




~ 2 - VAKiT 11 Ajuıtoı 19:il 
ftlk. aitı;ra.nlar eeTineeek, a~lar ye mukavemet edilmemesini emrediyor ve ı S O N H A B E R L E R 
1UUZlar tatmin olunacak ve buna mu müritlerine: ı--==.....;;:::;.....:..~-~~.;;;.. • .;;.. _____ ..._ ______ _ 
k&bJ11 boılln tok Ôlanlar aç kalacak, "Sizi bir mil yüriliMfe JMCbur e- K • • A •k } 
ba(iln &Ulenler kederlenecek ve ailı· denlerle siz iki mil gidiniz,, dJyordu. azaDÇ VergıSJ merJ a 1 
yaa.klardL Şayanı hayret olan nokta bütün t •ı 

ta. yeni bir teriati iJJ.n edeceği bu sözter ve emırtndeki sıyur maı- Memurlardan ne su- ayyarecı er 
uda, hesesten ıaz1a, bu dünyadaki naların, mütessır1er tarafından asır· retle kesllecektlr? Dtln Marsllyada ka· 
kanunlara muhalif hareketlerinden do larta anlaşılmamış olmasıdır. Bıın-
layı takibe ufnyan ve günahkar la.nn hakild ehemmiyeti, ilk defa .ola Ankara, 10 (Vakıt) - Memur 1 dil 
sayılan insanlara itibar ediyordu. Ken rak Oksfort illhiyat Alimlerinden mü maaflanndan kuilecek kazanç raya O er 
cffsi "Ben dofruları defil, fakat gü teveffa l\lis Lily Dourall tarafından vergisi hakkında meclisten çıkan Marsilya, 1 ( A.A. ) - Sabah-
na.hıklrları çairrmaia ıeldim?,, de- a11la~rlmrttır. Mis Lily der ki: kanunun izalm•meai Maliye ve- leyin istanbuldan ahnan bir tel
m~le bunu ifade . ediy?r ve onun "lsanın eözledni, onun Jlk sa.mi· klletince hUJrlanmaıtar. Buna graf, tayyareci Boardman ile 
içın , Bamabasın rısalesmden anla§ıl· leri üzerinde icra ettlti tesiri na- ıı h t nlbak büt ile Polandonun Marsilyaya mütevec-
dı~ 'b' ti ·ıı · · UthJa ••• u gure usua vem çe a• ıı r, m rı ennı en m Y &u· zarı dikkate alarak mubakemt ~tme- . • . 'b 5 40 d y 'JLö 
nahklrlardan seçiyordu. Jidir. lsanın müritlerini bir mil me· ıdare olunan daıre ve müesse· cı en saat , • eıı K Y 

tsa tatafmdan ne~relunan evami- safe yUrtim• mecbur edenler kim- selerden fikri ve bedeni hizmet tayyare kararkihmdan hareket 
rln es&81, fenalığa mukavemd ~tme terdi? Şüphesiz bunlar mUsellah po- mukabili ücret, tabsiaat, hakkı etmiş olduklarını bildiriyordu. 
!Mkti. Bu M&U tamamile riayet;'" lis vazifesini ifa eden Roma ask~rlt- huzur, tazminat, yevmiye, ikra· En nikbinane tahminler, onların 
lunduiu takdirde hu hangi §'kilde e ri idiler. Bunlar maflt\p milletlere miye ve ihbariye alanlar vergi saat 19 veya 20 de Marignanea 
na bfr 'lnuameleye maruz kalan m~nsup her insana eşyalarını yük· '-1 d' vasıl olacaklan merke:ıinde idi. bir adanıın mahkemeye bile mUraca ' .. verecea er ır. 

1 v k t etme· ler ve onları muayyen yerlere go- Memurların vekllet ve ualet Fakat tayya?eciler saatte 200 
at edu•k fena ıra mu aveme . türtürlerdi. Halka fena muamele e- • • d kilometre katederek saat l 7,20de 
lllffİ icap ~der. lsa da bunu tellun d ve onlara her türlü hakarette maaşları aynı bordro dabilın fJ 
ediyor n fenaltta herhangi. şeklide b:~nanlar, mağrur ve mUt-ekebbir dejilse kazanç vergisinin n~~~- Maripanea vasıl olmuılardır. 
:Mukavemet olunmamasını .. 1&tiio~u. hükumet memurları idiler. Bunlar ı. ti bu maaılardan her bınnm ~ Tayyareciler, tayyare liman 

1u bu maksadını §U soıler e a. sanm ce-maatine mensup olan adam- yek6.nuna giSre tayin edilecektir. methali öntınde Amerika jeneral 
de eder: ,_1 . hu··1cmoJun la.ra, he-r türlU zulüın ve işkenceyi re Yoz liraya k•dar maaş alanların konıoloıu M. Gullon ile konıoloı "HükMctmey ... z '" &ıze • ff 
mıyacak. Kimsenin aleyhinde hüküm va görüyo.rlard! ... lzdY~h!~~ mt illeti, . ~u tahsiıatı fevkalldeleri de besa- muavini M. Mo it ve zevceai, 
•nmeyini:t ve sizin aleyhinize htikmo- eır~d~, zaıf n ':'c. .1• r -• onun ~çın ba dahil edilerek bunun yirmi tayyare limanı mtldlirü M. Jac· 
ıunmıyacak. Affediniz ve a.iz de affe- d~ ~htılAl lı!-&lerı !htizaz edyor ve ~en- lirasından kazanç verıiıi alın• puot ve tayyare kontr616rU M. 
dlleeeksittiz. Veriniz ve size verilecek· dısı bu hııltri ıçinde hapse mecbur a ktır Asit ma fi yilz lira F•ye tıraL.ndan 11· tikbal edı'ldı'l•r. 1 yordu. Bir aralık Juda bir ihtill· mıy ca • a • • n ~ 
tir.,.. 1 h ...;&. • u ~: b .. rna ge.--1.._ daha sonra. Pila- yı tecavUz etmiyen, fakat vek&· Teril taze olan tayyareciler, İM bu 8 uret e ernangı sure"'f! ~ ,. .... Y' 1 1 b ti 
f 1 i ' ,__ meti men~ttikttn ba .. te, ma'btdin tam içinde kopan bir vak let maatı a anır ve u sure e yarın tayyareleriııi bozarak çar· 
••• 

1 a mua.aft ~ b d ld kJ ü ı· k biittin beferl kusurların da na- ayı en kanlı sur&tte aetınruş, a- a ı an Y z ıran geçen me· ıamba aOnil Mar.ilyadan hare• 
.:n itibara aımm.aınuını immiştir. ha sonra Theudas bir ihtUtl çıkar· murlarrn aıli ve vekllet maaıla· ket edecek olan Excalibur va· 
Keı.disi müritlerinden her hangisinin nuttı. rından yirmi lıranın vergiden ia· puruna yükliyeceklerini ve ken
ker h&nti sebepten dolayı med~nt bir "BUtün bunları nazarı dikkate tiına edilmesi yoktur. Vergi bu dilerinin de bu vapura binecek· 
mahkemeye 111uracaatini kabul etmi· aldıktan sonra !sanın haksızhia ve 

1 
t m d 

1 
acık 

• k t tın ek i . maaı arın a amın an a ıa - le 'na· ı•ylemı'tl""'rdı' yordu. Şayet bu müritlerden biri a- fenalıga ınu aveme e em çın vu- t rı u ~ r. 
teyhinde bir dava açılacak ve davayı kubulan t~lkin~tını anlama~ üzere ay- ırVekllet emrine alınan memur Tayyareciler, New•York-Tür-
•?-n zat mtiritlerin sırtındaki elbi- ni sahneyı bugiln• aakltdtlım. 1 il 1' il t kiye seyahatleri esnasında geçir
ltY~ y..:ıl müride ait oldufunda zer- "1921 sene5inde lrlandada bu mem maa! .. ~" Y ~ ıray~ ~e~av ı e • nıiı oldukları en mn,knl zamanın 
n k

0

adar ,Uphe oJmıyan bir ma.lı i• teketln ihtilU cemiyeti olan {SinfaJll) ~edıgı takdirde yırmı liraıı ver-ti,.._ oluna, mtirldin nzifesi, azuı trlanda.nın halu ve i9tlk~lli gıden mUateana tutulacaktır. İngiltere üzerinden geçerken 
91rtmdaki elbiee ile beraber abasını da için çalışıyordu. Şimdi bunların için Yirmi liraya kadar olan mOı· teaadUf etmiş olduklan kesif •İ• 
mtNct.fye vermekti. den biri kalkıp cemiyetin azasına: tabde m ücretlerinden •ergi ke- tabakasını geçtikleri zaman ol· 

Çün1dl bir hU'Blzlıl& kaflt ma "Düpıanla.rınıu affediniz. Size zul· ıilmiyecektir. Yirmi liradan yu- dufunu ilive etmiılerdir. 
ımıkanmette bulu~bik tll~m· medenleri teibc1·1~1 ~.1dıin.iz; :ze hbak:~t kan mU.tabdem Dcretlerinin ta· Amerikalı tayyar~ci!er, ıöde-
tb Roma ~rlerl, bu •• m rı ere edenlere, Jy l-& ~ nız .,, trM u -ı· d k • • k · rine nihayet verirken, föyle de-
vWtrinl tqdırlaı'dı. laa, buna dıa manlar, zalimler, İrlandalılara haka- mamkı~ an azanç •ergısı eıı· 
· ret ede-nler kim olabilirlerdi 1 lngtliz. lece lır. • • . mitlerdir : 

Kimler gazetecilik 
edemiyecek? 

Vlllyet tahklk•t yapıyor 
Matbuat kanunu villyete teb

liğ edilmittir. Vali muavini Fazh 
B. mubarririmize tunlah s6yle
miştir: 

" Kanun tebliğ edildi. Tatbi· 
katına baılıyacajız. Gazetecilik 

edemiyeceklere haklanndaki talı· 
kikatm hitamını müteakip tebli· 
gat yaparak keyfiyeti bildirece· 

ğiz. Kimlerin gazetecilik edeııti• 

yecekleri benllz malüm değildir.,. 

Esnaf cemiyetleri 
tsll\h edlllyor 

iıtanbul esn•f cemiyetlerinin 
ialibı için yeni ve daha esaslı 
bir takım tedbirler alınmaya baş
lanılmıştır. Bundan sonra her 
cemiye mensup olduju esnafa 
daha ziyade mukayyet olabilecek 
bir ıekle sokulacaktır. 

Fırka esnaf cemiyetlerini ıUt
atle iıliba karar verdiği cihetle 
tetkikatın da bir an evvel biti
rilmesine çahıılmaktadır. Bu mev· 

zu üzerine fırka idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim B. diyor ki: 

- Gaye, cemiyetleri o cemi
yete girmesi lhim esnaf için 
faydalı yapmaktır. Maalesef bu 

Samimi ve yerinde tqebbn. ve 
hareketler yıJlardenberi f unun 
ve bunun ıırtından geçinmiye 

alıımış bazı menfeatperestlerin 
menfaatlarına halel verecek ma
ıum 'Ve temiz esnaf arasında 

karıttmcı hareketler yapmak iı· 
tiyenler oluyorsa da artık bu 
gibiJerin hareketlerine ne civaz 

.. fı mu-harrfrlmize ıunlan eöylemi,tir: ter dtiil ml'? Acaba lnılliılere k•rş1 Fevkall~e ta ıaatladle bırhk- Avrupaya ilk'- d-cfa otariak ge· 
llQmya, bu~ eamknt hUsnti ka bu hattı hareketi te:ı.vgfye etmek, bu te elli liradan fazla olan teka· liyoruı ...... Fak&t tek'rai"g .. eleceöiz.. ıı ı kU d 1 

linl ,e .. dô.ttak ıördUfOmtiz t~mal mem ~zJ•rl• muhatap olan millete milll Ot maatlın tamamile verniye • Şehir mteocpl.envm•ıyac"•ken eYYe 
ild t def ı rak gıdlyorum. av ~ ~ ~·- Ve bu geliıimizde Fransayı da ••etin~ n~ btl ~o:. ft:tlrBn da bir siyuet telkin et~z mi?,, (1) tabidir. Avrupaya gönderilen ziyaret edeceğiz. Dünkü akıam gaıetelerind~n 

Bu, h~nun 1ç Y r ze ' la.nm sözlerini bu manada an ta- talebe tahsisatları, fikri, bedeni d 
,._ıe icabet ~in Miktmetılmizln emir ve mak icap ettifini izah edH ve bu h" k b'li d l biri, vergilerin indirilmesi ola• 
ı,.retı lizertne stdee• amada§ıann •ıerı bu tekttde ıeıudd etmete. kuv- ~~~: • ~u ~ 1 ~ • e 0k maJ.~P lstanbul spor mm ta- yııite müvazenesi bozulan bele
ıı1mtet rlyuetinl d«ııhte etmek be- ~ bir vesika Romada i~an et· t erımn emını ma sa 1 e kası toplanıyor diye blitçesinin masraf kısmının 
nim için daha büyük bir f ahır veıileti ;.. nr~~iyecı yalı udilere kartı kır al verilirse bunlardan vergi kesil· T. i. C. i. Is tan bul mıntakası tenkisi için şehir mecliıinin içti-
oluyor. A~&d&§lanmm maddi " ikinci Agripa tarafından irat olunan miyecektir. k b • t' . ,.,,,. d maa davet edı'lmeaı' ı'bti'malı'nd-n 
manevt kunet ve .ııttatleri kafilemi· nutuktur. Bu nutukta tunlar 16;1eni- mer ez eye ı reısıı6ı.n en: ~ 
zin iyi neticelerde d~eceil hakkm- yor: Dahiliye ve hariciye Yeni teıeJdıUl eden bey'eti bahsediyordu. 
da bana tatmfnkir hısler vermekte· "Birtakım zararlara boyun et· lieklllerl şehrimizde miz ilk içtimaını 11 - apıtos Dün belediyede yaptırımız 
dir. Arkadaılanmın azami ıa.yretle- mek kadar onlara. mlni olan bir ~Y • • salı gGnil akıamı ıaat tım al- tahkikata gSre, timdilik buna 
rirıf earfedecekleri muhakkaktır. Beni .-1.4 0 1 in Roma memurlan- Ankara, 10 (A.A.) - Dahiltye vekıh 

dik1 i 1.-..ııa ben de heı-lal eevdl· .J-.. ur. mın ç -' h . hauket Şllkril Kaya ve Hariciye vekili Tevfik bda yapacaktır. Azaların mu- lüzum yoktur. Zaten dahiliye 
eeT er .... r nın eon dertte Hn. ve aşın RU• ·· Be l bu akf&ınkt t 1 t k' t E ' M k 
fim için rtl•l rUzel rklip ı•lecetlı.,. .ttillleri farmlunn btle bundan bütün tanb:'ıa h~~et eıtmitler ft r::~YO:: ayyen va ıt e mınönii er ez vekAleti masrafın kısaltılmasını 

futbolnlanmız yann geç vakit O- Romaııın ve Seann yahudller aley- da vekil arkadaşlarile Dahiliye ve Ha· Rıbbmhanındaki dairemize gel- tebliğ ettiği için buna riayet 
•Hıaya vanc:aldar ve doiru Moekota· hinıft hareket ettiii anlafılaınaz. ?kiye mtidUrlerl tarafından teşyi edil· meleri rica olunur. edilmektedir. Şehir meclisinin 
7a ıeçedklerdir. ilk iki maç MOl!lko- Halbuki 8iz ya.hadtler biltlln Roma mitlerdJr. 
T&cla y&pılacaktlr. Sonra Lenlnrrat.- ve Stzar aleyhinde kıyam edi10r9u. fa.ı1te d ............. ____ Ruhani Ayin tqrini1ani toplantuunda btıtçeain 
ta ikl mtlubak&, dlnilfte Hark.ofta nuz!., rı rr. tevzini yapılacaktır ve o zamana 

(Bitmedi) Dün aabab8,SdaKentaet Esra· 
n tiler bir i8hkde iki maç daha ya· Bu eözlerin bafındakf ,.Bir takım ------- kadar da varidatın ne dereceye 
ptlata.ktır. KafHenln eylllUn ikisinde darbtlere boyun itmek kadar onlara 1) Bu ~le Hind.latanın mll el ıenagonunda müteveffa ha· k d 1 d 'I • 
clönmffi •ukarrerdlr. mlnl olan bir t*Y yoktur?" darbr m. it HNI Gtuıdigi d~ hatırlrmııak icap hambaıı Becerano efendinin a ar aza acağı, in in en vergı• 

Fut~leulanmııa iyi aeyahat ve mu itli, banın ut yanalmıza vurana «fel'. G<Wli u menfi mu.,emet tG- ruh istirahati için bir iyin ya- lerin belediye hiuesine ne kadar 
'falfak~yet'Jıer temenni ederiz. -?l yanafmızı çevirim~!" sözünd97 n:rltıarıdır. pılmııtır. tesir edeceği belli olacaktır. 

'ViKIT111 Tefrlk•at ı S7 miı .. Bu yüzden Seni1eyi alanlar aadüf ettiiine tüphe mi var? Nadi-'bafta ortaya çı~amadd~!.· . habbeti günden rüne artıyordu. 

1 k olmamıf ... Öyle ya bu zamanda on de hanım bu Çamlıcadan da oldum Yemek ıaall geldıgı vakıt Se Kıza garip bir neıe ve ıe-
Wl' •zı cı parasız bir kızı kim alır? ftt~ ç~- bittim nefret ede~~i. Buse.ne Ç-:m· niye: "Ben eniıtel~rimin yüz~e na vimlilik gelmiıti. Bakıtları derin· 
... cukçaiız da o teeuürle, belkı bır lıcaya hava te'bdılıne ıelınmeaıne ııl bakacağım?,, dıye ailıya aglıya leıiyor, ıesi ve ıülütü tatlılatı· 

Dalı 
koca bulurum di;re, bu haltı yeyi- Feridun Beyle Naciye sebep olmuı· yatağına kapanıyor, büyük hanım yor, tavırlarına bir kibar çocu 

8 .. vermif ... Akam oldu mu herkes ko- tu... ile Dürdane damatları sofrada bt· ğu nazlılığı geliyordu. Saçlar1nın 
AA • cuım alıp oduına çekiliyor.. O Dürdane ikide birde: rakar&k kızın odaıına çıkıyorlar, taranışında, elbiselerinin giyili· 

YAZAN biçare, ihtiyarların aruında t~k -Anne Allah ~tkına böyle et uzun .münakatalar, kavgalar olu· tinde adeta bir koketlik belir· 
RECLAT N URI bqı~a ~alıyor •. Yirmi yafm~ ıı~· rafa bu~aım!'··: Se~ ınaam çıldırtır· yordu. .. .. ~itti. Gülıüm timdi ı~de Büle?, 

~ memıı bır kız Karamuaalh ıut nt· aın, dıye ıınırlenıyor~u. Gülsume bu koıkte de konakta dın naz ve cefaıına deiıl onun yu 
Dürdane hanımefendinin huyu neden ne anlasın? Eniıteleri mu· Hanımefendi böylece bütün ko olduğu gibi - bir çatı araıı bu· zünden uğradığı belalara da 

nu bilirdi. Asıl kabahatliyi bıra· rat ebeler ona iyi bir koca bula· nak halkına büyük küçük bir lunmuıtu. Kız ancak hanımef en zevkle katlanıyordu. 
karak kendini par.malına dolıya· ~azlar mıydı sanki? O dei~, S~· meı;uliyet payı ~y~~dıktan, •.~nra di uykuda, yahut b.ahçede oldu· Evet hanımefendi artık bacak 
caiııu: biuettili için annesine fe· nıye kocaya varıraa bu konaga bır vak anın aııl bu~k mes ulunde iu zaman aıağıya ıniyor, onun lannı uzatıp ferah ferah uyuyabi· 
na h•lde çıkıttı. Büyük hanım bu damat daha gele~k.. Beylerin r~- karar kı~dı: ~~lıum. ı~ıini itittiği va~it, terlikle~in~ ... ~· lirdi. Onun bütün merakları 
••liyet kattt1mda Nevnihal kal· hatı kaçacak ... Şu •te bakın ... dag· Senıye ırı boyuna rağmen lıne alarak, hır ııçan ıe111zlıg1· · d' G " I üme geçm' t' B"le t 

11 fayı ele aldı: da.ki gelir de baidakini kovarmıf .. çocuk gibi bön bir kızdı. Hele le yukarı kaçıyordu. tım k 1 u 1 t afınd ıtd•· 1 u n bir 
_Bu rezalete 0 noıay sebep Elbette konağa Seniye için de bir yabancı erkek bulup onun1" Maamafih büyük hamm hır· ~r ... ~n ~ r b. .. 9:. t'~ ·İ'k lı· 

olau Bir yerinden et keımitler gi bir ıüvey gelecek .. Ablalan Şe· itıkdatlık etmek dünyada onun sından tee11üründen zangır zan· ıınegı ıeu:ba!r uzunu ı e boya aS 
· · · ı · k' k d s · h I hece x· değildi Anlatılan ' d yor, çocu 'S'ını yorganına ıt l>i ne var öyle bafınp. a emı ~t- ıp Paf~~ı_ı ızı a emye ma a r~aı ~Y • ' . Gül ... gır titriyerek Seniyenin odaıın an gömse boğulacak diye korkuyor, 

rafma toplıyacak? .. Eıkıden benım le bekç11ının kızı mı? Hem de ha· o Hnerı oglan her kım ııe . ıu çıktıkça tavan arasına doğrulur f 1 __ ı.: .. • 'i'I elı 
k · ... kul " d' 1 .. ·· .. .ııı"lmüt o dılen· ' aza .-.un uyursa uzerıne ı 1 er le uira.tırdı. Şimdi kızlanma an· n Y~~cugun agı ınç 0 ıa .. ~un yuzune .,u ' .. . . yatağına girip yorganını başına çe· nefeıini dinliyordu. Sonra ikidı 

cayı taktı.. Talıhıız çoçuk aabahtan aktama cı de bet on para almak umıdıle ken Gülıümün batında dakikalar· b" d l'I "i .. il 'ol 
Maamafilı kabahat yalnız kal· kadar yumurcak ıeıi dinler.,, meyanecilik yapmııtı. Ne hacet ca ıöylenir araııra terliiinin bur ır e e e ı d' oıo ıun .! d ~.n~ıbit 

fada da deiildi. Seniyeden batka Sırf çocuklardan rahallız oldu· mektuplar onun elile .ıidip ıelmi nu ile kızı~ öteıini ber:.sini kakıtlı muay ne
1 

e 1>: r, .. . ~ucu ~nu1 :ıc.j· 
f I ~ '- k • • • · ''b · h b' bul d ? z ten temız ev ,._.uk az nem enmıt gorurse ıom e5 herkeain hu e &Ketle u ço te11n iu ıçın an ten a ır yer up yor mıy ı. a ~- rırdı. . . . d ki t"lbe d' d ğ' t' . •or 

ftl'tlr. 1'a4'1cfe lıammm elinde a· da kulaiımı dinliyeyim,, diye le· larmın ahlakını bozan hep bu Vlll d~n ıçın e u n 1 e '' ırı) 
-nacunda ne vana kızlarla damat· pelere kaçtığına, .mektubu yazan mahluklardı. Gu··ııum" b·ır Gülsümün Bülende olan mu· • {Bilmedi) 
Jarla - 4fiJ.et obun - r.eniP. içil· o menhus çap.kına bu yüzden te Seniye Hammla 
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1 MBp eaı..rı.n 1 Bayiler piyanko biletlerini Beyazıtla nasıl satıyorlar? 
VAIA Nurettin ve 18-

kender Fahrettln bey 
Afık ve 111Uatehcen nqrlr•ty•p· 
llıklan kaydlle t•Yklf olundulr 

• 
imdat, imdat.. Koşunuz, imdat? 

"Evladım .. Oatüme iyilik sağlık .. Kırk yıllık Leblebiciler 
çarıısını bak neye çevirmiıler .. Vah, vah, vah!,, 

Burada biletlerini satanlar çene 
yarışında kazananlardır. 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - alı ı 1 Afımos 8 

inci ay 1931, senenin günleri: geçen 2~2 
kılın günler: 143, 26 RebiUlevvei 13SO. 

GUnet=Doıuou: 5,0S, &uşı; 19,15 

N• .... a wakltl•rl- Sabah: 3,27; 
Ôfle: 12,19: ikindi 16,H: Akpm: 19,16, 
Yatsı: 21,00: imsak: 3,09 

" H•wa - Dilnkü hararet fUlmO 30 

« Akpm • refilwmmı mubar
rirleıinden V ili Nurettin ve ı•· 
ntenin mes'ul mlldllrG Jakender 
Fahrerttm beyler, don a~eden 
ene! teftif edilmiılerdir. Tev· 
ldf, pntede tefrika oJunan « Ra· 
Wplerle rahibeler araıinda • Ro· 
mamnc:lan dola)'Jdır. Bu roman
da dolayı mOddeiumumilik bir 
açık ve müıtebcen nefriyat da· 
vua açmlf, tahkikat icr111nı 
yedinci iatintak daireaine ha••· 
1eyetmİftİ. Romanın bu da•anıa 
aplma11nı müte.ıdp çıkan kııım
lanacfan en-elki gllnkll kıamın· 
Üld bazı yerler de açık ve mOı
telleen g6r0lm0f, yeni bir dava 
aplmlf ve Vlll Nurettin iaken
der F ahrettin beyler ceza mu
laakemeleri usalu kanununun y6z 
dlrdlhlcQ maddeainin ıon fıkra· 
11na gire tevkifleri icra olua-

Tayyare piyankoau11un l 1 iaci 
tertibinin birinci ke,ideai bugOn 
çekilecek ve her ayın on Ye on 
ikiıinde oldujıı gibi memleketin 

muhtelif yerlerinde muhtelif lrimıe
lerin yOzleri glUecektir. Ba itibarla 
don piyanko bileti satan bayiler 
faaliyetlerini birkat daha ırtbr
mıılardı. Bu arıda Nbf tama& 
ait muhtelif derecelerde rekor 
karanlar bile Yardır. Me1ell dGn 
Beyazıttaki Leblebiciler Çlllflll 

bilhaua rarip Ye tuhaf bir man

deden rramofon da ~ıh yor •• Fa· 
kat aealerin itldilmemeıi ihtimali 
dOf DıınJerek tiçli da boparlarlere 
bailanlDlf. Bir baiınft bir çallf 
ki g6rmiye değer •• 

<•sgırf) 20 derece. Bagün rUzpr ,o,ru 
hava açıkbr. 

• Bustm 
Toele11bler - Konse"edler 11&t 

15 te ticaret. odasında taplınartk kon· 
!etveciliğimlzi alAkıdır eden but meşe
leri görüşeceklerdir. 

•uftur. · 
vıu Nurettin bey, a;ıeden 

en~ 1aat on buçukta Kalamıı
tald eYinden çıkdıktan ıoan, 
iakeader F ahret tin bey de ... t 
oa birde Panralbdaki evinde tev· 
klf ohmarak aclliyeye getirilmit
lw, ondan teYldfbaneye f6nde
rilmiflerdir. 

Tiyatro eserleri, Il
ı 1 nıler flAnlar 

Açık ve 111astehcen olm•ma• 
.,,.. dikkat edilecek 

Moddeiumumllikce gazete ve 
•ecmua zibi Dtfriyattaa baıka 
pilAJda11n ve aynı zamanda tiyat• 
rolarda oynanacak eaerlerila ai· 
nemalarda 16iterilecek filimle· 

--- •tık '188etehc ..... rene olmama• için tedbir 
alınmaktadır. Bu aibi ıeyler de 
mudcfeiumuml muavinleri tarafm· 
dan devamlı aurette tetkik edl· 
lecektir açık ve mf11tellcen ıa
rtUeaJer hakkında daYa aJalacak 
takibat yepılacakbr. 

Direr taraftan ilAnların da açık 
Ye mlıtebcen resim ve yazı nq· 
ri ıuretile yapılmamua 11kı ıu
ntte tetkike tabi tutuJacakbr. 

Yangın tahkikatı 
Nlfanlapndaki ya11g111 tahki

katına ait evrak, diba poliıten 
muddeha••milite ıelmiftir ev· 
r•lc talaJdkabn derinleftirilmeai 
isia iltiatak c:laireaine verilmiftir. 
Bir kaUI Uınaında 111Udat.• 

Beyoj'lunda Gıln11i ıokaj'lndi 
EmruJJaı 6ldllrdDfll kaydfle 
malaakeme ediJ•n T ahlİDİll iıtan
hl birinci ceza mahkemelİDde 
dla mOdafauı yapılmlfllr. Şu
Ntm yirmi altuında karar ve
rilecektir. 

Mhfıecl• 

Tifoya karşı 

zara f61teriyordu. 
Bir mubanirimiz ıardOkle

rini 16yle anlabyor: 

Bilet alanlara hediye olarak 
Yerilen birer dif macunu da 
e&bL. 

Buan merakh bir kafile dllk
klalann lnllDtl anyor •• Bunlann 
aramdan bir ihtiyar kac:lm aeı· 
leni yor: 

- Huu, otlum.. ıllDDet dtljil· 
nlmO Yar burada nedir ba?. 
Kadmcatıza il&bat veriyorlar; 
falrıt o: 

"Sara ile Uç piyanıo bajil.. Bi· 
rinci, tek vitrinli, dar kapalı ldl· - AaL. diyor, bizim uma· 
çllk bir dOkku. ÔnUne 6 per- aımızda blyle ıeyler yoktu, ev-
vaneli heybetli bir deniz tayya- llclım.. lllttlme iyilk Nihk.. kırk 
reai aıalmıı.. KapıDUI ujmda Plyanko bileti satanlar yıllak leblebiciler ÇU'flllllı bak 
rakkam tabtuma benziyen aca- 1 - Metin kasketli, plvarh, aa· neye çeYirmitler.. vab, Yala, vah .• 
ylp bir boparl6r dayah.. Renk kah bir hayli u11mlf, ceketsiz Derken bir kUçllk çocuk btıytlk 
renlL 1'111 klfltlarile ıOalenmif.. bir adam.. 2 - Melon ppkalı, bab111m ıeıuiyeaiaden ı8rBldfye 

Bundan mada Titrinde ikinci Iİyah elbiıeli bir diter phıs.. 3 Ye ıllrGkliye ıetiriyor.. fakat adam
bir hoparl6r daba, fakat dOkklnın ' - Kapının önUnde 1ai ve ıolda cağut hanıi dOkkba firecejini 
&nünde boı delildir. iki adam arzı endam etmif, iki manken. bilmiyor •• Gç d&kklnm memurlan 
aYUrtlınnı fİfİrerek olanca kuv- biri, telli pulJu, krepd&,in entarili, hemen etrıfu11 ıhveriyorlar •• çene 
Tetile bajrıyorlardı : ipek çoraplı bir kadm.. Öteki, yantında flilip plea bileti la• 

- Alan kazanıyor ••• Haydaaı.. kırmızı kDllbb, beyaz tutlu, bey· hyor .. 
çekiliyor efeudim... çekiliyor, betli bir yeniçeri.. iıte bu da Arada bir, yftrek oynatın bir 
çekiliyor.. ikinci dilkkln. ıes daha duyuluyor: 

ikinci dDkkAn ı Çifte.. yjtriali· • -Rebbet.ıJDea.ıeti deiil miya?. - imdat L. imdaL. kOfWIUZ, 
dir. l>lr YitrimWe mak•n'•clar Oçlaal cMtkka.... 6n&n4e d• ,..,.._.. lmMt.L. 
Y•PlllDlf lrlflrler, kuleli •.ı.~ler iki tahıa var .• Biriıi el çırpyor, Tel" ediyoNUaUL. acaba •• 
"'· L.. tam l>ir çiftlik manzaraaı.. &teki gabek atıyor.. Arada bir var ?.. diye. 
Arkada birde defirmea d6a0yor.. de elini enıeaiae koyup haykıra, Fakat biraz ıonra anlıyonu· 
ısteki vitrinde de irili ufaklı talili, l»ajıra bir ıeyler ıöyJiyor. nuzki mea'ele ıayet balittfr: 
kadm erkek reaimleri.. T uanur ediniz.. Bu Oç dük· ( imdat kiıeai ) nin bilet bayileri 

... ~!~!~ .. ~~!!.!!~ .. !!!~Diyor.. klnın Dçilnde de en yDkaek per- faaliyettedir. 

Samsun - Si~;; ........ j' ..... ;~~;··;:;::;::·""'j''''"'"'' ... A';;·;-ik'~i;""' 
Hat tearlnlsanl nlha- ·roıda bulunan •·~ıerı ~·m•k kadınlar 

Y dstru d•llldlr 
yetlerlne doğru ltlet- Don, Topanede Boıtan ıçi DUn ta111n111ıt TUrk 11•1111111•· 

mlye açılacaktır ıokatında 11 numaralı Abdur- nnd•n ltlr kt•MHl8 bir '8~ al• 
pteU ••nlller 

Samean - Sfvu dnıiryolunun in- rahman efendinin evinde misafir Enelki ılbı ıebrimize gelen 
fBM bitmek üzeredir. Haber aldıfı- bulunan Siretli 30 yaılarıada S.yaelmilel İf ve meslek kadıa
mıa göre hattın te§riniaanf nihayette- H~via oğlu oıman yolda bul- Jan birliii azaları dQn akpm 
ri.ne dofru ff)ebnlye açılmaaı muhak dugu bir beyaz maddeyi ıeker Tokatliyanda TOrk it ve mealek 
kak görülınMHdlr. 'J • b · b 
. Hat timdilik Samtundan Zileye zannı e yemıf ve ıraz sonra ze- kadmlanna ir çay ziyafeti ver-

kadar ft1e1Mktf, ayma haftada Uç hirlenme alAmeti ıhterdijinden • mitlerdir. 
defa da (Kaadaz) a kadar cttmekt. Beyoflu haıtanesine kaltfınlmıı- it hayatında çafıpn TOrk ka
dir. Kunduz, 7Aleden IO kilometre br. Yapılan tahkikata g6re Oı· dııılarile tu11mak ve beynelmi· 
ilenledir. lnpat, Muaaköy - kaim, manı zehirliyen bu maddenin, le: tefklJlbn latanbuldada bir 
yani Ankara - Sivas ile t.lild nokiaaı kiipekleri zehirlemek jçİn kulla- tubeaiai teaiı etmek ıayeaini 
na kadar olan kıannda tamamen hazır nıı.n bir madde olduğu anlqal- takip eden heyet dlbakn ziyafe-
Janmıftır. mlfbr. te muhtelif muleklere menaup 

Yalnız travent ferJi1atı kalm11- hktlnln t.b•nc•aını ••ıran yirmi kadar TOrk hanımını da· 
tır. HUkOmet. demir tı'anrs kullan hı~a .. r ~•k•l•ndı yet etmiflerdi. 
mayı kaldırdıktan 90nra Derinme Evuelkı akıam aaat 3 karar- Bu arada Safiye HU.eyin, Sa-
bir fabrika açrlmş n orada trawn lannda Beyazatta Çadırcılarda aatorvom mOdOrll Mı·bri Medenı· 
hnalfne başlanılmlfhr. d 1 " ' Korunma çareleri tmallt hitam batdufu için yakın- ~ .a~n Bekçi Has11n ata, Oç AYUkat Gllaide, Hakim BeyhMD, 
da kll!llMft npurlarla ve kısmen de kıtının 76 numarala dOkkAnın Suat, İf Baaka11 Beyoila tubeai 

nelerdir? trenle Saıneun n sıva.. nakliyat kepeklerini açmaia çalııt.ldannı Mlldilrll Hatice Refik, KacLa 
lfitU " elftrmda tifonun salgın baflıyaeak ve o zaman derhal ferti- ~milt •e yanJal'lna giderek birlili Reiai Lltife Bekir, Au· 

.. imde olduiu hakkın.daki bazı netrl- yat yapılaeakiır. lum • ~lduklar.ı~ı aormuıtur. Bu de Selim !Sırn, Selma Selim 
)'at ..ı.üat Jllıldlrllftl11ce varit gö- Bu aahacla ray difemeai te,riai Uç k b k 
rl'-ellllkteelir. Vaziyette bir fevkala anide bitJrileeektfr. Yalnız, Sam- •ıı ~ çının sualine ceYap Sarn, Efuyif Saat, Doktor Saat, 

• 6lenJer 
Mahkeme! temyiz Azalığından mUrekalt 

Avukat Hacı Rifıt 8. dun füc'eten nfıt 
ctml~tir. Cenu:rsl bugün Göztcpedekl 
hanesinden kaldınhp Heybe11ıdadaki 
makberi mahsusuna defnedlleeekdr. K• 
derdide ailesine beyanı taziyet eyltdz. 

Radyo 
lat.nbul - Saat 18 den 19 • ıcıdır 
gramofon pllklan neşıi)·ıa 19,aodan 20.· 
30 ı kadar birinci kısım alaturka "%. 
Anadolu Ajansı haberleri 20,30 daa 
21,30 a kadar orke~tra 21,30 dan tt,30 ı 
kadar ikinci kısım s11., Borsa hıberlerL 

,. VakatlAbone lfllrtlanı 

ı 3 6 12 
Dahilde 150 400 7!50 1400 
Harlcte - 800 ı 4!50 2700 

hın ••rtlan1111z: 

Aybk 
Kmuı 

• 

Resmt Hususi 
Sann 1 O Kş. 1 t,50 Kş. 
Sandmi ~.. !5 

Kaçak 11111 .-rtt.nn11a 1 

ı 2 3 4 
so :ıo 6Ş ıs 

l-10 Odalık 
100 Kurut 

A - Abonclerimiıln her üç •Jh· 
~ için bir def ı meccanendtr. 

R - 4 şatın geçen' ıffn1.tnn fail• 
ıtm için S turuo %«ttımolunur 

Cendyatlscle: 

Kunduracılar 
arasında 

Dibi kunduracılar cemiJetl 
merkezinde yeni idare laeyetl 
intibabab yapılacakb. Fakat bu 
intihap ba11 ıebeplerdea dola11 
batka bir ,Une bırakılautbı. 

Her ıeae buiranda Japılaa 
idare he1eti intihabı etrafmdald 
bazı dedikodular kunduraamm 
bu mueleye fada elaemmi7et 
verdiklerini ıattermekteclir. Bir 
kı11m kuuduracılar, eneli cemi
yetin bakkile çala .. ac:bpu ileri 
ıilrmekte •• bundu bafka ce
miyete lza kaydedilmeaill de 
mObtm bir mesele tetkil ettiliDl 
ılSylemektedirler. MeaeY, cemi• 
yete kayıt olacak balar lıer ay 
verecekleri muayyen bir para~ 
dan bqka bir de 75 lnarutlak 
bir kaydiye maHaflna tabi tu
tulmaktadır. Ayni zamucla iN 
masrafın uıta, kalfa ve çıraklar
dan da ayni mıktarda alm1DU1 
tiklyetleri mucip olmaktadır. 

Yeni idare heyetinden, ba 
mltkOlleri halledeceği ft a. 
auretle k unduractlar aramda 
samimi teaanDdO tesia ecl~ 
Dmit edilmektedir. 

11-rifte ı 
lel• e1111adıfı kanaati nrdtr. B1ınun 9Wl • Sivasın Kızıhrmafı geçen te- vereceklerı yerde ilzerine hOcum Fatma. Muallim Nebahat Hlmit 
Ja ilen.her Htti1•tf tedbirler alınmıt- ıw noktuından itibaren tki kilo- ederek ıi1'hıeı alm1tlar •e kaç· Hanımlar bulunuyorlaİ'dı. 
lır. Atı da tafMk edtlmektıedfr. metre enelki iki defa elli açr~lıiındı mıflardır. Ziyafette heyet lıaaı hanım· 

Harpten Hwl gerek Fransada dok· ki kiprUnlin birinci elli metrelfk rö- Çok geçmeden yakalanan bu lanmızla hasbıhalde bulunmuı-

Talebe yurdu yakında 
acılacak 

Kimaeaiz barülfOnun ve Jlk· 
ıek mektep talebeleri içia Ba· 
yazatta eski itfaiye biaumcla 
teaiai kararlaıhnlan talel»e y... 
dunun açılma meraılmi yalanda 
yapılacakbr. Binanın taclillt Ye 

tamirab bitmek Ozeredir. Yprda 
ili mekteplerden birfoldanam 
leyli olmua itibarile, billm .. 
Darllf&mm talebeliaim .aracut 
edeceji tahmin edilmektetlir. 

fer Baretlla, ,erek Almanyada ErUh ıUnUn montajı ikmal edllmi,tir. Ve dl adamlarh Mınhburtdavatçık dAhmKetlde lar, gelen heyetin ve beynelmi· 
'- v ... rmu gibi taıuamıı Alimlerm fer luamın da ikmaline çalışılmak.ta- çara ı e me ve ar a qı u - 1 1 b. 1.... . . Ptf' L F 
lllo haalılm& k&l'fl atııdan nrile- dır. ŞinHliye kadar bu hatta bitnriyen ri olduğu anlqılmııbr. Bekçinin ~ ır ~~n ;,,e~aı 

1 
~~ ena ilipı 

- 7apılaa afi tecrübeleri 10n seneler kıaım bu idi. tabanca11 ellerinden abnmıı ve ır na y em 1 u. 
lılrfnHla maftffakıyet tMıln etmiştir ................ , ............. ---..... •.. kendileri adliyeye t ılim edil· zehirlenerek Bulgar hHtaneaine 
B. 7"'1 atı mlkrohun •irdifi tabff lerıWn üç sabah aç kamına 11ra İN al d ldıkla 
N olaa ainldan aJmarak muafiyet mak klfidir. ltne a9111na t&hammUIU mitlerdir. lcal m n yazılmıth. 
~ir. Tfforal iamkll ta§lyan ohnıyan çocuklarla dorkak, sitlirll, Zehirlenen •ll•nln aıhutl Din lıutaaeden aldıiJmaz ma-
..... 8' ı .. prlmeden fbanttfr. sayıt n bibi bozuk olanlar bunu kal· Panıalbda Erıenekon cadde- J6mata pre hutaJann dördO 
11._llfa kal'fl tamamile mavaffaJu. lanmuta lal$ zorluk sek•emektedfr· ıinde oturan Ezrumlu Mehmet iJeflirilmelc Oıeredir. Diju ilUai 
N lıaaaüamtk . için b1:_1 komprime- ler. efendi ve ailelinin evveJki ıDn hali ajır hutadırlar. 
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Yeril mallar sergisi 

( Üst tarafı l inci sayıfadıi) 
:varlıktır. Sergi bunu temsil eder. 

Yerli malına gösterilecek rağbet 

' 
Haberler f ------

Roma da Reyiam 
Şeref müsabaka
sından evvel sivil 

tayyarecilik 
türkü iktisadi mücadelede kurtaracak Al J ( Ust tarafı 1 ınci sayı fada) 
en büyük silahtır. Alman nazırları De manyada a IllaD yük sefere çıkmnş olsaydılar Osmanlı borçlarının alacaklılan 
Nazmi Nuri b~yin nut~un?a~ sonra yaptılar? ilk neticeler belki de mevzuu bahis müşkü.latta:a do mütemıadiyen söylüyorlar: 
haz~r bulunanlara ~rgıye ıştırak e?en Roma, 9 (A.A.) _ Alman başveki- Berlin, 9 (A.A.) _Diyet meclisinin l~yı muvaffakıyet elde edemıyecekler- "- İstikraz yapsanıza! Ne Clurıı-
Evlıya .~ade Nurettm ve :Melba ç~ko- li l\L Brüning il.e hariciye nazırı M. feshi ve intihabatın tecdidi halclunda dı. . .. .. . . .. yorsunuz? Türikiyeyi· kul'iarmak için 
lata m~~eteri 1'3.rafından h~ıye- KUrtJyüsün Romayı ziyaretleri müna- arayi ammeye müracaata bugün ha~- Biııım bu ~~şkulUı ıle~ .surmekt.~ bundan başka çare yoktur.,, 
ler ,·enlmış ve Enve~ gazoz f~br~k~sı sebetile şu resmi tebliğ neşredilmiş· lanılnnştır. Hükumet merkezi ile cı- ~~k.~a~ırruz t~rk g~~çlerını bu g!~' Bu söz bir haki.kat sözü değil
tıa.I'afından da gazoz ıkram edılmıştır. tir· · varda bir takım kargaşalıklar çıkmış- buyuk ışlue layık gormemekten degıl. dir Bir menfaat sözüdür. Dünyanın 
Bundan sonra da sergr gezilmiştir. Alınan başvekili M. Brüning ile tır. Bilakis Gazi Hazr~~leri~in d~ n.uhıkla dö;t köşesinde 2 X 2 = 4 eder. Her 

Sergi çok mUkemmeldlr hariciye nazırı Fon Kürtiyüs, l\'I. l\lu Prusyada arayı Ammenin rında sarahaten soyledıklerı gı•bi ka- yerde müselles üç dılılıdır. Fakat dün 
30 pavyon' ve birçok küçük vetrin solini ve Grandi ile dün ve evvelki gün neticesi biliyet itibarile türk gençlerinden da- . h . d camiaların men 

1 . . h ··ıcs k l b ki' b. yıanrn er yerın e ere a~_la.? se~de. geçen .seney~. ~~- birkaç defa fikir teatisinde bulunmuş Berlin, 9 (A.A.) - Prusyada arayı .a. yu e muvaffakıy~: er .. e ıye ı- faatleri, menfaat ölçüleri, yürüme 
zaran buyuk hır. mü.kemeliıyet ~orul· ]ardır. Bu fikir teatileri büyük bir am.ımeye yapılan rr.üracaate iştirak e- lın~. Yal~ız bunun. ıçın, oyle zan· seyir]eri bir değildir. 
metde gerek yerlı m,:ıııarı~~zın bır se- samimiyet havası içinde cereyan et- den 25 buçuk milyon müntehibin ver- ned~yo.ruz ki, daha bıraz d~ha za~~- Derebeyi iktısadiyatında yaşcyan 
ne zarfında kazandıgı yemlik ve gerek miştir. Vuku bulan mükalemeler es- dikleri reyler saat 22,30 da sayılmış· na ihtiyacımız olacaktır. Egu bugun Af d m nfaat ölçüsü başkadır, 
pavyonların süslenişindeki güzellik nasında Avrupanın umumi vaziyeti tet tır. Müntehiplerden 9.370.000 kişinin hakikaten havadan İstanbul - Nev- gan :Jist f:ansız kapitalistinin men 
'Jk b k ta ·· akt d F k C • • k t ·ı · · empery ı a ış goze çarpm a ır. az. ki1k edilllliş ve bugünkü müşkülata kar diyet meclisinin dağıtdması lehinde yor se ennı yapaca ayyarecı enmız .. .. .. d 
la rağbet dolayısile hiç boş yer kal- şı koymak için bütün hükumetlerin bir rey verdikleri anlaşılmıştır. yetişmiş ise bu kabiliyetleri beynelmi- faat oflçusudayrL ı~. . ·kt t h k'ka 

l · f ·· b k k .._ ~ gan ere~yının ı ısa a ı · mamış ve bahçede pavyonlar kuru · arada büyük bir gayretle çahQmaları Berlin, 10 (A.A.) _ Presse Roge lel bir şere musa a asına se'V' e"mez· . .h 
1 

d .
1 

. 
k b · ti h ı l t A Y .h.) B . d d·-· .b. tı tezga ve onca an ı en geçemez. ma mec urıye ' ası o muş ur. Y· tazım geldiği taayyün etmiştir. Ayni binası önünde vukua gelen arbedeler, den evel (Vecı ı eyın e ıgı gı· 1 F k it li ti · 'kt sat 

bah -..ı ik · · · de . . . d .. 1 t ·ı·-· ransız ap a s nın ı ı rıca ç~e muz a ve sınema ıçın zamanda 1932 şubatında toplanacak iki polis komiserı ile, bir muavin ve memleketımız e sıvı ayyarecı ıg·ı ya- . ti d • 
yer ayrılmıştlr. Üçüncü yerli mal- tahdidi teslihat konferansının cihan birçok nümayişçi yaralanmıştır. Ko· ratmak maksadında kullanmak daha B vazıekye 'fU ur. 
ı · · · t• k d ·· lerin .. 1 k t• . . d orç verm , ar segısıne ış ıra e en muessese iktısadiyatı ve sulh lehinde mahsus ve münistlerden bazllarının maktül duş- faydalıdır. Esasen mem e e ımız e . .. 

d d. ik. ·· k d d B" .. k kapı ·ı·k h' bi Eskı borçları odetmek, a e 'i ı yuz a ar ır. uyu • fili neticelere iktiran etmesi için her müş olduğu söylenmektedir. henüz sivil tayyarecı l namına ıç r . . . . 
dan girilince sol kol men~u~ata v~ türlü gayretlerin sarfedilmesi lüzumu Nümayişçiler arasında 15 kadar ki şey yok iken bu yolda be~·nelrnıilel bü- Yenı faız almak ıdareye malıyeye 
kehrübarcıhğa tahsis edilmıştir. Sag teslim olunmuştur. şinin telef olduğundan bahsediliyor. yük bir şeref müsabakasına girişmeğe okntrol koymak, 
k?lda Sanayi ve M:Aa~din bankası fab- M. Brüning, M. Musoliniyi Berli- Yaralıların miktarı henüz malôm de· kalkmak "Ayakta don yok iken başa imt.iyaz almak. 
~~lan~m mamulatde diş macunu nl ziyarete davet etmiştir. M. Mu- ğildir. . fesliğen takmak,, için çalışmak gibi TUrkiye için iktisadı • 
vıtrmle~ı vardır. . .• .. solini bu daveti kabul etmiş ve Berli- Berhn, 10 (A.A.) - Presse Roge bir hatayı davet edebilir. Bu ise türle .. .. ~.akikat .şudur: . 

Sergııde eşya teşhır eden dıger mu- ne yapacağı seyahatin tarihini ileride binası önünde vukua gelen kargaşalık- milletine has olan vekar ve ciddiyet Koylunun ve şehir halkınm kap.ıta 
esseseler şunlardır: ~hmet Şevket kararlaştıracağını söylemiştir. tara ait tafsilat gelmiştir: .,1 t lif edilemez. list sermaye elinde proleterleşmesıne 
(İpekli) Hasan Hüsnu Bursa pazarı, M. M li . d" k M B .. _ Halk, Drapeau Roge ismindeki 

1 
e Se nra bugün tayyare cemiyeti ls- süratle mani olmak! 

Sal .h K 1 H Ba ri İzmir uso nı un a şam · ru 1 · · · ·· ·· d 0 ı·-· d k k ı ema , asan s pa- . .1 M. K .. ti .. .. flerl komünist gazete erının bınası onun e tanbul ile Nevyork arasında tertip e· Bir mete ıgı ışanya açırınama 
k · l'k ı..- K mürsel Abd 1 nıng 1 e ur yusun şere ne t' · · · d. · · ·b· tilki mtt ' ıp ı ve ue-L., a ra . u . . . . . referandomun ne ıcesıne ınt1zar e ı- dilecek bir hava seferi müsabakasının hiçbir imıtıyazı peynır gı t ye 

lah HulQsi, Mensucat fabrıkalan, Kı- hır ~ıyaf et vermıştir •.. Bu zıyafette -!'-· yordu. Birdenbire rovelverler patla- masraf mı deruhte edebilir mi, ede- bırakmamak, inhisarları millileştir-
ravatçı Şevket usta, Enver, Bedri Za merıkanın Ro~a sef!rı M. Şober ı~e mağa başladı, iki polis komiseri telef z mi bu da ayrı bir meseledir. Tay. mek, ge.niş halk kütlelerinin refahını 
hit, Sabri zade Fuat Trikotaj fahri· Alman sefaretı erkanı, nazırlar, · oldu Bir muavin ağır surette yara- me ' . tin. 

1 
t · ak enkısa yoldan tesis etmek. 

katarı, Ibrahiın zade ve Atıf zade ço· talyan hariciye nezareti erkanı ve da .. land~ Polisler, kılıçlarını da kınla- yare ooındıye b' 1~ en es~J kı t""es~ .m
1 

ta • Türk firmasını cihan pazarlarına. 
· h b' ok · ı h b lunmuşlardır · . . satların an ırı meme e l'Ç sıvı Y ik rap imalathanelerı. a ırç rıca a:zır u " rından çıkararak vak'a mahallını tah· ilik 'hd ...4..... 1....... F k t . sürmek •. En kestirme yoldan tekn ve 

Z. f t' a dog-ru M. Musolint · .. . . . yarec ı as t:'ıımeıuıır. a a şım· . ltlryatçllar ~ya e ın ~-nu.n . . . . " Iiye ettirdiler. Numayışçıler cıvar ev- . "n _ makine koşusuna gırmek •. 
Mım. Sevı·m Enver Ans,· Sahir hır nutü.k soylıyerek dem~tır kı: Ge- lere Utica ettiler. Birçokları yaralan dıye kadar bu maksadın husulu e dog- Amerlkaya göre 

' ' ' ' k büt.. d.. ·dd. b. d atılamamıştır He Faruikt, Pertev, Kbım, E'\'liya za. rek Almany~ ~~ gere • · un .. ~-nya dı, fakat ekserisini arkadaşları alıp ru 01 ~. ır a ım . • · Almanyaya borç vermeli, 
de Nurettin, Necip, Hasan, mustahza memleketlerı ıçm fevkalade mitŞkul o- götürmüştür. Palis, mahalleyi işgal nüz böyle esaslı bır maks:ıda. doğru Faiz almalı, 
ra.tı, Radyotirt, Bioks dişmocunları. lan bu dakikalarda ~talya. hüktime~i ve evlerden çıkıanlan kollarını yuka- adıı~ atımaz~an evel c~mıy~tın bey~ Alm~nya mütte.fiklere borçlarını 

M ht llf pavyonlardakl müşterek zaruretlerı hakkile takdır rı kaldınnağa icbar etmektedir. nelmılel reklam s_eferlerı tertıp .etme bu para ıle ödemelı. 
u !:tuesseseler etmektedir. Biz bugünkü müşkülatı Yasa:k siHlh]ar bulmak için evler ta ğe kalkması garıp olur. Amerıka~~ Müttefikler Amerikaya borçları-

aBkır köy fabrikası, İzmir Turan yenmek ve büyük beşeriyet için biır re- harri edilmektedir. ve Avrupada bu gibi seferlerin v~ mu- ru bu para ile vermeli .. fllih .. 
yağ fabrikası, Kemaliye Halı fabrika- Iah devresi açmak için en iyi çarenin Almanyada borsa rejimi sabakalann masrafl.annı daha myade • * * 
s., l\uş tüyü fabrikası, Hilali.ahmer hUkOımetler arasında faalıine ve doe- Berlin, 9 (A.A.) - Borsa rejfmi büyük tayyare fabrıkalatı deruht<ı. e.. Tüı•J,iyo-y4 i...tıikru ~· .. p•nıl7 ,:ıı31 ... ~ 
san'at evi, Türk milli §apka fabrika· tane bir mesai iştirakinden ibaret ol- hakkındaki emimantt!i ., başvekilin av· derler. · Ve bu mü-esseseler-ısefer ıet ·a· lerin cümleleri başında gizli bir cüiitle 
sı. Ka.rahisar maden suyu, Sabuncu- duğuna kani bulunuyoruz. Faşist detinden sonra tadil edilecektir. Mu- fında yapılacak reklamdan istifad~ e· daha vardrr. 
yan sı~ fabrikası, karyola ve ma· İtalya büyük harbin sebep olduğu maileyh, 17 temmuz tarihli emirname derler. Bu seferlerin ve müsabakala- Bu cümle "bizim ihtiyaçlarımıza 
deni hurufa~ fabrikası, Karayan .o- maddi ve manevi fenalıkları ortadan ile lba~alara tahmi~. edilen mın:eııe- rın muvaffakıyetle. neticelen~esind~n göre,. dir. 
yuncak fabr~kası, Kuyumcu. Haçik, kaldıracak bu müşterek mesaiye mü- fiyetlerın i1gasma. duşm~n oldugunu dolayı memleketlerın ve m'llletlenn Tanzimattan beri gelip geçen fi
kuyum-cu Azız Zaman, Kehrıbarcı A~ . b' surette iştirak etmek için e- hatta kararnamenın ahk~~.nını esasın- kazandıkları manevi şeref tamamen kir ve his tekamülü bize, dostların, 
li baba, lmnir kürle ticarethanesı e.ssır ır 1 h . tı F . da.n tadıil etmeği istemedıgini açıktan bu teşebbıüslerin fevkinde bir iştir. (Metropol) maliyecilerinin gizli elim 
t . · .. ..ıı,. kteb' K··ı h lınden gıe en er şeyı yapmrş r. a - .. . . B k·ı bUtü Al .. ğ 7Jrnır sepet ve çı~ me ı, u :a • • . . açıga soyleımıştır. aşve ı n - Hulasa bugün i9in her şeyden ('vel lelerini okuyabilmek kudretini o ret-
ya ve Ista_~bul çioni ~abrikaları esirge- Ş~ .!talya b~. maksatla gırışılen her man hükum-etıeı:tnin ~~t~leala.rın~n yapılacak şey, tayyareci (Vecihi) be- ti. 
me dernegı, Kadıkoy kadınları çalış- turlu teşebbuslere yardım ederek bu sorulmasını teklıf edecegı şupbesizdır. 'n de dediyi ibi memleketimizde bir Baltazarın taJiini Babil sarayının 
tı~8.'.a yurd?, Foto Amatar, Kanaat yolda yürü.mek~e .deV'am etmeğe kat'i Berlin gazeteleri ne diyor? ~vil tayyar!ci~ik hayatı yaratabilmek duvarına yazan ateş el Abdülmedt 
kütuphanesı, .Kadınları çalı~~":':'a yur surette azmetmıştır. . . Berlin, 9 (A.A.) - Sabah g~tele: tir. Bir kere bu hayat teessüs ettikten ve Abdülaziz sarayının duvarlann:ı da 
du, Bomontı, dokumacı Şukru. usta, İtalyan milleti ~eri faalıyetın ri arayi ammenin leh ve aleyhındekı a beynelmilel hava müsabakaları ayni cümleleri yazmıştı. Fakat bu 
Eskişehir lüle taşları, kehrıbarcı her sahasında Alman milletinin sar- nasihatlerini ibzal etmektedirler. :n~ştirak işi kendi kendine ve kolay- t 

1 
kumak bu alev satırlardan 

Şe'?'et A~iz bey, kehribarcılar cemi- !etmiş olduğu büyük gayretleri derin . .Liberal ga~e.teler ."~rayi amıme!e tıkla meydana gelir. ~: ı:n:.r~o ancak (Cümhuriyet) hüku-
yeti, Selım Yusuf, manos yazma ve bir teveccüh ve muhalasatla takip et. ıştirak etmeyınız, evınızde kalmız,, ı·h- . .Ale.!ı. • As ç. . d 
basma imalathanes.i, KeÇeci zade A- mi<>+ir Italyan miJ1eti Alman mille- tarını tekrar etmektedir. Sağ cenah me ım metıne nasıp. ol u. d l . .. 1 l i 

b 1 f b 'k ~· ' ' F h h 1 f t F k d Bize nasıhat e en erın cum e er • cem asma arı a n ası. tinin tuttuğu bu olda y.eni bir canlı- gazeteleri ile Röte a. ne, mu a e ·e ır a a; · 'ha etlerine dikkat 
Hayri kuyoncu, Osman Nuri, Tu- :. . nmak- fırkası reislerinin beyanname ve da· - nın başlarına ve nı Y 

ran, Metaı, kundUTa fabrikalart, Irkla devam edecegıne kanı rulu retlerini mebzul surette neşreylemek- Umumi idare heyeti etmek gerek. 

Şeker ve çlkulltacdar . tadır.,, .. . . . tedir. . . t 1 ndı 
Haylayf lüks biskiv,i, Eden blskt· M. Brunmg, verdığı cevapta .M. Dutsche Zeitung, birıncı sayrfa- Op a Yeni neşriyat : 

vi, şeker1emeci Avni, Frigo Anca.pu- Musoliniye göstermiş olduğu sa~ımi smda iHtler, Hugenberg, Goe!:>bels Halk fırkası umumi idare be- Demlryollar mecmuası 
los, Nestle, Lion, Melba., Elit çi- misaf.irperverlikten dolayı teşekkur et ve Seldtnin birer hitabesini neşret- yeti dün fırkanın umumi katibi Yedi senedenberi mesleki ve iktısa-
kolata1an ve çapa marka pirinç unu. miş ve M. Kürtiyüs ile kendisinrn bu- mektedir. Recep Beyin riyasetinde fırkanın di mü,tenevvi makalelerle intişar et-

Nazarı dikkati celbeden günkü vaziyette devlet adamlan ara· Lokal Anzeiger arayi amme için lstanbul merkezi binasmda bir mekte olan DemiryoUar mecmuasınııı 
. b.lr şumln~ .. .. sın da şahst temaslara girişmekten ve mücadelenin yalnız Prusyayi mark- toplantı yapmıştır. (77) inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: 

~rglye. •~rak. edtn t~:-tu: ~~~~ açıkça müzakereler yapmaktan daha sizmden kurtarmak için yapılmadı- idare heyeti her hafta pazar- SeyJabi suların demiryollarındaki 
~!~rm vııtrı~J~rın er ı ın e ınn~ı- faydalı bir şey olmıyacağını müdrik ğını ayni zamanda A~man.yayı P~usya teıi glinleri toplanacaktır. tahribab, yol ve malzeme, müessesatı 
lıgı kazanmak ıçın çok gayret sarfettık l ak lt l ld 'klerini söylem.iş- zencilerinden tahlisi ıçin ıcra edılme-k stnaiyede fenni: teşkilat hakıkmda not-
1 ri anlaşılmaktadır. Bunun için renkli 0 ar a yaya ge 1 te ld - h · tl k d l ek . . . 
e ··ıı 1 · ları ve elektrik tir. M. Brüning nutkuna devamla ~ ugunu e emmıye e ey ey em Deniz altlnda allln madeni lar, Samsun liman faalıyetı otomobıl 

ampu er e zıya oyun tedır · · · ·b ı d K"'t h 
reklamları yapılmıştır. Birçok mües- "M. Muso1ininin bu seri ve alicenabane R~the Fahne Sovyet Prusyanın za- Londra, 9 (A.A.) _ Londonderryden rekabetıne aıt ~ntı a ~ :n, . u ab ya. 
se.seler tezyinatta Galatasaray klil· miyetini kavramış olan devlet adam]a manı gelmiş olduğu tefeülünde bu- Peopleya bildirildiğjne göre büyük hattı fkaz1 a~a Şu.graddı'·r u ~nya;;~ R:ny-

.. t cilt et h d batmış olan Laurentie yo se er erı, ımen ı er ınşa ' bUnün sarı kırmızı rengını er ·. : rının ön safında bu1unmuş olduğunu Iunmaktadır. arp esnasın a A . ze elini Hudson körfezi demiryolu 
miş1erdir. Sergide nazarı .dıkk~~ ve kendisine has, açık görüşü ile bu Parlste Ermeni metrepolidinl vapurunun enka~ınd~nl meı:klur ~emı vep:ertiii yer1er, Alman devlet de-
ce1beden eser Kütahya azım ç1111 fikrini filiyat sahasında da izhar et- içinde bulunan bir mı yon a tın lırayı . ~ .d . h kk d 1 ~. at 

· ·d· vurdular d 1 1 . mıryollan ı aresı a m a ma um fabrikasının oryental şemınesı ır. tiğini ve hayli müddettenberi ittihaz . . çıkarmağa çalışan a gıç ar ışlerine. 
B' · · asar atikadan olduğu için Parıs, 9 (A.A.) - Ermenı metrepo d tmektedir. Evelce bu husus vardır. ırısı ı etmş olduğu haraket tarzında devam ı·th · · k'l. · d Ab eva me Vatan u§runda 

Topkapı sarayında bulunan bu şömıine . . . . . . . . 1 anesının 1 ısesın e . ramyan i in başlam1ş olan mesaJ, 5 milyon li- . 
d f k 1 k ı '""r eyledığını kaydetınış ve denuştır kı. isminde bir şahıs metrepolıte yedi el ç f d.ld'kten s d' 1 Hukuk doktoı·u Osman Sabrı Bey aslın an ar sız o ara yapı mı~-.ı • . . A . b ra sar e ı ı onra ye ı sene eve ~ . .

1 
b' d l'k 

l\.L Musolınin bu sen ve ahcena ane kurşun atmıştır. Metrepolite birşey d'J . .d. Vatan Ugrunda ısını e ır per e ı va-
Sergide dll6r tertibat terke ı mış 1 ı. b' d a ş ve neş 

S id b' be beır 1 kararı umumi iktısadiyatın içinde çır· olmamıştır. Kurşunlar başka bir pa- M BrUning papanın nezdinde tanperverane ır ram Y zmı . 
erg. e ayrıca ır r sa ond u pınmakta olduğu buhranh vaziyette pazı yaralamıştır. Mutaarrız tevkif • 

9 
(A .. . retmiştir. Okuyucularımıza tavsıye e-

w bahçede Tokatlı gazinosu var ır. .. .. d'. d i il "ti • d - d'I 'şti Roma, .A.) - M. Brunıng re· deriz. 
In . mi . . d b' k 1 butun unya a yen mı erın ogu- e ı mı T. f k t' d p 1 k d' d k' Al tızamı te n ıçın e ır om ser mu • ••••• a a ın e apa ı nez ın e ı man ~·-·········· .. ········•••ııı•• .. •••··· .. ······-... ·•••••••H• 
avirii ile yedi polisten mürekkep bir mundan büyük bir tesir yapmıştır. ;:~~~~i'~~--~·e~~-~i""h'~·;;t··;ü~;;;t;eii~rin sefareti müste.şarı bulunduğu halde M. Kürtiyüsü kabul etmiştir. Bundan 
karakol teşkil editmiştir. Ayrıca yan- Bundan dolayı M. Musolini herkesin tarihi ehemmiyetini kaydettikten son- dün saa.t 18 de Kardina] Paçelliyi zi- sonra. Alman nazırları serafe!hanede 
gm tehlikesine karşı itfaiy~ye yer minnettarlığına hak kazanmıştır. ra İtalya ile Almanya arasında iktısa- t tm• . M .

1 
h b d Kardınal PaçeJliyi kabul etmrşlerdir. 

. . . . . yare e ıştır. umaı ey un an Sef' f tha d h t b' zifayet ayrılmış sergi heyeti tarafından da M. Brüning İtalya ile Almanya a- di ve siyasi mesai iştirakının ıkı mem- ır, se are ne e usus ır 
. . . . . . · h k sonra Papa tarafından Papalık maka- · b da k d·nal Parell'ı M Galatasaray lısesı 250 bın lıraya sıgor ............ :···:· ..... : .................................... leketın hayır ve menfaatıne., a ve .. .. . vermış ve un .. ar ı . .'S • 

ta ettlril'miştir. zaması ihtımali yoktur. Satış serbest adalet esaslarına müsien.ıt beynelmi· mmın hu.sus~ ~utupa~~ı salonu~da Bizardo, Monsenyor Antonıo ılh. .. ha-
15 gUn açık kalacakttr tir ve fiatlar yüzde 25 tenzilatlıdır. lel mesai iştirakinin lehine olarak kabul edıl~ı~ır. Mulakat 50 dakıka zır bul?.n~uşlardı~: . ~u~dan ba~a. 

Sergi 26 ağustosta kapanacaktır. Serginin devam ettiği müddetce (Ser- müessir ve fili surette inkişafta devam devam etmıştır. . M. Brunıng ve K~rtıyusun refakatın 
Maarif veldleti bu sene mekti!pte bazı gi namile bir de iktısadi gazete ~a· edeceğine kuvvetle. kani bulunduğunu Pa~ bundan sonra evelc~ k~rdınaıl de bulunan zevat ıle sefaret erknı bu- . 
ııamın.ı ıaptuacağı için ınüddetiııı •· nlacaktır. söylemi§tir~ Paçelli ıtanfından kabul edıhnıış olan lunmuşt1:1r: 



• 

Tertip hataları N eclanın kuzusu Duyuyorlar Vaziyete bağlı Ev taşımak yolu! 
Şair FüzuJi t.evek:keli dememiş: Bir mektep çocuğu, arkadaşına İki fakir mü.sikişinas gürültülü bir Adamın biri otel müdürüne sor· 
" 1. l k At'b' bettah- anlatıyordu: sokakta hem çalgı çalıyor, hem dil eni- du: da büyük bir paketle arabaya binen 

Otobüs biletçisi koltuğunun altın· 

Kalem olsun e ı o a ı ı K'' .. k N lA .. l b' k 1 d ( . . - uçu ec anın guze ır u- yor ar ı. .. t' b" 
1 • i:ıd ' aJcanu ( ) (m; zusu vardr. Bir gün babasr bu kuzuyu Bir aralık içlerinden birisi çalgın - Bu otelde bir adamı~ ~ere 1 ne ır yo cuya: 

Kı les ı ~ sur umuzu şur kesti. Şimdi kuzu Necla ile mektebe gi· kesti ve yanındakine sordu: kadardır?. Hemen yatmak Jstıyorum. - Efendi, dedi, söylemek ayıp 
(eyler. d' B' h b'l o•Al i 

A • • • ıyor. - ız ahire çalıyoruz ama, ı · OIÇ c : olmasın ama, böyle bir vaziyette bel 
Gtih bır harf kusunle kılar (nadır) öteki çocuk, buna akıl erdireme- mem, çaldığımızı evlerden duyuyorlar - Bu vaziyete tabidir. Cevabını ki yirmi defa bu arabaya bindiniz!. 

( i (nar) di, sordu: mı?. 
verince, müşteri: 

Gôh bir nokta sukutüe (göz) ü kör - Nasıl? öteki cevap verdi: Adam, hafifçe gülümsedi ve: 
(eyler.,, -Nasıl olacak, söğüş halinde, iki - Her halde duyuyorlar. Demfn - Ben, dedi, sağ tarafımın üzeri· _Azizim, dedi, dur daha üç defa 

.. t d dilim ekmek arasında. birisi odasının pencereeini kapattı. ne yatarım. kaldı. Ondan sonra bütün evi taştmı!ö:I , Geçenlerde gelişigüzel us a ının . :ı;; 

fıkralarından birinde: 

"Kendisine hitap etmek fedakarlı- · 

ğına katlanamryacağun.,, 

Cümlesi, tertip hatası olaraık: 
"Kendisine hitap etmek fedakarlı

ğına katlanacağım.,, 

Şeklinde çıkmış ve manayı bir hayı 
li değiştirmişti. 

Daha evvel de bir spor mecmuasın 
da: 

"Oyun başladı. Hasım pek seri yal 
ruz bekler ağu .. Nefis bir akın. Bere-
ket kalecimiz tam zamanında atıldı! 
Şimdi de bizimkiler coştu.,, 

Diye yazılması lazımgelen satır· 

Jarın, sehven: 

Evlenme alameti olacağrm. 

Dükkanımdan kağıt zarf satın a- Sır değil! 
lan genç bir hanıma ihtiyar kağıtçı: _ Haber aldım ki sen benim müs 

- Hanım kızım, düğün ne za- w b 
rif ve çapkın oldugumu şuna una 

man? 
1 söylüyor muşsun 

Kız, bu sual karşısında kızardı ve Evet, ama ne kızıyorsun, sen bu 
tereddüt etti ve: 

1 • • hallerini bir sır gibi saklamaklığnn 
- Fakat, siz bunu nereden bıh- . . ·· 1 · t• 

hakkında hıçbır şey soy ememış ın. 
yorsunuz? dedi. 

ihtiyar, istifini 

verdi: 
bozmadan cevap Bakın haspaya 

- Kızım, ne zaman genç hanım Hizmetçi, hanrmma: 
müşterilerim 100 kağıt ve 25 zarflık - Ben artık bu kapıda oturamrya.-

ahş veriş etmeğe başlarlarsa onların cağım! dedi. 

evlenmek üzere olduğunu anlarım. Hanım sordu: 
Koyun haşlandı. Hanım pek sert. Yal
ıuz beyler sağır. Ne pis bir akıl! Be-
reket kahvecimiz tam zamanında ayıl- - Park bekçisi (boyacıya) - Bu kanepenin orta yerini 

neden boyamadın böyle? Ttlttin yasağı 
- Neden? Hoşlanmadığın bir şeY, 

dL Şimdi de bizimkiler boştur.,, 
- Boyacı - Orasını ya.rın boyayacaıım, bu gece burada Şeklinde dizildiğini de okuduk. 

bir kıza s6z verdim de ... 

mi var? 

iki arkadaş arasında: Hizmetçi: 
Bu ~rtiphd~annınbazan daha·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~• 

azmanları oluyor" Ve hakikaten ya· 
zıları allak bullak ediyor. 

- Yahu nedir elindeki bu kosko- - Evet, dedi, beyden hoşlanmı· 

Maden ve hala Tecessüs caman sigar ooy1e1 yorum. 

Mesela; günün birinde, şair Meh Genç kız pek yakın arkadaşl~rın- Bir hizmetçi öteki hizmetçiye dert Halbuki doktor seni cigara içmek· 
mnet Emin Beyin: dan birisine dedi ki: yandı: ten menetmişti ... Hasta değil 

"Vatanın öksüzüyüm, 
Oksüzlerin öksüzüyüm.,. 

- Halamın bana verdiği düğün - Bizim hanım pek fazla müte- _ Hangi dolttor, 0 evelki ggün öl· Gelen misafiri, evin küçük , çocu-
hediyesi hakiki gümüş değil, beyaz cessis? dedi. 
madendir. _ Nereden anladınf dü be... ğu karşıladı ve: 

M 1 1 ki od ' r.l i.1111.ı. -<t• ;J ıı:t ısraının, yan ış 1 a: Arkadllşı'Bbrdu: fi,.rf ,.:) .. • ...:. Geçen akşam, odasının anahtar - Babam yatak asınaa, aea ') 
uy,.~ •• , __ •• •• •• K d t ğı . ~ uµ ı , 1v9 Jiı nı;~ re-nanın 0"'1UZUyum, - Demek-oaen.Mfo~ııi 'IUade- deUğine gijz aydurmu~m, bir de bak- ' - a ID man 1 irlaalesef kimse kendisini göremez. 
()küzlerin. öküzüyüm.,. nin ne olduğunu bilirsin öyle mi? tım, o da delikten dışarıya bakmıyor' 

w "b" - Madeni bilmem ama halamı bi- mu?. Bir erkek, şık giyinmiş bir ha- Misafir telaşla sordu: 
Diye çrktıgı gı L. lirim. E Yal hasta mı, rahatsızlığı n~dir? 
Böyle büyücek tertip hataları kar- Filin hortumu ksik para nıma söz arasında. ~~ai ki: . . 

şısında insan: Taksi şöförü müŞterisi olan yahu- - Hanımefendıcıgim, hıçbır ka- Çocuk cevap verdi: 
_ Aman yarabbi, sen bari şu iri· Çocuk sorwdu: . diye dedi ki: dın bilmiyorum ki başka bir kadının - Hayır, hasta değil annem pan 

li f~l-Jr terli hatalarından yazıla - Babacıgım, Allah nıçin filleri - Efendim, eksik verdiniz. Siz- elbıs' e, giyı"nme hakkındaki tavsıye]e talonlarının söküklerini dikiyor da. 
u ~ P hortumlu yaratmış? 

nmızı masun buyur... Babası cevap verdi: den yirıni kuruş daha isterim. rint tamamı tamamına dinlesin. 
Yahudi hiddetle çıkıştı: · ı w h kkr d d" t · ı · J)iı.mekten kendini alamıyor. - Aptal, eğer hortumu olmasay·dı - &Q ı..ııe vermem istersen Hanım cevap verdı nı acagı a n a uşman avsıye erı 

~ para uı J b . l l d. ı . . ? M. A. fili attan nasıl ayırt edebilirdin?. yirmi kuruşluk mesafe geriye götür!. _ Hiç, muhare enın nası caza· ın enır mı. 

kuvveti ararlar aşıklarını hırsızlar, girişmen bunu ispat ediyor. Halbuki miyetin lekesi olan bu mahlô1dann za 

Kızlar Çukura du .. şu·· nce ... katiller, ve en sefil mahl1iklar arasın pis1iğin, rezaletin, hayvanlığın, sar- rarlannı~ önüne geçilmesi için ne k~· 
dan intihap ihtiıyacına maliktirler. hoşluğun her gün seyrinden ne çıkar dar .ted'bır olın~. a~~ı~. Musaffa bır 

Platonov ilave etti: sen de ikrar ve temin ediyorsun ki cemıyette bu gıbı çuruk uzuvların 
- Bu d b .. tra bö' l b' · k d" i sefahate kaptırmıyorsun ... Ar bulunmaması icap ~der. Ancak teka· 

n an aj'D y e ır ış en ın .. 1 b · k d ı· 1 · · d d" • . . . . d w h t t mu eşenn u re 1 1arıcın e ır. Elı Yaz:ın : Aleksandr Kuprln - 34 - Çeviren: M.Gyaur şurada tesıs ettiğim şamımt münaseba tık halını anlama ıgıma ayre e mez . . . 
tı ı·hıa~ı d . w•ı .,, mızden gelebılecek bır şey varsa o da e er. sın degı mı. . . .. . 

Ciddi Ramzes bile Jenyanın fev· sındaki kanape üzerine uzanırım. Lihonin mukabele etti: Gazeteci hemen cevap vermedi son veba, kolera gıbı muthış afetlere 
kalade güze11iğine kendini kaptırdı. Kızlara gelince onlar çoktan beri _ Şakayı bırak. Şu halde niçin ra yavaş yavaş dedi ki: karşı nasıl t~dbir alınıyorsa f~hşa 
l\fUhim bir işten dolayı sabah1eyi·n beni cinsi salis addetıneğe alışmışlar- gecelerini, gündüzlerini bu evde geçi - Bilir misin beni buraya cezbe- k~rşı da aynı suretle en sıkı tedbırle. 
erken kalkacağını vesile tutarak dı- dır. riyorsun? Eğer muharrir sıfatı ne den, bu hayatta beni alakadar eden 1: almaktır. Bu ~tbahtlar açınruağ~ 
§an çıktL Fakat çıkarken Jenyaya - Mümkün mü? Asla ha!.. bunu yapsan mesele anla~Iırdı. Her şey mahzı hakikat olmasıdır. Anlı· la~ı~tır. M~amafıh ~urtarılmalan u 
gayet bir hafif hareket yaptı; kız bu - Asla!.. halde vesikalar topluyor, hayatları or musun? Onun suvri gösterişlerden ~ıdı beslenılmemelidır. Ancak nasıl 

. b w d . Y • • • • B bır yangın zuhurunda tu~:J~muş evle-llu hemen farkettt. Platoı:ı.ov bu ses- Niıyura agır 1
: nı tetkık ediyorsun. Belki sen de may muarra ba.kikatı benı cezbedıyor. u- . . • 

· · ı· J ç k d ğ "ylüyor Ser· A · · · ·· I"IiJk 1 k rın etrafına kordon çevrılerek yangı-sız konuşmağı farketınış ı. enya.nın - o o ru so • J Y· munlar arasında üç sene oturarak rada yalan, ıkı yuz u , az aşma , •w . . 
töz kapaklarını kaldırdığı zaman van<>'·"İÇ melek gibi bir adamdır. lisan ve ırklarını öğrenen alim gibi ha an'aneye ve vicdana fedaklrlık yok- n~n dıger evlere suayetıne meydan. ve· 
gözl-erinden saçılan husumet att'Şini Platonov devam etti: reket ediyorsundur. Maamafih ya.ır tur. Burada aldanma, ve dolaba gel ~ıl~e~e ~u betbahtların da cemıyet 

· .. ·· k "be b ı v •• •• • ıçerısındekı saf unsurları bozınama-\'e nazarındaki tehdidı gorunce şaşır· - Bundan ta rı n eş sene evve maktan hoşlanmadıgını söylemedin me yoktur. Onumuzde şu sermayeyı . . .. .. 
d ( .. · · ·ı ··· · ı 1 · · ları ıçın ne mumkunse yapmaktan çe-r. Beş dikika sonra Jenya musa- ben de sızın gı tıgınız yo un yo CU· mı? görüyor musun müzahrefatın döküldü . . . 

d . ta · · B"J" · · · b ı k d H kinmıyehm. lld~nizle şimdi gelirim.) de ı ve por · su ıdım. ı ır mısınız u yo ne a ar - oşlanmıyorum demedim. Bil ğü bir çöp ten~kesinden farkı nedir? . . . . .. . 
ı. .. ·· ı· ı d · d •w ı· T k kt'" · . Lıhonın, gazetecımn bu sozlerıne l\lll rengi etekliğini suruk ıyere.c ı- pıs ne ka ar ıgrenç ır. ıp ı a or e- mıyorum ve muktedır değilim dedim. o diyor ki: "Heves eden gelsin. Onu k . ed' tk· . d b" .. d 
~rı çıktı Gazeteci Lihonine müsteh· fendinin taklit ettiği sineklerin çütleş - Haydi bunu kabul edelim Ka· reddetımiyeceğim. Çünkü bu dünyada datrşı cke'vtap 'ed~~ .. ı'..t ısıE e. ı~ mi ud 
i · . . . . • e sa1 ı ane uşuncu er. vm ıç n e 

z bir tavırla dedı ki: mesiıni andırır hır hal. bul edelim ki sen buraya düşkün ruh· benim vazffem budur. Fakat benim h k b' t afa k'l . t' M"d 
. er es ır ar çe ı mış ı. u er-

- Şimdi sıra senın... un. Burada bir aşk macerası geçirme- ları kurtarmak için buraya vakfı vü- ile geçirilecek en küçük zevk hemen ris muavini Yarçenko bir baş ağrısı 
l>_ - Hayır dostum aldanıyors " sine gelince imkanı yoktur. Ben onla- cut etmiş bir admsın. Sen hıristi· para, nefret, hastalık ve hicap ile vesile ederek gitmiş· diğerlerine gelin 
~n· 00 1 ylere yanaşmayışım . ' 
h ıın Y e şe . . y. den rm muhayyelelerindckı kahraman yanlığın iptidalarmda şenlik evlerine, ödenir.,, Hepsi buradadır.. Beşer ha· ce her biri bir tarafa sinmişti. 
d 

1~ Prensip meselesı ~ddettıg;: u değl1im. Güzel değilim mahcup ve ter fuhş mevkilerine koşan ve oradakile- yatının hiçbir noktasında ulvi haki- Sabah oluyordu. Çukurun evlerin· 

l" egiJdir. Ne yapayını kı ' ku:a iımi ;u. biyeli dururum. OnJarr taciz ederim. ri hidayete getirmeğe çalışan azizler· kat bu iptidai, müthiş ve feci şeklin deki ışıklar sönmüştü. Hizmetçi ka
.... <>ruın ve olanca heves ve at ş b· k Buranın kadınları, vahşi ihtiraslar, den birisi imişsin? Pek böylesine de de tezahür etmez!.. dınların sefahat bakiyelerini toplayıp 
"•arda f d · rum Bundan aş a 
h sar e ıyo · . . 1 . kanlı kıskançltklar, dayak, zehirlen- benzemiyorsun yal - Affedersin! Bu kadınlar nefes sokağa attıkları görülüyordu: 
~nde t : rk ve ulvıyet hıs en ga· . .. w . . . . .. 

1 ,..._ emız t 1 . . me maktul ve saıreden anlarlar. - Hayır .. tamamen oyle degihm. alırmış gibı tabıi hır surette yalan Tek tuk geçenler oluyordu Ar-
e~ çal B k asri da fikir erımlll ' t k . • 

lı:a ar. a n . uali sora- Cümlesi isteriktir. Bu anlaşılmaz bir - O halde neden gelip buraya. tı· söylüyorlar. Git onlara ilk sukutlarrn ı gecenın sefih hayatı ölmüş bu re-
ca~;!:ştı. Ben sana aynı 8 şey değil. Kalpleri her gün aşka mey kılıyorsun? Gördüğün şeylerin çoğun dan bahset.. Bak ne mavallar okurlar. zalet köşesine bile güneşin ışıklarile 

B• j? 1 1 k yorgun olur- yal iken, her gün aşk diye en rezil,/ dan nefret ettiğini farkeyliyorum. _ Bu söylediğin gayet doğru. Ma· beraber saf çalışmak hayatr, ulvi in-
- en m · asa· ~o sanlık ha t ı b ı tı. satı\ bn d t lzai Savi~ bana en zelil bir şeyle karşılaşırlar. OnlarıBoris ile yaptığrn manasız kavga ve amafih bunlardan fazla bir şey bekle· ya 1• yayı mıya aş amış .. ra a ya arım. :ı 

~S.S.nra anahtarını verir. Gidip oda· artık sözdeki kuvveti değil ef'aldeki kapıcı ile kızın ar86.lndaki meseleye mek pek büY.ük hata olur. Esasen ce- _ Bitti ~ 

• 
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Karacabey Harası müdür
l'üğünden: 

Keıif bedelleri mecmuu dokuz bin altı yüz altmış lira yirmi 
dokuz kuruıtan ibaret iki memur evi ile gene keşfi bedelleri 
yekdnu yirmi bin on sekiz lira yirmi iki kuruştan ibaret iki 
koyun ağılı ve bir Jaboratuar inşası 24 Ağustos 931 Pazartesi 
gunü saat on beıte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulize ve 
ayrı ayn miinakasaya vazedilmiştir. Şeraiti anlamak, ketif ve 
plinları görmek istiyenlerin hergün Hara müdürlüğüne mllracaat
lan ve talip olanların da teklif mektuplarını ve ehliyet vesika
larmı ve yüzde yedi buçuk teminat akçesini hamil olduğu halde 
i~ale glinü vakti muayyende Hara merkezinde hazır bulunmalar1 
lilmmu ilin olunur. (1456) 

ingiltcrede imal ve 

Gillette 
makinelerine tatbik edilen yeni 

MEMDELUX 
tıraş bıçakları gelmiştir. 

10 adetlik paketi 100 kuruş, 5 adetlik 
paketi 50 kuruıtur. 

Acenta ve depoziterleri : SiDNEY 
\... NOWiLL ve Şürekası, Posta kutuau 

~--------·---GALATA 154 ·--
Kocaeli Daimi encüme

ninden: 
Bedeli keşfi 5315 liradan ibaret olan Karamürsel-iznik yolu

nun tamiratı esasiyesi 19 ağtıstos çartamba günü saat onbeşte 
ihale edilmek üzere ~apalı zarf usulile milnakasaya konmuştur. 
Taliplerin mezkCir tarihte ehliyet vesikaları, Ticaret odası vesika
sı ve yllzde yedi buçuk teminat ile tekliflerini münakasa kanu
nundaki tarifat dairesinde Kocaeli vilA) eti daimi encümenine 
•ermeleri ve tartnamesini görmek istiyenlerin Kocaeli başmühen
dillijinc müracaatlan (13~4) 

t - • ~·· ı:. - . . . .. · '. . .; '-. ' : ... "''·,":. . . . ' ' 
. -. . . . . . ~ . . . 

SEYRISEF AiN 
Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Mühürdar zade ban 2. 2740 

AYVALIK SÜR'AT POSTASI 
(Mersin) 11 Ağustos Sah 17 

de Sirkeciden kalkacaktır. 
TRABZON POSTASI 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

11 Ağustos Salı 17 de Sirkeci 

nhtımmdan hareketle Zongul· 

dak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 

Ünye, Ordu, Gireıon, Trab

zon, Riz.e ve Mapavriye gide

cek dönüşte Of, Sürmene, Gö
releye de uğrıyacaktır. • • 

~n:ns:n··=·ı··ı=·w"···ı······· ;ı:·;····ı·· 

!~~lil!lll 
" ~ li Karadenız postası i5 
·~ :· 

rı ~ ~ nı s u n va~uru 12 i~ 
lı U U Agustos ie 

1 Çarşamba il 
el Tam saat 17 de Sirkeci ii li rıhtımından hareketle (Zon- ii 
:! guldak, İnebolu, Evrenye,Sam- g 
ij sun, Ordu, Gireson, Trabzon, ~i 
il Sürmene ve Rize) ye azimet ES 
:; d d t. • :: 5i ve av et e ecenotır. 5i 
!5 Fazla tafsilat için Sirkeci, ii 
p ~ 

!i Yelkenci hanındaki acenteli- Si .. .. 
~ ğine müracaat. Tel. 21515 ~ 
:::::::::::_:1::::::c1::::::~:::::1=::1::1111:11::1111HMC= 

UskUdar Hile sinemasında 
( Madam Dö Pompadur ) mümessili : 

Lia Mara. Duhuliye 10 kuruştur. 

lstanbul Belediyesi ilanları ı 

Belediye kanununun on beşinci maddesinin üçüncü fıkrasma 
tevfikan Lokanta, Birahane, Gazino, Kahvehane, Kırathane, Mey
hane, Han, Otel, Hc:m2m, Sinema, Bar, Tiyato, Dansing ve f r s 1Ji 
}'erlerin ücret tarifelerinin belediyece tetkik ve tastiki Jazımg ı li
ğinden bu gibi mahaller eshabmın buralarda kira, hizmet, duhul.ye 
ve bilet mukabili alınan meblağ ile satılan mekfılat ve meşrubabn 
~iatlarınl ~~~t~rir .üçer nüs?a tarife tanzim ederek bunları Belediye 
ıktasat mudırıyetıne tevdı ve tasdik ettirilecek iki nüshadan 
müesseselerinde her kesin kolaylıkl:ı görebileceği bir yere talik 
ve diğerini mahalli Belediye şubesine ita etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (1577) 

• * * 
San'atlar mektebi için lüzumu olan 5000 kilo sade yağ, 1000 

kilo beyaz peynir, 1000 kaşar peyniri, 500 şehriye, 500 irmik, 
200 kuru üzüm, 500 salça, 400 kuru kayısı, 300 incir, 4000 
soğan, 3000 kuru fasulya, 3000 şeker, 1300 zeytin yağı, 5000 
patates, 2000 un, 1500 makarna, 500 zeytin tanesi, 500 nohut, 
1200 tuz, 1500 sabun, 500 sirke, 300 üryani erik, 500 mercimek, 
12000 pirinç, 35000 adet yumurta kapah zarfla münakasaya 
konmuştur. Taliplerin şartname almak için her gün Levazım 
müdürlüğüne müracaatları münakasaya girmek için 1702 liralık 
teminat makbuzu veya bank mektubu ile şartname, teklif mek· 
tubunu ve Ticaret odasında kayıth olduğuna dair vesikayı mü
hürlü zarfa koyarak ihale günü olan 3 - 9. 931 perşembe günü 
saat on beşe kadar Encümeni daimiye vermeleri. (1578) 

• • • Cerrabpaşa, Haseki, Beyoğlu ve Emraıı zühreviye hastanelerine 
lüzumu olan sebze kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartname almak için her gün Levazım müdürlüğüne müracaatları. 
münakasaya girmek için yüz elli liralık teminat makbuzile şart
name, teklif mektubunu ve Ticaret odasmda kayıtlı olduğuna 
dair ves ikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 3 • 9 - 931 
perşembe günü saat on beşe kadar Encümeni daimiye ver
meleri. (158 ı) 

* * • 
itfaiyeye yaptırılacak manika ve çarşaf için lüzumu olan 850 

metre yerli bez kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartname almak için her gün Levazım müdürlüğüne müracaatları 
münakasaya girmek için 83 liralık teminat makbuzile şartname, 
teklif mektubunu ve Ticaret odasmda kayıtlı olduğuna dair 
vesikayı mühurlü zarfa koyarak ihale günü olan 3 - 9 - 931 
perşembe günü saat on beşe kadar Encümeni daimiye ver• 
meleri. (1582) 

Mes'ul Müdür: Refik Ah.rııet. 


