 
bir limit verecek mahiyette de
ğildir. Yukarıya kaydettiğimiz . 
haber gösteriyor ki bu meselede 
Ingiltere imparatorluğunun de· 
vamı, veya inbilali mevzuu bahis· 
tir. 

lmanyada . Karişıklık 
Hala Devam Ediyor ..• 

Bir çok s·ı~L B b 
·Yerlerde J Clll Ve Om a 

rntlercilerla anllormah 
.nalıaiz aakerlewi 

Berlio, 3 (A.A) - Havas ajan
. sının Bertin muhabirinden: 

Jeneral von Scbleicber ile Hit• 
lerin umumi erkanı harbiyesi 
arasındaki temaalar neticesinde 
Hitler, Berline hususi bir heyet 
g&odermekten vaz geçmiştir. 

Almaİlyaİİm Jıarbiye nazın 
Fon Schleicher 

tinde kalmıştır. 
Bu ihtilafların, yakın bir atide 

ıiddetlenmesi muhtemeldir. lhti
m11l Hitler'in o kadar gayret 
ve itina ile kurmuş olduğu bina· 
nın çatırdadığı hissedilecektir. 

Almanya hükumetinin bir iki 
Hitler'ci unsuru kabul etmek için 
teıekkül tarzında mühim hiç bir 
tadil yapmak tasavvurunda ol· 
madığı aşikardır. 

• 
Dünya Güzeli için 

Parlak Hazırlıklar 
Şehrimiz tüccarları ona hediyeler vere
cekler; Sinemacılar filmini alacaklar; 

Yunanlılar " O bizim Krallçemlzden 
daha gUzeld~~·,, diyorlar 

-930 - -931-

1931 de dünya Kraliçcsı 

intihap cclilmiş ol&.P 
Belçika güzeli 

1930 senesinde A vrup• 

Kraliçesi intihap edilmi~ 
oln Yunan güzeli 

Mil. qiplerako 193~ Kraliçesi K'trlmtn Ha,oım Mil. Duchateau 

Yann öbürıün ·memleketine 
avdet edecek olan dünya · güzeli 
Keriman Hanımı· bir çok memle· 
ketler F ranıa, İngiltere, Amerika 
ıehirleri ·aralarında görmek·isti· 

yorlar ve bunun için · Keriman 
,.ıamını davet ediyorlar. Dünya 
güzelinin bu daYetleri kabul et• 
mediği derhal ıehrimize. avdet 

(Lütfen aagıfayı çeviriniz) 
;. . ' 

BlltOn lnkArlarına.rHğnienliaber vereJJin ki •• 

B~yaz Rusla.rın· IStai)~~~da 
yedi teşkili.tı vardır ·'. . 

Bundan birkaç gün evvel Pa
riste, Fransa cümbur reisinin ka
tili Gorgulofun muhake~esi es
nasında, Türkiyede oturan beyaz 
Rusların kendiıioe göndermiş ol· 
dukları bir mektup okunmuştu. 
Bu havadisi verdikten sonra Is· 
tanbul beyaz Rusları, bö,le bir 
şey olmadığını ileri sürmüşler ve 
Türkiyedeki beyaz Rusların .hiç 

bir teıkillta sahip olıd.~ıklannı 
bildirmiılerdi. Halbuki, verilen 
maltimata g6re, lsbnbulda beyaz 
Ruslann bir takım teşkilatlan 
Yardır ve bu ~eşkilltlar 

1 
Pariste 

bulunan mer.kezlere bağlıdırlar. 
lstanbulda mevcut teşkili..t ıube
leri ıunlardır: 

· ( Alttaraft 4 üncll . sayfamızda l 
. . . 

Hitler, pazar • pazarteıi gece· 
si, muavinlerinin Alman bOkd· 
meti llzerine bir tazyik teıebbli
sllnde bulunmalauna muvafakat 
ederken bu teşebbüsün ne neti· 
ce vereceğini pek i'l biliyordu. 
Fakat p~k yakın bir zamanda 
en liararetli taraftarlarının ken· 
disini terketmelerine şahit olma
mak için intihabatın neticesi do
layısile Nazi fnkasımn iktıdar 
mevkiine visıl olmak üıere son 
bir hamlede bulunması, bir gay
ret göstermesi !Azım geldiği mü-

Siyasi TahrikAt, Te
cavüzler ve arbedeler 

Berlio, 3 (A.A) - Hamburg
da s•ğ cenah müfritleri, Schle-

taleasında bu!unan grupunun 
müfrit unsurlarınm mutaleasını 

kabul ve onların arzuları daire· 
sinde hareket etmek mecbwiye· .. 

ving Ho1sen'in bazı mahallelerinde 
sosyalistlerle komün:stlerin bina· 
larına karşı infılak edici madde· 
ler kullanmışlardır. 

[ l\lt taralı 4 üncü sayfamızda 1 

-Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün bir yeri teşrJ 

etmemişler, saraydaki dairele· 
rinde meşgul olmuşlardır. - Hava çok sıcak ... 

- Evet, baba, ••bahleyln verdlilnlz 25 kur~t bile eridi ı 
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~!i!k f::~\!~f!~ ,~::=~~:--·: •ı ---=T=-e~ı=-g-r-a~l~-:B~a~b;;e;;r;;;;;le=r:;;:l~=ı=::=-=-= Rusya-R~o;;:nya 
etmesinden anlaşılmaktadır. -------- Münasebatı 

... k kr 
1
. . Maksim Gorki _~""ıı11111••"ıııı11111ııııı111111•"'""11""""''111"'"'ıı•111111•ııı•-. AmerJke iştiraki ı nnca a ıçenın ne günü ge- r , [ Ba~makalcmizdcn mabut t1 

leceği henüz malum değildir. Bu Vapurunun tevkifi ~ Relslcilmhur Hz. ~ kabul etti Romanya Beaarabyayı k~el• 
hususta evine de malumat gelme- ~-~ nfn beyaoatlarıı - olarak halledilmiş bir nıe• 

· · A l I Romanya zabıtası, Rus vapu• k bu~• mıştır. n atı ıyor ki Keriman H. d E ı t b 1 3 (A A) R . · = DUnya lktıaat konferansı ye• teli ki ediyor. Rusya ise »~ 
run a casuslar bulundufju ğ s an \l t . - eııı- ~ f" 

Belçika şehirlerinden sonra Fran· iddiasındadır 1 ~ cümhur Gazi Mustafa Kemal # kında toplanı~or. Hazırhk için bu meseleyi bir ihtilif :: ... 
aya geçiyor. Pariste kendisini Varşova, 3 (Radyo) _ Ro.. ~ Hazretleri, Cümhuriyet bat· ~ yapıt.yor 1 

zuu yapmamakla beraber ~ d 
bekliyen yüz binlerce kişiye gö· manya hudut muhafız kuvvetleri -~ muharriri Yunus Nadi Beyi ~-= Vaıington, 3 (A. A.) - Ce • rabyadan alakasını kat'i şekılO~ 

.. d'.kt l ı l d k mahiri Müttehide hükumeti, dün k . 
run u en ve on arı se am a ı • Karolina adası civarında Maksim ~ kabul buyurmuş'ar ve Türkiye _§ esmiş görünmek isternıyor • 
ta d·· k · ~ 1 b' G ya iktııat konferansına i•ti • · · R . R -aPY' 

n sonra onece tır ve ag e ı orki İsminde bir Rus gemisini ~ güzelinin dünya güzeli intihap ~- ~ nun ıçın usya ıle 
01 

.. 

l
'ht. I d · t ·k'l ı 1ct· rak etmesi için Cemiyetı' akvam d "ı•kt" ıma enız arı ı e ge ece ır. tevkif etmi§lerdir. ~ edilmesi rnünasebetile atideki j arasın a cereyan eden ınu f 

K 
• H ·· k · · V - - tarafından vaki olan davetı' ka • t d b 'k' tara ıo erıman anımı gorme ıstı- apurun 20 mürettebatı vardır. ~ beyanatta bulunmuşlardır: ~ ra eınasm a er ı ı · 

yenler yalnız Avrupada değil, Odesaya gidiyordu. Kaptan istic· ~ Türk ırkının necip güzelliğinin { bul etmiıtir. noktai nazarını telif edecek bıt 
memleketimizde de pek çoktur. vap edilmiş ve yanlışlıkla Ro • ~ daima mahfuz olduğunu göste- ~ Cemahiri müttehidenin dün • formüle ihtiyaç hasıl ohJJUft~r. 
Muhtelif şehirler halkı dünya gü- manya sularına yaklaştığını id· ~ ren dilnya ha~emlerinin bu ~ ya iktıaat konf eransma iştiraki Bir taraftan Besarabya üıerİD e 
zelini yakından görmek için he- dia etmiştir. ~ Türk çocuğu üzerindeki bükü- ff kabul etmesi, Büyük Britanya ta· Romanya hakimiyetinin Ruı!•' 
yetler teşkiline başlamışlardır. Romanya zabıtası verdiği ra • l metlerinden memnunuz. Fakat ~ rafından tevdi edilen davetna • tarafından kabulünü teıaoırluıll 
Başta Bursa olmak üzere İzmir porda Maksim Gorki'nin Roman· ~ Keriman Ece (Türk dilinde ~ me ahkamına müstenittir. Bu etmemek, diğer taraftan Rooı•0• 
ve Manisadan gelmek istiyenler ya sahiline Rus casusları çıkar- ~ kıraliçe demek}hepimizin işitti- ~ suretle konferansta harp borçla- ya için bu meselenin açık k•tdı" 
vardır. Diğer taraftan Yunanlılar mak maksadile yanaştığı nokta· § ğimiz gibi söylemiştir ki bütün ~ rı ve muayyen ve müspet gümrük ğmı ifade etmiş olmamak şartile 
da Türk güzelinden büyük bit sında israr ediyor. ~ Türk kızlaunın en güzeli olmak ~ m~"Aleleri münakaşa edilmiye • Rusların Besarabya üzerine tt~ 
heyecanla bahsetmektedirler. Yirmi mürettebat ve kaptan ~ iddiasında değildir. Bu ~Uzel ~ cektir. cavüz etmemesini temin edece 

Yunanlalar Türk güzelinin in- Bükreşe sevkedilmişlerdir. Va- i: Türk kızımız ırkının kendi g Yapdan haz1rhklar bir taahhUt şekli çok aranoııftır• 
tihabı münaaebetile kendi güzel· purun tevkifi haberi Rus mehafi· ~ mevcudiyetinde tabii olarak ~ Londra, 3 (A. A.) - lktısa.. Fakat bu yolda sarfedilell 
ferini hatırlamakta ve iki sene linde pek fena tesir yapmıştır. ~ tecelli ettirdiği güzelliğini dün· f di ve mali konferansın toplan • bütün gayretler boşa gitdl•t. 
evvel Avrupa güzeli olan Matma.. Hadisenin siyasi bir mahiyet al - ~ yaya dünya hakemlerinin tas· ~ ma11na yol hazırlamak üzere pek aranan formül bulunamamıştır• 
zel Diplarko ile mukayese etmek- mnsından edise edilivor. ~ dikile tanıttırmış olmakla el- ~ yakında 8 devlet mümessilleri a· Bundan dolayıdır ki, Lehist•ll 
tedirler. = b tt k d' · b h = ra11nda bir içtima yapılacaktır. Rusya ile ademı· tecavu""' -uk•• 

Rıhtım avası ~ .e e en 101 memnun ~e a • ~ .... 
1930 Avrupa kraliçesi Matma- ş tıyar addetmekte bahtıyardır. ~ Bu devletler fonlardır: Fransa, velesi imza etmek için RoııııoY' 

zel Diplarko idi. Geçen sene dün· iddia makamı kimle•~ Türk milleti bu güzel çocuğu· ~ Almanya, Belçika, Japonya, Nor ile Fransadan ayrılmak zarureti&r 
~ güzeli Belçika güzeli olan rin milcrimiyetlerlni \ n.u şüphesiz samimiyetle teb· ~ veç, Amerika ve İngiltere. lh • de kalmıştır. 

atmazel Duchateau idi. Yunan· E rık eder. § zari bir komite teşkili için hu Lehistanın mevzuu bahis 111~ 
hlar Keriman Hanımın güzellik· talep edildi ~ 11Cümburiyet gazetesi bu ) devletlerden her biri h;r mümes· selede Romanyadan ayrılmış o 
te kendi güzellerine kat kat faik lzmirt 3 (V AKIT) - Rıhtım 9 meselede Türk ırkım o diğer ~ ail intihap edecektir. ması beynelmilel ıiyaset nokl~ 
olduğunu itiraf ediyorlar. şirketi davasına bu gün de de • ~ dünya milletleri içinde mümta:ı j Bu komite diğer devletleri da· nazarandan Avrupada mühim bt 

Hazırlıklar vam edildi. ~ olan asıl güzelliğini göstermek ~ vet edecek ve konferanarn top· tebeddül vukubulduğuna delilet 
Şehrimizde mevcut bilcümle Müddeiumumi ba§ımuavini ~ teşebbüsünü takip etmİf ve ~ lanacai{ı kat't tarihi tesbit eyli· etmiyebilir. Şukadar var ki R11~ 

h ma§, fanila, çorap, kundura Ali Rıza bey dünden kalan iddi.. ~ bunu dünya nazarında muvaf- § yecektir. yaya karşı icabında herhangi b•' 
h brikalarile, rtriyatçılar, ve bazı anamesini bu gün ikmal etti. ~ fakiyetle intaç eylemiştir. On· ~ taarruz cephesi olmak itibaril• 
lüks tühafiyeciler, kraliçemize Şirket müdürü Gifre ve mu.. ~ dan dolayı bittabi bu vesileyle ~ Jş bankası Romanya hududunun Lebiıt•' 
takdim edilmek üzere hediyeler rahhas Y ordanın rüıvet, sahte • § de takdir ve tebrilderimize ~ 8 buaıı•l•rından daba bassa• bil 
hazırlamaktadırlar. karlık, evrak imhası suçlarından ~ bak kazanmışlar. i ir Mısır Jş llmltet mevki olduğ\ınu pek iyi gösteril' 

Bundan maada, fpakci Kar· ceza kanununun 80, 220, 345, ~ Şunu ilave edeyim ki Türk ~ Şirketi tesis etti Moskova hükumetini bu hastl' 
CJeşler filim şirketi, kr.;liçenin 348 maddeleri; muhasebeci Pe· § ırkmm dünyanın en güzel ırkı § Ankara, 3 (V AKIT) - ı, si yeti anlamaması mümkUn d~ 
fatanbula avdetinde uzun bir fil· renin yalnız imha, sahtekarlık \ olduğunu tarihi olarak bildi· ~ bankası memleketimizle Mısır a• ğil.dir. Binaenaleyh ademi tecafP 
mini çekmeğe de karar vermiştir. suçundan 345, 381 , 80; masla • ~ ğim için Türk kızlarından bi- ~ raımdaki ticari muamelatı mun· müzakerelerinin maruz kald~\ 

Yu 1 tt Ohlar hatgüzar Galip beyin evrak im • ~ rinin dünya güzeli intihap olun- ; lazam bir ıurelte yapmak ve Mı akarnelten sonra bu ~efa 1.-: 
A. 2 ( hasından 384, 60, Gat Franko • ~ muş olmasını çok tabii bul· ~ sırla olan ticaretimizi inki•af et./ den Karadeniıde bir Ruı ge,_i' tın~, r. • A.A.) - Yunan mat· - d F k - J' sinin Romanya memurları t::r" 

buatı Tür}( güzelinin dünya gü- nun rüşvet filinden 221 inci § um. 8 at TUrk gençlerine ~ tirmek üzere ithalatla ihracat ve -' 

1
. ı:..,. = bu müna•ebetle cunu d t : k · 1 k fından tevkif edilmi

11 olaı . 
ze ı fotiuap edilmit olmasını me· maddeye göre tecziyelerini iste· 'E .. ~ a a· § omısyoncu u muamelafle itti • -s b bit 
"""elle lmrıılamıfbr. di. ~ battur ettirmeyi IOzumlu gö· ~ gal etmek etmek üzere yüz binli Sovyet Rusya üzerinde ta ii lfıl 

.- ,. . • ~·k G .. t Fran'konun evrak ı'mhası ~ rüyorum: ~ r 1. k . A k asabiyet husule gctirmiıtir. 
"= sııya, ~ete11, !& ur iyenin gü.. ~ - - a sermaye ı mer ezı n ara ol _,,_ ı:ell•k saliasmda Cla; iliraz ettiği •uçundan alô.kası sabit olmadı- ~ Müftehir olduğunuz tabii ~ mak üzere bir Mısır İt limtet tir itibarla Rusya ve Romanya j 

bu cll/ımıllinul muvaffaliiyetten 'ğı için bunun beraetini talep et - ! güzelliğinizi f~e~ni. ~·~•da mu· ( keti teıiı etmittir. nasebatı ıayanı dikkat bir • 
'doliijjr'Jlırlnyeyi tiararetle te'brili tim. ~ hafaza etmesını bıhoız ve bu g Şirketin esas mukavelesi ve- baya girmiş dem~ktir. A •"' 

etftıekta n l>u muvaffakı·yeı·ın iddia makamı Yordan n tahk' ~ yolda uyanık bir tekamülün ~ ltiller heyetince tetkı'k ed'ıld'ıg"'ın· ehmet • , 
l!O!Dltft - r.:.T •t y . k t d ' .. dd b'hl f'·1· • I ~ mütemadi tabakkukUDU ihmal ~ it 1 d 1 A e il ~ ....... oos . unanıstanı me- a esnasın a mu ea 1 l 1 m E • • E den §irket yarından itibaren res 8 yan en z maD 
teri'et aa ı._· - ':.._"" ak k- t • k h k'k t' .. 1 d. g etmeyınız. Bununla beraber asıl "§. men te•ekku"I etmı'. olacal~tır. ""'DlraKugmı yazm • ar e mıyere a l a 1 SOY e I• ~ w w ~ .,. " ralftrl başlıyor 
tatiır. ..... d k d' . • b . 1 E ugraşmıya mecbur oldugunuz :: . -" gın en ve en ısının u 1§ ere = ==. R A A) A · l lrr-

Elerftron N'ima gazete·ı··. "Is- • 1.: ... 1 ld ... d 'd ~ ıey analannızın ve atalarınızın E Hı.ndı•standa oma, ( . - mıra Jf 
, .. yenı Karıftıgı an aşı ıgm an ı • E ld ki 'b" ük k kilit" d fi M d · l rıo

0 

tanr __ , ·g""'u•elı" 'l:'üt-~u"n cı·L1an gu"zel• d' k h.. .. = o u arı gı ı y se ur e = orgo, en1z manevra a .., guı ... o n ıa ma amının usnu nazarını ~ .. ._ k f .1 tt d" b' ~ ıs0ııır ıer·ın·ı go"lge"..Je 'L'ır-1.:..1 ... , demekte· k d ... .. 
1
. k = ve yuasse azı e e unya ı- = TUrlU tUrlU feci hadisel""r dOo kalp hastalığından 3 .J 

o 10 ilKl ., azan ıgını soy ıyere cezasının ~ . ·ı•w •. t t kt §' v ·1ıioP <Jir t hf'f' • . d' : rıncı ıgını u ma ır. : oluyor ı olan amiral Rotta yerine ı l' 
• a ı mı ıste ı ve: \.. J Bombay, 3 (A.A) _ Madras filo kumandanlığını deruhte e., 

Cli~:~i~~~~i;:=~~e;~z=l~i:ı:~: rarile ~:ı::::1:~:te :~:::n:a::n: K11111ıııaıırııın1111ıııııı1drıuıııo~·~··kıııırı•L~~j·ııııııu~·~rıyııırıılllolll1rıı11. ;;:~:~:!~n~::=~~:,~:~~:n ~: ;:! .. ~;:r~i:~;,~ente'de ooodrı' 
aaliakaamda ~unaniıtanı mag"lu"p mak zengı'n l k · t" b · · 6' · , oma ıs ıyen ya an rııinın bir mevkufu krrbaçlamaıı Manevralar, bu ayan 11 !.aİ 
ettiğini itiraf etmeliyiz. Çünkü cılara bir d kt' M · r',.... 
Y 

ers verece ır. em· Bollviya-Paraguay üzerıne bütün muhafızlara hü· ve bahriye erkim harbiye _ı. 
unan güzeli ancak Avrupa gu··. lekette b 1 d T" ki d "' ya ancı arın a ur er cum etmitlerdir. Bunu 300 mev· amiral Ducci'nin kuman aıı 

zeli olabilmiıtir. Halbuki Tu··rkı'ye kadar h" t b'A h ki · · d Harbi şiddetlendi k f · ur, a n a arı ıçın e u un ıttirak ettiği bir arbede hnda başlıyacakbr. ,,J, 
güzeli dünya güzelı' oldu. k h kk l'k ld k Va · t 3 (A A) B ı· lı " ya§ama a ma ma ı o u .. şıng on, · - o ıv• takip etmittir. 30 kadar mevkuf Bahriye heyeti yarın Napo .,. 

Kadınlar birliği farını, kanuna mugayir hareket ya ile Paraguay arasında muha· yaralanmııtır. Hapishane müdü- "Stella d' ltalia,, ya rakip '!:1, 
tebrik ediyor edenlerin eski istismar arzuları - sematın baılamıt olduğu husu· rü bir çok zahmetlerden sonra cakhr. Gemi evvell Erap•P

1 
0-

. Kadınlar Birliği idare heyeti na kapılanların milli seciye sundaki haberden endiıeye dü· sükunu iadeye muvaffak olmuş.. Trabluıugarbu ve nibayet 'f •r' 
dün toplanmış, dünya güzelliğini ta~ıyan yeni bir idare kuran bu şen Cemahiri Müttehide Meksi· tur. te'yc gidecektir. . tal" 
kazanan Keriman Halis Hanımı memlekette yeri olmadığını, bu ka, Küba, Kolombiya ve Uragu· Ayan reisi M. Federgonlt 

Tu 
.. rk kadml v k g'b·ı .. · ka d ay hükumetleri digw er 14 Amerı'. Amerlkade okuma, yazma bll· d h b k d ıgı namına tebri e ı ı er uzerıne nuni arbenin yete a il ulunma ta ı~ .-

kara v · t' T b 'k 1 in · d t'd ka hükumetlerine sulhun muha· mlyenler, 4 milyondan fazla f , ~ ı• 
r ermış ır. e rı te grafı mıye ama e o uounu söyledi V · ( t1•

1 

dün ak!am Brüksele çekilmiştir. ve iddet1e alkıslandı. fazası için sarfedilen gayrete it- aııngton, 3 A. A.) - Son M. Mussohn•yl hariciye , 
B d b k 3 H' k tirak etmelerini talep eyliyen bir yapılan tahriri nüfus, Cemahiri retlnde ziyaret edertl•~ıa•• 

un an aş a O Ağustosta tl üm, 16 ağustosa kalmıştır. Müttehidede yazma, okuma bı·ı. Roma, 3 (A. A.) - ~· rl,-
yapılacak kadınlar birliği tenez- - -- - __ mektup göndermişlerdir. ye 
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me kendisine doktor tüaü vere • b ] 
Türk tarihi tetkf k 
Cemiyetinde 
. Türk tarihi tetkik cemiyeti 
dün gene Dolmabahçe sarayında 
toplanmı§ ve yazılacak olan Türk 
tarihinin ana hatları,, nın prog· 
ramı etrafında meşgul ol
ıouotur. Di.hı1'ü toplanmada prog 
r.a.m bltirflmifth-. 

k d
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ı e araguay arasın a ı arp lar, endi aralarında bir tabur amelatı naktiye müdürıJ 
li ameliyatlar yapmıştır. rıittikçe ıiddetleniyor. Toledo ka· teşkil etmiş1erdir. bey hareket etti. 



ltearet 
Ve iktısat 

Hari sergisi 
~r~k ınüesseselerl
ai ştırak edecekler 
t llıilddet evvel memleketi

. gelerek hükiimetimiıin 
•etD' ' 

• 6ısıne resmen iştirakini 

hıı~akaadile Ankar~da ve 
a bazı teşebbuslerde 

~d tl sergi müfettişlerinden 
:ondo Lombardo dün sa

tkct elonan vapurile Pireye 
~ lo etmiştir. 
oıı _?ıbardo, Pire ve Atina
kiaj ~n kadar kalarak Bari 
~a I •şlerile meşgul olacak, 
~ ltalyaya dönecektir. 
t~ 0 rnbardo, dün bareketin-

t\'ve) b' h . . . 
t ır mu arrırımıze 

... ~ söylemiştir : 
~iki u seneki Bari sergisine 
'-Yeden .. . . -"i b on muessesenm ış· 
c Uradaki faaliyetim netice

lernin edilmiş:ir. Serginin 

1-ıa: ~anıanına kadar bunların 
r,k agı muhakkaktır. 
ıt ..,'t asıl ehemmiyet verilen, 
cue ~ütün garbi Avrupa hü

tti/'1 gibi Türkiye Cümbu-
ı lll d . • 
-"İd' e sergıye resmen ış-
'ki ~· Türkiyenin resmen iş
~ak enüz tekfrrür etmiş ol-

\ıııı la beraber ben çok ümit-

&a;· 
~t ~ •ergisinin Türkiyedeki iı

e·•bti mümessil tayin edilen 
~ ~t:ltone Mose meşgul ola-

~~? Yaya iki va on 
~"in g6nderJI 1 

\ 
8 
'tıyaya fazla miktarda Ü· 

\, G~eden Italya da bu sene 
~I~ 1Uıı bozulmasını nazarı dik-
t tk,,,:b ofis ~rline yaş üzüm 
.~~i 1 için derhal harekete 
~ et!!~ ~Uccarları ihracata te§· 
~qUc 1~ gibi üzüm vagonlarının 
tıı_tt:ı.d·f erline gitmesi için Şark 
"il t 

1 
erleri nezdinde icap 

~f Ş.~tk C§cb.b üsatta bulunmuştu. 
) ıg ıı. b Şımendiferleri idaresi 
?ttl~ k teşebbüsünü memnuni
~ltıı t ab?ı ~tmiş ve Ja21m 
~ ş ~dbırlen aldığıoı ve mü
lat c ekelerle bu hususta te· 

~ Otİıj hpıldığını bildirmiştir. 
~ tt.., lll ~'- teşebbüsü neticesin

•e.~ c kı gUn ilk parti olarak 
'SoO,:n derununda ve 5000 kilo 
~ ~dıkı lldık üzüm gönderilmiştir. 
>, -~tıdlt Zıngal orman şirketi 
t,tııı~,ş~n yerli kerestelerden 

i~t:ı. ~o:ır· Bu mevsimde sevki
' t:ı. atu vagona çıkacağı tah

'-'ı ~maktadır. 
~ ~, fnlrlerı için malzeme 
~ ttıa11 SllltnrUk resimleri 
;~iltı d ~e gümrükteki müşkü
~ ta~·ayı birçok gemiler Pi
ir ı b ır edilmektedir. Ticaret 
I~ U blij k ~ bit ş ülatı kaldırmak 

l~~~dllt~:: t~dbirler bulmuş, 
~".1tict t a ~ıldirmiş fakat bu 
tı aıvap d'I · t' lt~ .ciltct 

0 
e ı memış ı. 

~. ~ b\llrn dası yeni olarak şu 
d.- bitd· u~, alAkadar makam-
~. 1"fllı r i ş ır. Yeni şekil şu-
~ Gtk 
t~fJ rtıaı. . b 
t~ ı C-Cck 1 raca mukabilinde 
~~~ bur .. d f'hemi malzemesinin , 
"lif .. a k'k ~ 1tle 8 f a ı aten gemilerin 

~t ~il'lltUkat edildiği ispat edilir-
•, resm· . d 
'tlll 1 ıa e edilmeli· 
b ~-.,~lele 
lıt~~balaj 111~~:al6J tecrübesi 
~th lltı lia e assısı M. Kubl 
b... • ~ .. ınburga ..... • . 
."it •c Scb goıurecegı 
tt.ı}llp..., zclerin am b 1 ~ ·ı 
~ 'ltt '&,!ıştır V a a1 a-
-~t· li tırJ • apur beklemek-
~- flltılardan n sebze ve mey. 

"un ._ ır: 
• ~ rp 

uz:, Yumurta, şef· 

1 Ginin aber ] 
Halkın Yerli Mallar Sergisine Rağbeti 

Dün akşama kadar 
mıktarı 

sergiyi ziyaret 
33318 kişi idi 

edenlerin 

M aaril vekili Esat Bey, sergiyi rahatça seyretmek iizere 
Galatasaraya sabah 8,30 da geldi 

Dördüncü Yerli Mallar rergi
sinin dün üçüncü günüydü. Dün 
de sergiyi büyük bir kalabalık 
gezmiş. ziyaretçilerin miktarı dün 
akşam 33318 kişiyi bulmuştur. 

Dün sabah saat 8,5 ta Maarif 
vekili Esat Bey sergiye gelmiş 
ve Nazmi Nuri Beyin odasında 

bir müddet istirahatten sonra 
sergiyi ziyaret etmiş . "çok sev
diğim sergiyi şöyle rahatça ve 
kimse yokken tetkik etmek is
tedim11 demiştir. 

Esat B. saat 10,5 a kadar ser· 

gide kalmış ve ayrılırken sergi 
tertip heyetini muvaffakiyetinden 
dolayı bilhassa ve tekrar tekrar 
tebrik etmiştir. Çok kalabalık 
olanve her gün binlerce kişinin 
ziyuret ettiği sergide sergi 
komiserliği tertibat almıştır. 

Radyo sergiye iştirak eden 
firmaların reldamlaranı yapmak
tadır. Bu asri reklam vasıtası 
büyük bir rağbet görmektedir. 
Halkın şiddetli alakası karşısın
da sergi heyeti intizamı muha
faza için azami tedbirler almak
tadır. Sergide iki doktor tavzif 

edilmiş ve imdadı sıhhi için la
zımgelen her şey yapılmıştır. 

Sergi bir Avrupa sergisinin 
haiz olduğu bütün teşkilata ma· 
lildir. Ağustosun on beşinde ka
panacağına göre bir kısım hal
kımızın sergiyi göremiyecelderin
den endişe ediliyor. 

Sergi sineması her akşam bah
çede ziyaretçilere güzel filmler 
göstermektedir. Bu akşam ser· 
gide Cümhuriyet gençler malı
f elinin ilk müsameresi verile
cektir. 

Gayri Türk Afyon ihracatçı lan pusuda 
Bu ad:ımlar, piyasayı düşürmek, müstahsilin malını 

kapatmak için ne yapıyorlar ? 
lzmlr afyon tacirleri Başvekllimlze bir telgraf çekerek 

şikayet ve himaye edilmelerini talep ettiler 
lzmirden gelen bazı tüccarlar

la Istanbuldaki afyon tllccarları 
dün bir toplantı yapmışlardır. 
Bu toplanma hakkında bir afyon 
tücca rı unları söylemiştir: 

"Hükumet 933 senesi Mayı
sında afyonu inhisar altına ala
caktır. Afyon inhisarı zirai müs. 
tahsıl inhisarıdır. Rençberin elin
deki afyonlar alınacak, kendisi· 
ne avans olarak bir para verile
cek, mal satılmca hesap görüle
cektir. 

Bugün ellerinde stok mal bu
lunan tüccarlar inhisara kadar 
mellarım satmak için acele edi
yorlar. 

Bir taraftan da gayri Türk 

Halke\·inde 
Bugünkü konferans 

İstanbul Halkevinde perıem .. 
be günleri verildiği haber verilen 
konferanslar muntazaman de
vam etmektedir. Bu konferans
ların mevzuları halkın hakiki 
ihtiyaçlarına taalluk eder, bil -
hassa hıf zısaıhhat meselelerine e
hemmiyet verilmektedir. 

Bugün Müderris Vehbi bey ta 
rafından verilecektir. Mevzu: 
kara &İnekler ve mazarratların • 
dan korunma çareleridir. 

Müderris Vehbi Beyin sala • 
hiyeti bu konferansın da son de
rece enteresan olacağında §Üphe 
bırakmamaktadır. 

HUseyln Ra§ıp bey geliyor 
Mezuniyetle Rusyadan ayrılan 

Moskova büyük elçimiz Hüseyin 
Ragıp Beyin cumartesi günü 
şehrimize gelmesi beklenilmek
tedir. 

tali, armut, erik, salatalık, pat· 
lacan, fasulya, bamya, biber, 
üzüm, taze mısır, 

Berline ve Parise kavun gön· 
dermek isteniyor 

Hfiseyin Arif B. isminde bir 
zat ofise müracaat ederek geçen 
sene olduğu gibi bu sene de 
Berline ve Parise lıavun gönde
receğini bildirmiş, yeni izahat 
istemiştir. Ofis yeni amb laj şe
killeri hakkında malümat vermiş 
ve hariçteki firmaları bildirmiş
tir. Hüseyin Arif B. bugünlerde 
sevkiyata başlıyacaktır. 

afyon ihracatçıları bu fırsattan 
istifade ederek ellerinde afyon 
olmadığı halde çok ucuz fiatlarla 
Avrupaya mal teklif ediyorlar 
ve bu suretle piyasayı düşürü· 
yorlar. Bunların maksatları müs
tahsalin malını ucuza kapatarak 
Şarki Asyaya fazla fiat1a mal 
salmaktır. lımir ticarethaneleri 
bu hususta Başvekil Paşaya bir 
telgraf çekmişlerdir ve himaye 
ist~mektedirler. 

Afyoncuları inhisara kadar 
zarardan kurtarmak için şu ça
releri vardır: 

1 - lktısat vekaleti Ziraat 
bankası vasıtasile memleketten 
yarım milyon liralık afyon al· 
mnk. 

Belediyede: 

Yıldız sarayı beledi
yeye kiralanıyor 
Yıldız sarayının belediye ta

rafından uzun bir müddetle 
kiralanması ışı son safhasına 
gelmiştir. Maliye ve~aleti lstao-
bul defterdarlığına beledıye il~ 
temas salahiyeti vermiştir. 

Maliye vekaleti Yıldızdaki bü
yük merasim salonunun Balkan 
konfera~slarına tahsis edildiğini 
ve yalnız burasını belediyeye 
kiralayamıvacağ'ını bildirmiştir. 
Sarayın diğer kısımları ve b ah-
çeleri tamamen belediyece kira
lanacaktır. 

Seyh\nlı bir 
Müslüman tacir geldi 

Seylinda büyük fabrıkalan 
bnluoan Müslüman zenginlerin· 
den Mehmet Abdülkadir B. bir 
müddet kalmak üzere Avrupa--
dan şehrimize gelmiştir. 

Mehmet Abdülkadir B. mem
leketimize ıeyabat malıcsadile 
geldiğini, Ankaraya da gidece
ğini ve burada memleketimizle 
Seylan ara anda ticari münase
bat tesisinin mümkün olup ol
madığını tetkik edeceğini söyle-
miştir. 

Mütehassıs Rus 
Heyeti geliyor 

Hükumetimiz'e aktedilen mu· 
ahedename mucibince Sovyet 
hükumeti taraf mdan bize kredi 
ile verilecek sanayi makinelerile 
kurulacak fabrikalar hakkın-
da tetkikat yapmak üzere 
Rusyadan memleketimize müte· 

2 - Bankalarca kesilmiş olan 
avansın temini. 

3 - lzmir ve Istanbul tüc· 
carları bir birlik tefkil ederek 
bankalardan avans almalı ve bu 

suretle fiat düşkünlüğünün önüne 
geçilmelidir. Bunlar yapılmazsa 
fiat çok düşecektir. 

Diğer tar aftan ofiıin verdiği 

malumata göre, 193l senesi af
yon rekoltesi 975 sandık tahmin 

edilmek! edir. Bunun 50 sao:lığı 
Malatyadan l 75 sandığı Gümüş, 
Hacıköy, Tokat, Zile, Çorum 
mıntakalarından, 525 sandığı Ege 
mmtakasından ç· ' : aclğı tahmin 
olunmaktadır. 

Darülfünun divanı 
Dün toplandı 

Darülfünun dıvanı dün toplan
mıştır. lçlİmilda, darülfünuna ait 
bazı idari meseleler, talebelerin 
imtihan notlarına müteallik bazı 
hususat müzakere edilmiş, · Zeki 
Velidi Beyin evvelce divanca 
tasdik edHen istifasının hüku· 
metçe de kabul edildiği hakkın
daki tezkere okunmuştur. 

Celal Hey gitti 
Karadeniz sahillerinde tetki

kat yapmak üzere hareket ede
ceğini yazdığımız iş bankası u
mum müdürü Celil Bey dün ak-
şam Scyrisefainin Karadeni~ v:ı· 
purile Samsuna hareket etmıştır. 

Celal Bey ayni vapurla avdet 
edecektir. 

Memure hakaret 
Saat 23 den sonra caddeyi iı

gal ettiği için polis memurn iz-
zet efendi tarafından merkeze 
götürülmek istenen 1527 numa-
h otomobilin şoförü Osman me
mura hakaretle bulunmuştur. Os-
man hakkında takibata başlan
mıştır. 

hassıs bir heyetin ge!eceği ya
zılmışh. 

Bu heyetin cumartesi günü 
şd~rımize gelmesi beklenilmek-
teci:r. 

Sovyet mütehass sları intihap 
edi!ecek Türk mütehassıslari:e 
birlıl\te Anado'.uda tetkikat ya
pacaklar, bu tetl:ikat neticesin· 
de Rusyadan alınacak makine
lerle kurulacak fabrikaların yer-
leri ve ne fabrikaları olacığını 
tayin edeceklerdir. 
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Polis 
aberJeri 

Feci bir ölüm 
Bütün vücudunu ma

kineye kaptırdı 
Dün feci bir kaza olmuştur. 

Saat 7 de Süleymaniyede Ka
ranlık sokağında Karamürsel 
fabrikasında çalışan Abmet, ma
kine ~ e lrnyış takarken kendini 
kayışa kaptırmıştır. Kaza çok 
ani olmuş ve Ahmet kendisini 
kurtaramıyarak çarklarla birkaç 
devir yapmıştır. Bacağı kopan 
zavallı adam feci bir surette 
ölmüştür. 

Arabaslle birlikte 
bataklığa saplandı 

Dün Ramide de feci bir kaza 
olmuştur. Cur:na mahallesiinde ca· 
mii şerif sokağmda 15 numarada 
oturan arabacı Rıfkı dün araba
sını denizde yıkamak istemiş ve 
Bahariyede iplikhane arsasında 
denize sokmuştur. Bu sırada bir
denbire hayvanlar ürkmüş ve 
araba ileri doğru kayarak batak
lıklara saplanmıştır. Araba atla
rile birlikte kaybolmuştur. Rıfkı 
etraftan yetişenlerin gayretile 
muhakkak bir ölümdan gUçlükle 
kurtarılmıştır. 

B~kçi korlıutayım 
derken yaraladı 

Kadirgada Şehsuvar mahalle
sinde Bostan sokağında 31 nu
maralı evde oturan şoför Nuri 
evvelki gece ıaat 24 ten sonra 
Kumkapıda Taşçılar sokağında 

iki adamla kavga etmiştir. Bu 
sırada Bayram çavuş mahallesi 
bekçisi Adil kavgayı duymuş ve 
hadise yerine koşmuştur. Üç kav· 
gacı bekçiyi duyar duymaz kaç
mıya başlamışlardır. Bir aralık 
şoför Nuri geri dönmüş ve ken
dilerini kovalıyan bekçiye bı

çağını çekip hücum etmiştir. 

Bekçi Adil, Nuriyi korkutmak 
maksadile si~ahını ateşlemiye 

mecbur kalmıştır. Çıkan kurşun
lardan biri Nurinin kasığına rast
lıyarak ağır surette yaralanma· 
sma sebep olmuştur. 

Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. Zabıta tahkikata 
başlamıştır. 

Bir kavga ve bir ağar yaralam& 
hadisesi 

Evvelki gece saat 23,5 ta Lü
lecihendek caddesinde Avniain 
kahvesinde iskambil oynamakta 
olan bomonti fabrikası amelele
rinden ltalyan Françesko ile An
tonya ve marangoz fabrikasında 

çalışan Simon arasında kavga çık' 
mış Françesko, Simonu ağır su
rette yar<1.lamıştır. Yaralı Beyoğ

lu hastanesine kaldırılmıştır. Fran 
çesko kaçmıştır. aranmaktadır. 

Kutu barında bir temsil 
Evvelki gün saat 4 sıralarında 

Galata sakinlerinden Salamon 
yanında iki arkadaşı bulunduğu 
halde Beyoğlunda Kutu barına 
gitmişlerdir. Üç kafadar burada 
bir haylı içki içtikten sonra ev· 
ve'.ce aralarında kararlaştırdık

ları fikri tatbik etmek istemiş· 
lerdir. Bu fikir şudur: 

iki arkadaş masayı ve hesabı 
Salamona terk ile bardan ayrı
kcaklar ve bilahare Salamon bir 
kolayını bulup kirişi kıracak ... 
Eğer bu fırsat görünmezse ken
dine taharri memuru süsü vere· 
cek ... 

Haakikaten böyle yapmışlar
dır. Fakat foya çabuk meydana 
çıkmakta gecikmemiş ve üç ah
bap çavuş yakalanmıştır. 



r~' ! ~~t;;:l93~~be~i!;:f"·--.. ·~:=] 
ğara ıçınde öldürülen 
gencin katili kimdir 7 

Bir mllddet evvel Saraybarnu
nnn en ıssız bir yerinde basık 
bir mağara içinC:e bir ceset bu
lunmuştu. Bu, genç bir ceset 
idi. Kokmuş ve şeklini kaybet· 
miş bir halde idi. Genç, renkli 
bir mendille boğazı sıkılarak öl
dürülmüştü. Cınayet ~nlerce 
esrarını muhafaza etti. Ne ölü
nun hüviyeti, ne katilin kim ol· 
duğu aİıla~ılabilmişti. Nihayet, 
günün birinde zabıta bir iz ya· 
kaladı Maktul Laz Şevket ismini 
taşıyan 18 yaşında bir gençti. 
Bu iz, polisi Seyrisefainin Kud
rd romorkörü ateşçisi 62 yaşla
rında Ahmede götUrd6. Tabki· 
kat, derinden deriue tahkikıtt ..• 

, istintak hakiminin topladığı bn
tün deliller, katlin Ahmet tara· 
fandan yapıldığı zannını kuvYet

rıendiriyordu. Nihayet bir gün 
·Kudret romorkörft ate,çisi, cina· 
yetin faiJi olarak ağır ceıaya 

' verildi. Uzun bir müddetten beri 

• 
süren muhakeme, dün oetice· 
lendi. Mahkeme hükmünü bil-
dirdi. 

Tahkikatın hitamında davayı 
anlatan ve delilleri teşrih eden 
iddia makamına göre, maznunu 
m_hkcmeye sevkeden deliller 
üçtür: 

l - Şahitlerden Davidin be
yanatı. 

"/. - Maktul ile maznunun bir 
arada ç•karıl:nış fotoğraflan. 

3 - Bir gün maktel civarında 
maznunun bir enkaz altından 

kırmızı renkli bir bohça kaçırır• 
ken görülüşü. 

Müddeiumumf, ayrı ayn bu 
Uç delili 'u suretle reddetti : 

- Bir gün Davit ve maznun 
ateşçi Ahmet Aynalıçeşmede 
kahvede uturuyorlardı. Bu ınra
da Ahmet Davide demişti ki: 

- . ~en bizim Şevketi çalıştır• 
mak için almışsın.. Biz ona altı 
yuz lira para sarfettik. Bırak 
onu .• Yoksa hakkında iyi olmaz. 

Maznunun maktul Şevketi hi· 
maye ettiği şu şahadetten anla· 

"' şılıyor. Onun baıka bir yerde 
ç:-JıŞışı, öJaurnlmesine bir sebep 
teşkil edemez, Davidin ıabadeti 

' k~tilde bir delil olamaz. 
Maktulle çekilen resme gelin

ce; JahFf katı yapan müstantik, 
maktulOn hüviyetini tesbit et-
·ı!-... b tin.ten .sonra unun ateşçi Ah· 
~t jsminde birile tanıştığını 
meydana çıkarmış ve ancak bun-• . 
dan sonradır ki Ahmet bulun-
m._uştu . • Seyrisefain ateşçisi, Şev· 
keti tanımadığını söylemişti, 

Onun , bu şekilde ifade verişi 
ve üzerinde maktulle birUkte 
çekilmiş: fotoğrafın zubüru hak· 
kındaki şüpheleri büsbütün art· 
brmıştı. Nitekim i!tintak baki
mi de maznunu bu delile istina
den göndermittir. Bulunan re
sim, maznunun Şevketle olan 
hınışmasmın bir hatırasıdır, ilk 
ifadesi bir heyecan ve korku e
seridir. 

Ahmedin kaçırdığı görülen 
kırmızı işlemeli bohça maktel 
civanndan değil, Sultanabmet 
camisinin yangın harabeleri ara· 
sından çıkaralmışhr. Katlin vu· 
fnıa gelditi yerle bohçanın çı· 
kanldığı mahal arasmda en az 
bir kHomctre mesaf a vardır. Sa-

niyeo bohçada maktule ait elbi
seler olmadığı da sonradan an· 
laşılmııhr. Binaenaley katil fili
le bunun da bir münasebeti o· 
lamaı. En nihayet iddia maka
mı, tahkikat hakiminin gösterdi
ği üç delilden biç birinin katil 
fifinio Ahmet tarafından yapıl

dığını teabit edemediği netice· 
sine vardı ve suçlunun beraatını 
istedi. 

iddia makamından sonra maz· 
nun vekili müdafaasını yaptı. 
Mahkeme heyeti kıH bir müza· 
kereden sonra beraat kararını 

tef bim etti. 

Limon kırahnın 
Muhakemesi bitiyor 

Limon kıralmın mahkemesine 
dün sabah ıümrük ihtiıas mah • 
kemeıinde devam edilmit ve 140 
limon ıandığını muayene eden 
muayene memuru Yuıuf Kenan 
efendi dinlenilmittir. 

Yuıuf Kenan efendi, amiri 
tarafından muayene için kendi
sine havale edilen ıandıklarda

ki limonların ordino beyanname
sine muvafık olduğuna dair be
yannamenin arkasına meşruhat 

verdiğini töylemittir. Bundan 
ıonra müddei umumi tarafından 
bazı mütaleat dermeyan edilmiş, 
ıuçlu Tekili Nazmi Nuri bey de 
uzun ltir müdafaada bulunmuı· 
tur. Mahkeme 18 ağuatoıa kal• 

mııtır. 

Arap Mehmedln 
61Umü 

931 ıenesi kanunuaanislıtin 
16 ıncı gecesi Mevlevihane kapı 
11nda Örümceklidedede araba • 
cılar ki.hyaıı Zafirin arabacı A· 
rap Mehmedi öldürme.ile biten 

cinayet davaıına dün ağır ceza .. 
da devam olundu. Dava maz • 
nun vekilinin müdaf aaıile dün • 
kü celsede bitti. Vekil, iddia ma• 

kammm "hadiıede müdafaai ne· 
fiı yoktur,, iddiasına kartı müda 
f aai nefsin hatta tiddetli tahrikin 
mevcudiyetinde rarar etti. Mah • 

keme aiuıtoıun 15 inci çarıam .. 
ba günü kararını verecektir. 

Kııa Haberler 

SEYYAHLAR - Yarın A. 
merika bandıralı Preıident Shon 
ıon vapuru ile fehrimize 500 A • 
merikalı seyyah gelecektir. 

BAKIM YURDUNDA - E • 
dirnekapı Bakım Yurdundaki 
bahçenin ortaıma küçük bir ha • 
vuz yapılnuuına batlanmıştl1'. 

Derin olmıyan 'bu havuzda ço • 
culdar oynıyacaklardır. 

ABiDELER KOMiSYONUN • 
DA - Şüheda abideleri komisyo 
nu dün Halk F ırkau binasında 

toplanmı§, ağustos ıonunda ya • 
pılacak olan Çanakkale §ehitlik-

lerini ziyaret proıramı etraf mda 
müzakerelerde bulunmuftur. 

TOTONCOLOK iŞLERi -
Tütüncülük kanununun tadilile 

metıul olan komiıyon dün de 
toplanmıttır. 

Cumarteıi günü de tütüncü • 

lük konıreıi umumt heyeti ikin· 
ci toplanmuıru yapacaktır. 

Beyaz Rusların 
;stanbuldaki 
Teşkilatı 

üst tarafı 1 fncJ sayfada l 
1- Beyaz Rus ordusu askeri 

ittihadı şubesi 

2- Rus hakiki kardeşliK'i tet· 
hiş teşkilatı ş,ubesi 

3- Metru mutlakiyetçi grup 
mümessilliği 

4 - Maluller ittihadı şubesi 
5- Bütün Rusların imparato· 

ru Kiril'm mümessilliği 
6 - Mullakiyetçi grup şubesi 
7- Beyaz Ükrayna hükumeti 

mümessilJiği (Bu mümessilliğin 
bir sivil bir de asker mümessili 
vnrdır). 

Yulrnrıya sıraladığımız yedi 
teş"ilahn JstanbuJdaki şube ve 
mümessilliklerini, eski çar ordu" 
!U zabiti beyaz Ruslar yapıyor. 
Bunlardan en tehlikeli teşkilat, 
(beyaz Rus ordusu ~skeri itti 
badı) ile (Rus hakiki kardeşliği 
tetbit teşkilitları)dır. 

Bu iki teşkilAta mensup olan 
ve buradaki vaziyeti idare eden· 
ltr bundan bir müddet evvel, 
Türkiyeye, gazojen ile işliyen 
otomobiller teklif etmiye gelen 
eıki bir Rus ceneralile münase· 
bete giriımitlerdir. Bu ceneralın 
ismi Sekrelov'dur. Ceneral Sek· 
retov ise, geçenlerde gazetemiz· 
de neşrettiğimiz Anri Barbüs'ün 
"ittiham ediyorum" yazısmda 
mevzuu babıettiğ'i bir adamdır. 
Ve bu muharrire nazaran beyaz 
Rusların istihbarat ve casusluk 
leşkiJih reisidir. 

Bundan başka, bu gizli te,ki· 
Jat merl<ezleri, lstanbula, Türkiye 
hükumeti tarafından ithali mene
dilmi, olan bir takım beyaz Rus 
gazetelerini ithal ve tevzi etmek
tedirler. Bu gazeteler, (Nabat), 
(Çasovoi) ve (Çarski Vesink) ga
zeteleridir. Ayrıca, teşki lat, ça· 
rm ı esim terini de buradaki be
yaz Ruslara dağılarak onları tah· 
rike çalışmaktadırlar. Bu iş için 
de Beyoğlunda bir kahvehRne · 
ve çayhaneyi kendilerine merkez 
yapmışlardır. 

Yukarıda saydtklarımızdan baş· 
ka, bu teşkilat, vaktile Taşnak 
teşkilatına mensup bir tcıkım Er
menilerle de temasa geçmittir. 

Beyaz Ruslar, Türkiyede kendi
lerine karf\ gösterilmiş olan mi· 
safirpcrverliği bu suretle sui is· 
timal mi ediyorlar? 

Türkiye adliyesi ve zabıtası 
bu meseleyi pek yakından ve 
şiddetle takip etmektedir. Hiç 
şDphuiz bu teşkilattan ve bu 
şubelerden de haberdar olmuş 
bulunacaktır. Tahkikahn bu no'.<· 
talardan da inkişaf edeceği ta
biidir. 

Elektrik iiatları 
Aiustostan itibaren yüzde 

yedi buçuk dUştü 
Haber verildiğine göre 931 

ağustosunda şehrimizde elektriğin 
k:Jovat saati 17,50 ve hükumete 
ait resim ile beraber 19, 25 kuruş 
olduğu halde 1 ağustos 932 den 
itibaren kilovat saatinin yeni fiah 
17 ve re.siın ile berabar 17,85 
kuruşa tenezzül etmiştir ki ~u 
hesaba nazaran elektrik fıah yü~
de yedi buçuk te nelZül etmiş ir. 

Türkiyede logilizce 
Bir ingili:ıı: ga2eteslnin muh•· 
birine göre, bu lisanı öğren· 

mek hevesi artmış, f:ıkat ..... 
"Near East,, gazetesi, lstan • 

bul muhabirinin "Türkiyede in • 
gilizce,, serlevhasile yazdığı bir 
yazıyı neşretmektcdir. Muh :ı.bi· 

re göre, Türkiyede aon zaman • 

Almanya da 
Hala Devam Ediyor ... 

Bir çok s•t"h bfl 
Yerlerde J a Ve 0 . 

1 rııı' 
berg' deki tethiş hareket.le ~ 1 üst tarafı f inci sa yı fada 1 

Atılan bu bombalar, bilhassa 
Altona ve Pendsburg'daki ko· 
münist binalarında infilak etmiş 
ve büyük maddi hasarlara sebe
biyet vermiştir. 

Oldenburg hükürneti tarafın· 
dan vücude getirilmiş olan mua
vin zabıta teşkilatına mensup iki 
Hitler'ci kıt'ası arasında, bu kıt'-
alardan birisinin diğerini komü
nist kıt'ası zannetmesi üzerine, 
tüfek ateşi teati edilmiştir. Hit· 
ler'ci bir polis memuru, ağır su· 
rette yaralanmıştır. 

Şiddetlt talimat 
Bcrlin, 3 (A. A.) - Koeniks

berg hadiseleri do~ayısile yeni 
hadiseler zuhuru takdirinde Hit· 
ler' ci hücum kıtaatının hemen 
s istematik bir surette teşkilatla· 
rmı vücuda getirmek tasavvurun
da bulunmakta olduklarma dair 
Berlinde bir takım şayialar de· 
veran etmiştir . 

Siyasi mehafilde, dün Prusya· 
daki Alman komiserinin kanuni 
memessili tarafından neşredilmiş 
olan şiddetli tedbirlerin Koeniks
berg hadiselerine bir cevap teş
kil etmekte olduğu mütaleası 

serdedilmektedir. 
Prusya zabıtaım'i iğtişaşlar 

zuhuru takdirinde hem"n müda· 
halede bulunarak bunların nııev-
zileştirilmesi ve sirayetine mey
dan vermemesi için talimat ita 
edilmiş o!duğu söylenmektedir. 

Koenigsberg' deki Hitler fırka· 
sı idares;, nynı zamanda Alman" 
ya dahi liye nezaretine de gön· 
deriJrniş o~an bir beyanname neş· 
retmiştir. Bu beyannamede fır· 
kanın evvelki günkü arbedeler· 
de hiç bir rol oynamamış oldu
ğu ve "Hitler'ciler, intihabat ne
ticesinde kanuni olarak kuvvetli 
bir ~aziyet elde etmiş oldukların· 
dan dolayı hiç bir faidesi olmı
yan bu teşebbüsleri., şiddetle 
takbih etmekte bu!uncluğu be· 
yan edilmektedir. 

Yeni 'l'ethlş 
Berlin, 3 ı A.A ) - Koenigs-

larda İngilizce öğrenmek hevesi 
çok artmıştır. Fakat Türkiyede 
lngilizlerin çok az olmalarına 

. . ' . ! k t .. hoıet• e ıştıra .t etm•ş o ma o bsf' 
l<iş i tevkif edi lmiştir. Bu e~·\llC' . . co, 
tan b irço: u hüviyetlerı~ı -
mekten imtina etmişlcrdır. 3~ .. 

Bir benzin tevzi deposunu !·ıe~ 
.. b ecıı 

mış olduklıırmdan şup ~ edi' 
üniformalı iki Nazi tevkıf·ıryel' 
mişHr. MevkufJar, müfrit nı• 1 

•• r 
Hes•:J" 

perver hücum kıtaatı ru kel 
d b. . . "k" ·ı hare an ırınm te~vı ı ı e kte' 
etmiş ol duklarını iddia etıııe 
dirler. 511,ır Müfrit milliyetperver uP el' 

rm tethiş hareketleri de\'aoı tJ•' 
mektcdir. Şarki Prusyad• ıatl' 
rienburg'da sol cenah fırka riİ' 
na mensup olan 3 meuıur• k'o 
vclverle ateş ed ilmişse de .çı ~ 
kurşunlar isabet etmemişti' 

1
;1 

memurların meskenlerine tıt· 
prusik ile dolu şişeler atıloı;_. 

Motosıklete binmiş bir a ~ 
Liengnihz sendikalara bin•:ı 
bir el hamberesi atmış ve 
maya muvaffak olmuştur. fıo' 

Yeni Prusya hükumeti tat\, 
dan tekaüde sevkedilmİŞ 0

' 

sabık sosyalist Perefeye kart' 
el silah atılmıştır. ~ 

Bavyerada kain Nemede V 
komünist cebren evinden 9 ı 
rılmış ve sahtiyandan bir ~~ 
ile döğülmüştür. Mütaarrt 
bu iş i görürken müstehzi)'•~ 

"Ya,asın Moskova,, diye/ 
ğmyorlardı. Otomobille kaç 
muvaffak olmu ardır. ~ 

Co!onyada bir tethiş har'~bİ 
yapmış 15 Naziyi hamil ola11 ~ 
otomobil miisadet cttJtı ~ıı' 
Dolu tabancaJar ve sair sifj 

müsadere olunmuştur. ~ 

Hitlercilere ait zıt 
bir otomobiliJJ 

müsaderesi , 
Berlin, 3 (A.A) - Casse~~ 

vaı mda Hosgeismar şe~rı~R 
Hitler taraftarlarına a·t bıt ~ 
lada gizlenmiş olan zırhlı r1 
otomobil, bu gece zabıta ı;.i 
fmdan yapılan tabarriyat ne ~I 
sinde ortaya çıkarılarak ~ ~O 
dere edilmiştir. Bu tabarr1>!. 
ycı pı !acağından vaktile babe1,~ 
olan müfrit milliyetçiler, k•f ~ 

mebni, İngilizce, fransızca ve al bulunan birçok mitralyOt ıs' 
manca derecesinde kuvvet kes • külliyetli miktarda cepb• er 
petımemi~tir. Sonra ingi'izce tam vaktinde kaçırıp götür::,~ 
öğrenmek de hayli pahalıya mal muvaffak olmuşlardır. A / 
oluyor. Londra gazeteleri ~ır ol yalrnyı ele veren Hitler t'0ıo' 
duğundan, lıtanbu1da üç misli tarlarının üzerinde birçolc ıl 
ffo.tla satılıyor. İngilizce kitap • matik tabanca ve fişek plJ 

' lar da çok pahalıdır. muştur. ;ıi 
Framazlar, edebiyatlarmı ta.. Hitler fırkasına mensuP 

1
; 

kip etmek istiyenlere kolaylık gelen· kimsc!erle zabıta ara5 ,·J' 
göstermek istemiıler, bunun için birkaç gündenberi Sasseıd08~( 
Fransız konıoloıluğu d~·t, bet detli bir ibtilfıf çıkmış ol':ul 
bin kitabı muhtevi olan bir kü • dan do!ayı bu vak'a dah• it 
tüphane açmı~tır. Fransız kon • b:r ehemmiyet kespetQl:~\ ~~l;ı 
aoloıhanesinin bir tarafında olan Hitler fırkasının bu ilerı ıİ)e' 
bu kütüphane, kitaplarını cüz'i azası, pol"s müdürü ~e ~tıf~ 
bir aylık mukabilinde iare edi tindckileri kendi işlerıne 1''bet 
yor. cak olurlarsa her türlü nıutebo~, 

"Near East,, muhabiri, lngil- leibilmisi:de bulunmakla kol 
terenin de ayni şekilde hareket etmişlerCli. Fakat zabıta, ut• 
etmesini tavsiye etmekte ve tesis sini korkuya kaptırın•Ol,ş IJ~ 
olunacak kütüphaneye ~mi ve Bir belediye reisi c;cdll' ıı"l 
fenni eserlerle mu···teı1rı"kler 

0

ta • B J 3 A) "-ICJ1 ı.( 
• 3' er in, (A. . - ~dbİf P 

rafından yazılan eserlerin gön • mn şark eyaletlerinde te bil' f( 
derilmeıini istemektedir. Mu • rek.=tleri mucibi en~jşe tıt'~t( 
habir, böyle bir kütüphanenin e- kilde yekdiğerini takıp e ,b,,ı 
hemmiyctıiz bir maırafla tesis dir. Birtakım meçhul 6~11,ı ~· 
olunacağım, çok faydalı olacağı- Prusyada kiin NarganJP oşlctJ' 
m, bir iki sene zarfında bütün belediye reisini öldürtn b•f''' 
masıırifin çıkarılacağım ilave e· Diğer birtakım eşhas ta 
diyor. ( bomba atmışli r.:hr. 
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Olimpiyatlardan gelen son hah rler 
800 metrede yeni cihan rekoru : 1,49 8 / 10 

7,62 metre uzun atlanıldı ... ~ 

-
• MUsabakalardan evvel manlah ko,ulare hazarlanen Amerlkah atletler 

Loı Angeles, 2 (A. A.) - Meksikalı Delafluente, attan düt (Amerika, üçüncü Nambu (Ja · 
(Nirn resmi) tescil edilen sayı • mÜf, bereler içinde kalmıJtır. ponya. 
llr: 800 METRE BlRINCISI Loı Angeles, 2 (A. A.) -

Uzun atlayma (Final) (dereceli 
Amerika. 91; Almanya 41, 

r tanıa 36, İrlanda 20, Çekoslo· 

"a.kya 19, İtalya 16, Fenlandiya 
16, Kanada 10, Lehistan 10, A

"'uıturya 9, Danimarka 5, Japon• 

h 5, İıveç 5, Filipin 4, İngiltere 
3, Yeni Zc1,.,...ıa 3, Cenubi Afri

ka;?, Arjant; 2. 

YENi REKORLAR 

l.os Angeles, 2 (A. A.) -
40cro .metrelil{l:iisik et ynrışlann 
da Ka:ıadalı mü~nbrklarla İta) - ' 

h.n müsabıkları arasındaki mi.i 

•ahakada İtl\lvanlar. 4 dakika 52 
9 

- 1 O saniyelik yeni bir rekor 
ten;. t • l d" · e m1~ er ır. 

,, . . .. b k ı ., ·ı r;ı'lcı musa e a n..,, t"l'"' ı e 
A-~ ., d 

•· t'\ arasm a ya.,ılnc""k tr. 

. COZEt SAN' ATLARDA 
DERECELER 

S Los AnReles, 2 (A. A.) -

'Ft ı:>o~Ja a.lakadar güzel san'atlar: 
\' erırn hırinci mükafat Valli (İs· 

1:>. Desen birinci mük.fat Ba

k~ır (Amerika), Hak, hirinci mü 

k afat Colinken (Amerika), Hey

b ~ltrathk Y oung (Amerika), Ka 
l\~l'tına resim, birinci mükafat 

k ~'koviski (Lehistan), Mimari, 
ır,nc· .. k. f (H h 1 le 1 ~u a at ug es ( ngil· 

f re)• Modelcilik birinci müka
lt Scacke, Baily ve Monenot. 

AT Y ARISLARI 

~0• Angeles, 2~ (A. A.) -

h l'tletrelik arızalı asri Pent • 
ltlon h at Yarı~mda müsabıklar 
~def .. 

t~· e l"aar} oldukları anda sı .. 
de~ d Ji Y olunanlar şunlardır: 

"-tta N· 1
15 

ıersohn (Almanya), 8 33 

tete)o;u takiben Borlond (İngil-
5() 

31 
' 41, Brady (Amerika) 8, 

~IS ~· Oxenstiema (Jsveç) 8,49 
•'-'Ura h S p nt ea. (Fransa) 9, 4 1 
egnu (1 

(!\fa. • lal ya) 9,38, Somf ai 
rteı ~rıatan 13, 53, 3/5, Rhiju 

elllenk) 14, 41. 
. Crohela. ' 

llia.da. .rı.re run ah altıncı ma· 
il. b klnı azıya alarak süvarisi 

e.-..ber . 
'da. etraftakı tepeler a .. 
' lce.rboJar~k rakibinin 

~ ilıtirna.liııi ~fetmitlir. 

Loa Angeleı, 2 (A. A.) -
800 metre, düz (Final) kazanan 
Hampson. 

200 DE SON SEÇMELER 

Loa Angeles, 2 (A. A.) -

200 (Yedinci seri seçme müıa • 

bakası Pearson (Kanada), Jou· 

bert, Niski (Japonya). Zaman: 

22 - 3 - 10 birinci 0/ 15 metre 

farkla gelmiştir. 

800 METREDE YENi BlR 
CiHAN REKORU 

Loı Angeles, 2 (A. A.) -

Yeni bir cihan rekoru - Hamp• 

son taraf mdan ks.zanılmıt olan 
800 metrelik yarıfın finalinde 

mumaileyh bu mesafeyi 1 daki • 
kn 49 8/ 10 saniyede katetmiştir. 

Bu, yeni bir dünya rekoru ve ay

ni zamanda bir olempiyat reko· 
ru teşkil etmektedir. 

1Ik hatalı karabetten ıonra 
Edvards (Kanada), alh yüzüncü 

metrede baıa geçmiye muvaf • 

fak oldu. Be§İnci olan Hampson, 

dördüncü ve biraz sonra üçüncü 

olmıya muvaffak oldu. Mumai • 

leyh rakiplerini geçmiye ve ken• 

dini pek yakından 11kıttıran Ka 

nadah Vilsonun elinden ıon bir 

~ıçrayışla muzafferiyeti kapmıya 

muvasalat anmda muvaffak ol • 
muştur. 

100 METRE KADINLAR 
BJRlNCİSl 

Los Angeles, 2 (A. A.) _ 

lOO metre kadınlar koıuıu (Fi • 
nal) Birinci: Stella Valsh ikin• 
ci Strike. ' 

Zaman· 11 9 10 B' · · , - - , ırın 

ci 1,30 metre farkla gelmi§tİr. 
Lo, Angeles, 2 {A. A.) _ 

800 metre Finalinin kat'i tasnifi 

Birinci Ha.mpson, ikinci Edvardı 
üçüncü Genung, dördüncü Tru
nu, beşinci Hormboıtel, altıncı 

Martin, yeqinci Pletzer. 

UZUN ATLAMANIN NETİCESi 

Los Angeles, 2 (A. A.) -
Uzun atlama. (Final). 

Birinci Gordon (Amerika), 7 
melı e 62 aantimetre, ikinci Redd 

tasnif) - Gordon, 7 metre, 62 
santimetre, Redd 7,61, Nambu 
7,44 lvenaaon {İsveç 7,40, Barber 
{Amerika) ?130, Tajima (Japon'" 
ya 6,16. 

DiSK AT AN KADINLAR 

Loı Angeles, 2 (A. A.) -
Diık atma kadmlar. {Final). 
(Tasnifin mabadi) ikinci Cope· 
land, 40,50, metre; Osbom, 40.11 
Vajsovna (Lehistan) 36,94. Flei• 

ıcher (Almanya) 36.06; 
lein {Almanya) 34.64; 
Valıch, 33.48. 

Heub· 
Stella 

BEŞ BiN METRE SEÇME 
MÜSABAKASI 

Los Angeles, 2 (A. A.) -
5000 metre koşunun seçme mü· 
ıabakaaı: • 

Hill (Amerika) 27 metre iler 
de gelerek knzandı. Lehtinen 
(Fenlandiya) 2,70; Lindgren (Is 
veç) 1.80 metre; 

Virtaenen (F enlandiya), 9 
metre; Saitidan (Yeni Zelanda) 
27 metre Hillhouse (Avuıtural· 
ya) Sean (Amerika). 

Bailey (tngiltere) 7. 

Zaman: 14 - 56 - 6. 
Hepıi de finale kaldılar. 

Mıntıkanın kongre 
si ~eri bırakıldı 

1ıtanhul mıntakaSJ merkez 
heyeti riyasetinden: 

5 ağustos 1932 tarihinde top
lan.atağı evvelce tebliğ olunan l. 
C. İ. İstanbul mıntakası senel:k 
kongresi bazı hususi'l.hn ikmali i
çin tehir edilmiıtir. 

Tayin edilecek gün ve mahal
li akit b:tahare tebliğ edilecek .. 
tir. 

Fenerbahce stadı kulUbe 
tefviz edildi 

Ankara, 3 (A. A.) - Halen 
F enerbahçe kulübünün tahtı isti· 

carında bulunan emlaki milliye· 
ye ait Kadıköyündeki lttihatlar 

ıahasının bedeli 1 O taksitte alın· 
mak üzere menafii umum iyeye 

hadim müessesat meyanına dahil 
bulunan mezkur kulübe tefvizi ic 

Yarınki At ş arı 
Yarışa hangi hayvanlar giriyor 

hangilerinin kazanması 
ihtimali var ? 

Güzel va.kit geçirmesini bilen• 1 
ler "at dostları,, nın yaptıkları gi

' bi Cuma günü "Veli Efendi,, ye 

~ giderler. Diğer ıporların yapıldı· 
' ğı yerlerde görülmemiş güzel 
' §eyler orada mevcuttur. At spo-

runun tadını henüz tatmamı§ ve 

yalnız batkaıımn teıvikile ıöyle 

bir uğrayıvennit olanlar bile her 

fıra atta oraya tekrar gitmekten 

kendilerini alamazlar. Bunun 

doğru olup olinadığını anlamak 

için denemek yeter. 

Ata mi:teallik ne vana inıanın 

varlığına irsiyet yolile geçerek 

adeta bir sevkı tabit halini almıt· 

hr. Atla insan arumda asırlar· 
danberi devam edegelen rabıta 
bu sevki tabiinin doğmasına amil 
olmuştur. Kime olursa olsun bir 

ıorunuz: "Aata binmesini bilir 
... ' A mııınız. attan anlar m11ımz?,, 

Hayır demiyeceğine emin olu· 

nuz ! İtte at yarıflarına merak 

ıardırmağa insanı ıevkeden ur ... 
q. • • 

Y anılara gideceksiniz. Kaza

nacak atları tethis edecekıiniz. 

Belki biraz para kazanacakunız. 
Fakat eminim ki birinci gelecek 
hayvanı ıeçebilmit olmaktan mü

tevellit gururla kantık zevk kl\· 
zandığınız paranın vereceği zevk-. 

ten çok daha tatlı olacaktır. 

Bu haftaki yariflarda talileri· 
ni deniyecek olan at ıahiplerinin 

kotulara yazd1rd1kları atlar ara
sında hangilerinin kazanabilece

ğini tahmin etmek hevesine dü· 

terken bizim de böyle bir zevke 

meclup olduğumuzu anlamak güç 
değildir. 

Yarın yapılaca.k koıular, bun· 
Iara girecek hayvanlarla kazan-

mau ihtimali olanlar ıunlardır: 

Birinci kotu: - Tayyar, RüZ" 

gar, Mes'ut il, Kamer, inci, Al 

dervİf, Ziya. 

Geçen hafta çok iyi kotan Tay. 
yarın kotu kabiliyeti artmakta 
devam ediyor. Bu ko,uyu kazan-

ması icap eder. Rüzgarla Al der· 
vİ! ıırada bulunac:aklardır. 

İkinci koşu: - Pazar, Jean 
Hableur, gözdem. 

1932 Atina büyük mükafatın· 
da sıraya geçmi! ve geçen gün 
şehrimize getirilmiş olan Pazar 
hu koşunun hemen hemen ra· 

kipsiz denecek kadar çok ümit· 

li bir müsabıktır. Geçen haftaki 

gibi huyıuzluk etmezse Jean 
Hahleur'ün de ikinciliği G'özde
min elinden alma11 muhtemeldir. 

Üçüncü ko§u: - Hakan, Peau 

Rouge, Rüzgar, Saba, Kamer. 

Bu kotu Hakanla Peau Rouge 
arasında pay edilecek bir müsa· 

ra vekilleri heyetince taıvip ve 

kabul olunmuıtur. 

bakadnn başka bir §ey değildir. 
Zeki ile Paul'ün binecekleri bu 
iki ahır arkadaşı hayvandan Pau· 

l'ün bini§ile çıkı~ta ispatı vücut 

edecek alı almak doğru olur. Ma· 
amafih farzı muhal olarak Rüz· 

gar bu hayvanları koıu esnasın· 

da sıkıştıracak olursa Peau Roug
la Hakandan hangisi yarışın son· 
larında taze kaldı ise o kazana• 
caktır. Böyle olduğu takdirde 
Hakanın tercih edilmesi lazım· 
dır. 

Dördüncü koşu: - Frig. 58 
kg., Piper 57 kg., Shomboli 52 
kg. 

Bu koşuda bir çok cihetten ev
velkine benzer. Frig ile Shomboli 
Piper'i kollıyacak ve bu iki ahır 
arkadaşından hangisi Piper'e fa· 
ikse o kazanmağa çalı~acaktır. 
52 kiloluk hafif yükile Shomboli• 
nin huna muvaffak olabileceği• 
ni düşünmek doğruya en yakın 
tahmini yapmaktır. Bununla be
raber Piper'in binicisinden daha 
uıta olmıyan Frig'in binicisi Bay· 
ramdan başka Shomboli'yi ida• 
re edecek herhangi bir ecne· 
bi biniciyi tercih etmek fena ol· 
maz. 

Beşinci koşu: - Klas 57 kg., 
Bozkurt 55,5 kg., Murat 53 kg., 
Karaca 51 kg., Oguz 51 kg., Ya
vuz 51 kg. 

Bu koşuda muvaffak olacak 
atlar sırasile !Unlardır: 

Klas, Bozkurt, Murat. 

:f. ~ 1'> 

Bir takım nazariyelerle yürü· 
tülen hesaplardan çıkan netice• 
lerin kağıt üzerindeki şekilleri 
bunlardır. Sonunda eğriyi doğru· 
yu koşu yolu ayırt edecektir. 

Galatesoraylr 

Boks birincilikleri 
yakıda yapılıyor 

lıtanbul mmtakası boks he .. 
yetinden: 

Mmtaka boks birincilikleri 
11 - 8 - 1932 perşembe günü 
saat 19 da Vefa • Kumkapı ku• 
lühü salonunda yapıhıcaktır. 

1 - Müsabakalara mmtaka· 
mızda bulunan amatör boksör • 
ler iştirak edebilirler. 

2 - Hiçbir kulüpte kaydi bu• 
lum.nıyan ve mıntakacla tescil e· 
dilmemiş olan müıabıklar dere
ce alamazlar. 

3 - Müsabakalara iştirak e .. 
decek boksörler yevmi mezkur
da saat 18.30 a kadar Kumkapı· 
da kain Vefa - Kumkapı kulü • 
hünde hazır bulunarak tarhlmo.· 
ları lazımdır. 

4 - Tarh1ma saatinden ıon· 
ra mür ''Wlt e"1e'l1er müs:ıbaka • 
hra kabul erlllırtivecektir. 

"iki ıriıliışlü kndın" tcfrikamı7. vım· 
mızın çokluğuna mebni bugiın dcrcedı· 
lemedi. Okuyucularımızdan özür dilerı&. 
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Bir kaç gün evvel haber ver• 
miıtik; bugünlerde bütün dünya 
müneccimleri büyük bir faaliyet 
içindedir. 31 Ağustosta tam bir 
küsuf olacak. Bu küsuf yalnız ıi· 
mali Amerikadan tam bir surette 
görülecek ve Kembriçte toplana'" 
cak olan beynelmilel müneccim· 
ler kongresi de hemen bu kiisuf • 
tan sonra toplanacaktır. Pek ta· 
bii kongreye iştirak edecek olan 
bütün alimler Amerikadan görü· 
lebilecek olan tam küsufu seyret
mek için hazır bulunacaklardır. 
Daha §:.mdiden bir çok rasatha
neler, Amerikada taın küsufun 
görüleceği yerde tertibat almağa 
başlamı§lardır. 

Bu kadar mühim ve büyük fa. 
aliyctin sebebi şudur ki, tnm bir 
kusuf ba:lka zamanlarda yapıl· 
ması kabil olmıyan mühim bir 
çok tecrübelerin yapılmasına mü· 
saittir. Bu tecrübelerden bazıları 
ayla güneşin nisbi vaziyetlerinin 
tayinine (ay ve güneş daireleri· 
nin dört temaslarının tetkiki); 
bazıları güne~ etrafındaki hava 
muhitinin fizik cephesinden tel• 
kiki ne; bir kısmı da miknatısiyet 
ve cevvi unsurların tahavvülleri· 
nin takibine; ve en heyecanlısı 

da semanın tam bir küsuf halin· 
de fotografik bir şekilde tetkiki· 
ne zemin olur ve yarar. Biz bil .. 
hassa bu son mesele ile uğraşa· 
lım. 

En heyecanlı bir tetkik demiı· 
tik. Filhakika öyledir. Çünkü hu 
tetkik umumi muayyeniyet naza· 
riyesinin bir kahin gibi haber 
veı:miş olduğu bir hadisenin doğ
ruluk veya yanlışlığını kat'i ıu· 
rette tesbit edecektir, yani mese· 
le, bu sefer "iyice semayı tetkik 
edelim. Orada gördüklerimizi 
not edelim, bur.dan, sonra bir ne
tice çıkarırız,, değildir. Mesele, 
güneşin yanından adeta güneşi 

tıraş edercesine geçerek arza ge· 
len bazı yıldızların şun.1arındaki 
gayet hafif inhirafları ö!ç.mektir. 
Bu inhiraf o kadar hafiftir ki e· 
ğer bilhesap bulunmasa idi en 
mahir bir müdekkik bile onu gö· 
remezdi. Umumi muayyeniyet 
nazariyesine göre, hoşluktan ge
çen bir şua, büyük bir kütleye 
tesadüf edince hattı müstakimini 
kaybederek gayet hafif bir su· 
rette o kütlenin bulunduğu mu· 
bite doğru inhiraf eder ve gayet 
açık kat'ı zait şeklinde bir dal 

vaziyetini alır, ve nazariyeye gö· 
re bu inhirafın derecesi 1",75 ya· 
ni iki saniyeden az bir zaviye 
farkı gösterir. Okuyuculara bu 
fark hakkında bir fikir verelim. 
Elinize bir minkale alınız, daire 
zaviye çizgilerinden birisini 
zihnen 2000 kıs.ma ayırınız, 

bu inhiraf derecesi hakkında bir 
fikir edinmiş olursunuz. İşte me
sele bu küçücük zaviyeyi meyda
na çıkarmaktır. 

Zaviyeleri büyük mikyasta 
mübalağa edilmiş olan bu kroki, 
esas vaziyeti anlatmaktadır. B 
ve A yıldızlarından gelen §ualar, 

güneşin yanından geçerken inhi
raf etmiılerdir, öyle ki arzda bu· 
lunan bir adam, bu şuaatı B' ve 

A' den geliyor zanneder, bina· 
enaleyh bu yıldızlann bize gü
neşten hakikatte olduklarından 
daha uzak görünmelerini icap e-

der, AA' inhirafı 1",75 tir; B T gibi 
şuaat için inhiraf, güneşin mer· 
kezine en kısa mesafeye maku
sen mütenasiptir. Aynştayn'ın 

nazariyesının haber verdiği 
bu seferki tam kuıufta tetkik e· 
ailecek olan mesele İfte budur. 

Güneşin yanındaki 
yıldızlar 

Bütün fizik alimleri ile münec
cimlerin bu mesele ile bu kadar 

şiddetle niçin meşgul oldukları 

şimdi kolaylı}.la anlaşılıyor değil 

mi? Zira, muayyeniyet nazariye· 

sinin evvelden haber verdiği bir 
meselenin doğruluğunu tecrübe
lerle sonradan ispat etmek, bu 
nazariyeyi kabule henüz müte-o 

mayii olmıyanları ikna etmekle 
kalmıyacak, daha evvelki naza
riyelerin ehemmiyet vermediği 

bir meseleyi izah etmiş olmak i· 
tibarile bütün fizik alemini ala· 
kadar edecek, eski nazariyelerin 
kendisine nazaran ehemmiyet-
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Nataşa sıcak yorganın altın
da asabı gerilmiş olduğu halde 
gece gürültülerini dinlcyordu. A
damla ıslık çalarak, kaldınmlara 
çarparak geçiyorlardı. Kediler 
miyavhyorlardı. Uzaktan bir vapur 
düdüğü duyuldu. Kiliıenio saati 
saatleri, yarımları, çeyrekleri, 
muttarit bir surette çalıyordu. 

Dakikalar asır kadar uzayor. 
Saatlar göz açıp kapayıocıya 
kadar geçiyordu. 

Tagami arkasını dönmüş uyu· 
yordu. Burnundan nefes alıyor, 
arasıra pufluyordu. Kadın geçen 
inıa-nları, mıyaYlıyan kedileri, 
içinde düşmanlık olmadan müs
terib bir vicdanla sevişebilen ve 
airbilcnlu.<uya kıskandı. 

DUşmanlık ne yüklü, ne ağır 

şeydi! Nataşa'nın hayatı vaktile 
çok basitti. Eskiden uğradığı 
sıkıntıların acısını pek az duyar· 
dı. Bunlar bilhassa hafızasında 
fotoğraf kli,eleri gibi birleşir 
kahrlardı. 

ilk zamanda Tagami hakkın
daki hisleri de böylece müp· 
hemdi. Kendisinin tayin edeme· 
diği bir nnda hisleri birdenbire 
şiddetlenmişti. O, uyuşuk acıla
ra alıştığından şiddetli teessür
ler kendisini sarsıyordu. 

Bu gece tahassüsleri çok kuv· 
vetliydi. İ§tiyaktan titremeleri, 
düıünce, görülen hakaretler, ani 
dü§manhk karşısında bir §ey da· 
yanmaz. Eskiden olduğu gibi ha· 
lini soğuk kanlılıkla muhakeme 
edemiyordu. 

Halbuki o gece yarısında yal-

sizliğini meydana çıkarmıı ola· 
caktır. 

Fakat Aynştayn'ın adeta bir 
kehanet gibi haber verdiği bu 
mesele na11l ispat ve kontrol edi· 
lecek? Derhal anlaşıldı ki, bu· 
nun için, tam bir kusuf zamanın
da, güneşin yanındaki yıldızların 
f otograflarını almak lazımdır, ve 
bu inhirafı ancak bu suretle ölç
mek kabildir. 

Bu takdirde, yani tam bir kü
suf halinde, ay, güneşle arzın a· 
rasında olduğu için, arzda küsu• 
fun tam bir şekilde görünebile· 
ceği muayyen bir noktada bulu
nan rasıtlara, güne§ tamamile 
kapanacak1 o noktaya güneşin 

şuaatı gelemiyecektir. 

Bu noktadan alınan bir fotog
rafide ayın karanlık dairesinin 
etrafında, güneşin parlak daia·esi 
ve bir takım yıldızlar görünecek· 
tir. Bilahare, kôsuftan bir kaç ay 
sonra, ayni şerait altında, ufuk· 
tan ayni yükseklikte ve ayni cev
vi hava inkisarmda, yani gece 
yarısı ve güneş olmadığı bir za
manda, semanın ayni mıntıkası· 
nın bir fotograf ı alınacak, küsuf 
zamanında nlınmış olan fotog"' 
raflar ile mukayese edilerek. tah
min edilen inhiraf görülebilecek 
ve ölçülebilecektir. 

Görülüyor ki bu mesele münec
cimleri olduğu kadar fizik ve 
hesap alimlerini de meşgul eder. 
Şimdiye kadar yapılan tecrübe· 
ler, nazariyenin bildirmiş olduğu 
hesapları teyit etmiştir. 

Nazik bir iş 
Bu gibi rasatlar pek nazik b ir 

İftir. F otografların alınması, a· 
lındıktan sonra camların yıkan• 
ması büyük bir itina ister. Bu §e· 
raite itina edilince gayet mü~bet 
neticeler elde edilir. 1919 se· 
nesindeki kiisuf esnasında, Bre· 
zilyadan bir İngiliz heyeti tara

fından alınan fotograflar, güne· 
tin yanından geçen bir şuaam 
l ",98 derece inhirafa uğradığını 
tesbite yaramıştı. 1922 senesinde 
Avustralyadan gözüken bir kusuf 
esnasında Amerikanın Lick rasa· 
tanesi tarafından aldırılan fotog• 
raflarda azami 0",11 + hata ile, 
1",78 inhiraf bulundu, ve güneşe 
olan mesafeye nazaran inhiraf 
ve tahavvül nazariyesi kanunu 
tecrübe ve tahkik edildi. 

Nihayet 1922 de Hindistan, 

nız azap çekerken Tagami rahat 
rahat uyuyordu. Japonyalı sevda 
hissinden kendini kurtarmıştı. 
Elden kaçıyordu. Onu kaçırma• 
mak lazımdı. Acaba uyur 
muydu?. Yoksa başka gecelerde 
olduğu gibi etrafı mı gözliyor· 

du?. Nataşa hesaplı hareketlerle 
döndü, baktı .. Kemikli yüzün ya
rısını görebildi. Doğmak üzere 
olan günün zıyaları bu yüze ye· 
şilimtrak bir ravnak veriyordu. 

Kadın hesaplıyordu. Bıçağı 
tam arkasına saphyacaktı .. Ja -
ponyalı ondan sonra artık tehli· 
keli, hain olamıyacak, artık kı
mıldamıyacaktı. Artık gidip Na
taşadan ayrı, başka kadınlarla 

ve başka zevklerle, baıka bir yer· 
de yaşayamıyacaktı .. 

Elini şiltenin altına sokarak 
araştırdı.. Parmakları çarşafa 

dolaştı. Elini çıkarıp tek • 
rar soktu. asabiyetle hançeri a· 
ramıya başladı. 

Sofyadaki. hapisane na" 
sıl bir yerdir ? 

Mahpusları ~alıştırma tarzı-iş, ceza ıniid; 
detinl kısaltır-Uslu durmak mecburl)Tetl 
Ben burada Bul

garistan hapisane 
ilerine dair birkaç 
' satır karalamak 
istiyorum. Mese
la Sofya hapisa· 
nesini ele alalım. 

Sofya hapisa· 
nesi halyada ol
duğu gibi son sis· 
tem yapılan dört 
katlı koca bir ya· 
pıdır. Her odada 
üçer karyola, dö-

Bulgaristan ~apishanelerlnden birin harlçtt' 

şek, çarşaf, yastık, yorgan ve bir 
de masa bulunur. Koğuş ve oda· 
lar her gün yıkanır, temizlenir. 
Hastant: doktoru haf tada iki de· 
fa bütün koğuş ve odaları gezip 
teftiş, rahatsız mahpusu muaye· 
ne ve tedavi eder. Ağırca hasta 
bulunursa derhal yanıbaşındaki 

hastaneye yatırır. Hapisanenin 
l>üyüx bir kitaphanesi, konferans 
salonu ve mektebi vardır. Sonra 
gayet geniş bir avlusu vardır ki 
bir bölüğü güzel bir bahçe hali· 
ne sokulmuştur. 

Hiç h~r mahpus İşsiz bırakıl· 
ımaz. Hapisanenin büyük matba
ası, mücellithanesi, marangozluk, 
kunduracılık, eli lcri ve başka 
ufak tefek san' ati er öğretmek i .. 
çin iş yerleri mevcuttur. Her 
mahpus çalışmakla uzun ve ağır 

günlerini daha kolay geçirmeğe 

Cin denizlerinden görülen tam 
küsuf esnasında Aynştayn tara· 
f ından tesis edilmiş olanı Potsdam 
rasathane.si ıbey.eti tatkikatta hu 
lundu ve geçen sene bir eser neş· 
retti. Bu eserdeki hesaplar Lick 
rasathanesi müneccimlerinden 
R. Y. Trümpler tarafından göz· 
den geçirildi. Münakaşalar ya· 
pıldı ve n ihayet şu netice elde e· 
dildi: 

Güneşin yanından geçen bir 
şuaaın inhiraf derecesi, 0",13 + 
hata ile 1",75 dir. 

Görülüyor ki, şimdiye kadar 
muayyeniyet nazariyesi bu nok· 
tadan parlak net!celere varmış· 

tır. Acaba 31 Ağustos 1932 de 
~aki olacak tam kusuf tecrübe· 
leri de ayni neticeyi verecek mi? 
Kuvvetle tahmin edildiğine göre 
evet ... Binaenaleyh, Aynştayn ta· 
raf tarları rahat rahat uyuyabilir· 
ler. · 

Canım, onu §Uraya sağ tarafa 
koymuştu. Sakın Kohar çal~ış 
olmasın. İmkanı yok. Bıçağı so~ 
tuğu sırada yatak yapılmıştı. 

Gece saat birde Roznuardan 
dönmüşlerdi. Yatak odasını ken· 

di açmıştı. Evet, hançer şura 
larda olacak .. İhtiyatla tekrar a'" 
raştırdı .. Nihayet kakmalı kabze· 
yi yakalıyabildi. Hemen hançeri 
çıkardı. İnce uzun yüzüne baktı. 
ve titredi. Bu sırada Tagaminin 

uyanıp omuzu üzerinden baktığı· 
nı his!eder gibi oldu. Demek u· 
yumıyordu. Şüphelenmiş olacak!. 
Ani bir hareketle silahı yorganın 
altına sakladı. Gözelreini kapadı. 
Nefesini tutarak bekledi .. 

Hayır! Japonyalı kımıldama· 
mıştı. Uyuyordu. Kadın, yumul· 
mut avucunda kabzeyi sıktı. Eli 
titr iyordu .. Kaybedecek zamanı 
yoktu. Bir hareket, bir vuru§ ka· 
fiydi. İntikamını almış olacaktı. 
Bu, o kadar güç değildi.!. Rus· 

görUnUşU .. e 
çalı~ır. Buna karşılık olmak iiS 
re her gün için yarım gün k~ 
nır. Mesela üç yıl cezayı, işle İ~ 

ı· yılda tamamlar. HapisanedeP ç t 
karken de elinde iyi bir san'' 
olduğu halde insanlar arasıo' 
karı§ır. 

Hapisane idaresi de mahputl' 
rın çalıımalarmdan maddettll 
fayda temin eder. Yalnız SofY' 
hapisanesindeki i§ yurtlarınd~ 
her sene on, on iki milyon levsb 
kazanç gelmektedir. 

b~ır Yukarıda i~ günlerinden .. 
setmi~tim. Her mahpus uzun giiıı' 
lerini çalışmakla azalttığı gibi: 
yılbaşı, ve paskalya yortularınd' 
da bağışlama alır. 

Bağı lamaya nail olahihnJ 
için her mahpus, gidişatını iyilef' 
tirmek, ahlak ve terbiyesini da' 
zeltmek mecburiyetindedir. Bu 
nun için de iyi bir kontrol vardı' 
Uslu durmayıp da adı kara defi" 
re geçen mahpusun suçu kol.! 
kolay b..ğıtlca.nnıa"%. 

Hapisane müdürü her gii~ 
mahpuslar arasında gezdiği giblı 
müddei umumi de laakal haftad' 
iki defa hapisaneye gelip mşlı' 
pusların şikayetlerini dinle~· 
Hatta adliye nazırı bizzat haPi' 
saneyi ziyaret eder. Mahpusl'' 
arasına sokulur, dertlerini dit>' 
ler. 
Bağışlama listesine sokuhnsfl , 

lazım olan mahpus varsa, yort~., 
lar yaklaşınca hatırlatmasını 111" 

düre tenbih eder. 
Bulgaristan hapiıaneleri bitet 

mektep; san'at evi ve terbiye ytJt' 
du halini almıştır. Oradan çılc.V: 
her mahpus milleti arasına fıa~ 
dalı bir uzuv olarak katılabih:ııe 
tedir. 

Türki s•anlı 

Rifat Da~ 

yada kaç kişinin birbirini öldiit" 
düğünü görmüştü!. 

Nata§a, bu müthiş dakik•d' 

Allahı dü~ündü: ,.r 
"Aman yarabbi, sen bana 1 

dımcı ol, bana cesaret ver ! ''' "$ 

Elini zorla uzatıyor. MecB~~. 
bir halde tekrar geri çekiY0 di"i 

Hayır! Onu uyurken, keJ1·1'efJ 
müdafaa edemez bir halde 1 bit 
öldürmiyecek !.. Eğer tet5 J,ı" 
söz i~iue belki .. Son bir def& e1' 
ha müessir bir kaç söz söyleı1' 
istiyor .. Kimbilir.. ıe-

Yatakta doğruluyor. Go~:ıı• 
ğini çılmrıyor ve çırılçıplak r,,Jı 
çeri eli ile arkasına saklı"/& 
ayağı ile Tagamiyi itiyor· 

- Uyanınız!. }<ıııtı• 
Japonyalı uykunun şa~ 

ğiyle homurdanıyor: s,,,,t 
d. . ,, tJ - Ne ? ... Ne de ını:ı·:,, • 

kaç?. Daha erken değil 111
1 

• ·1', 11 

yuyunuz ve beni rahat bıt& 
nız. ( 9;111ıedi) 



~ema 
,.Programlan 

1111 lltteri celbi hususunda sine

l!ıGb ·Programlarının ne kadar 
ı~ ~111 bir rol oynadıklan ma
tr l'IJ Qr. itiraf edelim ki, pro-
~ tertibinde ekıeri sinema-
.. lllız çok acemice ve isabet
~lc hareket etmektedirler : 

11;•naızça bir dram verirken ıi
}a illa nıUdiirierimiz logilizce ve
te lspanyolca bir "short,, göı-
~llı~ktcn çekinmiyorlar. 

fil ransızça anlayan ve Fransızça 
R ~ • görmek ve işitmek için 
lııe ~11 olan bir müıteri nasıl 
b~ılızce bir filmi seyredebilir ? 
'1tr J k . d h· ~y ı eskı sade Almanya 
b a •lındeki vukuata gösteren bir 
••adis filmini görUr? 

h 8•zı sinemalarımız da dram 

0~; ~zaman~i metrajıo~a? kısa 
~ ugu valut üst üste ıkı ahort 
"c ,1Ytıca havadis gazetesi veri
ıor ar 

But:. 
tek un bu yanlış ve acemi ha-
bn :tıere nihayet vermek için 
Pt YUk Avıupa ıinemalarıoın 
b °Kraınlarıoı tatbik etmekten 
aıka. Çare yoktur. 

b· arıste u Olympia,. sinemasının t: .baftalık programıoı gözden 
Çırelinı· 

~ ~ılrn: .KüçUk çıko'.atacı kız. 
• 1mu. 

tiıı~•hncde: Rüyalar memleke-
8 e, balet. Vaz:n sahne Andre 

1) B ı lar • •ı angıçta ve perde ara-
ftıı~llda Olympia ork~ıtrası tara• 

P IQ konser. 
t• •rıtnıount ainemasının prog· 
"mı: 

Fi111ı: Mösyö Alber, Noel Noel 

36 Skhnede : Mangan Tillers'in 
p ızı, balet. 

taııı ararnount orkestrası ve Pa
ount jurnal. 

Paria · ı ·ı lam aınema an ı e aynı za-
Röa~nda en büyfik filmleri 
~ıt Ctnıekte yarııan sinemalan
~ onların programlarmı 

Yıldızların •• 

Luro.
111 

... _ --. ... . . . 

iki meşhur yıldızın benzerleri Kilit 
Alhnda 

-

Hayatta gülmemek, biraz da 
ölmek demektir. Stan lon l ile 
Oliver Hardiyi hepimiz tanmz. 
Onları küçük filmlerde görmüş-
tük. "Kilit altında11 l:. u ild ko
mik arkadaşın ilk büyük filmle
ridir. Bu filmi an!atmıya kal-
kışmak delilik o'.ur. Yalnız fUnu 
söyliyelim ki, filmi seyreden ge· 
be bir kadın, o kadar gülmüş
tür ki, orada, sinemada hemen• 
cecik bir çocuk doğurmuştur. 

işin güzel tarafı, çocuğun da 
gülerek dünyaya gelişidir. 

.Halis kan 
Hiç hatırlarmııımz, bilmiyoruz:, 

fakat güzel bir filmden çıkan 
halka dikkat ederseniz, herkesin 

ı yüzünde memnuniyeti canlanmış 
bir şekilde görmek kabildir. 

Grela-Garıiôiiiiii benzerf liiıirJÖrl Bodk.irt Glorya · Svansonun be-;,.ftrl · S"irah Budart 

işte "Halis Kanu isimli film, 
bu cins filmlerdendir, hatta daha 
ileri giderek slSyliyeceğiz ki, bu 
film halkın kendini tutamayıp 
zaman zaman alkışladığı nadir 
eserlerdendir. 

taklit etmiyorlar? Muzikacılann 
bu ucuzluğunda bir orkestra te
min etmek o kadar müıkn bir 
ıey midir? Meydana kolay kolay 
çıkmıyacak bir mesele kalıyor: 
Balet. 

Geçen sene Darülbedayide az 
zamanda alman neticeler hiç te 
fena değildi. Bu sene bilbassa 
ipekçi Kardeılerin elinde bu!un· 
maz bir fırsat var: Filmleri için 
teşkil ettikl~ri bale heyeti pekili 
sahnede de kullanılabilir. Meseli: 
Melek sinemasının sahnesi böyle 
ufak temsillere fazlasile müsaittir. 
Ünümüzdeki sene başmda ipek
çi K:ırdeşlere geçecek o!an Ope
ra sinemasaom sahnesi de keza 
.. 1 oy.e. 

Eöyle bir teşebbüste bulunur-
larsa ipekçi kardeşler Türk si· 
nemacdık sanayiinde yaptıkları 
inkiJabı Türk sahnesinde de ya-
ratmıt olacaklardır. Ve hiç ol
mazsa bir müddet için piyasada 
rakipsiz kalacaklardır. 

Fraoaız:lar bu çeşit program
lara pek haklı olarak tam tema
ıa ismini veriyorlar. Kazanılacak 
muvaffakıyet karşısında sarfedi
Jecek maddi ve manevi gayret 
herhalde çok az olacakbr, Ônll· 
müıdeki sene ipekçi kardeıler
den tam temaıa istiyoruz. Ve 
haklı olarak, zannediyoruz ki, bu 
arzumuz ipekçi kardeşl~r için 
yapılamıyacak bir fedakilık 

" değildir. 
Bu sayede mtıstakbel vuyete 

artiıtlerimiz yetiıecek, her biri 
baıımıza ayn bir beli kesilen 
ecnebi san' atkirlannın memleke
te girmesinin önll kendiliğinden 
alınmış olacaktır. 

F. U. Senaryo kursu talcbcsindcıı 
A. Fuat 

Bir yıldız 
Bilmem Nalbant oğlu Hıfu 

Beyi tanımıyan varmıdır. Anka
ranın en şişmanı olan bu zat 
geçenlerde, Ankarada bir milna- 1 j 
sebetle filme alınmıt- Kendisini, 
geçen gUn, lzmire Gazi heykeli- ! 
nin kOıadında hazır bulunmaya / 
giden heyeti teşyi ettiği esnada ı 
gördük ve sorduk: \ 

- Evet, dedi, filmimizi aldılar i 
ve gaynk biz de yıldız olduk. ! 

Ve giilerek ilive etti: 
- Hem de dObbO ekberl 

Raca'nın 
Oğlu _ 
Ramon Novarroyu, bu sefer, 

Madge Evans isimli nefis bir sa
rışınla beraber "Kerim, racanın 
oğlu,. isimli bir filmde görece
ğiz. Ramon Novarro bu eserde 

bir kabile reisidir ve düşman
larının elinden ka\abilmek için 
kendini çok tehlikeli bir vaziye
te sokarak, topreğa diri diri 
gömmektedir. 

Novarro, evvela yarım metre 
derinlikte bir ~ukura gömülüyor, 
sonra, nefes alabilmek için kü
çük bir borunun bir ucunu ağ
ıma ko. uyor, bir ucunu da top
rağın sathından bir iki santim 
üstüne çıkarıyor. 

Kendisine bu uıulü tavsiye 
eden bir fakir de dışarıda bulu
nan borunun yanma oturup ni-

•• yaz •• 

. 
•• Mon• ~verye •• 

yaz vaziyetinde bekliyor ve 
onun düşmanlarını savıyor. 

Novarro bu aahneden bahse· 
derken: 

- Hayatımda, diyor, bu ka
dar korktuğumu bahrlamıyorum. 
Her geçen an, toprak altında 
boğulup öleceğim diye endiıe 
ediyordum. 

Demir Kapı 
Üçüncü defa olarak, Amerika 

hapisanelerinden birinde İsyan 
çıkıyor. Bu hadise, dütilndürücü 
bir hadisedir. 
Eğer dikkatle tetkik edecek 

olursak, Amerika kanunlarmın 

"ya içeri, ya dışarı" der gibi 
hareket ettiklerini görürüz. Çiin-
k=i bu kanun hükümlerine naza
: ın idam cezası müstesna ver
, :terinizi veremezseniz memle· 
~etten dışarıya, bir kabahat it· 
!erseniz bapisaneden içeriye atı
lırsınız. 

Kapısında bir hürriyet heykeli 
dikili olan bu memlekette, ser• 
beslik şüphesiz çok kıymetli bir 

şeydir. 
· Esasen bu memleket balkının • 
ecdadı hürriyet için çarpışmadı
lar mı? lıte bu sebeple olsa 
gerek ki bu adamlann ahfadı 
da zaman zaman hürriyet için 
ça;pıııyorlar galiba ! 

BunJan söylemekten maksat 
şudur ki "Demir kapı,, isimli 
bir film yapalmııtır, ve bu film, 
Amerika hapisanelerinin ıçım 
gösteriyor. Doğrusu insan, bu 
hayatı görünce, içerde isyan 
edenlere hak vereceği geliyor. 

Orada her ıey demirdendir: 
Yataklar, merdivenler ve nizam-
lar. 

Höc~reler birer mezar gibi 
karanhktır, her fey gayri tabiidir. 
Yer yoktur, fazla mahpus vardır, 
kazara hapise girmit sakin insan
lar en azılı şerirlerle yanyanadır, 
gardiyanlar en küçilk bir hareket 
hissettiler mi derhal sillblarını 
iizerinize çevirirler • 

Bu filmi gidip görmek me,bur 
Dante ile beraber cehenneme 
inip gezmek gibi bir ıeydir ve 
o zaman hürriyetin tadmı anlar
sınıı. 

Hele sizin de dışarda, filmde 
olduğu gibi bir bekliyeniniz 
varsa, hürriyetin saadetine payan , 
olmaz • 

"Halis Kan., bir yarış atman 
hayatinı takip eden bir ana batta 
sahiptir, ve Keotukkide bir Derbi 
yarışinı muhtelif 'zaviyelerden 
alarak, kendisini kısmen Een 
Hur'a kıyas ettirmiştir. 

insan bu filmi görüp çıkarken 
ciğerleri temiz bir hava ile dol
muş gibi bir his duymaktadır. 

Arsen Lüpen 
Bu meşhur centilmen hırsızı 

nihayet sinemada görebileceğ z. 
Bu film de LOpen bir Kon

tese aıık oluyor ve binblr ma
cera yatıyor. Kontes rolünü, il!c 
defa olarak perde de göreceği
miz Karen Marley isimli yeni 
bir yıldız emsalsiz bir şekilde 
oynamaktadır. 

Lüpen rolünü ise Jon Barri
mor oynamaktadır. Bu artistin 
kıymetli kardeşi Lionel Barrimor 
iıe polis hafiyesi rolünü yapıyor. 
iki kardcti bu suretle ilk defa 
b•raber görüyoruz. 

• 

~ · tatille~t 

• • ve Meri Bell • ' 
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Yeni bir eser: 1·r--Takvim - ... ı 
Per .. 111be T .1. B A 

Tiril Dlayası 
Ankarada Gazi Terbiye Ens· 

tltfla(l Türk Tarihi muallimi Hil
ıeyin Namık B. bu isimle bir e
aer yazıp neırettirmittir. 

Müellif "önsöz,, de ve "son· 
ıöz,, de bu eseri için V ambery• 
nin "Türk soyu,, (2) atlı kitabı· 
nr temel ittihaz ettiğini yazdıiı 
halde, kendi eserinin Avrupa li· 
sanlarından b .• ile de neırolun • 
masına ramak kaldıjını yazıyor. 

Namık B. bu eserini Avrupa 
lisanlarından birile nqretmeii 
1928 senesinde Pqtede iken ta· 
sarlamıı; ıu halde bugün 1932 de 
türkçe olarak neırolunan teldi 
kitabın daha mükemmel ve da • 
ha iılenmit tekli olacaktır. 

Bu esere fÖyle sathi bir göz 
ıezdirmekle qağıdaki ebiklik
leri görürüz. 

Yazanı Abdullah Battal 
değil, binlercedir .• 

Kitapta bütün dünyadaki 
Türkler altı zümreye taksim o • 
lunmuıtur. Birinci zümre Sihir • 
ya Türkleridir. Müellif bunları 
"Altay Türkleri,, ve "Yakutlar,, 
olmak üzere iki1e aJUDUfbr. 

"Altay Türkleri,, nin Tomak 
vilayetinde Biiak ve Kumetak 
havaliainde yqadddan yazıldık· 
tan aoma derhal bu Türklere 
mensup Televitlerin Kuznetsk 
ve Biiak viliyetlerinde yaıamalr 
ta olduklan JUılmııtır (s. 80), 
yani Tolll8k vilayetine diier iki 
tane viliyelte yerlettirilmiıtir. Di 
ğer yandan müellifin Altay Türk 
)erinden aaydıiı Sagaylar, Ka • 
çinler, Koyballar, Karagular ve 
Soyutlar "Altay Türkleri,, nden 
olmayıp, "Yenisey,, yahut "Aba· 

a) Kltabm tertip ve teun epey kanıık- kan,, Tiirklerindendirler; (W. 
tır; b) 'Türk Dtlnyam" adını tqıyan bir Radolfun "Türk kabileleri halk 
e.erln ilk Sllyfalarmda Türk oJmıyan Fbı· 
Ufur ka\1mlerlnden uzun uzadıya bahaet· 
menin manaaı nedir? Eter mllelUf TOrkler 
d •n bqk& Ural - Altay kavimlerinin han· 
~· i olduturıu behemehal ilk6nce ~yle· 

ıozumıu görmtıpe, bunu kendlalnin 
lerde aten yaptJtı gibi, kıaa 

• • g&lterır 'Ye derhal Türklere flı-
tikal edebJHrdt. Diler Ural • Altay kavlm· 
lerl bakkmda kltabm tam bqmda nrDen 
maıaaıat. Jdtalım 80llUDa Jaıaulan bir DA· 
veda de pek al& verilebWrdL Türklerden 
bahaeden bir kttabm ilk ayfumı açar aç. 
mu orada '"LAPLAR,, lle!tevbumı gör -
mek lııau, bPb·- bir TUrk olru7QCUaı· 
na çok tillaaf pUr. Bereket wrıdn ki, 
mnelllf '"Jılogol, Kançu ve Tonguz kavim
leri h•ldanda kati JD&llmat Nılemem.,. 

(S 49)! )'oba O. buDlan da kltabm :tıa • 
ıır"'<ı 113y11Jece1ı: ,,. ba )1lzden TUrklere 
cttt ınephulelr düa prl;pe atılaeaktl-

c) T0r1' JraTbliflrinlll ııatua aaydarma al' istatlltUdeıtn nereden almdıklan ebe· 
riya gıs.tertımemltt tımmnlyetıe bu kitap· 
takt bil NltletflrJer 1ıll' talmn -nahlar ve 
macıuneıta tabmtnen 7Ud11dan 'Ye çok 
e.sklm1' ft batta ktltlenmlf ..,terdir. Deni 
lstatia~ n hatta Km hNrtımetl tara
f nc.r..n ,..... .18~ .. 1 tlılalrl idlfWll 
mUelllf tamam• blginedlr. 

Budm ~- RUQa T.Drklerl için 
J'9P)'eDI SotJ'et 1statf8tlllerf de vardır. 

ç) llnkl, ~hfr ve kavlm aUaımm bir 
ookJan ;yanlış, .> ahut rwıça ve;ya Rus te· 
l&tftmma &'öre Yazıbmibı't Bir TOrk mu
alllml tmfmdan ~-'"';l'Ur1i DllQuı., 
Jdtalıaıdll 1iaDlarm tarkçe atlan yuıı. 
ma'k lcı&p etmes mır 

KIWUt bur 'l'Urk kaTbnlertnln llOn 

~ Qalll.,. .an llarılketıerl 
heJdnnda llMllim&t :vermek w ........ de, 
bunlar pek ubl w ebe~• hatabdlr. 
He'ıe ~ ..,, samantiııdald TUrk m
alld t111ı1ckllllutm' dair JdO 1111' mo.pet 
w Duıal 1D•lAmat 70ktur; (Halbuki bu llu· 
.uatA JııQelllfln eH erebilecek membalardan 
""l'Qrk Yılı,, nda ve ben!m "'TOrk J'urdu,, 
nda edam (RuQadaJd Tllrk Cllmhurl'yetle· 
rl) bq1lk1ı makalelerimde oldukça mUhlm 
n tae maıamat ftl'dır; •) MOelllf; bOtOn 
Ttılrk ka'rimlerlnln tarihi, llaıd ve edeblya· 
tı hentıs tetkik edllmedflin1 yazıyor ve 
"bendm aıra ba mevma tetldlı: edecek· 
... )'&l'dım oba* ...... ba JDeQUa dair 
JUdıml ..merta 1ılr 'llDıUografJUIDı yap
mayı mODulp ...... diyor. 

MGellif hiitüa lllnyadaki Türk 
lerin tarih, ı-. w edebiyatını 
tetkik etmek İfİa kitap ve mec· 
nhıa oı.k üzere 29 iaha p.ter 
~ittir. Halbuki 1923 t. nde Ka• 
zanda "Kazan hanlıiı tarihine a· 
it eakialer,, lllmll libel bir eser 
netreden R111 mh•rlti M. Hed 
,.W ldtalmun ·aomma ,almz 
Kazan TUrlderi tarihi ve etnos· 
rafyuma ait 131 İlmi ihtiva e • 
den bir bibliosrafya kutmut ve 
ayni n•a..ta •'bu liatenin D. K. 
ZeliDİD tarafından tertip ve 1913 
a.nde Petneburıta matl.a ft yal
nız rmçada 1700 •· nden 1910 •· 
ne adar olan zaman içinde çı • 
Jian etnotrafra lütaplarmm İlim 
lerlal dlıtlYa .ıea •'Jt111 etnoıraf. 
ya etlehlyatmm bibliop-afp en 
delul,, atlı 1dtapta yaba Türk Etno...,,_ edehiyatmm lrihlioı· 
rafya endelmi,, atlı kitapta ,.ı. 
fa tutınaldadır. 

Halla, Türk tarihine, liaanr 
na, etaoloJlalne, etnoarafyuma, 
lolldonm Ye •· ne dair muhte • 

· lif lisanlardaki ._.1er yüzlerce 

edebiyatı' örnekleri,, nin 2 inci 
cildi bu Türklerin lehçesine tah • 
sia edilmittir ki, Radolf bunlara 
"Abakan lehceleri,, diyor. Altay 
Türk lehçeleri nümuneleri ise, 
"Ömekler,, in 1 inci cildindedir. 

Müellif Sibirya Türklerinin a
dedine dair çok eskimiı ve na • 
kıs istatistik malUınat irat ede • 
rek, (91 • 92 ı. ler) bütün Sihir· 
ya yerli Türklerinin adedi (Ya • 
kut1ar da dahil olmak üzere) aır 
cak 150,000 kiti olduğu netice· 
sine varmıftır. (s. 92); halbuki 
kendisini ba\{la bir yerde (s. 76) 
Y akutlann daha 1838 senesinde 
erkek ve kadın 179,627 lcitiden 
ibaret olduklanna dair bir ista • 
tiatik malOpıab vermiftir. Diiu 
~ .......... ..._ ........ 
ıey Türklerinin nüfus adedine 
dair Radlofun bir cetvelini nak
lederek, onların adedi 56482 ol .. 
duğunu yazdıktan sonra (s. 92) 
ayni sayfada (80 bin Yakutu da 
bunlara ilive etmek lazımdır,, 
demiı ve yekUnun 150 bin ola • 
cajmı yazmqtır. Halbuki bu iki 
rakam bir araya gelince hisıl o
lan yekUn 150 bin olmayıp, an· 
cak 136482 olur. Görülüyor ki 
Yakutların adedi müellif tara
fından bir yerde 80 bin, batka 
yerde 179627 olarak g&terilmir 
tir ve yektnlarda da rttırat yok
tur. 

- DerH11n Büeek --------(1) Na,iri mııallim A~t Halit 
ldtaplıaair. latanbul "MUll,..t,. naat 
IHwlll. 1932; dlljeri 100 k. 

(2) AllllGIUGaı "Daa Türierwollc,, 
adUe L8gpzfgte 1885 ı. de, 1/fllll bun
dan n le~ eVl'ft baaılnaffıi'. 

Çoeok bakıcı mekte
bine talebe alınıyor 

Türkiye Himıyei F:tfıl cemiyeti u· 
muml merkezi idaresinde bulunan An
karıda Keçlörcnde çocuk bakıcı mette· 
bine talebe kabulüne bışlınmtfbr. Mek
tebin müddeti iki ıenedir 18 yqına 

gelmiş olan ve ilk mektebi bitirmiş hı· 
nım J;ızlır alınır. Sıhhat, hüsnühal şahı· 

"-nameleri, nürus teskeresi ve üç kıta 
totoğrırla müracaat edilmesi ı..l(idir. 

Hanım kızlar bu mektepte hem ço· 
culc bakımını öğrenirler hem de bu sa
yede bir meslek .sahibi olurlar. istikbal
lerini temin ederler. 

Bu akŞa_m_k __ l __ _ 

Konser 
Bu alqam tanburt Refik ve 

arbdqlan · tarafından Beyoi· 
lunda Artistik sinemada bir kon· 
ıer verilecektir. Konser Hilali• 
ahmerin Beıiktat kaza merkezi 
tarafmdan tertip olunmuıtur. 
Komere saat 21,30 da bqlana • 
caktır. 

cu .. 
4 aıuatoa s Alustoa 

1 Rebi.ahir 2 .......... 
GUn dolUfu 4,59 

. s.oo 
GOn. batıp 19,22 19,21 
Sabah aamuı 3,32 3.3• 
otte • •2.m ıt.m 
tldndl • 16.14 16,14 
Alqam • 19,22 19,21 
Yataı • 21,l l 21,09 
!ıuaJr • 2,59 3,01 
YılmPOftl 

} 208 200 
GUnler' 

Ydm kal&n 
} 156 155 

GOnlm 

HAVA - Dün ııcakbk azaml 27, 
ugırl l 9 derece ol arık teablt eclilmlfdr. 
Bu:if n rilıglr poyrazdan mütehınll 
sür'atle esecek, bava ekseriyetle IClk 
olaca kur. 

I RADY~..;:J 
lSTANBUL-18 dea 19 a ka4lar 

gramofon, 19,30 dan 20,30 a kadar a
laturka az, 20,30 dan 21 e kadar pa 
mof onla opera, 21 den 22 1• kaılar 
alaturka saz, 22 den 22,40 a kadar or 
kestra. 

VlY ANA (517,2 m) - 12,30 pllk, 
konseri, 15 pda, 16,20 k01UJer, 17,50 
konaer, 21 pllk, 22,55 dau. 

BOKREŞ (3M,2 •) - 13 plü, 
14 pllk, 18 mmlld, 18,10 konaer, 28M 
pllk, 21 operet, 21,20 senfonik koa • 
ser, 22.15 kouer. 

ROMA (441,2 m) -13,30pllk,14 
Mbtet, 18,30 konser, 21 pllk, 21,45 
konaer, 23 koneer, 23,30 senfonik kon
ser. 
BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 

askeri musiki, 13,05 konser, 18 ulon 
orkestrası, 19,30 c;igan orb9trul, 21 
Alman operası, 22,45 piyano koaHri, 
23,30 jazbant, 2U5 figan komıerf. 

v ARŞOV A (1411 m) - 13,45 plak. 
14,3~ plak, 1&.10 plak, 16,35 plak, 18 
konser, 19,20 dans, 21 musiki, 23 dans. 

KöNlGVOSTER HA VZEN (1635) 
- 7 jimnastik, 7,15 konser, 11 haber, 
13,35 konser, 15 konser, 17,30 kon • 
aer, 19 muaiki, 21,30 opera, 23,45 dan& 

Yum 
ViYANA (517,2 m.) - 12,30 Kon· 

ser - 13,40 Bah'tan parçalar -
14,10 Pllk - 17,50 Konaer - 20.GS 

1farla - Z1 Oık•tra keuerl - Jl,IO ...... 

\ 

BOB."llES' (39',2 m.) - 13 Plak -
14 Plak - 18 Dans - 19,10 Danı -
20 Radyo - 20,40 Plak - 21 Orkes
tra konseri - 20,40 Haftf musfld -
22,05 Orkestra kouerl. 

ROMA, (441,2 m.) - 13 Pllk -
H Musiki - 18 Haber - 18ı30 Koa
ser - 18,45 Musiki - 20,15 Plak -
21,45 Senfonik konser - 24 Dan& 
BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 10,15 

Konser - 13,05 Konser - 17 Askeri 
musiki - 19 Plik - 20 Macar Jaava
ları - 21 Konser - 2' Çipa •uf· 
kisi • 

OSU> (1071,4. m.) - 19 Orkestra 
konser - 23.15 MuaikL 

V ARŞOV A (1411 m.) - 13,45 Plak 
- 14,35 PIAk - 16,10 Plik - 18 Kon· 
ser - 19,20 Dana - Zi,50 Dana. 

KONIGVOSTERHAVZBN U• 
m.) - 'I Jimnutik - '1,15 Muild -
13,30 Konser - 15 Ko ... r - 17,IO 
Konser - 19 Piyuo k•Mer - 11,11 
Madd - 21 Viyana - ZZ,40 Dau. 

PA1lt8 (1'125 •·) - '1,G Jlıuutlt 
- 8,30 Jlmiautik - 13 Maatıd - 20 
Pllk - 21 MuDd miilahüe -11,G 
Kouer - 22,30 Operet - Zl,38 il ... 
ki. 

Çocuk düşürmek 
Aleyblnde lnllflere 

tedbir alı)Yor 
Londra Doktorlar cmai,.ei 

konareai yüzüncü yd clltıhl 
münasebetile toplanmlfbr. Kon 
,reye ittirak eclen doktorlar 4000 
den fazladır. Konsrede lromqa
lan mühim meeelelerclen biri ço
cuk diifürmek meaeleaidir. Kon• 
sre çocuk dütiirmei• ait kanun· 
larm yeniden tetkiki İcap ettilini 
ıc-rulatbrmıt ve karuamı hii
ldbnete bildirilmeabd latemiftir. 

Doktor Perri bu mlnuebetle 
irat ettidili nutukta çocuk cliifür 
menin kürek ce ... ile lmrplandı
iı halde bu cinayet mürteldplmi• 
nin ıünden süne artmakta oldu· 
iunu eöyledikten aonra fU eözleri 

Bu ticareti geriletmelttedir. 

.. 

' 

her tarafta ne..dsn. revaç buluyor 

- ..... .....-er;:e .. ,...., ljl7'iiiitilt91e ............. .... 
111111.Uer •Jal lfl ,.pııorlar 

Bütün dün>:& aiyuileri ve ma• pamuju afmıt 1Hılunu10r. 
"liyecileri, buhranlara ıalebe çal· Almanya bu f • ;ıde ti_,, 
mak için para itlerini halle çalı· fevkalide ehemm,yet ve 
ııyorken bir çok milletler, a:rnen ve hunun için Jiiz Alman • 
mühadele usulüne avdet etmekte bir araya gelerek bu iflerle ,;I 
ve bu suretle buaüıakü vaziyetin pi olmaktadır. 
mütküllerinden kurtulmaia tr Almanya ile Rueya ar••.,....,':"n 
ıebbüa etmektedirler. ticaret mukaveleai de ayal_.._.. 

Ayni mübadele uaulü o kadar le esasına iıtinat ediyor. 
taammüm etmiftir ki, bir çok mil· Almanyaya bujday, petrol, • "t 
Jetler bu usulü yeniden tetkik et· keten verecek ve bunun kart( • 
mektedirler. MeMli lnailter• ti• olarak Almanyadan makine., 
caret •• ••a:ri od..ıarı, lqiltere lektrik, alit ve edevatı, ~ 
ticaret ve sanayi müeıseıeleriniıi e müteallik terler alacakta. 
hu uıulden iatifaClelerini temin İ• Rusya ile Franaa araaıı;la 
çin çareler aramaktadır. Bilhaua na mümasil bir itili.f ~· 
Mançeater •e Londra ticaret ve Fraıwz kumpanyalanndd 
aanayi odaları bu uıulün kalMilü kaçı Rusya ile an1qarak a# 
lehindedirler. nm sipariılerini ifa mukabi~ 

Aynt milbadele usulünü kabul mal almayı kabul etmiftir. 
eden milletler, hiç ıüphesiz, tica• Bu yeni usulü tatbikte ı • 
ret usulünü ıeriletmektedirler. fnıilizler bilhaua Almanya 

Bu usulü kabul eden milletlerin Brezilya araımda vuku 
en yeniıi olan Danimarka, hay· muamelelerden mustarip bu 
Yan Yermek mukabilinde Alman• yorlar. Çünkü bu yüzden B 
yanın methur Krup fabn1cum· yalılar Almanyaya siparİf 
dan ziraaJ alitı ve makineleri al· mektedirler. lnıilizler ayn~- - -~ 
mak için müzakerelere ıiripnif tatbik için Kanada ile m~ 
&ulunuyor· . rata ıiritmit bulunuJIOrlar· Jlll':; 

Daha evvel Danimarka Lehir dan bqka Brezilyaya da a~ !". 
tan ile de nyni tekilde it yapmıf aul daireaincle Wr milyoalo_k ·~ 
ve fıçı balıklan mukabilinde k&- müt ıönderilmeel için çalq.......-:1 
mür almııtır. d b ta ır. 

Fakat yukarıda dedilimiz u Alm...,_ ile ArJutin 
,.kilde ticaret eden devletler pek da ldlmür mabbilincle llldl'l!l"ı. 
çoktur. Geçen sene Amerika her 
devletten enel ayni mübadele u· fıpanp ile Arjantin 

-ı-ıu malzemeai mub • 
1Ulünü tatbika bqlamıı, Ameri· ™"-'v .-a.~ 
ka Brezilyaya 25 milyon kese bur baiday mübadeleai için 
clay ıöndermit ve mukabilinde relw .. .,.an ediyor. 

b k kah 1 Tlrklr• ... -
105 in ese ve a mııtır. Tiifldye ile Rusya ........... 

Al111anp, dDnıa ile .. k•• 
yepmwor na mlmuil muameleler fıol 

Almanya da bu vadide faali· maktadır. Türkiyede mad 
yet ılatererek Brezilyaya 200 zirai mM.uller mukabilind• 
bin ton kömür 18ndermit ve mu· yadan memucat makineleri 
kabilinde kahve almııtır. cak ve ı-.ki,. tarafmdd 

Gene Almanya Mılll'a 300 bin derilecek mallar 1 ,500,000 
sterlin ıu,...mde MID'I ıübre kıymetinde olacaktır. 
,andererek mukabilinde Mısır Ayni müWele uaulünl 

eden bqka memleketler ~ 
ilive etmiıtir: 

"Rqayada çocuk dütünneyİ 
meıru bir hale ıetiren tedbir a· 
lmmıfbr. Fakat dolan çocukların 
aayıaı dütürülen çoa1klarclan da· 
ha u olduju için vaziyet endife 
uyandırıyor. Onun için vaziyetin 
tetkiki lbnndır. Bia de bu tetki· 
kin J&Plbauını İltİJor ve çocuk 
düıürmek için aıhhl sebeplerden 

bqka Hilepler Wunup bulunma
. dıinu aalamak istiyoruz.,, 

Meeeli Çekoalovakya ~ 
mek mukabilinde pamuk. f 
livya demir mamullt m . * 
de tütün almak iatemekt_..~ 

Bütiia iMi aJDI mühacl ... 
.ı.r.leridlap~ 
çirdiii buhramn tiddetlaİ 
riyor. Harid mübaclelenİll 
rü tahdidat& tabi olmuı 
mukabilinde para pnd • 
ne imki.n bırakıM•aJctads'• 
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Çeşme llıcaiarında Anadoluda Erkeoloji Tetkikleri 

A 

asrı Bir Yuiıan grupu 
tesisat yapmak istiyor 

Maarif V ekiletinden 
bir kaç temenni 

İnsanlar, kendilerinden evvel 
gelenlerin kurdukları medeniyet 
)er, meydana getirdikleri içti • 

Hililiabmerin hazırladığı proje mai teşekküller hakkında malii
dairesinde burada vapurlarıo ko- mat edinmek lüzumunu çok ev -
layca yanaşmasına mahsus bir vel hissetmişlerdir. Tecessüs, 

gittikçe tekemmül safhasına inti 
kal eden arkeoloji ilmi hususi 
müesseselerden öğrenilir. 

luau kuşunun üzerinde 
binen 

yüzen genç Hanımlar, su aygırına 
genç erkek ! 

iskele, büyük ve her türlü kon· ilme ve medeniyete hizmet arzu 
~ foru ihtiva eden bir otel, yazlık larile batlıyan bu hareket yeni 
bir sinema, çocuk bahçesi ve bir ilmin vücut bulmasına sebe· 
park inşasına ve tesisine talip biyet vermittir. Geçmit zaman -
olmuştur. Teklif; tetkik edilmek- da yaşamış olanların hayat • 
tedir. PJij ve ıhcalardan en çok larını, yaşayış tarzlarını, kültürle 
istifade edenler lzmiı Musevileri- rini anlamak, nesilden nesle in-
dir. Bunlar; az para ile hem ıh- tikal eden hurafelerin onune 
calarda fazla kalmanın, hem de geçmek arzu ve i§tİyakı "Arkeo-
eğlenmenin kolayını biliyorlar ve loji,, ilminin meydana çıkması -
buluyorlar. na saik olmu§tur. 

lzmirin zengin aileleri, bilhas- Eski inıanlar bize neler bı .. 

Burada feragatle, büyük bir 
itimadı nefisle yetişenler, karan 
lıklar içersir.de kalan milletlerin 
tarihlerini dile getirmişlerdir. 

Mı!ırda, Mezopotamyada, Gi 
ritte, Sibiryada ve daha bir ç.ok 
yerlerde başlanan arkeoloji tet• 
kikatı insanı hayretler içersinde 
bırakan eserlerin meydana çık 
masına 8aik olmuştur. 

aa ecnebiler ilaca köyünde hu- rakmı§lardır? Şüphe yok ki, top-
. suıi evler kiralamakta ve ora· rak üzerinde ve altında buluna • 
. · tarda yaşamaktadırlar. bilen pek çok eserleri.. Bunlar da 

tlim heyetleri, bu taharriyatı 
ilim, medeniyet hizmetleri nok • 
tai nazarından yapmaktadırlar. 

Tam ve kamil manasile bitaraf 
bir gözle tetkik neticelerini söy· 
liyenler pek nadirdir. Milliyet 
hissini, ilme tercih edenler şüp • 
hesiz başkalarının kültürlerini 
inkar edecek derecede ileri git· 
mi! sayılırlar. 

-~----··----·-~~--- Bugünlerde Yunanistandan ge- bakır, tunç, demir, tutlalar, ki-

lzmlrln çe,me -PfljiiHiİİ . eııenenler ' lenler de vardır. Akşam Üzerleri tabeler, abideler, yazılar, vesi .. 
ltnıir hususi muhabirimizden: etmek için buraya koşuyorlar. sahillerde Yunan dilberlerinin kalar, kitaplar olabilir. Bunları 

b 1' ahammülü çok müşkül olan Denizde yüzenlerin eğlenme- sesleri de aksetmiye başladı. derin bir tetkik ıüzgecinden ge· 
Türk milleti, tarihini, milli 

haramı yabancı insanlatm gaı·ez· 
kar tetkikleri ile öğrenecek dev
reyi çoktan atlatmıştır. 

tı sıcak günlerde lzmir balkı· leri ıçın Hililiahmer cemiyeti PJaj ve ılıcalarının güzelliğinden çirmek, hakiki mahiyetlerini or _ 
tı~n sayfiye, eğlence ve şifa yeri tarafından en k6çO.ğ?nden en başka Çeıme havasmıo sağlam taya koymak, yorucu bir mesai 
k 111 (Çeşme llıcaköy) ü oldukça büyüğüne kad~r t.ışır.m~ can ve hastalıksız olduğunu da ilave neticesinde elde edilmif bir ihti-
t llabalık bir hale gelmiştir. Bir kurtaranlar temın edılmıştır. Bu- edersem burasının ne kadar ca- sas ister. 

Ayak bastığı ve üzerinde ya· 
şadığı bu toprakların altında ya• 
tanların binlerce yıl evvel O r ta 

(l,utfcn sayfayı çcdriniz) 

Qlft d b' w ·ı b' kugw u zip ve mükemmel bir yer oldu-
ılı il eyveline nazaran şimdi ra a ır su . aygırı_ e _ır. işte, on dokuzuncu asrın bida 

ct ve pllJ' ko'"yu"ndek"ı oteller kuşunun üzerınde yuzen ıkı genç ğu nazarinııda canlanır. l . d . 'b b l 
•~ d b' Şahap . yet erın en ıh aren aş ıyan ve 

.. evlerde yer bulmak haylı kadınla biraz öte e ır ayının ________ !.:.._::_.:..._ _ _:_ _ _____ ___ =-::---:=----=------,.......-- ---
auçıeşti. üzerine binmiş mütebessim bir Bafra Nasıl Yerdir ? 
~ l' •biatin bahşettiği en güzel kız herkesi güldürüyor. 
e lı )salda yakıcı gUneşle alay Tabialm ''llıcc~öyü,, ne bah· 
rı · er gibi dolaşanlar, kızgın gil- şettiği imtiyazlardan birisi de 
lueş .~ltında denize girenler, tür- burada mebzuliyetle bulunan ~e 
·~ turtü eğlenceler tertip ediyor hatta bazı hususi evlere bıle 
ti .bayıttın zevkli, neş'eli günle- alınmış olan Ilıca sularıdır. Bu 

llı Yaşıyorlar. suyun radyo aktivitesinin fazla-
Pl ~eyaz. ve ince kumla döşeli lığı, Nafia vekaletinin buraya 
~ lJ; HilAliabmer cemiyeti tara- gelen ve tetkik atlarını · geçen 
ı:dan ihya edilmiş, burada gü- sene yapmış olan su mütehassıs-
c ~ bir gaz.ino ile plajda yüze- larmm raporlarından anla.şılmış-
: V'e eğlenecekler için soyun- tır. Her türlü hastalığa çok şi-
~ odaları yaptırılmıştır. fala tesirler yapan Ilıcalar, halkın 

te 
1

11tlln seneyi çalışmakla geçi- rağbetini tam manasile kazan-
il er d' w t ~ ~orgun vücut ve ~mag- mış ır. . 

~nlendirmek ve istırahat Sermayedar bır Yunan grupu 

ine bol uda 
.\tıa11a kflyllnde yeni 
~ektep yapılyor 
~ ltebolunun Abana pa:ar yeri kö-

Erzurum' da 
Selden köprttler yı· 
kıldı, insanlar öldil 

Erzurum, 2 - Burada şid • 
detti bir sel oldu. Buna sebep Pa a~" llazılıyor: 

Jıır~ 0Ylirnüıde yirmi sene evvel yapıl landöven dağına yağan yağmur
fi te~Şa~ rnektep binası ihtiyaca ka- larm şehre hücumudur. Şehirde .. 
~ Ylnedıiinden köy hnlkı kfırgir ola ki köprüler ve bazı evler, yıkıldı. 
~Udd eni bir mektep yapmak için bir Bu arada sekiz ki§i boğuldu. 
tı'-'atıetten beri çalışarak biitiin leva- _ -----
~i l\ı. hazırlamıştı. Kaymakamımız I z1nir' de ])cifirmnıdel'C 
~nro., 1lk tedrisat müfettişi Lutfi '-' 
~,.,;r beraberlerinde daha oir ~ok 
lel', 01duğu halde köyümüze geldi -

yangını 

lzmir, 3 (VAKiT) - Değir-

1 
l{Öy h mendere nahiyesinde zuhur eden 

'''it atkı ile beraber mektep yap:• orman yangınını söndürmek üze-
'l'ilt•· ar.saya gidildi. Kaymakam Bey b' k 

il\ ın 1 re ır as eri kıt'a gönderildi. 
~lllıt 1 letinin büyüklük ve lrnhra • 
l'etı 1

' ltlektep ve maarifin ehemmi 
iıo.. l'e fayd 
·cıt etti alan hakkında bir nutuk 
~'-'et ~son~ hazırlanan çukura ilk 
aı_ taaı·§•nı bızıat bıraktı Halk inşa 

--::etle devanı etmektedir. -'Ztn/ , ,r <le bir ~an ·at 
ı enstitüsü 

d ıJrıir, 3 (V 
' bir . AKIT) - Bura~ 
~ ılıJc Çı9elc, ıepetçilik ve şap· 
.... eııatitüıij açılmak üzere· 

Borda 6 kuru,a et 

Bor, - Burada gıdai madde -
ler ve bilhaaaa et çok ucuzdur. 
Üç dört aile birleıerek iki lira• 
ya bir koyun alıyorlar. Bu suret
le bir okka koyun eti 6 kuruşa 
kadar mal oluyor. 

Antalvada krom madeni 

Antalya, - Buraya 25 kilomet 
re mesafede zengin bir krom ma 
deni ketfolunmu§tur. 

Bafralıların en büyük derdi 
tütünlerinin sablmamasıdır 

Galata kUprllsilnden uzun tahta kUprll ·Senede 5000 lira temin 
edeıi balıklar - Kızılırmak munsab~ında 

Husust mühablrimizden: 
Samsun vilayetinin büyük ka

zalarından biri de Bafradır. Sam· 
suna 54 kilo metrelik muntazam 
bir şose ile bağlı olan bu büyük 
ve şöhretli kazanın 120 köyü ve 
54 bin nüfusu vardır. Meıbur 
"Alaçam,, nahiyesi de bu 

0

kaza
)'a bağlıdır .. 

Muntazam caddelerile, güzel 
ve zarif evlerile daha düne ka· 
dar bir refah ve buz.ur yuvası 
olan Bafra, bu gün tiltünün pa· 
ı·a etmemesi yüzünden düşünceli 
ve endişeli bir haldedir, 

Bafra, Türkiyenin güzel tiltün 
yetiştirtn yerlerinden biri oldu· 
ğu için senevi 3 milyon kilo tü
tün istihsal etmektedir. 

Tütünün maliyet fiab kiloıu 
65 kuruş olmasına rağmen zür· 
ra Tonga usuli denklerle kilosu
nu 10-15 ve demetli denklerle 
de 25-30 kuruşa satmaktadır. 
Tonga denklerini Amerikalılar 
satın almaktadırlar: 

Bafrada bankalara borçlu ol
mıyan zürra ve tüccar pek azdı. 
Mallarının para etmemesi yüzün
den esasen tahammül götürmez 
zararlar içinde bucalıyan tütün
cülerimiz, vaktile istikraz ettik
leri paranın faizini bile ödiye
miyecek vaziyettedirler. Bu yüz
den birçok ticarethaneler piya
sadan çekilmiş, bir çokları da 

· mallarının haciz yoluyla ve yok 
pahasına ellerinden çıkarmışlar· 
dır. 

Safranın gUzel caddelerlnden biri: lstiklll yolu 
Bafranıo zahire ihtiyacını Çar- zar fab~ik.ası ~a~dır.. Bunl.ard~~ 

b V . k'" .. k I t ikisi işı1ızlık yuzunden faalıyetım 
şam a ve eıır opru aza arı e· . . · f b ·k 

· d V · .. .. tatil etmıştır. lşlıyen a rı alarm 
mıo e er. eıırkopruden un ve b- ,.wü ve tesisat itibar:ıe . k. en uyug • 
zahıre na lıyatı _kayıklarla ve en mükemmeli Eskişehir meb-
Kızılırmak vasıtasıle yapılm.akt~- usu Emin Beye ait olanıdır. 
dır. Kızılırnaak Safranın bır kı- Safranın varidat menb"larm-
lometrelik mesafesinden geçmek~ dan biri de balık gölleridir. 
tedir. Bafralılar, bu lusımdakı Maliye bu i'Öllerin üç senelik 
arazilerine ve bilhassa Alaçama resmini en az 15000 liraya iha-
gitmek için Kızıhrmağın üstün- le etmektedir. Bafra kayıkçıları, 
d k. k' h ı.·· "den e ı es ı ve a şap KOp~u bu göllerden azami istifa.de te-
geçmek mecburiyetindedırler · miu ettikleri gibi Kızıhrmağan 
Çürük bir kereste yığınından munsabında da morina balığ1 
ibaret olan bu köprünün uzun: avıarlar. Safranın meşhur siyah 
luğu Galata köprüsünden . belk~ havyarı burada çıkarılmaktadır. 
de fazladır. Birçok yerlerındekı Bir çok vatandaşlara iş ve ka· 
kalaslar ve döşemeler kopmuş zanç temin eden ve senevi 
olduğu için üzerinden geçerken 1500 - 2000 kilo kadar istihsal 
heyecan duymamak mümkün ol- edilen ha1:yarm bu seneki fiatı 
mu yor. kilosu 15 liradır. 

Bafrada kereste işliyen 4 hı· ZUbeyroııu Fuat 
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BlkAyeJ_~.:.~.~~~-~~~~--:~ ... ~~~ .. .J .. ~~~~.'.. l lstanbul ve Trakya Şeker FabrikalarıE1ı .....,Smha .. Senha!.. Buruı,R.uı muhad~l~rindenJ Türk Anonim Şirketinden: = 
Görütmiyeli bir hayli olmu~ • fartad kalanlmbır konVtc~ ~el yısı t.~'a • § Yeni mahsul normal toz şekerinin yüz kiloluk bir çuvalı (36. 75) otuz altı lira yetmiş beş ~ 

tu. Şimdi artık ikİiİ de sakal ve ın an açı ııtı. aedı e tohret =. k • O 1 k d k . . w iô 
bıyıklarım her gün tıra~ ediyor _ ve eervet yapmıt "Sıyah .. 1 v 5 uruştur. Asgarı l çuva a a ar alınma şartıle her ısteyene satılmaga başlanmıştır. Ta raya !!! 
lar, ya!larmın iğmiye çalıttığı bel "MRksim,, gibi barlardan ~~t~ k: ~ talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde malın bedelinin yüzde yirmisi siparişin vulrnunda ~ 
)erini, aon moda bastanlara daya· lan dekor parçalal'mı toplamıı 0 • ~ ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmelidir. Masraf müşteriye aittir. ;; 
narak düzeltmiye çalt!ıyorlardı. lan Serj Kalkof, burasını nüsle • ~ lıtanbul Dördüncü Vakıf Han, Dördüncü Kat Tel. 24470- 24479, Telgraf: lstanbul Şeker'. ~ 
ve şimdi artık e1bis l · •· ti mi• etrafa bi k' d.. · · = • = rine baıl~rına daha ;a:l~nTti:: ;. ti ~· r çe 1 uzen vırmış ffi111 lll llll1ıııı11111ııııııııı1111111nııııı1111uııııı"""ııınıın11ııııııııııqnıııııııtftllllq1111111rııııııııııu1111HUllllllll11111n111ıııııııı1111uıı ııııııuıı 1111 11 1 ııııı ııı ı111111 11111uıınmııı111111ııııuıııııııu111ııııımıı1 11111 11 ıı11 ııııııı1iffi 
diyorlardı. Bütün manasile, yaş - . Hilmi beyle Selami beyin. tesa s.erj,db~ kibarld~~ş~eri.?i.? kendi - • 
farının tesirlerini sun'& bir §ekilde d "'fen v ·· 1 b" k l~f k sınc ogru ge ıır.m gorunce aya· N AZA R 1 O ı• K KAT E . ~ " e .f<>Y e ır aç . a .. atma.. ğa kalktı ve: · 
örtmiye uğraşıyortnrdı. ıçın Y eşıl elma,, :va gırışı, bu ku B' . . . f d' 

- Nasılım Hilmi'! cük barda büyük 
0

bir heyecan U· n· ırtmrınız mılvarke en dm, u·· .d. . t•kb 1 
- Sen nasılsın Selami, nereler yandırmıttı. Çünkü buraya, bu ,_1.1 ~ybe raknsıdz~~ 0 

ara· sofr ~h' mı J JS 1 a 
de·ı·n?. kad t · · . . .. • k r ı mı ey en ıs1ne gayet ası .. ar emız gıyınmır. musterı pe b' ·ı 

Sorma birader, Madritte kon • nadir gelirdi ve bövlele~i yağlı ır rusı; 1 e: d r . d b" 
:ıolostum, tekaüt olôunı. Ey sen? bir müfteri telakki edilirdi. Nite • -k .ay!r1 ec '·0sız en ır ~ey 

B h IA • • k"'t"' t" ti k ·· 1 ld S . d sorma ıslıyorum. turunuz. - en a a ıyı o u ıcare e m oy e o u ve erı, gıc!r !yan _ Buyurunuz. 
meşgulüm. Gel şöy!c b:r kaç ta· gramofonunu harekete getırdı. ş bi hizme" d 
ne atalım. ~ ~ ~.. - u ze ~ e en ~enç 

İki ihtiyar arkadaş biribirleri- Hilmi beyle Selami bey MelC. l:ız haldanda malumat almak isti 
ne 1hey gidi zamanlar hey) der tehi Sultaniden arkadattdar. Ay yorum. Bu genç luz kimdir? 
r.ibi gülüşerek "Y e~:J elma,, barı· ni sınıfta, ayni sırada c-tururlar • Bar sahibinin yüzi.l derhal de-
ııa girdiler. d t kh d ki ği~mişti, fakat b;r an içinde ken 

Asyadan tabiat zorluklarının ver 
diği tanammülsüz §erait altında 
muhaceret ederek Anadoluya 
gelen yüksek mefkureli, yüksek 
kültürlü insanların soylarından 
olduğunu anlamıştır. Milattan 
kırk asır evveline ait çıkan bu 
medeniyet eserlerini Ankarada 
etnograf ya müzesinde seyir ve 
temaşa etmek büyük bir haz 
duymıya kıfayet eder. Ben Ali· 
!iarda daha vazıh olarak görmek 
fırsatına nail oldum. 

Senelerden beri Çorum vili· 
yeti Boğazköyünde Etilerin 
c!e··let merkezi olan Hatusas şeh 
rir.Je Alman arkeoloji mütehaa· 
r .. hrmdan Vinkler, sonra Bit• 
t 1 Alaca Höyükte Ramzey, Yoz 
c; t vilayeti Alişar höyüğünde 

Amerikalı Fon der Osten, Kay· 
seri şarkında Kültepede "Eti: 
Kareş,, tehrinde Hrozuy taraf· 
larından yapılmı! olan hafriyat, 
J\nadolu Eti medeniyetinin in· 
'dem eskiliğini milattan 4000 ıe
ne evveline çıkarmaktadır. 

Türk milli tarihinin yazılııın• 
aa mühim malzeme tetkil ede • 
cek ese1leri bilmiyenler pek çol(. 
tur. Tarili kongresinin uyan• 
~ırdıgr Jieyecanlar, tecessüs1er, 
alilialar fikir sahiplerinde, bu· 
unan eıerleri öğrenme arzu ve 
Öya°tfuıı uyandırmıttır. Maarif 
ffiletinClen Du münasebetle ba 
eme»nılerde bulunmak iıtl • 

nım~ 

~\ıaaolunun muhtelif yer 
2n ~ 1iafriyat :neticeıinde çıka 

llU<~ı otan •erlerin fotoıraf • 
~nww\Llmmur, <levirlerini, lcim• 

taraf'm(tan yapıldığını ifade 
en izaliat Uiveaile bir broıUr 

rM!l""·uuef Weıredi lmeıi. 
~ntrıieıli yetiıtirenlere bCSyle 

~ı~·etu tl' eser tedriıatta bü • 
üli 1,Aiaım ~tmit olacaktır. 

:2 - '.AnaClolunun muhtelif 
erlerin'd& lesiı olunan asarı ati 
a lizeJermdeki eserleri müte • 

fiasns ·eyetler tarafından tetkik 
e ilerel( mahiyetlerinin tayin 
rve tet1>ıt olunması. 

3 - MemlelCetin muhtelif ma 
;Jlal)erinde hafriyat yapan heyet· 
Jerin yanm'da tarili muallimlerin .. 
'den b~zrlarını bulundurmak. 

Bu suretle hafriyatta nazarı 
Clikkate alınan huıusat öğrenil .. .... " 

mıt ve çıkan eserlerin tayin ve 
tesbitinde mümarese ve meleke 
temin edilmit bulunur. Masrafa 
ihtiyaç meısettirmiyen bu temen• 
nilere vekaletin müzaheret"ede. 
ce~ kunetle ümit ediyorum. 
Meıleıdqlarnnın arzulannın 
t~ edilmit olduiunu görmek 
~~- lçia hakiki blr haz 

r ·~·:'elacilr:tır. 
• Ömer Kemal 

ı, ya a ane e yata arı yan ya dini topladı ve tabit yapmıya ça· 
na idi. Hilmi, mektebin en haşa· lıştığı bir sesle: 
rı talebeıi, Selimi i:ıe en çalı~ka· _Kızım, dedi, Anuşka benim 
n: idi. Hilminn yl'.ramazlıkları, Se kızımdır. 
laminin içindeki çocukluk hare • Hilmi bey küçük de olsa, Serj 
ketlerini tatmin eder, Seliminin 
Çalıtkanlıg .. ı Hilmiyi dersleri ta • in tereddüdünden şüp~..;-lenmişti. 

Sordu: 
kipten müstağni kılardı. Çünkü - Siz Ruıyadar, muhaclr gel-
aksl\mları müzakere zamanı Seln· 
mi: vazifesini yaparlcen Hilmiye dirı iz değil mi? 
ele o gün öğrendiklerini tekrar e- = ~:;:İisiniz? 
der, öğretirdi. 

S b. . k k - Odesalı. 
onra ır ıiın nıe tepten çı • _ Anuşka da Od es alı mı? 

tılar, Selami hariciyeye intisap et 
ti, Hilmi de babasının kömür ti • - Evet. 

- Siz ne iş yapardınız? 
c:arethanesinde çaltsmıya Lasla • 
ımştı. Hürriyet ilin;ua kada~ bu Serj hayretle bu adamın yüzü 
bôyJe devam etmi:sti. Bir aralık, ne bakıyordu. Evet. Bu adam, bu 
ilk J o temmuzda B.!yog'" lunda bir adamın yüzü ona yabancı değildi. 
gece buluımuılar, Selnmi, Hilmi· Fakat onu nerede ve ne zaman 
yi e"Vine davet etmi~, faka: ertesi gfümüştü. Rusça lionu!uşundan o 
günü derhal Berlinde yeni ta • nun Rusyalı olduğuna hükmet • 

. mek lazımdı. Hem bu adam, ne 
yın edildiii vazifesi başına git - ,..c lUm olursa o sun ne hakla ona 
mek mecburiyetinde kaldığı için hu sualleri soruyordu. 
bir mektupla itizar etmişti. 

H ı k b - Mösyö, dedi, merakınızın 
imi, O a ıam unu hatırlat· ~ebehini anlıyabili:- miyim? Hem 

tı ve: 
_ Selami, dedi, doğrusunu İ•· evvela kiminle görüşüyorum, bunu 

tenen ben bu iaticalini anhyama· ôğa·enehilir miyim'> Bendeniz Serj 
mı~tnn. Muhakkak bu İ§İn içinde Kolkof. Zatıaliniz dmsiniz? 
bir it vardır. Hilmi bey bu ismi i şitir işit • 

Selami içini çekti, gözleri "Ye mez adamın yüzün~ daha dikkat
§İI elma,, nın içerdeıı gorunen li baktı, büvük bir heyecan ve bo
cam tabeliımın tenine ilişti. Bir :juk bir sesle: 
müddet öyle kaldı 'H•: - Kalkof, dedi, Kalkof.. Beni 

- Evet, dedi, sana o zaman an tanımadın mı? Ben Hilmi bey .. 
1 Odesada Türk şehbenderi Hilmi .. 
atmıya .• 

Tam o esnada 17, 18 yaşların· Serj Kalkof sapsarı kesilmişti. 
da bir genç Ruı kızt gelerek ya • Dili tutulur gibi oldu. Hilmi bey .. 
rım yamalak bir tfükçe ile sordu: Hilmi bey .. diye kekeliyordu. Hil 

- Ne içecekıiniz. efendim. mi ise: 
Selimi ıenç ltızr görür gör • - Evet Serj, diyordu, ben Hil-

mez bir yıldırımla vurulmuş ıibi mi? .. Dolişka ne oldu? Annesi ne 
sanılmı9tr. Gözlerini ona dikmiş oldu? .. Söyle .. Çabuk söyle .. 
bir türlü ayıramıyordu. Onun bu "Yefil elma,, nrn bir köıesin -
ınuannit bakıtı, kızı fatırtmıı ve de geçen bu mUkalemeye barın 
ıonra da tıkmıya batlanuth• Va - içinde mevcut bir tek miişteri şa· 
kıa b\.ra ıelen mUıterilerin kendi- hit oluyordu. O da Hilminin nr • 
ıine teklifıizce, hatta daha ileri kadaşı Selami beydi. Selami, şa • 
ıiden balcıılarla baktıkları da na şırmış kalmış, anlamadığı bir li · 
dir delildi. EYat. hatta babası sandan geçen bu mükalemeyi ağ • 
Serj - bu kıı dulclcln eahlbinin :ıı yarı acık dinliyordu. Hilmi bey 
lcııı idi - Onu. bu bakııları sade tekrar etti: 
ce tahammUle delil, biraı da ilti· - Kalk of, dedi, Doli~ka ne ol 
fatklr mukalaela..,.lmlye mecbur du, çabuk ıöyle. 
hlle ederdi. Fakat bu mUtteri, bu Serj Kalkof yerinden kalktı, 
ıeçkin adam, ona bGıbütUn batka Hilmi beyi, kasanın arkasında du 
blr t•kilcle bakıyordu. Bu bakıı.. ran küçük bir kapıdan geçirerek 

- Ne içecek.iniz efendim? lo' ve pis bir nıutfağa soktu. Oı·a 
Genç kıiblr·daha. tekrar et - da, bar hiımetci!i Anuşka, yemek 

lienılne 'dikkat etmif, ve, oraya hazırlıyordu. Onlatın,içeri girdi -
tl\kılmıftı. Nihayet bu ıefer Hilmi ğini görmemi!tİ. Serj Hilmi beyin 
bey müdahale ~tti: kulağına iğilerelt hafifçe: 

- Canım, Seli.mi, söyleıene - işte Dolişka, 
ne içeceğiz. Dedi. Sonra, ileri atılmak isti· 

Sonra kıza d6neı·ek: yen Hilmi beyi kolundan tutup 
- Yanum, bana bir cin ,·eı.O dııarı çıkardı ve: 

mut.. - Kontes, dedi, siz gittikten 
Selimi bir makine gibi tekrar sonra, dayanamadı. üç ay sonra 

etti: kan tükürerek öldü. Sonra dama· 
- Bana 'da bir cin vermut.. lum olan ihtilal koptu, lrnnt, mai· 
Kız büyük bir sıkıntıdan kur• yetile birlikte kılıçtan geçirildi. 

tulmut gibi nerdeyse kotarak ar Ben, Dolişka ile beraber nasılsa 
rdmıttı. Selimi onun ukaaından kurtuldum, ve lstanbuln geldik. 
baka kalmııtı. Tabii Deli,kaya, annesinin kontes 

- Ne o, Selimi, hu yaıta aba· Sokolof,ve babasının da Hilmi bey 
yı mı yaktın, sonra, malum ya kır olduğunu söyliyemezdim. Zira bi
kından ıonra saz çalınmaz.. risi ölmüş, birisi de kaybolmuştu. 

- Rica ederim Hilmi, böyle Onu kızıın gibi büyüttüm ve A -
sözler ıöyleme, !U anda içimden nu§ka bugün beni babası zan· 
geçen ,eylerin fecaatini bilsen, neder. Şimdi, artık ne isterse· 
her halde bana acı\'dm.. nız yapınız. 

11- • ~ Hilmi bunlan .•vyliyerek kalk 
mıı, bar ıahibinin, arkasında otur 
du~liaıaya . doğru ilerliyordu. 

Üç gün sonra Selami Bey, Hil-
1 mi beyin Büyükadadaki evine mi· 

Bilyilk Tayyare Piyango Bayiliği 
M. Kemal 

On ikinci tertibin altı ke§idesinde üç büyük ikramiyeyi kazana· 

1 

rak tevkifatsız olarak mÜ§terilerine takdim eden Ümidi İstikbal 
tayyare piyango bayii M. Kemal Bey bu kere on üçüncü tertip için 
de muhterem müşteri!erinin 9anslarmı bir kere daha kısmetli ki• 
şeıinden tecrübe etmelerini rica ve bilet tedarikinde azami aühu· 
let göstereceğini §İmdiden vadeder. 
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safir gitmitti. Kapıyı, Serj Kal· ı Bugünkü gençler 
kef aç mı§, onu salona almıf b. 
Biraz sonra içeri, Hilmi bey ya - 'ı 
nında "Ye!il elma,, barındaki kız Aleyhine müthiş 
ile giriyor: bir iddia 

- Azizim Selanıi, diyordu, sa· 
na kızım Dolitkayı takdim ede • 
rım. 

Ve sonra, bir söz söyletmeden 
oturtarak: 

- Geçen aktanı, diyordu, bar 
da sana, §u Berline tayin olunup 
ani bir surette giditiDli anlatacak· 
bm, vakit olmadı, bu hikayenin 
ıonunu dinle. 

O zamanlar hen Odesada şeh· 
henderdim. Orada kent Sokolof • 
Jarla tanışını§, münase:bata giri§ .. 
:miştik. Sokolof, asil bir ailedir, 
ve kont yüksek rütbeli bir zahitti. 
Bana karşı garip bir alaka göste • 
riyordu, hatta o kadar ki, fevka· 
!f,de güzel olan ka,.ısrnr, mütema
diyen benimle ha§ haş3 kalmıya 
sevkediyordu. Bu hareket naza • 
rı dikkatimi celbetti, ve bir giin, 
lmntun maksadının ne olduğunu 
öğrendim. Kont, §ehbenderhane· 
den, muhabere §ifrelcrini elde et· 
mek istiyordu ve bana karşı olan 
alakası bundandı. Fakat, bu ma • 
nevra esnasında, kontesle aramız 
da tiddetli bir a~k baş göstermiş· 
ti. Nihayet, içtinabı rnümkün olmı 
yan hadise oldu ve bir gün kontes 
le, o zamanlar orman korucusu o
lan Serj Kalkofun kulübesinde 
birle§tik. 

Bu suretle aradan bir sene geç· 
ti ve Dolişka dünyaya geldi. O za· 
man kontes kocasına her şeyi iti· 
raf elli ondan ayrıla1•alc benimle 
evleneceğini bildirdi. Bu suretle 
hareketi evvelden kararlaıtırmt§· 
tık. 

Bu hadise kontu fevkalade hid 
detlendiTmitti. Bir gün, lnailtere 
sefatethanesinin Lir ziyafetinde 
kontla karşılattık. Aramızda mu
hakkak surette kan ile bitmesi la
:=ımgelcn müessif bir hadise ecre· 
yan etti ve düello etmiye karar 
~erdik. Fakat bu hadise, derhal 
bizim hariciye nezaretine aksr.t -
mi!tL Kont, benim kılıçtaki meha 
relimi bildiği için <lüeliomm neti
ceıinden korkmuştu. 

Siyasi tesir ile dnhal benim 

1ngilterenin en maruf mektep 
müdürlerinden biri olan Mister 
Kutbert Blakiston dünün gençleri 
ile bugünün gençlerini mukayese 
ederek bugünün gençleri aleyhin· 
de çok şiddetli beyanatta bulun• 
muttur. 

Mister Blakiston lngilterenin 
doktorlar kongresinde bugünkü 
mekteplilerden bahsederken şu 
sözleri söylemi~tir: 

"Asri mektepli otuz .sene ev• 
velki mektepli gibi değildir. Asri 
mektepli otuz sene evvelki mek00 

lepliye nazaran çok fenadır. Es· 
kiden bir lngilizin sözü senetti. 
Bu ünkiler öyle mi? EDkiden bir 
çocuk, ancak bir dosta ihanet 
etmemek için, yalan söyler'di. Bu· 
gün böyle değildir. Bugünkü 
mektepliler, kolaylıkla yalan söy• 
lüyorlar. Bugünkü mektepliler 
para ~almayı mühim bir hadise 
telakki etmiyorlar ve onu gayri 
kabili af görmüyorlar. Hatta bu• 
günkü çocuklar, kitap çalmayrt 
plan çalmayı, hunları ödünç al· 
maktan farksız aa:rıyorlar. Bu· 
günkü mektepliler, kendilerini 
tezyin edecek her §eyi çalmaktan 
çekinmemckted ir ler.,, 

Kabahat kimin? Mister Blakis· 
ton bu meseleyi mevzuu bahse• 
derken kabahati annelerde göl"'" 
müyor ve kabahati harbin tesira• 
tına yüklüyor. 

Elhasıl Mister Blakblona göre 
bugünkü mektepli yal n ıöyle· 
mekten perva etmez, ödünç namı 
altında dolandırıcılıktan çekin· 
mez, kendini süslemek için lazım 
olan her !~Yİ çalar, yalnızlıktan 
korkar, ceza görmekten lia9ınır, 
az çalı§ıt ve oyun oynamayı da 
bilmez bir insandlr. 

Odesadan gitmemi temin etti ve ·---------....... -------
ben, adeta, muhafaza altında ola 
rak oradan ayrıldım, buraya gel· 
dim. Buradan da, o zaman genç· 
lik, ailemin ve hariciyenin ısrarı 
ile, derhal Berline hareket ettim .. 
Sonrau .. 

Doliıka elinde kahve tepsisi İ· 
le gelmiş, kahve ikram ediyordu 
Hilmi onu göstererek tamamladı: 

- Sonrası, dedi, işte, üc gün 
f.,•\'el, "Y e§il elma,, da bize cin 
vermut getiriyordu, bu gün de ha 
basının evinde kahve ik1·am edi -

lJ1 ttt baamıztt (JclM esetl~t: 

Ağustos sayısı Halit Ziya U şak t 
zade {Raziye kadın, I)aı ülf ünun mese
lesi), Cennp $chnbettin (Senbolizm ne· 
dir ?) sabık m:ıarıf musteşm l\Jchmet 
I:min <Bedbinlik ve Jzıılesi), müderris 
l mail 1 la kl,ı (orta zamah ' c meşrutlytt 
terbi~ esi). Orhıth Se~ fi (('uzull), Tlnllde 
Nusret (Adnan bııhıi kazandı), 1\1. Sami 
Wesi ıı taş kultibilnUn tarihçesi) gibi mü
him ) azıl arla intişar e tmiştır Bunlardan 
başka bir çok gi.ı~el y:mları ' ardır. yor. 

Gülüştüler! O aralık içeri Ser j ==========:::::==========:::::: 
girmişti, o da güldü ve-: iutlaştı: 

- Canım, dedL orası da bir - Ah, dedi, iki babam oldu • 
buka bahasının evi He,il miyd;~ ğuna mcs'udum, fakat ne olurdu, 

Doliıka, iki babasına muhnb - bir de annem olsaydı. 
bet ve şefkat dolu gözlel'le bakı· Hep sustular. Üçü de ellerini 
yordu. Fakat hak1şları bir an bu· gözlerine götürdüler. 
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ift1ıaUe ve mevkii Sokağı No sı Cinsi MOddeti 

4-aııcu vakıf hanın 2-ci katında ,, 
" " " " il 

" " il " ,, 
" ,. 

" " " 1-ci " " " 

12 
14 
16 
18 
11 

~•dıkay Osman ağa Bekçi 17-19 
s;ddeboıtanı Cami ittisalinde 276 

leyınaniye Elmaruf Medrese 11 

~•rtı ııra odalar hanında 1-ci katle 5 
•rıı Takyeciler 77 

ican 
Oda 1 ·sene 

'' '' 
,, '' 
" " ,, 4-10-9.32 ta• 

ribine kadar 
Hıne 1 • ıene 

" " Baraka " Ye arsa 
" Oda " DükkAnın ,, 

3 hissesi l'op J ane Karabaı 
Çtrenköy 

Mektep çıkmazı 40-38 Arsa ,, 
Kozyatağı 28 Dükkin ile 3-ıene 

\arşı 
haYu:ılu bahçe 

Çadırcılar 121-123 Dükkan 1 ·sene 

le· Balada mevkilerile cinsleri muharrer vakıf emlik hizalarında· 
I~ müddetler ile kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuıtur. 
t a'eleri Ağuıtosun 13-cü Cumartesi günü aaat 15-te yapılacak· 
Mu ~a:iplerin yeYm ve saati mezkure kadar Çenberlitaı'ta Evkaf 
~ıyetinde Akarat Kalemine müracaatları. (3457) 

Deniz Levazım SatınSlm._a __ _ 

Kilo 
Komisyonundan : 

looo) Kaskam llstübü: Kapa'ı zarfla münakaauı: 20-8-932 
Cumartesi günü saat 11 de. 

1500 Muhtelif kahnlikta Gırcala: Açık münakasası: 20-8-932 
cumartesi günü saat 14 te. ' 

5000 Eeyaz i:stübil } Açık münali asası: 20-8-932 Cumartesi 
5000 E:van üstübü günü saat 15 te. 

~· beniz kuYvet!eri ihtiyacı için mücakaaaya konulan yukarda 
. ı:s ve miktarı yazılı eşyanın ihaleleri h'za!arındaki gün ve sa• 
' tcle yapılacağından şartnamelerini görmek istiyeolerin her 
g n ve \'ermeğe talip olanların da teminat mektuplarile birJi~te 
11 bı' · d K 'd D . L 
t • •. asa gün ve saatlerın e asımpaşa a enız eTaıım sa· 
ı~,. · 

·• tn:ı kom syo::ıuna müracaatları. (3578) 

l\iİ-ahk kagir hane ve dükkan 
Be;J:!:~aş Al:aratı Yakfiye idaresinden: l 

t. 'e~il~t;şta Akaretlerde 86 numaralı hane iki sene 93 numa· 
r h~ne ile 1] ,27 r.umaralı dü1<kanlar birer sene 21 numaralı 
ı~ .. :~?n iki ve 22 numaralı dükkan üç sene müddetle icar edi-

. .;ı:ı:!~, şehri halin 28 inci Perşembe glinünden itibaren yirmi ;j. tı ~Cd2etle mfa01yedeye vazedilmiştir. Talip ol~nlarm ve daha 
Ja~e ına \ım:ıt almak istiyenlerin Ağustosun yirminci Cumartesi 
" ,n~ saat on üçe kadar mahalli meıkürde 54 numarada Müte· 
tılı ka ı .. · k- t ·· ü d n b . Ymakam ıgına ve yevmı mez urun saa on uç o en o 

ltı~Şıne kadar btanbu\ Evkaf müdOriyetinde idare encümenine 
Ütacaat etmeleri. 13626) 

lstanbul alı·-. m-ru-·· -k-M-ıı_h_a_f a_z_a_B_a_ş~-
tnüdürlüğünden: 
ıar~ - 13 N. h Yıldırım motörünün tekne tamiri keşifoameaine 

2 
l>azarlıkla yaptırılacaktır. 

iat k .- 8 Ağustos pazartesi günü pazarlığı icra edileceğinden 
di ~ lılerin yevmi mezkiirda saat 14 te % 7,5 teminatlarile mO· 
~ette hazır bulunmaları. (3819) 

,Çanakkale Maarif Müdürlüğünden: 
k ~iga kazası merkezinde inşa edilecek olan (11132) lira bedeli 
~~'afli nıektep binası peyİer haddi Jiyık görllldüğil takdirde 
"il& ·932 tarihine mllsadif Cumartesi günü saat 15 tc Encümeni 
20 Yetçe ihalesi icra edilmek üzere 1-8 • 932 tarihinden itibaren 
tlar 2iln müddetle ve kapah zarf usulü ile münakasaya konulmuı· 
tll' Talip olanların şeraiti münakasayı ve tafsilatı saireyi anlamak 
ltı~re Biga kaymakamlığı ile Çanakkale Maarif Müdürlüğüne 
~eylemeleri ilin olunur. (3825) 

~ lstanbul Belediyesi llllnları 1 
l'at F •tib Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Akaarayda vaki Mu· 
d\l!''a medresesinin iki somaki direk hariç olmak üzere dahili 
600 •r~•rile kiremit ve ahşap aksamı kıymeti mubamminesi olan 
24.8.. ıra Uıerinden knpah zarf usulile satılacağından taliplerin 
'•ca 9

32 Ta. çarşamba günü saat 14 te Daire encümenine mü· 
atları. (3838) 

Büyük Tayyare Piyangosu 

1. Yeni Tertip başlıyor 
111

Ci keşide: 11 Ağustos 1932 dedir 

ııvn i~ramiye lO,OOO lira~ır 
Biletlerinizi timdiden tedarik ediniz 

• 
SURASK 

lngiliz Kumaş Ticarethanesi 
Yalnız 15 Ağustosa kadar 

Biluwum yazlık fantazi kumaşları üzerinde 
I 

0/o 2'0 tenzillıt 
PEIGNE& • SCOTCHS • FRESCOS • Maruf markalar mamullb vesaire .. 

D!KKA T : Bu münasebetle ve mahza muhterem müşterile
rini memnun etmek emelile hakiki lngiliz kumaşları hakkında 
vaki olacak muhik bir şikayet üzerine değiıtirmek veya tama
men geri almak sur~tile hakiki bir teminat teklif ve takaim eyler. -
--------~~~--... ----------ama--~ 

-1 Kuruş-
SPOR 
Eğlence mahalli 
Sergiyi ziyarete gelenleri ıa · 
atlerce eğlendirir. Mutlaka 

uğrayın1z ve bu seneki serginin 

bu fevkalideliğinden istifade 

ediniz. 

Kızıltoprak 

Aile Tiyatrosu 
Karagöz Hüse)in Be)' ltumpanyası hissi 
,·e nezih temsiller. danslar, cazip \'&rycte 
numaraları. duetolar ve s:ıire duhuliye 

15 kuruş. 

Yaz Tenısilleri 
Reşit Rıza tiyatrosu 

Perşembe günü akşamı Rüyükada 
i5kele gazinosunda, Cuma günü. akşamı 
Be\'ko:ı iskele gazinosunda (5 de ge• 
le~) vodvil 3 perde. Ya7.an : Kemal 
Ragıp. 

Beyoğlu'nda 

LiON 
Mağazaları 

MEVSiM SONU 
SATIŞI 

Ofo 10 
O/o 20 
O/o 30 

[ Devlet Demlryolla-r:-7ı"anları 1 
~~~-----Bir sene zarfında Derince limamna gelecek malzemenin Tab· 
mil ve tabiiyetinin kapalı zarfta münakasası Ankarada idare 
merkezinde 20 Ağustos 923 cumartesi günü aaat 15 yapılacak· 
tar. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3678) 

Istanbul Gümrük Mu haf aza Baı
müdürlüiüı:den: 

1 Merakip zabitanı için "170., metro kaputluk lacivert kas· 
tor paz:arhkla alınacaktır. 

2 - Tespit edilen evsafı veçhile isteklilerin % 7,5 teminat 
akçelerile 4 Apıtoı perıembe gOnü saat 14 le müdiriyelte bu· 
lunmaları (3766) 

Romanya hükftmeti idarei 
Bahriyeai 

Limanımızdan hareket edecek vapurlar: 
Romanya ,·apuru 6 ağustos cu· 

marcesi saat l J,30 da doğru (Pire ve 
Jskcndcriyc) ye hareket edecektir. Daçya 
npuru 7 :ığusto· pazar saat 12 de !Kös· 
tence) ye hareket edecektir. 

Romanya Seyri Sefain lda· 
resi ayni zamanda 31 AOustos 
932 tarihinden ltioaren Kös· 
tenco, Varna • lstanbuf, Sele· 
nlk ve •r~I tarik ile avdet et• 
mek Uzere haftahk _ yeni ve 
seri bir hat kU,at ve bu se· 
ferin icrasına "PRENCI PESA 
MARYA,. vapurunu tahsis ey• 

Cü~büş 
Türk cümburiyet diyarında do· 
ğan büyük bir san'at güneıi: 
O da CUnbl'ş sazını icat e• 
den san'atklr ve ~Unya mu· 
siklsinl icadı ile yeni bir 
safhaya sokan Zeynelabl· 

din beydir. 
Yerli Mallar Sergisindeki mu· 
siki meşberini ziyarP.t edenler 

anlar ve takdir ederler 

Doktor 
Hafız Cemal ledlOlnl muhterem ahallye illin 

eder. ISTANBUL'dan SELAN_I· 
GE mUddeti seyahat 24 saattir. Dahili Hastahklar MUtehassısı 

fazla tafsil~t Galata merkc:r. nhnm Cumadan maada her gün öğleden 
Hanında kAin umumi acenteliğine mu· sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lstan-
rııcant T~Iefon Bc}oğlu 4828 bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
....... - ................... - ............................ ; susi kabinesinde dahili hastalıktan 

ELiTE 
Yerlilnallar Sergisin
de en /azla raObete 

MAZHAR OLAN 

P. muayene \'e tedavi eder. Telefon: ls
ff tan bul. (2.22.398). 

i"~ :S 111 Kadm ve coium hastahkları 1 
ii Mütehassısı , 
•• 1 

i! Doktor ı 

H Türbe, eski Hilaliahmer binası . 
~~ Hüseyin Naşit~ 
g No. 10 Tel. 22622 _J 
:: 

.......... -:::::::u:::::ı:::::::sııı:::::::::: :::::::::::: ........... - -==--:--:=--::-:-------·----
Çikolatadır. 

------- Leyli ve Nehari ••••••• 

F eyziati Lisesi Erkek 
(ARNAVUTKÔ\') 

An• sınıfı • ilk kısım • Orta ve Lise snufları 

1 ağustostan itibaren kayrt muamelesine başıanmı~tır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 dan 

18 e kadar müracaat kabul edilir. • 

Telefon: Bebek 210 MF ••••m1lllli41 



srus os 

YERLi MALLAR 
PAZARI 

Her sene olduğu gibi bu sene- de başlıca fabrikaları bulunan 

Hereke, Beykoz, Fesane, Bakırköy fabrikalarından mada diğer 

Konsinyeter fabrikaları ile birlikte Galatasaray "Yerli Mallar 
Sergisinde,,bir pavyon tesis etmiştir.Bu pavyonu ziyaret edenler 
malların nefasetini ve gayn kabili kıyas ucuzluğunu g6receklerdir. 

Ankara Valiliğinden: 
Merkez iJk mekteplerile Etimes'ut yah mektebi ve halk okr

ma odası ve Millet mektepleri ihtiyacı için tedarikine lüzum gös
terilen asgari 252 ton yerJi kokun beher tonu 40 lira muhammen 
bedel üzerinden 8 AğJstos 932 pazartesi günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapaiı zarf usulile münakasaya l<onulmuş oldu
ğundan talip olanların şeraiti anlamak üzera her gün encümen 
kalemine müracaatları ve münakasaya iştirak edebilmek için 
756 liralık teminata muvakkatcye ait Muhasebei busus!ye mak
buzu veya muteber bir banka kefalet mektubunu teklifname 
zarfına rapten ma~amı viJiyette müteşekkil encümene vermeleri 
ilaa o'.unur. t3257) 

B·I S L 1 B 
Çikolata ve Bisküvi fabrikası Yerli Mallar Sergisine itlirak 
etmiştir. Istihsalihmmn en son ye mükemmel nümunelerini 
burada göreceksiniz. Sergi minasebetile toptan fialma pera· 
kende satışlar yapılmaktadır. BESt.ER pavyonunda bir daki-

,. 
ka tevekkuf ediniz. 

terinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

-

Çocuklarını Tutumlu 
----

1 VE 
Muktesit 

Yetiştirmek. 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

BiR n u n ıı 

INHiSAR AAA.BI 
KİLOiLE 

3,5,10kiloluk hasa&h veSOkilolukfıçılar v~rilir Getirilecek kaplar1n temlzolmasınadikkat edlllll• 

• 
inhisar Müskirat Satış Mağazaları 

Beyoğlu, Parmakkapı Galata Rıhtımı 

. . ~ - ' 
~ . . . ;·~ , . • ........ ·;-.: ' -

POLIT 
Yalmz PO L i T kullanmaz. 
Muşamba, parket, mermer 

ve mobily.ıya mahsus en ala 
cilidır. 

BBHH RfDRi 
Beyollu ı Kuloğlu sokak Alyon 

pasajınd:ı numara 4. 

Ada1ar S. lcrasmdan: 
Bir deyinden dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen on top 
poplin ve sekiz metre krep döşin 11 
Ağı;stos 932 Perşembe günü saat onda 
Harbiyede 52 No, la dıikkdnda satılaca
ğından talip olanlann mahalli mczt.ılrda 

hazır bulunacak memuruna müracaatları 
ilan olunur. 

raıu 
Çamaşır tozu: 
Çamaşırlarınızı sabun ve so
da ilive etmeden ve Çitile
meden yıkar ve akpma ka
dar çatışmaktan kurtarır. 
Fasil ile yıkanan çarnaşırlar 

fazla dayanır. 

VAKiT-.. 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdlL 
Telefon: Yazı ışlcri :?.4379 ve 

2.783~idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul VulHt. 

Abone şartlar1: 
ı .i t:ı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
llariçte 800 14.iO 2700 

U!,n !artlar1mız: 
Hcsm! Hususi 

Satın 10 Kş. 12,50 Kş. 
Santim• 20 " 25 

KUçUk llln !&rtlarımız: 
ı ~ ·> ,. ı - ıu IJeta lı • 
30 50 t>5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimızin her uç ııylı· 

Kolec kısmı - Mllbendis kısmı 
Sanayi kurları. 

Her perşembe ve cuma günfi saat 9 ili 12 arasında kayıt 
muamelesi yapılar. 

inhisarlar Umumi Müdürlü-
günden: 

Fide yefştirmeğe mahsus tahta sandık imali için budağı kit' 
çük ve az olmak üzere : 

180 adet ( 4 X 0.15 X 0.02) 
690 ,, (4 x o.1s x o.oıs> . 

eb'admda çıraiı tahta pazarlıkla satın ahnacaktar. TalipterıO 
(°lo 7,5) teminatlarını hamilen (18·8-932) perşembe günü saat 
(14 112) da Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. (3~ 

J Askeri fabrikalar ililnları 
• 91 

Kilo 
2700 

16700 ~1:.:e~ti } Baruthanede Muhafız bölüğQ için 

3000 
1500 aman S

Arpa } Tophanede Askeri Sanayi mektebi için 

Muhafız bÖlüğü ile Askeri Sanayi mektebi için ballda 1110-
barrer dört kalem erzak alınacaktır. Şartnameleri görmek için bel 
pazartesi ve perşembe günleri ve DÜuakasaya girmek için d• 

j 22- Ağustos· 932 pazartesi saat 14 le eski Sahpazannda Aıkerl 
fabrikaları ~ollamasanda sabnalma komisyonuna milracaat eyle-' 
meleri. (3424) -~ 

,..,._._Me~--kc~-~-:r~-sı ~-~a-~-~p-!b-~~-B 2-623_.I DepJ.JPA .. ,f 
Sulıe A. Sirkeci l\IühUrdar zade ilan 2264-0 rj ._ , ,..._, " 

2000 kilo sabun açık müna· 
kasa ile satan alınacaktir. 

ihalesi 22-8-932 Saat 16. 
Teminat 0o lOdur. (3777) 

Müstahzarab 
En son ve zarif ambalflj .. 
ları ve umhtelif miistah .. 

Acele satllık - Rumelikavak zar·aımı Galatasaray ser' 
fenerinde sahilde 15 dönüm arazi 4 odalı · J 
h:ıneşile 450 ve menba ~ulu ıo dönüm gisınde görmenizi rıC 
150 ve 8 sönüm 100 lira sir~ccide Pıris 1 eder. 
:ot:cl:in:d:e~m:ü:IA:zı:m:_::A:bi:d•:·n~b:e:ye:_~~~'!!!!!~~!!~ll!'!!!!I!!!!'!~' 

Kemal ıtriyat fa~ritasının 
Eu s:ıhit ve modern kokularım, los\·onlarını 
(ıalatasaray<lo yerli mallar sergisinde göriiraiiz. 

Sultanhamam Sadiye Han. 

h~ ~çın bir defa mı::c1:anentlir. 

K - 4 satın geçen i!Anhınn tazla At k l 
...._..satırı-için 5 -kuruş za-mmolunu__,r - osu arı 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 5 Ağustos saat on b-;şte Veli Efendide 

Husıısf trenler. ocobü ler tertip edilmişıir. Bahsi müşterek. çifte 
N eşriyat mudrüü : Refik Ahmet •••••••••• büıe vardır. •••••••••• 


