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k İyle, ilk mektep sıraların -
.. ~duğuınuz Osmanlı tarihin· 
I~ e bir fıkra vardı: Osman-1 

Rana Bey 
İnhisar Vekaleti işleri 
etrafır.da izahat veriyor 

Bulgar hükumeti 
Sovyetlerle siyasi 
Ve iktisadi münase
betler tesis ediyor 

"Lozan günü,, dün büyük 
merasimle kutlulandı 

l natının banisi sayılan Er -
~ı Gazi bir gün kırda aşireti 

lldan bir takım gençlerle be-

l' ieıerken uzaktan birbiri le 
1 

0~dlutuımuş iki ordu görm~ş. 

Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar hü
kumeti, M. Litvinofa bir telgraf 
çekerek, Bulgariıtanın Sovyet 

Üniversitede Rektör Cemil Bey bir nutuk söyledi, 
Lozan suJhünün iJmi tahf ili yapıldı 

1 ulardan biri hemen hemen 
llp \'aziyette imiş. Bunu gö
e arkadaşlarıyla birlikte koş· 
'Qayif tarafa imdat yetiştir -

u sayede mağlup tarafı ga· 
. Ba.lip tarafı mağlup hale ge-
~. l• ... -ı b" k ''leger mag u ıyetten ur-

Selçuk padişahı Alaettin 
~ a.ıkerleri imis. Ve Osmanlı 
Çiler· . . • . .. S l 

ının rıvayetıne gore e • 
ertuğrul Beyin kahraman

IUt lkıükafat olarak kendisine 
'1 Vermiştir. Osmanlı salta
ln temeli de bu beylik üzeri
l"ulrnuştur. 
i tarihçiler, Osmanlı salta -

il\ temelini böyle bir fıkraya 

Gümrük· ve İnhisarlar· Vekili 
Rana Bey .. 

Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan inhisarlar vekili Rana B. 
dün inhisarlar u.mum müdürlüğü -
ne gelmiş ve geç vakte kadar da· 
irede mefgul olmu§tur. 

Ruıya ile siyasi ve iktısadi müna
sebat tesisine hazır olduğunu bil
dirmiştir. 

Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar ha
riciye nazırı M. Batolof ile Sov -
yet hariciye komiseri arasında a
şağıdaki telgraflar teati olunmuş-
tur: 

M. Batolofun telgrafı: 
'.Son ze.manlarda lstanbulda 

Soyvet Rusyamn Türkiyedeki sa~ 
bık sefiri M. Suriç ile Bulgarista
nın Ankara sefiri M. Antonof a-
rasındaki ihzari mükalemeler ü -
zerine, e~asen as!rlardanberi Rus 
milletini Bulgar milletine bağlı -
yan dostluğa sadık olan Bugar hü 
kumeti, şimdiden mütekabilen se
fir izamı suretiyle Sovyet Rusya ~·t ettirirken hiç şüphesiz hüs

'~etJe Türk milletine bir fa -d (Devamı 9 unc·ı anyıfıınn 4 Uncu sUtunwıdal <Devamı 2 inci sayfanın 3 Uncu sUtununda) 
f erai vermek istemişlerdir. 

,:;ilet dersinin esası "Zaifle - --- • •• • ., . . • 
dıın etmek yiğitlik şanın- Senelerdenberı gormedıgımız sıcak! 

;,, fıarını milli düstur ola- Lozan sulhunun imzalandığı' 
i 'llıanh tarihini okuyanlara Termometre 38 e çıktı ıerefli günün dün on bir:nci yıl dö 
il etmektir. nümü idi. Bu miinasel>etle üni .. 

1

1 

~t • versite konferans salonunda mera· 
11~ ıtiraf etmek lazımdır ki 

~ llQJ Gaziye atfedılen körü- Memleketin her tarafında hararet derecesi hergün ıim yapıldı. 
e ~ :taif orduya yardım etmek b. A k . .dd z · k /d Hukuk fakültc~i ta lehe cemi ye-

~
,~ti. · de gö eri · t • ıraz daha artıyor; _n arada Şl et l asırga O U ti Lo:ıan gününü ilmi hayram ad· 
fı. gıbi ahlaki bir kıymeti ha- İstanbullular dün, senelerden det!iğinden merasimi la} ık olduğu 

l'ı!ıldir. Birbiriyle harbeden beri görülinemi, bir sıcağın ~~tın- ehemmiyetle hazırlamı§tı. 

Hazretleriyle Başvekil Paşanın 

büyük fot~ğrafları asılrr.ı§tı. Sa

londa iiniversite rektörü Cemil 

Beyle bazı mebuslar, üniversite 
profesörleri, talebe yer almıılardı. 

Saat tam on altıda I tiklal marşiy· 

le merasime batlandı. lltl dinle
nildikten sonra kü1'sÜye üniveuite 

du kar§ısında üçüncü tahaa da yanıp kavruldular. On gun • Konferans salonunun içi ve dı -
il ahlaki ve in ani vazife, den beri Havalar hayli sıcak gidi • şı bayraklarla süslen Tİ§, Gazi <Devamı 9 uncu sr-lfsnnı' Uncu atıtununda .~ 
~İin olursa harbeden ordu • yordu. Termometre otuzdan aşa- -----------------------------bı \_. - d" .. 31 d ·ı 33 ıı.,\' r,oırinden ayırmaktır. Sulh gı uşmu:o.r, erece ı e a-

ta,4 'ısı.tlığı etmektir. tki ta • rasınd~ -~nıp çıkıyordu. : alnı~ 
bırine yardım meselesi evvelkı gun hararet derecesı 34 u 

~:% bahsolunca bu ancak iki geçmişti. Halk deniz kenarları-
,j~tt hukuki vaziyetlerini iyice na, plajlara akın ediyordu. 

Tam isabetli bir endaht! 
Attığımız mermi hedefin bam teline dokundu! 

~k\'e tahlil etmekle ve yardım Fakat dün sabah erkenden so -
ilı ~!anların mensup oldukla· kağa çıkanlar havanın diğer gün- Günün birinde bir gazete çıkı - İşte bu tabii sualler, o gazete)i 
\ ~tın yüksek menfaatlerile lere nazaran dahasıcak olacağını yor. Çıkarken kendisini diğerle- görenlerin zihinlerini meşgul edip 
~~e ilir. Yoksa kim haklı, kim tahminde gecikmediler. Hakikaten rinden ayırt €t.sinler diye boynuna dwuyordu. Fakat her nedense 
~·· olduğunu bile düşünme - de İstanbul dün sabahtan itiba - müstakil levhasını asıyor. Bir o gazete kariJerinin mukad -

t~ll:tii körüne zahirde mağlup ren sıcaktan kavruldu. müddet bu hal devanı ediyor. der suallerine karşı cevap 
b~ tı bir orduya yardım için ı Gün ilerledikçe hararet dere - Sonra·birdenbire 0 levhanın kalk- \·eııniyordu. Meğer bu ga-

trıüdahale etmek sadece cesi yükselmit, 34, 35, 36, 37 tığı göıi.ilüyor. Fakat her neden- zctenin bu sukutu sadece bir 
)~t o~t değil, ayni zamanda ci- dereceyi bulmuş, öğleden sonra se, o levhanın yerine yeni vaziye- kayitsizlik eseri değilmiş. O sü -

ur. ise 38 dereceye kadar çıkmıştır. tini gösteıir bir işaret de konnıu- 1 kutun altında bir takım düşünce -
Mehmet ASIM Sıcaktan bayg' ınlıklar geriren bir a- Senelerden beri görülmemi§ olan yor. Herkes buna merak etmezi l ki E Ik" ·· b' · 

:J: • ? A b b t · · · r d er sa · ıynuş. vve ı gun ızım 
t ll.ııcu dam, çeşme başında serinlemeğe bu sıcak kar.§ıaında sokaklar ten- 1111 • ca a u gaze e nıçın ıp 1 a b' 1. . .. 

"1ı ııayrn:un 1 ıncı b .. ~tak"l 1 h t d l ır sua ıınıze cevap venşı, ya -•• sOtununda) uğraşıyor · halafmıı, işlerini bırakanlar ken- oynuna m~ 1 ev ası as 1 a . Y"·--· .. ·--• ... m ................................... : ... _, .. ,,_, .. ,, dilerini deniz kenarlarına serin sonradan nıçın bunu kaldırdı, de-

iizm e m Üsa ha kamız ye;1:~:k~=~:1::·:;k görü;en buz- '~.~:.:::'.::: .................................. :::::.~.~.'.:::: .. :.:~ .. :::::~:. 

~ b·· \lt,'•L """" ,,.. 
)>.. btıı.. .1UZQlc tnilsabaka ıo ~ 
·~d un gcnçliğ ktı mızı Agustos Cuma günü yapıyoruz. MUsaba-

'· •rabit'ı • e açı r. Her gün Ya M··a·· ı··~.. .. 1 k d · · ı .. 1.~ tsıni'l' " k' zt u ur ugumuze ge ere a resını-
.... «ard · :ı; arın ı ı:ayımızd ·· 

aki Tcsim a musabakamı?.a ait programı neşredcce-
geçen yıl yaptı<Yı m ·· b ~ f1 d • ız musa akada alınmış fotogra ar an 

birl&idir ... 

lu limonata, ayran, su aatanıar- Tramvay arabalarının sür' atleri artacak 
da bile gezmek, dolaımak takati 
kalmamı§tı. Herkes buz sah§ yer- -999 ~ lışt ~.-1: 
lerine koşuyordu. Saat on ikide L 
hemen hiç bir satıcıda buz kalma- şışt 
mıftr. Rüzgar on ikiye kadar lo
dostan esmiş, sonra yıldıza çevir
mittir. Sürati saniyede 10 metre 
idi. 

Geçen senenin en sıcak günü o
lan 23 ağustosta hararet derecesi 
ancak 35 dereceye çıkmı§h. 932 
yılının en sıcak günü olan 19 tem
muzda da hararet derecesi gene 
35 e kadar çıkmı§tı. Son beı se
ne zarfında en sıcak gün 929 yılı
nın 22 ağustos günü olarak kay
dedilmişti. O gün hararet dere -
cesi ancak 36 yı bulmu§tu. Dün
kü sıcak ise son senelerin sıcak -
larını geride bırakmıştır. 

(D·,·nmı O uncu &ayıfanın birinci ııUtununda) 

Tramvay Şirketinin 926 mukavelesinin feshi henüz Belediyeye tebliğ edilmedi. 
Vali ve Belediye reisi Muhittin Bey bu bahis etrafında Vakrt'a beyanatta bu
lundu. Muhittin Beyin beyanatından, Belediyenin tramvayların süratlerini art
tırmak ve kalabalığa mani olmak yolun da tetkikat yaptığım öğreniyoruz. Bele-

diye reisinin beyanatı 4 üncü sayıfamızdadır .. , ·· 



Fransız Cümhur reisine göre .. . ı 
F 

• '- Jı ••l l .. ·::::::1111111•1:111111ıaıa11 .. 111111111~ Yugoslavyada mal bırakan mulıacır d ransa, znata U ya arz1
1

! ReisicümlıurHz.ninı istihkakları tesbit edilecek 1 

. ! teşekkürleri Ankara, 24 (Hususi) - Hükumetimizle Yugoslavya araı 

Pe cı•nde ko~f:muqor ; lıtanbul, 24 (A.A.) - Riya· pılan itili.fname mucibince, Yugo:ılavyada mal bırakan Türk 
Y Y ~ seticumhuıı Umumi Katiplijin. daılarına tazminat verileceği malumdur. Maliye Vekaleti bll 

H den: 1 namenin tatbiki için hazırlıklara devam ediyor. Vekalet, 
fi Reisicuhmur Hazretleri 23 ı mal bırakan muhacirlerin istihk:ık ~arını tesbit, ıonra da ya 
ğ Temmuz bayramı ve Lozan ıü· : tev~i~tın niı~tini ~ayin edecektir. . .. 
i nünün yıl dönümü münaaebe.: ltılafnamenın aktınden sonra malıyeye muracaat eden Y....,..:ıw 
Ü tiyle bir çok zevattan aldıkları 1 yal~ Türk muhacirlerin adedi dikkati çekecek dereaede a 

hun ancak teaanüde dayanmak ıa Ü tel yazıaından dolayı teşekkür-:I Bu muhacirler, Yuıoılavyada bıraktıkları mallara mukabil 
yeıindc ıemeTe venbileceiini ve ; leTinin iletilmesine Anadj ~·t'."'izde metruk emlik verilmesini iıtemiılerdi~ .. F~kat me 
devamlı olabileceiini aöyedik • ): Ajansını tavsit buyurmu9lardır. hmızde Yuıoılavlardan metruk m d bulunmadıgı ıçm bu tal 

M. Lebrun, bir ziyafette Fransanın 
siyasi vaziyetini izah etti 

Clermont F errent, 24 ( A.A.) -J 
Bir ziyafette, Franaanın siyasi 
va2~yetine temas eden reiıicum • 
hµr M. Al bert Lebrun, F rantanın 
hiç ~ ir zaman heı ::-.::.o:ı~·a ve iha· 
ta afl>i hülyalar petinde· kot· 
mamıı olduklarını ve hiç bir mil· 
Jeti Avrupa camiası har:cine at • 

m&JI dütünmedijini yalnız bütün 
milltlerin tesanüdü ile ve her 
keıin haysiyetine riayet olunmak 
ıuretiyle ıulhu ist~mekte bulun • 
dulunu ıöylemittir. 
Şimdiki buhrar: esnasında sul • 

le M L b F ·h:m:rm:ı:::::ıı:::::m:m::ınım=:mı:m ııin iı'afoıa imkln ıörülmemittir. Maliye Vekaleti bu gibi 111 
n ıonra, • e run, ranıanın v. J /ı d. • ' 

ıulha bu teaanüt eaumı temin için AUŞQuQSl a ısesı terin haklannr temin yollarını ara :trrmaktadır. 

çalıımak~. olchıtunu .•öylemiıtir. lngiliz zabitlerinin ünifor· Değişecek defterdar /ar 
Fransa ııbı, beynelmılel muka • ld . Ankara, 24 (Huıuıl) - Defterdarlar araıında yapılacak 
velelere riayet eauına aadık olan masız 0 uklan ve sandahn l'kl · dü k b'ld' · t' D ~ · k d· ~ d ft el ı erı n ıımen ı ırmıt ım. egııece ııer e er 
bütün milletler bunu anlıyorlar. bayrak taşımadığı anlqıldı ,unlardır: 

M. Bartunun Prar ve Vartova Londra 24 (A.A.) - Havas -Ordu defterdarı Şeref Yozıat defterdarlıiına, İstanbul ta--·-... 
seyahaterinden ıonra Romanya ajansı bildiriyor: fettiılerinden Sadık Bey Çoruma, Çorum defterdarı Muhı•_.. _ _. 
ve Yuıoslavya milletlerinin ıöı • Sir Jon Simon, dün avam ka • Gümüthaneye, Niğde defterdarı Halim Bey Orduya, Eli ' 
termit oldukları coıkun tesahür • marasında Türk - lnıiliz hadi • terdarı Behçet Bey Balıkesire, Bahkeıir defterdarı Refik Bey 
ler, bunun birer delilidirler. seıi hakkında fU beyanatta hulun· ye, Burdur defterdarı Faik Bey Elizize, Ettki Siirt defterd 

--------------------- ı:ıuttur: yaettin Bey Burdura, Van defterdarı Nihat Bey Mardine, 
Amerikalıların Japonyaya bir hava "- 17 Temmuz tarihindenberi merkez malmüdürü Hakkı Bey Vana tayin edileceklerdir. 

hadiıe hakkmda alınan mütem • ı~·ı ""'/ı t t b .. d .. ı ··kl • 
hÜCUMU yapabilmeleri D8Sll kabildir? mim maUmıat, bu feci hadiıenin V l a e apu ve ŞU e mu ur U eri 

acıklı bir sui tefehhüm neticesi yapılacak değişiklikler 
Amerika hava ku'mandanlıiı, memleketin 
müdafaası hakkında bir rapor lıazırladı 

rilm~ktedir. Hiç olmazsa, Japon 
bahriyesinin ve havacılığının hü • 
cumlarına ma'"n .. kalıp mütee11ir 
olabilecek nokta olan Alaskada 

olduğunu göıtermektedir. Hadi • Ankara, 24 (Hususi) - Teflitinden aonra nakledilecek t 
se esnaıında zabitlerin üniforma· be müdürlüklerile vilayet tapu müdürlüklerinde yapılacak d 
ıız oldukları ve içinCle bulunduk· likler taadika aevkedilmittir. 
lan aandalm hiç bir bayrak tqı• Van tapu müdürü Vekalet emrine alınmııtır. 
madıiı anlatılmıttr. Vilayet, kaza tapu idarelerine ait olup suretleri umum 

Türkiye ıefiri, ıamimi teesıür• lükten iıtenen tapu kayitlerinin fotoğrafları mahallerine ı 
)erini izhar etmiı, bizzat Türk hü· mektedir. Şimdiye kadar 2400 kayit çıkarılmıttır. Umum 
kUnıeti de tee11ürlerini bildirmit· lükçe getirilen fotostat günde 2000 kayit çıkarabilecektir. 

V qinıton, 24 ( A.A.) - Bir 
harp vukuunda, memleketin mü • 
daf&ası hakkında yüksek bava ku 
mandanbğı tarafından hazırla • 
nan &ir raporda, düıman havacı· 

lrtmı, ~~erika bahrlyeıinl ber • 
taraf ;pl!~lecek bir baJirİyeye ve
ya hareket üıleri Amerika top • 
raklarmda veya civarda olacak 
bir orduya iıtinat etmesi icap etti· 
ii liylenmektedir. 

muntazam ve daimi bir üı bulun· 
durmak lazımdır. tir. Geçen cumartesi, Türk ıula. Venizelos ve Ceneral Plast•ası öl 

l'Jllda ~ Eli~ ~ , Bazıları, Alouten adalan tec • 

hiz edildiği 't:&kdirde • Japonya • 
ya ':artı ci..!di bir hava hücumu 
yapılmasının kabil olacağını zan 
etmektedirler. 

Rapor, bugün, ordu, bahriye ve 
sivil tayyarecilik emrinde olan 
hava ku.vetlainin ayni müdiriyet 
altında toplanma11 fikrini reddet· 
mektedir. 

Devonıhire harp ıemilenyle" bir megt~ bir sut/c;a3t ~ebek 
Türk torpito muhribinin ittirak et Atina, 23 (Huıuıi) - Muhalif mahafilden çıkan rivayet 
tikleri dini bir ayin yapılmıttır. M. Veniaeloa ale1hine matuf yeni bir ıuikast meydana çıka 
Türk muhribi hükumetinden al • Suilcutçiler, hazırladıklan ıuikaatı yapmak için M. Ve 
dıiı emir üze~ine denize bir çe • Franaadan Yunaniıtana avdetini beklememeie ve bunun iç~ 
lenk atmııtır. ıaya ıitmeie karar vermitlerdir. 

Türk kabineıi hadieenin kur • Bu mak1&tla •uikutçilerden biri, F ransaya ıitmif, ve or• 
bam ol.. +miılb sabitinin ailesi • raya çektiii tifreli telıraf üzerine arkadaılanndan üç kiti 
ne diyet olarak bir niibl .. •••• erdir. 

Rapor, miaal olarak Balbo filo· 
ıunun aeyahatini zikretmektedir. 
Bu seyahat, ıekiz yabancı devlet· 
te hareket üsleri, 11 ıemi ve filo· 
nun huırlanmaıı ile ıayeaine var 
ması araıında 33 ıünlük bir ha • 
zırlık icabetmittir. 

ği derpiş etmittir. Bu tertibatı öğrenen Venizeliıtler, derhal müstacel bir 
Raporda, Amerika ile ayni va· Franaada bulunan M. Venizeloıa keyfiyeti bildirmitler ve 

ziyette tecrit edimit bir halde bu· önünü almak için Franıız zabıtaıı na '!'eseleyi ihbar etmeıinİ 

Raporda, Amerika toprakların 
da lcifi miktarda hava üıleri mev· 
cudiyetinin idameıi füzumu bildi· 

lunan Japonyanın tayyareciliğini Bulgar hükumeti •Jlemitlerdir. 

bahriyeye merbut bir halde bu • Sovyetlerle siyasi Suikaatçiler, M. Venizeloıtan batka, Framıada bulun-' 
lundurmakta devam ettiği kayde· • • ~ .. diktatar Ceneral Plaıtiraıı da öld ürmeti tasarlıyorlardı. 
diliyor. Ve ıktısaaı munase- Fran11z zabıtaıı, vaki olan ihbar üzerine, oraya ıiden i11' 

-----------.-----_.;.- betler tesis ediyor çiyi tarauut albna almıı, vapurla Fransaya ritmekte olan 
Viyana hadiseleri Merınos koyunculuğunun ..- <Bat &an11 1 ıac1 l&7lfada suikutçiy_i ıöz hansin• almak icin •·,.Hbl" t "lmı~tır. 

mlJnaaebetile inkişafı için.. hük'1metiyle muntazam diploma· Gümrük memur farına Açıkta kalan js 
Ankara, 24 (Hususi) - Bursa, tik münasebat teıisine karar ver· Mu•olini, Almanya

yı protesto etmeği 
dütünüyor 

Londra, .24 (A.A.) - Daily He
rald ıueteai, Avuıturyaya mühim 
miktarda mevaddı infilakiye ka .. 
Çll'llUJ• tepbbüı eden Alman mil· 
11 -taJiıtlerinden bir ırupun ls
Ylp. aabJtuınca tevkif edilmit 
olmuma büyük bir ehemmiyet 
•-.eldedir. ltçi fırkasının ı• · 
aet.i &liyor ki: 

Ba knapun tevkifi Avuıturya 

Balıkeıir, Çanakkale mıntakala· 
rında Merinoı koyunculujunun in

ki9af1 etrafındatetkikler yapacak 

müteha11ıs heyeti bugün Bursa • 
ya hareket etti. 

-0--

Dahiliye Vekaleti binası 
bitmek üzere .• 

Ankara, 24 (Huıuai) - Yeni 
Dahiliye Vekleti binası i~aatı 
bitmek üzeredir. 18 Eyltlde Dahi· 
liyece teaellUm edilecektir. 

aruiainde ,apılan tethit hareket- l!l!!!!!!!!! ___ l!l!!!l _______ l!!!!I 

!erinin•• DUİ propaıandalarınm kuvvetle muhtemeldir. Vakıa M. 
Alm&DJ&•an ıeldllini bir defa Dolfuımilletler cemi1etine mUra-

daha orta1a ko:racalc Ye &JDi zaman caati tercih etmektedit. Fabt M. 
da ATtUtarJa bat•ekiliae Anı • Muuolini Alma..,anm CeneYrede 
barJÜ• nui faaliyetinin teYkifi balunmadıiını ileri ıiirerek buna 
için bir teJler J•pılmamu M. Mua- itiraz etmektedir. 
10llniden bir kere daha iatemek 
fırsatmı verecektir. Viyana, 24 (A.A.) - Zabıta, 

Bütün bu itlerden çok sıkılan müfrit ıoıyalist vekomünistlerden 
M. Mauolininin pek yakmda Ber· bir kaç yüz kiti tevkif etmittir. 
lin nezdinde mütterek bir proteı· Bunlar muavin poliılerin muhafa
toda \u!unmak huıuıunda diğer zası altında büyük bir mektebe 
devletlerle iıtiıarede balunma11 hapaolunacaklardır. 

mittir. 
Katiyetle kaniim ki, bu ıuretle 

tesiı edilecek olan münaıebetler, 
milletlerimiz araıındaki doıtluk • 
ları takviye edeceti ıibi memle • 
ketlerimiz beynindeki iktıaadi mü 
naeebetlerin inkipfına da medar 
olacaktır. 

Tekrimati faikamm kabulünü 
rica ederim komiaer hazretleri.,, 

~ t. Litvinof !U cevabı vermit • 
tir: 

"Sovyet hükmeti, iki hülribnet 
arasında orta elçiler teatiıi 1Ureti 
ile Sovyet Rusyaile ıimdiden mun 
tazam diplomaıi münaaebatı te • 

ıia için Bulıar bükUnıetinin ver • 
mit olduiu kararı iblağ eden tel· 
ırafnamenize memnuniyetle müt· 
tali olmuıtur. 

Sovyet hl:ki'metinin kendi ar • 
:sulanna ve iki memleketin ve 
ıulh davaıının menfaatlerine uy· 
ıun olan bu teklifi maalmemnuni· 
ye kabul etmekte olduiunu bil • 
dirmekle mahzuzum. Bu ıuretle 
iki memleket araıında münasebat 
teıiıinin milltlerimiz arumdaki 

verilecek ikramiye memurları 
Ankara, 24. (Huıusl) - Güm· Ankara, 24 (HuıusO / 

rük ve lnhiıarlar vekaleti gümrük iıkin kanuı:u mucibiıs" 
memurlarına verilecek ikramiye • kalan 23 memurun yeoidl 
fer meselesini tetkik etmektedir. leri yapıldı:. 
Gümrük bqmüdürlüklerinden Hususi idareler biit 
gönderilen listelerin sonu alınmı§• Ankara, 24 (HuıuaU / 
br. ikramiye alacak memurların liye vekileti, buaual i ~--
adedi bu liıtelerin tetkikinden çelerinin tetkikini bitirdt. 
tonra anlaplacakbr. edilmek üzere Vekillet 

doıtlulun tak•iyeıine ve iki mem· 
leketin iktıaadl miinuehetlerinin 
inld .. fma badim olacaiı fikrini • 
ze tamamiyle iıtirak ederim. 

Tekrimatı faikamın kabulünü 
rica ederim nazır hazretleri.,, 

Biz tavaaaut ettik 

ıeYketti. 

- Ölüme 
Susayao 

Göo 
Arkadapmıı ~ 

.. V AKIT" için h&SıtlaC119" 
bir •ık macera ı oınaıudlt• 
kında tefrikasına batb>" 
eterde. okuyucu'.anll'I' 
her teri bulacaklardır· 

Sevda, lw kaçınnA• 
trika, her oku)'lna tatll 
can verecek ıUsel bir 
cdilmittlr. 

Ankara, 24 (Huıusı) - Bulıa• 
rittanm, Sovyetlerle ppmak. ia
tedili itilafa tavuautumuzu rica 
eltili hakkındaki haber üzerine 
Hariciye Veklletinde tahkikat 
yaptık. Salahiyet aahibi zevat bu 
huıuıta bir tey aöylememektedir· 
ler. Huıuıl olarak duyduğumuza 
göre, Bulgariıtanın, tavuıutumu· 
zu iıtediii doirudur. ı .. _______ ~ 
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SOHBETLER -·--····. . .. ···----
Sıcak 

ın hakimiyeti • k• •n S · k b. d 
d k · Misafir tayyareciler 200bın ışı-, anayı me te ın e eme tır • 

Sıcağın, asap üstündeki tesiri ma-
1\ım. Sinirler geriliyor ve İnsan, se • 
bepli, sebepsiz, aağa sola çatmak isti
yor. Amma diyeceksiniz, ki: Bu dedi
ğin doğru olsa, hararetin kırktan aşa
ğı dütmediği, elliyi boyladığı tark vi
layetlerimizde, kavğanın ardı ı&rkası 

kesilmemesi lazım gelirdi. Hayır, Öy· 
le değil, oraları övleaine ııcak ki, İn· 
san kavğaya değil, kımı!damağa mecal 
bulamıyor. Hem, oralar halkı o hava
ya ahtık. Halbuki biz öyle mi ya .•. Bo
ğazın püfürpüfür esen rüzgarına, Mar
maranın serin meltemine bağır açıp, 

serinde oturur insanlarız .... Derece bir· 
den bire33, 35, 37 çıktı mıydı, biz de 
çileden çıkıyoruz. Herkeate: Var mı 
bana yan bakan! ~;bi bir hal var ..• 

.~~ tetkik cemiyeti umumi 
--~ Necmi Bey kurultay 

'-ıııederken dili.n alacağı iı
lb .de babıdti. Dedi ki: 
.. ~ ... ııtdahl..riyle ilk ve orta 
~ ıtılahlan ayn ayn mü • 

_.....__, dır. Beynelmilel bilgile-

~Yİ tekniğinin umumileıtir
Jeri kurmak gibi bir dava • 

ı: ... .' Bir milletin lugatinde bu
. "'lttlerin hepıinin havatta ya· q . 
lı....p etrnez ve ya,atn:.ağn çnlıı· 
..,,. bir iddiadır. 

Necmi Beyin bu ıözlerin
dili"i" yarını hakkında fÜphe 

•erilrnit bir cevap görüyo
~şılığa ) alnız kıymetli bir 
tarafından ileri ıürülmesin

~ dil i9leri üzerinde salahiyetle 
t'lrıuı bir cemiyetin dilinden 

tlrn.ırndan dolayı ehemmiyet· 

Necmi Beyin ihtiıaı işleri, 
lar, beynelmilel bilgilere 

,._. __ "n dilimizdeki mevkileri 

• • • 
to.y,I bir kıymettir. Kelimeler 
·. loıyal müe11eıeler gibi bir 
~Yasarlar. Sonra Fosil hali-
• \' av~ı yavat manalarmı de· 
' l'f ihayet bir müddet sonra 

elan çekilip ciderler. Bü • 
· ölmüı ve halk arasından 

ola" dille.· ölü diller arasına 
cliıler hayatta değil, ancak 
'-nnda yaıar!ar. 

,._·~-·ı dili" dediğimiz dil de yal-

~plannda yatamıı bir mil
dili olamamııbr. 

~eti bu ölü kitap dilinden 
· $,, diline geçmek için yapı
l'~ ani ölü luıat k'llimele i 
~ta Yaıayan, halkta kökü o· 

r.. fll~·ııı...dilinCfe yeri bulunan kelime· 
dil ülküsüdür. 

lı.!ka W. tabirle ifade etmek 
. • diyebiliriz ki. Türle dili in· 
~· hukı.•k, iktisat inkılap· 
• ,,_,çası ve onlan bütünleş-
"tİ) "f d "d" · •n bir tuurun ı a csı ır. 

~ Llllcuk, siyaıet nasıl yaşa· 
~ iletin arzulannı ifade edi -
• ~ Yaıayan halk kelimelerile 
• . ile tabak:ısınrn dildeki h:i· 
~~mlıyacaktır. 

11lkdap kendi 7.ıc!dına mü
"tlc İllkiııaf edemezse, bir di

-.•afı da ölü dile müsaade 
>tsa.l'ak i'eri hamleler vücuda 

sı;; sabah dokuzda Bük
reşe hareket ediyorlar 
Şehrimizde bulunan Yunan 

tayyarecileri, dün Kolordu ku -
mandanlığınr ve vilayeti ziyaret 
etmiı~erclir. 

Müzeleri ve bir gün evvel gez· 
meğe fırsat bulamadıkları camile-

ri, abideleri gezmitler ve öğleyin 
yemeğe Perapalas oteline gelmif· 
lerdir. 

Otelin salonu, büyük 
Türk ve Yunan bayraklsriyle tez· 
yin edilmittir. 

Tays.reciler, dün öğle yemeğini 
müteakip, gene hafif bir pin • nik 

levazımını yanlarına alarak, Bo • 
ğaz ve Marmaray.a motörle bir 
gezintiye çıkmı!lardır. 

Aktam üzeri Büyük adaya git • 
mişler, akıam yemeğini orada ye· 
dikten sonra tekrar otele dön • 
müşlerdir. 

Tayyarecileri, Tayyare Cemi • 
yetimiz erkanı izaz etmekte ve 
mihmandarlıklarını yapmakta • 
dır. 

Yunan tayyarecileri, memleke· 
timizde kald!kları günler zarfın • 
da gördükleri alakadan çok mem· 
nun olduklarını söylemiflerdir. 

Bu sabah saat dokuzda Yetil • 
köyden kalkarak, Bükrete gitme
leri mukarrerdir. 

Tayyare zabitleriyle birlikte 
gelen Yunan gazetecileri Atina • 
ya döneceklerdir. 

Hangi vilayete? 
Belediye reia muavini Hamit 

Beyin, timdi de Gireaun valiliiine 
tayini söylenmektedir . 
~ 

Fırka umumi bürosu 
şehrimizde 

Sergiyi gezenlerin sayısı 
bu rakamı buldu · 

Sergide tuval~t tazeleyenler .. 

Yerli mallar ıergisine olan rağ
bet elan hararetini muhafaza et· 
mektedir. 

s~rgiyi, açıldığı gündenberi ge
zenlerin sayısı 200 bine yaklat • 
maktadır. 

Büyük kapıdan giren halk, gü • 

nün muayyen ve tehacüm itiba • 
riyle en hususiyeti haiz saatlerin
de, bir müddet sayılmakta ve bil
ahare bunların vasatisi alınmak 
suretiyle ziyaretçi sayısı tesbit e
d ilmektedir. 

Hafta içinde, pazardan maada, 
günün en kalabal•k ıaatleri dört· 
ten sonradır. 

Serginin eğlence ve kahvekıs • 
mı, tamamen ayrı ve adeta bir 
lünapark ve müıtllkil gailno ha -
linde ve ıünün her hangi aaatin· 
de metsul bulunmaktadır. 

Türk dili Tetkik 
cemiyetinde 

Cumhuhiyet Halk Fırkası umu· Merkez bürosu yarın Dol
mi merke~ ~ürosu dün Ank_ara • mabah ede toplanıyor 
dan gelmııtır. Recep Beyın de Ç 
bu hafta zarfında gelmesi muhte· Dolmabahçe sarayındaki husu· 
mel görülmektedir. si dairelerinde çahtmakta olan 

--o---- Türk Dili Tetkik Cemiyeti mer -

Başıboş köpekler 
gene çoğaldı 

Erenköyde kuduz bir köpek iki 
çocuğun bacağını ısırmıttır. Bele
diye sokaklarda dolqan hafı bot 
köpeklerin hemen öldürülmesini 
,übelere tekrar tamim etmittir. 

.. HIUtlttlltttl-.tfflUAllN•Ulltl • llllNll ................ lfllMNMIWllllCI'° .............. 

tanımadığı kıı.ynak!ardan b:.ı!up çıkan

rız. Bu suretle canlılığım kaybetmiyen 
yaşayan dile layik olduğu yeri veririz. 
Dil inkılabı böyle canlı bir harekettir. 
Canlı bir millet davasının tahakkuku 
hayal ile olamaz! 

Sadri Etem 

tesbit ediyor. 2 - Yunan tayyare za
bitleri ıehirdcki ziyaretlerine dün de 
devam ettiler. Tayyare cemiyetini gez-

kez bürosu, yarın ikinci reımi 

toplantısını yapacaktır. 
Şimdiki halde, gelen elli kadar 

tez tetkik edilmektedir. 
Bir kısım tezler hakkındaki fi · 

kirler, yarın, toplantıda söylene
cektir. 

~~~~o>--~~~ 

Kazım Paşa Hz. Y alo
vadan döndü 

Evvelki gün Yalovaya gitmi, 
olan Büyük Millet Mecliai Reiıi 
Kazım Pata Hazretleri, tehrimize 
dönmüılerdir. 

diler. Burada Yunan zabitlerini tay -
yare cemiyeti erkanı arasında. Cemi
yet binası önünde görüyorsunuz. 3 -

Dün, talebelerin eserlerin
den,güzel bir sergi açıldı 

lstanbul aanayi mektebi 3 ağuı· 
tos cuma akıamına kadar devam 
etmek üzere kendi binasında çok 
zengin bir sergi vücude ıetirmi•

tir. Dün açılan bu sergi üç pav
yondan mürekkeptir. Birinci pav· 
yon da ihzari birinci sınıf rn, ikin· 

ci ve üçüncü pa.vyonlarda ise tek
nik sınıfların yaptığı itler bulun • 
maktadır. 

Sergide bilha11a nazarı dikkati 
celbeden ~tya arasında mektebin 

demircilik, modelcilik ve elektrik 
şubeleri talebeleri tarafından ya· 

pılan redresörler, motörler, mask· 
aplar ve radyolar; marangoz fU· 

besi tarafından yapılan çocuk o
dası, mutbak, yemek, yatak, 
misafir odaları takımları; tesvi • 

ye şubesi taraf ır.dan yapılan muh 
telif tesviye aletleri bulunmakta • 
dır. 

Bütün bu e~ya mel<tebin labora 
tuvarlarında talebeler tarafından 
yapılmıtbr ve maliyet fiatına ıa· 
tılmaktadır. 

Dün sergiyi gezenler arasında 
bulunan vali v~ belediye reiıi 
Muhittin Beyle vali muavini AH 
Rıza Bey, takdi .. Jerini ıergi hatıra 
defterine kaydelmitlerdir. 

Sanayi mektebinde 285 taleh'! 
vardır ve bu sene 35 talebe me • 
zun olacaktır. 

~~~ ........ o~~~~ 

Veremle Mücadele cemi· 
yetinin gezin~isi 

lıtanbul veremle mücadele ce • 
miyetinin Eyüpte yaptıracağı ve • 
rem dispanseri masarifine karşı • 

lık olmak üzere tertip ettiği meh
tap gezintisi yarın aktam Şirketi 
Hayriyenin 71 numaralı vapurile 
yapılacaktır. 

Vapurda bir caz ve alaturka 
muıiki heyetinin bulunması, bil • 

ha11a büfenin zengin ve çok ucuz 
olmaıı itibariyle gezintinin bu yıl 

yapılan tenezzühlerin en güzelle
rinden biri olacaiı muhakkak gö
rülmektedir. 

-0--

Hamdullah Suphi Bey 
Evvelki gün Ankaradan tehri • 

mize gelmit olan Bükret elçimiz 
Hamdullah Suphi Bey dün Yalo

. vaya gitmi9tir. 
~ 

Yugostav elçisi 
Yugoslavya elçisi M. Y ankoviç 

dün Ankaradan ıehrimize gel • 
mittir. 

••• 
Dün akşam arkadatlar, Modaya gİ· 

diyorlardı. 

Ben, sıcak olduğu için, Fener sta· 
drna gitmedim. Bet buçukta, evimde, 
radyomun batına geçecek ve Fener • 
Viyana maçını dinlediğim cibi, Betik· 
tat • Viyana maçını da dinliyecelc ve 
seyretmit kadar olacaktım •.• Bu zevki, 
Moda seyranına feda etmedim. "Eve 
gittim, radyoyu açtım ... Gürü!tii .. Rad 
yo, Betiktaf - Viyana maçmı verme • 
di ... 

Haydi bakalım, geliniz de kızmayı. 
nız... Bir maçın tafsilatını dakikası da
kikasına veren radyo, neye öteki ma• 
çın taf ıilatını da dakikaar dakikasına 
vermez? ..• 

Göliede 35... Yaprak lmmldamı • 
yor ... Radyoda maç yok ... Ve arkadaı· 
lar Modada, deniz banyosunda eğleni
yorlar, kayıkta ceziyorlar, buzlu bira 
içiyorlar ... 

Ofkem ertesi güne kadar sürdü ... 
Ertesi cün hava biraz daha bunal

tıcıydı ••• 

• • • 
Sıcak esen riizgar, havaarzlıktan da 

fena. •. Ter, yıvııık bir nesne oluyor. 
Herkeste bir düşünce var: Ne yap

sak ta serinlesek? Nereye gitsek te 
bir azıcık olsun sıcaktan kurtulıak? .• 

Kuyu suyu ile kezzap revaçta .. Li
mon tozu fiatleri muhakkak yük • 
selmiıtir. Öyle ya, millet durup din -
lenmeden limonatıı, gazoz içiyor ••. Fı
çı fıçı acı kuyu suyu, bir miktar kez • 
zap, bolca teker, nedir o? Gazoz!-. Bir 
miktar boya, bolca limon tozu, nedir 
o? Limonata!.. 

Bomonti fabrikasının mazereti bü
yük: Sütleri ıudan kurtaramadımz, biz 
nasıl su kablmamıt bira aatanz? Di • 
yor. Peki, ya içine kattığrmz afyona 
ne dersiniz? Buna diyecek bir ıeyleri 
yok: Allah: Diyorlar ... ..... 

Görüyorsunuz ya, ktzacak sebep, 
çatacak vesile anycrum.- Amma ara
maia da hacet yok... Göz önünde ne• 
ler var neler .•• Bunlar yetiımiyormut 
"ibi, insanın ayağına da yolluyorlar-· 
Bu sıcakta mintan yakası dar, kravat 
cendere geliyor ... Göğüs bağır açık o
tunıyoruz .•. Derken bir davetiye: Bu 
ıec:e. Perapalas aalonlannda verilecek 
ziyafeti huzurunuzla tereflendirme • 
niz.. Elbise, frak veya smokin .. . 

lnsaF yahu ..• Ölüyoruz yahu ... Ko-
ca latanbulda, canım Marmara kena • 
larında ziyafet verecek ' yer kalmadı 
mı? ••• Sahillerde bahçeli otel. gazino 

S@llml tnet 

CLUtten aaylfayı çevlrlrılzl 

Saneyi mektebinde bir sergi açıldı. 
Sergiye ait intibaı teıbit eden iki fo
toğraftan birisi sergiden bir kö§eyi, 1 

diğ~ri. sergiye çok güzel ve muvaffa• 
kiyetli eserler teşhir eden Sanayi mek
tebi talebesini göst:riyor •• 

• 
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Bir ahlak kaidesi 
(Başmakaleden devam) 

T r.amvag şirketi mukavelesinin feshi henüz Belediyeye tebliğ edilmedi 

Tabii bu sözleri ıöylemekle Er
tuğrul Gazinin vaktiyle niçin Sel· 
çuklara yardım etmit olduğunu 
tenkit etmek istemiyoruz. Eğer 

taritii ahval ve !erait iyice tetkik T b 1 • • ' ti • ı· 
edilirse her ~a!de görülece~tir ki ram vay ara a arının sur a erı ar ı-
Ertuğrul Gazının harbe mudaha .. 

!~::~ ki:~:;;::ıı:!0\:::'ı.:~ rılacak; kalabalığın önüne geçilecek 
mutlaka iyi bir hesap ve plin 

mahsulüdür. :·1nız ~nu _hiç dü· Tramvay bilet fiyatlarının Ticaret odaları hayat bahalılıg~ ı 
§Ünmeden maglup vazıyetınde o • 

lan bir orduya yardım etmiı diye endekslerine göre tesbiti kararlaştı; fia tler enecek 
göstermek ve bu tarzda bir yar • 

bilir. Heyeti Vekile kararı ıirke

Avam kamar:asınd• 

lngiltere, hava kutJ 
itibarile beşinci 

ceye mi aüşlii 
Londra, 24 '(IA.A.) - J.ı• 

mnrnsında söylt:diği bir nu1 

vl\ nazırı Lord Lonaondcrtf 
Curr.a Avam 'kamnraı;ır.da M· 
tarafından fb1Hlin!cn be~ scrı 

planını ve ~ngiltercnin lhnvıı 
rini arttırmasının -sebepleriııİ 
miştir. 

Nıuır, mesai (ırkasına mt 
halifler tarafından, silahları 
konferansı neticelenmeden 
ile yapılan son cörüşmcler 
İngiltere kabinesinin silah 
ni arttırmak hususunda vcrlii clımı milli bir ahlak nümuneıi 

saymak büyük bir hatadır. Bina· 
enaleyh bizim terikit etmek iıte • 
diğimiz ıey, Osmanlı tarihini ya· 
zanların vaktiyle yanlı§ bir ahlak 
prensibini Osmanlı tarihine temel 
gibi göstermeleridir. Bu itibarla 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti yeni 
nesiller için yeni tarihler hazırla
makla büyük bir isabet göstermiş
tir. Bununla beraber, gariptir ki 
bazı muktedir bildiğimiz mektep 
muallimlerinin hali çocukluğu • 
muzda hepimize telkin edilmit ~ 
lan yan hı fıkraların tesiri altında 

Tramvay Jİrketinin 926 muka ·ı 
veleıinin feshedildiği henüz be • 
lediyeye tebliğ edilmemi~r. Bu
günlerde Dahiliye Vekaletinden 
bu hususta tebligat yapılacağı an
latılmaktadır. 

tı. 923 mukaveleıinde ise, muka·ı 
vele müddetinin bitimi 962 sene
sine kadardır. 

926 mukavelesi feshedildiğine 

göre §irketin imtiyaz müddeti 22 
seneye inmektedir. Bundan baı· 
ka 923 mukavelesine göre hükiı -
metin şirketi ıat!n alabilmesi de 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü, 923 
mukavelesine göre satın alma 
müddeti gelmiJ, halla geçmi!tir. 

ra tesadüfü mutnzcımmın ~ 
rirc hükumet namına ceva1' 

te tebliğ edilir edilmez 923 mu -
kavelenamesinin tatbikine başla· 
nacaktır. 923 mukavelesinin tat- tir. 
biki demek 923 teki bilet fiatleri- Lord Londonderry, harP 

lngiltcı·enin dünyanın .en kıl 

old~klarını, hatta bu fıkraları 

milli ahlak prensibi teklinde mat-

buat ıayıfalarına naklettiklerini 
görüyoruz ve bundan dolayı bay
ı-et ediyoruz. 

Umumiyetle ahlak prensiple • 
rinde :unutulmamak lizım ıelen 
cihet ıwiw: Her hauci bir hare-

ketin ahlaki faz ilet olabilme· 
ıi için bir düşünce ve karar neti
cesi olması icap eder. Bir adam, 

diğer ltir adama büyük bir iyilk 
yapabilir, yabJ,1t memleket he.abı-

sa :>l"I. >t~JJ. ı :.1_ ıL. 1. ...1 c1-ı-
na DUY IK""'J)lr "J yaaM va\ll\lllU! 

olabilir! Eğer bu iyilik ve fayda 
bilmiycrek, dütünmiyerek, iste -

miyerek olmuflA hi~ bir ahlaki 
111ahiy.eti ~oktur. Gene bunun gi

bi., bir adam dütünmekıizin zaif
lere yardım ediyorum diye hare -
ket eder"e en gay,ri ahlaki fena -
l~lara :vuıta ve ilet olabilir. 

Nihayet tayyare piyankoıun • 
dal) bir kaç yüz bin lira kazanan 
bir adam nasıl ze~in olduğu 
halde iktısaden faziletli bir adam 

Vali ve belediye reisi Mu'hittin 
Bey, dün bu mesele hakkında de
miştir ki: 

"- Resmen hiç bir haber almn· 
dnn. Gazetelerin Jle!rİyatrna ha· 
kare.le bir JeY ıöyliyemem. Yal • 
nız 9ehir için güzel Ye iyi netice
lere Yarılmasını temenni ederim. 

Tram~ayların ıüratini arttır • 
mak, kalabalığa mani olmak tek
nik hir ittir. Bu huauate. tetkikat 
yapılmaktadır.,, 

Muhittin Bey, otobüs imtiyazı 
meselesi hakkında şunları ıöyle -
mittir: 
"- Belediye otobüs İ§letnıek 

jıptiyazını üzerine alıyor. .Bu hu
ıustaki formaliteler yakında biti
rilecektir. Otobüs İ§letmeıi imti· 
yazından ne suretle istifade edile
ceği henüz düşünülmemiştir.,, 

Diğer taraftan, aldığımız malu
mata nazaran tramvay şirketinin 
92& mukaveleain\n feshi demek, 

923 mukavelesine riicu demektir. 
Yalnız tramvJly ücretlerinin ne ka 
dar ineceği, yapJlacak hesaplar 
neticesind~ belli .olacaktır. Şir • 
.ketin mukavelesi 9?.6 mukavelesi 
ile 990 ı&enesine kadar uzatılmJş-

Yüksek 

Şirketin dokuz senedenberi al
dığı fazla paraların ne kadar tu· 
tacağı henüz kati surette belli de-

ğildir. Bununla beraber şirket, 

Fatih - Edirnekapı hattını yap· 
mış ve belediyeye ae istimlak pa-

rası olarak yüz bin lira vermittir. 
Bu para ile Fatih - Edirne kapı 
hattının masrafı mahsup edile
cektir. 

nafta vekili Ali Beyin 
beyan ah 

Diğer taraftan Nafıa Vekili Ali 
Bey de, tramvay şirketinin muka· 
v.elesinin feıhi üzerinde şu beya .. 
natta bulunmuştur. 

"- 'tramvay §irketiJe yapıl • 
-ki& oLaa .._--...,_ l:Kl.liii.Ms 

safhadadır. Yalnız Heyeti Yeki • 
le tr.amvay ~ir.lsctiyJe f&pılan &on 
mukavele yerine 923 mukavelesi
nin tatbik edilmesine karar ver -
mittir. Tramvay tirketi eğer itiraz 
ederse mahkemeye müracaat ede-

nin tatbiki demektir. Yani kara
rın tatbikiyle beraber tramvay bi
letlerinde yirmi paradan kırk pa
raya kadar tenzilat yapılacaktır. 

Bundan maada 923 senesinde şir
ket hattın mubayaası hakkını ha
iz iken bu hakkı 960 senesinden 
sonraya kadar uzatmıştı. Tabia
tiyle bu hüküm de ortadan kalk -
maktadır. Bundan başka yeni 
mukavelede !İrket sermayeyi ls • 
viçre frangı üzerinden yapmıştı. 

923 mukaveleainin tatbiki üzerine 
bunun Türk lirası olması lazım -
dır.,, 

Anlaşılıyor ki Heyeti Vekile 
kararı şirkete tebliğ olunur olun -
maz 923 mukavelesi tatbik olu • 
nacak, yeni tramvay biletleri yir
mi gün zarfında tabedilerek ten -
zilat mevkii tatbika v.azedilecek -
tir. Şirketin 923 &eneei temmu • 
z.undan itibar.en bugüne kadar faz 
la aldığı ve almakta olduğu pa -
:r-.ı .. ,., ~ ·ı-.ı.. .... 1 ....... 

caktır. 
Bu para takriben iki milyon li

raya baliğ olmaktadır. Bundan 
sonraki bilet fiatleri ticaret oda • 
larınm hayat pahalılığı endek&ine 
göretesbit edilecektir. 

mevki sahibi olan 
• 

esrarengız suçlu kim? 
sayılmaua fahıx veya memleketi Et J t B V ı· B • k t d•t d• ~ • • •• ı· k h~J>ı~ 'düıüıımeJuizin büyjik em zze ey, a ı eyın as e ı me ıgını soy ıyere 
bir muvaffakiyet talii~ mazhar ''Vali bey yükseklig~ i yalnız kendisine hasredemez !,, dedi 
olan bir adam da hatta büyük 

bir fÖhrel alal>ilir, fakat hiç bir 
vakit ahlak ııoktai nazarından 
yüksek ve fazilet ~hibi olamaz. 
Haki lef faziletlerle sahte faz ilet • 
leri birbirinden ayırabm. Sonra 
sahte vatanperverlik maıkesi al • 

tında baıan büyük cinayetlerin 
~e yap1ldığıftJ unµtmıyalım. 

Mehmet ASIM 

Selçuk kız san'at mektebi 
Selçuk kız ıanat mektebine Ma

arif Vekaletinden dün bir tebliğ 
gelmittir. 

Bu lebliiegöre, bu mektebe or" 
ta mektep ve Uıelerden giren ta • 
lehler için huıuıi bir program ha· 
zırlanmaktadır. . 

= 
yok mu? Ne diye inaanlan bu c:elaen· 
nemde, kapalı aalona aokuyonuauz, 
üstelik bir de ~olalı ıömlek, kolalı ya· 
ka laktınyor, aiy.ab ellliJe ıiydi,iyor· 
ıunuz ... 

- Amın• biraz dü"n ... DiyKek. 
ıiniz ... 

Hayır, dütünemem, bunalıyorum, 

ucaktan bu,.ahyorum. itiraz etmeyin. 
Oku""' Hakkı var! Derin ... Yolcu 
fcarıımam, ıiz.inle de kavia ..t.riz .. 

Selamı izzet 

"Milliyet,, gazetesi aleyhine be.. 
tediyenin açtığı manevi şahsiyeti 
tahkir davasiyle vali ve belediye 
rejıi Muhittin Beyin tah•an açtığı 
hakar~t davaaına ait muhakemeye 
iki dava birleşik olar.ak, lstal)bul 
üçüncü ceza mahkemesinde dün 

saat on betJ:e devam edildi. 
İkinci ceza mahkemesi yaz ta· 

tilinden istifade ettiği için dün ü
çüncü ceza mahkemesinde bakı· 

lan bu davada, mahkeme heyeti 
Ali Hikmet, Nusret ve Tahir Bey
lerle te,ekkül etmitti. Müddeiu· 
mumiliği temsilen, gene ikinci ce
zadaki muhak~eye çıkan muavin 
hazır bulunuyorc:lu. 

"Milliyet,, gazetesinin netri -
yat müdürü Etem İzzet Beyle iki 
taraf :vekilleri gelmiılerdi. Cdcc 

açıldı. Muhittin Beyin vekili eıki 
adliye müsteşarı Kenan Ömer B., 
Etem izzet Beyden bazı noktala. 
rın sorulmasını istedi. 

- Esnaf bankasında, yüksek 
mevki sahibi bir zatın senedi bu -
lunduğun• dair bazı şeyler yazıl -
ınış. Bu yüksek mevki sahibi zat 
kimdir? Müekkilim mi kastedil· 
mi~tir? İzah etsinler! 

Etem İzzet Bey ayağa kallı: 
- Buna verilecek cevap, basit· 

tir. Yazılarımızda Muhittin Be -
· yin hiç ismi geçmemittir. "Yüksek 
mevki sahibi,, deyince, yalnız 

Ml!hittin Bey mi hatıra gelir?. Mu· 
hittin Bey, yüksekliği yalnız ken· 
diıine hasredenıez ! 

- Şu halde kim kastedilmiş· 

lir? 

Etem İzzet Bey, şöyle bir ce -
vap verdi: 

- Muharrirarkadaşlarımız, tah
kikat yapar, aldıkları malumatı 

yazarlar. Biz de matbuat cürmü 
mahiyeti var mı, yok mu? araştı • 
rır ve böyle bir şey gör.menek ne;· 
rederiz. 

- Kimi kastettiklerini söylemi
yorlar. Peki! 

- Her halde vali bey kastcdil· 
memişt~r ! 

- PP.ki ! .. Şimdi bir ıual daha: 
Telefonlıt verilen emirlerle bir ta
kım ki..!Jlıelere mühim miktarda 
paralar verildiği de yazılmı§hr. 

Bu arada "Manevi mesuliyeti taşı· 

-!Jevamı t> ncı ııayfada-

TürkiyeCümhuriyetMerkezBankası 

Istanbul Şubesi 
Gılata'da Bınkalar Caddesinde inhiurlar Müdüriyeti Uır.umiyesinin bulunduğu binaya nakl ile 
maame'ihna başlamıştır. (4005) 

N"a hükumeti olduğu halde 
~inci dereceye düştüğünü h' 
tır. 

Nazır, hava orduıunu SZ 
)arak teıb;t ıcden ~l3 pro 
tarihte, "lngiltcrenin göz 
yacak vaziyetegelen zaafıı~~ 
olarak" ileri aürdüğü üze 
etmiştir. 

1934 te ve .gelecek 4 ıe 
da yapılacak olan inşaat, rı 

o zaman tasavvur edilen '" 
bırakma meselesinin tehir 
planın tetkikinden baıka bİ1 

iildir. 

Elindeki bütün vasıtalarl• 
nin emniyetini temin etme~ 
zifesini müdrik mesul her 
hükumet, hava kuvvetlerinill 
açık olarak atağı bir vazi 
sına müsaade edemez. HÜ 
li emniyetimiz ve iınparato 
niye.ti için bir bava kuvvetiıı' 
mağı müdafaa ıiyasetirnizifl 
tası olarak tatbike karar vd',) 
müsavatı 4 §artla E"lde ede."1'~, 

1 - Sivil tavyarecil.iiU\ 
tau olarak kullamlmıyaca\'". 

rette teahhüt etmek şartii!' 
niz ve kara askeri tayya 
dınlması. 

2 - En kuvvetli hava ~ 
rinin bizim seviyemize initı 
ıili.hlarının tahdidi ve bilş 
kadarlar kabul ettikleri tr." 
den t hrlit yapılması. 

3 - Kuvvetlerimizi en 
kfunet ku7v.etlerinc yüksel' 
program tatbiki • 

4 - ikinci ve iiçünciİ 
bir araya gelme.inden 
kombinezon .• 

Muhalif mesai fırkası 
Ponsonby kalkıp cnlıp .,e 

- • Je da, Westmınıhr uzerııı .1 
harbi yapılmağa ba§?anın•f' 

-~ 
redikulede ~( 

yandı 
1 

Dün saat yarımda 1 
Diki&ci sokağında bir 1 

muş,·- Süt~ü Nikolan1~.,~ 
ralı, Madam PanaY0 t 
maralı ve Y orginin 111,, 

• ei 
ahşap ve sıgortasıı 
mile yanmıştır. ~ 

d et> 
Yangın esnasın il 

ı>ı> 
mağa çalışan KoeoJl 
daki kızı Matmazel.,; 
yüzü, iki bacağı y• d•" 
dan kendini pcııçere i 
man da mahallard ~i 
Matmazel Yedikule e 1 
tahanesine yatırılrıı•~, 
den cıktığı hakk10 

başlanmıştır. 

--<'__,, J' 
k 

.. \jl' 
Arnavut 0~ b"I 
çocuk cesedı '' 
Arna vutköy aahili~/ ... \J .. ,J 

aylık bir kız çocuS ·-s~' 
defl' 1 muştur. Ceset, ··oJeti I 

mı§ ıve morga B0 
. ı11" 

Polis ve ınüddeı\J 
anın tahkikatuıa b• 

• 

lı 

ö 

•i 

tı 

d 
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ia 

b 
ti 

t 

I> 



------------------------------------~~~-~~~~~~~~ S - VAKiT 25 TEMMUZ 1934 ~ 
IST ANBULA GELEN Vakıt'ın Edebi Tefrilcaaı.:59 

Baba-Ojul D L MIZL 
lstanbul 

Ve ciierlerinden bir nef ea çık· 
b: 

vardı. yanarken •• 
O .. nada Kaya HA,ar. öl~e Sıcalctan kötlJllJk delmez, 

çok yaklatmıttı. Vakit ıaat ıeh· • • • . 
yordu. Allah vere de o adam bir ne gelırae aofaktan gelırl 

• 
IRAN Hükümdarları 

Yazan ; Nlıazl Ahmet 

olarak iki Hediye 
Zenci istiyordu? - iman, lbl&D, aeni bir daha 

öp.IDİyecek olan babam ıev 1 
Odada bulunanlardan bir iki· 

•bıia sözleri yqardı. 
Bu esnada Hilmi Mütfik bir o

to.aobile atladı, cinayet mahke • 
._İnin reiıine ıitti. Kapıları a· 
S&lalann hayretlerine aldırıt et· 
llıatdi. 

ıey ıöylemeıeydi. Eski kar kuyularını bilirsiniz 

Ona .bu kararı, .. b~ ~üt~it kara· değil mi? ~~ne böyle ~~~.Si~ Bu arzusunun yerine getirilecegv ini 
n verdıren Mualla ıdı. Eıer karı· yazlardan bınnde açık gozun bın 
il fÜphelenmemiı olıaydı, m~z- İstanbul kırlanndaki kar kuyula. anlıyan Muzaffereddin Şah sevinmişti 
nunla mahkemenin aruma ıır• rmdan birine dadanır; buradan 
miyecekti... O zaman da korka• okkalarla kar çalıp götüriir, don- - 8 -

Bu adam da kimdi?. Bu saatte 
ile iıtiyordu?. Reiı bey uykuday· 
dı. Gece yarııı yataimdan kalkıp 
kiaı.eyi kabul edemezdi. 

cak bir teY olmıyacakb. durmacılara, suculara ucuzca sat- Hariciye nazırı Tevfik Paıa, 1 larak ıezemiyecek bale ıeldi •• 
- Neyıe, fazla m;_jteeuif ol· mağa başlar. Aradan bir kaç gün Şahın vaıonuna ıiderek veda et· Özür dileriz •. 

mıyayım, ejer Mualla ajaını aç• geçince kuyu ıılan işi çakarlar ve ti. Bu Yaıonda Şahın yanında Muzaffereddin ph 
1

erinclen 
1aydı, mahvolurdum. yann, derler, şu ağaçlann altına aadri.zam Eminü11altana ile lraıı fırladı ı 

Fakat bu ıec:e, müateına bir ·ıe· 
Cerdi. Meydanda aehpa kurul· 
•uttu. Bir adam, muma bir a • 
4- uılacaktı. lıpatı burada, 
'-mdaydı .• Hilmi Mütfik mek· 
'-hu ıöıteriyordu. Bu mektubu 
~e pıtennek iıtediiini töylü· 
'Ordu. 

Birkaç ıündenberi, .. Mualliyı gizlenip hll"SIZI yakahyabm, şuna büJiik elçiıi Aliilmü1k Mirza _ Kınl f d. 
kendine celbetmeye uı.rqb~ iyice bir zılııt verelim! Mahmut Han, teırifat veziri Zah· ım e en ım. 
diifündü. Fakat kanıı, bır türlü Ertesi gün gene kuyunun çevre- reddin ile Mirza Ali Han bulun· Hediyem ıelıin de ayap lmk •• 
yumuıamıyordu ••. Od.uma . kapa· ıi ıp ıssızken beriki açık göz ora- maktaydı. Tren saat on birde ha· ci olıun .. 
nıyor, bir yere ııtmıyor, kımaey• ya damlar, karm başına yanaşır, -•--

1 
c h Ed. kad Hediye ıetirecek olanlar. 

1 ·· ·· ·· d 1 1 • .kt .. kil d r.,..t ett • 'ıla ı ırneye ar 
e ıoruımuyor u. yanaşmas Ye bırli e ote er 8 t · d h t t trende yer al· - Hayır dediler. Efenclimb 

Birkaç kere: bu kap kaç oflunun üstüne çulla- eıyı e en eye e bunu haber alır almu derhal iki 
"Evi manaıtıra çevirdin?. de- mrlar; herifi yakalayınca kuyu • IDlftı. 

- U1andmnız, uyandmnız. 
Hismetçi tereddüt ediyor •• Re· 

İt gelenin kim olcluiunu ıoruyor •. 
- Doktor Hilmi Mütfik bey 

l•lcli, biru aonra uılacak olan 
•damın muumiyetini iıpat ed .. 
Cek deyiniz ••. 

Sabaha karıı, bir mahkGmun 
--.umiyetini iıpat etmek ıörül· 
._üt \91 delildi. Hiametçi bile o
llıluz ıilkti. Maamafih madem ki 
lair adamm haJ&b menuubahiı· 

mitti. nun içinde, önceden açmış olduk-
"Mualli. taıdik etmiıti: lan derin çukura daldmrlar, fn't· 
"- Evet.,, lafına delin kara gömerler; son· 
Bir gün evvel Mualla: ra da çevresini karla tıka basa sı· 
"- Kalbim yaralanmadı, öl· kıştınp yalnız başı dışarda olarak 

dü, dedi.,, öyle bıraktr, savuşurlar. 
Ali Nakinin dilinin ucuna bir Bir az sonra herife bir iişiime, 

• • • 
Muzaff ereclclin talım saraya ilk 

ıirdiii dakikada ııuarı dikkatini 
celbeclen ıi1ahller olmuttu. Ha • 
remafalarımn etrafta dol.,ma· 
lan, onların boyunlanm bükerek 
101 ıöetermelerine hayran olmuı· 
ta. Derhal: küfür ıeldi, fakat dilini tuttu, ar• bir çivi kesmedir yapJtır; kurtul-

kumı dönüp çıktı. mak için- safa sola <ıebelenmek - Saltandan hedi1e olarak iki 
Şimdi dütiinüyoıdu: isterse de çevresi mm sıla tıkalı UDCI iatmim •• demifti. 

"Bu atk ulnma yok yere ken· oldufundan elini bile tmmldata - AWtllhamlt f&hm bu anuunu 
dimi üzmekte mana var 1111 ya?.,, maz. Aradan bir az daha ~- yerine ıetlrme,.I vadettili halde 

Barlardan birine yeni bir Vi· ce belinden apimmda J81inik nedeme unutmuftu. Muzaffered· 
yanab kız ıelmifti. Onu herke• donma duygulan b8' gösterir. işte din pA, her an bu hediyeleri dii· 

Hilmi Mütfik tehdit ediyordu: metbetli1orda.. bu aralık, sırtında yüklü çuvalı, tilnüyordu. Fakat bir defa ıöyle • 
- Bter IMni reuia 7anma 80k· Bunları dütünürken, birdenbi.. yedeğinde ökUzü ile yaşlı bira· 
aaan. o-. ....._•la• HD re titredi: dam yolun üst başından sökün e- mit olduiu için bir daha hatırla· 

enin, Saat altı olmuıtu. der; sıcaktan kan ter içinde, oh· tamıyordu. Hareket edecekleri 
armt aaat ıonra reiı Hilmiyi Hapiıhanenin kapııı açılmıt, la•a puffaya kar lftıymunun kar. ıüa AWBl•miclin JalU'lldat 

lcat.aı etti, I'!--- J•-•• ıelen L-- J 1--a- - sz-:-. .. n.: ltİr hükümtlarm ~ -- ııN beyu ıömlekli mabkOm çılaJor- pandül~ Pas-o• ,... ..... •-· 
adama ha7Ntle -. Hilmi y..,,.lı'M' .... lir, sntmCiaki çuvalı oraya atıp: ıi,.& inci miaali haremajalan 
M ••aeleyl anlattı, a.ı.fti • lıüml..,e ~daJordu.. Boynuna Ooofl. Der. Bunaldım, yan· kullanmakta oldujunuzu ıörmek· 
-. ıöıtenlL ipi ıeçiriyorlardı •• Boılukta aal· dnn, bittim. Bu ne mcak ey Tan· le bahtiyarım. 

- Kaya Huan ..-.umdur. landı.. mn !. Ölmeden tamu ya ginnek Abdülhamit der hal vadını 
l11tihar ediyor. Canım ıattı. Bu Oldu bitti! <Devam• .. ,, diye buna derler işte!. habrlacb. Yalnız, aradan birkaÇ 

h.ıc.ızbim önüne ıeçiniz. o·· L Ü M l Gırtlağıııa değin kann ic;indie, sün ııeçmit olduiu halde Yereceii 
- Ya katil kim 7. l . soğuktan otuz iki dişi t.rampet ça· nnci hediyeler hakkında bir fey 
Hilmi Mütfik, Ali Nakinin no- lan beriki, bunu duyunca: dütünmemiıti. Derhal: 

t.re vazdıtı lcliıdı ı&ıterdi. Bu M..-hum kaJJD•kam Giritli lımail - Bababk, der, d11n&f11D& iri· 
" Hakkı Beyin nfikau •• nnabarrürle • - Sise iki hediyem var, dedi. 

Para yok yere verilmezdi ya?.. rimisMll Oıman c.n.ı Beyin kQın necetine ne oırlanrp dunıyonun? Kabul buyurulurıa takdim edece· 
lteiı bu tanıdıiı i11ni tekrarlı· valcleaiFatma Zehra Huum kıq bir Sicaktan adama kötülük gelme'ı, il 

• m • .-Ordu: baıtabktan sonra yetmiı :r•tı•• ol • ne m.Jirse aoğuktan gelir. 
,.,... Munffereddin tahm aBzleri - Ali Naki.. dutu belde evvelki ıün vefat etmit • 0.lllall c ..... ı lıJuak 

Buna hnldn Yar mıydı?. Bu i· tir. Busünlril &111• brpbkları• par : 
~ .. 1 delildi. l,Wli "~=-,. ~~ ~ ~bu· illan _ Sahipleri. - Zenci mi?. diye haykırdı. 

-Tetkik edeniniz, tahkik.. ...,. T n nhmeüm clileri&. Çftıe- Etraf Bu kadar makbule ıeçecejini 
~. anla1111UZ. Fekat her ÇanakkaJede tehİt• Deiia - Kadar. hiç dütünmiyen Abdülhamit: 
letAen enel, hükmUn infumı • • • Yeiiaik- Hafif. - Ent, dedi. lki zenci aarayın 
t.hir edelim. liti Zl)'&ret IÇID ee Tamu - Cehennem. en terbi7eli ye becerikli zencileri. 

leta zile ltub Ye IOl'du: şehtliklerl imar cemi,.tincla; Duruıuna övünecetiae - Haline Musdferecldin tah, bu bedi· 
.._ Zeki 1'eJi çaiırnuz. Şelütlili zi:rar,t içi•. Ça•kbl~~· 'Ukredecetuıe. yeclen o kadar memnun olmuıtu, 
._ Z.k· iter yok f d. miNttep Hyaluate tabaia olıınan Gul· ki Abclülbamiclia bu sözüne 11&1ıl 1 

• en mı. cemal npuru 28. Temmuz. 934 Per· cek MVatİll vaktinde vapurda hazır 
.,.-::__ 0,Ieıae emri bizzat ben temhe ıünü ... t 18 de Galata nhb • balummlur rl• ol•aar. Bilet almak mukabele ecleceiini bilememiı, a· 
-~· Ufala ll1leyin ptain. mından kalkacak ve Camarteai .. .,.. itin Sir11111iM N..U... ...... ve yaja kalkarak ellerini uiutturmı· 
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1
ilhn. l»irer mektup yazd•· l••••••••••n•••••••••••••I 1arayclan çılnyorlaı;dı. Muzaffe-

klıaa Terdi: reddin tabın ıizleri etrafta idi. 
....... Çallak aittir! dedi. Türk edebiyatının en ,., Canı adal11ordu. Abdülhamit' a • 
s...;. Hilmi Mitflle dindi: caba kendiıini atlatıyor muyda? 
~ la mektuplan alıkoyaca· eserlerinden biri: Fakat n~in atlatam. Verecejlni 
'-l'-41 Ali Nald lle,.ı l»iraz 10nra --------- a3ylanitti. Sarayda yüzlerce sen· 
~ ..... ecelim. Yatacak delilim. ı el Yardı. Bunlardan ilriıinin ek· 

b ••riitllrüz Hilmi bey. Ayaşlı Ve Kı· racı arı ıilıneıi bir ıultana ... kaybettirir· .... '"libaı MGtflk tetdlrki.ir etti, 
Y•latr, Saat dlrt L...-1.a.., di. 

Allah ..,~uaw Büyük R O M AN lıkefeye yanqtrlar, npura bin· 
)tq- la •ere de mektuplar diler, hail hedi1eler plmtı!..,;fti . 
.: 1 df7e clGtGaüyurdu.. Yeaen ı M. .. Muzafferecl•ln ph artık ü-

L.._.... 1- ua, Ali Naki, hapia· k lk 
~ cl.anad /ı l • J _ '-t f • I l'' • ısaidini keaaıifti. Vapur • • ... ..._ aa · asa1ı1 ..... , m· Kitap a ınae ç~ ı, ıa ı e ıı •• t1aa &ir aandaı yakıa1tı. 

..,.._. 6ttG, J&tmıttı . kuruş, satış geri V AKIT grırdrı ı,isadea çıkanlar ıu lıal»eri ıetir • ~tı. ama a,mnu10rdu. u. eliler: 
lf L 1111lrln JOkta.. Geçirdi· 
""-...r•caaıan 1t1nr btrer ta1ı1u Bu eseri mutlaka okuyunuz 1 - Şahellf&h hazretlerine tak· 
t 11 '-111. .• llr klbuı ıeçinnittf. dim edilmek üzere getirilmekte 

ialclanacla laallan upltuau olan zencinin yolda ay.alı burka-

aajlam zenci buırlatmamıaı emir 
buyurdular. Birkaç dakika aonra 
vapura ıelmit olacaklar.. Biz 
haber vermeye ıeldik. 

Munffereddin ph, memnun Ye 
betuf yerine oturdu. Vapur akta· 
ma kadar kalkaıaıa umurumda 
d~iildi. Endlteıi kıymetli bedi • 
yelerini almadan ıitmekti. 

Biru aonra aahilden ikinci 
bir aanclal hareket •i. Şah, dik· 
katle bakıyor, hedi;yelerin orada 
olup olmaclıiır.~ dikkat ediyor • 
du. Birden ıadrazamına diSndüı 

- Ya bunlardan biri de deni· 
ze düıe.-ae ne olacak?. Acaba bir 

~ 

batkuını verirler mi?. eledi. 

Saclraum INaa tüPlıe olmadı· 
iını, Abdülhamidin btlJiik aöaii • 
nü daima yerine ıetiren bir hü • 
kiimdar olduiunu ilive etti. San· 
dal vapura yaklatmıtb. Mmaffe
reddin pb, zencileri hakikaten 
ıörünce ayağa kalktı. lıkeleclea 
çıkarırlarken emirler Teriyorclu: 

- Dikkat edin, a1aklan kaJ.: 
mum. Ellerinden çok •ılmmaJlll ... 

Zenciler tahın huzuruna çıka• 
nldı. Şah, ikiıini birer tarafına 

aldı. Evveli isimlerini ıordu. Bi· . n: 

- Cafer •• decli. 

Dileriı 

- Ni1ap cevabını verdi. 

Muzaffericldia · tah, ber iklıi • 
nin de &irer ~ ıilti pneleriai 
okfuyor Ye uim)erblİ tekrar Hl• 
yordus 

- Cafer, Niaap.. Gbel itim • 
ler .. 

Ve bu eanada lran parauabk, 
icJaruialik Jilsiladma sün pçıu. 
ecnebi lmnetlerla tallakkümiine 
atru70rdu. 

Mefrutt,et devri 
Muzafferecldin tahm Blümtin • 

elen aonra tahta ıeçen otlu Meh• 
met Ali tabın devri, lran tarihi· 
nln en meraklı aafhuıdır. Hüni
yetpenerlerle mU.telntlerln mi • 
cadeleti •• bu al'&da ffll.W ~ 
Yellerin lranı takaim lPa alat
bklan kan, lran lnlallp tarihi • 
nin Ntlaiıp:ıdır • 

Bazı karilerim bir mektufla 
ve bir kıımı da ıifahen lpu me
raklı yaknı tarih vabyiini ihmal 
etmememi rica ettiler. 

(Deftllll nr) 
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.--Mern.,klı bir sergüzeşt romanı --ı Esrarengiz suçlu 
1 • 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Yazn: Arnold Galopen -

"Madam Mersedes'in kadın ticareti 
yaptığı anlaşılıyordu! ,, 

-34-

Madam Meraedeı bunları söy· 
ledikten ıonra Niseforu alarak çık 
tı. Vapurda bu kadını adamakıllı 
gönnemiıtim. Şimdi bana korkunç 
bir teıir yapb. 

Bazı kadınlar hakkında, "cami 
yıkılmıt iıe de mihrap yerinde,, 
derler, Mersedeıin yüzünde vakti· 
le güzelliğini gösteren hiç bir ize 
raslanamazdı. 

Bu kadın bir harabeyi andırı· 
yordu. Türlü türlü pudraların, 
boyaların ve sairenin güzelleştire· 
mediği bir harabe .. Zavallı Nise· 
for ! Şu zavallı zenciye acımalı ... 
Maamafih bu hal zencilerin beyaz 
kadınları ve hiç olmazsa bunlar· . , 
dan bazılarım beyazların göziyle 
görmediklerini ispat eder. Bu ka
dını her saat, her dakika görmek 
mecburiyeti beni iğrendiriyor ve 
tüylerimi ürpertiyordu. Fakat aç· 
hk insanı kahraman ediyor. 

xxıv 

Madam Mersedes tekrar görün
dü. Bu defa insanı boğan bir la
vanta kokuıu saçıyordu. Nise· 
for yanında değildi. 

- Geliniz, dedi, ha... İsminiz 
neydi? 

- Fregoryo .. 
Cadaloz bp ''Fregoyo,, adını i

titir iıitmez gözlerini süzdü ve içi· 
ni çekti. Eıki bir hatıranın yadi al· 
tında kaldığı atikir idi. Şüpheye 
dütmüıtüm, kadın bana da tutula
yım demesin? Bunun için kaçacak 
yer araıtırmağa batladım. Fakat 
Meraedeı: 

- Beni takip ediniz, Fregoryo ! 
dedi. 

Üst kata çıktık. Burası koridor 
gibi bir yerdi ve kapılarında nu
maralar vardı. Meraedes bunlar· 
dan birini açarak: 

ret,, ıayesinde büyük karlar elde 
ettiğini gösteriyordu. 

- Bütün bu hesapları yeniden 
tetkik etmeniz lazımdır. Çünkü 
bunları yapan aceminin biridir. 
Kimbilir ne kadar yanlışlar olma· 
lı ... İşte azizim Fregoryo, işiniz 
bundan ibarettir. Eğer sizden 
memnun kalırsam bazı "eğlence· 
1er,, yapmanıza da müsaade ede· 
rım. 

Bu son sözleri söyledikten sonra 
manalı manalı gülümsedi ve omu· 
zuma vurdu: 

- Siz itinize devam ediniz, ben 
ara sıra gelir ve ıizi görürüm. 

Nereye düştüğümü anlıyorsunuz 
ya? Burası "beyaz kadın ticareti,, 
denilen menfur itle uğraşan·"mü· 

esseıeler,, den biriydi .• 
Bu kadar büyük bir sukut ve 

talihsizliği beklemiyordum... Ah! 
ne kadar talihsiz mitim .. Her şe
yi bırakıp kaçmak istiyordum. 
Fakat nereye gider ve ne yapar • 
dım? Baron Stanley Fregoryo es· 
ki Edgar Pip olmadığına ne kadar 
müteessir idi? 

Aktamın yedisine doğru Merse· 
des tekrar geldi ve yevmiye defte· 
rini gözden geçirdi: 

- Bak, bak, geçen aydan 3 bin 
dolar eksik kar etmişim. Tuhaf 
şey? Bunun sonu ne olacak 

Biraz düşündükten ıonra: 
- Ha!... Evet, hatırladım. dedi. 

M. Aıkonyo ve San Diego konso· 
losu seyahattedirler, fakat bu ay 
içinde dönerler. Bunlar benim iyi 
mütterilerimdir... Pek ala! Geli
niz yemeğe .. 

Yemek masasına oturunca Mer
sedeı hizmetçi kızı çağırdı: 

- Git, dedi, tu kızlara söyle de 
yemeğe gelsinler. 

kim? 
-- Hıştarafı 4 üncü sayıfada 

yan esrarengiz suçlu,, dan bahis 
var. O, kimdir? 

Etem izzet Bey, buna kar~ı şöy· 
.Je söyledi: 

- Reiı Beyefendi, cevap ver· 
meden evel öğrenmek istiyorum. 
Böyle sualler ileri sürmekten mak· 
salları nedir? Yani Muhittin Be
yin istihdaf edilip edilmediğini mi 
anlamak iatiyorlar? 

Mahkeme reisi, şöyle dedi: 
- Elbette öyle olacak. Ken• 

dileri, davacı olan vali beyin ve· 
killeri değil mi ya! 

- Öyle iıe, toptan cevap ve
reyim. Neşriyatımızda Muhittin 
Beyin ismi geçmemiştir. Dolayı• 

ıiyle, o kastedilmemiştir! 

- Herkesin ağzında "Staviıki 
rezaleti,, ismini alan Esnaf banka· 
aı meselesi meıullerinin çoğaldığı 
yazılarak, yolsuz emirler vermek 
yolu ile manevi mesuliyeti Üzerle
rine alan esrarengiz suçlulara da
ir de uzun uzadıya bir yazı yazrl
mıf, bu esrarengiz suçlular arasın· 
da müekkilim var müdür, yok mu· 
dur? Lutfen bunu da izah etsin· 
ler! 

- Esrarengiz ıuçluların kim ol· 
duğunu biz de arıyoruz, adliye de, 
hükfunet de arıyor. İ§İn içyüzü, 
yapılan tahkikatla meydana çı -
kacak. Bizim neşriyatımız da bir 
araştırmadır. Bu arada Muhittin 
Bey istihdaf edilmemittir. 

Eğer, ıuçlunun kim olduğunu 
bilıeydik, elimizde buna dair ve
ıika olsaydı, ismi cesaretle yaz• 
maktan çekinmezdik. laim yok
tur, Muhittin Beyden bahsedil-
meıniıtir. Dola.yıaiyle, onun ka .. 

tedildiği katiyen mevzuu bahsola
maz. İşte, tavzihan tekrar edi· 
yorum! 

Kenan Ömer Bey, bundan son· 
ra müekkilinin tabi olduğu dahili
ye vekaletinden, bu husustaki tah· 
kikat raporunun suretinin, hiç de
ğilse müfettişlik fezlekeainin mü· 

ekkiline ait kısmının getirtilmesi 
isteğinde bulundu. Bu suretle, 
Muhittin Beyin bu işten dolayı hiç 
bir meıuliyeti görülmediğinin an· 
!atılacağını ilave etti. 

~fıiuk tetAifdu: -
En moda çocuk 

oyuncağı: Otomobil! 
Kaynana zırıltısı, mukavva canbaz, 
davul, dümbelek gibi oyuncaklara 

artık rağbet yok .. 
Bilmem siz de dikkat ettiniz 

mi: Yerli mallar sergisinin, bir ta
rafında mütevazı bir oyuncak 
meşheri vardır. Kimi teneke, ki 
mi ağaçtan, kimi bezden yapılmış 
renk renk boyanmış bu bir sürü o
yuncağın hepsi de mutlak surette 
yerli malıdır. Ve Bayazıt taraf
larında küçük fakat en eski bir o 
yuncak atelyesinin mahsulüdür. 
Bedros Karahan ismini taşıyana · ı 
telye sahibi, bu en eski ve meha
retli çocuk oyuncakçısını buldum; j 
konuştum. 

Davul, dümbelek, kaymna zr
rıltısı, mukavva canbaz şişirme 

düdük yapan oyuncakçıları: artık 
tarihe karışmak üzere ... 

Bedros efendi diyor: 

- Medeniyet ilerliyor. Zama-
1 

ne çocuklarını, artık Eyüp oyun • 
cakçılarının basit itleri tatmin e

demiyor. Yerli oyuncaklarımızı 

modernize etmek mecburiyeti 
vardır. Ben böyle çalışıyorum. 
Eski kaynana zırıltısını, davulu, 
dümebeleği, arıyan, isityen ço· 
cuğu zor bulursunuz. Hepsinin 
gözü otomobilde.. Diyebilirim ki 
en çok, otomobil üzerine işliyo • 
ruz. Her gün yeni bir otomobil 
aipari9\, Ha\i Ta.kıi az ycr"n o -

lan aileler, çocuklarına oyuncaK 
almak lüzumunu duyunca otomo -
bil alıyorlar. Bir iki sene önce, 
bunlar da Avrupadan gelirdi. Yük
sek fiatlarla satılırdı. Kontenjan, 
minimini otC\mobillerin yüksek fi· 
atlarını büıbütün arttırdı. Oyun • 
cak mağazaları artık 'bunları ge .. 
tirtmiyorlar. Bu iş, bugün tama· 
miyle yerli oyuncakçılara kaldı. 

- Öyle yapalım ... 

Babasiyle fiat üzerinde anla§•~ 
tık. İşe başladım. Birkaç güıt ; 

içinde hazırlandı. Bir de baktı111 , 
o gün bizim şeytan çekici küçü~ bt, 
kan ter içinde geldi: ~~ 

r 
- Efendi amca ... 

- Hayrola? 

- Benim otomobili ne 
boyadın? 

- Sarı lacivert demedin 
di? 

- Şey .. Dedim ama.. Maçts 
yenildi ,efendi amca. .. Ben artık ~ 
Galatasaraylı oldum.. Otomobili• 
min sarı kırmızı olmasını istiyo• 
rum. 

Karşımda boynunu büküşüne, 

yalvarışına dayanamadım; dedi• 
ğini yaptım. 

Oyuncakçılık güç iştir. 

her sanatta bilgi ister. Oyuncak• 
çı; iyi resim yapmağı bilen bit 
ressam; iyi boya terkibini liecere• 

bilecek bir kimyaker; iyi bir tene • 
keci; iyi bir demirci; iyi bir ma ' 1 

rangozdur. Bundan başka, oyun • , 
çakçı, bir ruhiyatçı olmağa da me' tt 
burdur. Çocuğun hangi renkler• ) 
den hoşlandığım, hangi türlü o • 
yuncagı seve ileceğini 'kestirebı 
melidir. Ben öyle hale geldim kİ ı 
atelyeme giren küçüğÜ.n ne çeşit 
oyuncağa sevgisi olabileceğini he' 
mencecik anlıyabiliyorum. 

Bedros Karahan efend1iye sor 
dum: 

1 

- Oyuncakcrlrk da her zanatıt 
gibi buhrandan~ zarar gördü mü? 

- Giriniz, dedi, §İmdilik bura
da oturacaksınız. 

Bundan sonra, leyli mekteplerde 
yemekhaneye giren kız talebe uı· 
luluğu ile birbiri ardınca on genç 
kız geldi v eyerlerine oturdular. 

Bedros Karahan efendi ente
ressan bir adamdır. Gençliğinde 
eczacıymış, sonra, bu işe merak 

Mahkeme, hu isteğe göre isti• etmiş. 
lamda bulunulmasına hacet gör-

- Elbette, diye cevap verdi· 
oyuncak satışı eskisine göre yat' 
yarıya eksiktir bugün. Az ka:ıe.' 
myoruz. Zarar bile ediyoruz. 8ıJ' 
zan. atelyeye gelen küçük, beğeı:l' 

Odaya girince kağıt, kalem, def 
ter Yeıaire gibi kırtasiye levazımı 
çıkardı. Bunları pencere yanın
daki masaya yerleıtirdikten ıon-
ra: 

- Oturunuz ve yazınız, dedi. 
Bana uzun bir mektup yazdırdı. 

Bu mektupta 11k 11k kırat, ıiyah 
inci, yakut gibi isimler geçiyordu. 
Az ıo~ra bu iıimlerle zavalh ve 
talihıiz genç kızlardan bahsecfüdi
ğini anladım. Meraedes bunları, 
muzik hallerde it bulacağım diye 
getirtiyor ve bir defa pençesine 
geçirince ticaretlerin en menfuru 
ile m~gul olan kadın tacirlerine 
satıyordu. Bunları bir müddet 
kendi evinde tutuyor, evsaf ve ka· 
biliyetlerini tespit ediyor, ondan 
ıon.ra da fiatlerini tayin edip ıatı· 
yordu. 

Mektup. 1bittikten aonra Madam 
bunu tekrar okudu ve memnuniyet 
gösterdi. Bazı imla yanhıları yap· 
mıt olduğum muhakkakh. Fakat 
Madam Mersedes bunları farked~~ 
cek kadar malumatlı değildi. Za • 
ten az zaman geçtikten sonra hiç 
ekuyup ,._.ır bilmediğini de öğ
...thL 

aw.d• l9P.ir. muha~P.be işleri· 
nl tetkike ba!)adık. Bu tetkikat 

Merıedes beni takdim etti: 
- Muhasebe müdürüm M. Fre· 

goryo! 
Kızları başımla selamladım. Ba 

medi, davacı vekilinin, yazı ile 
tesbit edeceğini söylediği şeyleri 

hazırlaması ve mahkemeye verme· 
si için, muhakemeyi önümüzdeki 
cumartesi günü saat on dörde hı· 

zıları bana gülümsiyorlardı. Bir raktı. 
iki masum genç ve acemiden baş· 
ka hepsi ıusuyor ve önlerine bakı· Odesadan getirilen 
yorlardı. Bunların şiddetli bir 
korkutmaya tabi bulundukları his- eşya meselesi 
sediliyordu. Odesadan Çiçerin resmiyle şeb· 

Bunlardan biri bilhassa dikkat rimize gelen Rauf Hayri Beyin 
nazarımı çekiyordu. Bu ıarışmdı ilk açılan e§yalarında gümrük res· 
ve Edit' e benziyordu. Büyük yeşil mi verilmiyen bazı eşyalar bulun· 
gözleri vardı. Ara sıra Mersedeı mut ve diğer etyalar da açılmıştı. 
buna bakıyor ve bu bakışlarda mer Bu sandıkların içerisinde de birçok 
hamet izi bile sezilmiyordu. Ya- lüks salon eşyaaı, palto için di • 
vaş yavaş ortalık şenlenmeğe ve kilmiş üç kürk ve müteaddit kıy
gülüşmeler iıitilmiye başladı. Yal- metli tablo ve çerçeve bulunmuş· 
nız 0 sarışın susuyor, hiç bir şe}'. tur. 
söylemiyordu. Rauf Hayri Bey, bu eşyaların 

Mersedes hırçın bir sesle: iki muhacir ile kavas Mehmet E-
- Bana baksanız a, Gladiı, ne fendiye ait olduğunu söylemiştir. 

vakte kadar bu somurtkanlıkta Halbuki kavas Mehmet Efendi ile 
devam edeceksiniz? Böyle somurt· iki muhacir, bu eşyaların kendile
kanlıklardan hoşlanmadığımı pek rine çıkarılmasını Rauf Beyin 
ala bilirsiniz. Bütün müşteriler siz söylediğini bildirmişlerdir. 
den şikayet ediyorlar. A ... İstedi· Bu işle yakından alakadar olan 
ğiniz kadar inat ediniz, ben sizin ve takip eden gümrük baş müdü
gibi inatçıları çok gördüm ve sizi rü Seyfi Bey bir muharririmize, 
de yola getireceğime emin o;abi· vaziyetin henüz tavazzuh etme • 
lirsiniz. diğini, her şeyin bu akşama kadar 

- Oyuncakçılık göründüğü · diği oyuncağı almadan gitmek is' 
kadar kolay iş değildir. Bizim müş temiyor. Ne yazık ki babasının d' 
terilerimiz beşle on yaş arasındaki parası çıkışmıyor, tek küçük m,.~· 
cocuklardır. Onlara oyuncak be.. zun olmasın diye, oyuncağı yı<1 

iendirebilmenin güclüğünü tasav· fiatına veriyor, çıkıyorum itİ~ 
vur edemezsiniz. Bir gün altı ye· içinden ... 
di yaşlarında bir küçük, babasiy· Bedros efendi müşteriden Jr 
le atelyeye geldi. Ne zeki, ne şey· şikyetçi: , 
tan çekici teydi !.. Benimle o ko • B. . .. t . h e.,Je - ızım muş erı er ş ; , 
nuttu: 

- Otomobil istiyom. 

Dedi. 

-Yapalım. 

mutlak bir "ikram,, ister. Ve. itı•~ 
f r kaldırmağa da uğraşır: 

e' 
- Hele bu sefer yap ikraııı. g 

lecek sefer telafi edeceğiz elbet· 

Dedim. O, istediği 
tarif etti: 

B. .. . d h ıılıf otomobi17 ır muşterım var ır, er ae 
da ikram ister ve her seferinde . .,, 

- iki tarafta kapısı olacak .. 

-Pek ala ... 
- Kornası olacak .. 
- Hay hay. 
- Önüne fener takacaksın ... 

- Olur. 

- Bayrak yeri de isterim ... 

- Ona da peki ... 

Dütüncü, sonra: 

- Amca benim otomobilimi 
hangi renge boyayacaksın? 

Diye sordu: 

- Sen nasıl istersen, çocuğum .. 

- Sarı lacivert isterim ben ... 

... ,,. 
"Gelecek defa telafi edeceg tıf 
d B .. . .k z 5~ er. u muşterıye ı ramsı e' 
yaptığım bir günü henüz gör~ 
dim .... 

Matbaamıza gelen y.:ni m~cmuatar: . .................................................... . 
Holivut .. 

. .. ht1•' gif 
Holıvueun 25 Temmuz nus ,le' 

zel resimler ve en. son sinema habe 

ri ile intişar etmiştir. 

Tavzih 
ıf~JP 

Dünkü sayrmı-ıda altıncı saf v~· 
çıkan Arnavutluğa dair makale jtl ' 

. . d N t. a:ıctct rapta ıntışar e en ovos ı g . 
..l-- --1-1 -..J : ı_:-~:- 'T"--·~ih edcrıı· 



Sandık 
ahnesi ! 
er, Alpler;nde "Hayattan 

11 
olunuz!" isimli film çevrilir 

;:ate Müller haatalanmıf, onun 
~cak yıldız aranmıf, nihayet 

artisti Dorit Krayzler bu • 
bu kız ilk filmini büyük bir 

çevirmi~ti. Bu suretle bi • 
tsızlığı, diğerine yaramıı o-

ıonra da, "Ne istediğini 
icadın" filmi çevrilirken, ıü

?ıı" . llıteına yıldız Lil Dagoverin 
de rolü olan Mariya Beling 

. rnı!t ve onun yerine de ge
l ICrayzler ıeçilmiıti. Genç yıl

...._da filmin çevrildiği yer olan 
t~b.ıi,, lakin bu sefer de o has-
11~ııtır l 

bir yıldız aranırken, Mari
°"'-- iyileımit, filmde eıkiıi gibi 
_ ~ "Clllası kararlattınlmııtır. Bu 

ldikten sonra da, Dorit Krayz
. t.n kalkmııtır! 
t ICrayzlerin, ikinci defa ola • 
laız!anan bir yıldız yerine se

doJcunan bir Alman gazetesi, 
'anra da rahatsızlanan yıldı

eski yerine dönüıüne iıarct 
°"ada "Beyaz beygir oteli", 
"s.r, zeybek oteli" ismi altın
dilen operetin bir sahnesini 
Or. Otel misafirlerinin oda 

,"hnesini ... "Çıkar sandıklan 
lıldir sandıkları a1&tı!" sözü
~p, "Bu filmdeki bir rol için 
\ıaziyet tekrarlandı!" diyor. 

t(aterin 
epbörn! 

Sav4ada 

•• 
Ozlenen 

Biır 
' Yıldız: 

Kete fon Naginin filmlerini ıör -
mek imkinıızlığırun görülecek bir ıey
den mahrum kalıt mahiyetinde oldu • 
ğunu, bu güzel sanat sahasında benim
seyiıle yer tutan bu yıldıza bağlılık 

duyanlar, münakaıa götürme1 bir ha· 
kikat sayarlar. Ve bunlar, ekseriyeti 
teıkil eder! 

Vaziyet böyle olduğu halde, bilhaı
ıa geçen sinema mevsiminde, latan • 
bullular, bu yıldızın filmlerinden mah
rum kaldı!ar. Ancak tek bir filmini, 
Piyer Omonla birlikte çevirdiği orta 
bir filmini, o da mevsim sonunda, gö
rebildiler. "Hülya peıinde" ismi altın
da gösterilen film .... Halbuki, bu yıl
dız, son senelerde o kadar çok film çe
virdi ki .... 

Şu halde, onu görmek iıtiyenlerin 
çok oluıuna ve yıldızın da bir ç:>k 
film çevirmesine rağmen, bütün bir 
mevsim içerisinde ne diye tek bir fil
mi gösterildi? ... Hem de çevirdiği film
ler sırasında orta derecede olan bir film 
seçilerek! ... Acaba neden böyle oldu? 

Bunu bir isabetsizlik olarak tefsir 
etmek, hakiki vaziyete uygun bir tef
sirdir. Geçen sene hep gelişi güzel 
film getirildi. Bu arada bazı güzel film
lerin bulunması, rast gele film getiril
diğinin aksine delil olamaz. Bütün bir 
mevsim İçerisinde getirilen filmlerin 
çoiu, ne yazık ki, yavandı. Yokluk İ• 
çeriıinde ıeyrcdildi. Ne dereceye ka
dar? ... O da ayn l:.ahis!. 

nümüzdeki mevsimde vaziyet ne 
olacak?._ Gene yavan filmler serisi 
devam mı edecek?.. Ucuza mal olan 
filme kartı duyulan zaafın, kolay kolay 
aiderileceiinden ve seçiıte, seyreden
lerin zevki gözetilerek itinalı davranı
lacağından, emin değiliz. Bununla be
raber, geçen mevsimin umulduğu gi· 
bi karlı bir mevsim olmadığı iddia e
diliyor. Eğer bu doğru ise, bir ders ol
malıdır. lleri sürdüğümüz fikrin İsa • 

- - - -
~ıldız Maceraları: 

''d ı~ıltda . 
1, 

1 ele .n ımza almak, el 
" .1 teçırmek · · .. · 
"' . ıçın goıterılen 

1\ '-) f eıındeki ali.kaya dair 
tı ı ada 
eft'et . etraflıca bir 

l ı:ıttik. Bu yüzden yıl
' liiJc tlarına gelenler aay • 

~L.. -· enı.ıe d 
'-"'llat. z enecek derece-

't''d. ki 
lcolalik • ark Geblin ba!ına 

bır hadiseciği not e· 

delim. Bu yıldız, Misuriden Ho
livuda dönüyormuf. Yolda, ar • 
kadan gelen bir trene yol veril • 
meıi icap etmif, tren, yan tarafta • 
ki bir demir yoluna ıapmıı, birkaç 
dakika orada durmuş. 

Bu sırada pencereden etrafı 

seyreden yıldızın yanına, bir genç 

yaklatmıı, eline yıpranmıt bir 
kağıt tutuıturmuf, imzalamasını 

• 
L.::-

betini teyit eden bir cihet daha .... Ve 
önümüzdeki mevsimde. hiç değilse 
biraz itinalı davranılacağını umdurabi
lir. O kadar! 

Önümüzdeki mevaimde Kete fon 
N .. inin filmleri sörülebilecek mi? ... 
Bunun cevabını yukardaki sabrlardan 
ıçıkarabilirainiz. Belki evet, belki ha • 
yir! .• Biz, burada bu batlanğıçtan son
ra yıldızın en yeni bir filminden bah
sedeceğiz. Son zamanlarda Hanı Al -
bersle birlikte "Kaçanlar", ViJli Friçle 
birlikte "Ekselansın kızları", Kari 
Ludvig Diylle birlikte "Büyük bir a-

:ica etmif. Yıldız, gülümıiyerek, 

bu gencin ricasını yerine getirmek 
üzere, kalemini çıkarmıı, kağıdı 

imzalamıf. 

Ertesi gün, bu gencin Maraelin 
tehrindeki kadın muallimi, §U 

mektubu alıyor: 
"Muhterem Miı ! 
Çok rica ederim, Villiyi mazur 

görünüz. Bir müddet için mektebe 
gelemiyecek. Çünkü, benimle 
birlikte film çevirecek. Kendisi • 
ne yeni filmimde küçük bir rol ve
rildi. Hürmetler .... ,, 

Mektubun albnda Klark Geb • 
lin imzasını gören kadın muallim, 
kadınların çok beğendiği bu erkek 
artistten bir mektup almıt olma -
mn heyecaniyle titremit. Gerçe 
atk mektubu değilse de .... 

Sonradan itin iç yüzü anlaııl -
mıı. Meğer, bu genç, imtihan ıı -
rasında mektepte bulunamamı!, 
imtihanlara girmemek için bir ha· 
hane aramış ve bula bula, itte bu 
çareyi bulmuş! 

Brigite Helmin batından da, bu 
yolda acaip bir vaka geçmittir. 
Bu vakayı kendisi töyle anlatı -
yor: 

- O zaman Dalemdeki evim -
de oturuyordum. Bu bahçeli evin 
camekanlı, genit bir verandası 

vardı. Doıtlarmdan biri beni 
ıık sık ziyarete gelir, geceleri mi
safir kalırdı. Sıcak havalarda bu 
camekanlı verandada yatmak i · 

µ 

damın dostu" filmlerinde oyniyan Ke
te fon N aginin en yeni filmi, "Genç 
Baron Noyr.;tvz" isminde, vakaıı ta
rih dekoru içinde geçen bir filmdir. 

Kete fon Naıi, bu filmde Kontes 
Palın rolündedir. Bu aayıfaclaki resme 
bakılınca da anlaıılacair aibi, gittik • 
çe doliunlaıan ve Mey V eat tipine 
yalda1&n yıldız, bir çok münekkidin 
söylediğine göre, yeni filmindeki muh· 
teşem dekor çerçevesi içerisinde yep
yeni bir görünü§le ortaya çıkıyonnuı. 
Bildiğimiz oldukça ince ve hafif Kete 
fon Nagi, Amerikadaki dolgun görü • 

-
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Kete 
Fon 

Nagi! 
nütlü kadına bir bakıma Avrupada ra· 
kip olarak yetiıiyormuı. Acaba Mey 
Vestin yerini doldurabilir mi? Bu §ÜP· 

heli, ama her hal:Je ona rakip sayılı • 
yor. Tabii yalnız bu dolgunluk bah -
sinde! 

"Genç Baron Noyhavz" filminin 
mevzuu, Avusturya imparatoriçesi 
Mari Terezin saltanat sürdüğü devre 
aittir. Viyanada saray entrikası ile 
enteresanlaıan hafif bir ıevıi mace • 
rası.- Bu mevzu, Stefan fon Kamare
nin sahnede çok muvaffakiyet ka
zanan bir komedisinden alınmııtır. 

Filmin rejisörü, Gustav Ucickidir. Se
naryo, Gerhard Mentselin, musiki 
Alois Meliıann .... 

Filmde genç, yakışıklı ve çapkın 
Baron rolünü Viktor de Kova yapı -
yor. Geçen sinema mevsiminde "Dün
yayı dolaşan tarkı" filminde Jozef 
Şmit ve Şarlotte An~erle birlikte gör
düğümüz bu artiıt, Kete fon Naıi ile 
birlikte ilk defa oyniyor. Kete fon Na
ginin temsil ettiği Kontes Palm, im -
paratoriçenin sarayında mevki sahibi 
bir kadmdır. 

Bu filmde yeni kadın yıldızlardan 
Kriıtl Mardaynin de batlıca bir rolü 
vardır. Bundan başka Betti Sedlmayr, 
Hanı Mozer, Beppo Brem, Dr. Hanı 
Adolfi de bulunuyorlar. 

1753 ıeneıinde Viyanada geçen 
vakarun bir çok sahnesi, şimdi mevcut 
sarayın içerisinde, bahçesinde ve o de
virden kalma batka binalarda ve bah
çelerde çekilmi,, bir kısım sahneler de 
atelyede ahnmııtır. Giyiniıin, o. de 
vırilekl giyinite uygun ollnUJ ' çin.;: 
zelerde tetkikat yapılmıt ve oralar -
claki asıllarına tıpkı tıpk111na uygun 
örnekler vücude getirilmiıtir. Bu iı, 

hayli pahalıya mal olmuıtur! 
Filmin büyük bir kısmı çevrilmiı

tir. Kısa bir müd:!et sonra, hepsi ta • 

mamlanacak ve hiç bo~ dunnıyan Ke
te fon Nagi, yeni bir film çevinneğe 
baıhyacakhr ! 

detimi o da benimsemiıti. caklar !. Acaba gene gelirler mi 
Güzel bir yaz gecesi, ben bir Bu endite ile, verandaya çıktık, 

yere davetli idim. Miaafir bulu yattık. Fakat, uykumuz kaçtı, bir 

nan doıtum, bu sıhhi adetten yal- türlü uyuyamadık! 
nız başına istifadeyi düşün.mü§, Derken, saat on bir raddelerin· 
çıkmıf, verandada yatmıf.. Tam de, camekanlı kapı hızlı hızlı vu· 
uykuya dalmak üzereyken, aıma ruldu. Kalplerimiz heyecanla çar
yaprakları yerinden oynamıf, bir parak, yattığımız yerde doğrul • 
hıtırtı kopmuf··· Acaba, yılan mı duk. Ben, mülhit bir korku içe -
geliyor?. Hayır, işte asmaya tı.~- risinde olmama rağmen, sert bir 
manin üç delikanlının hatları go· . sesle şöyle dedim: 
rünmüt! 

- Derhal bahçeden çıkınız, 'K' .. ' - Ne iıtiyoraunuz. ımsımz .. 
Korku içinde, yüreği küt küt yoksa ..... 

çarpan doıtum, böyle ıeslenmit Tehdidimin neticesi ne olduiu· 
ve fU cevabı almıı: 

- Madam Helm, el yazna.ızı 
lutfenmeniz~ ricaya geldik! 

• Doıtum, dütünmüş... Eğer, bu 
delikanlıların maksadı, hakikaten 
bu iıe, el yazısını istedikleri yıl -
dızı tanımaları lazım.. Kendisi, 
bana benzemez... Şu halde nasıl 
oluyor da? .. Dostuma, maksadın 
böyle maıum bir makıat olduğu 
kanaati gelmemiş, ... bilakis .... Ve 
bütün cesaretini toplıyarak, ha· 

ğırmıt: 

- Çabuk defolunuz karıım

dan ! 
Davetli bulunduğum yerde te -

lefonla çağrıldım. Doıtum kork· 
tuğundan bahisle, derhal eve gel
memi istiyordu. Hemen eve dön· 
düm, bar.a heyecanla olanı, bite • 
ni anlattı. Her halde hınız ola· 

nu ara~tırmadan, tası, tarağı top· 
)ayıp, yastıklarımızı falan alıp 
içeriye girdik. O gece ve müte· 
akip geceler, camekanlı veranda, 

boş kaldı!. 

Brl~lte Helm 
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V1YANA 

Dolfuı giderse yerme milli 
Kocasından nihayet mektup al

dı. Kocası geliyordu, ızın ver -
mitlerdi, bir hafta latanbulda 
kalacaktı... Meliha, bu satırları 
okurken öyle §iddetli bir heyeca
na kapıldı, ki bir an sersemledi, 
ne yapacaiını §a§ırdı, olduğu yer
de kalakaldı. Bir tülü inanamı -
yor, inanabilmek için, kendi ken· 
dine söyleniyordu: 

"Refik gelecek... Refik gele • 
cek. .. ,, 

Bir senedir yap yalnız yaşıyor· 
du. Y alnızhk, onu oldukça tec -
rübeli bir kadın yapmıştı. Koca· 
tundan, mektup ald!ktan sonra, 
ilk heyecanını yatı§tırdı, vaziyeti 
tarttı, yerde, bez parçalarıyla oy· 
nıyan iki ki!çük çocuğuna baktı. 
Aynaya yakla§h, solgun, narin, 
giizel yüzüne göz attı. Etrafını, 
odasını süzdü. Evlendikten son· 
ra burada yaşamağa başlamışlar· 
dı. Beş sene burada beraber ya
§amı!lardı. Refik zengin değildi , 

fakat çok çalıtkandı. Kazanmak, 
karısına rahat ettirmek için gece· 
lcri bile çalıtırdı. 

Bir hafta sonra, Refiği istas
yonda karşıladı. Binlerce askerin 
arasında, birdenbire kocasını 

gördü. 
• lf. #(. 

Kolkola girmİ!ler, eve yaya dö
nüyorlardı. 

Meliha, adeta boğuluyor, koca· 
sının koluna a Hnıı,, mütemadi -

yen: 
- Çok tükür, sana kavuştum 

Refikciğim !. Diyordu. 
Ve ağlamamak, hıçkırmamak 

için kendini güç tutuyordu. Refik, 
karısının kolunu okşuyor, gülüm
süyordu. Melihanın soracak öyle 
çok şeyi vardı, ki hepsini birbiri· 
ne karıştırıyordu. Çocuklarm iyi 
olduklarını haber ··,..rdi. Onları 

kalabalığa ~okmak ist~memişti . 
Hem, evvela, yalnız kendini gör • 
ıün istemitti ... 

Nihayet Refik sordu: 
- Sen nasılsın? Ne yaptın? 

Nasıl geçindin . 
Meliha şaşar gibi oldu: 
- Ben mi?. Pek ala geçindim. 

Sana yazdım ya... Ne benim, ne 
de çocukların, hiç bir şeyimiz ek· 
ıik değil.. 

- Çocuklar malum .. Onlar için 
kendini her §eyden mahrum ede· 
ceğine eminim... Ama nasıl ge -
çindin? Ne yaptın?. 

Seıi titriyordu, boğazı kuru • 

mutlu: 
- Benim, gece gündüz düşün-

cem buydu... Yalnız bu üzüntüm 
vardı. Gözlerimin önüne geliyor· 
dun: On parasızım, çalışıp ça • 
bahyoraun, rahat geçinecek kadar 
para kazanamıyorsun... Düşün, 

ben va;ken bile güç geçiniyorduk. 
Halbuki az para kazanmıyordum . 

- Bana çok yüz veriyordun ; 
her dediğimi yapardın .. 

- Bot yere ha?... Kim bil 
kaç kerre aç kalmıtıındır. 

- Sen deli miıin !. 
Eve geldiler. Kom,udan ço 

cukları aldılar.. Odalarına gird 
fer. Refik tata kaldı: 

ır 

. . 
l· 

- Bu ne!.. Bu ne lükı !.. Sof· 

Yılın gıçcn glinlerl 199 iOO 
Yılın kalın cOnlcrl 166 16~ ıc-ıyaliıtler geçecekleYdir. Milli 

1 
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soıyaJiıtler gelirse onlarla 
her bir karıtıklık, belki bir 
de çı kacRktır. 1 

bera· 
harp 

BugUn 
İ51'A?\'BUL: 

Avn\turya meselesi Avrupada 
bu noktaı nazara göre tetkik e· 

18,80 Franııızr..a derı. 19: Monolor tehir dilmekt~du. Hitlerin Avusturya· 
Uyutraeundan Muammer ~Y tarafından 

d b k 1 1 ·· t"" V yı almak istemesinin sebebi ile ra a eyaz o a ı or u.. azo • 19,80 Türk mul.lkt neşriyatı. (Meıut Cemli, 

}arda çiçekler... Masanın üıtün • Bu~n Ocvdct Muııtafa be31er. \'eclbe, Semi· ltalyan,n Fransanrn ve müttefik· 

k d d ~· . . . ? ba hanımlar.) 21,20: Ajanı ve borsa haber· lerinin .ı'.,.usturyayı Almanyaya 
de i saati e egııtırmıtıın. ıerı. 21.80: Orke1tra konseri kanıık prO&' • 

Meliha bir az kızardı: ram, Nunıllah Şevket bey tarafından taran- vermek ı..,,E'melerinin sebebi bir • 
_ Eıkisini verip bunu aldım. 01• dir. Bu cievletler Avusturyayı Al-

2Z8K.h:E. \'AJl.ŞO\'A. 1146 m. 
güzel değil mi?. 20,8J: TagannUI (piyano refakatiyle) kon· manyay'\ vermeye azmetmişler -

_ Evet güzel... Bir de halın etr. 20,60 Haberler. 21,12: Mandolin orkeı- dir,. 

var .. trasr tarafından kon1er. %1,60: Haberler. ız Orta Avrupada tek bir adam 
12 Piyano refakatiyle tagannl, 22.SO: Piyano 

- Çocuklar iyi değil mi? rl •• ıo »- vardır ki Hitleri'n Avusturyayı li:OJ18e • ,,,., : .nume.n tefrikalı. 

- Evet evet, senden daha iyi .. 
Sen bir az solgunsun. .. 

828 Kbz. BtJKBEŞ, BM m. almak istemesi arzusu kadar me· 
13 GUndtız netrlyatı, 19 Muaahabe, 19•06 tin olan bir vermemek arzusuna 

çekoelovak opera mualklıl, 20: Muulıabe. 

Dikkatli baktı ve birdenbire Z0,115: Franın operetlerinden parçalar. ıı: maliktir. Bu adam da Dolfustur. 
Konferanı. Zl,16: Piyano konaert, :U,415 Mu- Büyük devletler Almanyadan 

şaştı: ııahabe. Z2: Tagannl. '.l'agannlll konııer. -21,30 
- Esvabın ne güzel... Hem de 11'1Ut kon1erı. 23: Haberler. 2ıı.ııo: Kabveba· korktular. Fakat bu küçük boylu 

yep yeni... Parmağındaki bu yü • ne muılklııl. adam korkmadı. Dolfus olmasay· 
d d Khz.. LOKS'ı:!\IBURG, 1345 m. dı, büyük devletler Avusturyayı züklerin kalabileceğine ünya 8 LUkııemburg neerlyatı. 21.ıo şarkılar. 21, 

inanmazdım. 35: Musahabe. 21,40 Şarkılar. 22: Seyahat kendi haline terketmeye mecbur 1 
Bunlar nikah yüzüğü ile, kendi celbi. 22,10: Piyano konacrl. 22,80: Aıkeri kalacaklardı. 

ı h konaer. 23: Radyo orkestran. %3,30: Danı d "k" 'f • 
verdiği iki ta,Iı yüzüktü. Me i a muılklııl. Onun Avusturya a ı ı vazı esı 
güldü ve mutfağa geçti. . MS Kbz. BUDAPEŞTE, M om. vardır. Birincisi zabıta kuvvetile 

dd. t• l k' 19•60= Macar ıarkılan. 21 : Pllk. Sahibi· ve ı'kt11adi vaziyeti ıslah etmek Refik mütere ıt 1• n ıaarı nln 1e.al plAklan. 23,115: Baberltr. 2S.M: 
hayale uğramı,tı. Aylardanberı Bora ılgan takmıı. 24,U: Butenberg aalon suretiyle Avusturya milli sosya· 
üzüldüğü §eylerin, dii§ündüğiı takımt. liıtlerini iktidar mevkiinden uzak 

ltlaı:. PRAG, 4'70 m. 
şeylerin hiç biri vaki değildi .. O • 19,15 plAk, 19,20 Almanca, netrlyat. ıo.~ bulundurmak, ikincisi büyük dev· 
züntüsünün artık geçmesi lazım Koro konseri. 20,415: Muaahabe. 2%: FllArmo· letlerin tehditlerinden istifade e· 

h l nUc kon1er. %3: Haberler, 23,20: Pllk, 23,45: d k Al l' 1 · · A değil miydi?. Kar?sının ra al o • Haberler. ere man ıosya ıst erını vus· 
dugyunu görmüttü.. Fakat üzün· turyaya yaklaştırmamaktır. Bu 

Khz. Deutschlandeender 15'71 m. 
tüsü geçmiyordu... Şekil değif• %1,lO: Saar neırlyatr. 21,30: !. s. konae· ikinci vazifesini ifa etmek için 
tirmişti. Şimdi de, Meliha naııl rı. 22,85: ~nçler nctrlyatı. 23: Haberler, Avıuturya istiklali meıelesinin 
.... \uyoT da •ı\untı cekmiyor? Diye ıa,so: Dünya haberleri. (A~·hk icmal.) 28.45 Avru... . . ui ~a.ı ulh 
" ~ Deniz bııl'bfıd.rt, Zt.; 'PIMc Ue en iyi tll"-la- ; - --

üzülüyordu.. rm par!;aları. meselesin en Da! a İt: şey O a· 
Meliha sevinçle haykırdı: ----------------- dığı hakkında mütemadiyen ci • 

Y w b t mıştı. hanın nazarı dikkatini celbediyor _ emege uyurun. ·• 1 
- Beni tebrik etme isin, mem· h kk d Oturdular. Refik şen görünme· Hitlerin Avusturya a ın a-

ğe gayret ediyordu. Genç kadın nun olmalısın.... ki hakiki makaatl~rı nedir?· A • 
r.eşeliydi. Çocukların etini keıi • - Evet, evet... · vuıturya batvekili masaya daya • 
yor, yiyor, gUlüp söylüyordu. Gözlerini yere eğdi, yorgun bir narak dedi ki: 

Refik: ıeıle ili.ve etti: "- Avuıturya istiklalinin nasıl 
_ Bu ne nefis yemek!. Dedi. - Artık bana ihtiyacın kalma• mu haf aza edilebileceği meselesi· 
_ Afiyet olsun!.. Çocuklarm mı§ ... · ni üç kısma ayırmak lazımdır: 

da masaallah iştahları yerinde. Gülmek istedi. Fakat adeta hıç· Evvela Avusturya iktısaden müs· 
~ · · k . kırdı. Meliha yerinden aıçradı. " Birdenbire tabağını ıtlı ve arı BORSA-, 

sına baktı: 

- Bunları nasıl baıardığını an· 
lıyamıyorum Meliha... Ben ıizı 
sefalet icindc bulacağım diye kor· 
kuyordu~.... Bu ne hal!. .. 

- Bunda şa§acak ne var Re· 
fik !... Sen beni, becerikıiz, has· 
ta bir kcıdın ta avvur ediyotdun. 
Her şeyle sen meşgul oluyordun .. 
Yalnız kalınca bana gayret geldi 
n'ışmağa başladım ... lşleme ör • 
nckleri yapıyorum, beyaz çamaşır 
dikiyorum; günde üç. dört lira ka· 
zandığım oluyor.... Pek ala yaşı· 
yoruz... Hem Hatice teyzem yar 
dım ediyor ... 

- Yok camm !... Hatic~ teyzen 
benden nefret ederdi, beni hiç 
çekemezdi ... 

- O zamanlar baska diyor .. 
O zaman ıcn miisriflik ediyorsun 
diye kızıyordu.. Sen gittikten 
sonra bana yardım etti. Çocuk · 

ları çok seviyor. 
_ Bunları neye hana yazma • 

dın?. 
Meliha bir az ~aşaladı: 

Kocaımın içten çektiği ezayı hiı 
etti : 

r 

1 Hizalarında \0 1ldız 1$arctı olanlar üzrr 
!erinde 24Tcmmuzda muamele görenler· 
dir 1 Ra . amlar kapanı$ fiatları· ı ırö-rcrir . 

nukut (Sataş) 
• Londrı . 63~. - • \'h ıına 

• l\t\' \"Or• IZfı. - • MatJrlı 
• rarı& 1 :o. . • Srrllo 
• Mllino il~ • \ ' 11$01'1 ıa. · 
• Rrllkıt' • ıi. - • Rudıpesı. 6 -· 
• Atlna \? ~ . • Hukre~ 19, -
• C'enevrr • 17. :.. • Hclgrdl •6, -
•!'oha ~• ... • Ynl nhırıı ~ 3ı, -
• Amsıerı!H ı 8" * Altırı Q\?I, -• r~• 101 * ,\le, tllıye .•fı :m 
* C:rıılthn m • H• nknnr 9-10 

Çekler (kap . ••• 18) 
-

• ı.ondr• 
0.794 

• Sıokhol" 
• Vhıırıı• 

3 0191 
4. ~818 

1 

- Lizım olanı yapardım. Ben 
gittikten ıonra sen ne yaptın? .. 
Sıhhatin de naziktir. Haataıın. 
Zora ıelemezıin .• Çocuklara bak
mak lazım... Öıtelik bana da pa· 
ra ıönderdin .. 

_ Yazdım ... Tafsilat verme • 
dim ama, rahatız, iyiyiz, mer:ık 
etme, düşünme, diye yazdım. 

Meliha omuz silkti: 
- A11l senin on paran yoktu .. 

Hem neyıe, bunlardan bah5etmi· 
yelim, ıen zaten boş yere kendi·ı 
ni Ü?Jerain. l 

- Evet, evet ... 
Garip bir duyguyla ıavafıyor • 

du. içine doi!anlardnn kendi de 
utanıyordu. izzeti nefsi kırılmı§· 
tr. Kıskançlık damarları kabar -

lakil olabilir mi?. lkinci•İ.~ 
turyanın dahili vaziyeti ı •ı 

noktai nazarından ne hal , 2l 
Üçüncüsü büyük devleti~ de 
rol oynuyorlar?. ldu 

Evveli turaıını ıöyliye Yii 
biz muka.ve.met edebilece Ur 
kani bulunuyoruz. Zamanl• 
geleceğiz. Fakat iktııadi a, : 
nazardan ihracatımızı ısl da ~ 
meğe mecburuz. •i 1 

Avusturya istiklaline tal( 

olanlar her teyden evvel i. kut 
yamıyacağını ve Almanya 1 ti 
vaziyetimizi ıilıih olarak il 
rüyorlar. Avusturya yalnıS, 
le§mesi lazımgeldiğini ıöyl 1~ 
lar. Fakat bu doğru ele İyi 
Harptenberi bu halde y•t \' 
ve bu halde devam ederııİ 
mize delalet eden bir hal 

Dahili vaziyetimize 
tunu söyliyebilirim ki büt~ t, . ' 
vusturyalılar yüzde yetnııŞ İtıı 

lıiI lehindedir. . da 
Siyasi vaizyetimiz nokt11 

zarındcn düşünülecek ol&J 
bii büyük devletlerin muh' 
ümidinin de zaif olacağıf11 k 
eylemek lazımdır. Hepiıııi• kli 
vuaturyanın istiklali uğrun' 
mızı feda etsek bile, gene 
bir fayda haııl olamazdı. 
bütün küçük devletler ayJ1İ 
yettedirler. Yalnız Avuı 

tiklıilinin mu haf azasmda bil "ıh 
büyük devletler ali.kadardı! 3 

- Bfüün bu ümitlerini• 

çıkarsa elinizde son bir k~ 
.rak Habıbur lular bulun 
leniyor, fiu Cloğru mudur. ~ 

- Bu mese yalnız Avı.ıi> f aa 
alakadar edf'!mez. A"'}.t d 
Habsburglular için ~ok k'* iliş 
Fakat belki büyük bir TıııJ' 
leti tesis edilirse mevzu•.ı 11' ' !) 

bilir • 
Avusturyadaki milli sos1 

Almanya tarnfrr.-1a~ görtli~ 
vikten dnlayı y<>~amnkts 

etme'~tc :lir. H-:~ 1,alde Hitl 
r-nı clc- {;o " rt irreıııir.tir. oıı . ,.,. 
A,rusturydı olduğu unut·' 
lıdır.,, 

Kürek 
lstanbul denizcilik !le)'el' ~r 
Önümüzdeki cuma i~"~ ~~i 

bul mıntakası ikinci te6"'" I 1 
'müsabakaları Anad"lı:~' ~ 
nünde icra edilecektir. 

Müıabakalara saat 1 f, J~ 
nacaktır. Klüplerin ılr·'' ~ 
da göıterilen saatler J ·ı ,, 

dubası yanında hazır ba!&J 

tebliğ olunur. 
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Bir ayrılık 
"Lozan günii,, dün mera

simle kutlulandı sıcak • 
memış 

Vefa ve Kumkapı klüpleri bir 

ciıi, Ankara da kasırga müddet evel birleşmİ§lerdi. Ha· 
ber verildiğine göre iki klüp tek
rar ayrı ayrı çalışmayı tercih et
mişlerdir. Esasen iki klübün da. 
ha çok ehemmiyet verdiği şubeler 
biribirinden ayrıydı. Birİ!Iİ daha 
çok futbol, diğeri de daha çok 
güreş sahasında çalışıyordu. Bu 
itibarla tekrar ayrılarak çalışma

ları belki daha muvafık olacaktır. 

..... CB~ tllrllfı J inci !!83ıfada) bir Türk olmak itibaı· i) le bütün 
di.inya milletleri a!'aJ"da gurur 
duyuyoruz. Bütün zaf·!~· : t>rde, her 
hareket, her savaş, he·· harekette, 
her rehberliğini, büyiik!iiğünü gör· 
düğümüz ulular ulusu G:.ziyi hür
met ve minnetle selam' ,·nm 

i i a . ·----~~~ 
haldtt. 1 taratı 1 nci sayıfada) 37, lzmitte 35, Çanakkalede 33 

rektörü Cemil Bey çıktı \ e ~u hi -
tabeyi söyledi: 

Jeti~ 'd24 (Hususi) - Bugün derecedir. 
ld e §ehirde büyük bir Orta Anadolu mmtakasında, 

"- Çok değerli dinll!yicilerim 
Bugün Lozan 11ulhünün imza edil· 
diği şerefli günün yıl dö .. ümüdür. 
Lozan sulhu, şu elimclı> luttuğuır 

altın kalemle tam on bi ı sene eve' 
bugün imza edilmi~tir ~~u ... lıede -
nin imza edi!di~i kaJem;r hukuk 
fakliltesine hediye c".li'mesindr 

r e u. Topraklar 300 met-, Sivas ve Yozgat hariç; suhunet 
ıy .~iikseldi. Kasırgayı ıtid- azami 29 - 33 derece arasında-lece "-' 

ani• lıtekli bir yağmur takip dır. Sivasta 25, Yozgatta 24 tür. Bizi bu savaşa götüren ordunun 
neferinden kuman1aaıra kadar 
hepsini, milletin bütün ç.ocukları• 
nı üniversite kürsüsünden selamla
mayı bir borç bilirim. Bu kurtuluş 
savaşından sonra Türk milleti se • 
kiz ay süren Lozan savaşına davet 
edildi. Avrupanın göbeğindeki 

bu savaş kahraman ismet Paşa ta· 
rafından kazanıldı. Bize bu ~e· 

di l 
24 

Bugün Ankarada 14.53-15.10 
ısl d ' (Hususi) - Hara- arasında batı istikametinden aza-

~ Rezilemiyecek hale ge .. 
1 burada 43 e çıkmıştır 

1 i .k Yiizünden halk bah-
e ul- ·· 

"'UŞtÜr ya . . 
k il' 

1
" diğer yerlerinde 

aln•' sıcaklar 
ıöyl '24 (A.A.) - Son 24 

dt .'tıda, Karadeniz kıyıları 
1l'le 

yat \' Orta Anadolunun 
• 
0ıgat havalisi hariç 

ltı d'~ ı . d h b' •ger yer erın c ava 
it kac derece daha vük-

üt~O ~l~uh~netin yükseli;i en 
ınif İttı Ya mıntakasındadır. 

d ede suhunet 42 dere -
a.r çıkmıştır. Halbuki 
'enedenberi suhunetin 

tı fazla yükseli~i ancak 
k olarak kaydedilmiştir. 
kl~~a suhunetin fevkala· 

lgj i!e beraber sema -
en açık geçmesi ve ru· 

.~ek az oluşu kuraklığın 
lrt~ 

·ırnuıı.tır 
~ ".t • 

llıtakasında hava tamn-
b "ıh ır. Bu mıntakada en 

a drl 
3 
Utıet Manisada 40, Ba-

r~nil K Bursa ve İzmirde 
kol 

. lh . 
uf{e 
""•~ a§ tarafı ı inci sayıfada) 
ki* .0.oğrusu cevap verınek
ur-' Işı blmu gösterdi. 

0rı senelik Cumhurh'et 
llshabıkehf uvkusu~da 

~iF?~ g()rünen b~ gazete 
ınsızliğ·inin derecesine 
~tan dolayı aleme gii -

ltıa a ha.~lavınca bir az ak
ı ktoııl~m~sı için her şey
ek ~ndı haline bakma...,ını 
v ~ ıstemiştik. Bu müna
lak~IT sfüunlarında "Ni

~~1· 1 levhasını kovdun 

'

' .. il ç k . ' a ~hı'> l ardın, bunu izah 
yel r.~ b · 11 .~eıniştik. 
.,,~ il'~~· küc,:ük sorguda ne bil-
i~ ltat<l ır Varınış !. Bu sorgu 

ı.. / 8Itırn · k. ı:ı•' on şış an balonuna 
~ ~<!salı~ delip deşiverdi !. 

Jı :~~· &'l, canlılığı, hadise -
,ı'' ~i{ aç~~lığr hiç bir safsa-

~ l'ııı degıldi. 
ıı. l er;.a·ı .... 
«tr () 1 er, du~unau··ıer 
~' tl.\ :ı , 

\ıaıı le ~'nen ibareleri1rle · 
b l ar . .r • 
h ' sız kim olu,,orsu 

~· <.e h.. .ı -1 
llefs· ?Ye sualler sormak 

ı... ınılde .... 
-~Yle b· goruyorsunuz. 
ltıiz dır sualinize cevap 

tı , emP.k l . 
. ~eeu h ~ • JI?· an hatı -
lel'I • a !" 
~ . 
rı.~ olu:voıın . ~1.1aııe ~ UŞuz da onlara 

1~cle .~ soıınak cesaret· · t goı ·· mı 
~·· 11Yormuşuz?. 0~Iea· 

; ~ Söyliy~li~~lkabağı ! Biz 
~r""ı d . Sadece bir 

)Jı.,. .,, z a ··a 
~Unı~ ınu deiumumi _ 

f~~bbe111 ·' sırtımızda sırmalı 
llard ız Yok! Lakin b "f' an i.i r· u un 

lıı 'Ve &al"} .un gelPn, bütün 
\> 11.şterek a ııyetlere kaynak 
! ~t': 'l'iir~e şerefli bir sıfa
\ ltnun vatandaşı olmak 

' ll'ıil]i ~anında da Türkün 
enfaatıere verdiği 

mi sürati otuz metreyi bulan bir 
toz fırtınası olmu~tur. Fırtına şe-

hir haricinde bulunan çadırların 

bir kısmını sökmüştür. Fırtına 

esnasında şehir tamamiyle toz içe-

risinde kalmıştır. Hava vaziye -
tiden fırtınanın tekerrür etmiye -
ceği anlaşılmaktadır. 

Esasen iki klübün ba§ında buh:· 
nanlar ayni görüşte samimiyetle 
birleımektedirler. İki klübümüze 
de muvaffakıyetler dileriz. 

Rusyaya gidecek 
spor kafilemiz 

çok büyük man~ \•ardtt. <) manayı 

tlüsilnen sezen hukuk fakülte~= 
~ . 

gençliği muahE>denin :m7.a edildi-
ği piinii lJim bavramı atl<letın1~tir. 

e:ze kayıt~·z \'e şart' ?., istih:lal 
getiren muahedenin im;:aland19.1 

günü iHm b~yralt'1 arhlp'mek nelr 
yerinde bjr hR,.ckettir. Tahir Be·· 
bu yıl burada, bu serefli oiindr- sö-

ref!i zaferi kazand,ran kıymetli 

Başvekilimize derin hiirmet ve 
minnetlerimizi arzeder, sözlerime 

Anadolunun cenup ve cenubu 
şarki kısımlarında en yüksek su -
hunet Antalya ve Diyarbekirde 
40, Aclanada 39, Maraşta 35, 

Sovyet Rusyaya gidecek spor 
kafilemiz yarın Cevdet Kerim Be. 
yin riyasetinde, Sovyet vapuriyle 
hareket edeceklerdir. Spor kafi
lemiz ağustosun yirminci günü ls
tanhula dönmüş olacaktır. Kafile
miz şu sporculardan terekküp e -

söylemP."i harı;\ hrak•· kendilerİ- nihnvet veririm.,, 
,,~ te~ekkür ederim. Oniversitf" Cemil Beyden sonra hukuk fa

de ilk sözlerimin l.ozan;oı ait olma- kültel'İ devletle; umum hukuk Silifke ve Dörtyolda 34 derece 
kaydedilmi§tir. Antalyada günün 
en düşük suhunet derecesi 31 kay-

diyor: 
Denizciler: İstanbul halkevj 

b · "dd L • d" d. n .. -.rofesörü Menemenli zade Etem B. 
sı enı cı en co~ sevırı ır 1 n · -

kürsüye çıkmış, Lozan sulhunun 

dedilmi,tir ki, bu, sıcağın f evka -
iade olduğunu gösterir. 

Şarki Anadoluda hava bulutlu 
geçmiştir. En yüksek suhunet 
Karsta 22, Erzurumda yirmi beş 
derece kaydedilmiştir. 

spor şubesinden Naili. 
Galatat1araydan: Orhan, Suat, 

Ciha\, Ahmet , Mehdi Beyler. 
İstanbul su sporlar klübünden: 

Leyla ve Cavidan Hanımlar. 

~erefl: günii kı•t1ulamıya gelenler< 
te~ekkür ederim. 

Kurtuluş savaşımız, dünya ta
rihinin en güzel ve muvaffakıyetli 
parçalarından biridir. Onunladır 

ki bu gün, vaktiyle içinde acıları
mızı döktüğümüz hu salonda se -
vinçli bir günün yıl döntimünü kut. 
luluyoruz. Onunladır k: baıımız 
dik ve yüksektedir. Orıuıdadır ki 

ilmi bir tahlilini yapmıştır. Son o
lorak da hukuk fakültesi talebece· 
miyeti reisi Sırrı Enver Bey bir nu

tuk söylemiştir. 
Merasimden sonra limonatalar 

dağıtılmıştır. Bundan başka halk· 
evinde ve halkevinin Beyoğlu şu
besindf' de konferan,lar verilmiş, 
m1lli pivesler tE>m!'il edilmi~tir. 

Karadeniz kıyıları mıntakasın
da en yüksek suhunet 27 derece
dir. Bu mıntakada hava ekseri -
yetle bulutlu vekısmen yağışlı geç 
miştir. Rizede bir nıilimetre yağ
mur ölçülmüştür. 

Bu kafilenin içinde 7 kişilik su 
topu takımı, 4 kişilik bayrak ya -
rışı takımı , 2 atlayıcı, yüz metre 
serbest, iki yüz metre serbest, iki 
yüz metre kurbağalama, 4 yüz met 
re ve bin beş yiiz metre serbest yü
:.;:ücü vardır. 

Güreşte ağır sıklet Çoban Meh
met, yarı ağır Adnan, orta sıklet 

Rana Beyin izahatı 
Mustafa, yarı orta Ahmet, hafif .... (Ba, tarafı ı lncı aa~ ıfada) 

sı let Saim, en hafi Abbas. filiz Kendisini ziyaret eden bir mu· 
Mustafa; filiz için bir de yedek harririmize vekil bey, vekaJetteki 

değeri yirmi beş yıl gazetecilik alm~caktır. son faaliyet1er etrafında beyanat-
mesleğinde mahfuz tutanhırdan Futbolda Galatasaraydan Avni, ta bulunmuştur. 
naçiz de olsak bir uzuvuz. Ken - Necdet. Bey kozdan Rıdvan, F e - İnhisarlar vekaletine henfü: 
dilerinin bin bir sakat ve ağızdan nerbahçeden Yaşar, Muzaffer, E- bağlanan barut inhisarının faar~ 
dolma fikirlerinden biri de mat - sat, Fikret. Beşiktaştan Mehmet yetini tetkik meselesi vardır. 
huatın dördüncü kuvYet olduğu - Ali, Şeref, Feyzi, Nuri, lzm;rden Vekalet, teşrinsanide meclise 
clur. Böyle bir mantıksızlığa sap- Sait. Ankaradan Bilal Süleyma • arzetmek üzere bir takım kanun 
lanmış ve bu dördüncü kuvvet, niyeden Bülent ve A!i. istanbul" layihaları hazırlamaktadır. 
:yani mesuliyetsiz hiikümrnnlık spordar, Sami, Reşat, H::uıan Bey- Bundan başka, kibrit şirketinin 
lezzetiyle ağızlan pek sulanmıştır lerdir. son zamanlarda yalnız İstanh.ulda 
ama biz, kendimize göre, bir ga- Bll kaFlenin idareci!.·~: İstanbul çakmak sattığı şeklinde olan bir 
rzetenin haddi zatindc bil' tek a- mıntaltPsı futbol reisi NPcmettin, haberin ehemmiyet derecesi göze 
daınm göri.işU omaktan ileri bir hakem Kemal Halim ve İzmirli alınmaktadır. 
,-asfı olmadığ·mr biliriz. Ancak o Mus~afa Beylerdir. İnhisarlar vekaletine bağlanan 
tek adam bi.z;im gibi bir Türk va- Heyete ayrıca spor muallimle • barut inhisarının kadrosu hakkın
tandaşı olunca onun bir hak ve rinden ve halkevi spor komitesi da Rana Bey muharririmize şun
salahiyeti vardır ki o da clün kol- azasından Vildan Aşir ve Mahmut )arı söylemiştir: 
tuğu altında haç sakladığı gihi Ağabeyler iştirak edecektir. Kafi- "- Vekaletimize ilhak edilen 
bugün de hınç hançeri saklayam leye bir de doktor iltihak etmekte· barut inhisarı, bir müddet böyle· 
yakalayıp halkm ibret gözii önü - dir. ce çalışacaktır. Faaliyeti tetkik 
ne seıınek, irfan \·e vicdan ınah- ~ ' ettikten sonradır ki, kadrosunda 
kemesinin hükmüne vermektir. ' V A K 1 T ne gibi bir değiş\klik yapmak la· 

Acaba sual sormak sifatrmrnı zım geldiğini tayin edeceğiz.,. 
ve salahiyetiınizi hu smetle isbnt Gundcllk, sıyası Gazete 

lstanbul Ankara caddesi. (\'AKIT) ~'Urdu 
ettikten ~onra dünkü müstakil, 

TF.1..EFO'.\' smL.\HAl.ARlı 
fakat bugünkii mahiyeti meçhul Yazı ışıcrı telefonu: 2tl'79 

gazete bir cevap Yerecek midir?. tdare teıeronu : •u:J-:o 
Bunu hiç ümit ctmiyomz. Çünkü reıgrar adresi: lstanbuı - (\ARnı 

Poata ıcutu11u No 44'! 
sorduğumuz suaUc her gün iç ya-
rasından· kocunan o mahlukun 
bam teline ba:::mı~ oluyoıı.1z ! 

Cieçen mUsaba:aya ait 
tashihler 

Senf"lik 

il 8;\lık 

3 a~ lık 

1 a~lık 

A 80?\" F. RF.:llF.l.J.ERI: 

Tilrktye F..çneht 

uoo l\r. 2•00 Kr 

7:";0 ı ı;w 

ıoo HOO 
150 !100 

Bundan sonra, vekaletçe yeni 
kanun )i.yihaları taııavvuru bulu
nup bulunmadığını vekil Bey 
ye soran rnuharririmiz, . kendisin· 
1 

... ,, şu izahatı almı§tır: 

"- Gümrtik tarife kanuntJm• 
değiştire:=ek bir 13.yiha hazırlan

mıştır. Diğer vekaletlerin rnüta
leaJarı alındı. Bu müblea1an tet" 
kik ett?kten ve lav•havt bu mütale-

da teşrinisanide, meclise arzedebi-

leceğimizi umuyorum .. ,, ı 

inhisarlar vekili be:ı-, vekaletin 
şimdilik meşgul olduğu li.yihala -
rın, bunlardan ibaret bulunduğu· 
nu söylemiştir. 

Şunu kaydedelim ki, gümrük 
tarifesind~. yapılacak olan deği • 
şiklik tarifenin kendinde değil· 

<lir. Tarifenin nasıl tatbik edile
ceğine dair hükümleri muhtevi 

olan gümrük tarife kanununda 
tadilat yapılacaktır. 

Kibrit şirketinin, ~akmağı yal
nız lstanbulda satıp memleketin 
diaer taraflarında ihmal etmesine 

b 

dair, vekil bey: 

"- Şirket, çakmağı memle· 
ketin her taraf mda, herkesin em· 
rine amade bulundurmak mecbu
riyetindedir. Ve bu katidir.,, de
miştir. 

Damgasız çakmakların, re!omi• 
ni verip damgalatmak lazım gel

mektedir. 

Diğer cihetten öğrendiğimize 
göre, çakmak fiatları da vaktiyle 
şirketin mukavelesinde mevcut e
sas üzerine teshil edilmi' olacak· 

tır. 

Mukavelenin istinat ettiği 
bir heyeti vekile kararı vardır. 
Çalr ,.,klar o .. ndaki şartlara göre 

satı!abi lecektir · 

İstanbul c· enizdlik h~yeti ge-
çen cuma yapılan yüz111e müsaba
kalarında 200 metre kuı hağa)ama~ 
da Beykozdan Sadi Beyln kırdığı 
rekorun Türkiye değ;!. İstanbul 

rekoru olduğunu, 1500 ;Jlelre ser -
hest yüzmede Beykozdan Saff an 
Beyin kırdığı Türkiye rekorundan 

U.A ~ l1C'HY.T1.Y.ta: ., lara göre tamamladıktan sonra --•• Doktor . Operatör ••••il 
B~ük Millet Meclisine arzeclece" 

rlcar1 IJl\olıı.rın tlftn sayıto.Jartnciıı !!llD 

timi 80 kuruştan haşlnr. flk .~ııyıfnnı. :!M 
kunışn knctar c;ıluır 

BUytık , tazıa. de\'amıı illin .ı•rrnıe" ıılı 

ayrı tenzllllt vo rrlır 

H.eslmlt llıtnıarın bir ımtırı ıo kuruştu r 

ric1· ·· K ·· ld fh Bir dcta:oı so. iki "''aaı 50. Ut, <IPtıısı 6f>, yuzen aramurse en san 
dört defası i5 ve oo dcfaaı ır.n kuruştur 

sonra ikinci seride müsabaka ha- ti<: aylık tı!ln verenlerin bir cı .. 111111 mecra . 
Beyin 25,22,4 dakikalıı~ derecesi • nendir. C)l'ırt satırı geçen tlı\nlnrm fa7Ja 

ni d k ll&lır'nrı beş lmnıştan hesap Nllllr 
n ete rar kırılan Türkiye re- ••••••••••••••• 

koru olduğunu bildirmektedir. 

ğiz. Ahmet Asım 
"Vekalet için teşkilat layihası- Doğum ve kadın hastahlcları 

nı da hazırlamaktayız. Teırinisa-

niye kadar bitirmi~ o1acağımızr 

ve meclis acıhnca takdim edece· 
ğimizi iimİt ediyoruz.. Gümrük 
memurlarına mahsus bir memurin 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
.:crrahi hastalıkları mütehassısı 

kanunu lyihasını da. teşrinisaniye 
0 

ı.x ~· f 
i\1u:ı,·ene -:ıı:al:ırı 10 1~ rıaı;uy ..,ı ıı 

ı~adar bitirmeğe Ç!llışacağız. yurdu 15-18 Beyo~ltı l~tiklıll cad. l Q 

"İnhisarlar memurlarının husu- - Tdcfon . 422:!1 \e 41960 -
si vaziyetlerine uyarbir layihayı 



1 Beledlyeaı ll&nıarı . 
Aıağıda c8ıdao numuaları yazılı tekaüt, yetim ve dulların 

birinci üç aylık maaşlarına ait bordrolar husuıi idareler tekaüt 
sındığı idare hey'eli reisliğinden ganderilcrek htaobul Ziraat 
B•nkasına tevdi oluamu,tur. Bankaya müracaatla maaılarını 
almaları. (4150) 

402, 21s1, s11, ss1, 21a, 1195 1253, 306, 1310, 1296, 2161 
890, 2184, 1315, 1037, 1050 1290, 1504, 1282, 509, 2031 
2162, 1265, 2151, 311, 1024 1010, 1510, 307, 2016, 728 
1069, 1533, 1034, 1042, ı 743, 513, 1066, 1017, 712 
2036, 1189, 2012, 2174, 313 646, 1065, 750, 1532, 1544 
2002, 1013, 1011, 1511, 1513 1524, 1514, 719, 1516. 

ı~~~ 1 ı~ıni11ının r~ıuuuııı ........ " 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

30. 000. 000 Sermayesi: frank 
~ 

IS1 AN BUL idare nıerkezı : 
1'tırkJyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin . Adana 

Vunanlstandakl Şubeleri : 
SelAnik • Kavıtla . A tloa • Pire 

s· ~ ılfımum Banka muameleleri. Ked~~ktupları. Cari. bir hesap fa1 
latı küşadı. Esham ve TahvıJat. Kualar ıcarı ~ 

1111111 ırııiı~~oo~ı~~ııı~ııooıınıı ııı~ın~~ııı~ıı~~ıı ııı~ııooıııııııı~ııııı~ı~~ıııııı~ııııııl 
Sultanahmet üçüncü sulli hu \ 1stnnbul 4 üncü icra ınemurlu -

kuk mahkemesinden: ğundan: 

Saffet Hanım ve Şevket Bey ve 
Nilüberk Hanım vasisi Bedia Ha· 
mmı:u ;,ıyian ve müıtereken mu
tasarrıf oldukları Erenköyünde 
Göztepe mahalleıinin Hamam ıo
kağmda atik 16 ve ctdit 681 68 nu· 
maralı Cemal Paıa kötkü namiyle 

maruf harem ve ıelamlıktan ibaret 
ve selamlık dairesinde zemini çi· 
mento döıeli bir tqlık ve bir me~ 
mer ıaaırvan ve ört o a ve bir ki
ler ve bir hali. ve harem dairesi ze-

Tamamına yeminli ehli vukuf 
tarafından on yedi bin yedi yüz 
yirmi lira kıymet takdir edilen 
Büyükadada Nizam caddesinde 
yeni 44, 44/ 11 46, 48 numaralı biri 
kargir diğeri ahşap, rıhtımı müşte
mil bahçeli yalılar.ıh, \içte iki his

sesi açık arttırmıya konulmuı olup 
9/ 8/ 934 tarihinde ıartnamesi di
vanhaneye talik edilerek 28/ 8/ 
934 tarihine müsadif salı günü sa• 
at 14 ten n; ya kadar lıtanbul dör· 
düncü icra dairesinde açık arttır· 
ma suretiyle satılacaktır. Ar-tır· 

mıya ittirak için yüzde yedi bu-

çuk teminat akçesi alınır. Mütera• 
kim vergi, belediye, 'Vakıf icaresi 

Tt.:J Q. K iY 

llRAA 
BAN~b~ 

m in katında bir mutfak ve bir ça· 
maıırlrk ve odun ve kömürlük ve 
kalörifer kazanı ve tesisatı ve bi
rinci katta iki ıoh. ve dört oda ve 
bir kiler ve iki hala Ye ikinci kat
ta ikisi camekanla bölünmüt üç 

sofa bir mehtaplık oda ve yarıca 
altı oda ve iki hali. ve bir balkon 
ve üçüncü kat tavan ara•ında iki 
sofa ve bet oda ve bir hala ve bir 
hatkonu ve bahçesinde bir katlı 
taıtan yapılmıı bir o<la ve bir mut· 

fak ve bir hail ve üç kııma ayrıl
mıı bir ahır ve bir arabalık ve bir 
kümesi ve ayrıca ta,tan bir katlı 

müıteriye aittir. Arttırma bedeli .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil---;;-_~:-;----;-7-:=:-~-;--77-;--ı---~7-:-:-----;:-------:~ 
hiı:,eye ;sabet eden tnühammen • Beyoğlu birinci sulh hukuk ha· 
kl\·metinin yüzde yetmiş beşini D eniz y o 11 arı kimliğinden: 
bulduğu takdirde ihalesi yapıla - i ş L E T M E S i Papas Ağatangiros efendinin 

cak•ır. Aksi halde en son arttıra -
nm taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit 

edilerek, 12 9/ 934 tarihine müsa· 
dif çartamba gunu ayni saatte 
mezkur hiaseye isabet eden mu-

bir odayı ve ba~ede bir kameriye hammen kıymetinin yüzde yetmiş 
ve altında ıu tleposunu ve perva· betini tutmazsa satıı geri bırakı -
neli ıu tulumbaıını ve dört havuz lır. 2004 numaralı icra kanunu
ve bet kuyu ve bir su makine dai· nun 126 ıncı maddesine tevfikan 
resini havi yağlı boyalı mezklır ipotek sahip alacaklılar ile diğer 
kötk ve müttemilitının izalei fU - aliı.kad~rların ve irtifak hakkı sa· 
yuu zımnında füruhtu takarrür e· oiplerinitı dahi gayri menkul üze· 
a;:;k müzayedeye vazedilmittir. rindeki haklarını ve hu"usiyle faiz 
Heyeti umumiyeiinin kıyme\i mu- ve masrafa dair olan iddialarım 
hammeneıi (15080) liradır. Bitin- evrakı müsbiteleriyle yirmi gün 
~ açık arttırması 28/ 8/ 934 tatibi-

içinde icra dairesine bildirmeleri 
ne müsadif salı günü ıaat on bette 

lazımdır. Akıi halde hakları ta· 
fcra olunacaktır. Kıymeti muham .. 

pu etcilletiyle sabit olmadıkça sa-
llıenesinin yüzde yetmit betini b 

Acenteleri KarakOy • Köprüba ~ı Kamer Hatun mahaHesinde Boya-
1 el.42362 - Sirltecı Milhürdartadr; cı sokağınc'la 13 No lu hanenin iza .. 

Han Tclefort '22740 ... _.. leyi !UYU davasında hissedarlar -

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 25 

Temmuz 

Çarşamba ı 9 da Sirkeci 
rıhtımından ı!ialkacaktır. (4081 \ 

TRABZON 
sür'at yolu 

KARADENiZ ~~puru 
26 1 em muz 

Perşembe 20 de Ga!ata 
rıhtımından 'kalkacak. Gidişte 
lnebo'.u, Samsun, Orch:ı, Gire· 
sun, Trabton, Rin, Hopa'ya. 
Dönüşte bunlara illveten Pa· 
zar, Of, Pulathane'ye uiraya 
caktır. c4 l 39 ı bt edelinin paylatmaıından ha· 

bulduğu taktlirde ihalei katiyesi 1t ___ ......__ _ _ ________ _ 

.. kd' d riç kalırlar. ı,bu maddei kanuni· B~ rtın Yolu 

dan lstanbulda Mahmutpaşa Ye· 

§ildirek karako1u Mollata~ sokak j 
13 numarada mukim iken semti j 
ttıe;hule gittigi mübaşiri tarafın .. 
c:lan vetilen me§runattan anla~ılan 
Kiryako Mihal efendi hakkmda 
ilanen te'bligat İcrasma karar ve .. 

rilerek l l / 61934 saat on dörtte 
muhakemenin icra edileceği hak· 
kında bir ay mü.ddetle ila11en teb
ligat icra edildiği halde gelmediği 
cihetle gıyaben muhakemesine de
vamla cereyanı muameleden ha· 
hisle muameleli gıyap kararı bir 
ay müddetle ilanen tebliğe karar 
verilmekle mumaileyh Ağatangi· 
ros efendinin ikame ettiği hane 
izalei şuyuunda mezkur gayri 

yapılacaktır. Buımadığı ta ır e ,, 
ye ahkimınll göre hareket edilmek menkulün ketfi icra edildi.ğ i ve eh 

li vukuftan rapor alındığı cihetle 
8/ 10 934 tarihinde saa t 14 te mah 

kemeCle hazır bulunmanız ve müd
deti kahuniyesi '2tıt~mi:la itiraz e~-

en ıon arttıranın taahhüdü baki .ı h f ve ua il azla ınalima't almak isti-
kalmak üzere ol\ beı gün müddet· yenlerin 933/ 1'66 dosya numara· 
le temdit edilerek ikinci açık arttır · l · 1 . . .. . sıy e memurıyetimize ttı:itacaatla· 
maıı 1219/ 934 tarıhıne mysadıf rı ilan olunur. ( 1 ı::- ) 
rar-mba oünü ıaat on be•te icra llUllllllltltRfılAOlllıftıliP-11t111111l11m11101R1111f1111"''""'Ulflun-oı .. '-11t'-

7 
~ ~- 0 'J' ftlJIHllUIUb 

kılınacaktır. İpotek sahibi ala- namesi işbu ilan tarihinden itih::.·· 
caklılarla diğer alakadarların iıbu ren mahkeme divanhanesine talik 
gayri menkul üzerindeki baklarp kılınmıttır. Talip olanlarm yevm 
:nı huıuıiyle faiz 'te maırafa dair ve ıaati mezkurda kıymeti mu· 
olan iddialarını evrakı müıbitele· ha.mmenenin yüzde yedi buçuğu 
<riyle yirmi gün içinde bildirmeleri niıbetinde pey akçesini hamilen 
.... dır. Akti takdirde haklerı ta· Eminönünde Gülbenkyan hanında 
.. tlelJleriyle sabit olmadıkça ıa-. Sultanahmet sulh üçüncü hukuk 
tıt bedelinin paylaımaırndan ha • mahkemesine 934 33 numara ile 
dç kaılacaktardır. Arttırma prt • müracaatları ılin olunur. (196) 

B U R S A vapunı 
2b remmuı 

Perşmbe 19 da S.rkeci 
ı ıMımıncan kalkacaktır. 141401 

Satılık Hane 
meBiğiniz takdirde gıyabınizda · 
kadar veri1e<.-<?gintlen muamele i 

Fatih tramvay durak yeri ile gıyap karan makamına kaim ol
F arih parkı arasında yeni yapıl· mak üzere ilan olunur. (1538~ 

mış tramvay caddesine nezaretı· ................. - .... ·-································· ' , ........................................................... . 
elektrik tertibatını havi üç odah fi DIŞ DOKTORU ~i 
kargir hane satılıktır. Görmek İ• 5i Ü ·.:= •• ·· beyt Sait tiyenler için~ekilere müracaat e· H ii ı 
debilirler. ~ Fetih Kkta,gümtük Tramvay ~i 

F'atih DülgerMtde mabatleıinile Ü durağ.ı No. 4 H 
K .. · d •••• .. ··-··:c·•· .. -· .. ··c• ıı:ı·ı-uçLimey ancık numarasız hane ....................... -.... 2 nw•1111=• 

Saül Modyano ~ 
eldiven fabrikatörü 
kat lsak Hazan B. tar..,._ 
oğ1unda Tozkoparand• 
partmamnda babası 
yanında mukim bul 
Adler efendi nleyhine 
tahsili talebiyle 934 
ile açtığı davada mücl 
ler efendiye dava ar:ı. 
rilen adrese tebliğ ed 
bilahare mumaileyhif1 
halli iki ay mukaddel1' ~ 
Yuaniatana gittiği ~~ 
ikametgahının ın~hu d1' 
kendisine ,gönderıleıt 
zahrındaki mübatirİJl tel 
anlaşılmakla bu baP~~,, 
nin iki ay müddetle 1 

ne ve yevmi tahkikauıı,.;., 
·h· .. d'f salı ~ tarı ıne muea ı ilJllll-

e talikine karar ~~ ~ 
ğundan müddaaleY ~ 

• 111eı efendinin yem~• b 
kemede bizzat ha:ıır ııi 

. kT kıiııll veya hır ve ı ı ·1<~tı':..ıı1 
diği takdirde tahk:ı~ sf'1":" .. 
da icrasiyle haklal'l btii :,.,, 
vetileceği ilAnerı te (t'flf''" 

Dr. Hafız r 

' hili hasta1ı1d•' ~ d•" .,. 6 Ouma ll'e pa-z&r d< 
t 2a -""'' fleden ıonrıı ••• ,,,_ 

• rıY" 1 f ı;tanbuldıı D•"" . eıİ"pe 
• .k11bırı .... 

maralı huııuıı dt•..-
kabul eder. Muayell 

'fonll: 2239&· 



~nhisarlar U. Müdürlü!)ünden:j 
24l Adet Yaogıo ıöndürme aleti 

2283 ,, Gl!vanizli su kovası 
225 11 Maa sap balta 
98 ,, " ,, kazma 
91. ,, ,, " kürek 

467 ,, " ,, kanca 
2 " Motopomp 

Yukarıda mıktarı ve isimleri yazılı malzeme 2817/1934 tari

hine müaadif Cumartesi günü saat 14 de pazar.ık i a satın alına
caktır. Taliplerin oUmune ve şeraiti anlamak için her gün ve 

Pazarlık için de % 7,5 teminat akçasiyle birlikte tayin o'unan 

günde Cibalide alım satım komisyonuna müracaatları ilan o'u· 
ııur. 138381 

2000 kilo Mlkine yağı 
6000 

" 
,, 

" 5000 
" Gn yaiı 28171934 Cumartui saat J 5 te 

200 
" 

Dinamo yağı 

1600 
" 

Bir ve iki numara 
1 damı• kurşunu 

200 ti Tutkal 

1 400 
" 

Reçine 

21/7/934 Cumartesi ıaat 14 de 

Ba'lda yazılı malzeme hizalarında yazılı günlerde pazarlıkla 

•atin a ın•caktır. Tal p'.erin ıartnameleri almak üzere her gOn 
11e paıar:ı 1< için de tayin o unan gün ve saatte %-7,5 teminatları 

ile birlikte Cibalideki A!ım, Satım Komisyonuntt müracaatları 
ilin olur. ur. (3775) 

22982 Kilo Sınai Sulfat Dösüt 
4895 ,, Farm11ölik Sulfat Dösüt 

Satılığa çtkarı!an yukarıda ~ev'i ve mıktarları yaıtlı Sulfat 

Dc>sütun paıarlığı J/8/934 tarihine müsadif Çarşamba günü uat 

"10" da icra kıhoacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri gör

mek üzere her gün ve pazarlık için de tayin edilen gün ve 

•••He yüzde yedi buçuk teminatrariyle birlikte Cibalideki Sıht 

~omiıyonuna müracaatları ilan olunur. (3985) 

Deniz levazım satınalma 
komisyonundan 

Ton 
30 Dizel mayi mabruku pazarlıkla mObayaası: 26/Temmuı/934 

Perıembe günü saat 14 · de. 
30 Deniz mayi mabruku pazarlıkla mtıbayaaaı: 26/femmuı/934 

Perşembe günü ıaat 15 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cinı ve mıktarı yaııh 
lllayi mabruku hizalarında gösterilen tarihlerde pazarlıkla satın 

alınacaktır. Şartnamelerini görmek ve almak isteyenlerin her gUn, 
Pazarlığa İftirik ed,ceklerin de muayyen gUn ve saatte Kasım-
P•şada kAin komisyona müracaatları. (3973) 

Deni - Levazım satınalma 
komisyonundan: 

l8,000 kilo Beyaz üıtübil: Kapalı zarfla münakasası: 16/ Ağus· 
tos/1934 Perşembe 

ıs,ooo 
" Elvan üstübü : Saat 10,30 da. 

Deniz LeYazım depoları ihtiyacı için yukarda cins ve mıktarı 
Yazıtı iki kalem ~a!nıre l 6 Ağustos 934 Perşembe günü saat 
l0,30 da kıpalı ıaıf uıulile satın alınacaktır. Şartnamesini gör· 

llltk iıleyenlerin her gün, münakı saya gircce~lerin de usu!ü 

dıireıinde l< apatılmıt teminat ve teklif mektuplariyle Kasımpa-
~ komiıyona mDracaatlara. (4064) 

Devlet matbaası müdürlüğünden: 
•nt Ş~~tnameaioe tevfikan 25,000 kilo ko'c, J,OCO kilo ingilız 
Od rıııtı ve 2,SOO kilo manral kömürü ile 30,000 kilo kesilmiş A.h aleni m\lııye~e suretile setın alınacaktır. Müzayede 11 
Şırt ıloı ~34 Cumartesi gftnü sa.at 14 _de Matbaada yapılacaktır. 
~me her gün Matbaa Müdürlügüoden alınabilir. (395 J) 

1500 metre mik'abı kundakJık 
ceviz tonıruğu 

Askeri Fabrikalar Umum 

8 müdürliiğiinben: 
Oı.re ~.m•;ıeme 27/8/934 tarihinde saat 14 de ihalesi yapılmak 
•l111"1c 0:• 

1 :arfla mllnakasaya konmuştur. Taliplerin ıartname 
'-•tları •ere er gOn 13,30 dan 15,30 ıa kadar kom:syona müra· 
teıctifı:ıı .. e~ ~O.nalcasaya girmek isteyen'crin de te'lJinatlarını havi 
Yo erını yevmi m ~ .'I. d 

lla te•di . ez ur a muayyen 11atten enet kom;s· 
eylemıı olmalara, (41 lSJ 

ıT - VAKJ1 25 TEMMUZ 1934 -
Yedikule 

Ha va gazı Şiı·keti 
Istanbul Kumandanlığı , 

~ıtınılma Komisyonu ıltnlm. 

Atideki maddeleri letlhaal etmekte ve aatmaktad1r: 

Kok kömürü (merkezi teshin için) 
Zift (sert, orta, yumuşak) 

Katran (bilhassa yol inşasına elverişlidir 
Benzol (ham) 
Asit Fenik 
Satagazol (karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir) 

Fırka kıt'aları ihtiyacı için 
18,000 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 31 - 7 - 1934 
salı günü saat 14,30 dadır. 
Taliplerin nümune ve şart • 
nameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek· 
tuplarile Fındıklıda lstanbuJ 
Kumandanlığı satınalma ko-
misyonuna müracaatları. Her türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın-

~ ~ (~ (a90a) •'••d•a•M•e•t•ro•H•a•n•ın•d•a•sa•t•~•'•u•b•e•si•n•e•m•ü•u•c•a•~•e•d•ilm•e•si •.•• (9•U•)ıf• 
Sel!~iyede 83 Fırka ihti • ~ ı,.. O • il 

yacı lÇlll 36,000 kilo patlıcan ~ar 1\. emıryo arı 
86,000 kilo fasulya, 6,000 ki- Ed• • • •• h • 
ıo bamya, 12,000 ki~? doma. ırne ıçın tenezzu trenı 
tes kapah zarfla munakasa-
ya konmuştur. ihalesi 31 -
7 - 934 sah günü saat 15 te· Şark Demiryolları idaresi tarafından a,ağıdaki vakıtnameye tevfi· 
dir. Taliplerin şartnameyi kan Temmuzun 27 inci cuma günü lıtanbul ile Edirne arasında bir 

görmek üzere her gün ve mü- tenezzüh treni tertip edilmi§tir. 

nakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda İstanbul Kuman -
dan1ığı Satınalma komisyo • 

HUSUSi TENEZZÜH TRENi 

İstanbul Kalkış 8,00 
Kumkapı ,, 8,07 

nuna miiracaatları. 
(10) (3904) 

Samatya ,, 8,13 
Y edikule ,, 8, 11 
Bakırköy ,, 8,25 
Y eıilköy ,, 8,33 

İstanbul Kumandanlığına K. Çekmece ,, 8,41 
bağlı kıt'aların ihtiyacı için lspartakule ,, 9,13 
29,000 kilo patlıcan, 29,000 Hadımköy ,, 9 ,38 

• • • 

Çer kes köy 
Çorlu 
Muratlı 

Seyitler 
Lüleburgaz 
Al pullu 
Pehlivanköy 
Uzunköprü 
Pityon 
Edirne kilo fasulya, 6,300 kilo bam· Çatalca ,, ı o,oı 

ya ve 8,100 kilo domates ka· Kabakça ,, l0,26 Edirne tehir 
palr zarfla münakasaya kon- Sinekli ,, 11,07 

Kalkı~ 
,, 

" 
" ,, 
" ,, 

" 
" 

Varıı 

11,40 
12,08 
12,38 
12,58 
13,20 
13,46 
14,13 
14,38 
14,53 
15,52 
16,00 

muştur. İhalesi 31-7-1934 Bu trende her sınıftan araba ile Beynelmilel Yataklı Vagonlar 
salı günü saat 16 dadır. Ta- Kumpanyası tarafından tahsis edilen tenzilatlı bir büfe vagonu var· 
]iplerin şartnameyi görmek dır. · 

üzere her gün ve münakasa- Bu tenezzüh treninfn tahriki münasebetiyle hattın bütün istasyon· 
ya iştirak için de O gün ve !arından yolculara Edire için gidiş ve geliş olarak DŞağıda gösterilen 
vaktinden evvel teklif ve te- fevkalade tenzilatlı biletler verilecektir. .,, il 

minat mektupJarile Fındıklı- lıtanbul, Kumkapı, Samatya, ·ı edikule, Bakırköy, Yetilköy, K. 
da İstanbul Kumandanlığı Çekmece, lıpartakule, Hadımköy, Çatalça, Kabakça. Sinekliden Edir· 
Satınalma komisyonuna mü- için gidit ve ıeliı: 
racaa tları. 

(12) (3906) ! inci mevki 
il 

lll ,, 
,, 
" 

8, -
6, -
4, -

Lira 
,, 
,, 

Fırka kıt'alarnun ihtiyacı 
için 22,382 kilo patlıcan, Çerkesköy, Çorlu, Muratlı, Seyitler, Lüleburgazdan Edirneye gidit 

22,382 kilo fasulya, 2,232 ki- ve geliş: 
lo bamya 9, 734 kilo domates 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 31- 7-

1 
il 

111 

inci mevki 

" ti 

" " 

6 -' 
Lira 

4, so " 
3, - " 

1934 salı günü saat 16,30 da-
dır. Taliplerin şartnameyi Kırklareli, Ta,ağıl, Kavaklı, Ba baeıki, Alpullu, Pehlivanköy - U-

görmek üzere her gün ve zunköprüden gidit ve geliı: 
münakasaya iştirak için de 4, _ 
o gün ve vaktinden evveJ ı inci mevki 

11 3, -teklif ve teminat mektupla • " " " 
riyle Fındıkhda İstanbul Ku· 111 " " 

2
• - " 

Lira 

m~ndanlığı ~ahnalma ko • Yukarıdft gösterilen i~bu fiatlargidi! ve gelit ücretleriyle bilumum 
mısyoıuına muracaatları. vergileri ihtiva etmekte olup büyük yaşta o~anlarla dört yaşından yu• 

(13) (3907) karı çocuklar hakkında tatbik edilecektir. 
tt- lf. lf. 4 ya,ından atağı olan çocuklar meccanen seyahat edeceklerdir. 

Fırka kıt'atının ihtivacı j. Bu bi!e!1cr, kayde tabi bagajların nakliyatına, hak bahıetmezler. 
çin 116.000 kilo sığır ~ti ve Tenezzüh biletleri, ancak azimelte, vakıtnameai yukarıda ıöıteril· 
19.000 kilo koyun eti kapah miş olan huıusi tren için ve avdetle ise, Semplon - Şark sürat lükı 
zarfla münakasaya konmuş· htuiç olmak üzere, 2 inci ağustos perşembe günü sabahı 107 numa· 
tur. İhalesi 5/8/934 Pazar ralı trene kadar, bilumum trenlere muteberdir. 
günü saat 15,30 dadır. Talip- Tenezzüh biletleri şimdiden Şark Demiryolları istasyonlarının 
lerin şartnameyi görmek Ü· gifelerinde satılmaktadır. 
zere her gün ve münakasaya Hususi trendeki yerler mahdut olduğundan alakadarların tenez· 
iştirak için de O gün ve vak. l züh biletlerini önceden almaları tavsiye o!unur. 
tinden evvel teklif ve teminat Müdüriyet 
mektuplarivle Fındıklıda ls- ............................................................... . 

• • •••••••••••••••••••••••••• 
tan bul Kumandanlığı Satın _ 7 _ 934 cumartesi günü edileceği 20/ 7 / 934 tarihinde 
alma komisyonuna müraca- saat ı4 tedir. isteklilerin Milliyet ve Vakıt gazetele-
atları. 01) (3905) şartnameyi görmek üzere rinde ilan edilen 84.000 kilo 

"' "' "' her gün ve münakasaya işti- sığır eti ve 12.000 kilo koyun 
lzmit Fırka Satınalma Ko- rak edeceklerin de tayin edi- eti sehven 116.000 kilo sığır 

misyonundan: len vakitte lzmit Fırka Satın eti ve 19.000 kilo kovun eti 
k M k alma Komisyonuna müracaat olarak yazdmıstı. Alınacak 

Fır anın er ez Tuzla ve 1 (3076) (3932) olan miktar 84.000 kilo sığır 
Boludaki kıt'atın altı aylık arı. 
ihtiyacı olan 452, 700 kilo un • ,,. ,,. eti ve 12.000 kilo koyun eti 
kapalı zarf usuliyll: münaka- Fırka kıtaatı ihtiyacı için olduğu tashihen ilf:ın olunur. 
saya konmuştur. İhalesi 28 kapalı zarf usulile mübayaa (4134) 



~ iZ - y AKIT 2 S TEMMUZ 19 3 4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!!!1!!!!!1!!!!1!11!!!!!1!!!!!!!!!!!!1!1!!!m!1m!1!!!!!!!!!!1!!!m_. _______ m!!!!1!!!!1!!!l!!!Blm!!!!!!!!!!!!'111111m 1111~"""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'"'1!1!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

hastahaneıere, 1<1ın11< ve sanatoryomlara ner ~ vakıt 
faydalı bir yardımcıdır. ·~ ~ · :-l. 

Ehemmiyetsiz bir masrafla Frigidaire yiyecekleri 
her türlü bozulmalardan korur ve hastalara taze 
ve soğuk içecek temin eder. ~ "' ll: ·~: ~ 

Laboratuvarlarda da mikrop kültürlerini, serom ve 
ilaçlara her vakıt muhafaza .eder. 

Yüzlerce "Frigidaire "~ hastahane, fakülte, klinik ~e 
sıhhat evlerin~e ·kullanılmaktadır • 

.,. .. .,. 
,. ' .e: • ...-.. I; 

•• P'rlgldalre" hakkında bizden izahat ıateylnlz. 
• . ' 

•• Frlıldalre" adını tatlmlyan her soiuk hava. tertibatı 
tta~lkl bir " l'rıııdalre" deilldlr. 

• • =-..... 
a 

SİNEKLER · 
bulaştırıcı hastahklar 

tevlit ederler. 
• onları FLiT ile öldürünüz. 

Zahiren zararsız gibi görünen fa· 
kat, Hum mal T lfoldl, Skarıatın ve 
hatta Verem gibi bldürücü hasta. 
lıkları buıa,tıran bu ehemmıyet· 
siz fakat pis sinekler, sonderece 
tehlikelidirler. Soy le Olduğu halde 
bazen bunları öldürmek için te· 
sirden c1rl ve yalnız şaşırtan onları 
adi haşarat öldürücü mayiler kuJ. 

~rf';!~~ tanırlar. Sakınınız ve her halde 
~ FLiT dört harfli F-L·l·T tedarik 

ediniz. Siyah kuşaklı ve asker 
...... resimli sarı tenel<elere dikkat ve ,. ,. ı•) onları muslrren talep ediniz. . .... ---... -·-·- . -,.-::.:~·-~ 

~uml Dtposu : JUL KREPEN, iııanbul, Galatı, Yoyvoda Hın No. ı • 

............................. - ...... ıllllllflhlHUINlllllHHmıttrffllllllllHHlllll111Uültt1tttl!flllHl1!MIJıHlllllf"IKlttttııtrtflW 

Para, her kilidi açan bir anahtardır 
E 

~ 

I 
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Siz de 
İŞ BANK,~Sl'n
dan birer kumbara 

alınız. 

, 

iş bankasından kum
bara alan on binlerce 
vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye 
ve iş sahibi olmuşlardır. 
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lstanbuf.Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

Hava kıtaatı ihtiyacı ıçın 
Eskişehir Tayyare Alayında 
üç adet su deposu inşası ka· 
palı zarfla rnünalc.wıv.a ko
nulmuştur. Şartnamelerini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve rnünaka· 
saya iştirak edeceklerin 
11/8/934 cumartesi günü sa .. 
at 10,5 da teminatlariyle bir
likte M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. 
müracaatları. 

(4) ,(3995) . . ,,. 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 

Eskişehir Hava Mektebinde 
nazari bir dershane inşası 
kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Şartnameleri 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasa· 
ya iştirak edeceklerin 12/8/ 
934 pazar günü saat 10,5 da 
teminatlariyle birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na müracaat-
ları. (5) (3996) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
H:ı.bıAli, Ankara caddesi No. 60 

Telcf"'n : 22566 

Sultanahmet üçüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Rıza Beyin Süleymaniyede Ho
ca Ha.mza mahallesinde Nazır lz .. 
zet Bey sokağında (5) No da Fat
ma ve Şerife Hanımlar aleyhine İ· 
kame ettiği izalei §Uyu davuında 
Fatma ve Şerife Hanımlar mahke
mede iıbatı vücut etmediğinden 
aleyhlerine gıyap kararı verilerek 
mahkemeye devam edilmit ve ehli 
vukuf raporunda müddeabih ha-ı 
nen~n .gayri kabili .taksim ~lup kıy
metının (5535) lıra takdır edil .. 
mit olduğu görülmüt ve muhake • 
me 9/ 9/ 934 tarihine müaadif pa
zar günü saat 11 re talik kılınmıı 

olduğu tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilin olunur. J195) 

• 
Ergani Bakırı Türk 
Anonim Şirketinden': 

1 - Ap.iıda aüfredatı •&•terilen "binalaJN.n i ta&t.ı le 

' zuf uıuliyle toptan münakasaya konulmuıtur: 
A) İdarehane bina11 ·Maden ıahaaı üzerinde. 
B) Hastahane bina11 • Maden ıahaımdan iki bin metre me• 

saf ede. 
C) Müdür evi binuı • Maden saha11ndan üç bin metre me

ıafede. 

D) Dört aile ikametine mahsuı olarak bir çatı altında inıa 
edilecek memurin evleri binaıı • Maden sahasından üç 
bin metre meaafede. 

E) On iki aile ikametine mahsuı olarak bir çatı altında inıa 
edilecek uıtabaıı evleri binaaı - Maden sahasından bin 
metre mesafede. 

2 - Talipler evelce bu gibi İ§leri baıarmıı olduklarına dair 
muteber evrak ibraz ederek ıartname ve mukavele ıu 
retleriyle vahidi kıyaıi fiat cetvellerini şirketin Bahçe· 
kapıda Taıhanda ki.in idarei merkeziyesinden be§ lir~ 
mukabilinde alabilirler. 

3 - T eklifl~r nihayet Ağustasuun dokuzuncu per§embe gü· 
nü ıaat on heıe kadar kabul edilecektir. 

4 - Münakaıaya girmek iıtiyenler be§ inci madde mucibince 
dolduracakları fiat cetvellerini muhtevi kapalı zarfı ve 
tartname ahkamının kabulünü mutazammın imzalı 
bir varaka ile iatitaatı fenniye ve maliyelerini müsbit bi· 
rer vesikayı, Türkiyede müesses ve muteber bir banka 
tarafından verilmiı muvakkat teminat mektubu ile bir· 
likte diğer bir zarfa koyarak, üçüncü maddede tayin 
olunan vakte kadar, ıirket müdüriyeti umumiyeıine 
makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. Muvakkat te· 
minat mektubu yirmi bin liralık olacak ve ihalenin ta· 
karrüründe teminat miktarı iki misline iblağ edilecek-
tir. 

5 - Teklifler her bina için ayrı olmak üzere vahidi kıyaıı 
fiatı eıaıına göre hesap ve tayin olunacaktır . 

6 - Tekliflerin ıartname ile fiat cetvelleri münderecatın• 
tamamen uygun olması me~ruttur. 

7 - Fiat cetvellerinin tetkikinden sonra şirket bu inşaatı 
münasip gördüğü talibe vermekte, yahut ihaleyi tehir ye· 
ya yapılan münakaıayı feıheylemekte muhtar olacaktır· 

ı·ıı· 8 - lnıaat hakkında fazla malumat almak ve mevcut P a 
ları görmek iıtiyenler Tem muzun dokuzuncu gününe k.a
dar (dahil) her gün saat ondan saat on üçe kadar !ar· 

ketin merkezi idaresine müracaat edebliirler. 

Sahibi: MEHMEl ASIM Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

YAKIT Matbaa11 - lıtanbul 


