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~~l Romanımız Mektubu 
Filimde görüp sevdiğiniz arüat

leri sahnede nasıl buldum? 0 
tşuyen· .. -y-;r~ 
ugUn 5 inci sayıfada 
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Buglln 81ncl sayıfada . 

Gazi Hz. ile İran Şahı 
Van'da birleşip konuşacaklar 

Prugi Han dün Ankaradan geldi, 
lbuharririmize beyanatta bulundu 

ı Arıkar . . l - . ta ayı zıyaret etmış o an 
flafl hariciye nazırı Mehmet Ali 
ka 11 

Frugi Hz. dün sabah An· 
"ildan h . . 1 . t" N şe rımıze ge mış ır. 

Yet aıır Hz. Haydarpaşada vila
leb erk5.nile şehrimizdeki lran 

111
• •ası tarafından istikbal edil-
'ftir F · H l f" • s,d . 1 ugı z, ne ran se ırr 

ıı.. ık Han ile hükumetimiz na-
~ııa "b d 'dil rnı man ar olarak tayin 
titıden hariciye şube müdürle
le .en Cevdet ve hariciye ka
l\ mı nıabsus amirlerinden Refik 
~ llıir Beyler refakat etmektedi,.. r. 

F'ru · ı_ b gı Hz. Haydarpaşadan Is-
~~ ula geçerek doğruca Pera
t. asa inmiş ve orada bir müd
~t .. Frugi Han şehrimizde 
' - .ıstırahat buyurmuşlardır . 
'tU H ne \ 'e n7.lz 'rllrk mllletlne kalbi tcşckl•Urlc-
\ gı z. CUmarlesİ güniine İ<a• rlml rn:ttbunt vıuııtnsUc de lbUlkı bir \ ·azl-

h-tl şebrirnizde kalacaklar ve te blllıim.,, 
~ ep t 'k"l ı d t d N<ızır Hazretleri Ankarada tt'- arı ı e rana av e e e-

ıclerdir. iken iki hükumet arasındald 
lı.~azır Hz. Ankara ziyaretleri biri dost:uk, diğeri de iktisadi 

111 
kında şu beyanatta bulun· iki muahede imzalanmış ve 

laflardır· mücrimleri inde için de bir ..... . 
~ -'llkarayı ziyaretimden te"·kalAdc protokol hazırlanarak imzalan· 
'.,:"83Jstnı. Ank:ırnch görmtlş olduğum l 
~~~ nıış ·~ "'I hı\ rvcrlfü, bllh!l!lııa Bilylll: G:ı::Inln 

~~ 7.cvntın gUııterdtkterı ııtırnt ,.e Oğrendiğimize göre Gazi Hz. 
~ beııJo unutulın.-ız bir hatıra o~ar:tıc ile Iran Şahı Pehlevi Hz. ara• 
~ ~·----~ llııs~ta ~ok minnettar , .0 mllteşel< • sında pek yakında bir mülakat 

bu gllı.eı hntırnınrı mt'mleımtlme dü- vukubu 'ması takarrür etmiştir. t:_ hllkümetıı:nc \'o mlllctlme lftlhnrl:ı 
~"'qkım. Bu mülakat Türkiye toprak-

~ıııc ıın tu be~elendlııln Tııhrıın se - lan dahilinde olacaktır. iki 
\ rı iki muıct nr:ısınılnkl dostlukları deviet reisi arasındaki mülakat 
't\:~. tıalao tak.dn' l'tmı,u. 

~"-'Yede ve Anlrnrna:ı gorm'll oıaugmn T•ı h ' ••an ctcet1ugu 
~ tnaııyetınden dolayı Ttlrklyt"yı sa • 
~ 'e\·en bir dostu 6lfatlle gurur hisset- • 
'~tadnıı aynlırkcn Tllrk hUkümetl • (Alt taralı 2 ncı sayıfada) 

~;;i;;,ıı;;i;, .... , ... e,;;,;;;=;==: 
\)adakl yeni rejim on beş yaşım.. girdi 

~-.. Jt •ki yeni reJlm çocukları geçen sttnekı nayra,.,da 
bQ~ ~. S şenllk yapıyorlar 

~t,.nıııtti0jct sosyalist şuralar nelerinde de birer kabul resmi 
h11 'tad, k teırinisani 1917 se· tertip edilmiştir. 
b tUıa ..... tıtulaıuıtu. Komşumuz, 
~ ...... b Şehrimizdeki Sovyet konsolosu 
t•taf"'"-'-. eş yaşına giriyor. 
ı_~k"d, bbctıe Rusyanın her ve refikası, bugün bu münase· 
b,..: ~. A Gynk şenlikler yapı· betle konsoloshane binasmda 

·•cı ~, • l k k )et "d'~i Ilı zamanda Rusya yapı aca merasime lstanbulda i 
•tt'rttb llleınteketlerde Sov- hükumet erk inile bütün gazete· 

•ne ve konsolosha· cileıi davet etmiştir. 

Ermeniler 
Türklerle ayni 

asıldan dır 

Maarif vekilimizin bir erme· 
nice gazeteye beyanab 

Ermenice "Jamanak., gazete· 
sinin bir muhabiri profesör Mar
tayan Ef. iJe bir müddetten beri 
Ankarada bulunmaktadır. 

Jamanak gazetesi profesör 
Martayan Efendinin bir çok res· 
mi mahafil ile temasta bulundu
ğunu ve her tarafta samimi hüs· 
nü kabul gördüğünü yazıyor. 
Profesör Martayan ve "Jamanak,, 
muhabiri Maarif Vekili Reşit 
Galip Bey tarafından kabul edil· 
mişlerdir. Vekil Bey Jamanak 
muhabirine şu beyanatta bulun
muştur: 

- Ben Ermenilerin Türklerle 
ayna asıldan olduklarına samimi
yetle kaniim. Antrepo!ojik mu
kayeseler ve eski tarihin seyri 
bu hususta bence şüpheye yer 
bırakmamaktadır. Bu kanaatimi 
söylemekle aynı zamanda Türki
ye Ermenilerinin Türk vatandaş· 
Jığı yolunda en tabii hareket 
şeklinin ııe olması li::ım gelece-
ğini umumi surette söylem;ş o· 
luyorum.,, 

Maıtayan Efendinin yeni 
eseri 

Profesör Martayan lisaniyat 
hakkında 500 . yı: lık b"ır eser 
hazırlıyacaktı;. Bunun için lazım 
gelen tahsisatMaarif Vekaletince 
verilmiştir. 

T. D T. C. inde 
Dün Maarif vekili Re· 
şlt Galip beyin riya

setinde toplandı 
Ankara, 6 (A.A) - T. D. T. 

Cemiyeti katibi umumiliğinden: 
Cemiyetin merkez heyeti bu 

gün Maarif vekili Reşit Galip 
beyefendinin reisliği altında top
landı. Halk dilinde yaşıy~n söz-
leri derleme işinde tutulacak 
yollar üzerinde etrafile görüşül· 
dü. Bu sözleri derlerken onlarla 
beraber halk itikat ve adetleri 
ve san'at ve çiftçilik sözlerinin, 
halk masal ve türkülerinin top· 
lanması esasları için hazırlanan 
projenin tamamlanması bir ko· 

Dünkü maçta Sofya 
muhtelitini yendik! 

Dün Taksim stadında Balgarlarla ikinci maçımızı yaptik. 
lıtanbul muhteliti, Sofya muhtelitini ikiye karşı üç sayı ile yen
miye muvaffak oldu. Takım Istanbul mmtakası tarafından tertip 
edilmişti. Genç Türk çocuklarının güzel bir eseri olan bu maç 
tafsilatını dokuzuncu sayfamızda bulacaksınız. 

Yukarıki resim lstanbul ve Sofya mubtclitini bir arada göste· 
riyor. 

r::::::::::u::m:ın:::::::::::::::ın::::::ının:::::::::::::::::;:::::::::::::;.::l!:~_;:::::.-.:::1:::~~====== 

Balkan kupası asil bir 
mücadeleden sonra .. 

teriyor. Köşedeki res_imde göıµ: 

len zat da güreşçilerimizi b~bak~ 
kin yetiştiren, sevgili ~ocpları 

Macar antrenör Peter Ef:yi gös• 
teriyor. _ 

Gün geçtikçe m~vaffakıyetle· 

Yukarıki resim, evvelki gece 
saat üçte, Türk çocuklarının şe
refli galibiyetlerile biten, Balkan 
güreş birinciliği müsabakalarının 
son dakikalarında alınmıştır. Bal
kan şampiyonluğunu bihakkin 
kazanan Türk takımına, hediye 
edilen kupa ~üreşçi Mehmedin rinin kıymeti biraz daha · a;tan 
ellerindedir. Görülen diğer zevat güreşçilerimizle, hocaları Peter 
Balkan güreş heyetleri reislerini Ef. yi bir kerre daha tebrik edi· 
Türk federasyonu azalarını gös- yoruz. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 

Dört gündenberi Karadenizde 
fırtına hüküm sürmektedir 
Karaya oturan gemller var 

misyona bırakıldı. Dört gün evvel başhyan fırtı-
Umumi merkez heyeti salı gü- na Karadenizde ve Akdenizde 

alamamışlardır. Bununla beraber 
gemiler seferlerine devam et
mektedirler. Gelen haberlere 
göre evvelki gece Sami vapuru 
Ayvalık cıvarında ve bir Yunan 
vapuru da Gelibolu civarmda 
karaya oturmuşlardır: 

nü saat 15 de tekrar toplanarak devam etmektedir. Zoguldak, 
bu projenin müzakeresini ilerle- Kozlu'dan kömür almakta olan 
tecektir. gemiler fırtına yüzünden kömür 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=::::::11::::::::::::::::::::::::::::: 
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- O elindeki meqdlli niçin düğümleyorsun 
- Gramofonda calaaan urkıvı unutmamak için. 

Fırtına limanımızda da tesiri·· 
ni göstermektedir. Dün sabah 
Paşababçede demirli bulunan 
Kalkavan zadelerin Sulh vapu-
runa eşya götüren Sürmeneli 
Ahmedin Salapuryası Rumelibi
s1rı önlerinde b:ıtmışhr. Dün 
sabahtan akşama kadar yağmur 
devam etmiştir. 

Denizlide 
Denizli, 6 (A.A) - Dünden• 

beri faydalı yağmurlar yağmak· 
tadır. Buğday piyasası bir mik· 
tar düşmüştür. Susam fiyatı yük· 
selmekte devam ediyor. Bugfin 
okkası 19 buçuk kuruıa yüksel• 
miştir. Piyan isteklidir. 



Sayıla 2 VAKiT 

Almanya.da 
intihabat başladı 

Dttn şayanı kayt 
bir hadise olmadı 
BERLIN, 6 (A. A.) - intiha· 

bat günü nisbi bir sükun içinde 

r--~---··· .. Teigr··a·ı·-.. --·aa11-er...-er.-····---; .. -·ı 
:-················································································································································--···························· 
Dahili • • 

nızamnamenın 22 inci maddesi 

ıeçmiftir. 

lntibabatrn evvelki intihap 

Tekirdağ mebusu Cemil Bey 22 inci maddenin tadilini 
ve mevcut encümenlere Ziraat ve Gümrük 

encümenlerinin ilavesini teklif etti 
mücadelelerine nazaran daha zi • 

yade bir sükUn içinde cereyan et
mesi hükumet tarafından alman 

Teklif bugün husust bir komisyonda tetkik edllec~k 

tedbirler aayesindedir. Bütün 
hükUmet memurlarının Almanya
mn her tarafında göstermiş ol • 

dukları her türlü muavenet saye
sinde Almanyada hiç. bir vahim 

hadisenin vukuuna dair haber 
gelmemiıtir. 

Bilhassa hiç kimsenin ölümü
nU İntaç eden hadise olmamııtır. 

Maamafih zabıta memurları i· 
le bazı siyasi fırkalar taraftarla -

rı arasında ınüsademeler olmu' 
fakat her yerde inzıbat ve asayiş 

gayet kısa bir müddet zarfında ia

Ankara, 6 (Hususi) - Tekir
dağ meb'usu Cemil B. bir tek
lifle dahili nizamnamenin 22 inci 
maddesinin tadilini teklif et
mektedir. Tek lifte mevcut en
cümenlere ziraat ve gllmrük 
encümenleri olmak üzere daha 
iki encümen ilavesi istenmekte
dir. 

Cemil Beyin teklifine göre 
encümenler şöyle olacaktır. 

Arzuhal encüınent 2 aıalr, di
vanı muhesebat encümeni 15 
azalı, meclis hesapları tetkik eo• 
cümeni 10 azalı, meclis kütüp
hanesi encümeni 5 azalı, teşki-

)atı esasiye encümeni 16 azalı 

ve btıtçe encümeni 25 azalı ola
caklardır. 

Ve~Aletlere müteoaZlr encü
menler adliye encümeni 20 azah 
dahiliye encümeni 25 azalı güm
rlik ve in hisarlar encümeni 15 
atalı hariciye encUmeni 25 azah 
iktısat encümeni 20 azalı maarif 
enclirneni 15 azalı nafia encü
meni 15, sıhhiye encümeni 15, 
ziraat encümeni 20 azalı ola· 
cakiardır. 

EncUmenlerin vazifeleri her 
içtimaın başlanğıcından ertesi 
içtimaa kadar devam t tmek 

üzere aza gizli reyle intibap e· 
dilecektir., Yukarıda yazılı bu
lunan enclimenlerle tenaım bu· 
lunmayan dairelere müteallik IA· 
yıha ve teklifler maliye eneli· 
meninde maliye, Umrana ait iş· 

ler btitçe ve maliye tncUmenle· 
rinde tetkik edilir. Bunlardan 
bııka biltün liyıba ve teklif:er 
dahiliye encümeninde müzakere 
o'.unur. 

Cemil beyin bu teklifi Uzerine 
yatın mecliste hu•uıi bir kom·s
yon tetkilile teklitin tetkiki ve 
billhara enclimen intihabına ge· 
çilmeıi muhtemeldir. 

de edilmi1tir. .............................................•••.. , ........•••..•................................................................... 

Berlinde yaralananların mik
tarı ıayet azdır. Halbuki ıon in • 

tihabatta yüzlerce kiti yaralan • 
mııtı. Berlinde tevkif edilenle • 

rin miktarı ıabıkına nazaran çok 
azdır. Filvaki heyeti mecmuası 

itibarile Berlin mıntakaımda 70 
kiıi tevkif edil.mittir. Halbuki 

bunlar alelade esbaptan · dolayı 
tevkif altına alınmıt kimselerdir. 

3 Nazi, Spandua' da ıiyaai ha-

sımları tarafından yaralanmıı 
ve ayni ıerait altında bir çok 
kimseler Bremen, Kref erd ve 
Dortumund" yaralanmıştır. 

Darmatadt' da bet komünist 
nasyonal sosyalistler taraf mdan 
revolver le yaralanmııtır. 

Her tarafta intihabat büyük 
bir ıükun içinde cereyan etmek • 
tedir. intihabata iştirak edenlerin 

miktarı geçen defadaki intihaba
ta ittirak edenlerin miktanndan 
fazla değildi. 

Berlinde icra edilen intihabat 
münakalat şirketi amelesinin ilan 
etmit oldukları grevin çerçevesi 

'dahlinde cereyan etmiş fakat, hü
kUmet münakalatı tezyit etmek 

Şehirde toplanan vergiler, sayım Vergisi 

Kastamonu meb'usu Hasan Fehmi Beyin iki mühim teklifi 

Hasan Fehmi Bey Devlet ve hususi . Jareler vergllerinln 
blrleştlrUmeslnl ve bazı hayvanlardan sayım v~rgisl 

alınmamasını teklif etmektedir 

Ankara, 6 (Hususi) - Kasta
monu meb'uıu Ha1ao Fehmi B. 
meclise iki kanun tekhfinde 
bulunmuıtur. Bunlardan birisi 
şehirlerden toplanan vergiye 
aittir. Bu teklifinin esbabı mu· 
cibesinde şehirlerden toplanan 
vergi miktarının 31,600,000 lira 
olduğunu, bu paranın toplan· 
ması için 3252 tahsildar kulla
nılarak l:unlara ayda 150,781 
lira verildiğini, verilen paranın 

senede 1,808, l 72 lira olduğunu 
ve hususi idare tabıildarları da 
hesaba katılacak olursa ıenecie 

yalnız tahsildarlara 2,308, 172 
lira verildiğini kaydederek dev· 
let ve hususi idareler vergileri· 
nin birleıtirilmesini ve tabıilit· 
tan 11onra ayrılmasını ileri ıUr· 
mekte ve şu teklifte bulunmak
tadır: 

1 - Herkes verg.ye borçlu 
olduğu parayı gününde elile ge· 
tirip sandıia yahrac:akbr. 

2 - Eline verilen defterlerde 
yazılı borcunu gtinilnde ıandığa 
yatırmıyan kimsenin ele geçen 

para edecek nesi varsa aman 
demesine bakılmıyarak satılacak 
parası sa'?dığa yahrılacaktır. 

3 - Borçlunun kapısına gi· 
den memur, jandarma ve tellilıo 
ayak kiraları dahi satılacak 

mallardan al.nacaktır. 

Hasan F ebmi B. bu teklif.o 
esbabı mucibesinde mUkellefe 

vereceii bütiln vergilerin yazıla 
olduğu bir defter verilmes'ni ve 

bu vergilerin kabili ;uraı olma· 
masını ileri ıürmektedir. 

Diğer teklifde varidah ziyade
leıtirmek hakluodAdır. 

Bu kanunun esbabı ruucibe
sinde de varidatı ziyadeleştir
mek, tediye kabiliyetini çoğalt

mak için teklifte bulunduğunu 

ileri sürmektedir. Teklıfi ~udur: 
l - At, manda, deve, etek 

ve rlomu:ıdan alınan sayım ver· 
gisi ahnmıyacaktar. 

2 - Bir çift ko~um öküzüne 
dokunmamak üzere iki yaşına gi· 
ren koyun, keçi ve tiftiğin her· 
birisinden 20 lrnruş, üç yaşına 
basmamış yerli sığırdan 40, Kı
rım ve ona benıiyenlerden 100 
kurut vergi alınır. 

3 - Bayramlarda kesi 'enler· 
den kesim yerinde baıkaca ko· 
yunlardan 100, yerli sığırlardan 
150, Kırım ve ona benzerlerden 
300 kurut vergi alınır. 

Hastalanarak kesilen davar· 
!ardan bu vergi ahnmaı. 

için bütün tedbirleri ittihaz eyle
miıtir. Bu tedbirler de polis kuv -

vetlerinin yardımı sayesinde mu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vaffakıyetle neticelenmiştir. Ay- Samuel lnsul sah-
ni tedbirler grev hareketinin le • verilmedi 
vessü etmesine mani olacaktır. 

Atina 6 (A.A) - istinaf mah-
Berlinde bir takım tramvaylar· kemesi hararetli bir davadan 

la bazı otobüsler taıa tutulmu~ • sonra Amerika bankerlerinden 

tur. Hiç kimsenin yaralanmı§ ol· M.Sam•.!el Insullün mevkufiyetinin 
duiuna dair ufak bir malumat idamesine karar verilmiştir. 
mevcut değildir. 

Meşhur avukatlardan Ladas, 
Şu hale nazaran münakalat şir gayet hararetle muhakemenin 

keti amelesinin grevi ile intiha • bu davayı rüyete selabiyetlar 

batı çığırından çıkarmak teşebbü- olmadıgmı iddia etmiı ve batta 
sü akamete uğramıştır. insullün siyasi kinlerin kurbanı 

,(Saat 21,30 da Wolff Ajansı· olduğunu söyliyecek kadar ileri 
nın Bükreşteki muhabiri tarafın-

gitmiştir. 
dan telefonla lstanbula verilmiş - Adli tebabet mutabaaııslırı, 
tir.) M. insullün şeker hastalığı ile 

Ekaeriyeti kim kazanacak? tasallubu şereyandan muıtarip 
Berlin, 6 (A.A) _ intihabatın olduğunu görmUt olduklarından 

Çin - Japon lhtllAfı 

19 lar kom: tesi bu ayın 20 
sine doğru toplanacaktır 

Cenevre, 6 (A.A) - Anadolu 
Ajınıınıo muhabiri bildiriyor : 

Çin - Japon ihtilafını tetkike 
ve müzakereye memur 19 lar 
komiteıi bu ayın yirmiıine doğ· 
ru toplanarak Lytt on raporunu 
tetkik edecektir. Japonya bu ra· 
por muhteviyatını kabul etmedi
ğinden müzakeratın çok mü9kil 
ve çetin olacağı ve Uç hafla ka
dar devam edeceği tahmin edi· 
liyor. Malam olduiu Dıere bu 
lcomiıyona hükumetimizde dahil 
olduğuodan komite müzakeratma 
Bem elçimiz Cemal Hüsnü Bey 
ittirak edecektir. 

neticeleri hakkında tahminlerde mumaileyh sıkı bir neıaret al· 
bulunmak müşkildir. Fakat şim- tında bir kilioikte oturmasına Kara sularımızda 
diki hilkfımctin büyük bir mu- müsaade edilmiıtir. batan gemiler 
vaffakıyetsiıliğe uğrıyacağı mu- Ankara, 6 (Hususi) - Kara 
hakkak gibi görünmektedir. Bugün mecliste sularımızda batan gemilerin CD· 

Nııi'lerle Merkez fırkasnım Ankara, 6 (Hususi) - Yarın ka1111dan gllmrUk reımi alınıp 
Reicbstag'da ekseriyeti muhafaza (bugün) mecliıte encümen inli· alınmıyıcağı hakkında meclise 
etmeleri mümkün gö_r_ün_u_..· '--o_r_. _ _,_h_a_b_a_t_ı _v_a_rd_ı_r _________ bir tefsir cimi tir 

Bulgarlstanda amele 
fırkası dağıtılacakmı? 

Sofya, 6 (Huıuıi) - Amele 
farkasıoın dağılması hakli.ında 
fırkalar ve muhtelif teıekkUller 
tarafından yapılan temenni ve 
teıebbDıler üzerine hDkumetin 
bu mesele ile meıgul olmıya 
baıladıiı anlatılmaktadır. Umu· 
mi kanaat amele fırkasının daiı· 
hlacıj"ı merkezindedir. 

Bundan bir mOddet evvel ya
pılan ve amele fırkaaı tarafın· 
dan kazanılan belediye intihabı 
da benOz mahkemece tastik 
edilmemittir. 

Mahkeme intihabın kanunt 
olup olmadığı bakkmda tetkikat 
yaptıktan sonra kararını vere
cektir. T abmin edildiğine göre 
intihap mahkeme tarafından bo
zulacaktır. 

Adanada yağmurlar 
Adana, f> (A.A) - Evvelki 

gün akşam ve bu sabah şehri· 
mize bol yağmurlar yağmıt ku· 
raklık tehlikesi tacnımen ortadan 
kalkmııtır. Yağmur vilayetleri
mizin her tarafına aynı derecede 
a-mı tır. 

T · .. ıuni 19~ 7 eşrı~~ 

Gazi Hz. ile lran 
Şahı arasında 

f mı:da> ( Baı tarafı 1 inci •allı CJ 't 
h beri ıey• 

Frugi Hz de bu a 
ederek demiştir ki : 

1 111uıı-d .ıctıcr n - tran -.·e Türk iki dost ıl\ ,ıırıw 

terem rct· lcrl muayyen bir rnıl~r. Dd 
mr.k ıırzu unu lzh~r bupırmu,ı.ıır 
meırı'ut gün yakındır. ııınt1 ~ 

Tellld m:ıh:ılll bPnllz te bit rd 

tndır.,. V•" 
Maamafih bu mülakatı&. bll1:0 

şehrinde olacağı kuvvetle t~ ,.,ai" 
edilmektedir. Şah Hazretler• ek" 
yetlerile birlıkte Vana .geleC bit 
ler ve Gazi Haıretlerı de gı· 
şark seyahati yaparak Vao• 
dece 1derd ir. 

V ugosla vyada 
Yeni kabine M. Sref 

klçin rlyusetind~ 
toplandı ~ 

Belgrat, 6 (. A.. A. ) - ir 
Sechritch ka bıneyı teşkıl etın. 
tir. Başvekil Mi'an Secbritch ;~ 
timai siyaset lvan Putçel. Tı c• d• 
ve sanayi Choumenkovitch, 'at 
Hye Maksimovitch, munak•1ır 
Radivoyevıtch, harbiye ve b• •' 
riye Ceneral Stoyanovitch, dl • 

liye D1' ordjevitch, orman 'le oı• 
. b•' denler Matıtza, nafia Seku1J•. cbı 

rici)•e Y evtıtc:1, dahiliye Laııt 
maarif Stankovitcb, beden tef" 
biyesi Hangek. , . k• 

Belgrad, 6 (AA) - Yenı J•' 
bine nıeb'usan ve ayan oıt:C -
leri reis!erinin ve 6 KAnunu5•, 
1929 danberi ilk defa olll> 
üzere Yugoslavya çiftçileri ~~ 
dikal demokrat fırkası pa~pf 
mento grupu . re;sinin r~ylerdil· 
mfiracaat ec.ı erek teşkıl e ~ 
miştir. Yeni hük ümet parll"1e 
to ve efkarı umumiye cereYif 
ları nazarı m ara abmu·ak t -

kil olunmuştur. Eu itibarla YJ,. 
hükumet evvelkine nazaran 
ha lrnvvPtl·d ir. 

SovJetJer 
1 

Maoçurı hükftmetl~ 
tdsdlk ed"eek mi ti 

TOKIO, 6 (A. A.) - ~e.J 
ajansı bildiriyor: Sovyet hü~ 
tinin pek yakında yeni Ma~ 
devletini tasdik etmesi ku'I"' 
tahmin edilmektedir. t_. 

Esasen geçenlerde Ruı • 1 
çuri hudut havalisile Siberyı J 
miryolu mıntakasındaki b~ 
ıehirlerde Mançuri hükUm• 'I. 
konıoloıluklar teıiı etmeainl "_J 
bul etmit olan Sovyet hü~ 
Moıkovada bir bat konıol~ 
teıiıine de muvafakat etmif&İ'~ 

Bu münaıebetle Hat~-;..,
Mançuri fevkalade mur',ı 
M. Sfih ile Sovyet konıolotd rdf 
Srautaky araıında yapılan ~ 
meler neticesinde taıdik Ol 

si hayli ilerlemittir. ~ 
Bir müddettenberi ! _.,,

da bir Japon • Ruı adeaıı t~
miıakı meıeleıi mevzuu b~ :;,-ı 
mektedir. Harbiye naz~rı .ı•Jsiı 
Araki, bu huıuıta demıttır ,..ıf" 

"Bu mesele, Ruıyanın " Jı1' 
tine tabidir. Rus sefiri, '°cJ:::.aıs -
çok alaka göstermekte ol kU lı' 1 

dan bu huıusun tahakku 

biliyeti vardır.,, ----

-------~ ~ ııal1el 
Hükumet aleyhine ce 

teıklli dava•• kOll''t 
lzmir 6 (Husu51) -:1 ~~ekt~ aleyhine cemiyet teşkı rkıd•t!ı 

suçlu lbrahimin beş 8 Dil .,~ 
muhakemelerine bu g c:...bitl,t 

d"ldi y- - ~:-
cezada deyam e 1 'bkeOI~ 
dinlendi !=.taobul ma ı 111ed•· 
den beklenen ce~ap k i;noe bl" 
için mahkeme baş 8 

rakıldı. 
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7 
eşrinisani 

9 
Teşrinisani 

14 den 
rakltrle . sonraki dünyayı kG· 
~•r: l'~dır~n iki büyük hadise 
ıbtiliıi. rluye inkılabı, Rusya 

liitk . 
aııa h ınkılabı ve Rus ihtilali 
'••rd attara itibarile 19 uncu 
f' •rı k ıkit ' 1P gelen şeniyet v..! 
. tere 

• 1dir. Yanlarının bir netice· 

l'ürk · 
."e bir lnkı.labı, 29 Teşrinievvel 
ıbtilaı· . efrınlsani seciyeler. Rus 
d. ını 7 T 
ırir. eşrinisani renklen· 

t l teşrini ' 'd H • l anatı . sanı e Turkıye sa· 
ıg T ıl~a elti. Bir s?ne sonra 
ilan e~t~rınicvvel'de cümhuriyeti 

7 ı. 
1' eş .. 

llıellllek rı~ısani komşu Sovyetler 
değ· etınde içtimai ve s 'yasi 

ııınenin . t'd' ışare ı ır. 
•.y. 

Sınai "' "' 
Datıf ve mali Avrupanın yani 
den :.len l'riyesieye, Triy,.ste· 
alan ırene:erin şimaline kadar 
'troı Avrupanın fikir, teknik, 
lij1ı_~Ye hareketleri O!manlı 

ıtıy, . d 
'ı.tıd sın e ve Çarlık Rusya-
lt.tda hemen hemen aynı sene· 

t fa r ''tııı a ;yele başladı. Avrupa 
ka ayesinin yakın ve uzak şar· 
~t Yayılışı 19 uncu asrın orta· 

•ııa t esadrf f'dcr. 
19 :., ...,. ~ 

~o Uncu asır ortalalarında iki 
lb~u 

dur: nıemleketin vaziyeti şu· 

~ 
ba/'Yada teknik inkişaf etmiye 

'ını, k- . •ta,,·, • s~rmaye temer uz etmış, 
\ ~ı ıs'·b t\i a atım fabrikalaşma hare· 
lilc arkasından itmiş. Derebey· 
t .. }'ıkıl • 

~ltıi k rna~a. ve serbest ıktısat 
l~ıllı endıs 1ne yer bu:mıya yüz 

'''i:~· Fabrikayı, fabrika takip 
ıaı lır B . t . . d . 'h . att · u vazıye ıçın e ıstı • 
~ıııt lıkça artıyoı. :ı~\-uc-a tır•~ 
aı"Yatbağtı birer ihtisas sahibi 

19 . 
~~'tıı \ıncu asrın ortalarmdan iti· 
~la111t R.usyada modern bir ka-

~"l>l ~emiyet teşekkül ediyor. 
~~ıı ~kı kapitalist hareketlerin
"\\ Ce:· farkla. Gaıpta kapita
'~, \' 

1Yet yavaş yavaş kurul
\ ~U e bir haylı asırlar lrnpita· 
t ttı flıreniu teşekkülü için mü-

t/l~ı::d.an kalmıştır. 
ı. ~tll .kı Ru5yada sermaye ha
'41· Ctı b ~ 1•t t aşlarken garptc sos-
~~ Ve tşekkülleri meyJana çık
) 1~t b amele hareketleri yürü· 
t~' ~Şlamıştı. Onun için Rus· 
ta ,t\\~~Yalist ve sermayedar ha· 

tıhtt b Yanyana hemen aynı 
'ılamıştır. 

k· )(ı~. .y. ,,. ,,. 
ı~ . 'rıc· 

•ate ı,t t 1 asrın ortalarında Tür· 
. 
1 
~tjjQı. trnamen aksi bir iktı

b,t tkiy~llc tabi olmuştur. 
le/" Xl)( inci asırdan iti-

ı Y •ana ·ı k •ı b tti11 yı eşme hare ·et-
}{ı){ ·'"t~t ~erli sanaylin yıkılma-
) •rıc· tlıo h' , trı l' ı •a e şa ıt o.muştur. 
bit ~t~·1" rın ortalarından itiba

' ' ıt' &\l ~·~ l>a J Garp Avrupasının 
lbaI; h,ı l~tı haline girmiştir. 
lat' iİ •d11, i~tkiyenin imtiyazlar, 
Çin t bai;ı tısadi kapitülasyon· 
t tc h, ~ lltırn . 
t b 'lınd· asına ve nıhayet 

ltıt. •tırfa11lll11tan gibi bir akıbe·-
asına b lkt se ep olmuş· 

•iy, ~·•dı 
t· ıı illll Yllrı . 
1• St •terııı rrnistemlekeyi 
l'iltk• "tlc La eke takip edecek-

L 1Yc11• tlln '"•btr 11l "' arasındaki fark, 
ti •tıd ._.ın v H" r. ta en .. c ındistan 
l,llaakı"kiyt Sctaklaştıiını göste· 

' ... ıı Vrden l ,..."'l'kil . ozana at-
ınılletin gaye· 

VAKiT 
Sa vı~ayıf• 7 
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Kaybolan milyonlar 
Tayyare piyangosu kurulduğu gÜn· 

dcnberi (28) milyon lira ikramiye da· 

ğıtılmış Jt'akat esatir derrinin dipsiz 

fıç!sına dijker ııibi dağıtılan bu para

ların ne olduğu b('[li değil. Eğer tali· 

Belediyede : 11.'caret <·e / kt1sat ..... -..................................... . 
Pastırmacılar Üsküdar tramvay

ları hakkında bir 
rapor hazırlandı 
Üıküdar tramvayları şirketi 

tarafından ıirketin mi!stakbel va
ziyeti hakkında bir rapor hazır· 
lar.rr.ıştır. Rapor, Şehir meclisi 
azalarına dağıtılacaktır. 

Kayseride bir içtima yaptdar 
fiatlardaki düşüklilğün se

bebini araşhrdılar 

Her sene şirketin açığını 
1 OCCOO lira ile kapatan beledi
yenin Üsküdar tramvaylarının 
2arar etmemesi için alınması 

icap eden tedbirleri bir an ev
vel yapması ileri sürülmektedir. 

Mahalle aralarındaki 
çöp sandıkları 

MahalJe aralarında bu!unan 
bazı çöp sandıklarının süprüntü· 
ler1e dolarak ıık sık dökülme· 
diği ve ~ oktukları belediyeye 
şiıdiyet edilmiştir. Mahalle ara· 
larında bulunan çöp sandıkları· 
nın boş arsalara, yangın yerle
rine kaldırılması şubelere bildi· 
rilmiftİr. 

Istanbul rehberi 

Uzun bir zamandan beri ha· 
zırlanan lstanbul rehberi tama
men i~mal edilcniştir. Rehberin 
basılması için münakası şartna· 

mesi hazırlanmaktadır. Şarlna· 
me Avrupa şehirlerinde de ilan 
edilecektir. Rehberin Avrupada 
bastırılması tercih edilmektedir. 

Toplanan dilenciler 

Evvelki gün şehrin işlek yer· 
terinde 20 kadar dilenci topla
narak Darüllcezeye gönderitm;ş. 
tir. Y alı.ıız bu dilencileri yaka
lı yan memurlar zabıt tutmadık· 
larından dilenciler Darülacezeye 
alınmamak vaziyeti karşısında 
kalmışlarsa da mesele halledil· 
mrş-t r. 6undlfif' sonra yakalanan 

dilenciler hakkında iki zabıt va· 
rakası tutulacaktır. 

Zabıtai belediye talimat· 
namesi 

Eski harflerle basılı olan za· 
bıtai belediye talimatnamesinin 
yeni harflerle basılmasına karar 
verilmiştir. Yeni talimatnameye, 
son zamanlarda zeyl olarak ila· 
ve edilen maddelerde konulacak 
ve memnuiyetler fasıllara ayrıla· 
caktır. Zabıta memurlarının hep
si talimatnameleri mecburi su
rette yanlarında taşıyacaklardır. .. _ ....................................................... . _ ......................................................... . 
sini tahakkuk ettirmiştir. Bunun 
müstakil millet olmanın manası· 
nı da yıkılan saltanat, kurulan 
Cümhuriyet izah eder. 

1 teşrinisani Türkiyede müı-
temlike olmayı kabul eden sal
tanatın son günüdür. 29 teşrini
evvel müstakil, müsavi milletin 
kurtuluş günüdür. 

"' :f. "' 

7 teşrinisani XIX uncu asrın 
ortasındanberi devam eden iktı
sadi ve siyasi sınıf miicadeles'nin 
Rusyada tahakkuk ettiği gün· 
dür. 1905 de muvaffak o!mıyan 
sınıf hareketi 1917 seneı;nde 
muvaffak oldu ve dünya devlet
leri arasında resmen tanınmış 
bir devletin bayramı oldu. 

Artık dünya devletleri arasın· 
daki hukuki mahiyeti ve mevcu
diyeti kabul edilmit olan Sovyet 
hakimiyeti bu sene 15 inci se· 
nesini ve bet senelik planın da 
nihayetlendiği günü tes'ıt etmek· 
tedir. 

Sadri Etem 

Kayseri ticaret odasından dün 
lılanbul ticaret odasına bir mü· 
racaat o!muştur. 

Bu müracaat~ göre, Kayseri 
pastırmacıları geçen hafta Kay· 
seri ticaret odasında fevk alide 
bir toplantı yapmışlar ve lstan· 
bulda ucuz sahlan pastırmalar 
hakkında şikayette bulunmuşlar· 

dır. 

Pastırmacılar bu yüzden çok 
ziyan ettiklerini, esasen lstanbul
da fena tarzda haıırlanmıs olan 
pastırmaların ço~< dayanılmadık· 

ları için Tür pastırmalarının baş· 
ka memleketlerdeki luymetlerini 
düşürdüklerini ileri sürmüşlerdir. 

Ka~·seri ticaret odası lstanbul 
ticaret odasının nazarı dikkatini 
celbetmiş ve fena şekilde imal 
edilen pashrmalarm harice sev· 
kedilmesini r;ca etmiıtir. Ticaret 
odası derhal tetkikata başlamış
tıı. 

Ambalaj mütehassı
sına menfi cevap 

verildi, fakat •• 
M. Kühl isminde bir Alman, 

yeni usul ambalaj tertibatı yap

tığını ve bundan istifade ederek 
bütün meyvaları istediği müddet 

saklaya bilecejini ileri ıörmüştü 
M. Kühl'in bu husustaki fikrin-

den istifade için Iktısat Vekaleti 
bu Almam lstanbula davet etmiş 

ve ~endisine Hamburgdan lstan
bula ve lstanl:uldan Hamburga 
k11d11r getirmek ve gütürmek 
üzere bir ço" meyvalar üzerinde 

tecrübeler yaptırmıştı. Bu tec
rübeler hakkında rapor veren 
Istanbul ve Hamburgdaki heyet-

lerin raporları vek ilet tarafın
dan tetkik edilmiştir ve bu ra· 

porlara göre M. Kühl'in yeni 
usul ambalaj tertibatından hiç 
bir suretle istifade edilmemiştir. 
Bilhassa Türk malı olarak lstan
buldan alınan ve Hamburga 
gönderilen, domates, elma, hıyar, 

uıum ve fasulyadan tesadüfen 
üzümlerden bir kısmı çürümemiş
tir. Euna mukabil bütün diğer 
meyvalar ~amil en çürümüştür. 

Ve\<alet tarafından M. Küble 
menfi cevap verilmiştir. Dün de 

öğrendiğimize göre Emin bey is
minde bir zat lktısat vekaletine 

' 
lstanbul ticaret odüsına ve ihra-
cat ofisine mUracaat ederek M. 

Mühlin muvaffak olamadığı amba 
laj usulünde kendisinin muvaffak 

olacağını ve yalnız üzümler üze· 
rinde tecrübe yapabileceğini ileri 

sürmüştür. Vel<alet tarafından 
ihracat ofisine verilen emirde 
Emin ceyin ambalaj tertibatının 
tecrübesi istenilmiştir. 

ihracat ofisi, ticaret odası ile 
ziraat odası ve alikadar mües

seselerin murahhasları huzurunda 
Emin beye tecrübe yaptıracaktır. 

Emin beye bu hususta tebli
gat yapılmıştır. Ancak Emin bey 
bu tecrübeyi Macaristanda yapa
bileceğini ve orada bir heyet 
seçilmesini istemiştir. 

Ofis bu cevap üzerine keyfi· 

Poliste: 

Kamyon yandı, 
şoför tutuştu, 

tramvay ••• 
Şoför Sadullahm idaresindeki 

3626 numaralı et taşıyan kam
yon dün sabah Halaskar Gazi 
caddesinden Şişliye doğrugider
ken direksiyon birdenbire kırıl

mış, kamyon sağa sola gitmeğe 
başlamıştır. 

Bir kamyonun bu şekilde iler
lediğini szöreıı halk kaçışmış, 
kamyon 160 numaralı tramvayla 
çarpışmıştır. Müsademe çok şid
detli olduğundan kamyon dev
rilmiş, makine tutuşarak yanma· 
ğa başlamıştır. Etraftan yetişen
ler yaoan mal<ineyi söndürmüş· 
ler, elbiıesi tutuşan şoförü de 
yanmaktan kurtarmışlardır. 

Tramvayın ön kısmı hasara 
uğramıştır. Kaza hakkında tah
kikat yapılmaktadır' 

B;t otomobil kazası 

Dolmabahçeden geçen 2587 
numaralı otomobil 55 yaşında 
seyyar şekerci Yusufa çarparak 
başından yaralamıştır. 

Fazla sarhoş olduğu için 

Beşiktaşta oturan Vahdettin 
fazla sarhoş olarak elinde taban· 
ca ile yoldan geçenlere sataşır· 
ken yakalan:nıştır. 

Hırsızlık 

Koca Mustafa paşada Muhar
remin bakkal dükkanı yanındaki 
kömürcü dükkanına sabıkalılar· 

dan Ömer girmiş bazı eşya çal
mıf ve tahta perdeyi kırarak 
bakkal dükkinınada geçerek 
buradanda 50 liralık eşya çal
mııtır. Sabıkalı hırsız kaçarken 
y11kalanmıJhr. 

Kocanız elbiselerini istiyor 

Fenerde Demirhun mahallesin
de Hasan Efendinin evinin ka
pısı çalınmıt Hasan Efendinin 

zevcesi çıkarak : 
- Ne istiyorsunuz diye sor-

muştur. Kapıyı çalan adam 
Hanıma: 

- Kocanız yolladı. Yeni el
biselerini istiyor diyerek kandır
mış, elbiseleri a 'arak savuşmuş 

isede bir az sonra yakalanmıştır. 
nn·'!1inr.ıımııı:a ıııııınııııııııınımını 

yeti lktısat vekaletine bildirmiş· 
tir. 

lzmlrdeki üzilmler 
11.mirden gelen malumata göre 

bu sene lzmir ve havalisinde 6 
milyon kilo stok üzüm vardır. 

Jncir mahsulü de ayni suretle 
mühim bir yekün tutmaktadır . 
lzmir piyasasındald üzüm satan 
tacirler bu sene müt~ş surette 
fiat kırmaktadırlar. 

Bu suretle bütün üzümlerin 
satılacağı tahmin edilmektedir. 
incir mahsulü ise daba evvel 
Avrupa piyasalarına bilhassa 
Hamburga sevkedilniş olduğun
dan pek çok satılmıştır. 

Yuoanistanda 
Yunanistan istatistik müdüri· 

yeti, lg32 senesi son 10 aylık 
ithalı't ve ihracat hakkında bir 
iiltatistik hazırlamıştır. Bu ista· 
tislikten anlaşıldığına göre, Yu
nanistanm ithalat ve ihracatında 
1931 senesine nazaran yüzde 25 
nisbeti nde azlık vardır. 

liler arasında dağıtılan bütün bu pa
raları bir yere toplamak mümkün ol
saydı Tayyare piyangosu sayesinde 

şimdi tam (2 ") milyoner kunıeti mey

dana gelir, bu kuvvet ile memleketin 

mulıtaç olduğu bir çok faydalı te§eb

büslcr 11u•ydana çıkarılabilirdi . • 

Her hak daima bir gün yerini 
bulur, fakat ••• 

1<.:reğli llalk<•ri bu S<'ne hayırlı bir 
frşt'bbiiste bulunmuş,. Memleketimiz
de maden kömiirünün ilk kaşifi olan 

bahriyeli A/elımedin hatırasını her 

sene (8) Tcşrinisanide tes'it etmeğe 

karar vermiş. IJalıriyeli Uzun Meh· 

medin lıazin akibcti bi::e Araplann 

bir darbı meselini hatırlattı: 

Bir adanı yaptığı muvaff akıyctli 

bir işten miik<ifat beklerken mücazat 

görürse "Cezai Sirıimmar,, derler kj. 
manası "Sinimmar,, ın cezasına uğra

dı demektir. Sininınıar rnktında çok 

değerli bir mimar imiş Za.nıanının 

padişalıına pek güzel bir saray yap-

mış. Bu saray o kadar mükemmel ol

muş ki padişah belki başka bir n:enr· 

lekctte, diğer bir padişah aynini yap. 
tırmağa kalkar diye korkusundan mi· 

marını öldürmüş. Bahriyeli Uzun 
ıllelınıet de Ereğli lıat'zasındaki kö-

mür madenini keşfederek o zamanın 

padişahına lıabeı· vermesi üzerine E· 

reğli mütesellimi Jları lsmail tara

fından :elıirletilmiştir ! 

Şimdi aradarı yüz üç sene geçtikterı 

sonra Ereğli Halkel'i reisi iJI. Akif B. 

ile arkadaşlarının göaterdikleri ka • 
dir§inaslık şayanı tebriktir. 

:::::::::.=:---===-.:::::::::.-:-.:--:::::===:a 

Konservatuvar 
miltehassısı 

Teırinisaninin ilk haftasında 
lstanbulda bulunması icabedeo 
Viyanah konservatuvar mütehas· 
sısı M. Marks'ın seyabah on gün 
kadar teahhur etmiştir. Buna da 
sebep mütehassısın Viyanada 
mensup bulunduğu bir musiki 
cemiyetinin kongresinde hazır 

bulünmak istemesidir. 
::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::www:=•= 
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- l'ilciyet iaşe komisyonu ile mu· 

kaı·ele akdetmiş olan odun ı·c kömür 

mütealılıitleri tarafından kömürün 

yii:: olı.kası iki yüz elli, odunun belıcr 

çc•kisi 160 k11rll§a olmak üezcre hane 

ba§ına azami olarak beş yüz okka 

kömür ve beş Ç(.'kiyc kadar odun r eri· 

lcceğindc•n ilıtiyacı olanların satış 

malıallerindeki orman memurlarına 

miiraC"aatları. 

- /Jlilli Ajans müdür mual'ini Ne

bizadc Hamdi /Jcyin Avusturya harp 

matbuatı karamCı/11 tarafından ruku· 

bulan daııet üzerine ltalya salınei 

harp lıarekcitını takip etmek üzere 

bugünkü llalkan siir'at katarile gi

deceği lıaber alırımrntır . . 

Y alnıı şarap ihracı yüzde elli 
nisbetinde çoğalmıştır. 

- Rusyadan gelen haberlere göre 

nüfuz ve hakimiyet tedricen Kadclcr 

dine geçmek üzere bulunuyor. Diğer 

taraftan llolşedklcrin talırikatı ı·e 

arıarı; günden güne zigadeleımekto

dir. 
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ve telve si i le 
• ., ...... hali keşfetmek ! 

Emine Hanım, "Ben, ekmek parası için 
bunu yapacak kadın değilim!,, diyor 

lstanbul Ağırceza mahkeme
sinde, dün Emine hanım isminde 
yaşlı bir kadın muhakeme edil
miıtir. 

Emine hanımın mahkemeye 
verilmesine sebep şu: Kahve tel
vesi ile fala bakmak ! 

Davaya göre, Emine hanım 
Küçük Ayasofyada falcılık cdi: 
yor, müracaat edenden 20 kuruş 
alarak içtiği !\ahvenin telvesini 
gözden geçiriyor, bundan ahkam 

1 çrnauyor, herkes:n istikbalini 
keşfediyormuş ! 

11k tahkikat esnasında tutu
lan zabıt, kendisinin l:.unu 
jtiraf ettiğini, ''ne yapayım? 
zaruret! ekmek par.:tsı:ıı çıkar
mak için kahve telvesi falına 
baktım.,, dediğini gösterij or. 
Hatta, gene bu zabıtta " evim 
kiradır, kocam boştadır. Eu işi 
onun için yaptım.,, dediği ve 
polisin evi aramağa gelince, 
falcılığa dair kitapları çar çabuk 
yaktığını da söylediği ynzılı ! 

Fakat, mahkemede hepsini 
inkar etti: 

doğru değil. Benim okumam 
yazmam yok ki evimde falcılık 

kitabı bu!uncurayıml 

Mahkeme, Emine lıanımı din
ledikten sonra, iki şahidin çağı· 
rılması için muhakemeyi 25 kl· 
nunuevvefe bırakh. 

Kaçakçılık davası 

Koca Mutafa paşada pazar 
yerinde iizerinde 19 paket kaçak 
cıgara kağıdı bu'unduğu halde 

yakalandığı iddiasile adliyedeki 
iht:sas mahkemes:ne gönderilen 
hasan, dün muhakeme olunmuş 

ve mahkemede tevkif edilmiştir. 
Muhakeme, tahkikatın tamam-

lanması için başka güne kalmış· 
tır. 

Asker elbisesi 
Asker elbisesi ahp ı&ttıkları 

iddiasile, Misak, Nazif, Zekeriya 
dün Istanbul ağır ceza muhke
mu'nde muhakeme edilmiilerdir. 
Şahitler dinienilecektrr. 

Bir çuval esrar! 
Yanında bir çuval içinde 25 

ki!o beş yüı: gram esrar bu'un· 

- Ne münasebet? dedi. Ko
cam boşta değil, bir kahveci 
ile ortaktır. Beni, çok ıükür, 
şöyle böyle geçindiriyor. Ek- duğu iddiasile Simon isminde 
mek parasını çıkarmak için fal- birisi, dün lslanl::ul ağır ceza 
cılık falan etmeğe ihtiyacım yo~. mahkemesinde muhakeme edil-

Katiyen kabul etmemi miştir. Kendisi, bunu inkar edi-
Hem, polis gelince, güya evim- yor. Bir kaç şahit dinlenilmiştir. 

deki falcılık kitaplarını yakını· Gelecek muhakemeye başka şa· 
şım Guya böyle demişim. Bu da bitler çağrılacaktır. 
•n~ınııımııın lll!llllllllllJlllllJlllllmıınıuonııııııımııınıııııınuııııııınnnıııııı;ıuır;ırınıının11Uiıının.ımwuunnııllinımımıım:ıJlll 

Maarüte: 

Darlllfiinuoa giren 
ecnebi · 

liseler mezunları 
Ecnebi mekteplerin lise kısım

larından dip!oma almış olan 
talebeden darülfünuna girmek 
istiyenlere tatbik edilmek Uzere 

bu seoe yeııi bir şekil konmuş-
tur. · 

Bu şekle göre ecnebt lise 
mezunları darUlfünuna kaydedil-

dikten sonra birinci sınıfa de
vam edecekler ve ikinci sınıfa 

terfi ederken Türkçe olarak bir 
bakalorya imtihanı vereceklerdi. 

Bu sene bu şekilde darUlfü
nuna 100 ze yakın talebe kay· 
dedilmiıtir. Bu talebelere dün 
ıene nihayetinde Bakalorya im

tihanına girecekleri için şimdi
den hazırlanmaları bildirilmiştir. 

Mısır darillfilnunlula
rı şehrimize gelmek 

istiyor 
Mır darülfünunu talebesinden 

40 kitilik bir grup milli Türk 

talebe birliğine müracaat ederek 
Tllrk gençliğile tanışmak için bu 
ay içinde Istanbula gelmek ve 

bu vesile ile bazı atletik mDsa

bakalar da yapmak istediklerini 
bildirmiılerdir. 

Haber aldığımıza göre milli 
11rk telehe birliği bu müracaate 

yakında milıbet bir cevap vere
cektir. 

Diş tababeti kon
gresi bitti 

Birinci diş tababeti kongresi 
dün son celsesini yapmıştır. Cel· 
se sabahleyin onda açılmış, diş 
tabibi Suat lsmail bey mütead
dit nahiyede iptal hissi, Şevket 
bey cerrahi diş çekme, M. Riza 
bey hasta kökün kesilerek çıka· 
rılmaaı hakkında tebHğatta bu-
h.ınmuılardır. Öğleden sora Ga
lip Abdi, Orhan Abdullah, Ha
lil llyas beyler raporlarını oku
muşlardır. 

Bu sırada Re!sicilmhur Gazi 
Hazretlerinden gelen cevabi tel-
graf okunmuıtur. Telgraf şudur: 

Birinci diş tababeti kurultayı 
reisi doktor diş tabibi Kazım 
Esat Beye: 
Teşekkür eder, muvaffakiyet 

dilerim. 
Relalcumhur M. Kemal 

Telgraf alkııtar arasında okun
duktan sonra Azalar muhtelif 
tcmennilerCle bulunmuşlardır. Te· 
menniler hakkında yapılan mü-
ıakere neticesinde, bir komis· 
yon seçilmiş ve bu komisyonun 
diş tababeti dilinin ıstılahlarını 
toplaması, sesli bir diş hıfzıssıh
hası filmi yapılması, mektep or
du ve diğer umumi mahallerde 
ağız ve diş hıfzıssıhhası hakkın-
da propaganda yapılması karar
laşmışlır. 

Tayyareler gelmedi 
Memleketimiz şehirleri arasın

da posta seferleri yapacak olan 
tayyareler dün tehrimize gele
ceklerdi. Fakat dün havanın bu· 
zuk olmasından dolayı tayyare-

lerin gelmesi 6 gün teabhür etmiş
tir. Tayyarenin makinist ve pi· 
)otlarının yarın şehrimize gel· 
111eıioi beklenmektedir. 

VAKiT 

/ larikulude bir kc.şif 

Karanlıkta 
fotoğraf 

7 

Istanbullular sevininiz., 

ULküilletöAİZnl°M1IZi-
söyiedikleri mühim nutku ipek Film Q"azetesi sesli olarak fiJ; 

Harpte düşman mevkiterinio çekmek bahtiyarlı~ma nail olmuştur. Bu Tarihi fildi bu f'_ 
resimleri alınıyor. Sislerde şamdan itib::ıren ELHAMRA sinemasında gösterilmey~ ~~Oo& 

müsademeler bertaraf oluyor' nacaktır. lpekfilm Müessesesi yapabileceği işlerin en buyui 

l ·1 k" l · · \. yaptığına kanidir. ------~:; ngı tere ımyager erı yenı ve 
cok mühim bir keşfe muvaffak ol I' 
- 1 d y · k 'f k d Kadınlar için yapılmış bir film .•• 
muş ar ır. enı eşı ara, e· 
niz ve hava cereyanlarının bütün Bir kadın tarafından yaşanmış bir film . . • . • •. 

:~~'~:~:;~~:~:ı~::ın7·:.::'.:~~~ ı M.Ii'TA
1

LındaLn 'AKAği°KBCDlnbi~n·~ııı 
gemılerı musademeden, sıs ıçın 

1 de yolunu şa~ırmaktan kurtara • Şıklık kıraliçesi yıldız 

cak olduğu i~in büyük bir chem-1 Norma SHEARER tarafuıd•0 
miyetle karşılanmıştır. 

Bu çarşam~~ akşa- M E L E K sıodl 
mından ıtıbareo sineına 

Yeni keşfin bütün sırrı, fotoğ-
raf camlarına tatbik olunan yeni 
bir renkten ibarettir. Bu yeni 
renk sayesinde camlar, göze gö • , 
rünmiyen bütün şualarn kar§ı 

hassastırlar. Bu yeni camlarla fo. 
toğraf makineleri istenilen uzak -
Iıkta .mükemmel fotoğraflar ala -
bilmektedir. 

Bu Perşembe akşamı 21 1-2 da 

MAJIK sinemasında 
Gala Müsameresi Olarak 

Evlileı0 ve Sevda/atı Sis, buğu, duman fotoğrafla -
rın gayet temiz alınmasına mani 
olmuyor. Sonra bir fotoğraf ma • 
kinesile alman manzaralar on, 
yirmi mil mesafede, olsa, ı:;on de· 
rece açık, birkaç metreden alın • 
mış kadar güzel ve nettir. 

Gene bu camlar sayesinde kap 
karanlık odalar içinde fotoğraf -
lar nlınabiliyor. Bu odalar içinde 
göz, hiçbir ışık görmediği halde 
yeni camlar göze görünmiyen zi -
firi karanlıktaki şual:ırda.n istifa
de ederek resin-nlcr almaktadır. 

Bu vadide yapxlnn ter.rübelerin 
hepsi de muvaffakıyetle netice • 
lenmiş bulunuyor. 

Bu yeni camlar "llford,, kum
panyası taraf mdan yapılmakta -

dır. Kumpanyanın müdürü Lon • 
dra gazetelerinden birine ~u be • 
yanatta bulunmustur: 

"Artık göze görünmiyen ıuala 
dan istifade ederek fotoğraf ala
bilecek hale geldik. Bu yeni ve 
pek mühim ihtiraları daha ne ka
dar büyük istifadeler temin ede -
ceğimizi henüz bilmiyoruz. Fakat 
bu istifadeler çok büyük olacak
tır. 

Bilhassa İngiltere bahriye ve 
harbiye nezaretleri bu yeni ilıtiı-a 
ile son derece alakadar olcıakla
dır. Harbiye ve bahriye nezaret
lerinin fen memurları bu ihtiram 
bütün tecrübelerinde hazır bulu· 
nuyorlar. 

ihtira hakkındaki ilk malumat 
sızar sızmaz bir çok devletler o -
nunla son derece alakadar olmuş· 
lar, her devlet ihtiram sırrını el • 
de etmek için bütün casuslarını 
harekete geçirmiştir. 

Yeni ihtiradan harp işlerinde 

fevkalade mühim istifadeler elde 
edilebilecektir. Mesela, pek uzak
ta olan düşman mevkilerinin re -

simlerini, hiç sezdirmeden almak 
mümkün olacak, ve her saklı, giz
li mevki, top ve saire görülebile • 
cektir. 

Bilhassa devriye tayyareleri 
bu çeşit fotoğraf makineleri ile 
teçhiz edilecek olursa, bu tayya -
reler bulutların üstüne çıkarak ve 

hiçbir göze görünmiyerek düş -
man tahkimatının bütün resimle· 
rini alabilecektir. 

Gene bu ihtira sayesinde de • 
nizdeki gemilerin, taarruzdan ko
runmak için duman yaymaları 

Komedi Fransezden jean W erber İf e jealJ' 
ne Boitel ve Collerte Darf euil tarafı' 

'•~--·dan temsil edilmiş eğlenceli ve neşeli bir film 

Çlu'jn cenubunda 
dahtli harp 

T oldo, 6 ( A. A ı - Hariciye 
nezareti, F oukien eyaletmde ile
ri harekatına devam etmekte 
olan komünist ordusunun Pout
cheng, Shaova, J'siuliou'yu . .zap
tetmiş olduğunu ve hükQmet 
kuvvetlerini tazyik etmek suretile 
bütün F ou!{ien eyaletini tehdit 
etmekte bulunduğunu bildirmek
tedir. 

Binlerce mülteci, büyük F ou· 
Tcheou limanına toplanmıştır· 
ecnebiler endişe içindedir. ............................................................ ········-·················································· 
hiçbir fayda vermiyecek, yeni fo. 
toğraf makineleri her ;eye rağ -
men bu gemilerin resimlerini ala
bilecek, onlaı-ın bütün vaziyetini 
gösterebilecektir. 

Bilhassa yeni fotoğraf camla
rı sayesinde deniz müsademeleri, 
sis tehlikeleri tama.mile bertaraf 
edilecektir. 

Bu yeni makinalarla müceh • 
hez büyük gemiler, ortalığı sis 
kaplasa da, en berrak havada yü· 
rüdüğü gibi serbest serbest iler • 
liyecek ve hiçbir §eyden korkmı -
yacaktır. 

Yeni camlar birkaç dakika i -
çinde develope ediliyor ve on 
millik bir mesafe içinde tesadüf 
olunacak her şeyi gösteriyor. 

Yeni keşfin ilim ve fenne ifa 
edeceği hizmetler sayılmakla tü • 
kenmiyor. 

f4 Pek yakında 

Komediyen, Şantöz ve dal 
o'an sarışın yıldız 

ANNY ONDRı' 

ARTiSTi~ 
Sinemasmöa 

Cenette bir geP 
1.-fılminde görünecek0 

lstanbul Betedl)1e8 

DarUlbedayi Şehir Tlyal,o" 

Temsilleri: °' 
7/11/1932 
Yar1nkiSah ISTAHBUL B 

gUnU akşamı 

~~~m saat 2t,30da 

Pazartesi -

Per.ş:embe 

Komedi 3 perde il 11 

Mu:::~Pn~ado 11111111.; 
Celll Bey e'. 
Muallim ve tabb!! g 

TAKVJI'I 
Pazi:rlesl 

7 T.sani 
7 Recep 

Glln doğ\lıu 
GUn batışı 
Sııbııb namazı 

ôğle namazı 

ikindi namazı 
Aktıam nıımazı 

Yatsı namıızı 

,, .. 
,,.ı 

8 T.• p 
R•e• 

8 6..0 
6,3ıl ı<ı.58 

16,59 6.ı• 
6.11 1 ı.~• 

11.58 ·" 14 ...... 
14,41 

16
,5, 

16.59 ıs.39 
ııı.:ıa ... ~s 

Londra ilim adamlarından bi- Yılın geçen l 

l ' 296 

4,57 imsak 

ri Şll sözleri söy emiştir: güDlert J 
"Yeni fotoğrafçılıktan en rok Yılm kalnn l 68 

~ gUnlıorl ı 
istifade edecek ilimlerin biri, as - iL.;. ___ .;_ ____ ~ 
tronomidir. Onun sayesinde kai -
nntı daha fazla, ve daha çok iyi 
görmiye imkan bulacağız. Hatta 
bu sayede sair yıldızda hayat bu

lunup bulunmadığını anlıyabile -
ceğiz. Elhasıl bu keşif yüzünden 
elde edeceğimiz iatifadelerin hncl 
di, hesabı yoktur.,, 

Yeni fotoğrafçılığın tekamüfü 
ile elde edilecek muvnffakıyetler 
pek büyüktür. Belki evlerin dı -
şından evlerin içini resmetmek 
mümkün olacaktır. 

Suryede 
kilJ!let• 

Parlamento bil ttl 
itimat beyan e 1f' 

. e P 
Şam, 6 (A.A) - S~t~1.:.,t trf' 

te ı ı.... " lamentosu, bilküıoe . fr•" 
. . Başvekıl, JI 

yan etmışhr. . u•b"' 
da bır 111 .ı:ll 

ile Suriye arasın k"D" 
akli meselesini tetkik aıa .!.~ 

U kerata ,.. .• 
ili komiserle Dl za ·ıtit• 
mis olduğunu beyan 

etlll• 
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Tramvayda 
Kasım Ef. 

._!'~edi Caferle Tibrizli Ka· 
~ fendi bir gün ticarethanele· 
~i tütüncü dükki.nlarımn 
dtıı ~den, itlerinin genitliğin· 
it $l) ederek biribirlerini iski· 
~ 1f1Jorlardı. Kasım Li.lelide
te ~U~zanı dükkanının bir gün 

uır aan· b 1-tırı- ıye Of kalmadığını an· 
-en: 

~ lfey Methedi, dedi, düçça· 
ÇİQı 11 unıuru eyle büyümüttür 
de)f :eççen yıl çatibimin defter
tiıı 1 eıaplarını tutanda herfle-
Petl 110~aaını goymamıftı. Bu su· 
liİıde bır senelik müreççep bede· 
~11 bet min lira gazanmıtem. 

llıı thedi Kasım Efendinin, yal· 
... defterdeki harflerin noktası· 
~bnanıakla ıenede bet bin lira 
dı: ltıdığını iıidince dayanama • 

-; O bir fey değildi! Dedi, me· 
'-'' heıapalnm dutan çatip def
~ebirin matlup sahifesinden 
I.~ -et ıahifesine geçmeklik için 
~baya rakip oluptu !. 

nezaket 
Bir mecliste herkes batından 

geçen ve hiç olmıyacak, inanıl• 
mıyacak ıon derece şayanı hay• 
ret vak'aları anlatıyordu: 

Sıra bir hanımefendi ye ıelin• 
ce: 

- Bir gün, dedi, acele bir itim 
vardı. Tıklım tıklım dolu bir 
tramvaya binmiye mecbur oldum. 
Oturacak değil ya, duracak bir 
yer bile yoktu. Bir çok peritan kı· 
yaf etli insanların içinde nazik bir 
adam çıkıp da bana yerini ver• 

'? mez mı .. 
- Hayret! Sahi mi, inanılacalC 

şey değil!. 
-Durunuz, daha alt tarafı var,, 

ben kalkan nazik adamın yerine 
oturacağım sırada diğer bir a • 
dam bacağını uzıı.tıp o yere yer •J. 
leşiverdi. 

Hamarat kız 1 

Bir yarış 
- Zevkler ne kadar delltflror, ,u kostUmU hangi kadın gördfse be§enmedl , halbukl 

bUtUn erkekler beleniyor ... 

Hizmetçi kız yeni girmek iıte
diği evin aahibesi hanıma kendi· 
sini methediyordu: 

- Göreceksiniz hanımefendi , 
bütün itleri sabah karanlığı kal· 
kıp yaparım, ortalığı süpürür, bu· 
laşıkları yıkarım. Evin içinde hiç 
biriniz daha gözlerinizi açmadan 
yatakarınızı toplar, düzeltirim 
efendim. 

~r Adanalı ile bir Konyalı 
lCo leketlerini methediyorlardı • 

11talı dedi ki: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::1::::::1:: 

\l ':'.Bizde öyle ııcaklar oluyor 
,. ~ yumurtayı koyarım, bir 
-CVım lop ohnuf •• 
4d~1ı cevap verdi: 
~Ya bizde yumurta mehtabın 
~ da. kavruluverir ya.. Ada • 
~k güzel memlekettir veaae· 

' konyadan daha mı güzel? •. 
' Bin kere daha güzel!.. 

-.,.,.;_ Daha mı çok kahveniz var 
~?. 

'Ebet .• 

~~~aha mı çok günqiniz var .. 
'' Cünet mi?. Dedim ya, biz· 

1teeleri bile günet bulunur. 

Ramazanın hiddeb 
Ciğerci Ramazan ağanın kafa· 

sı kızmıştı. Komşusu kunduracı 
Ali ile dil kavgası o derece ileri 
gitti ki artık Ramazan ağa daya
namadı, piftova ıarıldı: 

- İçimizden birisi lazimçi fU 
düççanda yere serilsin efendum ! 

Bunu işidince kunduracı Ali 
dükkanın kapısına doğru yürüye· 
rek: 

- Pekala, öyle olsun Ramazan 
ağa, sen toprağa uzanıver, ben 
gidiyorum. 

Beş yaşında ama .. 
Annesi uyuyordu, babası soka· 

ğa çıkınııtı. Hizmetçi kız da sine· 
maya gitmek için izin almıf, sa· 
vutmuttu. Kapının zili bir kaç de-

T erakki ıa ötünce küçük sabredemedi. 
So Bet yaıında olmasına rağmen s;: IÜnlerde yeniden evlenen parmaklarının ucuna basarak ka· 
~·tanı imzayı atıp Belediye pıyı açtı. 
' •ilden çıkarken karısına gü· - Ay sen misin, anne anneci· 

, dedi ki: ğim. Ben de bakkal borcunu iste· 
~ .\aıan neyıe, bu sefer bele- meğe geldi sandım da az kaldı 

~~:;.::!::~~:~~::~::;~:::~:~:~:::~~~~~~~:~:~~~~~::::::::::::=::ı:: 
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' ~' ':Jit _. ~'t 

..... "' ...... ... ... -...._ ~..... na yirmi be' kuru' borç vereblllr mlaln ? 
~ lal., ;:' •llltnt. , geçen 11unda yirmi be, aldın idi , 

,. tll'llll be' kuru• oluror. 

- a.k n• •••••lu •d•m 
olduOumu anla, borcumu ver• 
mlye geldim. 

- Aiti ar evvelki elll Ura· 
yı mı? 

- Harar, evelkl gUn aldılım 
yirmi be, kuru,u .•• 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::: :::::::::::::::: 

- Marlka, •••lıkl klrlcının 
-ncısı mı tutmu,, neden acı 
acı batarıror ? 

- Ev sahibi kira latemlre 
geldl de •.• 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 

Atlatılan tehlike 
Fikri ölümden pek korkardı. 

Ölüm lakırdısı olunca tirtir titri· 
yordu. O kadar ki bahaini bile i· 
ıitmekten çekinirdi. Bir gün ar· 
kadatlarına yazdığı mektupta di· 
yordu ki: 

"Azizim, 
Mülhit bir tehlike atlattım. 0-

lüm yanı bafmıdan aeçti. Karım 
iildü!,. 

Mühim bir sebep 
Kaaım Efendi, Tibrizlilerin bü

tün İranlılardan daha ziyade 

İranlı olduğuna kanidir. Sebebini 
sorunca şu cevabı verir: 

- Sebebi ıu kim Tibrizilerin 
hemisi İranlıdır, amma ve lakin 
lranldann hemisi Tibrizt delil· 
dir. 

Bir kazadan sonra 
Büyük vapurdan karaya ayağı· 

nı basan yolcu acele ile 

giderken tekerlenir, rıhtımın üs
tüne boylu boyunca uzanır, etraf· 

tan yetitirler, onu kaldırırlar, üs

tünü batını temizlerler. Bu ıevap 
ehlinden biri: 

- Bir yerinizde bir şey var 
mı?. 

Diye sorunca henüz kendine 

gelemiyen yolcu birdenbire anla
ya.mıyarak: 

- Vallahi bir tey yok. İıterıe· 
niz arayın !. 

Yangın gibi ••• 
Bir evinönünde bir kalabal.di 

toplanmıttı. iki kiti oradan ıe• 
çerken biri ötekine ıordu: 

- Ne var tu evde, kimin evi 
acab?. 

- Bir itfaiye kumandanının e• 
vidir. 

-Acaba ne olmut?. 
- Kumandan ıönüp gitmit de .. 

Bir cesaret 
Meıhedi nargilesini tokurdatır

ken bir gün bqından geçen bir 
faciayı kemali azametle anlattı: 

- Dadatım, bir de ıarıımda 
on tokuz haydudu görüncek he
menden ileri altmufeaD. 

- Haydutarın üıtüne doğru 

mu moruk?. 
- Y oh, yandaki yola doğru 

dadqım .. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::rmrm.:::::::=:==:::::::::m::::::-:::w.ııı 

Doktor - Eywah, gBzıuıuma haatanın 111ldealnde unuttum. 
MuaYlltl - Fellket, •imdi ne yapacetaz ? 
Doktor - Size eare han hoı ama ban 98zllkalla 

blreew okwamam. 
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Aslanlar kızıl gözleriJe baktıktan 
sonra var kuvvetlerile kaçıyorlardı! 
Erteıi ıabah bir gece evvelki Az yedik, çok yürüdük, bir ıey 

Hınçla yola çıktık. Arkadn§ım a.. görmedik .. Aktam olunca tekrar 
cıyı çıkarmak için yolda tesadüf yataklarımıza uzandık. Uyuma .. 
ettiği geyikleri vuramağa başladı. dık .. Sivri ıinekler de uyumadı .. 
Hayvan vurulunca yere yuvaı·la- Bu gülünç ve acıklı hayatı altı 
nnıyor. Güzel başını son bir ha- gün ıürdük. Yorgunluk bizi ke· 
rek~tle omuzuna götürerek can miriyor. Ayni zamanda içimizi 
verıyordu. Arkadaşım öldürdü· mülhit bir hırı kaplıyordu. 
ğü hayvanları toplamıyordu bile., ı Yanımızdaki yerli boylar ho· 

Artık bu türlü avdan bıkmıştım. , murdamyorlar, fakat yola devam 
Yanında misafir olduğum zattan ediyorlardı. . 
ayrılarak otomobille Kemyanın i· Yedinci günü .. Eh, dedim içim· 
çerlerine doğru daldım. Yollarda den .. Haftada bir ırün dinlenme 
aslanlara tesadüf ediyordum. Fa- günüdür. Bu ıün de dinleniriz! 
kat ne yalan söyliyeyim. Kızıl Sen miıin bunu ıöyliyen, Hamf ri 
gözlerile baktıktan sonra var kuv· suratı aıh. Tüfejin dipçiiini hid· 
vetile kaçıyorlardı. detle okıamaia baıladı. Ne yapa· 

Yalruz bir defa güzel bir aslan yım. Bir defa çattık belaya .• Ge· 
avında bulundum. Yerliler asla· ne yola düttük, Üç aaat yürüdük· 
nın bulunduğu yerin etrafını sar• ten sonr,l hidiıe vukua geldi. Ön· 
ddar. Her birinin elinde büyük de yürüyen Hamfri tüfeği bırakı· 
~ir kalkan ve mızrak vardı. Hay· ver~i. Ban• doğru döndü, yüzü 
van sarıldığını hissedince kurtul- sevınçle parlıyordu. Sö:ı ıöyle· 
mak için saldırmaktan başka ça- mek istiyor, fakat ıöyliyemiyor • 
re bulamıyordu. du. Nihayet ıeıi titriyerek bir kaç 

Zencilerden birinin üstüne sal· metro mesafedeki bir ıeyi ıöıter· 
dırdı. Zenci hemen kalkanın al· di ve bir •tıkın: 
tına ıaldandı. Aslan kalkana pen· - Sevgilim! .. 
çelerini daldırdı. Bu anda on beş Demesi gibi bir sesle: 
yirmi zenci birden hücum ederek - Bakınız bir fil tezeği! .. De· 
mızraklarını hayvana ıapladılar • di. Hem de taze .. 
Hayvan kıvranarak öldü. Fundalıkların parçalanmıt yer .. 

Böylece hiç bir telefat verme· lerini takip ederek ilerledik. Ni .. 
den aslanın öldürülmesi zencile· hayet iki fil gördük. 
ri fevkalade memnun etti. Köye Hayvanlar başlarını havaya 
döndükleri zaman köy halkı ae· kaldırarak kokladılar, acaba k9· 
vincinden deli gibi oldu. !ekiler kumuzu duydular mı?. • 
içilidi. Elbiseler atıldı ve sabaha Hamfri ateıe hazırlanıyordu •• 
kadar hayvancasına bir vakıt ge· Filler çukura doğru birdenbire 
çirildi. ilerlemeğe başladılar. Bir sıra gel

di kendilerini aörmez olduk. Bu 
sırada iki tüfek sesi duyuldu. Ve 
hemen tüfek seıinin duyulduğu 
tarafa koştuk. Yerde iki filin ce· 
ıedi yatıyordu. Bir adam fillerin 
üzerine eğilmit duruyordu. Bizi 
görünce ıevinçle bağırdı: 

-6-
Avcı nedir bilmezseniz bu söz· 

)erimi anlayamıyacaksınız. Avcı 
fikrine bir av koydu mu yanına 
almak istediği arkadaşa· çam sa· 
kızı gibi yapıtır, söyler, söyler, 
onu yola getirinciye kadar yap· 
madığını bırakmaz. Benim başı
ma böyle biri musallat oldu. Fil 
avını methetmeğe başladı. Hay
vanların, memleketlerinde nasıl 
siirlilerle gezdiklerini, onların a· 
detlerindeki garabetlerini, çiftleş
mek için tenha yer aradıklarım, 
bir çift fili naııl öldürdüğünü bazı 
dostlarının yüz beş file kadar öl
dürmüş olduklarını ve bir dostu
nun da bir çok fil öldürdükten 
sonra iki kudurmuş fil eline geç
tiğini her biri bir bacağına hortu· 
munu sararak onu ortasından yırt 
tıklarım ve saireyi saatlerce anla· 
trr ve dinlettikten sonra Bindoda 
bir çift filin üç aydanberi gezdi
ğini ıöyledi ve gayet tabii bir ses· 
le: 

- Yarın saat yedide onları av· 
lamağa gidiyoruz, değil mi?. 

Dedi. Sabah saat yedide Lorri 
dedikleri otomobile atladık. E· 
pey yol aldıktan sonra fundalığa 
vardık. Arkadaşım -Adı Hamf· 
ri idi- Dedi ki: 

- Varıyoruz. 

indik. Biraz yedik. Çok yürü
dük, bir şey görmedik .. 

Ortalık kararırken otomobili 
bıraktığımız yere döndük. Yatak .. 
larımıza yattık .. Uyumadık.. Siv· 
ri ~ineklerle aohbet ettik. Zavallı· 
lar cibinliğin 2.ltma giriyorlar .. 
Sonra çıkanıaymca hırstan kanı

mızı emiyorlardı. Safaktan evvel 
blktık. ' • 

- Hello ıiz miıiniz?. Mamfiri. 
Talie bakınız .. Bu sabah avlanma 
ğa çıkmıştım. İkisini birden hak· 
ladım. Hem de ne fil dişleri. Her 
biri yüz yirmi beş libre .. 

Giilecek bile halim yoktu. Bi· 
tap yere oturdu.'!11. Hamfri hüngür 
hüngür ağlıyordu. 

-7-
Artık avcılıktan bezmiştim. Bir 

az da memleketi göreyim dedim. 
Ogandanın başlıca şehri olan 
Kampalaya gittim. Bu şehirde İı· 
tanbul gibi yedi tepe üzerindedir. 
Oganda kralı burada oturur .. 
Kral bir kukla gibi İngilizlerin 
emrine tabidir. Memlekette bir 
çok Hintliler yerleımiıtir. İngiliz
ler bunlardan memnun deliller 
ise de bir şey yapamıyorlar .• 

Burada "Acemyan,, isminde 
bir de Ermeni gördüm. Herif 0 • 

tuz beş sene evvel Monba~aya çı· 
kıp dağları, bayırları, aşarak bu
raya gelmit bir Franıız avcısını 
kaçak fil ticareti yapıyor diye ele 
vermit, sonra o adamın fil dişle
rine konmuş. 

O vakittenberi türlü türlü dala
verelerle zenginleımiştir. İngiliz· 
ler ondan nefret ediyorlar. Fakat 
nüfuzu fazla olduğundan kendi· 
&inden ihtiraz ediyorlar. İngiliz 
müstemlikeciliği için böyle ahlak
ıız bir dolandırıcıya mevki veril· 
meıi büyük bir ıeref değil! .. 

( Dıvamı var) 

VAKiT 

Paris Mektubu ................................... , ...... 
Zonguldak mebusu 

MUtercimi : A 1 L E 
A r t i s t l e r Ham d 

R . _ . d. Akraba arasında evlenmeyi mene e 
esmı geçı 1 haller hangi safhalardan geçti ? 

Dk ~~ 
Filmde görüp sevdiğiniz 

san'atkirlar sahnede 
nasıl oynuyorlar ? 

Pcıris, Teşrinievvel (Hususi) t 

Parise geleli çok olmadığı 

halde Fransız sinernasınm en iyi 
artistlerinden Milton, Micbel 
Simon - Huguette Duflos, Jean 
Mı :chat, Boucot, Aodre Bauge, 
Dreau, Maurice Cbevalier, Mad· 
lcine Renaud ve Mari Beh'i 
Hhnede görmiye muvaffak ol· 
dum. 

Evelden sSyliyeyim ki bu ar• 
tiıtlerin bazılarını 11hnedo ıine· 
madıo daha iyi bazılarını dı 
daha feop buldum. Milto'nu 
Mıwador tiyatroıunda "Kongre 
Etleniyor" Vaın 11bnt1i Erik 
Çurel'in 3 perdelik 8 tablolu 
film taklidi bir operetinde 1ı6r· 
dUm. Evet, 8 t•blo 1 Ne o liıy· 
ret ıni ediyoraunuı? Tım, 8 
tablo, aahno lcendiliainden mU· 
tehrrik dekorlar ıinemadıki rl· 
bi perde inmeden deiiılyor, 
Ne yapsan tfyaho ölmemek için 
ıinema ile rekabet ediyor. Fa· 
kat onu feci, a,iUUn~ ve netice· 
alt: bir ıurette taklit ederek. 
Milton etrafını çcrçevcliyen 100 
ıe yıkın birbirinden güzel glSı .. 
termelik kız arasında, şarkı 
!Öylüyor. - Eğer buna şarkı 
söylemek denirse - dans edi
yor ... Tam 3 saat mütemadi bir 
gürültü içinde seyircileri kendi
ne bağlıyor. Evet Miltoo sine
madald kadar sahnede de ko· 
miktir. 

Fakat boyu ne kadar kısa, 
sinemada buna dikkat etmemi~· 
tim. Sahnede sevgilisine aşkını 
ilan ederken ayaklarının ucunda 
yükselmeğe mecbur o~uyor. 

Bach'ı bilmem habrhyormusu· 
nuz ? Hani geçen sen~ Glorya 
"Bahriye eğleniyor,, diye bir 
film göstermişti. işte o film de 
emirber bahriye askeri rolünü 
yapan Bachl Kendisini Pariı'in en 
büyük sahneli tiyatrosu olan 
Şatle'de Andre Bauge ite bera
ber iÖrdüm, Andre liauıe'yi ıi
ze batarlatmağa lüzum yok; Saat 
Yo:u, Madam Poumpadur ... Bu 
arliıtin de zoru... sahnede mü
temadiyen hindi 2ibi kabarmak ... 
şarkı söylesin söylemesin göğsü 
şiıik duruyor. Gözlerini bir ba
yıltııı var ki görmeyin.. Kısaca 
Andre Bauge tiyatroda sinema· 
dakinden çolc aşağı. Bacb'ın Is
tanbulda gösterilmiyen ve zanne-
dersem hiç bir zaman gösteril· 
miyecel< olan : "Sansar mesele· 
si., filminde icat ettiği tuhatlık
ları sahnede de buldum. Bunun
la beraber biç bir zaman Milto· 
na rakip olacak kabiliyette de· 
ğildir. 

Huguette Duflos'un bizde so:ı 
gösterilen filmini lstan!Jul gaze· 
telerinde okuduğuma göre "Ma. 
ri Dügan Davası,, dır. Şimdilik 
bu arfst fılm yapmıyor. Sahne
de onu çok zayıflamış buldum. 
Yaşlarım saklamak için art'stler 
ne eziyetlere katlanmıyorlar. 

Huguette Duffos'nun 22 ya
şındaki oğlu genç ve istıkballi 
bir muharrirdir. 

Fransız sa~nt'sinin yeiane 
hakiki sarışın kadın arfsti hak· 
kında ıöıUmn bitirmeden ilive 
e.deyim ki Huguetle sahnede 
sınemadan çok tab1i ve caziptir. 

Gelelim ı.: oucot'ya galiba ta• 
mmadınız? Geçen sene mevsi· 
min başında Majik'te ıe~eıi 
"Artür" iımindeki operetin 
kahramanı. iki haftadan beri 
Paris'in en yeni ve en masum 
müzikboJanda, Elbamrada ıarkı 

o uzuncu fasıl - Hısımbk yıflamış olduğunu isp•t e h •yr 
Ailenin esas itibarile hududu na tarafından akrabalık, 11 ~

üçtür: Ana • baba ve Çocuklar.. . tin zıddı olduğundan, ıı111t ,ıJ 
Fakat, çocuklar ayrılıp yeni yeni genitledikçe ötekinin dar• 

111
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aileler kqrdukları için _ daha dar zaruridir. Dikkat edilirse ak~~~ 
ve daha az mahrem olmakla be· hğın küçük muhitlerde, bu ; 
raber kıymet ve menfaati daha az muhitlerden daha ~ok devaJJI .,d' 
ehemmiyetli olmıyan • bir takım tiği görülür; yani vilayeti f 
yeni yeni alakalar peyda olur. payıtahtlardan, kasabatard• d" 
İtte hısımlık ve akrabalık rabıta· birlerden, köylerde ka:sab•lar .,r 
ları dediğimiz ıey de bundan iba· daha kuvvetlidir. Bundan l",,.ı
rettir. Bu rabıtalar, iptidada ta· tice çıkar ki büyi.ik ınuhi~I 
mamile sarih ve muayyen bulu· maitet esbabının ihtilafı, 1 

nurlar. Fakat •ilenin bu ıuretle !ardaki akrabalık duyi"1 

dallanmaıı bir defaya münhasır günden güne soğumasına ıe 
değildir. Mütemadiyen devam e- olur. Küçük muhitlerde iıe, 
der ve her ıün bir daldan ikinci yıştaki yakınlık ve değişme 
bir dal daha ıürdüiünden aile akraba arasındaki münasebe 
dağıldıkça dajılır. Aileler, müte· bilakis kolaylaştırır, çoi•ıur dl 
madi bir harckatle bir taraf tan sabit bir hale koyar: Buralat -
teşekkül, bir taraf tan inhilil eder· hayat, hem daha az §ahıi, .~~~ 
ler. Dallar, bir taarftan kütükle· daha az içtimaidir. lnaan b"':r 
ler çürür ve çürüyen kütüklerin merkezlerde olduğu iİbi it ~· 11• 

yerine yeni yoni kütükler peyda miyet arasında paylaıılmıt bır r'' 
olur. Mütemadiyen vaki olan ka· ziyette bulunmağa mecbur d• ·ti 
rıımalar ayrılmalar ve ıönıneler dir. İnsanlar, buralarda dah• ~ 
yüzünden ailelorin tekli ıomaili tanışırlar, biribirlerini dah".~ 
hiç durmadan delitir. Bir kaç ne- merak ederler; aralarında biri I 
ıil ıonra aile iıimlori deiiımit bu· lerini unutmağa nıini olacak 1 
lunur; bil yüzden ayni ailenin a· lanma ve toplanma itiyatları '~ 
zaları biribirlerini tanıyamaz o- süs eder. Her ne kadar aral.atP"tl' 
lurlar. Artık bunların biribirlerini kavga, gürültü eksik deiı18j; 
aramaları da beyhudedir. Çünkü bu haller bile onların biribirl y 
yerleri uzakla§mış, mütavassıt ra· tanıdıkları ve hatırladıkların~ / 
bıtalar unutulmuş ve her birinin pat eder. Büyük tehirlerde aı~ıJ 
hususi vaziyeti değişmiştir. vekıa biribirlerile bozuım~.ıı 

Bu itibarla bir .zaman gelir ki fakat ayni zamanda biribirlll" 
hııımlık alakaları, günden güne tanımazlar da ..... 
cılız ve sisli bir şekle girer ve bu Son zamanlarda "aile,, h~ 
yüzden hakiki kıymetini kaybe· da bir eıer yazmıJ olan b&>Al I 
derek, bizi bütün insanlara bağ~ muharriri, ,u dikkate değer~ 
lıyan umumi alakalar mahiyetini taleada bulunmaktadır: 
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almağa. mahkUm kalırlar. Bu in~ sınıflarda aile Jecereıinin illı I 
kılap, yerine ve zamanına ıöre lında mukayyet olmıyanlart1' 1 
az veya çok gecikse bile içtinabı rabadan sayılmaları artık i / 
mümkün değildir. Cemiyet, ne değildir. Köylülerle ariatokr•t., 
kadar çok iptidai bulunuyorsa nıflarda bilakis aile ve ald,'~ 
hısımlık rabıtaları o kadar çok telakkisi daha genittir. Köyl~J 
zaman devam edebilir. Kilisenin, bir yeğenin yeğenini bile, dfT. 
izdivaçların memnuiyeti hakkın· akrablar gibi her türlü imtiY,-J 
da vazetmiş olduğu takyidatm tet müıaadelerden İstifade ede~. 
kikinden de anlaşılacağı veçhile pek yakın bir akraba say'.,. 
orta çağlarda vaziyet böyle idi. En uzak yeğenlerini dikkat_.' 
Akraba arasında izdivacı mene· laka ile araştırırlar, uzun bit~ 
den ahval, yedinci ıöheae kadar rabal:h ailıilesini saymakla . :~ 
dayanırdı. Papa üçüncü lnnocent, har ederler ve muhtelif akr~ 
bu memnuiyeti evvela dördüncü unvanlarını husust bir ehenı~ef 
göbeğe ve daha sonra daha ata· le muhafazaya. çalışırlar. P~ 
ğılara indirdi [ *]. Bu ise, akraba- ve köylüler hali "efendi bl•;..1 
lık fikrinin ne dereceye kadar za- rim, efendi yeğenim,, de~ır' 

zevkalırlar. Araplar da, tıplı' d-' 
lar gibi, •Üt kardatlarına r ,, 
bütün akrabalarını aaypıalı " 

[ • J İslfı.mlyet; bu neticeyf, "UçüncU lno· 
san 1198-1216., dnn altı asır evvel temin et· 
mııtır. Herhalde dikkate d~ğer bir teltad· 
dUmdür. Mütercim ğünürler.,, Jıt'' 

............................................................ Dı"ndarane bı"r s•dakatl• ftJ 1111..-t ............................................................ ... ~ ,,.., .. 
söylemel<tedir. Üstüne lrnrduğu- faza edilen akrabalık r•bıt' bip 
muz ve kurac'ağımız bütiln ümit- ilk cemiyetlerin doğmaııo• ~•of 
leri mahvediyor. olmuştur. Cemiyetin kökil, 

1 
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Ya Chevalier? Amerika ya mak = atiret,, dir. Oynı~ 11 (;,t' 
iİltikten sonra Parislilerio gö· ileden baıka bir ıey deiild•'jp 
zünden dDıen Jeannete Mac men oymaklarında ve yahu~ oJJ" 
Donald'ın daimi oyun arkadaşı... k b.l l · d k kuvveth o• a ı e erın e pe da1' 
Karısıyla son ayn'ma meselesini cemaat telikkiıi, ayni kaP ı•JŞ"' 
kapatmak için elinden geleni d ıı.ın ., 
yapıyor. Mahkemede kendisini lanları birlettiren kar ~s. h•f-~' 
müdafaa edum iş ~iLi en f Cn· kisinin ayn:dir. Peder§a~ı Ju~b•' 
d.. ''A · " aı"le hayatının gayesi ad 

0 
•• ıeıı ur mpır müzikbolonda çır- ., ... 

E k. , y lir. Çünkü ayni kütükten · e'f 
panıyor. s ı ' alentine" beraet . · ne'f• .• 
kararanı almasına kafi 1 Tam bir bütün zürriyetlerı, bır al< ı• 

k mahremiyeti içinde. Y. atabUPab• ts1 .• ' saat oca sahnede hemen he· 
1 ter; kardaş sevgiıının, ,. hı .,..jb1 

men yapya naz anlatmadıgv ı •en ·ı · aga ., 
Y gısının en sağlam 1 tı~ h at 1"' 

hikayeler kalmıyor. D.kkat edı·- h aY ' 
dir. Hüliaa, peder'i 1 rıı" 

1 

yorum... hikiyeler çoğaldıkça . . j\}ırıan . ., 
alkıı'ar da çoğalıyor... Yata karı~~ zik~~ttiğı~ız ırıüesseıe•İ"', 
Maurice.. Maurice davasını ka- harrırıne gore aı e ··fuZ " 

d teıı.ekkülüoe sebep olan nut_ı.,,lı" zan ı... s en aı• 

MOsaadenfzle lStekilerinden de saygı esaılarını taıııanı 
ikinci mektubumda bahsederim. kuk ettirir. .,., varl (Oevm 

A.FUAT 
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Aydının Germencik pazannda 
.. ,,d 

ıtıı~ 111 hususi muhabirf .. 
t en: 

•e ~:b~~ntakası, bilhassa Aydın 'd ıtı sonbahar mevsiminde 
' b~l~nıuıun en latif yerlerin
' ırıdir. Yazın gölgede ~ırkı 
'•'b· hatta geçen o sıcağına 
~e L ıl Anadoluda soğukların 
~,,•~ta bazı yerlerde karların 
~r ' ığı bu mevsimde Aydınlı
t6ı 2•Yet tatlı bir güneş!c züm
l. 0••1 "tııs k lrında sıcağın acısını çı-

eu a ladırlar. 
bi bu •ene ber yerde o'.cuğu gi
dı. ~;•da da yağmursuz'uk var
d,\\ ;ra çok şikayetçi idi. f!un
Y•f,., 6tt beı gün evvel yağan 
u- Urlar t • . .• :"'\ . . opragm susamış gog-
" Ci ıyı tatmin etti. Bilhassa 
d-- •artn zeytincileri ya~mur
. '°k Cıt~ memnundurlar. Yağmur 
l~Pt~ fazla yağdığından ahşap 
tıbi :en bazı!&umı tabr:p ettiği 
k,

111 
6ke kaz:: :ı giden bir 

"ı·,:.:ıı da derecen ~eçerken 
'' iç· hlicumuna maruz kalmış 
'~ildeki birkaç müşteri güçle 

Şjlb '-'.Uf tur, 
'~ ~1 havalar iyi gittiğinden 
'tru1e•di işile, yazın hazırlığilc .. 

'-atir ·· t h · 11 • • ınus a • erının 

\ vaziyeti 

~e~erıe havaların poyraz geç
İJt. ~rağmen incir vaziyeti iyi· 
~ ~ •.eneki umumi yekün 30 
l)'t. s'-'ılyon arasındadır deni-d' f llışa rağmen umumi su
l~~'lla. istih ik e:lilmediğin-

S ~lbı o:arak fiati 8 ila 12 
ile .llt,u geçmemektedir. 
~i 1'-c1t; Halk ev:nin teşebbüsü 
"·ıı İ~j .. 11 dahilde istihla1<ini te
'-ı~ .. b• 
i~ .•td._ ır l<omisyon top!andı. 

c t d \'e ·ı- t' . . ' da tt~ vı aye .ere ıstenı.en 

ltkl~t d :' günderiliyor. Alaka
ıı,~1~tiıı' ılde ve har icte istih
f,ll 1)' :llrıderilen malın vasait 

!\' k,la••rafı çok olduğu için 
)dl'll ~~rnadığını söyliyor!ar. 

.\)el 0 Ylerinde pazar 
te"'i '" ~, ~•aliyeti 
f,,li ıı 'dt tı\'arının her ihtiyacını 
()'• ht il iktı d- •.. -"uıın tn sa ı ve uccarı 
l(._t• ~tdırı tıleri vardır. Pazar 
•aı. Pııı._r Pazarı, cuma guou 
~ltı ~ıın '!!_erıembe Germencik, 
t.. ' U•) 
"a ~ '1t\ll\l •rna ve saire pa-S, ·, k";· Dalama bir köydür. 
k ~~ııtt deyip . . 

•rk k· " ti geçmeyanız. 
ıı ·6yll •ardan 1 ır, , 1 il h lk ge en otuz, 

Bu 1t •etit' 1 burada topla
)trl Plt,,._ olur. 

tJdtL• ._, lat L 
ıq P• anoul veya sair 

l•rlara benzemez. 

Burada her istediğiniz bulunur. 
O yerin en neşeli ve en hare
ketli günü pazar günüdür. 

Dalama karyesi şirin bir te
pede, Aydın ovasına bakim bir 
vaziyettedir. Beı yöı küsür ha-

nesi, 1200 niifusu vaıdır. Pa
zarları iki bin nüfus ta hariçten 
gelir. Kendisine göre güzel bir 

hali ve bir de zeytin ve pamuk 
fabrikası vardır. Dükl<anlar ve 

c:var bu fabrikanın elektrik 
n:oloıundan ist'fade ederler. ~u 

liöyün bir mektebi, bir de zirai 
kooperatifi vardı. Hele yarım 
saatlik mesafedeki suyu çok 
nefistir. Aydcndan 30 kilometro 
mesafede olan bu karyenin yol
ları zümrüt ovadan, sık bahçelik 
arasından geçer. 

Karyenin istibsa'atı pamuk, 
zeytin, buğday, meyvedir. Halkı 
civar l öylere nazaran o'c:!ukça 

zen~indir. ~urası on beş dakika 
mesafede ve tek bir dükkanı 
olan nahi~·e merkezinden çok 

güzeldir. l!eride buranın nahiye 
merkezi o'.ması ihtimali de pek 
kuvvetlidir. 

o. s. 

Zonguldaktaki 
facianın faili 

Istanbulda yakalandı 
Zor.guldak, (Hususi) - Dört 

gün evvel şehrimizde şeni bir 
hadise oldu. 

Kara Elmas mahallesinden Hü
seyin oğ!u Nurettin isminde 6 
yaşmda bir çocuk kaybolmuş, 
iki gün sonra cesedi Çaydamarı 

semtinde bulunmuştur. Çocuk, 
şeni bir tec:?.vüze uğradıktan 
sonra boğulmuıtur. 

Yapılan şiddetli tahkikat ne
tices'nde failin Tekirdağlı Ali 
adında bir garson olduğu mey· 
dana çıkarılmış, fak at katilin Is· 

tanbula kaçtığı anlaşılmıştır. 

Kom:ser Haşim Ef., beraberi
ne katili tanıyan birisini alarak 

lstanbula gitmiştir. Katil, tesa
düf eseri olarak tramvayda ta
nınmış ve d~rhal derdest edile-

rek şehrimize getirilmiştir. Na
mus düşmanı katil, cinayetini 
itiraf etmiş, fakat, sarhoş oldu
ğunu, cocuğu gerdüktcn sonra 
ne olduğunu hahrlamadığıoı ıöy· 
!emiştir. 

ikinci yerli mallar 
sergisi açılıyor. 

Samsunda ikinci yerli mallar 
sergisi birinci Kanun on ikisinde 
açılacaktır. Sergi Halk evleri 
sergi dernegi ve milli iktısat ve 
tasarruf cemiyeti Samsun şubesi 
tarafından tesis edilmiştir. Mak
sadı son günlerde Sıvasa kadar 
Demir yollarile ırtıbat peyda 
edip genişley~n ıktısadi havza 
dahilindeki kasaba ve şehirler 
halkına Türkiye sanayi merkez: 
lerini ve bu suretle milli mamu
latı tanıtmak, Samsun piyasasile 
milli müessesatı sınaiyemizin ır
tıbatına yardımcı olmaktır. 

Sergiye iştirak edeceklerin 20 
Teşrinisani tarihine kadar segiye 
müracaat eylemeleri lazımdır. 

Sergiye lstanbuldan elyevm 20 
fabrikamn iştirak ettiği anlaşıl
~ıştır. 

Sergi mahallinin Samsunun en 
müsait bir mevkiinde lzmirdeki 
9 Eylül sergisi ile ]stanbu\daki 
Galatasaray sergisine muadil ge
nişlikte bir binada açılacağı ve 
iştirak edeceklerin şahıs ve yük
leri için gerek devlet demir 
yolları, gerek Seyrisefain idare· 
lerinin yarım ücretli tarife tatbik 
edecekleri haber alınmıştır. 

Sergi satış ve teşhir serg:aidir. 
lstanbul sanayi erbabmın bu fır
satı kaçırmıyacakları umuluyor. 

Emette neler 
bulundu? 

Emet, (Hususi) - Emet ka
zasile Kütahya arasında Çavdır
hisar köyü civarında bir tarlada 
yol açılırken ameleler bir kurşun 
tabut meydana çıkarmışlardır. 
Tabulun içinde çUrümDf lcafat.sı 
kol, bacak kemikle:i bulunmuf• 
tur. Tabutun altından da ufak 
bir hucere meydana çıkarılmış, 
burada çürümüş kömürler, su
sam yağile yanan eski lambalar 
madenden mamul heykeller, bir 
sahan, topraktan yapıb:uı bir 
fincan ye surabi, 25 dirhem 
ağırlığında bir altın çubuk üç 
allan yüzük ele geçirilmiştir. Ta
rihi kıymeti haiz olan bu eserler 
muhafaza altına alınmıştır. 

M. Ha.ndi 

Giresun fındıkları 
Giresun ticaret odası fındık 

ihracı hakkında bir istatistik 
haıırlamışhr. 

Buna nazaran 1832 senesi 
Ağustos, Eyliil ve Teırinievvel 
aylarında Giresundan 2,5 milyon 
kilo iç fındık ihraç eedilmiştir. 
Bunun bedeli 836 bin lira tut-
maktadır. Bu miktar geçen se
ne aynı aylarda 1.~53,000 kilo 
ve 815 bin lira idi. 

Kabuklu fındıklar da aynı 
ıuretle 1932 Ağustos, Eyliil ve 
Teşrinievvel aylarında 2,932,COO 
kilo ihraç edilmiştir. Bedeli de 
405 bin lira tutmaktadır. 

1931 senesi aynı aylarında bu 
. k"' miktar 2 milyon ı . o olup be-

deli 640 bin lira idi. 

Izmirde incir ve 
il zil m piyasası 

lzmir, 6 (A.A) - Bugün bor
sada 17 ~uçuk kuruştan 31 ku
ruşa kadar 1199 çuval üzüm 
satılmış ve 6 buçuk kuruştan 22 
kuruşa kadarda 460 çuval incir 
aablmıtbr. 

.. 
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bittlJSllt8R~l(j 
Dünkü Maçta Sofya 
muhtelitini yendik ! 

Genç Istanbul muhteliti, futbolumuzun 
şerefini kurtarmıya muvaffak oldu 
Genç İstanbul muhteliti, futbo

lumuzun şerefini kurtarmıya mu
vaffak oldu. 
Dün Bulgarlarla ikinci maçı.mızı 

yaptık ve bu sefer kazandık. Bu 
kazanmak, dün güreşçi arkadaş

larına adeta bir nazire yapmak 
istercesine calışan ve kabiliyeti
nin so~ haddine çıkan fedakar 
Türk çocuklarının hakkı ve eseri 

idi. 
Sabahtanberi yağan feci bir 

yağmur sağnak halinde hiç dur· 
madan iniyor, vıcık vıcık bir hale 
gelen Taksim stadının hazin man
zarası bakanları adeta çileden çı
karıyordu. 
Havanın son derece berbat ol

masına rağmen tribünler epeyce 
dolmuştu. Saat üçü on geçe Sofya 
muhteliti, Bulgar milli takımına 

pek yakın kadrosu, Vef ahların 
forması gibi yeşil, beyaz çizgili 
fanilalarile sahada göründüler. 
Arkadan İstanbul muhteliti çıktı. 
Davet edilen oyunculardan bazı
larının gelmemesi dolayisile İs
tanbul muteliti dün bildiğimiz ter
tipte kurulamamışt. Fakat bu ye
ni tertibin de hücum hattında isa
betli bir görüşü vardı. Tertip şuy· 

du: 
Kalede: Avni, müdafaada Hüs 

Maç haşlar başla.maz, İstanbul 
takımının gençliğine layık bir a· 
leşle işe giriştiğini anlamak peK 
kolay oldu. Hatlarımız çamura 
rağmen mükemmelen işliyor, sa• 
dece Şerefin aksadığı, Süleyma
mn da yadırgadığı görülüyordu • 
Hücum hattmcada cuma maçın• 

daki durgun, donuk manzara yoK 
tu. 

Leblebi Mehmet merkez mu• 
hacim vazifesini çok iyi yapıyor, 
bilhassa pes tevzi ederken kafa• 
sile hareket ediyor, yerine gör& 
sağ ve sol açıkları besliy<>rdu • 1 

~ 

Fakat menhus çamur Bulgar• 
lardan çok bizimkilerin, aleY:hine 
oluyor, en ümitli bir alanımızı 
yok etmek hususunda Bulgar mü• 
dafaasma beklenilmiyen bir yar.:. 
dımcı kesiliyordu. Bulgarların 'dcc 
kazanmak niyetleri, anlaşma Ka• 
biliyetleri, hızları cuma günün· 
den fazla görünüyordu. Devre 
başlarındaki mahsus faikiyetimi• 
ze rağ.men, bütün gördüğümüz 

ecnebi takımlarında olduğu gibi, 
akınlarınden çok istifade etmesi• 
ni bilen Bulgarlar sol içlerinin a• 
yağile güzel bir sayı çıkardılar •• 
Maç tekrar başladı. Fakat bu se• 
fer Bulgarlar daha ağır basmıya 
başlamışlardı. Zekası ve intikal 

nü,, Burhan, muavinde Fikret, Ni- sür'ati bütün oyuncularımızi:lan 
hat, Süleyman (Vefadan), muha- ziyade olan Fikret bir iki tehlike
cimde Niyazi, Şeref (Beıiktaf) yi, yetiıerek, atlattı. Devre aonu
Leblebi Mehmet, Selihattin, Et· na doğru Eırefin güzel bir sürüıü 

f ve atışı Bulgar kalesinin önüne re . 
Maç hakemi gene Yuıoılavyalı indi ve üç genç orta muhacimi • 

M. Vasilyoviçti. (Devamı onuncu sayı/ada). 

----==•••••=ı .... ıann111111D1D111111ıımınıııııııım mınııı ıınnıı ınımıı mı ııı ııııııııııunıııııınııınııınn 

Dün geceki ziyafet 
Halkevi tarafından Güreşcilerle, Bul· 
gar futbolcuları' şerefine ziyafet verildi 
ıf--==-

Şehrimizde bulunan Balkan 
güreşcilerile Bulgar futbulculara 
ve sporcularımız şerefine dün 
akşam Istanbul Halkevi ve fede
rasyon tarafından Tokatlıyan da 
büyük bir ziyafet verilmiştir. 
Balkan devletleri ko; soloılarmında 
hazır bulunduğu ziyafet çok samimi 
geçmiş ve federasyon reisi Ham
di Emin k üret kısmı reisi Abmet 
ve ]stanbul mıntakası namınada 
Nuri Beyler tarafından muhtelif 
hitabeler söylenerek spor içti-
malarının Balkan ittihadını ko
laylaştırmakta en bllyü lmil ol
duğu zikredilmiştir. 

Bu hitabelere Bulıar, Romen, 

Yugoslav kafile reisleri ayni 
maalde hitabelerle mukabele et-
mişler ve memleketimizde gör
dükleri hüsnü kabule teşekkür 
eımişlerdir. 

Bundan sonra vali Muhiddin 
bey kısa bir nutukla kendi ta-
rafından açılan Balkan oyunları· 
nı kapamış ve bütün Balkan 
milletleri şerefine kadehini kal
dırarak içmiştir. 

Resmimiz evvelki gece biten 
Balkan güreş birincilikleri milsa• 
bakalarından sonra yapılan me• 
rasime ait bir intibaı tesbit edi· 
yor. Bu resimde Balkan sporcu• 
ları kol kola. Billkan bayraklara 
yanyana ıörülilyor. 
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Aşk nedir? 
1 

fa. 
1 

Dünkü maçta Sof
ya muhtelitini 

yendik! Onu ıörmiyeli, belki on ıene 
oluyordu. En ıon ıördiliüm za· 
man, Anadolu hareketi yeni bat· 
lamıftı. Bana: 

- Ben de vidiyorum, demiıti. 
Fakat emin ol dönmiyeceğim. 

Çünkü dönmek istemiyorum. 
Sorup ıoruıturmuı, Kadrinin 

neticeıiz bir sevdaya tutulduğunu 
öirenmittim. Bunu bana anlatan 
Necmettin: 

- ZaTallı çocuk, demiıti, çok 
çok derin aevdi bu sefer. . • • Bu 
ıiditini pek beienmiyorum. 

Fakat iıte kartımda duruyordu. 
Gülerek ıordum: 

- Ne var, ne yok? Bak dön· 
dün ••• Zaten insan böyledir, bir 
defa severse intihar edecelim 
zamıeder. 

Kadri sözümü keıti: 

- Öyle deiil, ben sana d6n· 
mek istemiyorum, demiıtim, dön· 
miyeceiim dememitH.m. Hem at· 
kı "biriıini ıevmek,, mi zannedi
yorsun? 

-Ya nedir ki? 

aade tuhaflatınakla kalmamıf, kü· 
çiik, alelide bazı ıeylerden, me· 
ıeli bir kapı açılıtından, bir ayak 
1eıi duyuıundan hep "o,, nun ha· 
tıraİile titremi,, kendi kendime 
Kadrinin bahsettiği bu mevzu et· 
rafında düıüncelere dalıp dalıp 
gitmeğe ba.şlamııt11111. Bunun için 
tözünü kesip tamamladım. 

- Bir alııkınlık.... Birdenbire 
ümit edilmedik bir yerde karıda· 
tılan bir kadına alııkınlık, onun 
bir gülütüne, yürüyüıüne, ne bile· 
yim ben, bir haline alııarak, onda 
hep ayni ıeyi aramak olmasın? 

Zira ...••• 
Kadri yüzüme tuhaf tuhaf bak-

tı. Beni, ta eıkidenberi ıinirlen· 
diren müstehzi gülüıile güldü: 

- Anlıyorum, dedi, anlıyorum. 
Biraz anlat bakalım. Nud oldu? 

Bu anda hocasına aıık ıenç bir 
mektepli kız tereddüdü ile batı· 

mı önüme eidim ve kızardım. 

Bereket verıin Kadri, beni çok 
iyi tanırdı. Hatta kendimden da-

(Bııt taralı 9 uncu ııayıfada) 

miz topla beraber Bulıar kalesi· 
ne girdiler. 

Avninin ayaklara atılmak ve 
yaralanmak pahasına kurtardığı 
bir sayıdan ve kaleye Nurinin geç• 
mesinden sonra devre bitti. 

ikinci devre 

ikinci devreye çıkarken oyun· 
cularımızın hali görülecek !ekil· 
deydi. Beyaz pantalonlar paçala• 

. rından su akan bir çamur torbası 
haline girmitti. Fedakar kaleci 
Avni gene yerindeydi. Muvaffak 

olamıyan Şerefin yerine de Vefa· 
dan Muhte§eım getirilmiıti. Bu de· 

ğiımenin muhacim hattını daha 
iılek bir hale ıetirdiği ilk dakika· 
larda görüldü. Bunlar oyuncu ar· 
zulu ve istekli hareketlerile ya· 

Güldü. Kolumdan tutarak bir ha iyi. · • · 

nındakilerle derhal anlqıverdi •. 
Sağ hafımız da ilk devredeki ya· 
dırganlığı bıralanıı, değme haf· 
ları aratmıyacak kadar oynamıya 

baılamııtı. Vaziyete tamamile 
hakim bulunuyorduk • 

kahveye ıürükledi, oturur otur• - Canım, dedi, ne sıkılıyor· 
maz: ıun? Ben yabancın mıyım? On ıe· 

Hüsnüyü çok ileride Burhanı 

geride oynatmak suretile yaptı· 

iımız tabiyede rakip muhacim • 
leri ıık sık ofsayde dütürımek ıu· 
retile muvaffak oluyorduk. Ha· 
kem hiç bir hatayı kaçırmıyordu. 
Çamur dolayııile muhacim hatb· 
mız yerden, ve kııa paılarla yürü· 

- Atk, dedi, "Zümrütü anka,, nedir biribirimizi görmedik ama, 
kutu gibidir. Bilinin ki dünyada daima içimizden beraber yaıamı· 
böyle bir kut yoktur. Onu biz yor muyuz? 

muhayyilemizde yaratmıtızdır ve - Kadri ••.• Söyliyeceğim .••. 
Zümrütü anim kutu bir tanedir, Dinle •••• Ama iyi dinle .•.. Ken· 
ölmez, daha doğrusu ölür, fakat dimi, hele ıeni görmiyeli, bu hiı· 
aoıa nefeai ile ıene kendi kendini Iere kapalı fakat ayni zamanda 
Cloirur, daimidir. Bundan batka pek yalnız buluyordum. Manen ve 
qk, ilk insanm keıfettiii atq, bedenen en zayıf olduğum bir za· 
mukaddes atqle batl.aınıftlr. na· 

manda, bütün tanıdıklarımdan ııl ba iptidai İDADlar, Minmeıin di 

meyi, pek yerinde olarak tatbike 
ba§ladıiı için, Bulgar kalesini 
ıağdan ve soldan merkezden ayni 
nitpeUe tazyik edebiliyorduk. Bu 
fedakiır pyup.umuz eserini ver· 
melde geçikmedi ve bir hücum 

aynlmq oldujum bir ıırada bir ye eon aleY ile yeni Mr alet ya• 
karlar .. atla da öylece biribirle· kadınla karıılqtım. Onda, ıenin· 

rint miru olarak bırakırlar ve 
rievam ettirirlerdi. Atet vücutla· 

rli.\ atk hislerini ıartırdı. Y almz, 
insanlar (Medeniyet) denilen va· 

ziyete ıeldikten aonra ateti, ıön· 
'dürmekte bir beiı ıörmediler. 
Çünkü 1a1cmaımı öirenmiılerdi. 
Medeniyet İDlanlara atkı "külle
meıini,, ölrettl. Şuna da düt6n iri 
ilk ateıi bulan onu, ısınmak, ken
C:li kendini uıtmak için bulmuttu. 

Y akıa sonra bu ateıten berkea iı· 
tifade etti ama, sene herk .. ken· 
C:li kendinl ısıtmak için i1tifade et· 
ti. Atk ta böyledir, itdr, lla atet
ten kendiıi için istifade eder. S.. 
nin anlıyacaim qk (biriainl ..._ 

mek) delil, ayni meziret ve nok
aanlara aahip, ayni hisleri dQJan 

iki kitinin ruıeldikleri uman 
biribirlerine bakarak kendi ken-
Clilerini MYitlerdir. Şüphesiz, MY• 

mek •• MYehilmek için mubak· 
kak "ild,, olmak limndır. Bunun 
.._bini de ıu harafe pekili ispat 
ederı Allah, eneli imanları hem 
erkek, hem de kadm yani "hünsa,, 
yarattı, Soma "Adem,, Şeytana 
uyunca, Allah onu ikiye ayırdı. 
Birini bir dağa, birini bir dala at· 
tı. OzMDandanberi inaanlar tekrar 
(bir) olmak için hu ayrılan yarı· 
larını aramağa baıladılar. Adem 
ile Hana bikiyeıi de budur. it· 
te azizim qk denilen teY ••••• 

itiraf edeyim ki Kadrinin bu 
ıarip sözleri bende büyük bir te
ıir uyandırmiıb. Buraya ıelene 
kadar aklmıdan bir çok 19yler ge
çirmiı, bir çok müphem biıler 
duymaja bqlamıfbm. Hatta, ne 
yalan aöyliyeyim, buıünlerde bir 

u ela tubaflqmıftım. Buıünlerde 

le eskiden her gördüiümüz ka-

dmda aradığımız "hal,, Tardı. Ya· esnasında, Bulgar kalesinin önün· 
ni, yürürken kendisile beraber ha- · ~e düt~rek ye~e u~u~n aerilme-

f d k·ı · d ··ru'"klü- sıne ragmen Nıyazı Turk takımı· vayı etra ın a ı erı e su . 

d, 0 1 d .. 1 d . nın ikinci sayısını Bulgar kalesı· yor u. o ma ıgı zaman ar, aı· ı_ ff k ld 
. . ne 101W11ya muva a o u. 

ma yanımda olmasını ııtıyordum. d b' · t' 
. . ., . Bu ıayı, en er ır vazı ye ın 

Ve tuhaf deiıl mı • Aynı arzuyu, h 1 oldu .. u için seyircilerden 
ab"lmek • . ma ıu u g 

daha tiddr~~ ... duy 
1
lrd .;çın, bir çoğuna bizzat Bulgar müdafa· 

yanıma ıe ıgı zaman a gı me• uı tarafından yapıldığı zannını 
ıini istiyordum. Onu, daha açıkça- . _.; 1 

d
. • • vermı,.'"6. 

ıı kendime "dert,, e ınmıttım. B d t "k' . 
. u ıayı an ıonra azyı ımız Onda ıinema güzellerıne benzer . . . 

• . ll"k ktu D d"ğ" 'b" gene devam ettı ve hır aralık Nı-bır giıze ı yo . e ı ım gı ı 
bir "haller,, vardı. yaramaz bir hadın bir tekıne yiyerek yaralan· 

kız halleri! Meaeli güliifü, bakı· dığı görüldü. Nihat kucakta t~~ı
myor, fakat maçına devam ıçın 

çırpınıyordu. Yere bırakmıya 
mecbur oldular. Yürüyemediiini 

ıı, çaimldıiı zaman "aman bir 
türlü paylqamazlar ki,, diyiıi, a· 
cele acele topuklarım yan basarak 
ve ezerek yüriiyüfü, daha ne bile· 
1İln bir çok. • • • bir çok 19yler •• , 

- Sana bir ıazoz uinarbyayım 
mı Ja'ftmla? 

Kadrinin lla aözleri bende bir· 
denbire IOhJc bir dut tesiri yap· 
tı. Ayala b ....... Dehtetli ıuret· 
te canna ulnlmıttı. Kendi keneli • 
me kızıyor: 

- Ne diye bwalan söyledim, 
niçin? 

Diye dütünüyordWD. Kadri 
yaptıiı ıoğukluiu anlamq, timdi 
tamire çabtıyordu: 

_ Canım, latife ettim •••• Hem 

de kızmıyaaın diye gayet bayaiı 
ve ıoiuk bir latife. · • · • 

Onu dinlemeden kahveciye he
sapları verdim. Çıkarken, Kadri, 
ciddileıerek: 

- Sen, hakikaten demin ıöyle· 
dijim ve benim anladığım mana· 
da itık olmu11un. 

Diyordu. Fakat onu dinlemi· 
yordum, dinlemek istemiyordum. 

ıördü ve yerini lıtanbulıporun 
merkez muavini Haaana bıraktı. 

Bundan sonra Selahattinin güzel 
bir tütünu Bulgar kalecisi güç 
tutu ve bir kaç dakika ıonra ka· 
lemizin önünde Fikretin mükem· 
mel bir kurtarııını alkıtladık . 

Tekrar hücuma ıeçtik. Eırefin 
bir tütünü Bulgar kalecisi tuttu • 
fakat bu dakikadan itibaren Bul· 
ıarlar kendilerini toplamıya ve 
sertlefJDiye baıladılar. Avni bir 
Bulgar muhaciminden yerde iken 
yediği darbe yüzünden gene ka
lesini bırakmıya mecbur oldu. 

Kaleye ikinci defa Süleymaniye 
kaleciıi Nuri geçti .Fakat bu sert 
harekete bir cevap verir gibi mü· 
kemmel bir hücum yaptık. Güzel 
paslarla Bulgar kalesinin önünde 
sıralanan muhacimlerimiz ara· 

ıında gelip giden top Eırefin gü· 
zel bir tütü ile Bulgar kalesine Ü· 

çüncü defa girdi. 

Bir iki dakika aonra ıebebiyet 

ÇOCUK 
5 numaralı bilmeced 

kazanan talililer 
Bet numaralı ve bet ıuali ıöı· 

teren bilmecemize bir çok karile· 
rimiz muhtelif cevaplar vermit· 
lerdir. 

Bu cevaplar içinde bizim tes· 
bit ettiğimiz tekle en uyıun ola· 
rak cevap verenlerden İstanbul· 
da Büyükadada Saip Muhtar Be
ye bir kol ıaab hediye verecefiz. 

Saip Muhtar Beyin kol ıaatini 
idarehanemizden almuım rica e· 
deriz. 

Doiru halleden diler karile -
rimize de aıaiıdaki hediyeleri ve· 
receiiz: 

Birer mUrekkepll kelemkaza11an 
2 talili karilmlz 

ı - P crtevniyal lisesi 8 inci ıınıt tale· 
besinden Nacı Safa, 2 - Gala tasaray ilk 
kısımda .Mustafa Hulkt Beyler 

Blr6r paket çlkulata kazanan 
25 tallll 

ı- Beyoğlu Ycnlçarşı caddesi 23 numara· 
lı hanede lsmııtl Adnan, 2 - ÜskUdarda 
Paşalfmanında numara 48 Neriman Arlt, 
3 - Çorluda Blzim kahvede Mehmet Ça
vu, oğlu Ahmet, ' - Ortaköy, Dere boyun
da Saim, 15 - Galatuaray llseııi 1148 nu
maralı O.sman Naci, 6 - Ortaköy Beateni
gAr Zıya sokak 9 numarada Muzaffer HU
ml, 7 - Galata.saray ilk kısım birinci sınıf
ta Oktay, 8 - Beyoglunda Taksimde 
Muhiddin, 9 - Sabık Senpoll§Crl talebesin
den .Matmazel Vartohl Baltayan, 10 -
Beyoğlunda Tozkoparan sokak Mehmetpa
ııa han Salt Aseo, 11 - tzmlrde Bornuvada 
Mehmet LUtfU, 12 - Ankarada Yenl~ehirde 
Feriha KAzun, 13 - Ankarada Mehmet All 
Bey kızı Nazime, H - Ankarada Rasim, 
115 - Samsunda Mustafa Hulki, 16 - ls
tanbul Çiçekpazarmda Naci, 17 - 1atanbul 
:PalıTcPaz&rıha& McıUne\ Hlllıılı, 18' - Nôvtn 
KO-zun. 19 - ;NRZIJ"!lıBııi ~o - Balatta Nazif 
Bey kW KAmfran, 21 - Eyilpte .Muatafa 
Bey zade Halil, 22 - Fatihte AU Rıdvan 
B. kerimm Feriha Bey ve hanımlar. 

- Numaraı 6 -
Bugllokn bilmecemiz heceler

den bir cllmle teşkilidir: tik· et· 
pas - ha - is· da • re • fer - ke • bir
se - bu • ni • li - se • me - dar • bi -
li - ves · lrnv • bi • gi • tlirk. 

DiKKAT 

Bu bilmeceyi hallettikten son
ra 1 - 2 • 3 · 4 - 5 numaralı bilme· 
celerin bal varakaları gibi bunu 
da aaklaymız. 10 tane olunca 
bunların hepsini birden bize 
göndereceksiniz. Doğru halle· 
denlere birçok hediyeler vere· 
ceğiz. Hem ·eğlence, hem isti
fade. 

mımı11ıuıııııı••-•••--••
verdiğimiz lüzvmıuz bir ceza vu· 
ruıundan Bulgarlar da bir Nyı 
yapmıya muvaffak oldular. Bunu 
atlattığımız bir iki tehlikeli akın 
takip etti ve maç bir akımmız eı· 
nasında Türk çocuklannın güzel 
bir galibiyetile neticelendi. 

DUıiince ler 
Dünkü maçı, güzel bir tertibin 

ne kadar muvaffak olacağını ıöı· 
teren yeni bir miaal diye kabul e· 
diyoruz ve kuvvetle kani bulunu· 
yoruz ki iyi tertipler, netice üze· 
rinde çok defa müe11ir oluyorlar. 
Takımı tertip edenlerle, cuma gü· 
nü hiç de parlak bir maç yapmı· 
yan komtumuz sporcularını ye· 
nerek futbolumuzun §erefini kur· 
taran genç çocuklarımızı hararet· 
le tebrik ediyoruz. 

A. Sırn 

Birer paket bl•kDvl le 

ı.t&nbul Çiçekpazarmda ~ 
da 89 nwnarada Kordo ToleJ'Or '
Kedlkpqada ll'ırm IOk&k il;-! 
Aııtru Kupan,8 - Çorum aıı 

vlye, ' - ı.tanbul Qedikpaf& clJldll" 
80k&k 8' numarada Keork Sl 

1 
.,,, 

Galatada Mehmet HllumetUO. JOll 
darda llıAnlyede tıı..n Bey ~ 
7 - bmirde Al1 Baha, 8 - J. 
tata beyzade Cemll, 9 - Ali aAol! 
FaUhte Ça11amb&da Tallt. 11; _, 
ıı.da Hlzmı Be7 km HUml)'et 
rad& Reftk Bey otlu Nevit. 11;, 
da HUmO, H - Adanada Naci 

dide, 15 - Konyada Ali, 1~.-=:t 
Yenlfehlrde S&mlye, 17 - zu
memurlarmdan. HUmll Bey klSI 
18 - lzmirde Şaziye Cemal, 19 ;; 
Rıdvan Bey kerimel1 KWterreıo. 
tanahmette Perlhan LAttll, 2'J ~ 
Jlk mektep talebesinden !zzet 
Şlıllde Bomontide Mustafa be~ 
24 - 1JskUd&l'da Ka.zmı,25 - 'f' 
SUereyya sineması civarında .Ali 
ve haıwnalr. 

Kart kazananlar 

Kartpostal kazanan tOO 
kariimizin kartpostal heci 
bu poıta ile adreslerine 
mittir. 

Rica 

Bir çok karilerimiz 
ve adreslerini muf as1&l y 

lar. Lutfen iıimlerinizi ve 

lerinizi vazıh yazınız. 

Dikkat 

lzmlr havaıtsl'IJ 
tilttln alımı 

Tüccarlar rekabete 
vermek İ•temiyor 

lzmir 6 ( Hususi m 
mizden ') - TiltOn inbi 
demi11te tOtDn mObayaas 

lamıştır. Fiatlar iyidir. M 
Milis havaHsinde de mO 
başladığı bildiriliyor. 
Akmak mıntakalannda "/... 
da baıhyacaktır. Seydi -JI I 
takasında mlibayaat defr."! 

mektedir. ' 
Kumpanyalar lnbiaa~~ 

dığı yerlerde tOUln al.... t 
bu suretle rekabette fi•~ 
ıelmesine mani olmaktı .--~ .... ~ .. , 

"Açlık yUrllyDe 
Londrayı t~rke 

Londra, 6 (A.A) - >.awJ; ._
11 

rUyücülerinin macer•11• ~ 
nuoa ermiştir. HenOJ J 
mıt oldukları yerlere 1" 
olan kafileler, trenlerle 
iade edilmişlerdir. 

Sabahleyin paytabtaa olll' 
d ıaolll•t .• ı.-ııt. noktaların a top ........::: 

may!şçiler, kafileler b~ .. -ıua 
• t Jerdir. t11yonlara 11tm 1 ait 

Çiler hususi trenler~ , eyae 
Ja11 mıntakalara 1 

dir. .- · 
Kargıtalıklar çıklll ela 

• • t 110alar 
line bıoaen ıı a . fijffbf• 
inzibat tedbirlen aha 
amafib hiçbir badi• 
memiıtir. 
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S...•auıenıinde r Harp sakatlarile SEYRISEFAIN 11 A•kerT Febrlk•I•• lllnl•rı 1 ZAYILER 1 
lfusfkf şehit yetimlerine Merkezi ıdaresı Gaıııtı töprlibıışı B262s Aıkeri Fabrikalar umum mü-

e san'atkArları Şntıe A, Sirkeci MllhUrd:ır zade ilan 2264<1 dOrlğü ticaret kaleminden: 
401 s icil numaralı arabacıhk 

v .ıikamı zayi etti o. Yenisini 
alacağımdan evvelkinin hükmil 
olmadığını ilan ederim. (5269) 

enıı Fatih askerlik şubesi reisliğinden: 

ı. Yeli "alışıyor Izmir. Pire. Iskenderiye 30 Ton Elektrolit bakır 
t ~ 1 - Kıtıamıı emvalinden ma· · 
•nbul 'k· , postası Yukarıdaki malzeme pazarlık 

te11aiyeti f ~usı . ı sanatkarları aşlarını almakta olan harp sa· (EGE) 8 ikinci teı· ıuretiJe 14·11·932 tarihinde saat 
ile ' . aıhyetıni günden gü- katlarilc şehit yetimlerinden her 

Ktnııletm '-t d' C . rin sah 11 de. 14 te ihalesi yapılacaktır. 
lbUt'k e" e ır emıyet ne suretle o~ursa olsun 931, 932 

Calata mumhanede lsmail oj'· 
lu A hmet. 

• 
1 itinası" • . d "k d f Trabzon Postası Malzeme takaı:1 hakkında çı-

•ıt İtleri ta r~n meslek hayatına senesın e ı ramiye e terine kan bilumum kararnameler ah· 
~ Sahibi bulunup ahiren sat• 

mış o lduğuın 792 No. lu otomo• 
biiimin pılakasının birini zayi 
ettiğimd~n bukmü olmadığı ilan 

~;. t nzım etmekle beraber ademi mUracaatlara dolayısile (Cumh1ırı·yet) 9 ikinci '·lmına tabı'dı'r. Bedelı' malın 
..- •r ft teşrin • 

liki ze.~· 8.0 da memlekette mu- dahili defter edilmiyenlerle harp kat'i teslimini mUteakip hiç bir 
tada,, ının tamimine uğraımak- sakatlarından devre muayeneleri çarşamba 18 de. Dönüşte Tire· gllna merasime tabi olmaksızın 

Bıa hHebiJe dereceleri tadiJe ujra- boluya da uğrar. derhal banka vasıtasiJe getirtti-
olunur. (5275) Mehmet Ata 

\ "'•ka ti yıp terfihe müstahak olarak de· 1 • M • p ı '1tıda B a a cemiyetin Beyoğ· zmır - eraın oatası rilecektir. Ta iplerin bu husustaki 
llllf2d2•"ı •a sokagw ında 40 nu- rece farklarmı alamamıt olanla· (M • ) 9 ·k· · t ıartnameyi g8rmek için Ankara 

lstanbul 4 üncü icra memur
luğundan : Bir borcun verilme• 
mesinden do l ayı mahcuz ve pa• 
raya çevrilmesi mukarrer beheri 
12 lira kıymetinde üç adet maa 
takım demir karyola 8-11-932 
tarihine müsadif salı günü saat 
11 den 12 ye kadar Fatihte 
Şekerci hanında açık artırma 

ile satılacaktır. Taliplerin mez• 
kür gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna 932 .. 

l. • •I 1 12 932 t 0 b0 k d h f ersın .1 ıncı ef· •oıııerJ merkeziode sık sık • · arı ıoe a ar a tanın rın çarşam· ve lstanbulda satınalma komis· 
"'ffır t~ Yerilmesi kararlaıtırıl· yalnız pazartesi perıembe gün· ba 10 da. Galata rıhtımından yonuna müracııatları. (5770) 
~illa' ılk konser lSnümUzdeki Jeri saat 9 dan 12 ye kadar kalkarlar. (5852) 
&.ı RGnu müracaatları. "'· 1\ saat ) 4 te verilecek-
4latu;~ser iki kııım olacaktır. 2 - On seneliklerini almıf 
•tkırı il Dıuıikinin tanınmıı san'· olan harp sakatlarına 932 ıene· 

•rınd sinden itibaren ikramiyeye müı· 
ht tı k an mürekkep bir he· tehak oldukları vekaleti celile 
!arını r llluıi kiı.inin güzel parça
,._. Çalacak, Zeki Beyin ida- tekaüt şubesi müdürlüğü zaiyat 
·qındek· kısmının 2-11·932 tarih ve 32· 
"fra ı cemiyet orkestrası da 9004 No. lı emirlerinde bildiri!· 
Ce~~a bir konser verecektir. miş olduğundan muamelitı sek-

"'llı•k'Ye~, . bu konserlerde bu- tedar etmemek Qıere on senlik· 
tlarak ıstıyenleri muhip aza lerini almış olan harp 11katları-

r., . kaydetmektedir. nm boş yere müracaat etme-
'-· llaıki san'atkarları cemiye· meleri. 
l "llıııb' 
• 11 ~ 

1P aza olarak kaydedilen- 3 - 931, 932 senesi ikrami· 
~ • bir lira taahhüt etmekte· ye almamıı olanların kayıt mu· 
~ Muhip azalar aylık taah· amelesi için yellerinde mezkur 
~bden başka bir ücret ver- senelerin ikramiyelerini alma· 
\ı..ı ~ cemiyetin her konserinde dıklarma dair resmi senetlerinin 
~ab·• ~·eceklerdir. ibrazı mecburidir. 

4 - Bu kabil kimıeler 30 
Fakirin aşkı te,rinievveı 932 tarihine kadar 

~ . yukarıda yazıla ıDnlerde mOra-
'\lCI caatla kayıt muamelelerini yap· 

,~n, buket, mektup tırmadıkları takdirde tarihi aıez· 
A "Ukat ve ceza! lıurdan sonra mOracaatları def-
"~ t terlerin vekaleti celileye ıBnde· 

''~' uryada bir sirkte kadın rilmiı olm11ı haaebile kabul 
~· tn bir hadise olmuştur. edilmeyeceği gibi baklannında 

~~:~tro Aversı iıminde bir lıat'I surette sakit olacağı men· 
~ ' sirkte Blacaman iımi faatları namına ilin olunur. 
-~, bir Hintli fakirmiı gibi 
' •lır yıpapalr, geçiniyor-
~ Oracl• Baatiata Sarelli iı· 
~ aüıel bir kadın artiate, 
\ tarafından bir buketle bir· 

lttta "ı~ktup gönderilmiş. Bunu 
'\ l• akir, bük etle mektubu 
\~ •damı tokatlamış. 
\,~ttde, Fakirin güzel artisti 
\ L' daha eYvel gönderilen 

?\ ~ttle mektubu da ele ge
~triye göndermek suretile, 

kadına blSyle ıeylar gön· 

i'\ eıini ib111 ettiii, fakat 
t'\'fe \dise tekrarlanınca, hid· 
0
'\ •pılarak getiren adamı 
""~ığı anlaıılmıf. 
'-...;.fileye verilen Fakir, to· 
ıı.~ tından yirmi şilin para 

~' ve yetmiş şilin tazmi· 
~küm edilmiştir. 

nıl!!l!lut:Pıııın ııııuııırınııaını ı ııınınıonıuınn 

Beykoz icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı bıciz •dilen 
koloray• •H•• pod•a k•emler .,. 
saire 7-11-32 saat 10-12 de ku· 
le dibinde ilya haliyon efendinin 
mağazesinde açık artırma ile 
paraya çevrileceğinden almak 
isteyenlerin satış yerinde hazır 

bulunmaları ilin olunur. (5258) 

K&11mpaıada Camii Kebir ma· 
balJesinde Tabakhane caddesin· 
de 11·9 No. lu bahçeli hane ile 
Panıaltıda Akbaba ve Bayır so· 
kağında 5 mükerrer yeni 68 nu· 
marala hanenin dahi hissedarla
rından olup halen ikaıaetgAbları 
meçhul olan Ayte, Hatiçe ha· 
nımlar ile Hamdi efendiye : 

lstınbul dördilnc6 icra memur
luğundan: Balidaki gayri men
kullerde 16 ıardan 6 tar hisse 
mutasarrafları Aptullah Şerif Ye 
Kizım efendiyle: itbu gayri men
kullerdeki hiııelerini Ruhi beye 
ipotek etmiş olduklarından 11-9 
numaralı hanenin 1420 lira ve 
5-68 numaralı hanenin dahi 1209 
lira kıymeti mubam111eneli olarak 
borçluların bi11eleri dairemizce 
ayn ayrı tartnameler ile açık 
artırmaya vazcdilmiı ve birinci 
artırmalarında borçluların hisse
lerine yüzer liraya talip çıkmış 
olup bu kene en çok arbra· 
nın üzerinde bırakılmak Ozere 
13· 11·932 tarihinde ıartnam~ 
leri divanhaneye talik edilerek 
29· 11·932 tarihine milaadif aah 
günü aaat 1 S den 17 ye kadar 
Dairemizde ikinci açık artırma· 
larının icra olunacağına dair olan 
ikinci açık artırma illnı hi .. edar 
olmanıı hasebiyle 930.9 doaya 
numarasiyle tarafınıza ilanen teb· 
lii olunur. (5259) 
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1 SB~!NJffi il 
ti KARADENiZ POSTASI ~I 

il Samsun == 

il 
•• vapuru SAL J İl 8 Teş.sani 
İi günü akşamı Sirkeci' den bare
ii" ketle (Zonguldak, lnebolu, A· 
1 yancık, Samsun, Giresun,Trab
!f zon, Sürmene ve Rize) ye azi-

l
:. met ve avdetle ayni iskelelerle 
Üny~ye uğrayarak avdet ede- .I 

cektır. =ı 
Ü Fazla tafsillt için Sirkeci i 
H Yelkenci Hanındaki acentalı· iı 

Ü 
aına müracaat. Tel: 21515 n . :: 

•• :::::::::: ı::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::ii 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POST ASI 
Muhalefeti hava dolayısile ha

reketi teehhür eden 

SAKARYA 
vapuru p l • 

7 Teı.•ani azar esı 
..... •lrfam ... t 15 ele Sir• 
k•ci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireaon, Trabzon, ve 
Rizeye azimet ve avdet ede-

cektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet hanı albnda acen• 
tahğına müracaat. Tele. 22134 

F atib icraaından: Alacaklı Be· 
~ir Efendiye Fatih aulh ikinci 
hukuk mabke111esinia 932·421 
Numaralı ilamile maa masarifi 
muhakeme ve icraiye ve ücreti 
vekalet 1921 kuruş borçlu Vefada 

da kovacılarda 134-131 Numa
rala dükkan ve hanede mukim 
iken baleP ikametglhının meç
huliyetine binaen ilanen tebligat 

icrasına karar verilmit olduğun
dan, tarihi illndan itibaren 5 
(Bet) glln zarfında itiraz ve icra 
ve iflAs kanununun 74 üncü mad· 
desi mucibince borcuna yetecek 

mal göstermeıi, aksi takdirde 
maddei mezki'ıre hükmü infaz 
ile takibatı icraiyeye devam olu· 
nacajı ilin o'unur. (5277) 

3UncUKolordu8abnalma 1 
Komisyonu lllnbra 

39 kalem alit ve malzemei 

baytariye pazarlığa kooulmuıtur. 
Pazarlığı tS - 11· 932 tarihine 

mOaadif sah gUnil saat 14 te 

yapılacaktır. Taliplerin aynı gün 

ve saatte teminatları ile birlikte 

Ankarada M. M. V. ıahnalma 
komisyonuna müracaatları. 

(1020) (5885) 

34 adet heaaran aandalya 

Fatih ıulh icrasından: Hasan 
efendiye barçlu Osman efendiye 
ait mahcuz bulunan berveçbi ba· 
11 otuz dört adet hezaran san· 
dalya ıehri halin 17 inci perşem
be günü saat 13 le aandal be· 
desteninde bilmüzayede sahla· 686 dosya numarasiyle müraca• 
cağı ilin olunur. (5272) at ları ilan olunur. (5273) 

Deniz Levazım Satınalma 

46,800 Kilo Ekmek 

170,000 " 
" 

11,196 " Süt 

Komisyonundan: 
Açık münakasası : 22 Teşrinisani 932 
Salı ıünü 11at 11 de. 

: Kapalı zarfla münakasaaı: 22 Teşrini· 
sani 932 Salı ~ünü saat 13,5 ta. 

ı Açık münaka1111: 22 Teşrinisani 932 
Salı günü saat 15 te. 

13, 140 ,, Sığır eti l Kapah ı.arfla münık11111: 23 Teşrini• 
2,632 " Kuzu eti ) 11ni 932 çarıamba iünü 1aat 11 de. 

28, 125 ,, Sıau eti ) Kapalı zarfla mUnak11111: 23 Teırini
l, 500 ,, Kuzu eti ) aani 932 çarıambe gQnü saat 13,5 ta. 

30,000 ,, Yaş sebze : Açık münakaaasl: 23 Teşrinisani 932 

11,000 " " 

çarşamba günü saat l S te. 
" : Açık milnakasası : 23 Teşrinisani 932 

çar,amba gUnU aaat 16 da. 
lstaobul ve Heybeli Deniz müessesatının efrat Ye talebe 

ihtiyaci olan yukarda cins ve miktarı erıakm hizalar1Ddaki gün 
ve saatlerde nıünakasaları yapılacaj'lndan ıartnameleriai f6rmek 
iıtiyenlerin her gOn vermeğe talip otanların da mDnakasa gUn 
ve saatlerinde aıuvakkat teminat ıqektuplarile birlikte Kasımpa .. 
ıada Deaiz Levazım .. hnalma komisyonuna mUracaatları. (5722) 
_:..~~~----------:-~~~~--::-:-~~~~~~~~~---

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
hanında - Görmek ve kiralamak 

-------• yurduna müracaat. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Hu keşidede l)üyük ikramiye 

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

Fırsatı Kaçzrma)1znzz 
iştirak 

TÜRKİYE. 
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Norveçyanın Halis Morina Ba ...... Yağının Baş Mahsulü 
Halihazırcla ı 

BAKER 
den bafka hiç bir maiaza ; 

bu kadar gllzel F ANTEZI YÜNLÜLER koleksiyonu, mnte· 
nevvi ve mDntahap TUHAFiYE çeıitleri ve zengin bir GÖM
LEK, ŞAPKA ve KRAVAT koleksiyonunu takdim edemeL 

AY AKKAPLARIMIZDA büyük bir tenevvü, YÜN BAT
T ANIYELER ve KRETONLARDA yliksek bir bnsnn inli· 
hap ve PULOVER, TRIKOTE JAKETLERLE BERELER 

üzerinde muhteşem bir kolekıiyon mevcuttur? 

Kadın, erkek ve kDçUk kızlara mahsus 

Hazır elbise dairelerimiz 
Elyevm Piyasanın en ıık ve en mlltenevvi çeşitlisidir. 

BlltOn dairelerimize bir atfa nazar ediniz. Sizin için biç bir 
mObayaa klilfeti tazammun etmeksizin Kemafiuabık En 
Milkemmel Mallan Her Yerden Ucuz satbğımıza 

kanaat kesbedeceksiniz. 

BAK ER 
Türkiyenin en eski ticarethanesi 

Eski ticarethanelerin en 
modern mağazasıdır. 

Beyoğlu lstiklil Caddeai No. 570 

Doktorlarımız 
Doktor 1 Ara Nlşanyan 

Muay~ehneıdnl Beyoğlunda Tokatllyan 
oteli yanında Mektep sokağında 35 nu

marada yeniden ktlşat etmiştir. 
Baataıanru her gün sabahtan akşama 

kadar kabul eder. 
Telefon: 40843 

oı, doktoru 
Arşak Sflrenyao 
Beyogıu letlklU cadde81 numara aoa 
Jlwr &partımam. Müracaat: Cuma pa· 
zardan maada her gUn 9 - 13 ve 16 - 17 

19 kadar. Telefon 40424 

Doktor 

Doktor 
Fuat Fehim 

CUmartNl - Puarteat - Çarpmtıa .. 
Per,embe g1lrılert Glledeıı -.ıra buta
larmı kabul eder. Çatalotıu. Zeki Bey 

(Sıhhl apartmıan) No 5. TeL 20164 

Doktor 

Kaplkyan 
Muayenebaneal: Sirkeci Muradiye 

caddeal No. 26 

Telefon: 2 1077 htanbul 

OperatBr • Urolog doktor 

Mehmet Ali 

n Z T. ti R K S A N' A T ~ S E R l 

Ç.llPRM.ARKA 
PiRiNCUNU FABRiKASI 

MOstahzaratı beynelmllel ser~lerde dalma fevkaJAd 
mGkAfat ve altın madalyalarla takdir edllmlştlr. 

PIRINCUNU (il• halinde) Memleketlmlzln medar1 lftlhar1 
.... ---Mercimek unu " hastahklirı mUteh11aaıatarının (86 ~ ... 

Bezelp ,, • (h11ata ve zarıflare) (mutlllka) ,,,,. 
Patatea " " tavsiye ettlklerl yalnız 

vuıat ,. " ( Ç A P A M A R K A ) 
Sair hububat unlarlle baha,.t. fabrikası mUatahzaratld1r. 

17 aeııe devam eden fabrilıacılık bayabma verdiği tecrllbe ve teklmlll neticesi IOD -:: 

makineler Ye fenni uaallerle vOcude gelen (ÇAPAMARKA) fabrika11 mnttahzarab e 
maaclillerile rekabet aabaamda nihayet muzaffer olmuı ~e aziz yurdumuzun piyualanDI W 
tan başa kaplamlfbr. 

Y avralarımzın; bOtlln ailenizin 11bhati her türlil teminata veren yegine 

APAMARKA 
Fabrikası must ahzarafını kullanmağa bağ/ıdıtı 

HER YERDE BULURSUNUZ 
Merkezi: 8efiktq'ta Kııdcali ÇAPAMARKA Fabrik111 Telefon: 40337 

Istanbul ve 1rakya 

Şeker Fabrikaları 
Tiirk ~onim Şirketinden : 

Alpullu ,eker fllbrlka•1111n ı•nbul depolarından lrrl.tal toz, Hndılrta we çunlda 
,ekerlerl atideki flatlarla her isteyene bin kilodan eksik olmamak .._. •111"9 

Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
Çuvalda küp, kilosu 38 1-2 klll'Uf 

Sandıkta küp, kilosu 39 1-2 
A. Kutiel T •ıradan vukubulacak ıiparifler yhde yirmiıi Pefİn ve mlltebakisi hamule senedi makabi 

idrar yollan bastalıklan mlltetıaum d ha D 
Eminönu (Sabık Karaka§) 1ıanma l &denmek Ozere er 1 ılnderilir. epodan itibaren bilcllmle masarif ve mes'uliyet 

',!araköy, Börekçi fınm karıwnda No. 34 
nakletmı,ur. cumadan maada her g11n teriye aittir. MOfteri istene ıigorta ettirir. 

Cilt ve zUhrevt ııaataııklar mUtebasmsı 

Doktor 
butaıarmr kabul ve tedavi eder. 

__________ _. Adres: latanbal, Bahçekapı 4 inen Vakıf Han, 4 Oncn kat, Telgraf adresi: 

Bahaettln Şevki oı, tabibi latanbul Şeker • Telefon 24470 - 79 
Mehmet Rıfat Babıali caddesi Meeerret oteli klU'flmDda 

A vnı Bey apart;manı 126 Sabahtan 
Akpma kadar 

Urolol • Doktor 
Feyzi 

Böbrek, meaane, idrar yolu butaiıklan 
mütehassısı 

BeJGtlu, I.UklAI caddesi EJbamra 
aputmaaıı No. 3 Her gUn öğleden eonra. 

TeL Beyoğlu 2836 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, sllllrevl ve tenastıı ha.stalıklan 
muteıı•uım 

Babl&ll caddeıd. klJte bqı Feyzi Bey 
baJ1 ııumara: '3. Sabahtan ak§ama ka

dar lıuta kabul olunur. 

Parla daı1llfUnunundan mezun 
Çağaloğlu Halk Fırkası karfısmda Sıhbl 

apartıman No. (7) 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadın b&atalıklan miltebuaıeı 

BeJ'Ollu tawcw cadde8I Rua ..ıareu 
YIUUDda No. '31: Tel B. O. 200~ 

Her gt1n qleden aonra 

Doktor - Operatllr 

Nuri Mahmut 
Dogum ve kadın lıaataltklan miltehuaaı 
Maçkadıa: Sil&hane caddeal Berna a
ııartmıam. No. 1. Telefon UM2 (t934) 

1 ıstanbul Belediyesi llAnları ı 
Eminönü Kaymakamlığından: Sahipsiz olara~ bulunup tahb 

muhafazaya alınan beygirin sahibi her kim ise bır hafta zarfında 
almadığı takdirde alelusul satalacağı ilin olunur. (5899) 

----· 1 LiRAYA 
Yüzü ile k11t tüyü yastık 

ı.taabalda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kut t0y6 fabrikaıın· 

da lmt tllyllnlla kilosu 100 kurut yOzG ile yorgan 12, tilte 
12 liradır. Kat t&ytbaden salon yutıkları ye kut toy& kumatı 

bulunur. Ankarada uh, mağazua : Saib Franko 

Telefon ı 28027 

istanubl inhisarlar 
Başmüdürlü{lünden : 

932 ıeneıi ikinci taklit Mllıkirat Bey'iye rubsaüyelerinin teb
diline bqlanmııhr. 30 Tqrinıani 932 tarihine kadar biUimum 
m&skirat bayilerinin yeni tezkerelerini almaları muktui bulundu· 
ğundan ellerinde mevcut bey'iye rubaatiyeleri ve nufus c&zdan
larile birlikte BatmOdDriyete mOracaatları ve mezkOr müddetin 
hitamından ıonra tezkerelerini teddil ettirmeyenlerden kanunu 
mabaaauna tevfikan iki kat reıim alınacağı ilin olunur. (5901 l 

KARYOLAvemadenleşya 121/ ı• Uke 
fabrikası 2 ıraya karyola ı 

Sirkeci Eblluuut caddeai Tel. 22652 
Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yayb, beyaz ilke ve muhtelif rcnk· ı 
lerde karyolalar hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiıtla Htıhr. Her türlü 
ölçüye göre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, &ellnlk Bon• 

mar .. •I ve Yerll MaU. PezAr1nda da aynı fiatla sauıır 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

!0000 Kilo Makarna: Pazarlıkla mliukaaaıı: 8-Teıriniaani-932 
Salt ıonu ... t 14 te. 

Marmara Uulibabri ve Moatabkea: mevki efradı için 24-Bi· 
rinci 1 eıria-932 tarihinde pazarlıkla m8aakaaa11 olup ta teklif 
edilen fiatlar mezkOr kamandanhkça pli g6rnlen makarnanın 
yeniden pazarlıkla mllnakaA11 yakarda yasılı p ve saatte icra 
kılmacajmdan talip olacakların muakkat teminat makbazlarile 
birlikte ~- Denls Lnamm Atmalma komİaJODUDA • 
mliracaatlan. (5817) 

VAK 1 

8el1eUt 1400 

6 aylık 

a ayWc 400 • 
ı aylık 180 • -llAn Ucretlerl_! 

Rumi Ulnlarm 1111' ,.tdl::.. • 
ncart lllDlarm bir .. _. d 
Tlcart lllDlarm bir ........ 

----KUçllk llA•W !.. ... 
Bir .,... ao Ud dlfall ,.. 

dOrt detul .,, .,. - --
ltQ ..,tdl U&D ............... .,,, 

nendir. DOrt •tiri ........... .-.. 
satll'lan bel ıcurattd 


