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Harp tehlikesi 
Var mı? 
L"'d B u endorof bir kitap yazmış. 

h un~a (1935) senesinde yeni bir 
arbı umumi olacağını haber 

Ver · B ınış. u tarzda kehanetleri 
trıüneccimlere bırakmak daha 
~0krudur. Bize Jizım olan uzun 
ıstikbale ait değil, bugünkü bey-

~elm_!l~l hayat cereyan arının göz
L gorulebilecek derecedeki ya
l(trı . ·ı . ı stı rnmetlerini tay n etmek-
tır a· k 
h · ır aç ay, hat ta bir kaç 
afta · · d ibr ıçın e bir harp çık ması 

k 1rn111i var mı, yok nu ? Bu 
adarc k o!sun vnzıyeti vuzuh\a 

an ıv~ Jilmek gene kafidir. 
k' ÇoK şayanı dikkat değilmidir 

1 bir harp tehlikesi •ar mı, yok 
~u derken adeta dünyanın her 
~t~fı sulb ve sükun içindeymiş 
~bı düşünüyoruz. Uzak şark 
eınlcketlerinde Çinlilerle J a· 

~onlar arasında cereyan eden 
b~~şetli hıırb adeta hatırım ıza 

1 e getirmek istcmıyoruz. Uzak 
~.tk rnemlcketJeriyle yakın şark 
h·ıl etleri arıtsında hiç bir rabıta, 
ıç ' r münasebet yok zannedi

Yo uı. 

F <ı -at hakikat böv le midir? 
J pon orduları Mançuriyi işf ' ·e başle.dığı zaman Rusyanm 

Una nıüdahale edeceğinden bah-
Scc? l d I ~ en er çok ol u. şgal hare-
ct eri in işaf ederken Japon 

erkanı harbiyesinin bilhassa Rus
Y:dan gelebilecek bir müdafaa 
1 .~İrnalini düşünere1c: huekatma 
~ e sevk ve idare etmekte ol-

u' arını Avrupa gazeteleri yaz-
~· Ş mdıye kadar böyle bir ihti
"1 •I tahakku c etmem ştir. Fcıkat 

ançuride yerleşen Jnponyanm 
}'•tın burada neler yapacağı da 
~a uın de?,ildir. Mese!a Mançu
.. 'Yle Mogolistanın bir.eş.?rek ny
dı bir devlet teş' il edileceğin
d~~ bahsedenler olduğu gibi 
d J tudan doğruya başka şekil-
h t tatbik ed lccek bir siyasi Ja· 
t'Oll pi• f d ~ d •&nı mevcu~ olup o ma ıgı 

A._ llleçbulümüz bulunmaktadır, 
lıiCaba uzak Şark memleketleri
h ~.bu kö es'ndc cereyan eden 
,,• ıseterin yeni inkişafları kar· 
~i~?da şimdiye kadar olduğu 
.._ 

1 bundan sonrada Rusya bi
'-'taf b' fi· ır vazıyette kalacak mıdır? 
kar ıç bir kimse böyle bir suale 
,, 

1 
olarak· "Eveti ve\·a "Ha ,,... d' . " J -

~e 'd 'Yemez. Şimal komşumuz 
Ş,tk ost~muz olan Rus~amn uzak 
Yer ~akı harp hare ~etlerine iste 
'to.ı§ e Yahut istemiyerek, karış
heai;~nıasıysa küçük itilaf cep
l>a t en bu hareketlerin Avru-
dern °f r.aklarına sirayet etmesi 
hadi e 1tır. Bu itibarla uzak Şark 
ili t se erıy!e Avrupa vazıyetleri-
l&kk~tnanıen birbirinden ayrı te-

li~t:trnek hiç doğru değildir. 
lerin a Rusyamn Mançuri iş
oı,., ~ . lll~dahele etmekten kat'i 
let al ıçtınap etmesi bile budev-

a eyh· 
ket) . •ne bazı garp memie-

trınd 1 h tere e mevcut o an usumet 
•ına Yanlarının bir gün patlama-
tdenl tııani olamıyacağmı iddia 
~llsy,.:r Vardır. Bunların fikrince 
krttşıl •n Mançuride Japonya ile 
Olan ~§maktan çekinmesi hasmı 
'~tine ~~rdevletlcrine. k.endi ku~
llı •e mat edemedığı kanaatı-

recekr D 
lbernlek 

1 
ır, iğer taraftan bu 

kendin et 're Rusyamn kendi 
e yıkılacağı kanaati her 

l Altı.ar Mehmet Asım 
atı 2 inci &ayılada j 

Saraçoğlu 
Buglin şehrimize 

geliyor 
Ankara muhebarımize beyanati 

Ankara, 19 (Yakıt) - Saraç 
oğlu Şnkrü B. bu Rksam Istan
bula hareket etti. 
Kendisile görüş· 
tüm. Bana dedi· 
ki: 

•· - lstanbulaa 
bir akşam kaldık· 
tan sonra Ali ik· 
tısat meclisi umu
mi katibi Nurul
lah Esat beyle a:"·ııl liiiiii:imliiııiİiiial~ 

birlikte Parise ha- Saraçofih! 
reket edeceğim. ŞUkrU B. 
Bu ayıo yirmi beşinde Düyunu 
umumiye hamillerile müzakerata 
başlıyacağız. Müzakeratın ne 
kadar süreceği belli olmadığın
dan avdetimiz müzakeratın sa
fahahna bağhdır. Mamafi şuba
tın ortalarına doğru avdet ede
bileceğimizi ümit ediyorum. 
Şükrü B. bugün maliye vekili 

ile de uzun boylu görüştü. 

• 
şaır 

Marinetti bugün 
:ıeliyor 

-~ 'ljA"iı ı //. 

Marinetti 
Bugün, lstanbula, Avrupa yeni 

san 'at aleminin temellerini atmış 
olanlardan birisi, belki de başlı
cası geliyor. Bu takdiri, edebiyat 
tarihçilerine bırakarak, bu şah
siyetin "Futurisme,, ban=si ltal
yan ş:ıiri, ltalya ayan ve akade
misi azasından Marinetti oldu
ğunu söyliyelim. 

0.-uyucularıınıo birçoğu -hepsi 
dememek için - "Futurisme,, in 
ne demek olduğunu zannederw 
sem bilmezler. Bunu da, doğru

sunu söyleınek icap ederse "bil
mek,, biraz güçtür. Hatta kabil 
değildir. Zira, "Futurısme,, an
cak bir insanın kanında olduğu 
taktirde " his ,, ediiebilen bir 
şeydir. Bunu size de "his,, ettir
miye çalışmadan evvel, önce 
Marinetti nin kim olduğunu söy
Jcmekliğime müsaade istiyorum. 

Marinelti 1876 senes'nde Mı
sırda doğdu. Tahsilini Fransada 
Sorbon Darülfünununda yaptı, 
Oradan edebiyat şuhesinden 
çıktıktan sonra Cenevede de 
bokuk tahsilini bitirdi. 

Marincttı her büyük ha-
l Alt tarafı 2 inci sa\'ıfada l 

Tamirat Meselesi 
Yugoslavya Kralının 

nutku 
Belgrat, 19 (A.A) - Yugoslavya 

kralr, dün parlamentonun alelade iç. 
timaını mühim bir nutukla açmıştır. 
Kral, kanunu esasinin imzası ha.kkın 
daki bir kanunusani 1929 tarihli e -
mirnameye tekaddüm eden ''anyeti 
izah ederek 12 asırlık bir miicadefo 
neticesinin fırka ve hususi menfaat -
ler yüzünden tehlikeye düşmü~ oldu
ğunu hatırlatmış ve Yugosla\·ya bir· 
liğinin tahakkuk etmesi üzerine bu -
gün kanunu esasiye avdet edildiğini 
söylemiştir, 

Kral, cihan buhranına temas ede
rek bu buhranın Yugoslavyaya da si -
rayet ettiğini, fakat bunun nisbeten 
hafif geçmekte olduğunu kaydetmi§. 
tir. 

Yugoslavya ileride de Avrupa sul 
hünün ve nızamının müdafii olarak 
kalmak azmindedir. Terki teslihat 
meselesinde Yugoslavya memleketin 
emniyet ve menfaatlerine tevafuk e
decek her türlü fedakarlıktan kabu • 
le amadedir. Tamirat meselesine ge
lince; tediyatın tatili Yugoslavyayı 
bilhassa müşkül bir vazıyette birak • 
mıştır. Harbin memleketimizde yap
tığı tahribatın tamir edilmemesine 
muvafakat edemeyiz, demiştir. 

Yugoslav sefirinin 
cenazesi gönderildi 

Reisicümhur Hz. namına umumi ka
tipleri merasimde hazır bulundula~ 
Pazar günü ö!en 

Yugoslavya sefi- u "I ~~---~~---.. 

ri M. Nesiç'in 
istirahatı ruhu 
için dün sabah 
saat 11,30 da 
Taksimde Sıra· 
selvif erdeki se
farethanenin ki
lisesinde ruhani 
bir ayin yapıl
mıştır. 

Merasimde Re
isicümhur Hz. 
namıoa umumi 
katip Tevfik B. 
ve hükumet na
mına bilhassa 
merasim için dün 
Ankaradan ge-
len Protokol U
mum müdiri Mü-
nir Süreyya, vi-

.., layet namına vali 

Yarın Mua•İni Fazlı, 
Beyoğlu kayma
kamı Sedat bey· 12 ler, Italya, Ame- Cenaze kilisede çlçekltır arasında 

Sayıta rika, lngiltere, Yunan, Mısır, Da- Bulgar kralı Boris Hz. le hemşi-
nimarka sefirleri, Japonya, Le- resi prenses Ödoksi' de Madam 

Mizah, Çocuk, San'at 
sayıfaları, eğlenceli 

yazılar 

histan, Felemenk, lsveç sefaret- Nesiç'i telgrafla taziyet etmiş· 

Hindistan da 
Gömüş para mı 
Çıkarılacak? 
Bombay, 19 ( A.A ) - Kağıt 

para kıymetinin tenezzülü ihti
mali dolayisiyle ve işlerin reva
cını temin maksadile lngiliz 
tacirlerinin gümüş para çıkarıl
ması hakkındaki teklifleri, git 
ğide efkarı umumiye tarafından 
müsait bir surette karşılanmak
tadır 

---~--------------~~ Bern sefirimiz Cemal HUsnU B. 
Ankara, 19 (Vakıt) - Mezunen 

burada bulunan Bcrn sefiri Ce
mal Hüsnü beyle görüştüm. 

Tahdidi teslihat konferansında 
murahhas olarak bulunacağından 
haberi olmadığını söyledi. 

!eri maslahatgüzarları, Fransız 
sefareti müsteşarı, Fransız kon· 
solosu, Fransız ataşemiliter ve 
ataşanavalile şehrimizdeki Yu-

goslav kolonisi ve diğer birçok 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Cenaze akşam üstü otomobille 
ve merasimleSirkeci istasyonuna 
getirilmiş ve:: konvansiyone ilave 

edilen bir vagonla Belgrada gön• 
derilmiştir. 

Merasime Başvekil Pş Hz. le 
Hariciye vekaleti vekili Şükrü 
Kaya B. ve lstanbul vilayeti 

namlarına birer çelenk gönderil
miştir Ayrıca ecnebi sefaretlerile 
Yugoslav tebaası namlarıoa da 

müteaddit çelenkler gönderil
miştir. 

Başvekil ismet Pş. Hz. le Ha· 
riciye vekaleti vekili Şükrü Ka-

ya B. sefirin zevcesine birer ta
ziyet telgrafı göndermişlerdir. 

- Haberin var mı ?.. ÖIUleri yakmak için bir cemiyet 
teşekkUI edlyormu' .•• 

- Aman birader, Terkos şirketi durmasın, inhisarını 
almıya kalkar ı .. 

lerdir. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün akşam 

on altı buçukta Saraydan açı
larak Şişli, Ayazağa, Boyacıköy 
Arnavutköy taraflarında otomo
bille bir gezinti yapmı~lar ve sa
at on sekizde saraya dönmüş
lerdir. 

Cuma günü toplanan Muallim
ler birliği kongresi Istanbul mu
allimlerinin tazim hislerinin rei
sicümhur Hz. ne arzına karar 
vermiş, bu karar kongre reısı 

Köprülü zade Mehmet Fuat bey 
tarafından bir telgrafla Gazi Hz. 
ne arzedilmişti. Reisicümhur Hz. 
ri dün şu telgrafı cevaplariyle 
muallimlere yüksek iltifatlarım 
bildirmişlerdir: 

Köprülüzade Fuat Beyci endi ye 
lstanbul ftluallimlcr Birliği Konare 

Reisi 
C. l\luallimlerimizln senelik içtimaı 

münasebeciyle hakkımda izhar cctikleri 
5amimt hisleri bilriiren tel~afınızdan 

pek mütehassis oldum. Teşekkür \ ' C 

muhnlıbetlerimin muhterem muallimleri
mizc ibltığına dcltılet buyurmanızı rica 
ederim. 

Rcisicümlm r 
Gazi M. Kemal 

* "' * 
Gazi Hz. ntn Iran şa

hına herllyelerl 
Evvelki gün T~hrana vasıl 

olan Hariciye vekili Tevfik Rüş
tü B. Şah Hz. ne Gazi Hz. nin 
selamlarını bildirdikten sonra 
reisiciimburumuzun Şah Hz. ne 
memleketimizde yapılan bir mek
tep hyyaresini hediye etmek 
üzere oldukları haberini vermiş
tir. Kayserideki tayyare fabri
kamızda yapılmakta olan tayya
re biter bitmez Irana uçacak ve 
Iran Şahı Hz. ne takdim edile
cektir. 



arp tehlikesi 
Var ı? 

1 ~aş mak:ılemızdem mabat 
gün bir az daha zayıflamakta 
o!duğundan bu halin devamında 
kendi hayatları için büyük teh
like görenler son bir ta<ırruz 
tecrübesi yapmak zamanının gel
diğine bükmedece~lerd'.r. 

Görülüyor k vazıyetın bu tarz
da muhaktmes zihin!erde haki
.M aten bir takım şüpbe!er uyan· 
masına kafi gelir. O nun ıçin sa

dece bütün dünyanın en salş z 
bir iktısadi buhran içinde kımıl
dıyamıyacak bır halde olm~sına 
bakarak "artık harp tehlikesi 
yok.! ,. D:ye kat'i hükQm'er ver
mek makul deği l dir. Kaldı kt 
son zamanlarda Rus~·a İle Ro
manya a:·asında ı R ga ) da ce 

reyan eden ademi tecavüz misa 
ki müzakerelerinin akim kalması, 
bunu müteakip Karadenızde bir 
Romanya harp gemis:nin Rusya
ya mühimmat götüren bir lsveç 
gemisi tuttuğu tarzında şayialar 
çıkınası, nihayet tes lihatın tahdi
di konferansının tamamen neti
cesiz kalacağının şimdiden anla
şılması, istikbale karşı safdılane 
bir emnayet gösterenlerin çok 
hatala hareket ettik1erini gös
teri,. 

ll'lehmet Asım 

Fütürist 
Bir şair 

l Ust tar.ıh l inci sayfada J 
rel<et yaratıcısı gıbi daha kü· 
çükkeo kendini göstermişti. Sa
rah Bero3c. 'ın onun, henüz on 
yedi yaşında oJC:u ... u zan anlar, 
·yani Marinettı'niu- bir şiirini in
şat ettiğini söylcı sek, kabiliyeti
nin derecesi hakkında bir fikir 
vermiş oluruz. 

Mnrinetti, Pariste sen::l:o:ist 
ıair.erio hemen hfpsile tanaştı, 

Mal :ırme, Beaudclaire, Renibant 
g ibi 

h.arinetti ba kan harbinde , 
gazeteci olarak, harbi tak p etti. 
Fakat Bulg<lr ordusunun içindey· 
di ve Çor:u, Çatalcaya 1 adar 
gelmiş, harbi yakandan takip et
mişti. 

Sonra, umumi harbe iştirak 

etti. iki defo yaralandı, fa~izm 
cereyanınc'a biiyük hareketler 
yaptı. yardım i dokundu. Bir ke
limeyle Marmelti ed p, asker, 
s iyasi ve c aiına ileri hareketle· 
r in başında olan bir ..• bir ••• bir 
"fut ur :ste,, t r. 

:t. lf. ,,. 

"Futur"sme., ne elemek? Lug.:t 
manasıyla alacak o lursak buna 
"istikbalci!ik,, diyebilır. z. Fa .at 
bu istikba'.c ı liği, merhum Z ya 
beyin ihtifalcilii!i vezn nde anla
ma)·ınız. Durunuz, s ize "his,, et
tirmiye çalı~ayım: 

O .omobile b indiniz - paranız 

va sa, yo' sa tecrü~eyi başka 

bir güne birakınız • ~o öre a~re· 
si vermeden "şövi e Beyoj luna 
dojru çek,, dedi niz, vaktin ak
şam olmasına dikkat edını z, 

e!ektrik yanmış bu'unsun. Şiş

hane yokuşuna ge. r:ce, baktı
nız ki : ·okuşta kimse yo1c. Şoför, 

otomobilin bütün hızıyla yoı<uşu 
çıkıyor. 

Nihayette yokuşun bittiğı nok 
tada b:r gazinor.un kapısını gös
teren elektrikli bir yarım çenber 
vardır ki, tam ufuk hattının üs
tindedir. Oraya gelirken - Eğer 

otomcbilinız de yeniyse - ins na 
öyle bir his gelir ki aklınızdan 
istemiyerek şunu geç·rırsini z: 

- Oto l ebil bu hızla yol t uş 
ıoouna &elince uçup, şu çellber.n 

• 
DahUi 1 

Ve 
Harici OD Belgrallar 1 

, r·11- '.~ .. §·· ~· ~ ·: 1 • ._.~~.. ... . . .. . · .- .. 
· =~_ ·-·.·--.-Hayatı · 

Hindjstanda 
Vaz yet 

Bombay, 19 A.A) - Gan<lhi 
taraftarlarının ekseriya hiikume
tin zab ıta kuvvetleriyJe arbede 
haline mlincer olan nümayişler, 

vali ı umuminin söz ve topla ma 
hürriyetlerini son dereceae tah
dıt eden emirnamelerine raö-men 
H ndislan'da vazıyet, vali umu
minın Hindistana müıevecc.han 

yo.a çıİ<mış olan par:amento ko
m syon arıyla beraber çalışmalara 
maks·Jd ıyla geçen hafta teşkil 
et mış o 'du ~u ı. omite:erin toplıın

ması iç n lazım o!an bir su.h 
muhiti iç.nde i nkişaf etmemek
ted ı r. 

Hükumetle G andh'iyi kanur u 
esasi binasınııı son nevakısmı 

ikmal elm .!k hususunda uzlaştır
mak ma sadıyla gır şi m iş o.an 
su.b müzakere!er ine ş i mdiden 

g.riş ilm iştir. 

Fakat hü .. iimet, " ongre dik
tatörlü.< hareketinden vaz geç
medikçe ve fırkaların en kuvvet
lisi olmakla beraber kanunu esa· 
sinin tanzimi a ese lesinde diğer 
fırl,a!ar'a müsava da.resinde ha
rel<et eylemiye karar vermedik
çe müzakerata devan etmemiye 
azmeylemiştir. 

Münevverler nezdinde en zi
yade nüfuza malik bu'unan ve 
gerek lngiliz hükumctı ve gerek 
Hint bükii ı eti tarafından daima 
iyi muamele görmüş olan l ı beral 

fırkası, korkuya kapılmış ve teş
kil edilen komitelere iştirakten 
ı mtina etmiştir) 

Binaen~ ' evh bu komitelerin 
ehemmir z ve hakikatte hiç 
bfr nüfuw sah p olmıyan kimse

lerden teşkiJi mecl: uriyeti basıl 
olmu9tur. 

Mamafi kanunu es.1sinin tan
zimi işine devam zarureti tezi, 
gün geçtikçe tazla taraftar ka-
1anmaktadır. 

. çınc;;en g !çse, ve sütten yapıl· 

mış bir yol iistünde, tekerlekler 
ses çıkarn ad n, s~de motörün 
vm. lıs yla öylece havada uçsa .• 

Buna benzer bir his duyu} or
s nız · duymıyanlara esasen an
latmak için u w~ra,mıyo: um- iste 
ı ze yukarı da kekelıyere~ anlat
mıya çalıştığım oto nobil had ses ni 

vuzuhla an ıyabilecel<, yeni ıstıla hlar 
bu up, kısa kısa ke limelerle bu 
h ıssi günde lı k en alc lac.e hadise · 
ler şeklınde söy iyecek cereyana 
''futurisme , derler. 

Bunu daha az "futuriste,, bir 
1 sanla anlatavım : lnsanlar bu
güne kadar, m ese'a güneş batı
şına deniz kenarında, den.z or
tasında, dağ başında, vadide, 
çöld e gördüıer, ve bu had seyı, 
bulundukları yerlere nazaran tas· 
v r ett ler. Bu tasvirler "klasık,, 
o ldu. Fak at tas -ı vvur ed.n=z ki, 
bir tayyareci bunu gö < yüzün
den büs':>ütüo baş '' a görüp ıöy
Jiyor. Bunu, 'ıerkesin görmed "ği 

bir yerden gördüğü için elbet 
bu adamın kaba 'ı aii yo tur, bi
naanaleyh o da bir tasvir yapa
!>ilır. 

Fakat, tayyare yeni bir icat 
o duğu ve her kes tayyareye bi
oemediğı, ve yahut bindiği zaman 
c.'.uyduğu his ya mide bulantısı 

veya korku olduğu için, güneşin 
ba t ışını, ta vyarecinin emniye::tile 
göremez ve haddi %atında bu 
görüş te pek tabit o!arak "kla
sik,, görüş'ere uymıyacağı için 
o .ıu reddeder. 

"Fulurısm&,. bana yakın bir 

Devlet Şurası 
Kandilli lisesi ve Samatya cambaz bostanı 

ihtilafları hak kında kararını verdi 
Ankara, 19 (Vakıt ı- Kandilli kız lisesi binasmın aidiyeti hak

kında Maarif ve!<aleti ile Evkaf arasıntlaki ihti ifı ve Samatyada 
Cambaz bostanmın istimlak bedeli hakkında Maliya ve Nafia 
Vekaletleri arasındaki ihtilaf Devlet şurasınca tetkik e dilerek ne
tice!endirilmi~tir. 

Şurayı devlet, lise binası hakkında Maarif veka:etinio, Cambaz 
bostanınrn ıstimla~i hakkında da Maliye nkaletinin noktai nazar· 
Jarını kabul etm:ştir. 

f\1emleketimizdeki ecnebi artistlerin 
vaziyeti tetkik ediliyor 

Ankara, 19,Vaı<ıt)-Memleket;mizde artıstlik, muzıkacı'ı'< vesaire 
gibi san'atların ecnebi.ere men'i hakkındaki kanun layıhası Mec
lıs l i< tıs:ıt ercümeni tarafından kabul edilmif, fakat Halk fırkası 
grupunda müzakeresi esnasında hükumeUn bu hususta daha 
esas ı tetkikat yapması takarrür etmiştir. 

Hü :dimet tetkikata başlamıştır. Kanun l~yibasınm yapılacak 
bu tetkikat net ice-sine göre tadiJi muhtemeldir. Hükumet kıyıda 
bu ·a'· ta kamış, k r çük san'at ve meslekleri de tesbit etmektedir. 

Evl<af Jdaresinde nakil ve tayinler 
A k ara 19 (Vakıt ) - lstanbu l Vakıf paralar müdürü Hakkı 

bey E~kaf u nıum müdür muavmliğıoe, Evkaf varidat müdürü 
Fahri ..,ev de Evkaf paralar müdürlüğüne nakil ve tayin edilmiş erdir. 

Adliye intihap encümeninin mesaisi 
An ra, 19 (Va kıt)- Adliye intihap encümeni kaça ~çıhk mab

k crr.elerinin ve Adliyenın diğer tayin ve becayiş!erioin tetkikine 
devam etmektedir. Encümenin daha bir hafta kadar faaliyetine 
devam ctrresi muhtemeldir. 

Vekiller heyetinin f çtfmaı 
Ankara, 19 tVakıt) - Vekiller heyeti bugün öğleden evvel 

ve öileden sonra içtima ederek vekaletlere ait birikmiş evrakı 
tetk"k ve in aç etm "şti r. 

Hazine muhasebe usu üne ait talimatname 
Ankara, 19 ( Vakıt) - - Muhasebe usulüne hesabiyesine dair 

umumi talimacnameoin bazı maddelerinin tadili vekiUer heyetin
ce kabul edilmiş ve muaddel talimatname resmi gazetede neşre· 
dilm 'hr. 

Tamirat kon eransı tehir mi ediliyor? 
- -

Hover moratoryomunun Almanya lehine 

- - -
Tam adam ve yarılll 

adam 
Ankarada Ziraat mektebi me

zunlarından m&rekkep bir heye'" 
tın ziyareti esnasında başvekil 
ismet Ps. Ziraat hakkında yük· 
sek ihtisas sahiplerine memleke
tim zin ihtiyacından bahsederek: 
"ilimde b r tam adam bin tan• 
yaram adama tercih e~ilir. ,, de: 
miştir. Kabul etmek Jiıımdır kı 
ismet Pş. • bu giizel sözüyle ell 
büyük bir milli derdimize tema• 
etmiştir. Çünkü Türkiyenin eıı 
ziyade muhtaç olduğu şey her 
sahada yül<sek ihtisas adamları'" 
nın yetişmesidir. 

'f ıirkler ~abiliyet itibariJe hiç 
bir milletten aşağı değıldir. Bi· 
lakis fert fert mukayese edilince 
kendilerinde daha yüksek bir 
takım meziyetler bulunduğu gö· 
rü.ür. Bunun'a beraber mem e• 
ketimizde ziraat ve sana} ıııı 
muhtelif şubelerinde sivrilm ş ih
tısas erbabı maalesef hemen biç 
yo:< g ibidir. Onun içindir ki bıı 

güne kadar hem sanayi, hent 
z ıraat st hasında miJli inkifafımıS 
geri kalmıştır. 

liir ordu ne kadar fedal ar, 
ne kadar L.ırmetli efrattan mü· 
rekkep oıursa olsun başında 

tam bir kumandan olmazsa ef .. 
rat ve zabitan tarafından yapı• 

iao bütün fedakarlıklar orduyu 
mağ ubiyctten kurtaramaz. 
Oııun gibi bir memlekette 

Sanayi ve ziraat sahasında ça"' 

lı~an vatandaşlarm muvaffak 
olabilmesi için de başlarmd3 
tam ilim ve iht :sas adamların• 
dan rehber .er lazımdır. 

işte bunun içındir ki i smet 
paşa : "I imde bir tam ada nı 
bin tane yarım adama tercih 
edilir.,. Demiştir. 

M. A. 

temdidi dilşünillilyor L J • ı iikQ tlf1 - --·· ava yenı :n. oıe 
Londra, 19 (A.A) - iyi ve clo;;ru Almanyaya bahşedilmesini talep ede• I IU 

maJUmat alan mahafilde zannedildi· cekler. ve bunu şart olarak i}erj SÜ· beyan namesi e mec 
ğine göre Lozanda toplanacak tami- receklerdir. huzurunda 
rat konferansının tehiri muhtemeldir. Şayet Young plhmı imza etmiş i 
Hafta sonundan evvel bu hususta her olan devletler arasında bu esaslar u.' 
hangi bir karar verilmesine imlui.n gö 

1 
rülrneır.ektedir. 

Bu konferamıı hakkında Almanya 
ile alacal;h devletler araSlnda mÜ7.a- I 
kereler devam etmektedir. 

Paris, 19 (A.A) - Tamirat haklan 
da muvakkat bir itiliifm ~C\Slarmı 
tesbit etmek maksadiyle Youn;: pla. 
niyle alftkadar dc,•letler arasında.ki 

müzakerelere faaliyetle devam edil -
mektedir. 

l\L Laval, dün yeniden M. Von 
Hoosch'u kabul etmiştir. 

Gerek Fransada, gerek Almanya
da ve gerek Ameri!rnda yap.l:ıcak o· l 
lan intihabat dolayısryla bir hal su• 
reti buiunmıısının müm:•ün olamarh
ğı mütaleası umumi bir şekil almakta 
dır. 

Şimdi bir temmuz 1932 tarihinde 
müddeti inkıza edecek olan Hoover 
moratoryomunu·n Almanya lehine ay
nı şeraitle altı ay veya bir ıııene miid 
Jetle temdidi hususunda Paris ve 
Londra aras:nda itilaf hasıl olmuş gi 
bidir. 

Aynı zamanda Amerikaya borçlu 
ve Almanyadan alacaklı olan A vrnpa 
devletleri, müşterek bir beyanname 
neşrederek Amerika hükılmetindcn 

bist.r. 
• • • 

"futurismc,, in ne o1duğunu 
bize Marinetti bizzat anlat ,, cak 
Bunu ondan daha iyi din!eriz. 
Bt~gün ~elen şair, yarın, saat 
21 de "Cas:ı d' ltalya,, da ltal-
yanca bir konferans verecek. 
Cuma günü, aynı yerde saat 18-
de Fransızca bir ve pazartesi 
günü de sast 16,5 ta Darülfü
nunda gene Fransızca bir kon
ferans daha verecek.lir. 

fa. 

zerinde bir itilaf hasıl olacak olursa 
Laus:ınne konf eransr, muvakkat bir 
müddet için mevzusuz kalar.a.ktır. 

Çünldi meselenin esası sene nihaye • 
tinden evvel hükumetler tar3fından 

müzakere edilmiyecektir. 1 
Berlin, 19 (A.A) - Siyast Alman 

mahafili, Hoo,:er moratoryomunun 6 
ay veya bir ısene müddetle temdidi 1 
fikrini mü!ait surette kar~ılamakb •

1 
drr. Böyle bir temdit, Lausanne kon
feransını lüzumsuz kalacak, allka • 
dar memleketlere umumi siya~Ji vu:ı
yeti daha vazıh bir surette görmek 
ve Amerik:ıya ka~t ittihaz edecekleri 
hattı hareketi teshit hususunda itilaf 
etmek mÜ!'ı:tadesini bah~yliyeC'ektir. 1 

SaJahiyettar bir membadan mev • 
zuu bahs mesele hakkındaki Alman 
noktai nazarının değişmemiş olduğu 

ve değişmiyeceğf beyan olunmakta • 
dır. 

Alman siyasi mahafili, Almanya
ntn moratoryomun ale1Ade temdidiy
Je kanaat edemiyeceği fikrindedir, 
zira bu tehir, Young plAnınm teyidi 
demek olacaktır. 

Halbuki şimdiki zaruretlere tda• 
buk dm iyen bir şey varsa o da bu 1 
plandrr. 1 

Şark 
Tlltiinlerl 
Meselesi 
Atina, 19 (Hu!usi)- Şark tü

tünleri me!elesi için Türkiyeyle 
müştereken hareket etmek ve 
la:ı:ı ngelen kararları Yermek 
üzere martta lstanbula üç 
kişilik bir Yunan heyeti gi· 
decektir. 

lstanbulda Türk ve Bulgar 
murahhas arile beraber bu mese· 

ı.nıa t.tkik Ye iatacana çahıılacakbr 

Paris, 19 (A.A) - llükQmetl• 
meb' usan meclisinde okuduğu bt'yall' 
namede bilhassa ~u fıkralar vardır: 

"Fransa ecnebi memleketlerde f1l' 
yan edildiği derecede imtiyazlı ., 

müstesna bir v:ızıyette bulunmantl')" 
tadır. HükOmet milli iktısadiyatı Jıl 
rumak i~in bir talom tedbirler aıflllf 
ve almakta devam edecektir. 

"Fransanın tahdidi teslihat konfe' 
ransında takip edeceği &iyaset on btf 

·t· temmuz tarihli muht:rada tayin ed• 
miştir. Cemiyeti akvam misakınd; 
da mukayyet bulunan bu siyast, 
Fransa 13 senedenberi bir gün J,eDJ 

Bourgeois'nın teklifinden n 1~~ 
protokolünden itibaren umumi tnh"1,t 
mukavelesinin akti tarihine knd 

tatbik etmiştir. Bu umumi taJtld~ 
mukavelesi henüı: tasdik edilnıl~ ~ 
mamakla beraber Fransanın teU\ 

1 tarzının tam bir ifadesi olmak ııııJI 
yetini muhafaza etmektedir. d' 

"Bu mukavelelerin muva(fal(ıyt 
I 

ni herkes hakeme müracaat meflt~, 
muna, karşılıklı yardım, yani etil~ , 

yet ve sclllmet pN?nsibine riayet gaf 

terilrnesinden beklemektedir. F~fl~ 
bu esaslara ne zaf ne de bitkinlil' 't• 
seri göstermeksizin riayet edec~1'~ 

Beyannamenin okunması bitt~f" 
sonra, meclis hükumetin umumi 5~ ~ 
seti hakkımdaki istizah takrirteri1'_, 
hemen müzakeresine gf'ç.ilmesint 
rar vermştir. 

OıtaKoycıle b•r yangın 0 
Dün saat 22 de Ortaköyde (118',J 

mektebinde bir yangın çıknı:ş ve ~~, 
tep binası kısmen yandığı halde ~ 
faiye tarafından söndürülmiİ~ / 
Yangının neden çıktığr anlaşıl•"' 
ını§tıır. ~at yapılmaktadrr. 
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Lik maçları 
lstanbul futbol beyetinddn: 
22-932 tarihinde Taksim stad-

yumunda icra edilecek lik maç
ları şunlardır: 

Hilal-Beylerbeyi saat 9 hakem 
Emin B. , lstanbulspor - Anadolu 
saat 10,45 hakem Şahap B., 
Beşiktaş - Beykoz saat 11,50 ha
kem Emin B., Istanbulspor·Ana
dolu saat 13 hakem Refik Os-
man B., Beşiktaş - Beykoz saat 
14,45 hakem Adil Giray B. 

GUreş müsabakaları 
Güreş heyetinden. 
22-1-932 farihinde C. H. F. 

Beyoğlu kaza merkezindeki mm

taka idman salonunda tecrübesiz 
güreşçiler arasında bir müsaba
ka yapılacaktır : 

1 - Kulüpler; müsabıkların 
isim ve sic:t numaralarını havi 
cetveUeri müsabakadan evvel 
heyete tevdi edeceklerdi~ 

2 - Tartı 12 den 13 e kadar
dır. Müsabaka tam saat 13 de 
başlıyacaklır. 

Voleybol maçlara 

Istanbul, 19 ( A. A. ) - Vo
leybol heyetinden: 

22-1-932 cuma gü nii Galata
saray klübü lokalinde yapılacak 
Voleybol maç:an: 

1 inci maç: Saat 11 Kasım pa
şa - Vefa - Kumkapı (Hakem 
Ali Ridvan B. ) 

2 inci maç: Saat 11,45 Süley
maniye - Topkapı ( Hakem Sami 
B.) 

3 üncü maç: Saat 12,30 Eyüp • 
Istanspor ( Hakem Seyfi B. ) 

Seyircilerden duhuliye alınmı
yacakhr. 

iki kulUp ayrdmamııpllr 
\·efa • Kumkapı idm:ın yurdundan~ 
Vefa kulübünün Kumkapı ku

lübünden ayrıldığına dair deve
ran eden şayiaların asıl ve esası 
yoktur. Vefa ve Kumkapı ku
lüpleri nizami şekilde birleşerek 
Vefa Kumkapı idman yurdu 
namı altında muntazaman ıne~a
ilerice devam etmektedir!er . 
Yurdun rengı yeşil beyazdır. 
Umumi kongre tarafından inti· 
hap edilen heyeti idare bu şa
yiayı resmen tekzip eder. 

Buz Uzerinde Hokey maçı 
Londra, 19 ( A. A. ) - Dün 

oynanan buz üzerindeki Hokey 
maçında Canada ekibi sıfıra 
karşı yedi sayivle lngiltere eki
pini mağlup etmiştir. Bu maç 
yekdiğerini takiben yapılacak 
olan üç maçtan birincisidir. 
Diğer iki maçtan biri 20 K. 

sani çarşamba günü Birmıngbam 
da ve sonuncusu da 21 kanunu· 
aani perşembe günü Richmond 
da yapılacaktır. 

Tayyareci Klngsford Smith 
Port Darwin, 19 (AA) -

Yanında bir Ingiliz kuryesi oldu
ğu halde 7 kanunusani de lngil
tereye müteveccihen havalanmış 
olan Avusturyalı tayyareci Kings· 
ford Smith bu sabah burada 
karaya inmiştir. 

bul ıehrinin, Anadolu ciheti Bo
ğa1lar ve Adalarla Kahtane ve 
Mecidiye köyü gibi şehre yakın 
l<öylerin de bir kül halinde ida
resi lazım geleceğine kanaat 
hasıl eylemiştir. Bu itibarla Is
tanbul belediyesi uzun bir es
babı mucibeyle vekalete müra
caat ederek Istanbulun belediye 
hudutlarının, her müşküle karşı 
koyacak şekilde genişletilmesini 
talep etmiye karar vermiştir. 

Dahiliye vekaletinin bu talebi 
kabul edeceği zannedilmektedir. 
Et meselesi gene şehir mec· 

llslne gidiyor 
Et komi&yonu, ete azami fiyat 

Eski makbuzlar 
Vilayetle belediyenin birleşti

rilmesinden sonra maliye şube
ıerinin hemen hepsinde bu eski 
makbuzlardan bulunmaktadır. 
BunJarm şubelerde kalmaları mah
zurlu görülmüştür. Bir heyet bun
ları maliye şubelerinden isteyip 
merkezde toplanacak ve orada 
imha ederek bir zabıt varakası 
yapacaktır. 

Tahriri musakkafat komls• 
yonlerı 

Yarın Akşam 
MELEK 

VE 

ELHAMRA 
Sinemalarında Gala 

ŞEN 
Müıazim 

Tahriri musakkafat komisyon
ları yarın toplanacaktır. Bu içti- ı 
mada Beyoğlu kazasında da tah
tahriri musakkafata başlaoıJma

sma karar verilecektir. 
Evvelfi tahriri mUdefaalar1 

yapllacak 
Memurin inzıbat komisyon· 

Jarmda muamele görecek me
rnudarın evveli komisyonlar ta
rafından tahriri müdafaalarının 
alınması, badehu haklarında icap 
eden kararların verilmesi dahili
ye vekaletınden \'İJayetlere ta
mim edilmiştir. 

Vali bey rahatsız 

Vali Muhittin bey rahatsız ol
duğu cihetle dün makamına gel-
memi~tir. 

lnhisarın hususi sigarası 

Tütün inhisarı ramaı:ana mah
sus olmak üzere Ahali isminde 
ucu yaldızlı bir nevi sigara çı
karmı;hr. 18 kuruşa satılan ve 
gayet zarif paketlerde bulunan 
bu sigaralar içim itibariyle gü· 
zeldir ve halkın fevkalade rağ
betini kazanmıştır. O kadar ki 
imal edilen miktar daha piyasa
çıkar çıkmaz bitmiştir ve yenisi 
de yetiştirilememiştir. Tütün in
hisarınm bu sigaraları her za
man ıçın çıkarması ve her 
yerde bulundurması çok iyi ola
caktır. 

konulması hakkında verilen ka
rara ait mazbatayı formüle eder 
ken noktai naıar ihtilAfına düş~ 
müştü, komisyon hala bu mese
leyi halledememittir. Diğer ta
raftan şubat yaklaşmaktadır. Ş~
hir meclisi tekrar toplanacak ve 
bilhassa et işiyle meşgul olacak
tır. Söylenildiğine göre tehir 
meclisi azaları et meselesinde 
muhtelif fikirler serdetmektedir
ler bir kısmı etin pahalı olduğu
nu, fc.kat bu işte ihtikar olma
dığı, bu pahalılığın mezbaha res
minin fazlalığından ileri geldiği
ne kanidir. Ancak bu zevat be
lediyenin en mühim varidat men
balarından biri olan mezbaha 
resminin daha aşağı indirilemi
yeceği cihetle et fiyatlarının da 
şimdiki gibi kalmasında mahzur 
olmıyacağmı iddia etmektedirler. 

Diğer bir kısım azada içlerin
den ayrılan et komisyonunda, et 
azami fiyat konulruısı hakkında 
verdiği kararı· tasvip eylemek
tedirler. Bir üçüncü kısımsa ef
karın mevcut olduğunu ileri sür
mektedir ve belediyenin bununla 
her ne şekilde olursa olsun mü
cadeleye girişmesine taraftardır. 

Bu fikirlerden hangisinin tah-
Jiye edeceği mecliste cereyan 
edecek müzakereye bağlıdır. 

Yalnız şckll mi de~iişlvor 

Belediye dilencilerle mücadele 
etmiye başlıyalı bunların miktarı 
bir hayli azalmıştır. Fakat buna 
mukabil gerek sokaklarda gerek 
kahve ve gazinolarda çalgı çala
rak para toplıyan eşhas çoial
maktadır. Belediye riyaseti dün 
şuabata gönderdiği bir emirde 
çalgılı dilencilerin de dilencilikten 
menediJmeler.ni bildirmiştir. 

ERNST 

stkisi: 
Mu Oscar 
STRAUSS 

Claadette 
COLBE.RT 
Clııartı• ••Gl•ı 
Mırı... 8orlı:1.-

L U.B 1 TS C ll 
PRODUCTION 

Tamamrn Fransızca sözlu 
Büyük Tem:ı~alı Operet 

l\lcvsimin en büyük filmi 

DarüJbedayi Temsilleri 
Bugün akşam saat lstanbul Belediyesi 

2ı,3o da ~ehir'll°ynİl'OSU 

Mu ta~~~~. ~ıeu ııııııııııııııı 
S. Mangbam ıı ı 

Terceme eden: 111 
A. Gazanfer 

111111111 Yakın ela : Yalova 
Türküsü ilk musikili komedi. 

Raşlt Rıza Tiyatrosu 
(Şehzade başında) 

Bu akşam saat 21,30 da (Kocama 
bir metres) vodvil 4 perde. Tercü
me eden : :\lubtar Bey 2 l ikinci kdnun 
perşembe günü p;ündüz saat 14 de ta: 
lebe m:ıtinesl (Sefile gelen) komedı 
3 perde, :ıkşam 21,30 da (Kudret 
helvası) 3 perde. 22 cuma günü gün
düı. s:ı:ıt 14 de umuma ve talebeye 
(Samson) 4 perde. Cuma akşamı sa
at 21,30 d:ı (1\oc:ıma bir metres) 4 perde. 

Şehzadebaşı 

Ferah sinemada 
Bu gece t:ım 9,30 da 2 inci ramazan 

programı şayanı hayret varyeteler 5 s:ı.· 

atlik zengin program. Localannızı lutfen 
günd?zden alınız. 

Bugün ve yarınki perşembe gunu 
saat 17,30 d:ı (Fransız Tlyatrosun· 
da) meşhur d:ınsör (l-?ouglas ve Zenci 
Heyeti) tıırafınd:ın tenzıldtlı fıatlarla hal-
ka ve talebelere mahsus 2 rnatine veri
lecektir. Bu mfü.amerekrde Zenci heye
tinin en büyük mU\·affakıyeti olan (Lou-
isiana) ı B tabloluk muazzam revliyü 
temsil edilecektir. Bu ak~am suv:ıre saat 
21.30 da. cuma günü m:ıtine 

saat 16.30 da ve suv:ıre ~a:ı.t 21.30 d:ı 
ı Ved:ı !\lümnereleri) olar:ık (Dougıas'ın 

Sürpriıleri) 

Poliate: 
Yang:n 

Evvelsi akşam saat 23,30 da 
Asmalı mesçitte f;5 numaralı 
Kıryacmın evinde gaz sobası 
dötemeyi totuşturmuş hu yüz· 
den çıkan yangın, iki oda yan
dıktan sonra itfaiye tarafından 
söndürüle bilmiıtir. 

Önce otomobiller çarpışb, 
Sonra şölörler 

Evvelsi gece Tünel başın da 
Mehmet ve Hakkı ismindek, 
şöforlerin idarelerindeki otomo
mobiller çarpışmışlar, iki ara· 
bada hasara oiramıştır. Bundan 
mugber olan Mehmet kızarak 
Hal<kıya yomrukla hüçüm et
miş ve di~lerini dökerek dudak
larını yaralamı~, yakalaamıthr. 
T abkikata başlanmıştır. 

Acuzenin Definesi 
MUellifi : Nlzamettln Na%if Ressamı : MUnlf Fehim 

Bu tabutlarda yeni 
emı iyLe boğulan 19 

padişahın 
karaeşin .. , 

-73-

Ilu düşünceyle atının başım ~evi ·ı 
rip henüz yeni istikamette kırk elli 
adım yol almıştr ki; kulağına nal ses 
Jeri geldi. Başmı geriye çevriııce yedi 
sekiz atlının dolu dizgin kendi~ine 

doğru gelmekte olduklarını gördü. 
Bir köşeden içeriye girip yol ver

mek istedi. Lakin atlılar tam yanı .. 
ba~mda gem ka~ıvermişlerdi. 

- Paşa .• Paşa! 
Şöyle bir baktı. Bu sesin sahibi 

Yedikule ağasından başkası değildi. 

- Hayır ola ağa? 
- llayıdır elbet .. 
- Ne var? Firariler mi tutuldu· 

lar? 
- He::ıüz bir malumat yok! 
- O halde, böyle telaşla nereye 

gidiyor~unuz? 

- Şcvketlu padişahın emri var ... 
- Neye dair? 
- İstanbul ~uhaşısmı Yedikuleye 

götürmiye memuruz.. 
- Fakat padişah ölmüştür. 
- Oldüyse yerine yenisi geçti .• 

Bilmez gibi konuşma paşa .. lfur<ıt ha 
nın değil, Mehmet hanın iradc!'-iyle 
tevkif ediyorum seni. 

Hadi kaybedecek vaktimiz yok .. 
Subaşı, acaba "~aka mı ediyor?,, 

gibilerden Yadikule ağasını bir süz
dü .. Fakat hayır sipahi kumandanı · 
nın yüzünde tam bir ciddiyet vardı .. 

Bu ani tevkife birdenbire bir ma • 
na da veremedi ama, ses de çık:ıra • 
madr .. 

Mimara: 
- Çelebi, hadi sen git! - dedi

Ne yapalım ... Takdir .. 
Ve ~aşkın şaşkın baka kalan mi • 

man !lelamlıyarak Yedikule nğnsryla 
at ba§t beraber geriye döndü .. 

Sokaklardan gc~enler, hahvelerde 
oturanlar, Sub:t,mın geçtiğini görün 
ce, gene her zamanki gibi hörmet gös 
terip ayağa kalkıyorlardı. Onu Ye -
dikule ağasıyla yanyana o kadar gör 
miye alışmışlardı ki, bunda bir !ev • 
kaladelik bulan olmamıştı. 

l\famafi bu hal Li"ıleliden az aşağı· 
da kafileye tesadüf eden bir atlmm 
begayet nazarı dikkatini celbetmişti. 
Bu adam bir müddet yoku' yuk:tn 
çrkmakta devam etmiş, sonra atının 

ba~mr ~evirerek kafileyi takibe baş• 
Jamrştr. 
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CELLADIN YAıJIAGINI OLDlJR. 
"1ESI ŞEHZADELERiN 

TABUTLARI . . . . . . . . . . 
O gece, yat~1dan az sonra, lstan • 

bulun fethi günilndenberi pek ender 
zamanlarda a~ılan, eski (Aya V :ırva• 
ra) kapı~ı ya va~ yavaş reze terini gı -
orrdatmı'; ve omuzlarında bir takım 
sandıklar taşıyan kırk elli adam, s<ı.

hilde sallanan büyücek bir kadırga · 
ya yüklerini boşaltmışlardı. 

Bu kadırga yavaş yarnş kürele çc• 
kerek Saray burnunu dolanmış; şim· 
di (Yemiş) iskelesinin bulunduğu rna 
halden az ileride, karanlık bir yere 

rıyorlar, birini koyuyorlardı ve .kA; 
ranlrklar içinde kımıldanan, gid 
gelen, duran bir takım gölgelerin 
nünde bir adam ellerini kaldırıp · 
rerek muttru51l tekbir getiriyor, ( 
kişi niyetine) cenaze namazı kıld 
yordu .. 

- Er kişi niyetine!. 
Ve bir tabut kaldırılıp yerine 

ba§ka tabut konulurken uzaktan çe 
kiç sesleri, takrrttlar, tukurtular 
liyordu. 

- Er kişi niyetineee ! 
Namaz kılan cemaatten 

adım ötede, kalın gövdeli bir ağ 
arka.c;ın1 dayamış, duran bir ad 
can STkıntrsıyla homurdandı: 

- Bitir artık be herif! Bitir ar 
tık .. 

- Er kişi niyetine t 
lmamın se::,i, geceye ağırlık \"e 

bir cenaze havası yayarken, ağacın 
nünMki adam, bir kaç adım öt 
medresemsi bir binanın dar kapı 
dan geçti. Ağır ve uzun adımı 

ilerledi; iki kanad:r ardma kadar a 
bir lrnprdan içeriye daldı .. 

Burası bir türbeydi. Yerden d' 
karış yükseklikte büyük bir sandu 
nın dört köşesinde dört büyük m 
yanıyor; ellerinde musaflar ilq ~of 
karşı karşıya geçmiş; sallanarak, 
nlda.narak hatim indiriyorlardı. 

üçüncü Muradın cesedi bura,
defnedilrnişti. Yirmi senelik saltanat
tan zenperest hükümdara artakal .. 
mukadder işte bundan ibaretti. 

Önlerinde me~inden fıtalar, seldi! 
on marangoz habireha çalr~orlarcllt 

- Tak, tukt. Patı Küt 
lkide bir, kapıdan bir tabut gc 

yor .. 
- Şuraya.. 

- Yok.. Buraya. 
- Hayır şuraya olacak .. 
Marangozlar kısa bir münakaş~ • 

dan sonra bir yer seçiyorlar, tabu 
yerleştiriyorlar, etrafına tahta 
parmaklık çekiyorlardı. 

Bu tabutlar da, yeni padişah 
emriyle boğulan on dokuz kard 
günahsız cesetleri vardı. 

Ağacın öniinden gelen adanı, el 
rj arkasında, türbenin içinde br milM 
det dolaştı; sonra insanın tüyle 
ürperten bir intizamla dizili du 
ta butlan saydı: 

- On yedi .. Biri yolda olsa; ed 
on sekiz .. Demek müftü sonuncu n 
mazı kıldmyor .. 

Hakikaten bu sırada dört yeni~ 
sırtlannda bir tabut ta,-ıyarak gel 
mişlerdi. Çok geçmeden bir tane d 
ha geldi.. 

- Tam on dokuz!. - diye mırıl 
dandı adam -

Ve marangozların ustası oJdut' 
anıa,ııan bir meşin fıtal~yn yakla~ 

- Artık ben gidiyorum .. Siz bil 
ğiniz gibi yapmrz .. 

- Ha.y hay .• Hadi sen git rahatı 
bak! 

yana~mıştı. B':!!l!•~::!!!!l!~~-••••-ıll 
Orada gene bir takım adamlar pey 

da olmuştu. Bunlar hemen geminin 
içine girmi~ler ve Aya Varvara kapı· 
ısından çıkanlaıırn yerleştirdikleri s:ın 

dıklan omuzlryar:ık, karanlıklar için 
de gözden kaybolmu,ıardı. . . . . . . . . . . . . . • • • • 

- Er kişi niyetine! 

- Er kişi niyetine t 

Gece yansı .. 
Ayasofyanın arka kapı!lıı önilnd~· 

ki musallalardan, tabutun birini kal· 
dmyorlar, yerine bir ba~k:ı.srni koyu-

ihtiras ve ahlAk romanı 

Be senenin 
En gUzel 

En realist 
Edebi eseridir 

Sühulet Kütüpanesi Basıyor 
yakında çıkacak 

FiYATI BiR LiRA 
yorlardı. Evet.. Tabutun biriıni kaldı•,••••••••••••..-



Şen Mülazım 1 
Nikinin her akşam saraydan gizli o
~arak kaçmast ve Fransi'yle buluşma 
sma mani olmuyor. Nikinin bu halle-

_ Maurice CHEVALiER 
. ı assa alayı mülazimlerinden Niki 

:.ı.na'nın umumi bahçelerinden biri 
ilin k d li' a ın orkestrasında keman çalan 

ten i ismindeki kızla tanışıyor; ve 
~Vişh o 1 B' ·· ,,. 1 k - r ar. ır gun ıyanaya ge en 
·talın istikbaline memur kıtaat ara 
:nda bulunan Niki, tam kralın araba 

kendi hizMına geldiği zaman u • 

~ktan Fransiyi görüyor ve kıza göz 
ltpryor. nu hare.keti bittesadüf gö • 

ten ,. .. . 
e uzenne alınan prenses .Anna 

Ilı'• 
tılalitnin af dilmesini r<ılep ediyor. 

1 Af dilmek için sarayh da,·et edi 
tn Niki h l · .. t b·ı Ilı • are \etini mazur gos ere ı . 

'l.~~k. gayesiyle prensesin gençlik. gü 

gfj;.~. ve cazibesine kapıldığım ileri 

h liYor. Fakat mülazimin kendisine 
aJrik. et aten meftun olduğunu zanne • 

ittı~ Prenses Nikiye aşık oluyor ve 
la~iınıe e\·Jenmiye kalkışıyor. 

tıatrense:sin bu talebi meclisi salta• 
art Ça ınunfık görüldüğünden Niki 
~11 ~ hilafma pren~esle evleniyor. 
~arzu hilU:na olan bu izdivaç 

aptan 

ri prensesin nazarından kaçmıyor ve 
hiddetini celebttiğinden kemancı 

kızı saraya celbederek kavgaya hazır 
]anıyorsa da aksi olarak birbiı'le:.-i ne 
karşı son derecede ısınarak ahpap o· 
luyorlar. 

Nikinin evlendikten sonra da ken -
disinin peşini birakmama.sınm eh:ı • 
bmı saraya geldikten sonra anlamak 
ta gecikmiycn Fransi prensese bir er
keğe güzel göri.inebilmenin sırlarını 

uzun uzadıya anlattrktan sonra ken -
disini cidden bir kukla gibi güzellc5 • 
tiriyor ve sevdiği ~ildı-ine bir hizmet-
te buluı~duğuna kani olarak kalbi J\ı • 
nk bir halde saraydan uzalda~ı)or. 

Filhakika netice matlup şekli w,·. 
Jit ediyor, .Niki saraya avdetinde ka • 
rısını pe-k cazip bulduğundan, hiikiı -
metin bir \'eliahttan mahrum kal thıl· 
mesi ihtimali ortadan kalluyor. Zira 
ilk defa olmak üzere genç çift y::ıtr-~
lannı birleştiriyorlar 

Claudette COLBERi 

........... ••mmz:: ... Nefis bir Türk masalı -ııııME:::m:::Ellrm-•iB 

l' .. b~ Uaş tarafı dünkü s:ıyımızda) 
--r ıy . d qakar esın en, hizmetinden, sa· 

di, 1( •nden çok memnunum ) de
dıtı ~cası söz verdi. Hemen ka· 
klltt aptana müjdeledi. ( Seni 
tıa ardım ) dedi. Kaptan kadı· 
etti.Ço~ ditler döküp teşekkürler 
tnUşt.. esnada çobanları öl· 
tatı u. Kadının tavsiyesiyle kap. 
ka~t Yerine çoban yaptılar. Artık 
~Oıt a~ koyun güderdi. Çiftçiyi 
tnertı atandırmıştı. Çiftçi hem 
etnıi ~~ndu, hem de artık itimat 
kurt~ı~ Kaptan gece gündüz 
~Öyü ~ • Çaresi düşünüyordu. O 
•ki e~i ıkı geçidi vardı. Oralara 
tan b~ adam koymuşlardı. Kap 
bitişlll 1~ ~eçit bekçisiyle tanışıp 
'1irar e 1

1
stedi. Ara sıra oraya 

t • on Qtdiye ara süt, kaymak, huzu 
}'~r, ko ederdi. Beraber yemek 
~ır sure~~furlardı. Artık teklifsiz 

a bir : gıder gelir oldu. Dag~ • 
gun b' \teçhile ır arı huldu. Usulü 
Petekleri aldı. Bekçinin 

Toplıyan: Kastamonu meb'usu Velet 
evine götürdü. Bekçi daha varsa 
toplamak üzere beraber gittiler. 

Ormana dahnca fırsatını bu-
lup bekçiyi basakladı. Sesini 
çıkarmadan canını çıkardı. Bir 
çukura hkdı. Yüzüğünü alıp ka-
rısına götürdü. (Erin bana şu 
yakındaki köye gitmiye izin ver
di. Nı,an olarak işte yüzüğünü 
sana gönderdi.[l]demiıse de kadın 
ihtiyat etti. Kocasını görmek is
tedi, onu da çaresiz ormanda 
aslına kavuıturdu. Artık selbes
ce (2ı geçidi geçti, deniz kena
rına indi. içi halk dolu bir ge
mi o esnada oradan geçiyordu. 
Bunun imdat işareti üıerine ya· 
naşıp gemiye aldılar. Kaptan 
babayı tabii tanıdılar. Halini 
sordular. Başından geçenlerin ba
zı cihetlerini anlattı. Hayretler 
içinde knld1lar. Bir ay Karade
niıde yürildükten sonra sahile 
eriştiler. Geminin sahibi kaptan 
babayı bir vaaıtay a Baaraya 

6 No. lu Ocak 
Arkadaşları 
Majik sineması, yukarıya yazdığ1 -

mız serlevha altında değil, fakat en 

Çanakkale 
Teli England (Inglltereye Söyle) 

Bundan bir haylı evvel, (VA l\IT) ı lerde bulundu, ,.e Türk~e bir sen ar • 
iptidai bir mektep talebesinin bile ya ismi (Tell England) yani (İngiltere- yoyla, (Tell England) filminin bazı 
pamıyacağı basit bir harf hata.siyle ye söyle) olan, Iord Askit'in oğlu ta - kısımlan birleştirilmek suretiyle bir 
N. 6 Ocak arkadaşları serlevahsr al- rafından İngilizlerin Çanakkaley~ film yapılması esru;lannı ileri süre• 
tmda, meşhur sahne vazu Pabst'in beyhude ve lüzumsuz bücumlarını rek, Türk askerlerin·in bu i~ yardı • 
bir filmini göstermektedir. tenkit eder bir mahiyette yaptığı bir mını temin etti. 

filmin lstanbulda gösterilmek üzere O gündenberi Karadeniz boğazı • 
Pabst'in en son yaptığı bu ~5er, bulunduğunu yazmıştı. nın Kilyos sahilleri bu akşamdan fü .. 

bundan evvel yapmış oldukları mese- Bu film, haddi zatında Türk aleyh haren gösterilecek olan Çanakkale fil 
la (Dilenciler operası) yla kabili mu- taııı değildi. Sadece İngilizlerin lü. minin 'l'ürkçe pnr~alarını yapan as· 
kaycse değil. Yegane rnuvaffakıyeti, zumsuz bile olsa. emre itaat ederek kerlerimize sahne oldu. Sonra bura• 
mevzuun yeniliğiyle maden kurusun- kahramanlık gösterebileceğini Mdia da çekilen filmler {Tell England) 
da baygın yatan çocuğun atla göz gö ediyordu, !çerisinde tek tük, kii~iik filmine eklendi. 

sahneler de ,·ardı ki, bunlar da. mü- * * * ze gelişleri, Fransız madencinin deli-
sademelerde Türk askerlerinin yara Filmin lstanbulda yapılmış olan 

rerek kendisini kurtarmıya gelen Al- lanıp- öldükleri gösteriliyordu. kısımları sessizdir, ve bu kısımlarda 
manın üstüne atılrşı ,.e Alman tahlisi Pek tabii, bu film, bu şekilde gös· bazı zevat roller almışlardır. Henüz. 
yecileri yardıma koşarlarlı:en Vltkop- terilemezdi. Filmi sa.tın almış olan - filmi görmediğimiz için kendilerinin 
un knısmın otomobil arkasından ge- lar da esasen bunu biliyorlardı. ne dereceye kadar muvaffak olclukla 
lişi ve yüzündeki manadan ibarettir. Bunun içiıı, filmin sahiplerinden rrnr bilemiyoruz. Bu hususta görü~le-

birisi kalkıp Ankaraya gitti, Askeıi rimizi ,.e filmin tenkidini okuyucula .. 
Pabstin maden amelesini mevzu makamlarla temasa. girdi, teşebbüs • nmıza aynca bildireceğiz. 

~d~ınıduyunca,~~~şeri~şah~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ser yaratacağını zannetmiştim. Fa • 
kat, gidip filmi gördükten sonra, mev 
zuun, son günlerde artık en adi ma. • 
halle poJitikacılannm ağzına. düşmüş 
olan bir Fransız ve Alman yakınlaş

masına matuf olduğunu esefle gör • 
düm. 

Pabst, her zamanki kudretini, bu 
filmde sadece resimlerin al ıııışında 
göstermiştir. Dir sahneden öteki sah 
neye geçişler, deliren madencinin 
sahne"i müstesna, en iptidai şel ... ilde -
dir. Motor işlerken rap, birdenbire 
duruyor, ve bir mükaleme geliyor. 
Bu mükalemeyi de anlıyana aşkol -
sun dernek lftzımdır. 

Zira, bu filmi bütün mnnasiyle an 
lıyabilmek için hir insanın .Fransız
ca, Almanca. ve filmin de mevzuunu 
en·elden bilme!-'i li'ızım. Çünkü, film 
gösterili:r.ken bir çok mükalcmclcrin 
Türkçeleri gösterilmemektedir ve 
gösterilenler. de yanhştır. Kü~ül{ bir 
misal fakat büyük bir hata olarak 
maden kuyusundaki koskoca at i~in, 
tercüme edilen yazılarda {Eşeli) de· 
nildiğini gördük. Hiç olma.ı.sa buna 
(Katır) deselerdi, hatanın tesiri ,.e 
~iilünçlüğü bitaraflaştmlmış olurdu. 

• • • 
6 numaralı ocak arkadaşları, ya -

pılış itbariyle çok güzel fakat mana 
itibariyle basit bir propaganda filmi· 
dir. Pabst'in beşeriyet mnnasını bu 
kadar mahallile~tireceğini ümit et • 
mck istemezdim. 

la. 

gönd~rdi. Evine gelince karısını 
mal elbisesi giymiş, çocuk
larının boynu bükülmüş bir hal-
de buldu. Saçı sakala karışmış, 
hem beyaz olmuş, gözü çukuruna 
girip çapaldanmış, yüzü buruş-

muş, beli bükülmüş, bilsbütün 
değişmiş bir halde gördüklerin
den tanıyamamışlardı. Kendini 
bildirince aile bittabi çıldırasıya 
sevindi. Artık dügün bayram 
ettiler. Çünkü kaptana ait mal
ları ailesine teslim edenler (ar· 
tık knptan babayı göremezsi
niz.) ciye müphem bir lakırdı 

söylemişti. Görünce yeniden 
dünyaya gelmiş gıbi sevındiler. 

(Hen onlara hayatımı feda et
timdi. Hnlctaala da beni en müt-
hiş felaketlerden kurtardı.) De
di. Hakikaten o felaketlerden 
kurtulufu birer mucizeydi. Fakat 
vücudu haylı sarsılmıştı. Adeta 
tanınmaz bir hale gelmişti. 

Kaptan baba bir kaç gün din· 
lendi Bir sabah sahilde yaramy
Ja birleştiği yerde ber mutat soh
bet c=derken maliut ihtiyar çıka 
~eldi. K .. ptan baba tamlacak 
b r halde, bir ıima da dciildi. 
Gene (gemisini altı aylığına ba· 

Tunus Haydutları 

Theo Shall il& Ellen Richter 

Rene Bertel, Paristen kalkıp, am• 
caı;;ınm Tunusta Araplann hücumu .. 
na maruz kalmış olan madenlerine 
yardıma gitmiye karar vermiştir. Ya 
mnda amcasrnın böyle bir hücumu 
tahminen ev\'elce sevkettiği mlihim -
mata ait evrak da vardır. Ye o gece 
hareket edecektir. 

O akşam Rene sokakta taarruza 
uğrıyan bir kadınt kurtanyor. Kolet 
onu e,·ine götürür, uyutur, yanındaki 

na kiraya verecek kaptan içi
nizde varmı ) diye sordu. Kap-
tan baba hasmını derhal tanıdı. 
Gene bin altına pazarlık ettiler. 

Her ne kadar karısı menet
mek isledise de dinlemedi. ( Ben 
o zalim ihtiyardan öcümü (3) al
madıkça birakmam ) dedi. Söz
leştikleri gün iskelede ibti} arı 
bekledi. 

Zalim ihtiyar dinç. çevik, se
fer elbisesiyle çıka geldi. Ber 
mutat kölesini ve yol eşyasını 

da getirmişti. Açıldılar, mabut 
cezireye eriştiler. 

ihtiyar sev ndi. Hemen inci 
kuyularına gittfü~r. ihtiyar gene 
kaptanı kuyuya getirip inci top-
lamasını tekiif elti. Kaptan ( E
fendim! Ben ömrünü denizde ge-
çirmiş bir adam.m. Kara bece
remem. Bir kere siz bana yolu
nu göster.niz. Ben sonra istedi
ğiniz kadar çalışırım ) dedi. ih
tiyar ( kaptan! Ben ömründe ka
rıncayı bile incitmemiş bir ada· 
mım. Kuyuda bir muhataraya 
uğrıyacağını bilsem teklif eder
miyim. Bu kuyulara ben kerratla 
inmiş çıkmışım ) dedi. Kaptan 
da efendim! ~en de işte sizin o 
a ıtıklağı .ı:ıı, uıulünuıü bildiiim· 

vesikalaııı alıp, rakibi Fereroya tesli • 
me gider, fakat yaptığı hareketten 
müteessir olarak evrakı vermeden ge
ri döner olanr biteni Reneye anlatır. 
Rene de onu beraberinde götürmiye 
karar verir, yanlannda, haddizatında 
karısının elinden kaçan fakat kendi• 
ısini tercüman Ye kılavuz olarak tanı· 
tan Dupon vardır. 

Marsilyada, polis, Reneyi, amcası· 
(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

den bakıp ta ona göre çalışmak 
isterim ki acemilikle yanlış ve 
abes bir iş görmiyeyim ) diylnce 
ihtiyarı şüpheye düşürmemek 
için daha ziyade ısrarı muvafık 
bulmadı. Kendi kendine ( diğer 
acemiler benim inci harmanım
daki körpe midiyeleri de nafile 
çıkararak hem midıyeler telef 
oluyor, hem de zaman zayi olu· 
yor. Şu herife anaç inci midiye
yelerin ~rneğini göıtereyim de ba
na bol bol en alasını çıkarsın ) 
diye düşündü. 

(Bitmedi) 
-----------------
[ ı] Eskiden ya?.ı taammüm etmedi-

ğinden insnnlar ınnk::ıdını nnlııtmıık için 
türlü \'asıınlara müracaat ederlerdi Ha
kanlar kendi okiarını bir ne\·i işaretle 

kerterlerdi. (1 !atta) okumak) ok aslındnn 

derler. Kezalik birisine kendi, Yüzüğü 
nü vermek ona aman \'ermek demekti, 
Yüzüğiiyle h:ıber ~öndermek haberin 
kendi t:ırafından gittıfini anlatırdı. 

{2 (Selbe5) l:ıfzı d:ı manası d:ı deği
~erek Türkle:en kclimell·rdendir. Aslı 
(Serbazı dır ki hiç bir ~eyle mukayyet 
değil reyinde müstakil, kimsenin hük
ınlinde değil, demektir. Bizim k~tiplcr 
((eı be~t) di\'e mıkOs bir tarzda tahrif 
etmi~ler. Halk (selbes) der. Öylece yaz· 
mali. lhımdır. 

[3] öç - kin, intikam' ki Istanbulda 
bu makamda ( ben ondan hıncımı alı-
rım ) deıler. · 
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Haber aldığımıza göre, pek yakın
da, Istanbulda, üç Fran ız mn il<i~i • 
nası gelecek ve bir konser verece' leı
dir. 

Bu artistler Da.ny Brunschwig, 
Andre Huvel:n, ve madam Hu,·clin .1 
dir. 

San'atkarlar, önümüzdeki cunıar• 
tesi günü saat 18,30 da Glorya sine. 
masında zengin bir programla bıı oda 
musikisi konseri vereceklerdir. 

Programda koman n viyolo11::1el 
j9in eski parçalar, Boismoutier, Bre. 
,-aı, Loiller, Habanera de Ravel'in e
serleri heyecanlı (Nocturne) le Lili 
Boulanger ve n;hayet Albert Rou ~ el 
in triosu vardır. 

lstanbulda ilk defa olarak çalııla• 
cak bu parçalnrın şehrimiz musikıisi 

amatörlcı i ta1ıtfından lezzetle dinle. 
nece !in: iim1t ediyoruı.. 

San'atkarlardan Dany Brunsch • 
wig vi)olonsel, Andre Huvelin keman 
ve madam Huvelin piyano çalnıal~ta. 
dırlar. 

Brunschwig kemandan birinci mi:• 
kAfatı Lefort sınıfında aldı, ve Paris
te, vilayetlerde ve ecnebi memleket . 1 
lerde konserler verdi. Kaıand1ğı mu• 
vaffakrytler onun derhal en meşhur 
keman üstatları arasında yer alma • 
eına sebep olmu~tur. 

Brunschwig dünyanın en tanm • 
mtş musiki~inaslanyla beraber caldı 
ve Italya, Isviçre, Holanda, Bei~ika. 
Yugoslavya, Çsoelovakya ve A,·us ~ 
turyayı ziyaret etti. Her gittiği yer· 
de milııckl itler kendisini fevkalii.de 
takdir ettiler. 

Brunschwig Jacqu~ Thibaud'la 
Georges Enerco'nun talebesidir. 

• • • 
Pab.!t Fransız muharrirlerinden 

Pierre Benoit'nın Atlan tide isimli e. 
serind fi1me almak üzere Afril\a~·.:ı 

gitm:ştir. Hatırlardadır ki bu eser, 
eessiz film zamanlarında da filme a. 
lmmı~. lstanbulda da &'Österilnıiş ve 
büyük blr muvaffa.k.:yet kazanmıştı. 

Filmt bogtlnti.n taıammı' rejisörlerin
den Jacques Feyder yapmıştı. ll.ıkn • 
hm Pabst nasıl yapacak? 

Atlantide filminde rol ala~akıar 
arasında Brigitte Helm, Pierre Ulan
cher, Jean Angi!lo da vardır. 

• • • 
Henri Bemstein, Mar-ie Betle'in 

ba' rolünü oynıyacağı bir filmin sc• 
naryosunu yazmaktadır. 

• • • 
Paramount ~rketi 1932 sene!.i jçiJt 

f11 filmleri yapacaktır: Topaze, Jazz, 
lnci, Arma Karenitı ve muharrir Pi. 
erre Frodair, Marcel Achnd, Snint 
Granlu'nin eMrleriyle Vilmetz'in bir 
eperetL 

• • • 
Almanyada kaç sinema var? ~Öf• 

lJyelim: Tamam 5057 sinema. 

• • • 
Brlgitte Helm kocMından ayni • 

. 
11 bir şirket te('ssüs etmiştir. Ill{ ~e51i 
arapça film, Ahmet, Mehmet Alı4u'• 
lah ve Fatma Hüseyin tararından rev 
rilecektir. 

* • • 
{Pour vous) sinema mecmuası Ul31 

senesinin en güzel filmi hnngi~i diye 
nçt1·1 bir mUsnb::ı\aya şu cevaplan 
:ılmış. Kazananları ve Istanbulda ı;ös 
teri! miş olan lan aldıkları reylerl1! 
yazıyoruz: 

Milyon 172 rey - Maryüs 170 rey 
- Cennet yolu US rey - Mütte:lem 
kal!unrz \'e Bedavacılar şahı 60 rev 
- Baskın 40 rey - Sevgiden s<ınra 

40 rey - Da!•tllo 33 rey - Da'fid 
Golder, Aş!i resmi geçidi, Yanl'l( kalp 
ler, Öldliren adam 20 ~r rey. ..... 

Polonya.da (Yeşil hayalet) (ilmi • 
nin göJıtcrilmcslni menetmişler. Ee • 
hebl de tllmin sinirleri fazla tahril\ 
edici olmasıymrş. 

* .... 
Meşhur serili filmlerden "l'~··•<'mn ' 

nın son s:ıhnelcri de almmr~ bitmiş • 
tir. Yn'n rla "'ö·ecc;;.iz. 

Gümrüklerde eşya 
nasıl muayene 

edilecek? 
Gümrülslerden geçen itha1at 

ve ihracat eşyasıom fimdiye ka
dar tamamı muayene edHmiye
rek yi.'zde beşi muayene edil
mekte jdi. Bundan on bet gün 
evvel gümrüklere tebliğ edilen 
bir emir1e muayenelerin yüzde 
beş üz.erinden değıl tamamının 

açı arak yapılması bildirilmiş n 
bu suretle muamele yapı'mıya 

baş anmıştı. Fakat ticaret ve sa· 
nayi odasını bunun nrnhıur an 
hakkm~a ve~A.etin nazarı dık
katinı celbt.tmiş o'cuğundan oün 
de gümrül lere yalnız bir emir 
gelmi,tir. Eu emirde itballt et· 
yas•nıo aon t-mre tevfikan mua-
ytne } ap rr.rsı ihracat ~şyası· 

nında evvelce olduğu gıbi mua· 
yene .. ~;ı""'""'; hil-t"r ""·~t r. 

Husuaı va u. cu.a"a Serrlae· 
faln m• -e~a·u erasırıda 

b'r temas 
Seyrisefo u ş etme müdürü Bür

banelf n bey hususi va cularla 
temaı ederek eşyanın yükleme 
ve boşaltma masraflarının mal 
sabip!erinden ahnmaıı, yalcuların 
vapur kayıklariyle nakledilmele· 
rini, gllmrük idares ne üç mani
festo yerine bir manifesto verile
rek tasarruf temini teldıf etmiş
tir. Hm.usi vaı:urcular birliği 

cumartesinden sonra toplanarak 
bu teklıf etrafında bir karar ve· 

mak lstiyorınu~ Sebebi? Artık b•i• • recektir 

mış. • • • ı 
Conrad Veidt, Rasputin'in hayatı· - B Ü R S A 

nı tasvir eden bir filmiat baş roliinii ı;;---------------1 
oynıyacaktır. ı 19 K. sani 93] Aç ıh t..spaadl 

• • • 
Dolores Del Rio hastaydı. Iyiicş• Kambiyo 

1-ran 17. Frangı 
ti. iŞmdi (Cennet kuşu) ıs·mli bir fil. 
me başlıyacak. RejisörU King \' idoı· 1 ln~ili7. lır:ı~ı l'r 

1.(. nıu~11t>ll ı o'ııı 

dur. ı .. • • • 
Meşhur haydut Ja!< Di:ımoncl'un 

hı:ı) atı filme alıınacak. Baş rori. pcl; 
tabii George Bancroft oynıyncal;tı r. ı 

• • • 

l.lreı 

ı cl~ı 

r rıh., ı 
s. 1 rank 

1 C\'4 

! lor n 
Knron 

Mata Hari'den sonra Grct::ı G:ırbo • • 
(Blnck Oxcn) isimli bir film yapa · 

" .. 
~ili ne 
l'ezcta 
Mıır 

• • • 
~ahas Sfen •s film) İ"im 

c====:===-=::;;;======~====-==:::=== 
nı ka !etmek tühmefylc tc\ ,ifc kal • 
kar. Bu oyunu da oynı.) nn Fe rcro • l 
dur. Fakat Dupon Renc.>i kurtarır 

otomo!Jille kaçarak Cenorn<lan \'apu • I 
ra blnmiye muvaffak olurlar. \ nııur·ı 
da Ferero'yla Düponun knnsı dn var• 

dır. 1 
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Tunusa gelince, Ferero bin bir ça • [ORSA t. f:iCi 
reyle onlan ynlmlamıya u;!raşıyt a Altın 

19 
6I 

da bu üç ahp:ıp çnrnşlar },urtulur ar l\lccıdhe 1:14;1 4sl 
eephaneleri de ılt ~cçiı ere~ v.ı;ı:ı~ ett> Bankonoı ~ 2R~ 2:-ı 11 

hakim olurlar. 1-..-----------• 

(iünün Muhtırası 

Takvim - Çar~nmba 20 :\ı\nunusani 
1 incı a\ 19.32 12 Ramazan 1351 :\enenın 

e<;en ~ünleıı 20 kalan e:ünler ::ı4J 

Güneş - 1 >o~u~u 7,23 ı arışı 17.7 
Namaz vakitleri - Sabah 7 2.t· 

U~le 1224 ıkindi 1452 ı\kşam 17,7 
Yııtq 1841 m~ak !'i.SO 

Hava - 1 laraı et :ızamf 4 5, asgarf 
l derece Bu~ün rÜZj!:Ar poyrazdan ese
cek ve hava haFif bu'utlu olacaktır. 

1 Radyo 
----~ ------

lstanbl.11 radyosu 
6 dan 7 ye kadar gramofon, 7,30 

dan 8 !10 a kadar Artnki efendinin işti· 

raklyle saz. 8,.10 dan 9 • kadar gumo· 
fonla open ,9 dnn l O a karlar Belkıs 
hanımın iştirakiyle saz, 1 O dan 10,30 a 
kadar c111bant 

Avrupa radyosu 

Bugün 
20 K. sani 

Hell&borg - (2. 44 m. 75 kilo
~ at) 9.30 cımna~Lik - 12,40 Beri inden 
nakil - 14,05 orkestra - 17 ,25 orkes
tra - 20,45 Joze( Mesner tıırafıntfon orı:ı; 
konseri - 22, 1 O da Toreador opera 
komik - 23.10 Berlinden nakıl. 

Viyana - 1517 m. 20 kilovat) 18 
şarkı ve pi) nno solosu - 20;30 halk 
konseri - ~2,05 de radyo için yaoılmış 
hususi tiyatro - 23,15 Viyana musiki 
ı.on~eri. ~:ırkı ,.e musiki. 

Lahtl - t J'l9<> m. 54 l; ilovat• 18 
çocuklar için ş ~rkı ve masal - 16.40 
l.eman - 20,05 tiyatro - ~0,40 orlı:es· 

tra ıle dnns 

Eu~apeşte - 1550 m. 23 kilo 
vali 1O,15 kon~er - 13.05 konser -
17 konser - 18 50 crio konser şıırkı \ e 
keman - 21.40 Çıgan or . csırası -
23 l 5 fa majöı ve re m;jör dört kişılik 

musiki - 24,15 d:ıns musi ı i"i· 

Roma - 1441,4 m. 75 kılovat 

18.3 şarkı ı.onseri 18.45 konser -
22 opera. 

Varşova - t141l m. 158 kilo· 
vat 13, 10 dı ba$lı\ or - ı 8 3j halı. 
musikisi - J 9 J O de h:ıl · mus kf!l (m:ı· 
bat) - 22.:10 M:ırco tar:ıf ndan hem an 

re.ital - 24 d:ıns. 
bUkreş (3905 m. 16 kilo\'at) 18 

radyo urke.trısı - 19 10 operet parça-
ları 20 40 opl'r:ıdan naı.. il. 

Pras;a !4Hı m 60 kilovat) 18 10 
kuklalar - 2030 Pızen tıya osundan 
nakıl lfllaurc Les o) 2.1,15 :-iokoılar içın 

ahenkli ıdman talim eri. 

Moal(ova - 0481 m. 40 kılo
\&t 18 den 20.30 a kadar. 

Moıskovıs Stollne - 1437,5 m. 
kil o vat l 7 den ~:ıac 1 c adar. 

Yarın 
21 K. sanı 

Hellsbera - 274,4 m. 7S kilo 
vat 9,.fü cımn:ısıık, llerlinden naklen -
14,30 pl:ı" - 17,15 o Restra konseri -
20 lnıı;ilizce dersi - 21 dans musikisi-
2:~ havadisler. 

Viyana - (5 ı =' m. 20 tdlm·at) 
13 40 plak 14 lıa\."ııdis - 16.30 ço· 
cuklar içın - 17.20 Fransızca nıuscha
be 17,45 P:spe ıınto, - 18 konser-
19,. O ()pl'radan naklen: Nibt'luııgen'in 
) üzüj!;ü - ~3.45 oı kestra l..ı)nseıf. 

Lchtl - (1:196 m. :'i4 hilovat) 
18 klın er - 18 25 koııfcrıın~ - 19.15 
\ iolon(el komcri - 20.0S ~aı la -

21.~0 orkestra. 
Roma - (441 4 m 75 kilovat) 

J 8 SO şar ı konseri - 22 sen fon ık kon 
ser. 

Var şova - (1411 m. 1 :i8 kilo
\ at) IJ,U5 Rus muci is - l b 50 ço· 
cu klar için - 1 ;-,~O - .Fronmca der· 
si 21 15 halıl mu~ık - 2:l:;O dans 
mu~i ~; 

Bi.Hıreş - • 90,5 m. 16 1 tlo\nt) 
18 o.J.;e~cr - 21 ~:ı kı - 21,. O sen 
tonik kon<er - .. 2 ~ onrer:ı ~. 

p, aea - 1481J m. 60 kılov:ıt) 

18 30 çorn' hr için - 21.10 !:ıl.s on 
~o o - 22 :ıo piyano - 2:-l, 15 org kon 

ser 
JO hova U481 m 40 k'lovatı 

18 c..en .. u.... ı adı ncşrıı .. t 
csko~a 5 e fno - l4~i,!'i m. 

25 O\tl.ll ı. t.kn at 1 e ka ıı ncş 
ri~ aı 

Eu 3pcş.e - <550 m 2.~ k lo 
\'it\ 18,. O J.\ acar halk mu.ıkiil -
19,30 Minyon operillL 

Tefrik• vld Gol der 20 

Yazan: lren Nemirovaki . 
Gol erin cevap vermediğini 

görünce gözlerini kapatarak ili· 
Ye etti: 

- Azizim, hakikaten kadınları 
tanımıyorsunuz. Tol<atlesaydmız 
belki bu bareketinızın yeniJiği 

onu vazgeçirebilirdi. Kadınlara 
karşı nasıl hareket edilmek lA
z.ımgeldiiini tayın pek güçtür. 

Golder, cebinden cüzdanını çı
karmıştı. Onu, elinde eviriyor, 
çeviriyordu. Şahsi eşyalarınm bir 
kısmı gibi, bu eski, siyah bir 
cüzdandı. Bir taraftan dikişi sö· 
külmüştü. içi banknotla doluyC:u. 
Birdenbire, Go!der, diş'erini sı

karak cüzdanı masaya vurmıya 

başladı, sonra,durdu, cebine koy· 
du, kalktı, Hoyos'a iri vücuduyla 
iterek geçti ve: 

- işte benim tokat!arım, dedi. 

ON YEDlNCl KISIM 
Her sabah, Golder bahçeye 

iniyor. bir saat kadar çardak al
tında geziniyordu. Yavaş yavaş, 
adımlarını sayarak yürüyordu. 
Ellinci adımda duruyor, bir ağa
ca yas anarak, güç.ükle, derin 
bir nefes ahyor, ağzını, deniz 
havaıına doğru açıyordu. Sonra, 
tekrar adımlarını sayarak yüril
m"ye başlıyor, bastonunun ucuyla 
çakıl taşlarını itiyordu. Arkasın· 
da kurşuni renkli bir palto, boy· 
nunda bir atkı, başında eski bir 
şapka vardı. Bu halıle Go'der, 
Ukraynalı eskici bir yahodiye 
benz yordu. Baz.an, yürürl< en, 
umurunu, enhnda ağır, içi etki 
do;.. t.ir ~··•~ warMlf"' pbi- kal· 
dmyordu 

O iÜn, saat Uçe doğru ve 
ikinci dda o larak dıtarı çıkmış· 
ta. Hava fevkalade gUıeldi. De· 
n·ıe karıı bir sıraya oturdu. Eo· 
'un attı ısını gevşetti, pardeıtl· 
ıunun ilst dı ğmelerini ç&zdO, 
tedbirli bir nefes aldı. Fakat 
kalbi muntuam bir ahenkle çar· 
pıyordu, yalnız, nefes darlıtının 
şehıkle ıefır esdaamda çıkardığı 
şik ivetli, hafif ıslık du·am edi
yordu. 

Sıra ı;t'lineşin altındaydı ve hah· 
çe, şdfaf, ze\ tin yağı gı bi sa· 
rımtrak bir renk içinde sakin, 
uyuyordu. 

ihtiyar Golder gib?erini kapa· 
dı, daima buı gibi o an ellerıni, 
mahzun fakat rahat bir iç çek ş 
le dizler.ine uıattı. Harareti ıe· 
viyordu. Şüphes' z Par ste, Lond
rnda hava her ath.. O gün, 
Go'marm müdürünil bekliyordu. 
Bir ak~am enel gel~ceğini bil· 
dirm'ş'i. Bu, onDn için hareket 
işaretı demekti. Allah bilir ne· 
releıe gidecekti. Ne fena ... Bu
rada hava pek gllzeldı .• 

Çakıllar tistünde bir ayak se
si c.uyuldu. DöndU, ve Lot.venin 
geldiği gördü. 

Loeve ufak tefek, burn~uk, 
sap s:ırı yüzlü bir adamdı. Elin· 
de l:oc:aman bir çanta vardı. Dı z· 
leri bükülerek ilLr ıyordu. 
Lo ve u2un müddet Go'rna r şir
lcetinc.e memur'u < edıyordu. Şim
di, beş seneye yakın zamandır, 
müd ' r o muşlu. Fakat Go derin 

bir hd ış yle gene eakıc.ien oldu· 
~ u ~ bi, ıçin "n titrcdiğ" ni ci.uyar
cıı. S nirlı sın· rlı gli erek, ıki 

büklüm, yaklaştı. Go' er, Mar· 
~ t s'ün kfnd s ne sık sık tel rar 

ett ı ği şu !!Özleri hatır.adı "ıen, 

yavı um, kcndi11i bOyülc bir it 
adama ıaDDediyorawa, fakat H• 

Nakiede:n fa---.-
spekulasyon yapan birisinde 
başka birşey değibin. Sen" 
adam seçip bulmak kabiliye 
yok. Eütün hayatında yalnız, te 

başına kalacaksın. Etrafında be 
serserıler, dalavereciler bulun 

cak." 
Golder, sıhhati bakkmda b 

suru sual kekeliyen Loevey 
birdeobire sordu: 

- Niçin geldin? 

Loeve sıranın bir ucuna ili 
çantasın! açarak: 

- Heyhat, dedi, anlatayuP· 
Rica ederim beni dıkkatle di 
leyiniı.. Fak at belki de s6yliy 
ceklerim si :ıı yorar, istersen· 
biraz daha bekliyelim, zira h 
vadis er ... 

- •• Fena değil mi? 
Allah rızası için ~ukaddemele 
falan bırak· SöyHyeceklerini 
açıkça söyieyiniL 

- Peki efendim, Peki. 

Loeve çantadan bir sür6 ki 
ğıtlar çıkardı, birşeyler aramıy 

baıladı. 

- Bu mektup da nerede, bula 
mıyorum.. Hah, işte, mfisaad 
edermisioiz.,? 

Golder, mektubu elinden şi 
detı e çe"ti. 

- Ver bakayım. 

Golder mektubu aldı, okudıJ 
sesini çıkarmadı. Fakat Loev 

dudaklannın hafif ce titrediğin 
hissetmişti. Beyam itizar ede 
gibi: 

- Görüyorıunuz. Y"'• dedi, · 
be!i gel nce hep birden geii 
Geçen gün, boruda, Nevyork 
son darbeyi vurdu. Fakat had 

di zatında bu mesele badise'er 
tacil etmekten başka bir şe 

yapmış olmuyor. Her halde bun• 
intizar ediyordunuz :ıanned 
rım. 

Golder onu dinlemiyordn. 88" 
şmı kaldırarak: 

- Ne? Dedi, evet.. Nevyork" 
tan gelen rapor nerede? 

Loeve kağıt aranı tekrar karıf 
tırmıya başladı . Golder, elinid 
tersiyle onu itti. 

Yahu, dedi, ne diye bull" 
ları sıraya koymadın, 

- Daha şimdi geldim efell6 
dim onunla uğramadım. 

(Bitmedi) 

'ehrlm zde parattUt tecrUb.-' 
lerl yapılacak 

Franıanın tanınmış paraşutcil' 
!erinden M. Aleksandr V estr• 

ile M. Röoe Vensan şebrinı ~ 
den geçerek Eskişehire gitaı r 
!erdir. 

Fransız. miltehassısları Eskit6' 
birde para~ut tecrubeleri y•~ 
hl tan sonra perşembe günfi ıeh
rim ze döneceklerdir. 

Fransız mütelıass sarı şehrY 
mizde de Vecihi beyin tayysre-

sivle bir rar:ı~ut tecrübesi .,.
paca klar ve Velicf endi ça yırıodl 
ye:-e İnfc~klerd'r. 

Estern memurlarının rn••_. 
lerı kes idi 

Eslcren telgraf kompaD'/~fl 
memurları son buhran dolayı••~ 
le maaşlarından l apılan teokib' 
'! ·· "k' tet-c.:o ay sıy.e şır etı protus \J 

mişlerdir tirket verdiii ceV~~ 
bunun buhranın tabii bir netıC 
oldujuau bildiımiıtil'. 
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[Memleket Haberleri j Jgilterenin Mahkeme ve icra ııanıarı 1 
'rekirdağında bir kÖy• ihraç ettiği latan.bul 4 üncü icra memurlu • üzerinde camek!n zemini çi~ekli kir- Kütalıya lıukuk lıakimliğinden~ 
)tl d ğundan: gir çini W, bahceli aynalı lak vardır. 1\Iüddei kiltahyanm ha.mdiyc ma• 

Yar ım ve tasarruf Alt1n Mehmet Arif beyin Yunan teba. Yemek salonundan diğer bir salona hallesin en katip 1.ade kı7JI 51ddıka. 
sandığı yapıldı lngiltere 1931 senesi içinde, smdan Miltiyadi lstambol~ efendi • geçilir beş oda bir helası vardır? Ü·ı hanım ile kocası elyemikametk~hl 

T k' d den borç aldığı )irmi dört bin sekiz çüncü kat: Karton piyer bir salon bir mechul pa7.arcrkh kör rüstem oğlu 
y' e ır ağı valisi Fahrettin be- yabancı memleketlere 116 mil- yüz liraya mukabil birinci derecede oda ve bir büyük salon iki oda bir ha furuncu şemsettin arasında mütekev 

8;; ~e~l.~i üzerine, idarei husu· yon İngiliz liralık albn ihraç et· te'm.inat gösterilen boğazfçinde Kuru mam bir hel! odamıD birisinin dova.·ı vin boşanma. davasımn ğtyaben icra. 
eı Yı ayat kanununun 78 inci miştir. çeşmede Kunıçeşme caddesinde atik ri ve tavaıtlan kadife kaplı ve diğer IHlmmakda olan muhakemenin müd· 

~addesinin 4, 5 ve 6 ıncı fıkra- Bu miktardan 71,623,197 in- 86, 91 cedit 101 numaralı harem ve odanın önünde bir balkon vardır. Ça- dei iddiasını şah.itlerle isbat eylemiş 
K:ın göre; "Tekirdağ- Vilayeti giliz lirası Fransa ya, 26,366,083 selamlık daireledini ve müştemilAtı tı katı: bir koridor. üzerinde bir helA ve muhakeme tekemmül etmiş oldu • 

oyleri Yardım ve Tasarruf San- lngiliz lirası Holandaya, 141987, sa.ireyi havı maa bahce sahilhane o - Uç kiler iki oda vardır. ili ve kısmin ğundan mü~dei aleyhe muameleigı • 
dığı,. adı'le bı'r d k k 1 tuz ıün müddetle birinci ihalesi ya• altında zemini çimento üç bodrum vap '·Aran tastirine karar verilmi~ 

san ı uru ma- 582 lngiliz lirası Isvirreye ve J A<ı 
sına Tek' d w • r . d ,,. pılmak üzere mevkii müzayedeye ko- mermer merdivenli koridor üzeriude oımağla 30 _ ı - 932 cuma ertesi gü 
kar ' ır ag umumı mec ısın e yalnız 3,482,092 lngiliz lirası da nularak on bin lira bede11e talibi uh· bir aralık olup mermer bir koridor nü Saat onda Kütahya asliye hukuk 

ar verilmiş, bu sandığa hu- Amerikaya ihraç edilmiştir, tesinde olup ihalei kat'iyeei icra kı • üzerinde mermer bir soğukluğu havi mahkemesinde hazır bulunması wi 
ausi muhasebenin iştirak hissesi k k l Jmmak üzere ve yüzde beo. zamla on zarlan mermer bir kumalı hamam takdı'rde mahkeme karararabt edile· ol k Bu hesaba ba ılaca o ursa, "' 
k ha üzre 10,000 lira tahsisat altın ihracatı, mesahai s:ıthiyeleri beş gün müddetle ihalei katiye mü • bir helA bir oda ve zemini mermer ceği gTyap karan teblığı makamına 

a ul olunmuştur. zayedesine konulmuştur. Hududu, koridor ti.zerinde zemini mermer iki kaim olmak üzre ilan olunur. 

f 
Vilayetin bütün köyleri tara- ve para kesafetleri nazarı itibare Kamircs başkadın efendi sahilhanesi sabit kazan n iki bakır tekneJi ~a • (931-678). 

ından h d d' · alınmak suretiyle en çok lsviçre ve bahcesi ve bir tarafı Jebi deryaya m~c.ırhk bir kömürlük Uzeri came ---------------ane a e ı ve zıraat ve --v 
çift.-·ı· v • h ile Holandaya yapılmııtır. muttasıl taııık ve bir tarafı :Memiş kanlı zemini ~inko bir aralık ilave Usküdar lıukuk hakimliğinden: 

• ırl ıgın e emmiyetile mütena-
81 J B l k lt 1 'h zade Abdullah bey merhumun verese- krsmın birinci katı: bir ~ofa bir oda ne ... ·kozda "'akin Hürmüz hnnrmm P o arak, bütçelerine konulan u mem e e ere yapı an ı - J .,. 

nıü si sahilhane bahcesi tarafı rabli Ku· bir hel! ve bir koridor bir aralık ü • Asa.dolu Fen~rinde 41 No. lu evde ı:ta· 
d nasip miktarda tahsisatta yar- racatta Holandaya, Fransaya na· ruçeşme caddesile mahduttur. Mesa- zerinde iki oda bir hela bir balkon klıt Mehmet çavuş oğlu Hüseyin peh .. 
ırn Ve tasarruf sandığıoın ser- zaran yüzde seksen altı, lsviçre- hası, 5250 arşın terbünde eraziden 4.9:l olup bila kunturat mürebbiye l\la - livan aleyhine ikame eyledigi fes.hl 

nıayesini arttıracağı gibi, her köy ye de yüzde yüzdür. arşm selamlı:k ve 710 arşın harem ve dam Pyano ikamet etmektedir. nikah davasından dolayı mumailey • 
~nunıune tarlası» namile bir tar- Bunun sebebiyse, sermayenin 57 arşın zemin katı kargir kış bahce Bir sofa üzerinde iki oda iki heJ! hin iknmetgAhı meçhul olduğundan 
a edinecek, bu tarlalar her sene ve Altının, sulhperver memleket- Ji lak 59 buçuk arşın harem kısmsl ile bir kiler hamamın üzerinde camekA.n ilanen tebliğat icrasına karar veril .. 
(vardım ve tasarruf sandığı) he- lere akmak istidadında olma· ilave kisme giden iki katlı altı kargir üç dolap bir balkon vardır. selamlık miş ve muhakeme 'Z1 _ 2 _ 93:? cu 
•abına imece suretile köy balki- ııdır. üstü ahşap koridor. 180 arşm ilave mutbahı bir heJt bir kiler bir !mn mart~i saat 10,30 za t:ıy:in ve bub:ıp-
lla ekilecek ve mahsulü tasarruf klsmi 24 buçuk arşm mutfak aksa • bir odunlutu havi zemini çimento kar taki davetiye ile dava. istida. ısureti 
landıaına maledı"lecektir. M d mından kArıir fırın ve saire 81 ar· rir dir. lttisa.linde üç kısrmdan mü • 1 .. 1 • v • e mahkeme divanhıınesl.ne talik AJ m .. T k' d eger zenci er şrn mutfak ıoı arşın üç ki~im ser 78 rekkep zemini çimento aynalı Jak ve h 
t e ır ağ vilayeti yardım ve f arşın Kuruçe~me caddesi taraCmdan haVU'fiQ havı eer ve tuJombab bir kn• mrş olduiundan yövm mezktrda ma 
asarruf sandıgıw .. .. .. d k" hastalanıyormua. ka.meye gelmediiM ve yirmi ~n zar• · nıo, onumuz e ı y • kapıcı dail'e6i ve 28 arşın harem ve se ycll§U vardır. Kuru~-e methali itti- " •· 
tıraat s • · · d k k b" ı · ~-v··· fında dava istidnstna ce,·ap vermesi k enesı ıçm e ır ın ıra Afrikada Sudan, Kine Dakai lamltk arasmda asma koddor. 1\lüte- Mlinde btr katlı bina, iki aralık iki 
adar bir serm~ye ~dinerek ha· hakisi bahcedir. Evsaf ve milştemilA• oda iki hell bir bodurum nrdır. ilan olunur. (2352) 

Yırı · ı havalisinde faaliyette bulunan 
I! 

1 ış ere baılaması ümit edi· tı, Selamlık ciheti: Birinci kat, Bah- bahcede üzerinde köprü ve üç he.!e -
"'Yor Paatör enistitüın heyeti, yaptıit · ceden iki taraftan kapısı olan camt!- zoni haVU% ve ayn:ı.1' tak ve mütead -

928 senesinde; Afyookarahi- tetkikat neticesinde ıimdiye ka· k!nh zemini mermer methal den yine dit çam, manuJya, çamfıstıft, kaiim. 
Sarında tesis olunan böy!e bir dar sade beyazlara geçip zen· zemini taşlığa ı:irilir tavanı Karton0ıı ya, §eftali ağaçlıtn n gül fidanlan 
~~ndık, üç sene zarfında iki yüz cilerio yakalanmadığı zannedilen ien iki oda., di~er bir camekanlı kapı ve hava ıan fenerlerini havi olup et-

ltı liradan fazla sermaye baııl sarı hümmanıo zencilerde de ıile zemini çimento korfdord:ı.n zemini rafı drnrla muhattır. İlave kısımda 
ederek, köylüye nafi iıler ifasına mevcut olduğunu anlamışbr. çimento ta~hia girilir birisi yül.lü koridorun ti.zeri r:ıh-aniz sa~tır. Bina 
lttuvaffak olmuştur. dolaplı iki oda bir a.ralık üzerinde iki J:ır haricen yailı boyalı ve pencereJe 
Berhn belediye reisi memu• Bunun fizerine icap eden ted· kiler bir hell keza bir aralrk üzerinde ri pancurludor. terkos ve elektrik te•-

birler alınmış ve zencilere de &fi mermer musluklu bir kiler vardır. &isatını havidir ayn senetle taksim ve rlyetlne iade edildi 
Bartın belediye reisi Kemal ve tatbi l(atına başlanmıştır. İkinci kat: Ta~lrkta.n zemini ah~ap d1lf yolu nrd'="· k!rair olmadıfı .rlk-

llı h gezinti mahalllnd..,n tek merdivenle redilmiyenler ahşnptır. Mezktlr tayn 
hu aıebeci İsmail Hakkı beyler Odundan cteker çıkılarak gezinti mahallinden iki ta· menkıılltnt tamammm ktymeti mu• 
akkında, Tillyet idare heyetin- Y raflı parke döşelf balkona havi ve ~ hamnrinesf yfiz yirmi ~ş hin tı:ekiz 

ce nıuhakt.mr. lüzumu kararı ve- Çıkarıyorlar! mini parke dö~li bir oda yine zemini yüz yctmif d6rt lira olup talip ohtn 
rilnıiıti. ldare ncyetine sevkedi- parkı, tavan ve dovarlan karton pf· la.r kıymeti ırmhammineı!infn ytizdel 
en bu tahki •• at evrakı, tahkik Bir Alman ıkimyageri tarafın· yer balkonu .hui salon, .keza s:ılon • oeu nfsbetiitd• pey akçeleriıı.f alarak 
l!ıernuru defterdar Halil B. ta• dan ketfedilen bir usul (izerine dan umin.t parke duvar ve tavanlan 927 - 7198 doeya numaruile ~at oa 
tafuıdan tan:m edilmitlir. Bunu odundan ıeker ietıbsali mak· karton piyerdifcr bir odaya borada dörtten 011 7ed.11• ktdar 1 - 1 - 93ı 
ltıUteakip aynı meseleler mülkiye aadile Almanyanın HoJıtein eya• yine zemİl'\i parke ve tanm kıırtm• tarihinde ı.tanbul 4 üııcfi icra me -
ltıGfettişı tarafından da tthkik letinde Tornescb ıebrinee bet· plyer odaya. Klrilir. Bahce tarafında ınurhıtu•a M6racan.t eylemeleri ild.n 

~e teftiı edilmiş, bu teftiş neti- yüı bin mark sermayeyle A. G. zeminJ çinko büyük bir balkon var• olunur. (%356) 
~es _nde, belediye reisi Kemal k . dır. Bir a.ralık üzerinde mermer mu• --------------
0 isminde bir anonim ıir et tesıı b' h lstmıbul 6 ind icra Mcmurluğun-
:Yın rnesuliyetini mucip ahvali •dı"lrniştir. Cihan •eker piyasa· hık n teknelli 'Ylek ı.r hell ve aremı· dan: 

Rortıınıemi• ve Dahiliye vekAleti ... y kismi iJe se Atn 1 • a.rasmdaki renk ı 
ti T sında fazla istihsalattan sikiyet camekanlı köprü tarzında.ki koridor- Galau.da Fermenecilerde (lM) 
LYevm ııten çektirilmiş bu· d'ld ... · • d • 1.. dan methali ve bir so"uklug·u havi No; lu Dükklnın üstündeki Oda da 
'll.tıan mumatl•yhı"n memurı"yeti"- e ı ıgı bır sıra a yenı usu un .. Jt. 1 B 1 . 

.... · i · k rm"' J··'· tek ı· mukim .ıACJ\ e yem n g-ıınya.nın nere tıı · tc~tbikine ' başlanması bazı ma· ıemın çm ·o me .. r mus \lııi ·ne ı 
l n ındesini vilayete bildirm:ıtir. bie l\nmam vardrr, 3 üncü kat: Bu sinde bulUlldutu, M~hul bulunnn l\la 

'•bzonda kahve 3 kuruş 1 hafilde hoşnutsuzlukla karşılan· kısma koltuk mer<llvenle çıkılır bir dam Kmanti bfnti. Andona.. 
.. 1 rabzon gazetelerinde okudu- mışlır. koridor üzerinde bir wfa odası iki HaHm ~ye 18 - N' n 92S - TR• 
f'1t:ıuz:ı göre Trabzon belediyesi G heHi birisinde urtıini çiııko döşeli bal rih ve (7432) No. la Beyoğlu lkind 
.. da~~yici zaruriye fiatları nisbet r• p salgını konu havi ilci oda ve bu katta çat· a - Noterlf#inden ver.tlm.İ§ bir kıt'a t~net 
" ıl k Ve d .::ı. f b' dık le borcunuz bulunan (100) Jiraııın İtıd·e.re kahve ve çay fıatlarının rasın a y~ ve &O n ve ır 153.!l O· 
._ ıtılmeaine, birinci sınıf kah· korunma dası vardır. Binada karton piyer ol• Faiz T.e masarifi icraiyenln hacir: yo-
ye ·ı · 1 d-"" 1ar k JiJe tah~fli %Immm<la alacaklı ~\dp cı erde kalıve ve çayın 3 ku· mıyan tavan ar ve vı.;ra.ma ·apı· tu Her sene bu aylarda şehrimiz hiT talebile da.irtımlze muracnnt etmiş ve 
lOba, ikinci sınıf kahveciler de grip salgını geçirir. Bu salgın hiç lar tamamen yağlı boyr..b ili:t kat dö- nam1nn:a doldurulan ödeme emrinin 
\'e Pnraya satılmasına karar şüphe yok ld, hemen her evde bir kaç ~meli yağlı boya ~c tavanlar ıstarn• ikametgahrnn:.1n me~huliyeti hnsebiJe 

rrn ştir. kişiyi hasta ettikten ·re, bir mi.iddet pa nakrşhdrr. Zem n katı bodunım taraftn'JU teblfi edilemem~, Ye Za-
il .,. Konya fırka kumandanlığı- sürüklendikten onra tekrar kaybo- zemini çimento matbah mermer ynlk· brtaca yapılan tahkikat netkeslndl' 

a l<er tt' p . d'I . lur gider. Hemen ilave edelim ki, bu h bir musluk ve bir kayıkhancst var- d J B l 1 .a .. tir ame ın ş. tayın e ı mış- drr. Harem ciheti iki ayaklı merml'r e e yeTin o garyada bu nnuugunu11 
• Fırka k d k'l' b l salgm hakfü.t grip s:ılimı deı;ildir, so- .... Jaelmı• olmasına binaen Odeme il uman an ve ı ı u u- merdivenle -ı..1arak U7,eri camel\11n11 ..... r 'J/ •n - · 1 ğuk algınlığı neticesi siddetli bir nez ~· -rin.fn bir buruk ay müddetle Hl ~ k.. -.uıra ay Nuri bey de liva ~ kapıdan girlldikte zemini mermer pa ""'" ;ı 

.. ltıand 1 ki d b" . . ledir. Bir çoklnnmızı günlük meş::-a nen tebli"'lne karar nrilmi~tir. 
)İ.. , an ı arın an msıne ta- buçluk tekrar camekanlı knpıdan gi• • ., o,u t lesinden uza.kJaştrran ve. vücud:ın • l&tenilen para ve ya faiz ve yahut 

nmuş ur. rildikte ah~ap merdinnle çıkılarak • I< mızda her hangi bir intan için mü.~ait • m&Mrifi icra.iyeye Jtinmnın olduğu 
kut onyada çay şekeri (65) zemin hazırlamaktan hali kalmayan merdiven başı fü:erlnde tavan n du • takdirde illn tarlhinde.n itibaren l>lr 

Ufa çıkmıştır. bu ufak tefek ha!!talanma tehlikele • rarlnn knrton piycr bir salon ,.e dö • d ·· · 1 d • I< aym murorondan ilk ~ i gun ıç n e 
bind on ya kız muaHim mekten rinden korunmak hW!USUllda ~dbir • oemeli bir oda blı a.rabk üzerinde bir tahriren ve ya ~fahen icraya !)31 -
lac,k bir jimnastik salonu yapı- ler almanın ehemmiyet ve Uizunnı banyo maha11t ve bir oda.. lkind kat: 5235 Numaruile muracaatla bildir • 

hr. Ptan hazırlanmıştır. kendiliğinden tezahür eder. Hutahk, Birinci katın ayrıtdtr. lçki inhisarmü memz llmndtr. 
\re ~}<onyada tarih hocası Ferit havalann pek mütehavvil, ve rutubet- fett~lerinden Müfit bey mahiye kırk Bir i1:fruntn olmadığı takdirde 
l\a;Ta.t Mesut beyler tarafından li olduğu ou mevsimde ve, k.ıenten ih- lira Ue ınüsteeird~r. Bodrum k11.tın • bir bo~ok aym hitamında borç t~vi -
bto i_. ay medresesi hakkında bir tiyatsızlrk, kısmı azammda ise has • da mermer taıl!kta.n inilir ll'ltnner ye edi111teınit bulundutu !JUrette gı-
~ V"'7ı 1mıe ır. talarla temas hususunda dikka.taiz • koridor fizeriıtde ınatba.h halmda if • yabmısda eebrt kraiye teft!lriil olu • 
3J ---------- likten dolayı intl~r ve tneesfl eder. rağ bir oda bir hell m.nottur. ha - nanir ınalU'ftt olmak n Ödeme emri l 
--..; mı~a g~ı<m eserler: Mademki mikrop ağırımn:dan ıirmek re1" cihetinin zemin katı: Zemini meT yerin• ppMk üure illneın tebliğ o• 

63 .iiavacıhk ve Spor tedir, o ha.ide yaprlacak ~Y atız te- ıner t&t1dc bir koridor üzerinde üç c- lunur. (2358) 
Ct'irnıı~ırıcü. sayısı zengin, cazip ve QOk mizliği esasına istinat edecektir. Her da iki hellm olup taohta bah~dflll n 
)f.idür. 

8
:· ~apatı canlı bir tablo ile !üs- zama.ndıın ziyade atız ve dioleri !Ik ınini ~imento etrafı camekln.lı met • lnt11thl: I inci icra Mtmurlu • 

ııYoruı) nush~da (Ku~lar deYrinde ya- sık temizleyip, çalkalamak llmn r• 1'alden ~irilir. Harem kısmı ile ilave lrnultm: 
ıı .. ı.. Yazısı, küçiik bir spor tav\"are· lir. Ağızda zeıniı'li hazır bulan mik- lusrm araıımdan zem.ifti çimento ko - Maheuz ,.. P'unıhtu ımıka.rrer Kol 1

" tek b · • 
ltreciy aşına Atlu denizini aşan tay- roplann faaliyetitt mani olmak i~ia ridor nrdtT. zemiıti mermer brr e'\"9 tok, Kaa.pe. porselen Tue ve s:ılr q. 
-.kııe:ı ~t sayfa, (Yeni Hava Torpilleri) son zamanlarda, panflaviııte putillet altı n koridor fiHrinde ftd kiler n yayi beytiyt !IS - 1 - 93% T, müsadif 
tiQıildck' 1kkat1e okunmalıdır. Memleke· ri namında bir ilt~ imal edflmiştir. mini Pmelltoıultrz ocaklı ve mermer Puarı.i S"lnti eaat 12 den itibaren I 
h hava ıh taryıreeilit mesaiaine ve diln· Bu ilAç tekerleme tarzında olup, a • lll'Uehudu bir mutfak bir yemek eda- Şehzade bapada ÇaTO§ All mahalle -
dikkat •berlerine alt ~• yfalarda ~avanı imla ezilmek 15uretile kulla.nrlll'I.. "' bir merdlftft altı olup evalu tno • •d• PAti .aJfye arkam :ror&'ancı ha· 

~•IOrn . . k k l di c:--~ -• rtt tlırııda IIl •t vardır. (Hanife H. stad ço o aydır. Panfluine pa8tiJ1eritd l&taft ahpp ıner nnlerle lkhtci ka- fi Mkajmda ! No. lu owut eı. apa · 
~lidtr. 'M:da bir randevn) yaT.tlan el· ~nün muhtelif aatlerlnde n btll•M ta ~Idık.ta 11tUdi'Yet1 bap berinde m&nm• ' Ne. lu dal,_I derununda 
•Itri .. A'- Cft\uıda P'arnk Nafızin ron a kalabalık yerle!'de n haMa ,.._ bir M.lkOll n 4anrlan t..... ku • atıl--tmda• talip elanlarm ye\'tnİ 
1"da,_--.-. lçta }&almtf bir tenkitde da aiı&da etMnık luııata..._a ~ mq kaı>lı.,. •bit Mr &YMlı fiabte1' ..-aN. ..ıtallinde ha•r bahmına-

mak -6Mkleııl4tr. hir ,_- •lsıa• .- ...._ ...... ._ JUi llM ehıa•r. (!854) 

latanbul 3 üncü icra memurluğun~ 

dan: 
Mahcuz n firuhti mukarrer Çar~ 

şuyu Kebirde Zincirli handa 5 - 6 
numnraJı mafaıada 8 parça Halı ve 
ipekli SeccadelM 23 - 1 - 932 tari • 
hine musadıf Cumartesi ıUntt saat 9 
dan ona kadar satJla.caimdan talip 
olanların mahalli mezkilrde meın.u • 
nına müraea.atleri ilAn olunur. (:?.%6) 

lstanbul aeldzlncl icra dairesin • 

den: 
Bir bottun t~mini i fası için mah 

cuz n parayn, ~evrumesi mukarrer 
muhtelif renk ve par~larda krepdö • 
~n, kttpdamur ve ire S.12 ıı;cne!ri, 
ldlnumı sani aynım yirmi ~M mii • 

dif Pnmrt i ı;Inü saat 10 radde • 
Ierlnde Kadı! öyünde pazar mahnlli"'" 
de nçrk artırma suretilc s:ıtlac:ıkttr. 
Talip oln.nlnrm ycvm ve vaktı mcz • 
hurda hazır bulunacak memura mü
racaatları ilf olunur. (23.)3) 

Jznıit Asliye Hul:uk MahkemC"ıin • 

den: 
l.zmit S1tm" mü"ı.delesinde Sıhhi

ye temuru Çu-·ur b ğ mahnllesindo 
mukim Zühtü bey tarnfmda.n refika~ 
Muazzez hnnım aleyhine ~mc ettiği 
bo•ıınma dn' ın 12.1.932 tarihinde 
m~hakcm'l"Sinde bnltınmadıtı:ndan ill 
nen tebliğine ve muh kemesinin %.:?.. 
932 ~at 10 n.-ı tali..!dnc ve rcvmf mcı

kurda Müdd i şahi11 rinin istima ı..ı • 
lınncağrna ve gıyap knrnnnın busu • 
retle tcbli ine 1 arar verilmekle y.ev • 
mi mezl•urda hazrr bulunmaSl tebliği 
makamına lmim olmnl· üzere füm olu• 
nur. (932 - 63) 

1 LAN 
Tünel Şirl eti, Beyoğlu ve Galata 

Lc;t.asyonlnrmda yolculnnn fazfa bek 
lernelerine meydan ,·ermemek i!:in, 1 
Şubat 1932 tarihinden itibaren 1 ind 
ve 2 inci mevki arab:ılnrdan mü~ek
kil katarlar tesis edeceğini muhter~m 
ahali)~ arz ile kespi şeref eyler. 

Müdüriyet 

TUrk anonim elektrik şlr· 
kelinden : 

Jstanbul Elektrik, Tramvay Y• 
Tünel ~irketleri ile lııtanbul ve Kadı 
köy Havaguı Şirketleri ve Tmsatı 
Elektrik.iye Şirketi, elyevm ve olduk• 
ça uzun bir müddet için münhal hiç 
bir memuriyetleri bulunmadığı il~n 

n hiç bir netice ,·erıilmiyecek olaft 
hizmet talebinden sarfı nazar olun -
mMını bilhaMa rica ederler. 

Binaenaleyh mü.cıtedilere al!k:ıtdar 
ohm hayırhah zevattan gelen taniye 
name ve teşebbüsler hakkında dahi 
keyfiyet aynıdır. 

UskUder HAie sinemasında 
(Adalet Ku~unu) i!Avctcn ; (Cesaıo· 

tin mlikAfatı) 



---• Dr. Ihsan Sami ---111! 
P E 1 R O L Öksürük Şurubu 

Oksürük ve nefes darlığı için 
pek tesırli ilaçtır. Dilvanyolu 

Saç d<ikülmesinin ve kirpiklerin en Sultan Mahmut türbesi No. 189 

.....-- 25 Liraya Radyo makinesi-~~ 
Balak markalı ve dört l!mba kuvvetindedir. Müceddettir. Bütün Avrupa telsiz 
merkezlerini hopartörle dinletir. Akümül!tör ile işler. AkümiilAtör, la.mba vesair 
teferruatını satın alan zat tedarik edecektir. lsranbal'da Yeni Postabanenin üst 

katında Telsiz Telefon Şirketine müracaat. 
müessir ilacıdır. · ~- Her eczanede bulunur.mına 

Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. @:v. J\ ... Kl.Tım-- 1 Ali Ticaret. mektebi mü .. 
. Eczane ve Parfümleri mağazalarında arayınız. 

1111111
K•o-·· p!!!!!ri!!Eü .. lmmn .. şamıamt .. M .. u-·· nllllllam!k-as·a-sı-----'--=u1~~~. ~~,~~=lar=ı dürlüUünden: 

Para ve Sallhk Emlik _Moda Salı ve cumartesi akşamlan verilen gece kooperatif dersleri 

Nafia Vekaletinden: 6 odalı e\• Şişli-5 odalı ev Fatih·6 badema perşembe ve pazar günleri gösterilecek ve saat 18 de 
odalı ev Şehzadebaşı - 5 odalı ev Cağal· başhyan dersler 19 buçukta haılıyacaktır. (238) 

Antalya vilayetinde Antalya - Serile yolü üzerinde bulunan oğlu - 5 odalı ev Galata - alanda mağaza

sila apartıttıan seneliği yüzde 12 ipotekle 

lkrazat ·bunlardan ba,ka her semtte em· 

l:lk için 9- 12 arasında müracaat. (2338) 

beton-arm~ Aksu ve Sinop vilayetinin Taşköprü - Boyabat yolun
da Gökırmak üzerindeki beton-arma ispir oğlu köprülerinin in· 
şaatı kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. iki köprünün 
bedeli keşfi cem'an 102242 liradır. lstanbul Bahçekapı dördüncü 

Vak,fhan asrnakat 29 Münakasa 15-2-932 e müsadif pazartesi günü saat 14 te Nafia 
vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenni
ye vesikalarını sekiz gün evvel yollar umum müdürlüğüne ve 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarım münakasa günü 
saat on dörde kadar Nafia Vekaleti müsteşıarhğına vermeleri 
Iazımdır. 

Nefis yemeklik salon U· 
zUmlerlne .:.... Aşılı Amerikan bağ 
çubukları gelmiştir. Cins ve fiyatlan hak
kında lstanbul Balıtrpazır Ar~lan han 
komisyoncu Ali Haydar beye müracaat 

~ Talipler münakasa evrakmı görmek üzere Nafia vekaleti yo!-
for umum müdürlüğüne, lstanbul, lzmir, Antalya ve Sinop Baş
mübendisliklerine müracaat ederler. Münakasa evrakı 10 lira 
bedel mukabilinde Nafiat vekaleti Levazım memurluğundan ve 
mezkur vilayetler Başmübe!ldisliklerinden satın almabilir. (249) 

telefon 23948 

Ay Vade ile 

"-------------3_. __ K_. ___ o_. __ s_A_. __ A_L_. __ K __ o_. __ d_a_n ___________ ( 

E 1 b 1 s e n i z i, 
Ayakkabınızı , 
Tuba fiye nlzi, 
Her Nevi Eşyanızı 

Jstediğiniz mağazalardan alabilirsiniz. Yerli fabrikalar mamulatından iki 
yüz yirmi bin metre ha.ki renkte elb:
selik bez kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 30 - Kanunusa
ni - 932 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. Talip· 
lerin şartname ve nümunesinj gör-mek 
üzere her gün Ankarada merkez sa
tın alma komisyonuna müracaatlan 
ve münakasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel teklif ve temi, 
nat mektuplarının makbuz mukabilin· 
de mezkur komisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri. (12) ( 40} 

* * ... 
lstanbulda levazım müdüriyeti em .. 

rindeki kanije rukup motörü alenı 
müzayede ile satılacaktır. İhalesi 20 
-1 - 932 tarihinde çarşamba günü 
saat 15 te komisyonumuzda yapılacak· 
trr. Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün komisyonumuza ve mo• 
törü görmek üzere yollama müdüri. 
yetine ve mü.nakasa.sına iştirak ede -
ceklerin de vakti muayyende komis • 
yonumuza müracaatlarL (689) (4669) 

* * * 
Yerli mamulatından (3500) adet 

deri kadana yular başliği kapalı zarf· 
la münakasaya konımuştur. 

İhalesi 21 - Ka. sani - 932 tarihi· 
ne müsadif perşembe günü saat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ve 
nümunesini görmek üzere her gün An· 
karada Merkez satın alma komlsyo · 
nuna müracaatları ve münakasaya 
~ştirak edecekılerin o gün ve saatin · 
den evvel teklif ve teminat mektup .. 
launn makbın mukabilinde mezkur 
komisyon riyasetine tevdi etmeleri. 

(677) (4614) 

* " * 
K. O. ve Topçu taburunun Ot ih • 

tiyacı pazarlıkla allnacaktrr. lhalesi 
20-1-932 tarih Çarşamba günü saat 
15,30 da komisyonumuzda yapılacak 
tır. Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve pazarlığa iştirak e
deceklerin de vakti muayyeninde ko· 
misyonumuza müracaatları. (ZS) 

(212) 

* * * 
K. O. birimci fırka mkıtaatı ve mü • 

essesatı hayvanatrnın ot ihtiyacı pa
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 21 - 1 
-932 tarih perşembe günü saat 15 
te komisyonumuzda yapıfacaktır. Ta .. 
lipleııin şartnameyi almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (36) (242) 

·~ * * 
Biırinci fırka Topçu taburunun 

hayvanatının arpaları kırdrnlacaktır. 

!halesi 26 - 1 - 932 tarih salı günü 
saat 15 te komisyonumu~da yapıla • 
caktı:r. Talipforiın şeraiti ve kırılacak 

iKRAMIYELI 

arpa miktarını anlamak üzere Selıi. 

miyede F. 1. Levazımına ve vakti mu 
ayyende komisyonumuza müracaat .. 
lan. (37) (243) 

* * * 

·TESHILA1 
MENTEŞ KASA V[ 

lstanbul Babçekapı, Orozdi-Bak 
Ayvalıktaki kıtaat ihtiyacı i~in o• karşııtınnda Celal Bey Han 

tuz bin kilo un aleni münakasa:;a 
konmuştur. !halesi 17 Şubat 932 tari- --wmNo. :i3 Tel. 23946 .__ 

Doktor 

Hafız Cemal 
hine müsadif çarşamba günü saat 14 
te icra edilecektir. Talipleııi.n şart .. 
namesini görmek ve almalc üzere her 
gün münakasaya iştirak etmek için Dahili hstahklar mutahassısı 
de teminatl muvakkatelel'1ile beraber Sıra numarası beklememek isti · 
Ayvahk'ta Askeri satın alma. komis- yenler, kabineye müracaatla veya 
yonuna müracaatları. (38) (252) telefonla randevu saati almalıdır1ar. 

* * * 
M. l\L V. ordu ihtiyacı için 2;:;~ ton 

çimentonun 15 - 2 - 932 pazartesi 
günü saat 1-1 te kapalı zarfla müna • 
kasası yapılacaktır. Talipleıin evsaf 
ve şeraiti anlamak üzere her gün, mü
nakasaya iştirak etmek istiyenlerin 
de gün ve saatinden evvel tekliflerile 
Ankarada Merkez Satın Alma k:ımi:s .. 
yonuına müracaatları. ( 43) (263) 

"' * * 
Ankara merkez ihtiyacı için 300 

bin kilo un kapalr zarf suretile müna· 
kasaya !konmuştur. İhalesi 14 ~:! -
932 tarihine müsa.dif pazar günü sıı • 
at 14 te icra edilecektir. Talipl.er 
şartnameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştiı'ak için de şartna

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar tstan
bulda divanyolunda 118 numaralı hu· 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ve tedavi eder. Telefon: fs. 
tanbul 2. 2398. 

ZAYILE 1 ---
lstanbul ihracat gümrüğünden 

almış olduğumuz 73218, 73219 
No. 10-12-930 ve 73429 No. 22-
12-930 tarih ve No. makbuz]an 
zayi ettik. Yeni sini çıkaracağımız· 
dan eskisinin hükmü olmadığını 
gazetenizin il.inat sütununa der
cini rica ederiz Ef. (2357) 

mede yazrh temiınatlarile birlikte tek I•~~!!!!!!!!~~~~~~!!!'.~~!!!!!!!!!!• 
lif mektuplannıı yev.m ve saati ihale. oğum ve adan hasta ı lan 
den evvel makbuz mukabilinde .Anka- mütehassısı 
ra Merkez Satını Alma komisyon ri. Doktor 
yasetine vermeleri. (42) (262) Hüseyin Naşit 

* * * 1 Türbe, eski Hilaliahmer binası 
13500 kilo sade yağc kapalı zarf No. 10 Tef. 22622 

suretile münakasaya konmuştur. Iha !!!!!~~!.l!!!!!!!!!!!!l!~~~l!!!!l!ll!!!!!!!~~~~I 
lesi 14 - 2 - 932 tarihine müsadif 
pazar günii saat 11 de dcra edilecek·,-- YA K.11 
tir. Talipler şartnameyi ve nünıune- Adres: lstanbul Ankara caddesi 
yi görmek üzere her gün ve münaka- Vakıt yurdu. 
saya iştirak ~çin de şartınamede yazı- . . 
lı teminatladle birlikte tekliıf mek • Telefon: Yazı i~lerı 2.4379 ve 

tu 1 ....:1 en ı ·· d A k 2.3872 idare 2.4370. p aJ.ue muayy o an gU:lt e n ·a .. 
ra Merkez Satın Alma komisyonuna 
mitracaatıarı. ( 41) (261) 

1 
is. Mk. SA. Al. komisyunu] 

ililınları ~ ------Fen tatbikat mektebi ihtiyacı için 
iki adet elli santimetrelik elektrojen 
grubu ve 60 Irk bir ışıldağın tamiri i'ki 

şartname aleni münakasa suretile sa• 
tın almacalrtır. ihaleleri 23 - İkinci 

Kanun - 932 cumartesi günü saat 16 
ya kadar Harbiye mektebindeki mahal 
Ii mahsusunda icra edilecektir. Talip. 
lerin şartnamelerini görmek için ko
misyona müracaatları ve iştirak için 
de vakti muayyen.inde komisyonda ha
zır bulunmaları. (173) (4673) -

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: Istanbul Vakıt 

Abone şartları: 

I 3 o 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hııriçte - 800 1450 2700 

llAn sartlarınuz: -------
Rc:smt Hususi 

Satırı JO Kş t 2,50 Kş. 
Snntimı 20 ,, 25 

KUçUk Hin şartlar•mız ı 

I 2 .3 
30 50 65 

4 
75 

J - IO Defıı.lı 
ıoo Kuruş 

A - Abonelerimızin ber üç aylı· 
j!,ı için bir defa meccancndir 

H - 4 satırı geçen ilAnl:ı.nn fazle 
saurı için 5 kuruş zammolunur, 

Emniyet Çayını V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Astm. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Arayınız 

Çanakkale Vilayetin
den: 

Keşif bedeH (564072) lira olan Çanakkale Vi ayeti dahiline 
müudif 79 + 450 kilometre tulündekt Balya - Çanakkale 
yolunun makac!am şose inşaatı kapalı zarf usulile müoakasaya 
konnııutfur. Mihlakasa 14 - Şubat • 932 Pazar günü saat 15 de 
Çanakkale Valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek· 
ler teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 
15 e kadar Ç~nakkale VaHliğfoe vermeleri lazımdır. Talip.er 
münakasa şartnamelerini Balıkesir, Çanakkale, lstanbul. lzmir Caş 
Mühendisliklerinde ve Ankara'da Yollar Umum Müdürlüğünde 
mütaiea edebilirler. Ve (10) lira mukabilinde istihsal edebilirler. 
Maoalli tetkikat icraın için Çanalcka]e Baş Mühendisliğine müra· 
caat edilmesi J~hımdır. (171' 

Devlet Dem iryolları ilanlar. 

~000 M3 çam kerestenin kapah zarfla münakasası 6 Şubat 
932 Cumartesi günü saat 14.30 da Ankarada idare Merkezinde 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazdıdır. 

Lokomotif Alev, Duman ve Regülatör borularının kapalı 

zarfla münakasası 13 Şu but 932 Cumartesi günü saar 15 te 
Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde beşer lira mukalilinde satılan şartname~ 
lerde yazılıdır. (185 - 186) 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdüı: ,,,, günden: 

1- Mftdiriyeti Umumiye Garajında bulunan biri kapah, di
ğeri açık (Sıud Bayker) marka iki binek otomobilne Azap apı 
deposunda mevcut (F ord) marka ve hurda halinde iki kamyonet 
satılacaktır. Taliplerin bunları gördükten sonra pazar ığa iştirak 
etmek üzre 21· 1-932 perşembe günü saat 10 115 ta % 7,5 temi
nat akçelerini lshınbul Başmüdiriyetinde Mübayaat Komisyonuna 
müracaatlan (4678) 

Jandarma satın alma 
komisyonundan : 

Jandarma için 10,000 metre boz renkte kapotluk kumaş 
kapalı zarfla mubayaa olun•cakhr. Taliplerin şartname ve evsafı 
görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de teklif ve 
teminatlarile 25-1-932 pa:ıartesi günü saat on altıya kadar ge· 
dikpaşsdaki komİ!yoaomuza muracıatları. (14) 
-------~~~~~-~~~--~~--~----------~----~~~.,,J 

Jandarma satın alma ko-
misyonund~n 

Janda:rma için 12000 çift yerli yün çorap kapah zarfla alına 
cakhr. Taliplerin şartnameyi gtirmek için her gün ve münakasaya 
iştirak için de 4 • 2 - 93lPerşemhegünli saat on bire kada r 
Komisyona müracaatları. (193) 

Jandarma Satın Alma Kom s
yonundan: 

Jandarma için 12000 takım kısa kol ve bacak çamaşır kapa• 
lı zarfla alınaca.ktlr. Ta1iplerin şartnameyi görmek için her gün, ve 
münakasaya iştirak için de 4-2·932 Perşembe günü saat on beşe 
kadar kom;syona müracaatları. (192) 

.Büyük 
Yeni 

llll!lllmllllillmlll .. -11 
Tayyare Piyangosu 
Tertip Başlamıştır 

Alb keşidelik olan işbu tertipte S0,000 numara kamilen 
ikramiye ve yahut amorti keı.zanacaktır 

l inci keşide: 11 Şubat 1932 

BBJll i~rımiye ~l,111 lira~ır 
Biletler satılmaktadır 


