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Spor ve Memleket 

sayıfalan 
ve mütenevvi mündericat 

2,S lncı Yd • S • 5309 ==.,...._____ ayı • Tahrir Telefonu: 24379 

auhran içinde ya
Pılan apartımanlar 

Çartamba, 19 - Teırinievvel (10 uncu ay) - 1932 idare Telefonu: 21370 Sayısı S Kuruı 

Son se 1 
aı,11 • ne er zarf anda meydan 
bayetYe~ı .. a~arhman inşaatile ni· 
olıı. ukumetin de alakadar 

'Ya başl~d v - _ 8 alikada , ka ıgmı goruyoruz. u 
illa'-• tıı biraz geç kalmış ol-

ıtıa b b 
Yetı era er gene memnuni-
ı.. e leiu!tki edilmek lazımdır 
~~seı · · \j1 t enın mahiyeti malumdur: 

Havalar 
Birdenbire 

Değişiverdi 

iJcı" •r::ıftan memleketimizde de 
,d. b . 

l'et 1 ubranaan acı c:: cı şika- ı 
•e11 edilirken diğer taraftan her 
}'o·~ latantu~da ve bilhassa Be
bıil~ 11 cihetinde yüzlerce aparh
'-b Japılıyor. Bu suretle iktısadi 
Yapa a hareketli sermaye rolünü 
'' llıası . b d . QtaJ k ıca e en mılyonlarca 
ta· ı ınilli servet taşa ve top-
t~ gömülüyor. 

\ea::r ~u . inşaat bir nüfus ve 
dq b~ ı~tıyacına karşılık olaay· 

a ıı kı · b" )e h msenın ırşey söylemi· 
~•t a~kı olamazdı. Fakat haki
lr boyJe değildir. Muhtelif mil
do• \'e beynelmiJel sebeplerden 
OQ ·ay, lstanbulun nüfusu bundan 
t •~ne 1 b" ·ı "'ıı b ~vve ır mı yonu geçer-
lir, ugun heman yarıya inmiı
lt Şehrin içinde heman her 
It~lte birçok boş ve kiralık ev
~ ~e apartımanlar var. Ve bu 
itlik ık evlerin ve apartımanlann 
t>, tarı hergUn gittikçe artıyor. 
)taı~~k ki lstanbulda görülen 
t. 1 •Dfaat hareketini icabeden 
J.'~ hakiki bir mesken ihtiyacı 
-~:!dir. Bilikis her yapılaıı veni 'lllJa •man şeoırae meYcut olan 
le,) le ve akarın zaten düşkün 
'-e~ttini bir kat daha düşilr
llj te olduğundan iktısadi nok-
Q~azardan muzırdır. 

l>l_ •naenaleyh l>uglln lsfanbulda 
L:"Gle • • "it 0 • ~enı ınşaat hareketinin 
~ .. ~evı ıktısadi hastalık eseri 
~iUoa hiç şüphe yoktur. 
~ zı zengin adamlar var ki 
'dlar daha birkaç sene t vveJe 
~ •r paralarını piyasada iş 
~larma ikrazlarda bulunarak 
iJe nıyorlardı. Par alarıom faizi 
~ leçiniyorlardı. Bu gibi adam-
' ~il seneler zarfında bu mu
' t tleri bırakmıılardır. Parala
dit banka kasalarına çekmişler~ 
itti r~~at bankalardan istedik
di 

1 
•ızı bulamadıkları için şim-

'it e~''~tlerini apattımanlara tah-
~bu~'Ye başlamıılardırt. işte Js
oı_11 da yer yer yükselmekte 
~- Yeni apartımanların bir 

fli1 
... bu suretle yapılmaktadır. 

'tlt ler taraftan gene bazı kim
L.-t •ar ki bunlar da umumi 
1:11Qrı11 •• d 
~ l ıçın e birçok müessese· 
lif "/~ar edip giderken mubte
~ ardan ellerine yüksek ka
~ a •r geçirebiliyorlar. Onlar 
~ • .,,"lnı tekilde aparhman yap-

1-fı.ıllıeylediyorlar. 

Yukarda: Evvelki giln tam yaz hava
sı (Beyazıt havuzu bafında) 
'Aıaiula: Dün k'f havaııı (Köprüde) 

Haftalarca devam eden kura.klxk ve yağ
mursuzluktan sonra ıehrlmlzdo dün hava -
Jar birdenbire değl§mi§ ve yağınur yağ -
mıya ba1Iamııtır. Hava sabahleyin kapa -
mıı ve aaat on ikiye doğru yağmur evvel! 
çiseleme ıeklinde başlıyarak biraz • sonra 
,. __ ..,. _____ •- -..-~&a.I. & .. ....,..&&• ...... OA• 

ğanak halinde ve bazan haMlyerek aaat on 
bc§e kadar devam etml,Ur. 

Yağmur sa:ı.t on be§e doğru keallml§, 
fakat yarun saat kadar aonra tekrar bqla
mııı ve saat 16,1l5 te §lddeUl bir aııfanaktan 
sonra dolu ynğnu§tır. Dolu üç dakika ka
dar d::ıvnm etmlşUr. Kandilli ruathanesinln 
kaydcttlğine göre, dUn yağan dolunun va
sati lıUyUklUğü ufak cesamette zeytin ta
nesi kadardır. :Fındık bUyUklllğUnde dolu 
taneleri de görlilmUştUr. Dolu yağd!ğı sıra.
da (Elcmsema) da görUlmü~tUr. 

K:ı.ndllU raaathanealnden aldığımız ma • 
lumata g6re, dün ya~an yağmurun mıkta
n ancak 3 mııımctre kadardır. Hava vazi
yeti dllzelmf:Jtlr. DugUn rUz~D.r poyrazdan 
devam edecek, hava yan bulutlu olacalttır. 
Yağmur yağması pek mUhtemel değilcUr. 

DUn havaların birdenbire değişmesi ve 
yağmurla beraber ortalığın acrlnlem 
ııehre bir kış manzarası vennlf, palto ve 
pardö..'11ler meydana çıkmt§tır. 

Ankarada lırhna 
Ankara, ıs (Hususi) - BugUn burada 

yanm saat kadar sllren bUyük bir fırt:na 

oldu. 

Şehrimizdeki Rus 
Sporcuları 

Ruayanın en kuvvetli 
futbolculanclır 

'Pltt Asa bug6n lstanbulda 
'da111~•n yapmak birçok İf 
~i ~ının baılıca iti haline 
hta itflit. Fakat dediğimiz gibi 
f'l'daı 111~mleket hesabına asla 
da latı bırfey değildir. Iatanbul- Hakem Reis MauJcı 
~ le en mevcut emlik ve aka· Vaalllyof Dljanin Baykof 
ttltdo~llletini mOtemadiyen dn
~11111 te~ baıka babalarından 
ilt ~ _lcıralık binaların varidatı 
'il •'ç11.- . "-ha •p. gıtmekte oJan birçok 
'111ı•lct. lllaııetlerini de ellerinden 

dır. 
Mehmet Asım 

<DeVamı 2 lnd uyıfada) 

Şehrimizde bulunan sporcu 
Rusların çok kuvvetti bir takım 
te9kll •Uklerl anıa,dmaktadır. 
Bu takıml• sporcularımızın ilk 
m•çı cum• gUnU olacaktır. 

Rue aporcularlnın k•wvetl 
ve kıymeti h•kkındakl malO• 
mat. Spor urıfamızda bula· 
cakeınız. 

Bükreşte 
·················-

Balkan 
konferansı 
Murahhaslarımız 
bugün gidiyorlar 

Cumartesi gün6 HUkreşte top· 
lantılanna baılıyacak olan üçün• 
cli Balkan konferansına iştirak 
edecek olan murahhaslarımız ya· 
nn sabah heyetimize tahsis edi
len Romanya bandıralı Prençi· 
peza Maria Yapurile Köstenceye 
hareket edeceklerdir. 

Konferansa iıtirak edecek o
lan murahbaslanmız Bugün saat 
on yedide Galata11ray lisesinde 
toplanarak heyetimiz namına 

izah edilecek olan tezler etrafın· 
da görllıeceklerdir. 

Konferansa Yunanistan namı
na iıtirak edecek olan eaki Yu
nan Baıvekillerinden M. Papa· 
nastasyu'nun riyuetindeki Yunan 
murahhasları da bu sab&h Daç· 
ya vapurile Pireden ıehrimize 
geleceklerdir. Yunan murahhas• 

lan ıehrimizde bir gDn kaldık
tan sonra yann aynı vapurla 
Köstenceye gideceklerdir. 

Gllmrllk ve inhisarlar 

GDmrDk ve inhisarlar vekili 
Ali Rana B. dün sabahki trenle 

Rana B. 

Ankaradan ıeb
rimize gelmiıtir. 

Rana Bey dün 
inhisarlar umum 
mlld6rlüğline ve 
gümrük ic!aresi· 
ne giderek meı
gul olmuf, öfle· 
den sonra da 
Dolmabahçe sa
rayına giderek 
ReisicOmbur Hz. 
ne arzı tazımat 

etmİf, Baıvekili
mizi ziyaretle bir 

milddet görüımüıtür. 

Rana Bey dlin bir muharriri· 
mize şunları söylemiştir: 

- lstaobula Vekalete ait işler 
Ozerinde çalışmak için geldim. 
Bir hafta kalacağım. inhisar 
idarelerinin birleıtirilmesi faali-
yetine her yerde devam .edil
mektedir. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün akşam 

üstü ıehir dahilinde bir otomo
bil gezintisi yapmıılardır. 

Başvekil Hz. 
Baıvekil ismet paşa Hz. dün 

sabah Heybeli adadan Dolma
bahçe sarayına gelmiş, öğle üzeri 
Suriye fevkalide komiseri şere· 
fine kont de Cbambrun tarafın
dan verilen ziyafette l:u!unmak 
ilzere Fransa elçiliğine gitmiştir. 

Baıvekilimiı. ı.iyaf etten sonra 
tekrar Dolmababçe sarayına ve 
allıam geç vakit Heybeli adaya 
dCSnmDıtür. 

Fransız Misafirimiz 
Fransamn Surye İevkalide komiserinin 
Gazi Hz. tarafından kabulü ve Fransız 
sefaretanesinde şerefineverilen ziyafet 

DDnkU ziyafette aa,veklllmlz, M. Ponao ve Dahlllye 
Yeklllmlzle Franeız sefiri 

Evvelki gOn Paristen ıehrimi- ı komiseri Hanri Ponsot bu sabah 
ze gelen Fransanın fevkallde (Devamı s ınc1 sayıfada) 

:m:::::::::::::::::::::n::::::-.::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
Darülfünundan Dniveısiteye ...................................................................... 

Darülfünun tedris vazia 
fesini yapmış mıdır? 

P- ıt°•kiilteu .-i•i•e söre ew itibarile talim heyetinin 
ilme vücudunu vakfetmesi elbette tercih olunur 

- Darülfünunun Ugaaından, ye. 

rine ünivcralte kurulmaaından balıse
dUlyor, bu darlUlünunun rHUile•ini 
yapamadığına delalet etmez mi!. 

Fen fakültesi reisi ve darülfü
nun emin vekili Mustafa Hakkı 
Beyle konuıuyoruz .. Gülümsiye • 
rek derhal cevap veriyor: 

- Darülfünunun ilgası hak ., 
kında resmi ağızlardan hiç bir 
fey duymadım .. Bugün dünyada 
bütün yenilikler, darülfünun ilim
leri ve yüksek mesleki ilimler Ü· 

zerine müesses bulunmaktadır ... 
Garp devletlerinin asırlarca uğ
'1~. y~ni yeni takibe ba,Iadıkları 
reJımı genç cümhuriyetimiz der
hal kucaklamış ve candan benim
ıemİ! olmaıından darülfünun ve
ya her hangi bir yüksek tahıilin 
ilga11 veya küçültülmesi, kanaa • 
timce hükUınetimiz tarafından 
düşünülmemittir bile.. ötedenbe· 

Fen FakUltesl reisi 
Mustafa Hakkı B. 

ri darülfünun, dünyanın yenilik· 
(Alt tarafı 4 üncü sayıfanuzda) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1:::::::::::::::::::::::::::::::··:·:::::::::::..-:a 

Sade Dil 
········-···-······· 

- Bana bir dil getir. 
- Her vakıtki gibi yanına biraz Acem pila"' k 

? 
vı oya· 

yım mı 

- Hayır, bundan •oma aade olacak ... 



Sayıla 2 

Sanayi umum 
müdürlüğü 

Hazırlanan U\ylhaya 
gUre neşekll alacak? 

Ankara, 18 (Hususi) - ltit
tiğime göre, lkbsat vekileti, sa· 
nayi umum müdUrlüğü için yeni 
tetkillt talimatnamesi hazula· 
maktadır. 

Hazırlanan llyibaya göre, sa· 
nayi umum mildilrlüğil, sanayii 
teıvik, m6lkiyet ve fen heyeti 
eubelerine ayrılacaktır. Uyihada 
ayrıca memurların terfıi esasları, 
sanayi mektebinden mezun olan· 
ların çalışma tarzları hakkında 
hükümler bulunmaktadır. 

Sanayi mekteplerinin aanayi 
umum birliğine raptedilmeleri 
ihtimalinden de bahsolunmakta· 
dır. 

VAKiT 

r-.... ; ... ----·-----··--·-..... -.... -·--· .. ------ ·-··-·---------;--ı ı Buhran içinde 
ı Telgral Haberleri 1 pılan apartıınaıı ·······························································································"·················································· .. ---········· .. ······-·-. 

Almanya yeni dörtler içtimaına ( Ba§maka.lemlzdell 

bir kere daha çağırıldı 
Fakat hukuk beraberHği olmazsa gitmiyeceğini bildirdi 

• 

. Fakat buna mukabi_l ·~~ 
rıni aparlımana tebdıl ,,,ll1ı 
istifade etmiş olacaklar 
Hayır. Zıra dünya buhr•IP 
günkü şeklinde kalmıfaC' 
Belki de birkaç sene soor~ 
val es1<i tabii şekline 
cektir. O vakit bugOn • 

1 111 B kili dl ki M. Makdona ld devam tıman ola::-ak paralarıDI tıf' ng z aşve yor : toprağa gömenler pişın•0 

''Almanya, Ingilterenln ediyor: "Almanya konfe- caklardır. Çünkü apartıın~;i 
kendisine tesllhatın azal- ransa iştirake hazır bu· tekrar paraya çevırmtk 1 

mas. konferansında mfi.. luouyor. Fakat mahiye- ter büyük nisbette zarar · 
celderdir. Fak at artık iş 

SftVI muameleSIDe itiraz tlot anlamadığım Sebep- geçmiş olduğu için bu soO 

etmlyeceğlol pek t\IA lerle Cenevreye gitmek- manhk fayda verrı:iyecektit· t' 
blllr. ,, ten çekinmektedir.,, Götü:üyorki zahirde ltt-' °' 

Romanyada ngllfı Baş\'Cl.:111 lun iman şeklinde görültO 
.................................................. M.Makdonald ........................................... kt ı • faaliyet hakikatte miJli i 1 

Londra, 18 (A.A) - M. Mac fetmek benim için müşkül olaa etmetense ıulh yapıcı diye ya- yat a 'eybinedir. Ve l:öyJe 
Kabine buhranı Donald, milli amele fırka11 ko- bir takım sebeplere binaen Ce- dedilmeği tercih ederim.,, vaziyette bülcumetin alikıd 

mittsinin bir ziyafetinde ı&yle nevreye gitmekten imtina etme· Almanya gene ayni cevabı ğını pek tabii ve memnuoiY 

Çok vahim bı· r demiştir: sinden dolayı son derece müte· veriyor görmek laıım ge:ir . 
0 Almanya, kendisine tu!ihatın "f 

k•ı Jd tahdidi konferansında mDsavi es~ ı .m. Bertin, 18 (A.A) - Gazeteler, Şüphesiz memlekette herb 
Şe 1 a 1 Mumaileyh ihzar edilmesi için 1 ·ı· ı h t :' dıı s· k e• 

l 
· l t l b' om ıı maı a a guzarınm un ug· şekilde mes en inşaatını iP ., 

muame esı yapı ması a e ıne Al 1-k d d ı ı l e· • 

BOKRE 1 b f 
manyanın a a a ar v et ere laden ıoora Alman hariciye na· mek mevzuu bahisolamaı. F•~ 

Ş, 18 (A. A.) - Vai· ngilterenin itiraz ve mu ale et '- · t t' · d b ı · t C d 1 noKtaınar.ar ea ısın e u unması zırına zıyare Ye er evre e Op· şahsi ikamete mahsus oldl~ 
da kabineıi teıekkül ettiği zaman etmeyeceğini pek ali bilmekte· icap eden Alman meselesinde lanma11 dilşünülen 4 ler lconf e · k ı 
k l b 

d' l da sadece kiraya verme 
ra, yeni nazırlara bu ka inenin ır. umumi bir ihtilaf vucuda geti- ranıına relmeai için A manyaya ı 

kat'i te•ekkülü itibarile, ıtimdiki Mumaileyh, 4 devletin kon· yapılmıı olan daveti tekrar et- yapılacak yeni apartımaO "" 
:s- 'l' f rilmesi lüzumunda ısrar etmiştır. kk r"'r 

parlamentoya uygun gelecek ye • eransının içtimaını temine matuf miş olduğunu haber vermektedir. muva aten gayet ağır ve • 
gane kabine olduğunu söylemiş • mesaisine devam etmekte ve M. Mak Dooald, konferansın Hariciye nazırı, sadece bu bu- tabi tutmak ve bu suretle ~ dt. 
ti. yakın bir ZC\manda bu husus gayesini ş.ı suretle tarif etmiştir. sustaki cevabm evvelce verilmit inşaat hastalığınm öniine gt

11 
d~ 

Bu hal, Vaida kabinesinin is • hakkında beyanatta bulunabile· "Bizim siyasetimizin ttmel ta- oldufunu ve Almanyanın Cenev· mek muvafık bir tedbir ı•Y' tklİ 
tifası dolayısile hadis olan şimdi· ceğini ümit eylemekte olduğunu şı, yeniden silahlanmak değil reyi içtima mahalli olarak kabul bilir. b~ C 
ki buhranın vehametini izaha ka· ilave etmiıtir. teslibatın aza!tı l masıdır. Biz tu· edemıyeceği cevabını vermiştir. Sonra meseleyi yalnız 4' ~ 
fidir. Londra 18 (A.A) - M. Mac lihatın sulhun tesis ve takririne Paris, 18 (A.A)' - logiliz mas· lstanbul meselesi şektinde 

1 
•• 

11 Donaldın milli 2mele fırkasının müessir suretle badim olacak lahatgözan, Alman baric;ye nazı· b• ~ 
eri ıürülen faraziyeler, şu su- rı Von Neurath'ı Cenevrede top· görır.emelidir. Çünkü bu " tı 

t] t k · l kt d ziyafetinde söylemic oldug·u belli şekilde azalhlmasını istiyoruz. k d'Y'" \,, re e a ıı.m o unma • a ır: :r lanacak olan 4 ler konferansına bütün memleketin i tısa ı ''' 
Y · b' k b' k b' başlı sözler cunlardır. Ben, bir itilaf husulünü imkan- lif· ı... enı ır a ıne om mezonu "' çağırmışhr. Hariciye nazırı, At- ile ltması olan bir badiıeP ,,,ı "'' 

tecrübe etmek, ikinci bir Vaida Almanyanın konfer,ansa iştirak sız bir şelde sokacak bir vaziytl k h ı k b b ıer manyanın anca u.m era er- Bu itibarla hükumet mese 
kabineıi tetkil etmek tecrübesi, elmeğe lmede olciuğunu beyan husulünü imkansız bir tekle so- liği tanındığı takdirde bu kon· r -· 
parlamentonun feshi ile yeniden etmekle beraber mahiyetini keş· lcacak bir vaziyet byaulilnli tesri feranaa gelebilecej1ai sa,,Jemiştir. ço'< yakından tetkik et-me ~ '-

h .. rh.lrlıa umıuni "'.ftı ...... ~f 
intihabat icraıı. ,.-•• 1 ~ • s • • d 1 k • b • ettiği tedbirleri bir gün e 

M. Maniunun bir kabine teıkil Uf Kiye urıyenın e ra gı 1 almalıdır. 
etmesi müşkül görülmektedir. Mehmet Asıil' 

Maamafih ıiyasi mahafil, M. •• k • 1 b • d ı t 1 • t ' 
Maniunun ikinci bir milli çiftçi musta 1 ır ev e o masını IS er. 
kabinesi te,kil etmeyi kabul ede· 
ceğini beyan eylemektedir. 

Milli bir çiftçi fırkası köylü 
hizbinin reisi M. Mihalache'm 
bir kabine vücuda getireceği bir 
kabinenin pek az ya,ıyabileceği 

ıöylenmektedir. 
M. Titulesko, milli çiftçi fırka· 

aından lazım olduğu derecede 
miiliaheret göremiyecektir. 

Siyasi mahafil, Romanyanın 
maruz bulunduğu vahim malt 
mütkülitın milli ıiyasi kuvvetle • 
rin umumi dikkatini iıtilzam et • 
mekte olduğu bir anda kabinenin 
istifa etmi! olmasına teessüf et • 
mektedir. · 

Bütün kombinezonlar, ıuya 

düıtüğü takdirde ikinci bir Vai -
da kabinesi tetkiline tetebbüı e
di]ecektir. 

. Dil işi 
Maarif VekAletlode 

toplanma 
ANKARA, 18 (Huıuıi) - Bu 

gün maarif vekaletinde Vekil Re
tit Galip beyin riyasetinde gene 
bir toplanma yapılarak dil meıe· 
leıi etrafında veki.Jetin faa]iyeti 
görüıülmüıtür. 

6 Milyon karii olan 
Ioglllz gazetecisi 
BERLIN, 15 (A. A.) - 6 mil

yon okuyucusu olan 31 İngiliz ga· 
zeteıinin ıahibi lord Rothemıerc 
'A.ln ı ddd 97aai vaziyet hak • 
lime.fa tetkikat yapmak üzere Ber· 
line ıelmiıtir. 

Hariciye vekilimizin bu temennisine karşı Suriyeliler 
fevkalade müteşekkir ve minnettar olmuşlar, bunu 

bir teveccüh eseri addediyorlar 

Adana, 18 (AA) - Beyrut'
tan bildiriliyor : lrak'ın milletler 
meclisine iirmeıi münasebetile 
Türkiye murabhasının söylediği 
nutukta Suriye'nin de yakın bir 
zamanda müstakil bir devlet ola
rab milletler cemiyetine girmeai 
hakkındaki temennileri blitlin 
Suriye balkı arasında minnet ve 
sevinçle karıılanmııtır. Suriyede 
çıkan bütün gazeteler bu huıuaa 
dair uıun uzun makaleler netrel· 
mişler ve sitayitklrane yazılar 

yazmışlardır. Bilhassa vatani fır· 
kasının naşiri efkirı olan Eley
yam gazetesi Tevfik Rüştü Be· 
yin nutku hakkında diyor ki : 
Türkiye murabhasanın milletler 
cemiyetindeki bu beyanatı Suriye 
efklrı umumiyeai tarafmdan alel
ade havadisler gibi okunup ge
çilecek sözler değildir. Türkiye 
siyasetinde lehimize tebarüz eden 
bu teveccüh eseri yalnız Tevfik 
Rüıtü Beyin beyanatına mahsus 
değildir. Bütün Türk milletlerinin 
Suriye'deki hadiseleri naaıl ta
kibettiğini Eleyyam'ın lıtanbul 
muhabirinin mektuplarında ve 
Türk gazetelerinin hususi bir 
itina ve dikkatle bize ayırdıkları 
sutunlarda açıkça görmek müm· 
knndür. 

Türkiyenin muhterem hariciye 

vekilinin bu beyanatı, Suriyede 
derin akisler ve halk Uzerinde 
minnetli intibalar bırakmıştır. 

Türkiye cümhuriyeti mümes· 
ıilinin Milletler cemiyetinde Su-

s::::::::::n::::::::::::::::::::::::::m::::::::ın:ı::::: 

Bir meyve ve sebze 
· kooperatifi 

lımir, 18 (A.A) - Meyva ve 

sebze müstahsilleri tarafından 

tehri~izde bOyük bir satış ko· 
operatifi teşkil o:unmu, ve ni· 

zamnameıi velclletçe tasdik edil
miştir. 

Kooperatif, önümüzdeki hafta 
ite bathyacakhr. 

inhisarlar idaresince timdi
ye kadar 1, 111,000 okka siyah 

yaı üıiim mllbayaa edilmiştir. 
Bunlar, Burnova fabrikasında 

sumaya kalbedilmektedir. Yaş 
üzüm mübayaatına nihayet ve

rilmittir. 

Yeni ltalya sefiri 
Ankara, 18 (Hususi) - Yeni 

ltalyan büyük elçisi M. Vincuzo 
Lojacono bu sabah lstanbuldan 

ieldi. 

riye lehinde yapmış olduğu bu 
blöf ve muhabbet uerine kartı 
Suriyelilerin derhal telgrafla mu· 
kabele etmeyi düşünenleri pek 
çoktu. Suriye siyasi heyetlerinin 

bu busuıta gecikmemeleri il· 
zımdı, ıiyasi m~bafilinin bu ge· 
cikmeıi, Türkiye murabhasmın 
Milletler cemiyetindeki temenni· 
yatını Suriye balkının bOyük se
vinçlerle karııladığ1nı ilive etme
mize bir manı teşkil edemez. 
Suriyelilerin necip Türk milleti· 
nio vefaklrlığına ve iyi komıu· 
luk hareketlerine kartı duyduk
ları tllkran duygularını da bu· 
raya iftiharla kaydedelim. Kom· 
şu memleketin Suriye bak&unda· 
ki bu doatane tem ay OIOnden Su
riyelilerin iıtifade edecejine fiip· 
be yoktur. 

Bu doıtluk Suriyenin iıtikba· 
line kavu1ma11nı ve Milletler ce· 
miyetinde yerini almasını tacile 
Amil olacaktır. 

Tevfik Rüştn beyin Suriyeyi 
yakın zamanda Milletler cemiye· 
tinde görmek emelimizdir. De· 
mtsine kartı Suriye Miiletler ce· 
miyetinde Türkiyenin yanı ba· 
tında oturduğu zaman bu temen· 
oiyatı kemali tUkranla karııhya· 
cakbri deriz. 

Profesör 
An karada 

yapıyor 

Ankara, 18 tHuslJsi) - ~ 
karanın plinını hazırlamış "ı 
şehir mütebassı~ı ~ a.nsen ~]f 
da imar faalıyetını tet" 
me$gut olmaktadır. 

lk tısat Vekili ge111°' 
... -Ankara, 18 (Nusuıi) - 8' 

(ktısat Vekili Mahmut Celil t 
bu akşamki trenle latanbula ~ 
reket etti. istasyonda ikhıal ti' 
kileti ve it bankası erkin• 
rafından ttıyi olundu. lf 

Ce1il Bey Istanbulda bir lı~ 
giin kalarak tetkıkatla a:ı~ 
olacakhr. Celil Beyle birlilı10 
Ziraat bankası umum modOf it 
Şilkrli Bey de lıtanbula hart~' 
etti. 

Sanaylln lnklşafl 
~arelerl 

Ankara, 18 ( Hususi ) - s; 
nayi umum mildürlüğil yalııObit 
alakadarlar arasında bOy01' ,il' 
anket açarak memleket ••11

' ,

nin inkitafı çarelerini arıttd' 
cakhr. 

Sıhhiye vekili 
An karada , 

Ankara 18 (Huıuıi) ~ ~·:~ 
ve içtin.ıai muavenet vekıl\ iJI, 
tor Refik Bey bu aababki tr• 
lıtanbuldan sıeldi. 
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;11.;!~ .!..~~~et odası rapor hu.zırlarken.. Halkevi Yedi milyonluk eşya 
hr ı oı Jı' 8 -··· .......... • •• · ······ •• .......... ··· ............ •• ........ • ............ ··· ...... •• •••• .... ··-······-;····•• •••••• ••• •• ................ ••• .......... ••• ••• ......... •• ...................... .. 
:::;:~ aşkaları domates satıp Köylüler Rıhbm şirketi gümrüğe 
i:: ~~ para kazanıyor ! arasında neden itiraz ediyor ? 
ili t•f' b 

roarı 0 
1 lkuıd A · Her hafta bir köy dolatan 

ımarılltt' i a merikada az alkollü şarap heyetin tetkikleri 

kisti;~ Çeeekler, bizden şarap almak istiyorlar 
rar 

· it" Dun y 
ış 

0 
pif ttlın~ . unanistandan bir haber 

so ı,, l tbr, Bu haber bizim rapor· 
ektir. tt lıtbl ~112İoıi ile uğraşırken Yu

Istaıı b• ıa.t' •rın iş peşinde çalıştıklarını 
rüteıı 1 e tteıı delildir. 
iktıs• b tı:ıd b' k bl 111 t' an ır aç ay evel Istan-

·öyJd rr h•kk ıcaret odası domates ihracı 
laka. j bu b~rıda tetkik-da baş lamış ve 
DunıY ~tt susta bir de rapor hazırla· 

1, 

h bs Bu r er t -.,k •por aJe!usul makamdan 
ı mel! )'l lQıa ha vale edılmiş ve niba· 

az. F•~ 'ırı~çhul bir makamda c!osya
olOJ~çl ~ ~onarak saklanmıştır. Bu 
ek : 1 ~•~! ~ dosyasında uyurken Yu

hma0 i:ı ~1·•rın gözünü açm ı ştır. 
veri~' t6rdlltıanl~lar TUrk g;:zetelerinde 

retle ~t L GkJerı bu haberler i"zerine 
gef tqal t k' ne ,1 doııı et ıkata başla mış1ar ve 

r ssY' tka·k•tea ihacı için lazım gelen 
1 le· it G rı tamam1 amaftır. 

nız ~' ~'ııkelen haberde Yunan zıraat 
'nde 

1 
ti~j lsı ile mt:yva ihraç cemiye-

bu b• l~tt il büttin ha:nrhklarmı yaphk
ısadiY'~ \ıı~ "e domatesleri ihraç için de 
diseôit· b~ı:11• ile Peragda mcştertJer 
eseler' tıkfarı bildirilmektedir. 

meli "e 
.. '"~I ~·- e 

!er inden biri dün Ticaret Oda
sına çok mühim bir mektup 
göndermiştir. Bu mektupta de· 
niliyor ki: 

.._Amerika hükumeti Ameri
kada bu senenin iJkbabarından iti
baren az alkollu şarapJarın içil· 
mes:ne müsaade edecektir. 

Türkiyenin şarap imal eden 
mühim müesseselerinin isimleri 
V(>. adreslerioi gönderiniz.,, 
Ma lfımya, Amerikada içki ya· 

sağı vardı. Eu yasak tadil edil
di. Amerikadan gelen iktısadi 

gazeteler ve mecmualar bunu 
kuvvetlendirectk hcberler ver· 
mektedirler. 

Öğrendiğimize göre bu haber
ler i:zerine Amerikan mUessese
Jer i Avrur: anın müesseselerine 
ş imdiden siparişler yapmışlardır. 

Ticaret Oda.sına müracaat eden 
Amerikan müessesesinin mektu
buna tabii cevap verilecektir. 
Bu müessesenin memleketimiz· 
den pek çok şarap alacağı tah· 
min edildiği için bu işle uğraşan 
tacirler çok. sevinmişlerdir. Maa· 
mafib şarapç1lığm bizde ne ka
dar iptidai olduğu ve henüz hiç 

e•" ; .. ı., ; • ._ç •tmıoAift.i ,ı _ _ .,.J,",,.u'-•• 

~iltadeniz ıimanlarmdan muhtelif 
tnemleketlere fındık ihracatımız 

~!lıtacat Ofisi Trabzon, Gire
ı~ '°e Ordu Jimanlarmdan doğ· 
~il doğruya muhtelif ecnebi 
'lek.etlere 93~ senesi mevsim 
\t Yehnden Ey.fıl sonuna ka
~t hpılan ihracatı tesbit etmiş 
~~~>'anı dikkat bir istatistik 
~•t, •lhışhr. Bu istatistiğe na· 
~ıı, ". ttıubtelif memleketlere ya· 
"~ 1hracat kıymetleri şunlardır: 
A "1anya 336 920 lira 
"~ , 
.'\ llaturya 3,487 ,, 
& ~erika 42,6(8 ,, 
.., '·çika 6 567 "ta , ,, 
~ı· 111a 198, 148 
lrı 1'.tin l, 350 

tiltere 43.C8 l 

1btacat ofisinin 
lb ı-akamlar1 !! •• 

'' 
" .. 

'lı ı t'lcllt f · d" ~ ~Ilı 0 ·" un eynen şu 
b •t. vermiştir: 

• Q't).'f 

lsveç 2,560 ,, 
ltalya 532,935 :• 
Mısı r 27,765 

" Romanya 12,372 
" Suriye 2,368 
" Danimarka 4,918 
" Holanda 39,051 u 

l,'.L53,25l 
Bu istatistiğe nazaran bu sene 

mevsim bidayetinden Eylül so
nuna kadar en fazla fındık ihraç 
ettiğimiz memleketlerin başında 
Italya gelmektedir. Fakat Triyeste 
tarikile başka memleketlere git· 
miştir. Sonra sırasıle Almanya, 
Fransa, Jngiltereo, Amerika ve 
HolaDdadır. Mısıra olan fmdık 
ihracatımız da artmaktadir. 

Bir icra katibinin 
muhakemesi 

$UkOfeNlhal ve MellhaAvnl H.la ı 

Halk evi köycülilk komitesi 
lstanbul ve civarındaki köylerde 
tetkikatta bulunmağa karar ver· 
mişlerdi. 

Bu karar üzerine komite azası 
Silivri ve civarındaki köylerde 
tetkikat yapmışlar ve bu köyler
den bilhassa Celaliye köyünü 
çahşma için çok milsait bulmuş
lardır. 

öğrendiğimize göre köycülük 
komitesi Celiliye köyünde bir 
köy odası açarak köylülere yar
dım edeceklerdir. 

Bu odada köylünün sıhhi, içti· 
mai varlığı yükseltilmesi ve bil
gisinin çoğalblması için çahııla
caktır. 

Köycülük şubesi azaları dün 
uıa aoh.tor Jlc bırfUı.t-c: tc:knu· 

Celiliye köyüne giderek çalış· 
mıya başlamışlardır. 

Azalar ve doktor, köyün sıh· 
hi vaziyetini tetkik etmiş ve 
eksikleri gösteren bir de rapor 
hazırlamışlardır. 

Köycülük şubesi idare azaları 
bu rapora göre köyün sıhhi va· 
ziyetini ıslah için lazım olan ek· 
sikleri ta~amhJ acaklardır. 

Celiliye köyünde, köyün ru
hunu çok iyi anlamış bir de 
muallim l:u!unnıaktadır. Köycü· 
lük şubesi bu muallim He sıkı 

temasta bu'.unarak köyün bilgi
s;oi yükseJtmek için bu mual
Jimden istifac'.e edeceklerdir. 

lclaliye ve civar ~öylüleri ken
dilerıle yakından alakadar olan 
köycülük ~ubesi idare heyetini 
çok giizel karşılamışlardJr. Bil· 
hassa idare heyetinden Şüb fıfe 

Nihal ve Meliha Avni Hanımlar 
köy evlerine girerek köylü ka-

. dmlarla temas edince köy ka
dmları ço!c sevinmişler ve bu 
hanım!an ellerinden geldiği ka. 
dar ağırlamışlardır. 

Halkevi köycülük şubesi her 
hafta bir köyü gezerek Istanbul 

Şirkete göre eğer böyle bir kayıp varsa 
gümrük idaresi de mes'uldür 

Rıhtım şirketinin antrepoların. 

da bulunamıyan yedi milyon li· 
ralık eşya hakkında gümrük ida
resinin rıhtım şirketine ihbarna
me gönderdiğini yazmıştık. Şir· 
ket bu ihbarnameye itiraz etmit 
ve bir muhtelit komisyon tara
fından antrepolardaki . malların 
tekrar sayılmasını istemiıtir. 

Gümrük idaresi bu teklife he· 
nüz müsbet veya menfi bir ce
vap vermemiştir. 
Cevabın bugün şirkete tebliğ 

edileceği ümjt edilmektedir. 

Gümrük idaresinin bu muame· 
]esine karşı rthhm şirketinde sa
lahiyet sahibi bir ~at bir muhar
ririmize şunları söylemittir: 

- "Antrepolarda kaybolan 
yedi milyonluk eşya hakkında 

gümrük idaresinin talebine biz 
de şaşıyoruz. Çünkü antrepolar 
hem gümrük idaresince hem de 
şirketimiz tarafından ayrı ayrı 

kilitlidir ve anahtarlardan biri 
gümürük idaresinde diğeri de 
şirketimizdedir. Her iki taraf 
memurları bir araya gelmedikçe 
antrepolar açılamaz. Buna naza• 
ran kanunen her iki tarafın da 
aynı derecede mes'ul olması la
zım gelir. Filhakika defterlerde 
bazı efyalarm muamelesi noksan• 
dır. Gümrük idaresi iddiasını 
burıya istinat ettirmektedir. 

Biz de muhtelit komisyonun 
teşkilile defterlerin yeniden tet
kikini istedik. Bu tetkiklerin 
müsbet bir neticeye varacağını 
ümit ediyoruz. Esasen 15 sene 
kadar mazisi olan bu eşyanın 
bu kadar yekunlu olduğu halde 
nasıl oluyor da gümrük idareıi 
bundan haberdar oluyor. Mesele 
füpbesiz muhtelit komisyon ta• 
:-afmdan anlaşılacaktır. Esasen 
şirket müdürü de bu mesele 
hakkında temasta bulunmak üz
re Ankaraya gidecektir. 

Istanbul civarındaki köylerde mektep
- - ----= lerin azlığı ve okuma ihtiyacı 

Silivri, Çatalca iJc civar köy
lerindeki mektepleri tetkik ve 
teftiş eden Maarif müdür mua
vini Hıfzırrabman Raıit Bey ve 
teftişte bulunan diğer müfettiş· 
ler dün lstanbula avdet etmiş
lerdir. 

Hıfıırrahman Bey dün bir 
muharirimize bu tetkik ve tef· 
tişler hakkında şu malumatı 
vermiştir: 

- ilk hedefimiz Silivri idi. 
Müfettiş arkadaşlarla beraber 
evvela Silivri mt'rkezindeki mek
tepleri gezdik. Muallim arkadaş
ların çalıfmalarını çok beğendik. 
Silivri ve köylerindeki muallim· 
lere "Dershane ve dershane hari
cinde muaUimlik vazifeleri ve 
köylüyü yükseltme ve tedrisatın 
mihveri,. mevzulu bir konferar.s 
verdim . 

Türklüğe hakaret 
eden Bektaş efendi 

Yaptığımız tetkikata göre köy
lülerin okumıya karşı müthit 
alakaları vardır. Her köylü oğ
lunun ve kızının hiç olmazsa ilk 
mektebi tamamile bitirmesini 
isliyor. Bunun için de köylerde
ki üç dershaneli mektepleri az 
buluyorlar. 

Köylülerin bu arzularını is' af 
için köy mekteplerinin tam dev
reli ilk mektep ha1inP. ifrağı için 
tetkikata başladık. Çatalca, Si
lini ve civaı ında mektebi o!mı
yan hiçbir köy yoktur. 

Muallim arkadaşlar da çok 
çalışmaktadırlar. 

Netice itibarile elde ettiğimiz 
kanaat şudur : Muallimler çalı
şıyorlar. Köylüler okumak isti
yorlar. Bu suretle günden güne 
okuyanlar çoğalıyor.,, 

Çalınan bir halı 
bir kahvede 

af1 
'-tibsaİ~ Yanın 1931 senesi "ah ve 
13 lb'lata her biri 60 ki!oluk 
' ı Yo 13 

lsmet Hammın 8000 Jira bor· 
cunu ödememesi üzerine 45 000 
liralık apartımanma haciz kon· 
duğu sırada usu'suz zabıt tan
zim olunduğu iddiasile bir müd· 
detten beri lstanbul ağır ceza 
mahkemesinde muhakeme edi
len alacakh Fıkri Beyle icra 
dairesi katiplerinden Nuri Beyin 
mubakemui, neticelenmittir. 

köylerinin umumi vaziyetlerini tesbit 
edecekler ve ona göre her "öy için 
bir çalı~ma pı ogramı çizecek
lerdir. 

Istanbul birinci ceza mahke· 
mesi, Fatihte Türklüğe hakaret 
mahiyetinde söz söylemekten 
maınun Bektaş efendi isminde 
birisinin muhakemesini dün bi
tirmiştir. Maznunun bir sene 
hapsine karar verilmiştir. 

Beyoğlunda Su terazisi soka· 
ğında oturan tüccar Ismail beyin 
evinden gayet kıymetli bir halı 
çalınmıştı. Polis ikinci şube me• 
murları tarafından yapılan araş· 
tırma neticesinde hah Galatada 
Marmaralı Hasanm kahvesinde 
bulunmuştur. Hırsmn sabıkalı
lardan Kadri o!duğu anlaşılmış 
ve Kadri yakalanmıştır. 

S•' 
kıoÔ' 

Uk bit 
o•riİ" 

aştır•" 

1 

ttat :t n 5 bin çuvaldır. Hu 
~~ ib ltfındaki Brezilyanın kah-

~•~. l~catı ise 17,840,000 çuval· 
~11ll.-81 tıcatın istihsalittan fazla 
~llalı" •on senelerdeki istihsal 

i•bı .. 193
1 

gostermektedir. 
~-d,~i k•enesi sonunda Brezil· 
~llhld abve stoku 29 627 000 
~ ... •r e . 1 1 

1 
't- dii • u mıktar şimdiye ka· 
'ttııd 0

Yada rnevcut kabve stok· 

~il ~11 4 aıilyon çuval fazladır. 
L-~ •ılıllık son zamanlarda 
ba~ia 

1 
"-"•nndakf dllşüklüğü 

Utette göstermektedir. 

Yapılan muamelede kanuna 
uygun olmıyan birşey görülme· 
miş, Fikri ve Nuri Beylerin be
raetleri karar laştırılmıştır. 

Tramvaydan atlamamalı 

Şişlide Yuva sokaiında otu
ran Abdürrahman Efendi tram· 
vaydan inerken düşmüş. sağ 
bacağı kmlmışhr. Abdürrahman 
Efendi hastanededir. 

Mezbahada yeni 
• 

resım 

M ezbabada kesilmiş etleri so
ğuk depolara taşımak için ya
pılmakta olan havai hat inşaatı 
bitmek üzeredir. Mezbaha ıçın 
bir müddet evvel Avıupaya ıs· 
marlanmış olan basüller de ya
kında gelecektir. Eu basküller 
gelince artık mezbaha res· 
mi hayvan başı üzerine değil, 
ağırhkları üzerinden alınacaktır. 

Darülbedayi ve halk 
Darülbedayiin tenzilatlı oyun

lan halk tarafından bu sene ço'.c 
rağbet görmektedir. Belediye 
bunu göz önüne alarak haftada 
bir geceye mahsus olan tenzilatlı 
oyunları haftada iki keceye çı
kar mağı düşünmektedir. Perşem
be pazaıtesi günleri de talebeler 

. için ucuz matineler verilmesi hu
susunda tetkikat yapılmaktadır. 

Bir dayak ve bir bayılma 

Galatada Şeft li sokağında 
Abdülkerim ile Fatma ve Ak
sarayda oturan Halil, Ahmet, 
Davut sarhoş:ukla kavga etmiş
ler, birbiı·lerini döğmüşlerdir. 
Bu arada Abdülkerim dayaktan 
bayı!mıştır. 
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Darülfünun tedris vazi
fesini yapmış mıdır ? 

Fen Fakültesi reisine göte esaa itibarile talim heye1in"n 
ilme viicuchınu -nıkfetwl eta.ette t~rc )ı oluaur 

(Bat tarafı 1 inci sayıfada) 
lerini eöz öniinde tutarak ona 
göre teıkilit yapmayı kendisi diJ. 
şünmüş ve bir kaç defa hükfun~ 
te darülfünun kanunu ve teşkilat 
Jayıhaları takdim etmişti. Bu dü
§Ünce, hük&metin de dikkaklin • 
den uzak kalmadığı cihetledir ki 
geçen aene darülfünunun 8-e
me girmesile, Barem kanununun 
iu.batından olan tetkilat mesele
aini .hemmiyetle derpiş ederek 
har.içten itimada şayan bir müte· 
husu g~tirtmiş, bu mütehassısa 
darülfünunuır vaziyetini tetkik et· 
tirmit ve yarınki vaziyetini tesbit 
ettirmek istemiştir .. Yeni teşkili
bn yapılacağı bir sırada belki de 
darülfünumın isminin üniversite -
ye tahvilini de muvafık görehilir. 
Bu, tabii darülfünunun ilp.sı de
ğildiT. Nitekim bir kaç sene ev
vel sultanilerin İ&mi liseye tepdil 
edi!miı, fakat sultaniler ilııa olun 
mamıştı .. 

- Darülfünun ı·azif esini yapmUJ 
mıdır?. 

- Darülfünunun bir çok vazi
feleri vardır. Bunlar iki esaıta 
toplanabilir: Biri tedris, diğeri i
lim yapmak. .. 

Darülfünunumuz tedris vazife· 
sini hemen mükemmelen yapmıı· 
tır, ve yapmıya devam edebilir 
diyebilirim. Bu gün darülfünu • 
n111nuzda tecfritı, Metrotiyeı •e 
ondan evvelki istipdat devirlerin
deki telrtı 'ile fcıyaı kab\il ebllez 
derecede yükselmi§tir. Talim hey 
etinin hemen mliliim bir kısmı ya 
Avrupada tahsil ebnit veya Av
rupada ilmi tetebbülerde bulu11" 
mQŞ ve karyerden yetitınit zevat· 
tan olcluklarından. çalışma ve ~·
httrrma ıistemlel'iniı bil itler. Son 
yedi aekiz sene zarhndaı Avrupa· 
dan getirttiğimiz, bazıları Avn. • 
pa.ea otoriter ıahaiyetlerdeiı olan 
Jl)ÜtehassJSlarm bilailerinden ve 
ıiltemlerinden de darülfünun i. · 
tifacle etmemiş değildir. 

Bir kaç aenedenberi Avrupaya 
gönderilmiş olan talebele•~n ih
tiıaı ve doktora yapmış gençler
den bir kısmı tah,illerini bitire -
rek dönmüş bufunduklan için 
banlar müsabaka ile müdeni• nıu

Bu hususta arzu edenlere neş • 
redilmit yüalerce lravay pstere
bifirim. 

- Darülfünunun inkılap karşısın· 

ıla vazifesi ne olnırelıdır? 

- D.-:·ülfünun Te büyük, yük
Hk ilatiı.-aı mekt•pteri gençliğe 

bir taraf tan ilim nefhederken 
dii.er tMaf tan h milli varltkda, 
milli duyauda kanlılık ve canlrhk 
telkih eder. Dariilf ünumnhuz 
vazifoaftıi müdriktiF. 

Az zamanda pek çolt "e pek 
büyük inkılaplu ya.atan büyük -
lerimizin ruhları: ve dimağları 
bu suretle yetiımemit midi.? 

- Soiı air sual efendim; kim
leri mi.iderriı tavsiye edersiniz 
yahuf kimler muderris olabilir? 

- Son bir sual efendim, kimleri 
müderris taosiye cdetsin{z, yahut kim 

l«r mfıdctrls mabilir'? 

Mustafa Hakkı Beyi en çok dii.şün

dlirt11 6rı sorgu ofdıı ı-e şrı ccı.-abı 
C't!rtli: 

- Müderris ve muallim ola -
bilmek ıne$elesi bir karyer mese· 
!etidir. Ka:ryete' gmnf! olanlar 
kendi'..iıte t~di edilen vaz'if eyi 
idtıak edenler dariilfii'nun tftli -
metııameeinin bah,effiği' hukuk • 
ta11 i.tif ade ederek •e tedticen 
mU"f'akl:at müderriı ımuavinfi • 
tifttteft <ftiTll!' mttdemı- nıuavinli
jine, ıonra mwdlimliğe •e D1Ü .. 

cfermfft~ ~llrlt!r. :dtı keyfiyet 
mükm..Uid ~~er4c tat -

bik .edilen usulün aynidir. 
..:... Peki müderrislerin hariçte meş

guliyetleri olmalı nudır? 

- Ben, müderrisin hariçte 
tedris vazifeeinden daha çok, za· 
manım alacak iti bulunmamaum 
tercih ederim. Bunu memleketin 
ihtiyacını düşünerek söylüyorum. 
E.111 i'ibarile ti.Hm heyetinin da
riilfünuıuk ilme ve inkılaba vü • 
cudunu. vakfetmesi elbette t.ercih 
olunur. 

Sarayburnu acaba 
istifadeli bir hale 

konacak mı? 
a-riüklerine alınmı§lar ve atın. Saraybunıunud bet senelik 
llllllrtadırlar ki darüffünunuftftl • mulurve&eai relecek ayıo nibaye
nn •üstak'b~l talim heyetini ter tine doğ.r• bitmektedir. Belediye 

lstanbulun en güıel bir yui olan 
kil edeceklerdir. Halen bu heyeti Sarayburnu park gazir.osuaun Is-
takviye. eUikleri re bi... tanbur cibetlacfel{i ballnn iyt bir 

Zaten dari.lffünuır Miitehuaıala- ef ftlf~ yeri olmasr için çare a
rı da darülfüıuuılarda ıeki.ınül ve rıaNkfım. Sin~., Sarayhnr· 
inkitafın bu suretle mümkün o· nu pzinoıuna kadar olan yotun 
lacafi1ıt ıöylerne-Jrtedirler. açılarak. tranway itletilmesf, park 

Umi fahauiyırtta bulunmak ta Juna park teaiaata. ve çocuk-
nıeıelesine gelince, te§kilatr ge • lar için eğlence yerleır yapalmaS1 
nit, elemanları çok olan darülfa • habra gelen ilk çarelerdir. 
nanlmd8i hoealardan bir kıMDr Gazlno~u işletmek ve parkta 
tddri.atla uğr&§ıtllen, diğer im • eğlenle tesiaah yapmak için şim
JI11 tetkikat ve tahaniyatla nıeş "' diden E>aıı yerli sermayedarlar 
gal olur. Bunun ~in genit ıahala~ bulediyeye müracaat etmiflerdiı:. 
rı ve tahtiıatları vardır. Par~ da.. Banlar, Urdanma müddetinin 
rülfünunust .UUirtüne bir göz ge:ı• upri 10· 15 sene aköasanı iste
'dirilirse ora bü~nin azameti meatedirler. Ba takdirde bete .. 
derhal aöze çarpar. diyewio iatiytuği tu··sah yapa-

Bununla beraber darülfünun caldardw. l!e~aiye. is6 bu müd
talim heyetimiz bir çok tetldkat, ddia bet ıenedeD fazla olmasını 
taharriyat ve keşfiyat yapmı,lar mahzurlu ıörmektedU. MeHle 
ve bunlar Alman, Fransız akade- daimi encümende tetkik edilmek· 
mileri tarafından {etki edilerek tedir. Eurada tetkik bittikteıı 
orijinal travay olduğu kabul ve sonra bir kere de şelıir mecli· 
"'"'•"' mm p%ete!erinde neşre- a!nce göriltülecek •• kat'i biı: 
dilmit ve edilmektedir. · kRrar verilecektir. 

VAKiT 

Yu p,os lav ya ............................ 

Yeni sefir 
Dün geldi, bugün 
Ankarayagidiyor 

Ge'çen mıyısta birdenb re ölen 
Yugoslavya efçist M. Nışiç'in 
yerine Yugoslavyamn Ankara 
elçilijine tayin ~dHen M, Miros
lc.v Yankoviç dün sabah Belgrat
tan şehrimtze gelmiştir. Yeni 
Yugos}a,,ya e!çisi yanrrıda ~İ· 

lik ateıelerinden M. Vladmir 
Çerbina olduğu halde bu ak
ıamki tr-mte Ankarar• gtd~cek 
ve R~isi clmbur hazretleri An;o 
karaya d&ndnkten ...,. ili9at• 
namtsini taktim etke•k r# 

M. YankoYiç Yuıotlavya dip· 
loınatları atomC:la 18!\mta'Z btt 
mevkie sahiptir. Har ciye me
murluğu tattesmda kendisine Ye· 
rilen meselelerin hılhde 111 .. af· 
fakıyeti gôrllmüıtltr. 

Yeni Yugoslavya orta elç'ıi 
19 •~trinievel 1882 yıflftda ser .. 
gralta coimu~tur. 1910 da hu
ku11 rl~t<totasmı atnt!Ş, 1914 te 
hat:ciye neıarefinde katip o • 
muştur. 

1919 da Paris elçi!iğ't. bafka· 
tipliğine tayin edilmiş, 1920 )',.. 
bnda Brüksel e~Hiği müstefar· 
hğında ve Belgrat hariciye ne
zareti s~yasi işler vmum müdür 
lüğünd~ bulunduktan sonra 1923 
c!e m< o'ahatgüzar sıfatile tekrar 
Brüksele gelmiş bu vazifesinde 
1925 yılana kadar ka'm1thr. M. 
Yanlcoviç bundan sonra Madrit 
maslahatgüzarlığında, ve dört yıl 
Paris baş konsolosluğonda buhuı
muş, 1929 da Bualgar- Yugo!tav 
huduchıoda buı'unan emlakin ta~ 
fiyeslne memur murahhas heyeti
nin refsliğ ni yapmış, 1930 Bul
giil' • v.ıtoslav liadudunda tah
kikat yapmağa memur komısyo• 
na riyaset etmiştir. Aynı yı!da 
Fransa ve Ho!anda ile Yugo.,. 
lavya arMada ticaret maah~ute-
si müzakerelerinde Yugoslavya 
IDIH'ahhası o4muı ve 1930 sen .. 
larrnda Belgrat hariciye oe':lare· 
tinde umum müdür tayin edil
miştir. 

M. Neşiç. ölünce 6 haziran 
1932 de Yugoslavyanm Ankara 
elçiliğine tavin olunmuştur. 

Kahvenin bir 
elden satışı 

Bir kaç gün evvel Anado!a 
ajansı iki satırlık bir: havadiıte 
kahvenin bir elden satılacainn 
bildiriyorc.'.u. Dün bu mes!le hak
kında alakadarlar arasmcfa yap· 
dığmız tahkikatta ~unları öj
rendik: 

lkfısat Vekileti kahveyi top· 
tan getirip buna mukabil Turk . 
malı ihrac edecek her hankf bir 
müessese veya şahsa kahve alim 
ve sahmım verecektir. Gelecek 
kahvelere hfık&met tarafından 
narh konacak ve ba müessese 
kahveyi bu fiyattan fazlaya s:ı· 
tcımayacaktır. Mamafih bu gune 
kadar bu mesele halledilmiş 
değildir. 

Ancak geçen sene lstanftola 
gele!l meş' ur kahve kralı lsta1ı
bulda bir Rum tacir ire ba m• 
sele hakkında gürütmüş bu ta· 
cirde derhal Ankaraya g iderek 
Vekalete bir teklifte hu~unnıuı
to. O zaman bu mesele tıaffe
dilmem'şti. Ortaya ~ıkan yeni 
haberin bu teklifın gefenlcrde 
bir kerre daha tekrar edilmeaio-
den ibaret o!duğuda söylenmek· 
tedir. Alikadar resmi makamla
ra bu meıele hakkıada resmr 
malumat gelaRdiği içiD ba ha· 
ber bir şayıa olarak telaldô 
edilmektedir. 

, Bu Hkşam ----..:ı 

OPERA' da 
Bir çok talraf vak'alarla s~rıheştler ffıııl 

Şanghay Yolun 
S8zlil ve Şarkılı 

BETTY AMANN t 
HENRY KENDALL 

tarafından 

l'ifeteı. : FOX balihaz1r sözll dünya havadi,.eri 

.-... ....- Yarm ak,am __ ....._ 

GLORYA'DA 
Mary Dugao'ın 

Davası 
Fllmlnln ilk lr• .. t 

Zamıtıımtzan fn b4yük ve hnikullldc 
oseri olup asrt bir alcftcnin hayannı 
1)11:1 pct\ a f($a cdılCtığini musavver 

.li ı'lfl\ ı zca soılil til ıfi 
Hug•eh Dafldw .,e Ch9rlee 
~er tarafından. Yor!erinlzi evci
den temin ediniz. l\lctro - Goldwyn 

\, :\1aycr filmi ti 

Mıttbaauına geleli ~•erler 

lctihat 

lelim" mecmuasım• (lS5) Nu· 
maralı sayısı intişar etmittir. ();( 
lt11111lfa,ı, taterr•f 9j,yaaeti bak· 
kında miihim makaleler olduğa 
gibi edebiyata ve t.iire dair bir 
çok ya11rar vardır. Bilhassa B'ud
lttdeti f e'ffik F aat Bey tarafuı
d'en fttcllme edilen güıel bir 
parça& mecm.tıaufn zenpliğini 
arttwmalttadu. 

Holıivut 
H.,,- hafta reakli olatak bir 

Ar•i!t rnımi laıtc:tiye edf'ak oln 
Holivudua lı Hı~ MJ••t iDtifar 
etlbiftir. 

....... ,. .. aft .... ,, .. 
Llxua;.-a ~.I& h ..... u 

JstanGul Liman ıirketfnden: 
Sem giniiertle maUMNtttalri mi" 

nakaşalar dofavısile °Kooperatif,, 
rnecmaaSUND Uman tirl:ett lata· 
fmdart trt'~Ofulfdu~ veya şirke· 
timizle alikadar old'CJğU tr4kkınd4 

l&tanbul Beledl1 
OarUlbedayl Şehir Tlt• 

1'emslffert ! 

19 • 10 - 932' 
Çarıambö 

gaotl ak,amı 

saat 21,30 da 

Mucize 
Komedi 3 per" 

de 2 tıblo 
\'azın ıt de Fltr~ 

ve F. Croissct 

Tercüme r;:. : l 
G:ılip Bey 

Zabitan 

" -~ UH 

. Jtttltl 
gecesı 

,..- TAKViM 
Çar•amba Perşe 

19 t.evvel 20 f,ef 
t8 CeMe.ahlt 19 Ce 

6;1 .. GUn doğuşu 6,1$ 
GUD batışı l:',25 ı;.i3 

Sabah namazı 6.0f 6.ô1 
öit• natlluı ~l.li9 fı .. ~t/ 
tkindJ namazı ıs,ın ıs.ııt 

Akşam namazı 17.~:; 11.~J 

'f ıiUJ namazı 18,58 ıs.~5 
lmaatr 4;36 4\İf 
Yılm geçen 

'~ w' gihılen I 
!ıltıi ltallİD l 85 g1lnletf . 

J 

HAVA - DUn sıcaklık azamt 23• 
ı1 13 derec4 olarak Uıı'Dlt edltmtb'tlt· 
rllzgA.r poyrazdan esecek hava ~ • 
.... . - - ~ 

ğlldlr. 

RADYO 

B•tllhf 
lST ANBUL - 18 den 19,30 a ka~ 

Ahmet bey ve Muzaffer hanım, 19 
Z le KadM' otıtest'ra., 11 detı 2~ ~:.J 
ı.ıanıt Nurettin bey t&ra!ınd'&a K<Jll"'" . 

gaı.elerı. bazı yazılar görotmekte· 
dir. Ne ID6Skfır mecuaoıG dd de 
şirket ateııaarları tarafandao teş· 
kil edHmif Lir şirket otan han Askere çağnla 
kooperatifhıin şirketimizte bir 
güna ıllkaıı olmadı~&iD tu~i- Kadıköy - Kartal • Adaraf 
han neşrini meclisi idat• kınrı ıubesinden: 1- Kaciıköj>, 
ile rica eywrit efendim. fal, ve Adalar ~u~Jelerlne 

R S A ve yabancı kayflı 316 114 /. r B O --" (dahi~ d'oğumru ve bunfar1' /. 

llit 
ltt 
~i, 
bet 
!im 

18 T.evvel 1932 ameleye tabi olan muhtelif "~ 
::::_ .. :_-:_N ..... __ ....,ukut W" • (S~iıi) lira meftSllP yiiksek ebfiye~~IJ 

Karuı 

eicndilerift 1 ikiad t~ : ,,N 

1 

20 t. Franaıa t 70 

1 9terlln 

t Dolat 

~ Llwt 

733-

!'I r.~5 

fla-
20 •• Selçllfıi Jtı-

20 Drahmf 27,-

' Şlltn Av. i8-
1 Pezeta (7-

1 ICatfi. Sö-

ı ZOh>tl !'4-

1 PeDi'O l'l--
20 Ley 25-
20 Dfnar 6'.J-

20 lavtc;re 820- l Çwua•llS -
20 Leva 27.- ı Altm !Y.l(),,...... 

ı ırtofl• Si- ı Mecidiye ~.so 

20 Kurow Çek lit- l Bdrlk.neı 239-

Çek flatları (kap. sa. 16) 
Patte I~ 06 tl"rlig'. : ~4 

M>Dch 12:-.so Vt)'llm S:W5 
~;e· York O 4;36 " ldrlı. ~ 78 
Mlı4no 

Atlmr 
Cenevr. 
Sofy 
• •terd&JD 

9.2-t 
3.40-f 5 
ta !PlS 
Z.460~ 
66.Q'l~ 

ı.t :-67 

DerlLD t.981l0 

ven,ovır 4.f2'f'l 

.....!..." 3.6a11ıt 

c.lcrdl' n&ı 
Bel pat 3:".C611 
ı.toskow IOSll 2 

• 1 E.._.,, • 1 ..... _ 
• nıııft<Ui ı>.~ •' rk• ~-
Anadl'lht ~.ı.o t.-'tmento At, 9.-
Reji s.os ünyon Ddy. 2100 
c.-•-. fleyrly~ t4l!O Şa.rlt Dey. ~50 

Tl'ILJl'lvay 50.- fta.lya ~-
U. Sigorta ru '3z'Ic ııı.. ceza 95-
- mont! ~ 'Petefon 

--,9'*•zter -tbl'... dahili 98.251 Elektrik 
Şııtk D.y61larr $,05 r'ramvay 

l1.Jlllıvatıh!• "'-~ 5 r ftiıtef 
Gamrilklet 5-i I o Rdlmt 

Saydı mH1 -uo ~ 'l.DadOltl. 1 
Bağdat 4,SO Aııado&u 11 
Askeriye 1 A. MUmesstit -

ihtiyat zabtt mektebinde "1"ı 
mak üıre sevkedileceklet 
heman şubeye müracaattıır'f.6 2- 316 ili 325 (dahil) ~ 
mom smıflara mensup kı•' 
metti efendiler 1 ikinci :,.. du 
932 ki bnwhk kıfmnna , d 
dilecekleriddea f(liuye dfi.1'' \i, 
atları. 

Ticaret ve lahh'e lro 
verilen avııiM 

Ticaret odası umumi id~re
yeti buglltt içtima: t!dtcektit'· 
n!'med~ m&frim kcnmşrnf ,,ı 
zuu yo"'•· Yafrın tic• ,1 
za .. ire botsea!ıuı na• ' 
5 bin lira Yerilmesine 1tar-' 
rilecektiT. 

Ticaret ve. ıabi.e ...,, 
şimci;ye kadar o~ ~ 
suretile aldığı paıaoıll 

40 bin lirayı geçmiJtir, • 
idare heyetinden birçok •. 

·1111• bu avanstan artık kesı 
taraftardırrar. ~ bİ11 

Bu ıebepten bugltn ~ 
rahle ffırM mfhal•reshril'kt 
canla olacaR:ı zannoluonı• 



~ 
~ 
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lft; 1~te bir yatak! Diyen Meh· 
ta.ki(• 1 tozlu olmamasına baka· 

dlJ - ll~e etti: 
':fi ,tr R~ ~uhakkak bu yatakta dün 
~ "J kııı hıle birisi yatmıttır •• Ayte 

dtt~ a!ak aeai ititmesi pek yalan 
h rnı1 .•• 

t 
,,' Peki, Kadri ağanın bu ta· 
hü~ lraıında katili sakladığına 

, 'Qkledebilir miyiz?. 

~~ Orasını bilmem. Y almz her .. 
~e nıalum olan bu kulübede 

1111 ı iti kocadan başka kimsenin ıa· 
11 olnı d ~ .d. K·· k A k tiiıı .. a ıgı ı ı. uçü yşe aç 

Hlf fit h.h dur lıtanbulda Adil Beyin 
~ asının yanındadır. Zaten o 
~ •tn arasına hiç çıkmadığım da 
'il~} .. 

si 

r ı.t-"1 
rs.ııi 
11.'!J 
ıs.55' 
4;3t 

28( 

84 

~lb uyordu. Demek burada bir 
ancı gizli olarak mukim idi •• 

Q·-. Evet, itte bir delil daha ..•.. 
~rd Çorba kasesi .. içinde bir mik
'ttt~ a çorba var ki daha ektime· 

h~iı· olduğu da kokmama!'ından 
'İ 1• Demek kızıl saçlı zatı asıl 
· tndi yakaladık. 
•tf Hayır, azizim, hayır... Bu 
h kr de yakalıyamadık. Çünkü 

a. 1 Yatağın içinde ne buldum!. 
1\ I{ııa Efendi elektrik lambası· 
lııtı aydınlığında yastığın al
llda bir firkete bulmuştu. 
' Bir kadın mı?. 

hiç bir iz bırakmamalıyız. Halbu· 
ki sen mektupları cebine koyu • 
yorsun. •. 

- Ehemmiyeti yok, çünkü gö· 
rüyoraun ki Kadri ağa kulübede 
kıymetli hiç bir fey bıraknıamıt • 
Ne varsa götürmüf .. Anlaşılan yal 
nız bu kağıtları untmuf. Kantık
lığa gelerek bırakmıf. Eğer yarın 
öbürgün aklına gelip de arasa 
bile dütürdüğüne hükmeder ••• 

"Şimdilik burada başka itiıniz 
kalmadı. Haydi savutalrm •• 

• • * 
lki memur kötke avdet ettikleri 

sırada henüz Ahsen Beyin oda • 
11nda ııık bulunduğunu gördüler. 

Adil onların ayaklarının ucuna 
basarak yukarıki kata çıktıklarını 
duymut ve onları Ahsen Beyin o· 
dasına davet etmitti. içeriye girip 
geni§ koltuklara yerleıince Meh· 
met Ali Efendi dayanamadı : 

- Haydi Rıza Efendi, ıu ku
lübede bulduğun mektupları da o· 
ku bakalım. Merak ediyorum, 
Kadri ağanın çekmecesinde bul -
duğumuz .... 

- Peki, iıte hepıi .. Evvela fu: 
Başlıklı bir mektup .• "Aamaaltm• 
da yağcı Muhsin,, Boş bir mak· 
buza benziyor ••. Maamafih ıaklı· 
yalım ... 

")tte bir tane dah~ o da bir it 

VAKiT 

ıneaelesine ait görünüyor.. Fakat 
bunların içinde bir de uzunca 
ınektuplar .. imzaları yok mu? Bir 
tanesini okUyalım: 

Erenköy, 4 Nisan 

"SevgUlm, artık bir giln bUe bekli· 
yemem •• Tren ve vapur paruını onar 
para toplıyarak biriktirdim.. Yarın 
ıcıbah babam bu taraflarc:lcm uzakla· 
§ınca fırlayıp ittaagona gideceğl1nt 
sen de beni orada beklerıin. Hemen..,, 

Bu mektup burada yarıda kal· 
mıt görünüyor.. Fakat aradan 
bet gün geçtikten sonra tekrar 
yazılmıya baf ladığı tarihinden ve 
aıağıki satırlardan anlatılıyordu: 

" Ah ıevgUim, tanı sana yazdığım 
mektubu bitireceğim ıırada içeriye 
babam girmez mi?. Hemen mektubu· 
mu göğsüme soktum.. Boşka bir ıey 
yazıyormuş gibi yaptım.. Fakat ba

bam farkında oldu. Beni dövdll, döv

dü .. 
"- Gidip iatcuyon memuruna Is • 

tanbula ilçllncil. mevkt tren ve vapur 
ıormupun.. Sebebi nedir!. Kaçıp o 

lcdratayı mı bulacakluı? • 

Savıfa S 

"Artık hakikatı görelim,, 
Türkiye düşmanı bir 

ermeni gazetesi 
böyle diyor 

T«fnak fırkatwn meıhur Parq 
organı olan (Haraç) gaulealnin 13 

E ylul 193! tarihli nilahaıında ıavam 
dikktıt bir m4kale oörülmllftür. Bu 
makale gözlerlnl hakikatlere karfl 
bUerek kapamlf olanların da yavaı 
gavtlf kendUerlM gel~k mecburl

yetlnl hluetmde bOfladıklanru göı
terigor. Aıağıda/d fıkrtılar bu nta -
kaleden alınnuftır. Ermeni ga.ıeteıi· 
gerıt Tllrklge hakkında diyor kl: 

0 TOrkler ne yapar1a yıpıın, 

lıtlbıa etmek arbk bizler içio 
Adet olmuıtur. 

Ttırk tarih encilmeni olur, sair 
tetebbOıler olur, hemen istihza· 
ya başla11z. 

Halbuki bizim Türkiyede olan 
tabavYillleri inkar etmeğe hiç 
hakkımız yoktur. TOrkiye Şark 
hayatından Garba doğru adım 
ahyoraa bizim omuz ıilkmemiz
den ne çıkar? 

KUfilrler ederiz ve böylelikle 
kendimizi aldatmaktan başka bir 
ıey kazandığımız yok. 

Biz ne kadar da inkir etsek, 
iıtibıa ctıek hakikat şudur ki 
TOrk cepheainde değiıilmit bir 
ıey Tar. Bu terakkiye doğrll bir 

Bahalılıia karp Fransızların 
bir tedbiri 

hatvedir. Türkiyenin aldıiı bu 
cezri adımlar Avrupanın g6üe
rine kol Hrpmek mıaı•ıoda a• 
hnmamahdar. Bi!ikiı, f\I aoo 10 
ıene içerisinde TOrkiye tarafın
dan hususi bir .. metot,, Ozerine 
yapılan c.,.hdin hedefi baıka bir 
ıey deaildir. Ne oluraa olıun 
memleketlerini hayra doj'l'u HY. 

ketmitler ve hakikaten dabi mu
vaffak olmuılardır. Vıcdaaımızı 
uyulup daima bunları inklr edip 
durmak cinayettir. 

Hayır, tebeddüllt hakiktdir Te 
biz bunu idrlk edip bundan 
ıoora battı hareketimizi ona 
göre çizmeliyiz. 

Bunun için de iatihza, abp 
tutma ıiyaaetini terkedip . on 
ıenedenberi olan ıeyleri olduk
ları jibi kabul etmek ve ona 
göre düıDnüp dopu bir yola 

gitmeliyiz. 
Tekrar edelim, bam, yahut 

yetiımif, kendiliğinden, yahut 
başka tOrlO, her hangi cihetten 
olursa olsun Ttirkiyede bir fCJ• 
Jer oluyor. Bu vaziyet ile iıhh• 
za etmek en uibayet bizi uyku· 
ya götOrUr.,, 

Memlekete giren Japon 
men•ucab ne kadardır? 
Ağustoı ayı içinde memleke-

timizin muhtelif limanlarmdan 

ithal edilen Japon mallan bak· 

kmda bir iıtatistik yapılmııbr • 1.::-- Maalesef öyle .. işte diğer ...... 
~ f.'Hhakika iki memur bu ya· 
• ltta bir kadının yattığını göste· 
el\ • 

••••••••••••••••••••••••••••iHii•••••••u•••••••aa••Hiiiin•••••••;;::;;::e:ı:nnmnı::ı.ıanıı-•ı•uı.ıl'Gi.n:m 

Fransa hlikumeti babalıhğın 

annne geçmek Ozere muhtelif 

veklletler arasında bir komisyon 

teıkiline karar vermiştir. 
Bu komisyon flatlan kontrol 

ederek bunların ten.ziJine matuf 
idari tedbirleri dOıllnecek ve 
muvafık g6rd0iil tedbirleri tat· 
bik edilmek Ozere bOkAmele bil· 

Bu iıtatiatiğe g&re ajuıtoı 

ayında ukenderiyeden transit 
suretile 11 ,903 lirahk Japon men• 

dij ı~aretleri bulmakta geçikme· 
tı\' er.. Mehmet Ali Efendinin u· 
~idi kırılmıştı. Artık ara§tırma· 
~tını ihmal ile yapıyordu. Fakat 
~~a Efendi ayni dikkatle kulü· 
~in pencere diplerini, köşe, bu
t·?1nı araıtırmıya devam etti. • • 
~iijÇiik bir dolabın bütün gözleri· 
tıı ~a.rışbrdı. Bir konsolun alt gö
~~ tı.e bakarken mektuplar buldu 
~ 0nları alıp cebine yerleştirdi. 
~tıları gören arkadaşı: 

b~:t Ne yapıyorsun Rıza Efendi? 
~Biz buraya girdiğimize ait 

Yıldızın park ve 
otel olması 

Yıldız sarayının belediye tara• 
fındao kiralanması meselesi ye· 
niden Maliye vekaletinin vekiJe
tini haiz olan defterdarlıkta g6· 
rüşülmiye başlanmışhr. Yıldız 
sarayı bu sefer ucuz şeraitle ve 
uzun bir müddetle belediyeye 
kiralanacak ve belediye aaraym 
bahçesini halka park olarak aça
caktır. Binanın da otel olarak 
kiraya verilmesi muhtemeldir. 
Binadaki tarihi yerler kiraya ve
rilmiyecektir. 

iki Gülüşlü Kadın! 
Araen Lüpenin yeni bir macerası - 78 

'l/cıııan: .Atods föltQ.ff,- 1~ ~:la.. 

~\i~~.hayet, Jorjöere cebinden bir 
dii. ~k çıkarıp uzun uzun öttür· 

au} hayretini saklamıyordu: 
;- Demek ciddi?. 

orJ· Öre .. . . ld ..._ nıutaazzım, giı ü: 
l' abii deg~ il mi ya 7 ..._ I> .• 

.. er, enıek ilk mücadeleden 
e.lnıadınız?. 

te~ E:vet .• Fakat bu sefer bütün 
h. ltleri ald n·· d b . 

düdük seıi ile asıl hücum başlı • 
yacak .. Eğer kaçmıya kalkııırsan, 
ate§ emri var. Haberin olsun. 

Marki müdahale etti: 
- Müfettif efendi, benim mü· 

ıaadem olmadan, içeri kimse gi· 
remez. Bu zatın benimle rande· 
vusu vardı. Misafirimdir. Kapı • 
ları da aç.mıyacağmı. Esuen a• 
nahtar bendedir. · "tti nn. un en erı yav· 

11\l ~e.~trafı tarassut ediyordum •• - Anahtan vermezsenİ2, kapı· 
llı Ö" ah da nerede saklandığı - yı kıracaklar. 

grend' ş t\l ll ım. alonun her tarafı Raul güldü: 
Se\>r'Jçu.runıa kadar tamamen - Baltalarla mı? Dedi, ıabaha 
ı • rn1 f B 'tll,\' f ır. ir tarafta jandarma kadar kıramazlar. Kapı demir ..• 
d "etler' b' a.ttıl ı, ır tarafta benim a- Jorjöre: 
ı> e.run b. ()lial ' ır tarafta da resmi - Hayır, dedi, baltalarla de· 
~S\l't\t er var. Bir tarafı da işte ıu ğil, dinamitle! 

Ilı. l ~ b - Vay canına, ceplerinde de 
"-it ~lclr u ea~ada kapımn çıngı· var mı?. 

........._ 1 · .for38re: Raul, Jorjöreyi bir kenara çek· 
~\tttı, ... '~e, dedi, ilk hücum kolu. ti: 

ı~e!'i girer girmez, ikinci - Jorjöre, dedi, beni dinle ••• 

Dar sokaklar ve 
yüksek binalar 
Beyoğlundaki bazı ıokak ve 

caddelerin, yeni yapılmak Dzere 
olan apartmanlar dolayııile isti
kametlerinin değişlirHmeai JOıu· 
mu hasıl o!muştur. Yedi, sekiz 
katlı binalar arasında dar sokak· 
lara meydan vermemek için be· 
Jediye fen heyeti eYvelce y•pıl .. 
mıf olan haritalar Uzerinde tet· 
kikat yapmaktadır. istikamet ve 
genitlikler apartman inşaatına 
göre değiştirilecektir. Daha doğ· 
rusu dar sokaklara yüksek bi· 
nalar yaphnlmayacakbr. 

Bir saattenberi aldığım hareketi 
habrlıyoruın da, buradan ikimi • 
zin kol kola, arkadaş gibi çıkaca• 
ğunızı dü9ünüyordum • • Ma· 
demki bunu yapmıyorsun, rica e· 
derim §U kapıya hücum fikrin • 
den vaz geç .• Bir defa, hem böy· 
le tarihi bir şatonun tarihi bir ka .. 
pısım mahvet.mi§ olmaz, hem de, 
kendisine 9iddetle alakadar ol· 
duğum bir genç kız yanında be· 
ni küçük dütürmüş olma.zam t 

Jorjöre ona göz ucu ile baka· 
rak: 

- Benimle alay mı ediyorsun, 
dedi. 

Raul kızdı: 
- Hayır, alay etmiyorum .• Yal 

nız mücadelenin neticelerini dü· 

9ün! 
- Hepsini düfündüm. 
- Y almz bir fey müstesna! • 
- Ne imit o?. 
-Eğer inat edersen, iki ay 

sonra •. 
- Ey iki ay sonra?. 
- iki ay ıonra Zozot ile on beş 

günlük bir ıeyahate çıkanm. 
Jorjöre doğruldu. Yüzü sap • 

sarı idi. 

direcektir. 

Yaralan•n bir hamal 
Mabmutpatıda Abut efendi 

hanında yatan hamal HDanO Ba
hk p.zarmdan aldığı ağ11 yükü 
hana glitürDrken ayağı kayarak 
dOımOf, ı&ı a&yliyemicek dere· 

cede yaralanmııtır. Hamal HOı· 

nll Cerrabpata hastanesindedir. 
1 

- O zunana kadar, dedi, ıeni 
çoktan deliğe tıknu, olacağnn • • 

Raul, derhal ne9esini takına • 
rak: 

- O halde, dedi, haydi baka
lım! 

Ve Markiye dönerek: 
- Marki Hazretleri, dedi, ri· 

ca ederim. Mösyö Jorjöreye re· 
fakat ediniz, ve 9atonun kapıla
rını açbrımz. Size namusum üze· 
rine aö2 veririm ki bir damla kan 
akmryacaktır ve her feY, gayet 
sakin, gayet nazik ve uilzadelere 
mahıus bir tarzda cereyan ede· 

cek .•. 
Raulün Marki üzerinde büyük 

bir tesiri vardı. Hem bu vaziyet 
kendiıini mütkül bir mevkiden 
kurtarıyordu .. 

Marki: 
- Antonin, dedi, geliyor mu· 

sun?. 
Jorjöre emeretti: 
- Raul, sen de yürii ! . t 
- Hayır, ben kalıyorum. 
- Ben kapıya gidip gelene ka-

dar kaçacafım mı tahmin edi· 
yorsun?. 

- E, belki, ne olur ne olınaz? 

ıucah ithal edilmittir. 
En fazla ithal eden liman iz· 

mir olmu,tur. ikinci derecede 
Mersin ve lıtanbuldur. 

Kahvede e•rar bulundu 

Tarla batında Mehmedin kah· 
vesinde eroin, Beykozda paaar 
kayığı iıkeleıinde Mustafa ça· 
vuşuu kahvesinde eırar bulun-

muştur. Kahveciler yakalanmıf• 
lardır. 

- O halde ben de kalıyorum. 
Senden aynlmam .. 

- Bu takdirde geçen seferki 
gibi elini ayağını bağlanm. 

- Peki ne istiyorsun! • 
- Tevkif edilmeden evvel bir 

aıgara içmek ! 
Jorjöre leredüt etti. Fakat kor· 

kacak ne vardı?. Bütün tedbirle· 
ri almıtb. Kaçmak imki.naızdı ... 

Binaenaleyh Markinin pefine , 
takıldı. ı 

Antonin de ayrılmak iıtemiş • 
ti .. Fa.kat zavallı kızın mecali kal· 
maınıf tı. Solgun yüzünde büyük 
bir endi§e görünüyordu. Raul 0 • 

na: 

- Neniz var, matmazel r 
Diye ıordu. Genç kız ona yal• 

vardı: 

- Saklanınız .. istirham ede • 
rim saklanıruz. Her halde bura• 
larda saklanacak bir yer vardır • 

- Ne diye saklanayım?. 
- Nasıl. Y akalarlana sizi öl· 

dürürler .• 

- Kabil değil. Zira yakalan-
.... .... . .... 

mıyacagım. ··"' "'t. 

(Devamı oar) 
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Devrekte kurulan mahya Edremitte 
Mahya panayır demektir, Devrek panayırı Ziraat, beledi e ve 

memleket iktısadlyatı için faydalı oldu •f • 1Y • 
~~e~~~-~~~~~~-~!lllm~~~!!!!!!!!t maarı ış erı 

Edremit lıususı muhabirimizden: 

Devrek panay1rından bir manzara 
Zonguldak hususi muhabirimizden: meyva ve dokuma gibi küçük şey· 
Vilayet umumi meclisi bu sene ler satıyorlar, bu küçük satışlar· 

Devrekte büyük bir panayir ku· dan ellerine geçen parayı da mah· 
rulmasına karar vermişti. Bu ka- yanın manifatura salaşlarına bıı-a
rar neticesi olarak Devrek pana· kıyorlar. Köylü kadınlannın en 
yiri beş binden fazla bir halk ziyade rağbet ettiği eşya, yazma, 
kütlesinin huzurile açıldı. çevre, şal, kuşak, boncuk gibi şey· 

Panayir, şehrin alt kısımlarında 
küçük dağlarla kuşatılmış geniş 
bir saha üzerinde kurulmuştu. 
Meydana giden yollar, beyaz çev
reli köylü kadınları, ak sakallı ih· 
tiyar köylülerle örülmüştü. 

Halk burada, panayire (Mah· 
ya) isimni veriyor. (Mahya) da 
sürülerle hayvan, tepeler halin· 
de kümelenmiş zahire çuvalları 
milli mensucat, Geredenin bakır 

mamulatı göze çarpıy01.·. Alış veriş 
faaliyeti fazla ... Yalnız ortada pa· 
ra yok, trampa usulü, yani takas 
yapılıyor. 

Geçen sene (Gerede) de kuru· 
lan pazarda.kine nazaran fiatlar 
yarı yarıya düşkün. Buğ.daym ki
lesi yani 24 okkası 180 ile 200 ku
ruş arasında, arpanın İstanbul ki· 
lesi 80 ile 100 kuru~ arasın~a ...• 

Köylü kadınları, yumurta, yaş 

Eğede tütün yavaş! 
yavaş satılıyorJ 
lzmir 18 (A A) - Eğe mm· 

takası dahilinde bu sene tütün 
zeriyah için 175,490 dönümlük 
ruhsatiye alınmış ve bunun 
150,000 dönümlük sahası ekil-
miştir. lstihsalat miktarı kurak· 
lık yüzünden 8,670,000 kilo talı .. 

min edi[mektedir. 

Yakmda yeni sene piyasasının 
açılması beklenmektedir. Geç"!n 

sene rekoltesinin en son vaziye· 
ti 26.000.000 kiloyu bulmuştu. 
Bu rekoltten 23.000.000 kilosu 

satılmış, 3.000.000 kil<ısu ka!· 
mışhr ki bunlar da peyderpey 
satılmaktadır. 

Elde ka1an miktar -çok azdır. 

Muğlada Maarif 

Muğla ] 8 (A.A) - Geçen 
sene kapanan ve bu sene tekrar 
Maarif Vakaletince açılan Milas 
orta mektebinin açılma merasi· 

mi dünkü gün bütün maarif ve 

lhükumet memurlarile muhtelif 
müessesat mümessillerinin buzu· 

rile yapılmıştır. Mektebin yeni
den açılması, umumi bir sevinç 
uyandırmıştır. 

ler ..• 
Mahyadan en karlı çıkan, sey· 

yar satıcı, kahveci, ahçı gibi tü· 
çille etnaf, durmadan dinlenme· 
den mahyayı dolduran halka yi· 
yecek ve içecek taşıyorlar. 

Mahya iki gün devam etmiş, 

çok büyük bir rağbet ve alaka ile 
karşılanmıştır. 

Panayir, yerli mallarımızı tanıt· 
mak memleket ticaretinin inkişa· 
fını temin etmek yolunda çok fay-
dalı neticeler vermiştir. ~ 

Zonguldal( Ticaret Odası pa~~
yir ile çok yakından alakadar ol
muş, yerinde tetkikat yaptırarak 
bir rapor hazırlamıştır. 

Vilayet umumi meclisile, Zon· 
guldak Ticaret Odasının çalışkan 
reisi ve başkatibinin bu işte çok 
hizmeti görülmüştür. 

Hatip oğlu 

~~~~~~~ı 

Uç ]Java •......................• 

Kaçakçılar 
ispirto, tütün ve 
iskambil kağıdı 
Sekizinci ihtisas mahkemesin· 

ce bakılan üç kaçakçdık davası 
netkelenmiştir. 

ispirto kaçakçılığından maz· 
nuo Galatada meyhane sahibi 
küçük Hüseyin, yedi ay hapse, 
altı ay Kas~amonuye sürğün edil-
meye mahkum olmuştur. Bunun 
yanmda ahı buçuk kilo kaçak 
ispirto bulunmuş, bir kısım isp·r
toyu da imha ettiği neticesine 
varılmıştır. 
imamı bu~aduğuköycamü~n 

tavan tahtalarmı keserek tavan 
arasma 300 kilo tütün saklamak· 
la maznun Hendekli hoca Yusuf 
Efendi evvelce on av bap· 
se ve 1500 lira para cezasına 

mahkum edilmişti. Temyiz, bu 
hükmü boımuş, nakzen muha
keme neticesinde hoca efendi 
beraet etmiştir. 

Karamürselde kahveci Etem 
ve Ali kahvelerinde kaçak is
kambil bulundurdukları nokta-
srndan muhakeme edilmişler, 
Etem altı ay hapse, otuz lira 
para cezasına mahkum olmuş, 
Ali beraet etmiıtir. 

Eğe şimalinde kendi adiyle a· 
nıla.n deniz girintiıinden dokuz 
kilometre uzağında olan Edremit 
başlıca zeytinyağı, sabun, incir, 
üzüm, bal ve balmumu yetiştir -
mekle anılır. 

T oprağınm verim kuvveti yıl· 

da iki kere mahsul almağa elve· 
rişlidir. Zeytinyağının en temiz 
ve en iyisi, balın beyaz ve tatlıu 

burada çıkar. 

Kaza hudutları içinde otuzdan 
fazla zeytin sıkma fabrikcuı var • 
dır. Mahsul senesi denilen yıllar• 
da bu fabrikalar altı ay durma • 
dan çalışırlar. 

Bu 1932 yılı, mahsul yılıdır ••• 
Var yılında Edremitin yüzü gü· 
ler .• Mahsul bol ve verimli olur •• 
Lakin her ne de olsa dünyayı sa• 
ran alım satım ve para darlığı 

Edremiti de sarmıştır. Şimdi hal· 
km beklediği bu yıl mahsulünün 
para etmesi ve böylelikle sıkıntı· 
nın biraz azalmasıdır. 

Bu yıl burada havalar uygun 
gitmedi. Bir buçuk aydanberi 
hiç kesilmeden esen poyraz ka • ' 
vun, karpuz gibi yiyeceklere za· 
rar verdi.. Bazı yaz mahsullerini 
üzdü. 

Bunlar da meyva dökümü az 
oldu. Hızlı estiği zamanlarda zey· 
tin tanelerini düşürdü.. Zeytinle· 
rin dökülmesinin yağ verimi nok· 
taaından iyi ol-....lalfı:n.ır i!t.... :ıın· 

lıyanlar söylüyorlar .• İncir, üzüm 
iyi ve bol oldu. 

Şehir iıleri 

Geçen yıl eski heyetin çekilmesi 
üzerine iş başına gelen yeni bele· 
diye heyeti yıllarca benimsemek· 
sizin işleri çevirmiş olan beledi· 
yeyi düzeltmeği başarmış gibi -
dir. 
Reis Cevdet Beyin memleket di-

lek ve sağlığına tam bir uygun· 
lukla yaptığı işlerle kasabanın 
sağlık ve temizliği yerine gelmiş· 
tir. 

Belediye kanununun özünü 
kavrayan ve bunu yerine getir· 
meğe uğraşan reisin yeni yeni iş· 
lerle kasabayı süsliyeceğine inan· 
maktayız. 

Senelerdenberi bir yılan hika· 
yesi gibi geldi, gelecek, diye an· 
latılan Eybek suyuna bu mahsul 
yılında kavuşacağonız umulur. 

Yeni reis ve heyetin göğüs ka
bartmıya değer işleri şunlardır: 

1 - On ay içinde on bin lira· 
dan aşırı eski birikmiş borçları 

ödemek ve belediye onurunu ye· 
rine getirmek, 

2 - Eski aylıkları ödemek, ye· 
nilerini vaktinde vermek, 

3 - Kasaba sağlığına zarar ve· 
ren su yollarını düzeltmek ve 
birikintileri kurutmak. Çeşme 
yollarını onartmak. 

4 - Yeni ve fenne uygun mez· 
baha yapmak. 

5 - Halka belediye ve beledi· 
yeciliğin özünü anlatmak.. 

Yeni heyet ve reisin kendine 
göre bir uygarı var: Belediye 
halkın her şeyidir. Böyle ina· 
mşh kavrayıcı ve ba,arıcı iş 

çevirme ile pek :y:akın bir gelirde 

Y e ilimler 
Melek ve Elhamra Sinemalarında 
•mwwww --·••------••••n•••••••••••••••••• ... •••••••••nnıı••••••••••n•• 
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Seninle Bir Saat 
Morls Chevaller - Jane~te Mac • Donald 

Doktor Andre 
Bertier karısı 
Colette'i çılgın 

bir aşkla sev
mektedir. 

Halbuki Co
lette'in en sami· 
rot arkaClaşı Mit~ 
zi Olivier de se
vimli Doktoru 
zevkine pek uy· 
gun bulmaklad1r 
Kendisine hasta 
süsü vererek 
Doktoru evine 
çağırıyor. 

Colette sev· 
gili arkadaşının 
hastalıgıoı ciddi 

zannederek koca· 
sını arkadaıının 
ev:ne gitmesi i· 
çio israr ediyor. 

aur 
llı'ld., 
d~ \ 
katı 
edee 
•aha 
Riize 
bu . 
Siler 
Rete 
Sok 
'~rd 

Andre karısının &.tag1 
israrma dayana· lliler 
mıyQrak gidiyor; Bu akşam Melek ve yarm akşam Elhamra sinemalarında gast ~ 
Kabahat kendi· rlleCP.k olan (Seninle Blr Saat) filminden bir sahne 

1 

. ~ 
sinde değil ya .• Karısı israr etti. adamın bu hareketine kızıp kt tat~ 
Halbuki as1l kabahatli Mitziden disioi kovuyor. ~it/ 
ayrılmak istiyen kocasıdır. ıtı 

Andre namus!u bir koca kal· Ertesi gün Andre ile Cole liJI! 
mak fikrindedir. Lakin kansı anlaşıyorlar. Mitzi lrncasını bırfla_~a 
verdiği ziyafette kendisini Mitzi karak Isviçredeld annesinin yl' e le 
nin yanma oturtmak istiyor. An· nına dönüyor. Mitzinin koC8~ •e• \> 

dre kartları dr.ğiştirerek Mm. Profesör Andreye gelip karısırr. ~~er 
Martel iımiode başka bir kadı· boşayacağını kendisinin şs~. ~~ .; 
nın yamna oturuyor. Yemekten sıfatile yardımını beklediğ

11

' ~'-hil 
cznnr~ Mihi A•u1r,.Jı1 h,.h~""•'" söyler; Boşanma babsını iş:cl~ lı~ 
çağırıyor ve münakaşa esnasın- Colette sebebıyet veren erke. k t 
da Andre'nin kravahnı çözüyor. kim olabileceğini öğrenmek ·~ lı;~b 
Andre hiddetleniyor ve 0 sırada teyince Andre hakikatin meydS 

1 

oradan geçen madam Martel'e na çıkacağından ürker. h" n 
~·' ~Q Kravatmi düzeltmesini rica edi· Nihayet Andre kansına ~~ ~ 

yor. Co!elte madam Martelin bahatini itiraf eder. Co~ette e~ \le 
bu hareketini görerek kocası ile vela meyus o'.ur, sonra lHzar' fil· e 
Martel arasında bir münasebetin Ado'phe'un bir akşamki htrt' t~ 
mevcudiyetinden şüpheleniyor ve kalıDI mübalağalı bir sure

11 \~ 
kocasını tahkir ediyor. Andre anlatıp kendisinin de 1 ocaİ 
bu haksız ithama kızarak bu aldatmış b!r vaz·yel~e o'cuğ~ >~~l 
defa bir doktor i'ibi değil, bir söy~er. Bu sırada Ac.o'phe ı t~~ 
aşık gibi Milz.nin evine gidiyor. rete geldiğinden Co elce l o qe 
K k k C .... d k ı· . ı. .ı ~ 
ocasının açmasına ızan o- sının oaun ~ enu·s.n~ va» 11~ 

lette ötedenberi kendisine kur itiraf ett:rir. l '{i tarnfta kabah> ~:: 
yapan Adolfu evine çağmyor, li olduklarından b:rb:r'erinı '~ tıı~~'. 
Ac!olf Colette'i öpüyor. kendi· federler, ve eski C!Şıkane haY' ~!\ 1 

ne gelen Co'.ette sevmediği bu larma devam eder:er. .-d-')~ ~ 
~~~~~~~~~-~~;;;;;;;;;iiiiiii;;j~~!!!!ıi!~~~~~~-~-~·~· "!!'- l 1 

kasabamızın her türlü istekleri j burada bir ort:ı. mekte11 açılı:tl1j 
yerine gelecektir. tı.. (l 

Burada Cevdet Beyin başardığı tik yıl bu mektep caba çahŞ~t~ S 
bir işi daha söylemeden geçemi· yüksek mektepten çıkına mıı~'

1 

~ tl\t 
yeceğim: seven gençlerle yiirütüldü. 1k10 ~.~b 

d • . b I~~ 
Edremit çukuru zeytinci ve bü· sene e {!ene cemıyetın aşar ' ıtci 

tün varlığı zeytine bağlı gibi o· la ikisi paı-alı, öiekileri caba ~\ lt,t 
lan bir yurt parçasıdır. Zeytin o· lışan mualF.mlik!crlc yaşaulc't:~~a 
cağı her toprak mahsulünden faz Edremite böyle bir raektep ço1' !la 
la kayrılmayı ister. zım.... "~ İl 

Her yıl, mektepler 150 - ",~~l>t• 
Bu da eskidenberi hususi teş· · • talebe yet;ştiriyo. lar. Bunlarııl ı. 

kilatla yapılırdı.. Belediye kanu· ı t~ ..._ çinde vakti ha1i iyi olo.nlar s {ıUte 
nu bu işi belediyeye verince etraf 1 fV~I bul veya başka büyük yer. e. 1.t- i 
köylülerle anlaşarak bu koruma "' 
işini iyi yapmak için anlaşıldı. mekteplere gidereh: tah:;illerıtll ~~~fi 

mamlıyorlanı:ı. da vakti olct)'ıı!'~ ~e 
Cevdet Bey Edremit ve civarı ı • ~ lar ister isıer.ıçz bu hı.d~rc e~ti 

ziraatı koruma birliğini Kurarak i\'" kalıyorlar. ...,. ~l 
bu işi de kanunlaştırdı. Şimdi her ı Wl4 Bunun i~in Mao.rif Veka ~ i 't'e~ 
kes kuruluştan memnundur • 1 "'ırı' eı 

Maarif işleri 

Kasaba erkek, kız karışık üç 
ilk mektep, köylerimizin he.men 
hepsinde de muallim ve mektep 
vardır .• lki yıl önce maarif cemi· 
yetinin yardım ve başlamasile 

vilayete y<ılvarılmı-;tı. Di. es •1 te 
Jf • ~qlQ, 

olmadı .. Bu yıl ise bu mekteb1 
'• 1t t 

şatrnak çok zor olacağında.fi.' .:ıe!ç\ 
. ·b·dıt "'! ... 
lıba mektep kapan~cak gı 1

• b lb .. ıtı! 
Yürekler acısı ol~.n bu halı J. ~ 
yükleri.miz görmeli ve bir 1'0 

':!gi 

yma bakmalıdır. l 
OsrnıııJ 



VAKiT 

A.tlefiımdeki sonunculuk karşısında\ 
8 

--.... ._ ..... ~ ......... __.............................................. d.'-" 

Sel inik 
alkan güreş birinciliğini 

llıuhakkak kazanmalıyız! 
G 

da. fi~~n cuma g~nü Beyo~lun • ı güreşçilerinden Neciple Mehmet 
taka . d fırkası bınasındakı mm· arasında yapıldı. Necip her za -
iUl'e 1 ~an salonunda Türkiye man yaptığı çok güzel bir kafa 
~ıld1§ ;ılli takımı seçmeleri ya - kolla hasmım kolayca yendi. 
de\· U seçmeler 3 ikinci teşrin 56 kilonun diğer iki güreşi 
kıı .. 'ta .. nhulda yapılacak olan Bal· 

"Q gij Seyfi ile Mehmet ve Ali Rıza ile 
ed re~ müsabakalarına iştirak ec k Necip arasında yapıldı. Mehmet 
•ab~ takımımızı tesbit etti. Mü· Seyfiyi, Necip, Ali Rızayı bük • 
iiiı l lar umumiyet itibarile çok men mağlup ettiler. 
hu~k ce~eyan etti. Aylardanberi Bu sıkletteki müsabakalarda 
Sİier· .hır gayretle çalışan güreş-ıın12 g k .. ım· _. en fazla nazarı dikkati celbeden 
ietekse .. ere gureş te ıgı ve bu kilonun birinciliğini kazanan 
Çok surat ve sufle itibarile Necip oldu. Necip pişkin, soğuk 
'trdi~~nı memnuniyet neticeler kanlı hücumlarile teknik cihe • 

l 
tinden oldug~u gibi kuvvet itibari· 

L 5 .. ~~ !un evvel stadyumda yapı· le de bütün rakiplerine faik oldu-
~~ }~g güreşlerini seyredenler ğunu gösterdi. Bu kiloya 61 den 
•taıb'ttısabakalarla yağ güreşleri inen Mehmet Ali, Haliç klübün • 
diı,;~~aki farkı kolayca görebil • den Mustafa ve Esat girmediler. 

gı;st ~ ' urada, yağ güreşinin dur· Mehmet Ali rahatsızdı, Mustafa 
ıh. • kaçak, gayri mazbut tarzı • ·~~ belki kilosunu düşüremedi. Esat 

~eo latııtlukabil, sürekli sert bir güreş da mazeret beyan etti. Bunlar gir· 
1'it1• l •eyrettiler. Güreşçilerden bi- selerdi ne olacaktı? Mehmet Ali 

,JetfttiJe
1
tl'. lllüsabakaya bütün gayre • çok iyi bir güreşçi olduğu gibi 

bır1l~~ gıl'lnek hususunda gösterdiği sağlam, çetin bir gençtir. 
Y'\ taYdiyi hakemlerin nasıl şiddet· .!' ec · LUtfi de çok yeni bir güreşçi 

ocB1 ~el 21Ye ettiğini gördüler. Gü · 
l 'le olmasına rağmen gerek güreşçHi-

rJsı0 ~J güreşçilerin bati hareket b' 11er a... ği, gerekse sürat ve kuvveti itiba· 
şıı ~lı. ' gır kanlı sporcular olduğu· rile büyük ümitler vadedebilir. 
;tiıı q'h~~l\nedenler ağır sıkletler de Esat, iyi çalıştığı takdirde 56 ki· 

sjc'.~; l;~ 1• 0lınak üzere mütenasip çe -eg b' tıhi .. ti 'k l l . lonun çok tehlikeli, bir güreşçisi o• 
jf ltib- vucu u, çevı at et erın labilir. Herhangi bir derecede ma 

k df tıld/~lerine çevik hücumlarla a• dalya kazanılmak için değil, fa • 
Y {(!arını gördüler. n kat milli şeref için uğraşılan böy-
~-' ~ it güreşler, bize, güreş spo - le bir müsabakaya bütün güreşçi
( t~,t~ll. hakiki kıymetini tamamile lerimizin iştirak etmesi milli bir 

e erd· t ~~ ı. Yalnız şurasını işaret vazifedir. Maalesef bu nokta iyi-

Muhteliti dün 
şehrimize geldi 
Ilk maç önümüzdeki 
cuma günü yapılıyor 
Teşkilata dahil bulummYan 

İstanbul klüplerinin en kuvvetlisi 

olan Karagümrük klübü tarafın· 
dan Selanikten kuvvetli bir muh· 

telit getirilmek istenildiği evvelce 
yazılmıştık. Bazı pasaport mese • 

leleri yüzünden geçen hafta gele· 
miyen Selanik muhteliti dün şeh· 
rimize gelmiştir. Bu itibarla geçen 
cuma yapılaımıyan ınaç önümüz • 

deki cuma günü Çukurbostanda 

yapılacaktır. ikinci maç pazara. 
Pera ile Selanik muhteliti arasın· 
da yapılacak, Pera. Karagümrük 

muhteliti de öbür cuınaya Selanik 
muhtelitile son maçı yapacaktır. 

Duyduğumuza göre Selanik 

muhteliti kuvvetli bir kadro ile 

gelmiştir. Buna mukabil Kara • 
gümrük takımı da çok hazırlan • 

mış bir vaziyettedir. Teşkilata 
dahil olmıyan bir İstanbul klübü· 

nün ecnebi bir takım getirtmesi 

ve bu takımla lstanbul tarafında 

maç yapılması spor tarihimizde 

hemen ilk hadisedir. Bu itibula 
büyük bir alaka uyandıracak ma

hiyettedir. Karagümrüklüler bu 
ilk büyük teşebbüslerinde mu • 
vaffak olmak için takımlarını ça
lıştırmışlar ve yeni elemanlarla 
takviye etmişlerdir. 

Karagümrüğün bu yeni ele -
manları içinde birkaç kere Bul • 

gar muhtelitinde yer almış oyun· 
cular da bulunmaktadır. 

f.

ar't fUi~ek isteriz ki, bazı kilolarda ce düşünülmemiştir. 
.:r (~) (56), en hafif (61) ve hafif En hafifte (61 kilo) Yalnız 
el ~n.', bu sıkletlerin bazı iyi güreş· Ömer le y a•ar çarpıştılar. Yaşar as1 ~ı~ b l 3' Karagümrüğün çalışkan çocuk 

F tnüsa akaya giremedi er. Ömerı· hükmen mağlup etti. Bu ki-it ıı' ~1 larını tebrik ederiz. 
g ~~! arına milli bir vazifenin lonun en tehlikeli güreşçisi Ah -
ı t~ıe ~l\diğini iyi bilmeleri lazım bas müsabakalara girmedi. Abba· 
0 Qe

4 
ll. bu gençleri bu ihmallerin • sın iyi hazırlandığını biliyorduk. 

"'k 1 d~~ dolayı mazur görmek zor • Bu mühim maçlara girmemesi ve 
·~r ~- . a 1 
'' 
1 

~~~ a kanlarda ne atletizm, ne giremediği için mazeret beyan et-
.,t llı~di--~e ~e de futbolde elde ede- memesi alakadarlarca hayreti mu· 

) ~~ ~11lıız birinciliği güreşte ka • cip oldu. 
~~ k altyız. Bu bizim için bir borç y aşarla Ömerin güreşi 20 da • 

1
" \r "f d' h ı· d ld azı e ır. kikahk bir hücum a ın e o u. 

0111 l\tiiaabakaların tahlili tık 10 dakikada puanlar müsavi 
(l ·· idi. yaşar yerde bir iki sayı ka • 

M~f s:l'e.şlere saat 15 te başlandı. zandı. iki güreşçinin de biribirle· 
ra-'1 ~ll.~ kılocla (Filiz sıklet) tartıya rı'nı· yenmek hususundaki bütün 

' 

·p·~ ara k 1 k• \\b l tnınta asından Seyfi, s· gayretlerine rağmen hiç bir oyun 
rı~''~e .. ,·~ dan Ali Rıza, Mehmet ve b ·b· l · · · · M " p yapılamadı. Zira, irı ır erını ıyı 

(..51 ~stafgeldi. Haliç kulübünden tanıyan, ikisi de kuvvetli klüp ar· 
rı~ı. ()~"- . a ve Kumkapıdan 61 ki • kadaşı, biribirlerine ancak kuv • 
fl< · ~Ha~n;_n Mehmet Ali ve Beşik • vet oyunları tatbik ettiler. Hava 

"~ İlk .~at gelmediler. sıcak olduğu için de 6 - 7 daki· 

Boks 
Jozef Levl ile Vorgos 
tekrar karşılaşıyorlar 

Karilerimiz hatırlıyacaklar • 

dır: Şehrimizde bulunan Rados 

boks şampiyonu Jozef Levi Efen· 

di evvelce davet ettiği boksör 
Y orgos efendi ile bir kaç ma.ç 

yapmış ve bu maçta sayı hesabi • 
le yenilmişti. Fakat bu neticeyi 
doğru bulmıyanlar ve Levi efen· 

dinin hiç değilse rakibile müsavi 

vaziyette karşılaştığını kabul e • 

denler çoktu. Levi efendi de maç 

sonunda bu hükmü doğru bulma-- ; r:~ı:ıtt. x~.reşi Ali Rıza ile Seyfi ka kadar esasen oyun tatbikı güç-

~
ı ~ 1• <au 1 Rıza Seyfiyi tu~la yen- leşmiş olacaktı. Yaşarın bütün mış ve Y orgos efendiyi intikam 
stlf.J~~tea~:! ·heyecanlı oldu, Seyfi müsabakalarında ayni neticeyi gö maçına çağumı§h· 
ıe: 1 ı:. h ~ıı ıt defalar köprüye geldi rüyoruz. Kuvvetli, sert, hücumla.. Dün haber verildiğine göre, 
oı lle~f a köp .. 1 • • • ' 1ıı.~~d i kolayl ~~ erı ıyı tutamadı, Fakat bunlar sırf ayaktan yapı • birkaç zaımandır alakadarları a • 

1,~ e ~Jı· 1 a kurtuldu. Neti .. lan kuvvet oyunlarıdır ki, pek en- k d d cı» k R rasında dedi o usu evam eden 
· eStiğ· ızanın (Nelson) dan der netice verir. Yaşar biraz da· 'a. ~ ) 1 gU~el b. bu intikam maçının tarihi niha -

·ır_..~ ~ ır oyunla Seyfiyi ha serbest oyun verip, mukabil 
~~ıt l.ireşın.:a. Y~ndi. Ali Rıza güzel paradmı ve hücumunu yaparak yet tesbit edilmiştir. 
~~ " ~!e Çek~ın1 bilen çalışkan ve gü • güreşmek tarzım kabul etse çok lki boksör 28 teşrinievel cu -
,J ~~. 1l' ~el\ :~!neden ve cesurca giren yüksek bir güreşçi tipi vücuda ge- ma günü saat üçte Şişhane Luna 
ı ek

1
' ç ır. Bu k·ı l" park karşısında Millet tiyatrosun· 

Jit tle:. &i ol .. ı onun en iyi gü· ır .•• 
i b lb .. ~ı!dir. ~~~ı ıçın kuvveti müsait Hafif sıklet ( 66 kilo) da karşılaşacaklardır. Maç ikişer 
"ol'tn-::1~ b~ı Rızanın kuvvet id • Bu kiloda da bir eksik var: dakikadan on ravnttur. Bundan 

•ttt ru eh · ~ ba•ka Menaşe Kalosla, Maks 
teı_" t emmıye-.: ver. Seyfi Cenap 3' 

t l~itıci s Ye ederiz. GUreş federasyonu azasından Panayoti ile, Sabri Şabanla, la • 
~~~~~:ü.ı:a....ıw;:....ı.:ıL--~~·....:.·~·LL~-'.n... ....... m.ı.-9...llllL.C.U....sa.Y.ıfaıw.a.,___._~i!.!.L~i~h~a~ll~e~k~a~r~ş~ıl~aş~a=c~ak==la=r~d=ır~._ 

Sayıfa 7 

Balkan Olilnpiyatlarında aldığımız netice : .......................................................................................................... 

Sondan birincilik 1 
Geçen sene kazandıklarımızı bile 

kaybetmiş bulunuyoruz 

-
Geçen seneki Balkan Olimpiyadının ilk açıldığı gün 

Balkan olimpiyadının son l ayni hızla ve belki daha i:y:i kof •
1 

gününe dair tafsilat da nihayet muştuk. . • ~ 'l 
geldi ve maalesef kıymetsizliği • O halde ne oluyoruz, nıçın ICa .. ı 
ni bilmekle beraber gene oyalı • zanamıyoruz burada tuttuğumuz 
yan bir ümide kapılarak bekledi· saatler yanlış mıdır, kendi kendi• 

ğimiz bu satırlarda değil derece, 
aldığımızı görmek, atletlerimizin 

isimlerini bulmak bile nasip olma· 
dı. 

En umduğumuz koşularda ü • 
çüncü kaldık. Diğerlerinde dere • 

ce bile alamadık. En fecii geçen 
sene kazandıklarımızı bile kay • 

bettik. Neticede en sonuncuyuz 

ve eğer bu oyunlara giren millet

lerin sayısı çoğalsaydı bu netice 
galiba gene değişmiyecekti de! 

Halbuki dikkat ediyoruz ki, 
kazananlar, bir kaçı müstesna hiç 
de fevkalade birer rekor kurma· 
mışlardır. Ve yanılmıyorsak ay • 
ni mesafeleri biz burada kaç kere 

mizi aldatıyor muyuz? Birkaç se• 
nedir sadece bir avuç atleti çalış• 
tırmakla meşgul olan antrenör 
şimdiye kadar ne yapmıştır ve 
hu fuzuli seyahatin sebebi nedir? 

Bu sorgularımıza kim cevap 
verecek, bu muammayı kim hal • 
ledecek? -

A. S. 
Yerinde bir tebcil 

ATlNA, 18 (A. A.) - Balkan 
Olimpiyat) rının son günü olan 
dünkü gün, Yunanistanda atle • 
tizm hareketinin en büyük pişva· 
sı olan ve geçen hafta vefat eden 
Jean Chrissafis'in hatırasını teb .. 
cil için iki dakika sükUt edilmi' 
ve bu müddet pek heyecanlı bir 
an olmuştur. 

:::::::::::::::::::::::::::::::: :-::::::::=-----=:::::::::::::::::::=::::::::::::::::::•::••H•H•••-••••••••--•H••H•: 

Maçlar çok hararetli -~j~-~~k ......... . 
........................................•......................................................• 

Rus futbolcularile cuma 
günü karşılaşıyoruz 

Halkevi futbol takımımız Rus 
sporcuları ile ilk maçını Kadıkö
yünde F enerbahçe stadında, önü
müzdeki cuma günü yapacaktır. 
Rcs futbolcüleri cok k-uvvetli bir 
takım halinde geldikleri için ma· 
çın fevkalade heyecanlı olacağı 
muhakkaktır. Mevsim gelip geçti· 
ği halde güzel bir maç göremiyen 
lstanbullular büyük bir hararetle 
bu maçları görmek için hazırlan -
maktadırlar. 

Rus oyuncularının kuvveti 

Şehrimizde bulunan Sovyet 
hükumetinin kıymetli sporcula
rı dört ,ehrin oyuncularından se· 
çilerek gönderilmiştir. Kafileye 
bir reisten maada bir doktor bir 
masajcı ve bir de hakem refakat 
etmektedir. Oyuncuların on biri 
Moskovadan, dördü Leningrat • 
tan üçü Harkoftan ve biri de Ki
yeften seçilmiştir. Bu dört şehir
den seçilen oyuncuların isimleri 
ve oynadıkları mevkiler şunlar .. 
dır: 

Andre Starostin merkez tnua -
vin, Siliyin sol açık, Simirnof sağ 
açık, Nikişin sol haf (Moskova) 

Prakipoyef sol açık (Kiyef), Fa .. 
min sol müdafi (Harkof), Pavlof 
sol iç, Frumin kafile doktoru, 
Nikolay Starestin sağ açık (Mos. 
kova), Y elisiyef sağ iç, (Lenin • 
grat), PçeHkof sol müdafi, Selin 
merkez muavin (Moskova), Butu 
sof Merkez muhacim (Leningrat), 
Granetken kaleci (Moskova), 
Simiyanof kaleci (Leningrat) 
Bapken kaleci (Harkof) Pofvof 
sağ haf (Leningrat) Aleksandr 
Starestin :ıağ müdafi, Diyomin, 
kafile reisi (Moskova), Baykof 
masajcı (Minslt) Kamkof sağ a • 
çık ( Moskova), Vasili yef hakem 
(Moskova), Privilvf sol haf (Har 
kof). 

Sol müdafi, sol iç, merkez mu· 
avin, merkez muhacim Sovyet 
sporcu)arımn en meşhur yıldızla· 
rı~ır. Maç. günü elefunken radyo 
muessesesı taraf·rıdan stadyuma 
gele meraklılara büyük bir sürp• 
riz hazır lanmıştır. 

Biletler sahlmıva başlandı 

İstanbul Halkevi Reisliğinden: 
S. S. C. l. Milli futbol takımı 

,(Devamı 9 uncu sayıfada) 



Sayıfa 9 VAKiT 

Beyaz Kadın ticareti Fransız 
M. f. . . 

Her alışveriş böyle değildir. Bazan ısa ırımız 
Mösyö Madamdan memnun olmaz. 

Ya2an : ? Tefrika : 30 

- Bu andan itibaren kocan 
ben değilim. Seni bu adama dev
rettim. Artık onun sözünü dinli -
yeceksin. Sakın sızlanayım deme 
sonra beli. çıkarırım haydi art! 

Zavalh kadın ne desin, mem· 
leketinden binlerce mil ~eaafede 
kimseyi tanımadığı bir memleket-
te bulunuyor. Ağlayıp sızlasa 
ki.m dinliyecek... İster istemez 
yeni kocasının peşine takılır, ba§ 
ka bir kazitada onun hesabına 
ifler. Hem de niçin fikayet etsin. 
kimin eline geçse ayni işi yapa -
cak, bafkasının kesesine para dol
duracak. değil mi? 

"Jakolaroz,, bunları söylerken 
birdenbire ciddi bir tavır aldı. 

Mensup olduğu loncanın ferefi • 
ni koruyan bir adam tavrile dedi 
ki: 

- Emin olunuz ki, her şey 
intizamla geçiyor. Dünyawn baş· 
ka taraflarında olan işlerle liunun 
arasında hiçbir fark göremezai • 
niz. Mesela Avrupada bir genç 
kızı kocaya verirken yaptıkları 
nedir? Evvela delikanlı ile karar
latıhr. Sonra kıza: 

"- Haydi, kızım bu senin ko • 
candır. Bundan sonra onun emrin 
den çıkmıyacaksın !,, denmez mi? 

Görülüyor ki, Jaklaroz modern 
genç kızların halini bilmiyor, ya· 
hut mesleki menfaati olarak bil -
mek istemiyor. Ona göre kadın 
hali. esir pazarında satılan, en 
çok para verenin alabileceği bir 
maldır. 

Maamafih her alışveriş böyle 
yapılmaz. r,in başka türlüleri de 
vardır. Mösyö madamdan mem -
nun değildir. Madam meseli. tem 
beldir, çok iş görmek istemez, ya
hut kıskançtır. Mösyönün öteki 
kadınları ile geçimsizlik çıkarır. 
Velhasıl Jakonun tabirile pis ah • 
laklı bir mahluk!,, tur. Maama -
fih madam öyle pek bos kafalı 
değildir. İşin menfaatli ~ tarafını 
anlamıya yarıyacak zekası var -
dır. O vakit mösyö madamı karşı
şına oturtarak tu teklifte bulu • 
nur! 

Bu suretle uzlaıarak kadının 

tatlı aatılmaaı bazı memleketler· 
de tatbik edilen iki tarafın imza· 
sile hoıanma gibi bir şey oluyor. 
J aklaroza soruyorum. 

- Böyle alışverişi görünce kı· 
zan, razı olmıyan kadın yok mu· 
dur? Bir kadın koyun keçi gibi 
satılarak elden ele geçmesini na • 
sıl olur da tabii bulur? 

Jaklaroz yüzüme alaycı bir na 
zar fırlattı. Herifin bakıtından: 

''Hay aptal herif hay!,, demek 
istediği anlatılıyordu. Cevap ver
meden devam etti: 

- Bazı kadınlar dört bin pe· 
zoya kadar satılıyor be!,, Düşü • 
nünüz dört bin pezo!.. Bu kadın 
için §eref tetkil etmez mi?. Mese· 
la Avrupada bir kız kocaya veri· 
lirken kendisine drahoma veri· 
liyor. Bazı zenginler kızlarına 

500,000 franga kadar drahoma 
verirler. Burada Cfört bin pezo et· 
mek Avrupada bu kadar büyük 
bir drahoma ile kocaya varmak
tan neden farklı olsun? ikisinde 
de bir alım satım meselesi var. 
Kadının kıymeti var: 

Büenos Ayreı mösyölerinin 
toplandığı bir bara gelmiştik. içe
riye girdik. Loletin kocası Polo 
başka bir adamla masada otur • 
muş, kadeh tokuşturuyordu. J ak· 
larozu görünce eli ile bize ~taret 
etti, gidip masasına oturduk. Po • 
lo keyifli idi bağırdı: 

- İkram benden! Malum ya 
bugün alışveriş yaptık. Hoş işte 

çok karlı çıkmadım amma ne i· 
se .. Gene bir ikram oorcum oldu-

' 
ğunu unutmam. 

Jaklaroz nazik bir tavırla sor· 
du: 

- Demek mesele hallolundu, 
Loleti sattın öyle mi? Kime dev· 
rettin? 

Polo yanında oturan arkadaşı
nın omuzuna eli ile vurduktan 
sonra; içkinin verdiği yarı keyif 
arasında kahkaha atarak dedi 
ki: 

- Kime olacak, bizim baba 
Öjen aldı .. Ama ne hasis şey .. Bir 
pezo fazla koparmak için insanın 
göbeği çatlıyor. Karıyı 3000 pezo
dan aşağı vermiyecektim. Türlü 
dolaplar çevirdi. Nihayet 2700 
pezoya almıya muvaffak oldu. 
Vallah ömrümde alış verişi bu ka
dar güç, bu kadar nekes adam 
görmedim. 

- Bana bak, iki aydır aramız
da itlerin fena gittiğini görüyor
sun. Sen benim öteki karımı kıs
kanıyorsun. Halbuki senin hatırın 
için ondan vazgeçemem. lşi o ka
dar azıttın ki, artık anlaşıldı. Se
nin için iki yol var. Ya doğru dü
rüst işini görerek eskisi gibi ça • 
lıtmak, ticarete halel getirmemek, 
yahut bu diyardan gitmek yani Öjen, Polonun kendi .ticaret 
sahip değiştirmek!.. Sana son ehliyetini takdir eden sözlerinden 
sözüm bu, eğer tekrar ada.makıl· böbürleniyordu. Böyle olmakla 
lı çalışmrya başlamıyacaksan he • beraber bunu gösterrmemiye çalı
sabı keselim. Gözünün kestirdiği şarak memnun değilmiş gibi ho • 
bir adam varsa söyle, ben onunla murdandı: 
konuşur, uzlaşırım. Merak etme - Haydi sen de .. Ben kazık 
işi mutlaka hallederim. Hanıme • yediğimi bilmiyor muyum?. Ka • 
fendi belki yeni kocası ile daha rıya 2500 pezodan fazla verme . 
mes'ut yaşar! Her halde ben de miye karar vermiştim. Nasıl oldu 
bir yandan kurtulurum! Bu tekli- bilmem dolaba geldim. 
fi madam ekseriya kabul eder. Böylece bu nazik efendiler ti
Öyle ya! Hareketinde ısrar eden cari istidatlarmdan dolayı biri
bir adamla boğazlaşmaktan ise birini methediyor, ayni za.manda 
hoşuna giden birini bulur, onunla işin karlı olması şerefine kadeh 
yaıar. Adamı görünce haber ve • boşaltıyorlardı. 

rir. Adam da aıağı yukarı pazar - Öjen saçları pomadah, yüzü 
lık ederek kadını devralır. Jakla- "Jönprömiye,, yüzü gibi düzgün • 
roz bu usulü gayet İyi buluyor; lü, civelek, bir delikanlı idi. Polo 
diyor ki: devam etti: 

- Kadınların çok iyi bir tara- - Sana evvelden de söyledim 
fı vardır. Onlar, bir adamdan ya! Kadını aldığına asla pifman 
bıktılar mı, başkaaile mes'ut ola- olmıyacakıın, ıen ne denin baba 
caklannı aarurlar, mübadeleye u ; Jak? 
la muhalefet etmezler. (Devamı var) · 

(Baş tarafı 1 inci sayıfamızda) 

saat 10,15 ta kalkan Toros eks· 
presi le Suriyeye doğru yola çı· 
kacaktır. 

M. Ponsot dün öğleye kadar 
Perapalasta kalmış, Mm. Ponsot 

Fransız elçiliği müsteşarının zev· 
cesi M, Barbier ile birlikte 

şehirde bir otomobil gezintisi 
yapmışbr. 

Suriye fevkalade komiseri, öğ· 
le Ü'Zeri Fransa büyük elçisi kont 
de Cbambrun tarafmdan şere

fine verilen ziyafette bulunmak 
üzere Fransa elçiliğine gitmiştir. 
Ziyafette Başvekil ismet paşa 

Hz. )eri ve Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Hariciye müsteşarı Numan 
Rıfat, Vali Muhittin, Başvekalet 
hususi kaJem müdürü Vedit bey· 
ler, ko!ordu komandanı Şükrü 

Naili paşa Fransa eJçiliği ve 
konsolosluğu erkanı hazır bu
lunmuşlardır. 

lngiltere büyük elçisi .Sir 
Georges Clerk'de ziyafetta bu
[unmuıtur. 

M. Ponsot ziyafetten sonra 

Perapalas otelin~ dönmüş, biraz 

sonra yanında Fransa elçisi Kont 
de Chambrun olduğu halde 

Dolmababçe sarayına gitmiştir. 

M. Ponsot ve Kont de Cbam
brun saat 15,10 da saraya gel-

mişler ve saraym dış merdiven· 
!erinde Riyaseti Cümbur yaver· 
lerinden Şükrü Bey tarafmdan, 

saray mdhalinde de baş yaver 
Celal B. tarafından karşılanmış
lard•ir. 

M. Ponsot ve Fransa elçisi 
biraz sonra Reisi cümhur haz· 

retleri tarafından kabul edilmiş
lerdir. Hariciye Vekaleti Vekili 

Şükrü Kaya Bey de hazır bulun

muştur. ~uriye fevkalade komi
ıeri ve F rans1z elçisi Reisi cüm
hazretlerinin nezdlerinrle saat 
on altı buçuğa kadar kalmış

fardır. 

M. Ponsot saraydan ayrıldık
tan sonra şehirde otomobiJle 
l:ir gezinti yapmıştır. 

Suriye fevkalade komserinin 
Paristeo Suriyeye giderken 

memleketimize de uğıryarak bir 
iki gün kalışı tamamiJe bir ne
zaket ziyareti mahiyetindedir. Bu 
ziyaretin, evvelce de işaret etti
ğimiz gibi, hususi bir manası ve 

Fransa ile aramız daki muallak 
meseler hakkında cereyan eden 
müzakerelerle alakası yoktur. 

M. Ponsot dün refakatinde 
bulunan zatlara, 18 sene evvel 
bir defa daha geldiği Istanbolu 

tekrar ziyaret imkanını buldu· 
ğundan do~ ayı çok memnun ol-

duğunu ve burada gördüğü hüs· 
nü kabulden çok müteşekkir 
bulunduğunu söylemiştir. 

Suriye şimendifer !eri ve emlak 
me~eleleri etrafında Dahiliye ve-

kili Şükrü Kaya ve Hariciye 
müsteşarı Numan Rifat beylerle 

Fransa büyük elç"si Kont de 
Chambrun arasında yeni hiçbir 
temas olmamıştır. 

Bu husustal\İ müzakereler, Su
riye fevkalade komiseri M. Pon-

sot'nun ziyareti do1ayısile, iki 
gün için durmuştur. M. PonsLt 

bugün Suriyeye gideceği ıç1n 

müzakarelere bugün tekrar baş· 
lanması muhtemeldir. 

MUterciml : 1 A ı L ı Zonguldak mebusu 
Halil 
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Yüz, fikir ve yürek hassaları 
ve bunların kıymetleri 

Vakıa, çocuklarilc bir arada 
buluomalars caiz olmıyan analar 

da vardır: Bu gibilerin şüphesiz 
kızlarile temas ettirilmemeleri 
makul ve mantıki olur. Hele, ai· 

le cünbüşlü bir cemiyet hayatl 
içinde yuvarlaoıyorsa genç kızın, 
evin dışında terbiye görmesi el· 

bette zaruri olur; fakat bu zaru· 
ret, genç kızm, ana evinin hari
cinde de yetiştirilebileceğini is· 

pat etmez; bilakis, anaların, dai
ma uyanık bulunmaları ve ev'.e
rini kızlarının oturmasına layık 

olacak kadar {temiz) tutmaları 

liizumunu gösterir. 

Eğer mümkün olsaydı, terbi· 
yenin hedefi, genç km ·bir ka

dına muhitinin takdir ve tahsi· 
nini, hürmet ve muhabbetini cel· 
bedecek· bütlin mezi vetlere ma· 
tik, mükemmel bir varlık dere· 
cesine çıkarmaktan ibaret o~urdu. 
Fakat, bu kadar yüksek bir ha
yal, her vakıt hakibal olamaz. 
Bunun için elden geldiği kadar 
ona yaklaşmıya çahşmahdır. A
na, tarafkirane bir kör ükle kı· 
zının mükemmel olduğuna kendi 

kendisini inandırmak için değil; 
fakat, örnek ve taklit arasındaki 
mesafeyi yavaş yavaı azaltabil· 

mek için bunu bir gaye gibi 
daima göz önünde bulundurma· 
hdır. 

Bir kadının cazibesini teşkil 
eden hassaların ta.bii olanları ol· 
duğu gibi kendi himmetile veya 
muvaffak olmut bir tahame elde 
edilenleri vardır. Tabii olan llas· 
salar, iyi kuUamhr ve onlara te• 
miz maksatlarla bağlanılırsa ka· 

dm için birer meziyet sarasına 

geçebilirler. Mesela, zeka ve gü
zellik, hiç bir zaman "fazilet,. 
sayılma:darken pek büyük fazi
letlere vesile o!abilirler. Şu hal· 
de bir genç kızın varlığında par
hyan . vehbi veya k isbi hassaları 
hakir görmemek ve vebbi olan
ları da birer nimet saymak ica
beder. 

Biz, bu hassaları üç esasta 
topbyabiliriz: Yüz hassaları, fikir 
hassalan, yürek hassaları... Bu 
üç esasın, kaymet itibarile dere· 
ce sırası görünüşteki tertibin 

bütün bütün aksinedir. Ea evci 
gözümüze güzellik çarpar, sonra 
zeka, ve en sonra iyilik : Halbu~<İ 
kıymetçe en yüksek hassa, iyilık 

ve masu:niuktur; sonra zeka ve 

istidat, ve en nihayet, güzeUik 
gelir. Biz, burada görünüşteki 
tertibi takip edeceğiz yani en 
hafıf ve en sathi hassalardan 
başlıyarak sırasile daha gizli ve 
binaberin daha kıymetli olanlara 
geçeceğiz. 

Güzelliğin fenalığmdan asla 
bahsedemeyiz. Daimi değildir, 
diye bunu istihfaf edenler var. 
Biz bu fikirde değiliz. Eğer ge
çici bir şeydir diye güzelliği hor 
görmek lazım ge!seydi dünyada 
ne varsa hiç birine kıymet ver
memek icap ederdi. Çünkü ge· 
çici olmiyan hiç bir şey yo'·<lur. 
Hayat geçici değil midir? Hal· 
buki hayatı mühimsemeyen ka ; 
babayeğit bu!unur. Eğer kadının 
güzelliği bir yalan ise baharıo da 
güzelliği bir yalandır. Çünkü ba
harın güzelliğit daha zayıf ve 
daha narindir. Denilecek ki ba
har gjder ama gene gelir. Hayır, 

te 
aldanıyorsunuz. Bahar ~ 
gelmez. Hani geçen yıho v 
Jeri nerede ? Tekrar geleOı f~'1ter 
değil, yepyeni bir baha~dı~ l ikt 
biat her mevsimde yeoı ~ l_arıd 
zellik getirir; bu yeni . guJ ;J:kiye 
sönmüş güzellilderi sıler ~ bir 
onların yerini tutar. .Her ot~ad 
bir iyilik yapabilir, yalan :ı~tte 
dir. Halbuki güzellik, her ~8, bir 
iyilik yapabilir. Çünkü yu 
bir seciyenin müzabereti?e 
olan bir güzel yüz, teınıı 

0 bir ruhtaki yüksek muksd · ~ 
aşkını uyandırabildiği gibi t' tııı, 
şık bir ruhu da iffet ve. ~5 1 ttı~ıı 
met sabasına sevk edebılır· ttle 
halde güzelliğın bir yalan dttı 
ğuııu iddia edemeyiz. Maoı' Ço't 

mümtaz bir kadının (1) 
husustaki sözünü tekrar ed 
diyeceğiz ki, güzellik bir 
saltanattır ve her saltanat 
gözelliğin de bir takım vaıif 
Vi:trdır. Güzel olan, aynı ıa 
da iyi kalpli olmalıdır. GeoÇ ' 
lar, buna pek inanmazlar 
ekseriya iyi kalpliliği abın•.k 
la karıştırırlar bilmezler kt 
kalplilik, erkeğin en büyük f d 
Jetlerinden biri ise kadıoııı 11 il~ 
yüksek faziletidir. Bossuet ce :ıı, 

b~ il~ 
bı hakkın kahramanların ru ~~ı' 
yaratırken, her şeyden ~d~~ı~t 
iyi kalpliliği koyduğunu,, 1 ~i~:. 
eder. Bir kahramanın ,ub,~t~ b 
yakıştırılan bir fazilet, nastl 0~,, 
da bir genç kızın ruhuna 11 ~~tı 
maz? Güzel olan aynı zaJJJ•0 c 
sade ve mahviyetli olaıalı 'ıı 
Çünkü eğer ıiz, kendi kendi# 
dalkavuk luk ederseniz, siıe ~6t( 
şı sayğı göstermek isteyenler ~i11 
çabuk usaııarlar. Güzel oları ' ~f 
zamanda hoş ve cana yaktll ~ . ~ 
mahdır. Çünkü glbelliğin 5' ;:~t 
nah, mutlak bir bakimiye~ t:•ı 
ğildir: insanlar, isyan ve ibtıl , t 

11 
zevkını tatmış bulunuyorlar, ~ '~l 
ve istibdat boyundurukların• ' 
çabuk silker atarlar. Fikir "l \\ 
ciyyenin iyiliklerile el ele 1. \' l 
bir güzellik kendini affet ~ ~l 
hürmet görür ve perestiş ~J \~~ 
cesinde sevilir. Kibirli ma;'~ r6 ~ 
rştahJı ve züppe bir güzeHil< t ~ 
ve tam takar bir kaç kaf'~ Ilı~ 
alçak ve hayvan ~uygu1u bıt i~ i ib 
kalbi, zafer ara basma koşa b ~ bıı 
fakat, iyi . düşünen, temiı bi~ ~ 
zevk ve yüksek bir ka'p ~· b( jtd\I 
olan insanlar, yani bu işlerıO ~ ~l 
sabanı salahiyetle göre b!le' ~ ~ 
vaziyette o!anlar böyle bıt f e -tı.t' 
zellikten ancak iğreni~ler ... · ı o'' t-~ll 
sefe, güzelliğin düşmana değ'i 
für çiçek veya bir böce~ dt ) 
hilkalın en naçiz eserlerıl1 ıJI 
güzdliğin na makluk ve na 
gjjzellikten ı opan bir "al<••.~jı ~il 

. duğunu iddia eden o değilıP' ~ ~iııı 
Fak at, felsef • güzelliği bu "'l 1ı f, 
yüce bir köke bağlamakla 0 ~ .' l'U 
vazifelerini de ayoı yi:celiğe çı 1tı d 
mak ister. ~tt 

1876 
t (f t'tt j I ı .\ladam IJuremuza Remuso ""I "tr, - 17801 ~ 

--..... --~1111'!""-:-":" , tti 
hal fıt1' ·,i lzmir ciim'ııuriyet 

kcngrderi , 

lzm r, J 8 (A.A) - Cünıb~~o 
halk fırkasa kongreleri, ya ~e 
top lanmağa başlıyacakhr. ·ııi 

ıer• nahiye ve kaıa kongre de'' 
toplanma hazırlıklarına 

tı. 
~2 d 
ıtı, 

~ . 
l 

l' 

edilmektedir. Vilayet k00
1,.. -·~·

bu kongrelerden sonra top 
cak ve yeni vilayet idare b• 
azaaanı intihap edecektir. 



Amerika 
• 
tıcaret 

adını ve harpten sonraki inkişaf -
•adi esaslar - Makineleşmek yolu 

llıf "lkanı 
~ 11 Dcniıon darülfünunun· 

fldiyat H 

ntuderrisi profesör 
Janıe8 (' lcl11 ırardon Amerika -e ,,. .. 

bi . Utıaaebetlcr; hakkında bü· 
,. Ci/t 

J/aıarak iki memleketi 
,. eden lıer l . .. ı ·· bı"r 
t nıcse cyı oz u 
etebb"" 61,. .. u elmiş, lıcr meıelcyi 
Rorü11, tarilıi bir tetkik ile 

·u 
ttler a d k" .. 'İaı rasm a ı munase· 

, '9 lt .. rneli, iktısadi bağlar· 
• ...._ ırıunasebetler, ticaretle, 
.""'Jt.' teıı d!!·tlmekle, bir memle-
tU •ger memle~ ete muba-

: kuvvet peyda eder. Bu 
9t .~ki memleket arasında 

. 
1
1 hıadi meseleler ve si· 

•ter d - T·· k" ·ı ·~ olar. ur ıye ı e 
't ~ arasında ticaret müna· 

rı s·ı t .. b ' yase munase etle· 
~•rırn asır evvel başlamıc: 

ııra iki taraf arasınd~ 
k tler . müzakere etmek, 

.: tarıfelerini knnuşmak 
"'h. 
·~. 11

. meıeleler doğmuş, 
d ıle Avrupa!ı rakipler 

llr • nıtcadeleler vuku bul· 
d Aınerika sermayedarları 

f,,~1 für'<iyedcn iktısadi 
tıı ar aramaya baş'adıkları 
6...' Vaziyet onların Amerika 
ı:er 

L • •nden müzaheret temin 
"''". . 1 ıcap etmiş ve ortaya 

. farkta Amerika empri· 

-~ "'•elesi çıkmıstı. Daha 
, •ıı Os"Danlı tab'ası, Ame-
tıı hicrete başlamışlar ve bu 

t ~atandaş!ık meselesi,, 
~ • ..--... ~ttı tahdit meselesi gibi 

tae'eler hasıl o'muştu. 
ltp. ilk ıicar2t .c,e Amerika ticareti 1785 

e baıladı. bu sırada iki 
•r· ~l lsında ticuet muahe· 
UıunaJığı için Amerikalı 
''logiltere Levant,, kum· 

11!D himayuı altında ti-
tclıyorlardı. Vaziyet 1811 

tt '. kadar bu şekılde de· 
~· l 811 de hususi bir 
ıle Ameri fcareti, Fıan· 

lStinio vazhetioi aldı. Bu 
30 senes·n~ kadar de· 

~~·f ve nihayet bu sene 
~ 6rkive · Amerika ticaret 
\ tıi akdoluomuştu. 
. •ene evvel Türkiyeden 

Ya, afyon, meyva, fındık, 
i~ gayri mamul yün, gö:ı, 
~t•ç . olunuyor, buna mu· 
._ "''rılca da 1 Drkiyeye pa· 

~~'Daucatı ile rom gönde· 

862 d . 
b,d t. ~ıcaret ve seyrisef ain 
~•fı'••~ın müzakeresi üzerine 

11 l tıcareti yükselmiş Ame· 

1 ~1ciyeye ithalatı artmış, 
1li da bu ticaretin inhi
d l tuttuğu görtllmüştü. 
-~:: 1900 senesine kadar 

t •n . Tiirkiyeden aldığı 
~ce'tlckk edildiği takdirde 
' Gklerle halıların en 
'•k~:ddeler arasında olduk-

• )Git, Afonradan yemiş, fan· 
d•b Yon, kösele ve deri· 

1 
ttti~t !azla ehemmiyet ih· a,6 erı görillü a r. 

..... . tneıinde T'" k" h . -
"'t •tib . ur ıye, arıcı 

i , •rıle dünyanın ilk on 
h:ı '•••nd "d• D · 7"'• la .8 ı. ı. ~u sırada 

~, l rlc~yenan üçüncü müş-
de.,~r~ıy~ye ithalitta bu· 

d~ A t ~rın altıncısı idi. 
itta.ıllltrıka Türkiye mal· 

l'İtib•ril:den bir devlet ol-
.-.~ ... ~i' onuncu dereceye 

'Ye itbalit yapmak 
6-ncü derecey~ düş· 
~o.r~u. Bu vaziyete 
tadçın yirminci asrın 

qb'tlt. Türkiye dolar 
ıçiıı yeni bir ai-

süzmüş, iki taraf arasında /ıallolu

rıamıyan meselelerin ne şekilde lıal

lolunacağuu giistcrmiş, ve iki taraf 

münasebetleri azami suret((' irıki.~af 

ettirecek yolları ı·e çareleri izalı et

mi~tir. /Ju kıymetli csc•rdcn Türkiye 

- Amerika iİ<"areli /ıalı.kındaki bahsi 
lıüUsa ederek naklediyoruz: 

yaset tutmaya başlamış, bu si· 
yaset, yirminci asrın ilk on dört 
senelerinde !nsmen muvaffak ol
muş, fakat umumi harbin kop· 
ması üzerine durmuştu. 
Harpten bu güne kadar 

Harpten sonra ·ı ürkiye Ame~ 
rika ticareti veniden inkişafa 
başladı ve 1920 de rekorların 
hepsini kırdı. Fai<at vaziyet anor-
mal olduğu için 1923 den ltiba· 
ren iki taraf t careti büyük bir 
L uhrana oğradı. Bununla bera· 
ber 1927- ı 9 28 senelerine ait 
, JkamJar, normal sayıla bilir. 
Oıkkate değer nokta, son iki 
sene zarfında Yeni Tilrkiye ile 
Amerika arasındaki ticaretin, 
vaktile Amerika ile son duece 
geniı araz"si o'an Osmanlı devleti 
ile o!an ticareti derecesine yük· 
selmesidir. 

Fakat Amerik•nın Türkiyeden 
ithalatı, Türkiyenin Amerikadan 
ithalatına tefevvuk ediyor. Ame· 
rikanın yirminci asırda, Türkiye· 
den ithalatı on dokuzuncu asır· 
daki ithalatından farksızdır. Tü· 
tün, yemiş, fındık, ve halı, Tilr· 
kiyeden Amerikaya ithal olunan 
m~lların yüzde yetmitini teşkil 
eder. Faka~ >..me.rikamn Türkiye· 
ye itha'itı mahiyet itibarile de 
değiımiıtir. Bu da Amerikanın 
makina memleketi olmasından 
makina ve mamul maddeler tica· 
retınde Avrupaya rekabet etme· 
sinden ileri gelmektedir. 

Yirminci asırd•, TOrk • Ame
rika ticareti umumiyetle büyü· 
müş olmakla beraber bu ticare· 
tin her iki memleket için ebem· 
miyeti küçük kalmıştır. Çünkü 
Amerikanın umumi itbalib için· 
de Türk mallır1 ancak yüzde 
5 Amerikanın umumi ihracatı 
içinde Tilrkiyeye giden mallar 
ancak yüzde 15 nisbetindedir. 
Türkiye istatistiklerine göre Tilr· 
kiye ihracatından yü~de. yirmisi 
Amerika piyasasına gırmış, fakat 
yalnız yüzde 3,6 sı Amerikada 
kalmııtır. 

Umumi harpten sonra Ameri· 
ka, Türkiyeden alış veriş eden 
devletler arasında tali bir vazi

yete düttü Hali haı~rda. ~m~
rika, Türkiye cümhurıyeh ıle tı· 
caret eden devletler arasında 
ancak yedinci derecede kalıyor· 
sa da iki taraf arasındaki ticareti 
arttırmak imkAnları mevcuttur. 
Amerika, yeni Türkiye ile tica· 
ret hususunda en birinci devlet
ler ar asında daimi bir mevki 

tutmuıtur. 
Türkiye ile Amerika ticareti· 

nin iktisadi esasları tetkik o!un
duğu taktirde Türkiyenin her 
şeyden evci bir ziraat memleketi 
olduğu, ve onun müstakbel iktı· 
sadi refahının toprakta olduğunu 
gösterir. Türkiyenin ihracat tica· 
retini, bilhassa zirai mahsuller 
teşkil ediyor. 1928 de ihracat 
mallarının yüzde 95 şi zirai ve 
hayvani mahsullerdi. ithalatı~ 
yüz~e 83 il mamul maddelerdı. 
Türkiye coğrafiyesi tetkik olu· 
r:unca memleketin üç mühim 
istihsal mantakaları bulunduğu 
görülür, coirafi amiller, başlıca 
ihracatın mahiyetini izah ~diyor. 

ihracat maddelerimiz 

1928 de Türkiye ile Amarika 

1000 Mahpusun 
• 
ısyanı 

Hapishaneye giden 
yollar muhafazada!. 

KlNGSTON, 18 (A. A.) -
(Ontario) İçinde 1000 kadar 
mevkuf bulunan Portsmouth ha • 
pishanesinde bir ihtilal çıkmıftll'. 
Gardiyanların mevkuflar tara • 
fından tepelenmesinden korkul • 
duğu için gece geç vakit imdat 
kuvvetleri çağırmak lazım gelmif 
tir. Bunlar gelinceye kadar gardi· 
yanlar, nefislerini müdafaa için 
silah kullanmıya mecbur olmuş • 
)ardır. Hapishaneye giden bütün 
yollar, askerler tarafından muha • 
faza altına alınmı§tır. Askerlerin 
kıtlalarına döndüğüne bakılacak 
olursa resmi makamların vaziye • 
le hakim olduklarına hükmetmek 
lazımdır. İsyana sebep, mevkuf • 
lardan birinin bP.yhude bir firar 
teşebbüsü üzerine diğer mahpus • 
lcırın birer hücreye kapatılmala • 
rına karar verilmesidir. 

~

Savılaı9 •v 
) 

Atletizmdeki Sonuncu
luk Karşısında 

(Spor aarafamızdan devem ) 

Münir. Münirin gelmemesine rağ· 
men 72 den inen Yuıuf Aslanı 
görüyoruz. Hafif sıklette 3 kişi 
tartıldı: Yusuf Aslan, İsmail, ve 

Möfit. 
llk müsabaka Yusuf Aslanla 

İsmail arasında yapıldı. İsmail 
20 dakikada ufak bir sayı farkı 
ile Yusuf Aslanı yendi. 

İsmail bu galibiyeti ayaktan 
yaptığı bir supleıe medyundur. 
lsmail çok kuvvetli, cesur, ve 
mukavim bir güretçidir. Fakat 
yaptığı hücumlar sırf kuvvet o • 
yunlarıdır. 

hanı var .. Müsabakanın 
ne olacak? 

neticesi 

Faik kuvvetli hasmının kar§ı • 
aında kendi bildiği güreşi tatbik: 
edebilecek mi?.. 1,te hep bu is • 
tifhamlar bu iki genci tanıyanla • 
rm zihnini işgal ediyor .. 

Müsabaka başlar ba§lamaz Fa• 
ikın geçen müsabakalardaki çe • 
kingen ve yavaş tarzını terkettiği ... 
ni gördük .. ilk ikinci dakikada 
Mustafa, F aikın tatbik ettiği f ev· 
kalade güzel bir kafa kolla yarım 
köprüye geldi. Zor kurtuldu. Fa· 
kat dakikalar ilerledikçe F aikın 
gene mahut güreşine rücu ettiğini 
gösterdi. Hakemin müteaddit ih • 
tarları, güreşçilerin habire min • 
der haricine çıkmaları hakemi ve 
halkı asabileştirdi. Nihayet hake • 
min 3 ihtarı üzerine Faik müsa • 
bakayı terketti. , 

:::: ::::::::: ::: ::: ::::: :::::: :::: :::::::::::::: ::: ::::::::: 

Bu ıekilde bir güret ne netice 
verir? .. Cesur ve atılgan bir gü • 
retÇİ kartısında tuıla olmasa !>ile 
hükmen mağlubiyet; kendi tarzı· 
ru kabul ettirdiği takdirde tat11z, 
kırıcı bir güreıten sonra hükmen 
bir galibiyet .. Esasen lsmailin bü
tün güretleri aıağı yukarı bu ne • 
ticeyi vermiıtir. 

Çok mükemmel güref tekniii •· 
ne vakıf, cidden kuvvetli ve yerin 
de bir güre§çiden beklenen bütün 
evsafı haiz olan Faikın müıab";_· •. 
kalarda böyle durgun güreı Y.•P·ı 
maaı zor izah edilebilen bir hadi •1 

ticaretinde Türkiye ihracatının 
yüzde 64 dü iptidai maddeler, 
yüzde 28 zi istihlak maddeleri 
idi. Toprak mahsulleri ihracahn 
yüzde kırk beşini teşkil ediyordu. 
Türkiyenin Amerika ile ticare· 
tinde istifade ettiği nokta, Tür· 
kiyeye mahsus coğrafi tesirler al: 
tında yetişen zirai ve hayvanı 
mahsullerin, Amerikaya lüzumu
dur. Onun için Türkiyenin Ame· 
rikaya gönderdiği tütün ve hah, 
ilerde artacak; afyon, kök, kürk, 
deri ihracatı da bir çok seneler 
ehemmiyetini muhafaza edecek; 
incir ve yün ihracatı belki eksi· 
lecek fakat Türk madenlerinin 
vasi mikyasta istismarı ile bu 
madenler Amerika piyasalarında 
mevki tutacaktır. 

Ticaretin iktisadi esaslarını 
biraz daha tahlil ile Amerikanın 
umumi harpten evvel zirai mab· 
suller ihraç ettiği için onun 
TOrkiye ile ticaretinin hakiki 
bir temeli bulunmadığı anlaşılır. 
Fakat Amerikanın mamul mad· 
deleri inkişaf edince, herşeyden 
evvel bu mahsuller yabancı pi· 
yasalara girmiıtir. 

Yirminci asrın ilk kısmında 
Amerikanın bu mamul mad· 
deleri Tilrkiyede revaç bul
muş ise de, Türkiye piyasasında 
eskiden beri mevki alan Avru
palıların şiddetli rekabeti bu 
revaç üzerinde tesir etti. Hali
hazırda Amerikanın Türkiyeye 
ihracat ticareti, iki memleketin 
ikhsadi inkişaf itibarile aradaki 
farka ve Amerika mallarının 
Avrupa mallarına rekabet etme
s:ne dayanmaktadır. 

Amerikadan Türkiyeye gön
derilen esas!ı maddeler yüzde 
elli nisbetinde olduğu halde 
Amerikadan gönderilen istıhlik 
maddeleri ancak yüzde 33 nis· 
betindedir. Esas'ı maddeler, 
otomobil, motör ve kamyonlar
dır. Ve bunlar Türk piyasasını 
tutmaktadır 

Amerikanın istihlak madde-
leri Türkiyede esaslı bir mevki 
ata:Oamıştır. Yeni Türkiye hü-
kumetinin memlekete lazım olan 
bütün istihlak ınadde 1 erini doğ
rudan doğruya istihsale çalış
ması, istihlik maddelerinin itha
lini azaltmıştır. Bunlar gittikçe 
de az31acaktır. 

Fakat Türkiye makineleşmek 
yolunu tuttuğu için orada ma· 
kinelere ihtiyaç vardır. Ameri· 
kanın Türkiyeye lazım olan ma
kine teç~·zatını, ziraat alalını, 
sanayi makinelerini ve bunlara 
benziyen bütün cihazlarını ihraç 
edeceği ve bu suretle Türkiye· 
nin ziraat ve sanayi inkılabında 
mühim bir rol ifa edeceği anla· 

tılıyor. 

Yusuf Aslan, lsmaile kendi 
tarzını kabul ettiremediği, lama • 
ilin tesiri altında kaldığı için mağ 
lup oldu. lsmailden sırf hücumla 
oyun almak biraz mü,küldür. Ken 
dini icabında çok iyi müdafaa e· 
debilen ve fazla kuvvetli olan 
lımail zorla oyun vermez. Kendi· 
sine güvenen kurnaz bir güretçi 
alta düıüp oyun vermek ve çok 
dağınık bir güreı tarzı tatbik et· 
mekle lsmaili yener. Yusuf Asla
nın da böyle güret etmesi lazım • 

dı. 
ikinci müsabaka Vefikle lsma· 

il arasında yapıldı. lsmail Vefiği 
tuşla yendi. 

Üçüncü müsabakada Yusuf 
Aılan Vefikle fevkalade güzel 
bir müsabaka yaptı. Yirmi daki • 
ka heyecanlı, süratli, kırıcı bir 
güreıten sonra Yusuf Aslan bük • 
men galip geldi. 

Yarı orta ( 72 kilo ) 
Yarı ortada Saim ve Beıir Na· 

zifi tuıla yendiler. 
Üçüncü müsabakada Saim Be-

ıire ancak ufak bir puan farkile 
galip geldi iıe de, hakem heyeti 
memleketi temıil edecek en iyi 
güreıçiyi seçmek için yapılan bu 
müsabakalarda bu ufak sayı far
kını nazarı itibara almadı ve Bc
tirle Saimin gelecek cumaya tek
rar güreşmesine karar verdi, 

Orta •ıklet ( 7S kilo) 
Orta sıklette yalnız iki güreş • 

çi var: Nuri, Ahmet. Nurinin gii· 
re§ alemimizde işgal ettiği yüksek 
mevki herkesçe malum. Ahmt: l 
henüz tanınmıyor. 

sedir .. 
Pek az yetiıen böyle yülü~ 

güreıçi tiplerinden fazla ıeyler 
beklemek bizim hakkımızdır. 

Ağır sıklet 
Ağıra ittirak için Mehmet •· 

Himmet ve Salih tartıldı. Salibin 
kaburgaaı incik olduğu için müıa• 
bakaya girmedi. Himmetle Meh • 
met yirmi dakika gürettiler. Neti· 
cede Mehmet az bir sayı far kile 
galip görünüyordu. Fakat mem • 
leketi hakkile temsil edecek gü • 

reşçinin seçilmesi mevzuu b&hıo • 
lan bir müsabakada hakem heye· 
ti kat'i bir karara varamadığın • 
dan bu müsabaka da gelecek cu • 
ma gününe bırakıldı. 

Seyfi Cenap 
GUr•• feder•syonu azasından 

Maçlar 
çok hararetli olacak 
(Be, tarafı Spor saylfamızda) 
ile Halkevi futbol takımı arasın· 
da yapılacak maçlardan birincisi 
21 birinci teşrin cuma günü Ka
dıköy Fener bahçe stadyumunda 
ve ikincisi 23 pazar Taksim ıtad· 
yomunda yapılacaktır. Biletler bu 
günden itibaren Bahçekapıda Ze· 
ki Rıza spor mağazasında ve cu
ma günü ondan itibaren Kadıköy 
stadyomu giıeıinde satılacaktır. 

izdihama meydan verilmemek 
için ıtadyomlar kapıları on ikide 
açılacaktır. 

Çağrılan futbolcular 
Ahmet sağlam, muntazam vü • İstanbul, 18 (A. A.) - Halke-

cutlu, fakat gürete yeni baılamıt vı spor şubesi riyasetinden: 
bir genç .. Müsabaka bqlar bat • 1 - 21 10 932 cuma günü 
lamaz acemiliii belli oldu. Fena Sovyet cümhuriyetleri ittihadı mil 

1 

bir kol kapmasını tecrübe etti, li futbol takımile İstanbul Halke· 
Nurinin altına düıtü, bir daha a- vi futbol takımı arasında Kadı -
yağa kalkmadı. Kalkmakta olan köyünde Fener bahçe stadında 
Nurl.nı·n ona taktıiı 8 - 10 çift "lk .. bak 1 k ı musa a yapı aca tır. 

Nelsondan kurtuldu. Bu genci teb 2 - Merasime saat tam 15, te 
rik ederiz ve kendisinin istikba • başlanacaktır. 
lin en iyi güretçilerinden biri 0 • 3 - Gişeler saat ondan itiba ... 
lacag~ ına tüphemiz olmadığını k ren umuma açı tır. 

söyleriz. Yalnız çalıtmak .. Müte • Ş b 4 - u emizin davetiyesini 
vazıane, yorulmak bilmiyen biı· h l imi olmıyan hicbir kimse ıta -
çalı!.ma lazım.. da biletsiz giremez. 

Nuri çok güzel güret etti. Ken 5 - Aşağıda isimleri yazılı 
disinin bu son ıünlerde bira2 ra· futbolcuların saat 13,30 da Fe • 
hatsız olmasına rağmen bize sağ- b h l 1 b ner a çe ~ ü ünde bulunmaları 
lam sürekli, atılgan bir güret göı- mercudur: 

terdi.. Avni, Hüsamettin, Burhan 
Yan ağar ( 87 kilo ) Hüsnü, Nihat, Cevat, Muzaffer,' 

Y~rı aiırın iki ezeli rakibi 1 Fikret, Eıref, Hilmi, Şeref, Hak
karıı kar9ıya .• Muıtaf a çok eri • kı, Zeki, Niyazi, Leblebi Mehmet, 
mit•• Faikın kolunda bir kan çı· Ulvi. 



Sanfa 10 t9T~ . 
1 Biklire . En güzel h1kiye 1 Çeviren: 

fa. 

Ro111a11ya Kraf ı <·e o.ii:lu 
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Otta va Konf eransJ 
Muvaffak Oldu mu· 

Gençliğinde ~APhiı delililder 
ile meıhur olan .Na.zende Hanım
efendinin yalısına dav.etliydim. • 
Bu kadın, beyaz suçlarına .r.ağ • 
aıen hala gençliğini muba.f aza e
diyor ve benim için konup1lahi
lecek kadıularm e;11 b~şmda geli
yordu. 

Nazende Hanımefendi, ,beni 
g~ ~akte kadar abkoymuf, saati 
geriye alarak bana vapuru kaçırt· 
ma"k gibi hoş bir şaka da yapmıt· 
tı. Mecburen geceyi, yalıda ıeç.j • 
recektim. 
Erteıi sabah kahwaltı zamaıu 

gene hu1uıtu1c. Gazetelere bir göz 
ataraken içeriye hizmetçi girerek 
DU' telgraf uzattı. 'Nazende Ha
rumefend~ telgrafı okuyunca yü
zü ,değ~t~ kederli bir hal a1dı . 

Çe'kinere'k sor.dum: 
- Hanımefondi, affederainiz, 

sa'kın fena bir havadis o1masın ! 
Nazende Hanım, aerin bir dal· 

gın1ı'ktan uyanır gibi silkineTek, 
gulüuısedi :ve: 

- Bi1akis. dec!i, tatlı bir batı
ra 1 

;Sonra içini ,ekerek itave etti: 
' - Eğer ihtiyar bir kadın batı
;rası aizi sıkmazsa anlatayım. 

- Estağfüru1lalı efenaim, sız 
'asla ;htiyar olmıya muvaffak o

lamıyacaksınız. 
Nazende Hanım, aptal bir ka

dın aeğildi. ya§I da a1tr.nşı bul• 
muJtu, fakat, verdi,ği cevap beni 
çok büyük IJıayrete düşürdü: 

- Evet, dedi, hakkınız var 
'hirt'ürfü ihtiyar olamıyacajım . • 
Bakınız, hundan bet sene kadar 
eVTel, Japon;yadan Amerikaya 
geçiyordum. !!üyük -bir gemide i· 
dik. Bir gece, gemide yangın çık
tı ta,>.:f alann soğuk kanlılıf ma 

"1 • 
rağmen atef etrafı sardı. Kaptan 
gemin1n mahvolacağını anlayın
ca, derhal sandallan indirtti. •• 
Fakat artık, herkes biri birine gir
mi~ti, ki.mae, y•n•adakini.n kadın 
veya çocuk oldujuna bakmıyor, 

iti,ip ka1afa.J'ak •uıdallara hü • 
cum ediyordu. Baktım, bir can 
lwrtuan ıimidine .sarılıp aenize 
atlamadan ba,ka çare yoktu. A.'k. .. 
ıi takdirde gemide cayır cayır ya

nacaktım •. Derhal atladım. Bere

ket versin Bahri Muhitin ıuları 

c1e Hindistaa ceıv.izi ağaçlarından 
.lemin ediyorduk. • 

annesı Martlok, ilk günü, bir kendiıi
ne., bir de baDa çadır yapml§lı ... 

Gayet iyi de balık tutmasını bili- B J R B •k il_ f ff t,j 
yordu. Os gün.sonra, tıpki Roben- OŞ3DffilŞ O an O• U 1 tısat KOD eraDSllllll ffiUV3 81\ 
son Krüzoe gibi bir hayat geçir- I )tt hd •f_ • ı• h"' j A - h ı·d• A kaın 
meje JıazulalllllıJbk. BiribirWıi • llffi3Dya Ve Ja ] )KJ• l a a Şllp t J Jr. V3ID • 1 
.ze: • • sinin arasında sının müzakerelerini bektiyehJ1l' 

-- Nasıl olıa, eliyorduk, bır ee-

mi geçer, bizi görür, kurtuluruz,.. şaşırdı kaldı 
Beklemeğe hqlaaık. Mortlol< 

gayet kibar ve terbiyeli bir çocuk Londra, (Hususi) - Telgraf 

tu. Bana, mümkün olduğu kadar haberi olar.ak Romanya Veliahtı 
ve hatta olduğundan fazla yar -
dı.m ediyor, hürmetkar bir su • 
rette hareket ediyordu. Fakat 
beni JÜphelendireu itte bu .çok 
fazla dikkat iai. Bahrimuhitin bu 
hapretli mıntakasın<la olmakla 
beraber, M.ortlok gibi 30 yaJında 
bir .gencin, benim ıibi elli ya§ını 
atmıı .bir kadına karşı muhabbet 

Prens Mibailin buraya geldiği 

biidirilımitti. Alb hafta f n2iltere 
payitahtında kalacak olan Prens 

ilCi hafta sonra Bükreşten gelen 

bir emir üzerine Romanyaya av

det etmiştir. Bu geJiı ve gidit ln

giliz efkarı umumiyesini alakadar 

edeook kadar meraklı olduiu ~iıa 
göıterebileceğini nasıl te.hınin e- karilerini..ze :bildiriyorum. 
de bilirdim? 

Bununla beraber, Mortlok 'bir 
akJauı, gün batarken: 

- Sizi ıeviyorum ! 

Dediji zaman,, artik bunun 

böy.le oldajuna fiiphem kalma -
DUJh. M.aamafih,, bütün kadınlı-

Yunan Prenıeslerinden Eteni'· 

nin 4imdiki Kr,al ıKarolün refika

•• olduiu malumdur. Fakat Kral, 

Kraliçe ile anla§amamış ve V e1i

a'htliji zamanuıc!a Romanyayı 

terkederek bir müddet Pariate kal 
ğıma ırajlaen, bu aık.m, yalru~ • mıflı. Romanya Kralı F erc:linand' 
Wd.an, 1eaadiifün .bir.i içine atltğı 

bu garip •azi~ttea cloiduğuııa 

aa 'bitiyO!'dum. Bununla bera~"' 
bu, ne olursa olsun bt.r ~akıa ;di, 
ve ben, ya§mıa rağmen vücut 'iti

barile t> kadar ihtiyar değildim, 

ın vefatı üzerine Kra'1çe Elizabet 

naibi hükii.met intihap edilmit 

ve babasınm yerine !imdi.ki V di
aht daha pek küçük bir yafta 

KQll ,olınııttıı. Kral Karol, bir 

müddet sonra hukUkundan vaz· 
ve nihayet dizlerimde yalvaran a- geçtiği mevkie geçmiye karar ve· 

teıli lııir ıenç -va.rdL riyor ve bir tayyare ile Par.isten . .. . 
Bükrete avdet ederek Krallık ma· 

Altı ay bu ıuretle Y•J•dık. Bu 
~ ha:r:.Umm eô süza günle· 

ri idi,, ~e gtinden güne gençl ti

ği.ımi görüyordum. Nihayet, bir 

gün, bir vapur geçti ve bu rüya 

ve bu ıaadet bu ges-e.n vapurla be 

kamını i!gat ~di f~ eYYelce Kral 

ilin olun~P, oğlu ~ü~ük Mihail ele 

tekr.ar Veliaht oluyor. 

Kral Karolün Veliahtliği za-

manında Bükre;ti terketmesi Pren 

seı El~iyi ıiddetle müteeuir et· 
raber bitti. 

tiği için Romanyaya aYdetinde 
lıte, timdi elimde gördüğünüz 

Kral ile Kraliçenin aralarını bul
şu telgarf, Mortloktan ~eliyor. _ 

Her ıene, gemimizin halı! tari -

hioin yıl dönümünde, bana .bu 

tebrik telgrafını gönderir •• Na

aıl, hikaye mi beğen<liniz mi?. -Nazende Hanımefendinin be· 

Ottava koaferancunn hakiki 
neticeleri ancak soa günlerde 
anlaşddı. 

logilter.e impuator uğuaun ik
tisadi vaziyetini düzeltmek jçita 
iatparatorlak eczu1m11 murah
baalarmdaa toplanan i<onf eru
sıı:ıa neticelerİtte ait tafsitit, 
lngiliz dominyonlaranın ta4ebi 
üzerine ncşro'.unmamışh. eunlar 
ancak bir "kaç gün evvel intişar 
ettiği için hepsinin t~tkikin<.: 
imkln basıl oldu. 

Eu tetkiklerin verdiği ilk ne
tice .asıl lnpterenin domioyoa· 
I.randaa ıbir çok iıtifaddec ko
parwaş olduğudur. 

Meseli Kanada, lngittereden 
gönderilen malların yüzde kır
kından (Ok hafif bir gümıük 
rumi alıcak, v~ 8,000,000 kay· 
metinde ••giiz ımalmı gümrük 
reıminden muaf tuhcakhr.bgil· 
terenin demir ve çelik aenayi 
erbabı Kaaada hükumeti ile mü
zakerelere iİriıe.rek .ıönderecek· 
Jer; maU.ran ya "ok !hafif reaim
Jer&e, yahut Düsbütün reaimsiz 
girmesini temin etmiş bulunuyor
lar. 

Avuıturalya !ıUkümeti lngilte· 
redtn itb11li memnu olan bir çok 
teıler berinde ,ıasajı kaldirmıt, 
logiltere matİ;,ım 1930 da koy-
duğu yilzCle 50 reaim iliveaindea 
muf tutmuş, bundan :başka ln
gittere maltarma daha başka im
tiyaılar da temin etmiştir. 

Niyoıelaada btikalmeti, legiHz 
maUarandan giimrilk remlİ i i•e
lerinden mt111f tuttuğu gibi bu 
mallardn abnacak gUmrftk re
simlerini de indirmiştir. 

evet ~ai madde1er il 
vergi tarhına mecbur ~ 
Ooun ~in lngiltereye gire' 
daylar eskisinden c:iab• 
eıtt-laeaktır. ti 

Fakat lngiitere hükitdt' 
da ınaddele.riRe ı.aıo'.ul1~ 
vergiler sa}·U inde dahir1 ~ 
lin inkişaf edeceğini, J 
dormnyonların bu madde1 

hal etmelerine imkan veı11 
. i 

söyliyet"ck hath baTeket111 
dafaa etmiş bu1u:ıuyor. , 
gıda maddelerinin en mt\ 
rioden olan "et,, e konul_, 

simler, eti pahahlatbra>ifl1'' 
giltere bükAmeti, memlek•. 
no olatı etin dabitden te 
domioyonlardan ithal ile ~
h.alılıgıa kısa ıbir zaman 
ortadan ka kacağmı sö 
kendini müdafaa ediyor. , 

Bununla beraber Ottav• 1 

name1erinin avam kamat' 
birçok -itirazlara uğnys ,,1 
şüphe yoktur. Çünkü mub 
yani amele f ıckası, halkın ~ 
tini pahalılathraa bu tıd 
aleyhinde fiddetli heyao.Jtl 
luuacak, Ye bu suretle b 
tia vaziyetioi müşldüle,tİ 
çalıpcakt ... 

Fak at muhalefetin hüc~ 
noktaya münhasır ka1mıy• 
Çünkü %ngilt~renio yabancı 
Jetlerle olan ticaretin, ooll 
minyontarite yaptığı ticaretiıl 
kat fevkindedir. Bu böylı 
ğu ve lngilterenia asıl me 
yabancı devletleri mukab~ 
birlere ıevlı etmemekte 
halde onun domioyonlarla ~ 
tarak harici ticaretini bo~ 
bir vuiyet alması, rn:ı d.-J 
şiddetli tenkitlerle karıılao"i. 
tır. 

Onun için Londra gaı / 

mak huıusunda yapılan bütün te

ıebbüıler akamete uğrıyor ve 

KTaliçe Londraya gidiyor. Ara· 

dan geçen müddet ana ile oğul a
rasında görüşmek ihtiyacını tid
detlendiriyor. Ve nihayet Ve1iah-

sıcaktı. Bir müddet ..aaia sola yüz- ni hayrete düteren cümlesine hiç tın lngiltereye azimeti ve altı 
dükten sonra küçük bir sandala de hayret etmemekliğim lazım hafta orada kalacağı haberi )(ra-

Cenubi Amerika hükumeti it· 
balitıoda lngiltere mAJlaraaı ter
cih edecek ve lngiltere mallarına 
kartı aldığı vaziyeti daha m6sa'it 
bir şekle sokacaktır. 

Hindistan da aynı şekilde ha· 
raket ederek lngiliz mallannı 
başka mallara tercih edecektir. 

laıi tere,e ka?fl göat~ilea bu 
kolayhklar m•kabibude onua 
aldığı vaziyet ne aabiyettedir. 

lngiltere biikumeti her .1eyden 

içinde, Ottava konferansınllfı 
vaffakiyetini alkışlıyanlar / 
hilkümetin, tecrübe ile eld• 1. 
lecek neticeye ehemmiyet '} 
roeeini, tecrübelerden ah"J 
deralerin ihmal olunm 
taniye etmekte ve yapılae# 
dilit için kapının açık bıra 
1101 tavsiye etmektedir. 

rut aeldim ve aeslendim •. San

dal bulunduğum tarafa doiru 
geldi Ye karanlıkta kim olduiu ,.. 
nu fark.edemediğim bi.ri beni çe
kip içeri aldı. 

Sandalda bu adamla benden 

başka kimse yoktu. Bu adamı ta
nımıyordum. Zaten karanlıktan 

kim olduğunu da farkedemiyor -
dum. 

Maamafih, kendisinin Gerald 
Martlok iıminde bir Amerikalı ol· 
duğunu öğrendim. Y orgunlUktan 
uyudum. 

Ertesi aabah uyandığım za .. 
man, ıandalı, küçük bir körfez
de bulmuştum. Arkada§ıma bak
tım ve onun, birinci mevki yol
cularından, kamarası benimkin .. 
den üç kamara öted~ olan otuz 
yaılarmda bir genç olduğunu ta
nıdım. Bana: 

- Madam , dedi, tesadüf bizi 
ıu adacığa attı, her halde timdi 
lik kurtulduk demektir. 

Sndalı sahile çekip dıtarı çık
tık. Burası, Bahri Muhitte binler
cesi babınan küçücek adalardan 
İ>irtıi (en. Adada, bereket versin 
bir tatlı su kaynağı bulduk. Oat 
tarafmr da yani yemek cihetini 

geldiğini anladım ve: 

- Hanımefendi, dedim, haya

tımda işittiğim hikayelerin en 

ı\izelini, ıiz y~ıtsmız. 

fa. 
::::al:JNa:ıı:::::::aııı::x•::::un:::ı::ııw 

Moda ve giyim der•leri 

Comhuriyet ~nçler mahfeli 
umumt k ltipliğinden: 

ıMabfel ruim tubesine motbak 
hanımlar için bir (moda ve gi· 
yim dersleri) kuma açmıthr. 
DeraJer gOzel aan'atlar akade
misi meıunlarandan Reıan Ramiz 
Hanım tarafından verilecektir. 
Her hafta pertr.mbe günleri sa· 
at 3 den 4 de kadar verilecek 
olan bu derslere arzu eden ha
nımlar mtccanen devam edebi
lirler. Kayıt T e4rioievve1in 3 l 
inci pazartesi gOnfice kadar de
vam edecek ve derslere 3 Teş· 
riuisaoi Pertembe günü iptidar 
edilecektir. Kayıt olmak istiyen 
haınmlartn Cuma günü on beıe 
kadar ve diier günler 3 den 
den beşe kadar Beyoğlunda 
Cümburiyet Halk fırkaa1 kaza 
merkezi binasında mahfe) (moda 
ve ıiyim deraleri) memurluğuna 
milracaat. 

liçeyi kıımen tatmin ediyor Ye 

Veliaht valideıile birlikte ika

mete ba§hyor. Bu ikametin on 

beıinci günü, lngiliz ıarayı Krali· 

sinde bir çay ziyafeti vardır, wc 
1 buna lngiliz hanedaniyle akraba· 

lığı olan Kraliçe Eleni ile, oğlu 

Veliaht Mihail ve gene Yunan 
Prenseslerinden İrini de davetli-

dirler. Ayni gün Kral Karolün 

seryaveri Miralay Grigoreıko, 

Veliahtm derhal Romanyaya av• 

deti iradesini tebliğ ediyor. Veli
ahtın ziyafete ittirak eylememeıi 

j olmıyacaktır. Hareket yirmi dört 

J aaat tehir olunuyor. Fakat Krali· 

çe bu ani hareketten ınüteesair

d ir. Duvr limanında bulunan ya• 
pura inilirken çok mahzundur fa
kat bu hüzün ve teessürünü oğ • 
!undan gizlemek için çok cebri 
nefis ettiği yüzünden anlaıılmak
tadır. 

Arasıra, gözlerinden düten 
ya~ları, alelacele siliyor ve Veli
ahte bir şey göstermemeğe çalı

şıyor. Duvr'da yolcularını teıyie 

gelenler Kraliçenin ağlamakta 

olduğunu görüyorlar ve bir kadın 
kalbiyle ona metanet tavaiY.e edi-

1:::111::n11::1nr.ıma1111:::1::n:::::::::::::ı::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=·-

lerek Allabtan sabır temenni edi- na ıebebiyet verdiği bilditİ 
yorlar. tedir. 

- Anne ıana telefon etmi1e Prena Mihail Londray• 
çalışacağım ama bırakmıyacak· mek ü~ere Pariıten ıeçer~ 
lar l rada neşrolunan bir lngili• 

Veliahtın aynlrrken ıöylediği zeteıi alıyor Bu gazetede p.t• 
ıon kelimeler bunlardır. Ve bu Lüpeskonun güzel bir fot" 
kelimeler on yqındaki prenıin Yardır. Altında da }U kelidJ 
anasına olan muhal>betini fakat Romanya Kralının ıüze1 
bunu iıtediği gibi izhar edeme· Veliaht, yaverinden ba 
mek mevkiinde olduğunu göıteri· bu dostunu tanımadı&ını •• 
yor. Deyli Meyil gazeteıi, Krali~e olduğunu sorar. Sualin . 
ile bir mülakat yapmıtlır. bittabi doğru olarak -vtJ1

1 
• 

- Şimdiye kadar ıükut ettim, Kral hundan haberdar 
fakat artık çekmekte olduklarım Bir Romen diplomatı bu f 
tahammülün feYkine çıku cümle· fı ne9reden ıazeteden ••do~' 
1 •ı L_ t b l k&- }" • • b"h" • del erı e ~yana ına q ama ~ ye ımeıının ta.a ı ını ve Y ~ 

bütün validelerin bu istırabın ne Londrada ikameti müddet .s1 
derece derin olacaiını takdir hu- husuıta herhanei bir ıeY Yd · 
yuracaklarmı s(Syliyerek şikayet • maıını ister. Bu talep red 
te bulunmaktadır. ce diplomatla muharrir ar fit 

Gazetelerin Pariıten aldıkları tiddetli bir cie müuakatıı ol f 
bir haberde Veliahtın Bükrete te bu •aziyettir ki; Krala, . 
Clnvetiain bir bpria 1neseleei ol· ahbn heme11 Bükre~ avdlU 
madıiı baık& bir bi.diMaiD IMı· Dİ ver.linDİfÜr. 
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(360001 Metre çanıalık bez ka- l l\\i}M:ınıtlW ~ 
1 palı zarfla mDnakasaya konmuı- lı KARADENiZ POSTASI !İ 

Ehli hayvan sergisi 
Dol.mababçede eski has ahırlarda 

30 TEŞRiNiEVVEL PAZAR GÜNU AÇILACAK 
KaydQ k•bul ı 22 Teırfnievvel cumarte1l gllnOnden. 
26 Çarpmba günü akıamıoa kadar sergi mahallinde t M· IJ" tur. lbalesi 31 -10 • 932 tarihine ·ı .. 1 ı temerküz mtisadif Pazartesi günO saat lSte 1 VATAN ii kah• yapılacaktır. Taliplerin ıartname i! 

inesi teşkili ve niimunesini g6rmek ilzere her J vapuru p b il 
Atiııa 

18 
gün ve münakasaya iştirak ede- 20 Teı.evvel erşem e el 

fırkası ; .. JHususi) - Ahali ceklerin o gün ve saatinden ev· 1 gilnü aktamı Sirkeci'den hare· İİ 
Reisi Ü eısı • çaldaris, bugün vel M. M. V. Satın alma komia- ketle ( Zonguldak, lnebolu, !f 
lupt c ın~ura gönderdiği mek· yonuna müracaatla11. (862) (5309) R Samaun, Ordu, Giresun, Trab· ı: 
lleıi at,e~~~JJ~i . bir temerküz kabi- • * ~ .H zon, Rize ve Hope) ye azimet 1'' 

yıu ı ı · k d' f k Yerli fabrikalar mamulatından 1 • llokt . çın en 1 ır asının ve avdet edecektir. ·ı 
Z,.

1
• ~ı na2armı bildirmiştir. M. (2000) yün battaniye kapalı zarf- • s· k · j 

.. trıı1 b 1 k ! Fazla tafsiJAt jçin ır ecı :: 
fıt~ u mektubunda, kendisile a müna asaya konmuıtur. Iha· 1 Yelkenci Hanındaki acentalı- ·ı"'s 
b asının bo'·yle b' t ku··z ka lesi 14 · Teşrı·n,·sanı· 932 tarihine l 
i · " emer • ! ğma milracaat. Tel: 21515 P. 

bi~~;•n.e iştirak edemiyeceklerini müsadif pazartes· günü saat 15 te a:m:::::::::::m:m:::m::m:::::m::::::::m:::m 
e~ ltı· dıkten sonra kabine mese· icra edilecektir. Taliplerin şart-
,. d 

1 hakkında Başvekil tarafın· name ve nümunesıni görmek SEYRiSEFAIN 
İl; fll:~tkendisine gönderilmiş olan üzere her gün Ankara'da M. M. 

J. _J "it ub v 1 K • t• Merlı:rıl idaresi Galata köprühaşı B 2623 
ııll" old . a cevap vermekte mazur . sabna ma om. rıyase ıne · Sn Le A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 
eltf 8 1 

Ugunu ve çünkü kabine me· müracaatları ve milnakasaya İf· 
J e es= · Trabzon poshısı 

feCfl Cek •nın mektuplarla halledile- tirak edeceklerin o gün ve aaa- (G .. 1 I) l9 bi· 
ioİ Ilı k tneaelelerden olmadığım yaz tınden evvel teminat ve teklif U Cema ıincitet· 
~f a tadır. mektuplarını makbuz mukabilin- rin Çarıamba 18 de. Galata 

atıi en Ahali fırkası reisinin Reisi· de mezkur komisyona verme- rıhtammdan kalkar. (5530) 
JBJI 

1 
lbbura gönderdiği mektuptan leri. (1004) (5535) 

tıt• tio~ra kabine meselesinin 1 Teş- btanbul asliye birinci hukuk Istanbul 4 üncD icra memur· 
t 11'•anı·d · ı· · ı d · T t k d 1 d 3500 ı· ~e] lı e, yem mec ısın açı ma- airesı ıcarc ısmın an: uğun an: Tamamına ara 

otfr •~' kadar muallik kalacağı fstanbuJda lrfaniye caddesinde kıymet takdir edilen bUyOk Adada 
bd ~ 8fılrnaktadır. M. Venize os, 18,19 No.da icrayı ticaret etmek· Maden mahallesinde Yılmaz Türk 
i~ ~ arfatne'Jloya meciisio feshi emir- te iken 26-5-932 tarihinde mah· caddeıinde 37, 33-18 No, b ma 

tif1 ~~:esile çikması ihtimalden u- kemece ilanı iflisma karar ve- bahçe iki katlı kirgir hanenin 
a df'ğ' ld ir rilea Alagözyan S. Odabaııyan tamamı açık arttırmaya yazedil-

Çillıerıto f brikası aleyhine 
dava ar 

fa~~lediye Bakırköy çimento 
c rıkası aleyhine fabrıkaoın ba
hasından çıkan dumanların sıh-
8 ata Zarara dokunduğu nokta-
'11dao bir dava açmıştı. 

k '(eni den fabrika aleyhine, Ba
,tt~Öydeki tarihi Çoban çeşme
ı,11' tahrip ettiğinden ve su yol
• t~rıt bozarak suyun kurumasaoa 
~e ep olduğundan c!olayı bir da-
a daha açılmıştır. 

t eundan başka fabrikanın top
~~k almak babanesile belediye
!~: . Yollarını tasarruf iddiasile 
lık l'ı~ noktasından 200000 lira· 

bır zarar ve ziyan davası da 
'çıltnıştır. 

Ingiliz dominyonları 
ve gümrük 

d Oktava konferansında lngıliz 
t 
0ıtıinyonları lngiliz malları için 

~~llt.ilatlı gümrük tarifesi kabul 
.\ lllışlerdi. Bu karar üzerine 
t, \'ustra)ya hükumeti bazırlamak-
4io olduğu gürurük tarifesinde 
h ecnebi emtea nevine zam 

l>rnı~hr. 

ttı ~Una mukabil 20 nevi logiHz 
ha ına da yüzde yirmi tenzilat 
~rnıştar. 

İ\1tdı~kU_y ____ _ 

~1tlnıttdil rlttğil o den: 
~-~:~•köyünde Rasımpafa ma
•itıd ınde Rıhtım iskele cadde
brtıı e .cedit 81 No. lı maa bahçe 
~y t;ın 1o.56 hissesinin bilmü
bı~: e Sabhğa çıkarılmışhr. Mec
~l"ad tJun muhammen kıymeti 3500 
llac,~· 30-10-932 günü ihale olu
'ile ~r. Taliplerin pey akçele
l'<>n .. llıuzayede günü satıı komis

.. na rn .. 
~ _ ~caat etsinler. (5363) 

Yoöıu n· . . N • 
ş 0 ırıncı oterıne 

tı ışfidc H 
11 'lıl!roıu ( a~Aska.r Gazi caddesinde 292 
ti! tı:ıusaddAlt Fuat) Eczabanemi daireniz· 
~I! Sıhhi ak mukavelename mucibince 
..;1 11:ı ş~e Yektletinin resmf müsaadeslle 

1 n:ı . rti beye sattım ve kat'ı alAkn ,.,, 
~"' ZZ On bit ıün ur:ıında 
~Sitilde 3" fçfn iltnını isterim efendim. 

l\ıııcı. •mı caddede Stravolo aparu· 
llıtıkiı:n Eczacı Ali Fuat bey. 

şirketioin 30 alacaklısından yir· miş olup 7 Teşrinisani 932 ta· 
mi dördile akt eylediği Konkur· ribinde ıartnamesi divanhaneye 
datonun tastiki mntaleaaıoı havi talik edilerek 24 Teşrinisani 932 
evrakı mfiteallikasi yeni icra tarihine müıadif perşenbe günü 
ve iflas kanununun 296 ıncı saat 14 ten 16 ya kadar lstan· 
maddesi mucibince lstanbul bul 4 OncU icra dairesinde açık 
ikinci iflas memurluğundan mab- arttarma ıuretile aatdacaktır. 
kemeye tevdi edilmit ve bu bap Artbrmaya iştirk için yüzde 7,5 
ta karar ittihazı 31-10· 932 tari· teminat akçesi alınır. Müterakim 
hine müsac'if Pazartesi günü vergi belediye, Vakıf icaresi 
saat 14 de muayyen bulunmuı mllıteriye aittir. 14ı4 numaralı 
olduğundan meıkür madde bük- kanunun 119 unçu maddesine 
miine tevfikan alikadaran ve · teVfikan hakları Tapu sicillerile · 
konkordatoya itirazda bulunan- sabit olmayan ipotekli alacakla· 
larm mezld.ir gtın ve saatte Sul· !arla diğer alikadaranın irtifak 
tanabmdte kiin Adliye sarayı· hakkı sahiplerinin bu haklarmı 
nm üçüncD katında Ist~nbul as· ve hususile biz ve maaarife dail' 
tiye mahkemesi bMncl hukuk olan iddialaru• ilin tarihinden 
dairesinde hazır bulunmaları itibaren 20 gDn içinde enakı 
ilin olunur. (4900) müıbitclerlle bildirmeleri llzım

Sultanabmet sulh mahkemesinden: Sı
dıka hanım ile Mustafa ve Mahmut Ce· 
Jıil ve Mehmet Kı\mil efendiler ve 
Helkis ve Muzaffer b:lnımların fıyıın ve 
müştereken mutasarrıf oldu li \ın Hoca 
paşamıbıllesinde Hacı Ferhat sokağında 
vt Hact Ferhat sokığıla Büdıvendiglr 

caddesinde ve köşe başındı vı etrafı 
U rgir ve tavını Ahşap ve zemini çimen· 
to döşemeli ve yağlı boyalı atik ı l ve 
cedı t 2 No: lı bir bap dükkAnın 17..alei 
şuyuu zımnında fruhıu takarrur ederek 
icra kılınan açık artırma neticesinde. 
l\JezkOr dükkanın hi ssedarından talibi 
Hcllı.is hanım üzerine 3600 lira bedel 
mukabilinde ihalei kat'ıyesi iera kılın· 
mış isede mumaileyba Belkis hanım vıkı 
olan kanuni tebligata rağmen semeni 
mebii resl mi vr.zne etmemesi üzerine 
bu baptaki ıhalenln feshil"c ve yeniden 
müzayedeye vaz'ını karar verilerek 
~9-Teşrinlsani -932 tarihine müsadif Salı 
günü saat 15 tc birinci ıçık arttırması

ııın i cra sı mukarrer bulunmuş olduğun
da:ı talip olanlann mezkOr m:ıh:ıllin 
kıymeti mubammcnesi olan 4800 liranın 
°!o IO nisbttlnde pey akçesini hamilen 
Sultanabmet sulh ikinci hukuk mahlce· 
mesine 932-37 No: ile: müracaatları llln 
olunur. 

Fatih Malnıüdürlü~ünden 
Fatihte Kara manda hoca Hay

rettin maballeıinin küçük kara 
baş caddesinde atik 25 cedit 33 
No. lı maa oda diikkinın icar 
müzayedesi 12 birinci teşrin 932 
tarihinden 31 birinci teşrin 932 
tarihine kadar yirmi gOndOr. 
Taliplerin pazar gOnO ıaat onda 
malmüdürfOğünde mOteıekkil mfi· 
zayedat ve ihalAt komiıyoauna 
müracaatJ1rı. (5386) 

d1r. Aksi halde baklan Tapu 
ıiciUerile Abit olmayanlar satıf 
bedelinin paylaım11ından beriç 
kalırlar. Allkadarların iıbu mad
dei kanuniye ahklmına gare 
hareket etmeleri ve daha fHla 
ma16mat almak isteyenlerin 930, 
672 dosya numarasile memuri
yetimiıe mOracaatları ili olunur. 

(4891) 
----------
1 ZAYILER 1 
ithalat rmrliğünden alınan 

5038 beyanname numara ve 16 
temmuz· 1931 tarihli ve R. C. 
O. T. markalı ve 3440 ve 3441 
numaralı iki balye keçeye ait 
229837 numara ve 21 ·temmuz-
1931 tarihli makbuz zayi edil· 
miştir. Yeniıini alacağımdan 
e•velkinin blikmü olmadığını 
ilin ederim. Marpuççular 

Büyük Abut efendi 
Han Sabatay Av
ram Varak (4893) 

>1- 3664 Numaralı pilAkamı za· 
yi ettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. V aailiki 

(4894) 
>1- Ref abiye şubeaioden aldı· 

ğım askerlik vesikamı Ye Nüfus 
teskeremi zayi ettim. Yenilerini 
alacafımdan evvelkilerin hDkmD 
olmadığını ilin ederim. 

Beyoj'lu Kamerbalun ma· 
balleıi bekçia\ Erzincan· 
Kuruçay - Boyalı köyOnden 
Delibaf oğlu Mustafa oğlu 

Süleyman (4899) 

Ereğli Türk Anonim Şirketi 
MERKEZi: IST ANBUL 

Merk~zi idaresi: Paris Londra sokak No. 21 ı9e) 
% 5 Faizli ve beheri (500) Frankhk tabvilih mümtaze 

1 Teşrini evvel 1932 kur'a keşideıi 
Kur'a keıidesinde çıkan "251,, adet tahvilaho 1 Teırinisani 932 
tarihinden itibaren (4S) numaralı kuponun merbut bulunduiu 
ıenet mukabilinde tediye edilecek olanların listesi: 
(44) Numaradan yukarı noksan olan kuponlar tediye olunacak 
mebllğdao tenz.il olunacaktır. 
Tediyat ! lstanbul'da (22) Tfirk lirası hesabile, Pariı'te (500) Fr. 

ve Jönev'de o günkU kambiyo fiata üzerinden icra 
olunacaktır. 

ı. 161 ill ı. l ô 2 

ı.164 " t.165 
1.241 .. ı.245 

ı.307 " 
ı. 31 o 

t. '316 " 
t.320 

1.406 •• ı.uo 

1.416 " 
t.420 

t.466 " 
t.467 

1.469 " 
t.4 70 

t.5 31 " 
t.535 

2.096 
" 

2.100 
3.04 l ,, 3.043 
3.015 
3. 126 

" 3.130 
3. t 5 ı ,, 3. t 55 
3.391 

" 3.395 
3.546 

" 3.550 
J.637 

" 3.6CO 
4.0t9 

" 
4.620 

4.781 
" 

4.782 
4.784 .. 4.785 
4.801 

" 4.805 

4.Q85 ila 
5.08 ı ,, 
5.085 
5.12 l " 
5. 140 ., 
5.149 ,, 
5.351 il 

5.407 ., 
5.421 " 5.5 l l ,. 
5. 70~ ,, 
5.796 " 
5.89 l ,, 
5.916 tt 

5.951 
" 5.954 
" 0.211 
" 6.326 
" 6.552 
" 6.991 ,, 

7.309 
" s.oo 1 
" 

4.990 
5.083 

5. ı 25 
5. 14 7 
5.150 
5.354 
5.410 
5.425 
5.515 
5. 71 o 
5.798 
5.895 
5.920 
5.952 
5.955 
6. '2 l 5 
6.330 
6.554 
6.995 
7.3 LO 
8.004 

s. 15 l 
8.206 
8.251 
8.293 
8.376 
8.520 
8. 731 
8.733 

8.86ô 
9.036 

9. 151 
9.441 

9.64 t 
9.722 
9.79 l 
9.826 
9.891 
9.90 l 

l 0.211 
t 0.2 ı 3 
10.346 
l o. 796 

ilA 
u 

" 

" 
" 
" ,, 

" 
" ,. 

" 
it 

,, 

" 

" 
" 
" 

s.210 
8.255 
8.295 
8.379 
8.530 

8.735 
8.870 
9.040 

0.155 
9.444 
9.645 
0.125 
9.795 
9.830 
9.895 
9.964 

10.21 s 
10.350 
10.800 

(4898) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Merkezimiz için İnfa ettirilecek bir motar teknesi kapalı zarf 
uaulile mftoakasaya vazedilmiıtir. Münakasa 16 Teırinisani 932 
tarihine mOaadif Çarıamba gUnü saat on dörtte icra edilecektir. 
TaJiple1ia ıartaamesini almak üzere hergbn Galatada Kara Mus
tafa paıa caddesinde Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım memur
luğuna mOracaatlan. (5547) 

inhisarlar idaresinden ilan 
Nevi 

Kabne lcaneviçe 
" k1nnap parçalan 

Muhammen 
miktarı 

32,000 kilo 
1550 ,. 

Eıyanın bulunduğu 
mahal 

Azap kapı tlUDn depo
sunda 

,. çul ,, 

" 
ip 

Şiıe muhafazaıına mah· 
sus boı sandık 

3,30D ,, 
11,550 " 
4000-8000 Paıabahçe fabrikaıında 

Kabne tGttin ıandıkları• 1200 adet Cibalide tDlDn fabrika· 
na mabıua muşamba sanda 
Kola lıçısı büyük boy 20 ., .. " " 

13· 10-932 tarihinde 11hlacığ1 ilin olunan balada ymlı 'tya 
için elde edilen fiatlar haddi liyık görülmediğinden 20-10-932 
tarihine mliıadif perşembe günü ıaat 14 te yeniden pazarlığı 
icra kılınacakbr. Tafplerin teminatı muvakkate akçeleriJe Ciba
lideki inhiHrlar Jevizım ıubeaindeki satıı komiıyonuna milraca· 
atları ilin olunur. (5513) 

--------------------~----------·-------------------lstanbul Oç6Dc0 icra memur· 
Joiundan: S1rn Beyin lıtanbul 
d6rdüncü noterlij'inden musad-
dak 29 · EyJll • 1339 tarih ve 
8914 No. Ju ıenete mtiıtenideo 
Ahmet Hazim Ef. zimmetinde 
alacağı olan iki bin Jiranm te
mini için mumaileyh Ahmet Ha
zim Efendinin Osklldarda lstan· 
bal alhncı icrasımn 929 • 2101 
No. lu dosyasile Mehmet Hulu•i 
Beye izafeten vereıesioin olan 
ezgayri masraf (750) lira alacağı 
haciz olunarak uıulen 2 inci mn
zayede ıuretile sahlmasına karar 
.eriJmiı ve 13 • 11 · 932 tarihin· 
de saat 17 de · satııı mukarrer 
bulunmuf olduğundan itbu ala· 
cai• talip olanların yevmn ye 
vakt muayyende dairemize mu
racaıtları ilin olunur. ( 4898) 

Ucuz kiralık 

Bomonti caddesinde No. 65 
apartıınanın 4 odalı muıamball 
3 üncü kab 25 liraya kiralıkbr. 

Civarındaki eczacı Çobukciyan 
efendiye mOracaat. (4895) 

Fatih sulh 3 lincO hukuk hl· 
kimliğinden: Müddei Mehmet 

efendi ile Mllddeialeyba Fatm• 

bao1m aralarındaki sulh teıeb 
büsü davasında Fatma hanıma& 
ikametgAh1nın meçhul olduğu 
mübaşir meşrubatından anlatıl
mış olduğundan mumaileyba mu• 

hakeme ıunn olan 14· 11·932 
saat 10 mahkemeye ıelmediji 
larkdirde gıyabında karar ittib•ı 
edileceği ilin o:unur. (4896) 
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Doklor /arımız Muavenet Vekaletinden: r on ' 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın bastaıxklan müte~sı 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
lS-18 Beyoğlu, tstiklAl caddesi No. 193 

(Opera sineması karşısı) 
TeL 4,2221 - 4,1960 

Doktor 

Arfstidi 
Muayenehanesi: 

Eminönü: Eminönü han 3 üncü kat No.8 

Doktor 

A. Kutiel 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedavibanesı 

Karaköy börekçi fırını sırasında 34. 

ılliş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Beyoğlu lstikla.J caddesi numara 803 
MıBir apartımanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 1!5 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Cllt ve zührevi hastalıklar mUtebaSSlSJ 

Doktor 

Bahaettin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli karşısında 

AvnJ Bey apartım.anı 125 Sabahtan 
Akşama kadar 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Istanbuı Sultanm&.bmut türbest, Babı· 
A.ll caddesi, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her gün öğleden sonra saat 14-18,. 

Oroloğ • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları 

mUtehassısı 

Beyoğlu, lstlkJAI caddesi Elhamra 
apartıman No. 3 Her gUn öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Uroloğ • Operatör dok!or 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalı.kları mUtebassısı 

Muaye:-ıchane: TUrbe, Mahmudiye cad
desi. No. ıo. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pa.zartesl - Çarşamba ve 
Perşembe günleri öğleden sonra hasta
larını kabul eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 

(Sıhhi apartmıan) No 5. Tel. 20164 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cllt, zUhrevt ve tenastll hastalıl<ları 

mütehassısı 

Babra.u caddesi, köşe başı Feyzi Bey 
ban numara: 43. Sabahtan akşama ka· 

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edirnekapr, Acıçeşme sokak No. (9) 

M uayene: (Her gün saat 15-18 e kadar 

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
Divanyolu: Doktor E min Paşa sokak 

numara 20 Muayene saati: ıs - 18 
Telefon 23390 

Uroıoa Doktor 

Hakkı Rüştü 
l drar ve TenasW yolları birinci smıt 
mUtehassıSJ "PARİS,. den Diplome 

lstikIAI Caddesi Yıldız apartıman 
No. 322 

Doktor 

Horhoruni 
Muayenehanesi: Eminönü Valide kıraa . 

tanesi yanında Tel: 2,4131 Istanbul 

·Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpaşa hastahanesi idrar yollan 

mütehassıaı operatör 
Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
bitişik. No. 30. Telefon 216U. "Saat 

15 - 18 hasta kabul olunur ... 

Doktot 

Kapik yan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 
Telefon: 2 1077 İstanbul 

Operat ör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
İdrar yolları hastnlıldarı mttteha.ssrsı 
Eminönü (Sabık Karakaş) banma 
nakletmiştir. Cumadan maada her: gün 

ha.Jtalarmt kabul ve tedavi eder. 

Diş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Paris darUlfUnunundan mezun 

Çağaloğlu H alk Fırkası k&r§IBIIlda Sıhht 
apartımarı No. (7) 

Doktor 

Osman Şe rafeddin 
i\luayenehııne: Cağaloğlu, Nuruosmanlye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hüseyin 
Kulak, boğaz ve burun hastalıkları mU
tehaasısı. Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

Diş Tabibi 
P. Şamlıyao 

Beyoğlu, lstikl!l caddesi No. (2l! ) 
(Mulenruj yanında 

Muayene saati: 9 - 12 ve 14 - 21 

Doktor 
Robert Behar 

Dogum, Kadro hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı

manı 4 Telefon: 42526 

Diş Tabibi 

Y ervant ·Arşak 
Beyoğlu, AğacamJ, Istikla.l ca ddesi Ma 

rinopulo apartımanı No. (98) 

I• 1 LiRAYA 
Yüzü ile kuş tüyü yastık 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
12 liradır. Kuş tüyünden salon yashklan ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko 

1,elefon: 23027 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede ı: üyük ikramiye 

4 O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zeııgin etmiştir. 

Fzrsatz Kaçzrmayznzz 
iştirak 

Ankara' da :Y enişehirde Cebeci caddesi üzerinde kain Hıfzıs· 
sıbba müessesesinde yeni yapılan serum enstitüsü, Hıfzıssıhha 
mektebi, memurlar ikametgahı ve serum istihsaline mahsus har 
vao ahırları binalarına ait zirde muharrer: 

1- Kalorifer, tecdidi hava, sıcak su tevziatı ve yüksek taz
yıklı buhar, emme ve taıyikh hava tesisab. 

2- Yüksek ve alçak tevettürlü elektrik cereyanı tesisab 
elektrik santrah tesisatı. 

3- Sıhbi tesisat, su, hava gazı, kirli sular ve kanalizasyon 
tesisatı. 

4- Serum enstitüsü ile Hıfzıssıhha mektebinde Jaburatuvar
lar tesisata. 

5- Permotit tesisatı ve su depoları inşası. 
6- Hıfzıssıhha mektebinde teblet ve ampül imalathanesi 

tesisab. . 
7- Ahırlar binası ihrak fmm, gübre arabaları, serum binası 

dahilinde danalara mahsus ahırların hayvan yerlerine ait tesisatı . 
8- Serum enstitüsü tebrit tesisab. 
9- Serum ve ikametgah binalarına ait ilç asansör tesisata. 
14 Ey'.ül 932 tarihinden itibaren iki ay müddetle ve kapalı 

zarf usulile ve takasa tabi olmak üzere münakasaya l· ooulmuştur. 
Talipler balada muharrer tesisatın her hangi biri veya birka- · 

çı veya heyeti umumiyesi hakkında teklifatta bulunabilirler. Sıh
hat Vekaleti mezkür tesisata · ayrı ayrı veya kısım kısım ve ya
hut heyeti umumiyesini birden bir müteahhide jhale etmekte 
serbesttir. 

Ta lipler deruhte etmek iıtedikleri tesisat cesametinde tesisat 
yaptıkJarmı ve şayanı memnuniyet bir surette neticelend:rdikle
lerini tesisat sahiplerinden alanmış musaddak vesaikle ispat ede
cekleri gibi talep edecekleri bedel miktarında Devletçe tamnmış 
bankalarda bir krediye malik olduklarını :Jıübeyyin banka şeha
detnamesi ibraz edeceklerdir. 

Usu•ü malisusuna tevfikan tanzim o'unmuş teklif mektupları 
14 il\ inci teşrin 932 pazartesi günü saat on beşte Vekalet mü
nakasa komisyonunda açılacağmdan teklifnamelerin yevm ve sa
ati mezkurdan evvel Vekalet hususi kalem müdürlüğüne tevdi 
clu ~ması ve mezkur tesisata ait plan, keşif ve şartnamelerin 
zırde muharrer bedel mukabilinde mezkur Müdürlükten almabi-
leceği ilin 

Lira 
100 
50 
2!) 

10 

olunur. 

1 t 2, 3 numaralardaki tesisat projelerinin beheri. 
4 numaradaki tesisat projesi. 
5, 6, 8 numaralardaki tesisat projelerinin beheri. 
7, 9 " " tf " (4914) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremiz ihtiyacı için muhtelif eb'atta biri 316 metre 785 
desimetre ve diğeri 71 metre 940 desimetre ve 530 santimetre 
olmak üzere iki kısım tahta pazarlıkla satın almacaktır. Talip· 
Jetin şartnameleri gördükten ~onra pazarhğa iştirak etmek üzere 
% 7,5 teminatı muvakkate akçelerini hamilen 26-10-932 ç&rşam· 
ba günü saat (14) te Galatada Mübayaa komisyonuna müraca
atları. (5457) 

~ Ankara caddesinde ---., 

l Orbanbey ~~n~a)!~mek !?k~~!~ç: 
yurduna müracaat. •••••mmn•ınllllJll" 

VAKiT 

[]er türlü bonolarla rnıızb:ııa . k~~r 
sureti ve deyin ilmuhaberı ,,e .:ıl 
vesikalar üzerıne her şekil?e 1b30 
yapar. Balıkpazar Maksudıy~ .,, 
No 3:i ü~urlu zad;~i97~e~ ·ı · .. ı ... rnn ~ 
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'a\· 
lstanbul Şark Tezyini SallGi'r 

lar Mektebinden : Fmdıklı'da . a• 
zel San 'atlar Akademisi. i~t~, 
tinde bulunan Şark TezyıPl ,

1
t 

ntatlar Mektebi, talebe ~ş}fe 
etmektedir. Mektep ücretsıı ı· 
dersler serbesttir. Mektekte; t~ e 
hip, şark tezyinah, ebri ve sa':. 
ile yeni Türk güzel yazı ları t e 
lim edilmektedir. Pazart.:!si d"o 
perşembe günle•i saat 12 e 

• fe 
15 şe kadar nüfus tezkeresı 1 
iki vesika fotoğrafile müracs' 
etmelidir. 

Kira mukabilinde 
borç para . 

Senevi kirası (IOOOJ liradan a~a~ı !'
1
1
, 

ıı· 
mamak ve şerefli mahallerde olm:ıl< ~Dr ~ 
emU.ki olupta kirı.sın ı karşılık göstereıt 
(ehven faizle) borç para almak jct: re~· 
)erin Galatada 1\lehmet Ali paşa harıııı 

• (41) numaralı yazıhanenin tevessuco 
müracaat eylemeleri (4850ı 

Iı veriyoruz 

EMLAK ve EMANET YUR01 

Marangoz, dülger, duvart 
betoncu, sıvacı ve rencberlef 
i ş bulur Sirkecide paket Postaııe; 
si karşısında Mizanoğl han No· 

(4882} 

VAK 1 T 
GilnPdellk, Siyasi. Gazete 

lstaobul A.nkl\ra Caddesi, VAKiT yurdıl 

Telefon Numarala r1 
Yazı l~leri telefonu: 24879 
İdare telefonu : 21870 

Telgraf adresi: Istanbul - Vı\KJ'f 
Posta kutusu No. 46 

Ab~e bedelleri : 

Senelik 
6 aylı!t 
3 ·aylık 

1 aylık 

'ftirkiye Ecnebi 

1400 Kr. 2700 J.{t · 

750 " 1450 .. 
4.00 .. 800 .. 

150 .. 300 .. 

ila n Ucret~eri : 
rt~rni ilfı.nların bir -;atırı 10 KurUf 
1'icar1 iUl.nların bir ııattrı 12,ıs ' 
Ticari mı.nların bir santimi 25 ' 

KUçUk llAnlar : 
--- -- ~ 
Bir defası 30 iki defası 50 Uç dctıısı tı.ır 

dört defası 75 ve on defası 100 kurı.ıŞ ıı· 
ilç av!ık ıııı.n verenlerin bir defcı.SJ rneccılll 

. fil 
nandir. Dört satırı geçen llAnlarııı 

satırları beş kuruştan hesap edtllr 

:AKIT MATBAASI - ISTANBlJl. 

SAHlBI: MEHMET ASIM pJJı 
Umuın1 Neşriyat Müdürü: FlKRE'l /.. 
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fend 
ha1ı. 
hıe 
-ve,n 
(~. 
la~ıl 
tiy~ 

... 

.. 


