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_J~7 Daha bekliyecek miyiz? 
Bugün : Büfük Millet :\ leclisinin Dariilfünuna bir ecnebi 

Genllllk sayılası :/mütehassıs getirtmek için tahsisat kabulünün 
~ mer'iyetinden 62 gün geçti 

Yarın: Dariilfün emini de bir islAh projesi hazırlıyacağına 
Kadın sayılası dair beyanına buıunaıı 12 ırün oıdu _ 

~~~~~~~~===~==~~~~===-~- ~====-~~~~~~~~ 
14üncü Yd•Sayı: 4928 İdare yeri: lstanbul, Ankara ca. Yakıt Yurdu Pazartesi 28 Eylül (9 uncu ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370- (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı 5Kuruş 

Tiirk - Yunan dostluğu 
llr,_..._-.., __________ __.._..--- ..-.ııııııı 

Bu garlarla 
ilk temas aşveki imizin eya atı 

ismet Pş. Atina ajansına verdiği beyanatta 
diyor ki : Aşılmaz denilen maniaları bir 

sene zarfında bertaraf edebilmemiz 
hakikaten mucizedir 

MUbadlller her iki memlekette serbestçe seyahat 
hakkına malik olacaklar mı ? 

nan milleti arasında bulunacağımı ve 
onlana Türk milletinin samimi sel!m
lannı t.ebliğ edeceğimi düşünerek. pek 
memnun ve müteheyyiç oluyorum. 

Atinada, dostumuz ve kabiliyetle
rıru, meıiyettlerini bir çok fırısatlar
da izhar etmiş olan asil Yunan milleti
ne Türk hlsiyatınm tercümanı ola
cağım. Tarih, bugiine kadar iki mil
leti ayırmış olan uzun ve karışık mazi 
nazarı itibara alınırsa, Türk -Yu-

. nan dostluğu kadar ehemmiyetli bir 
hadise kaydetmemiştir. 

Aşılmaz denilen maniaları bir sene 
zarfında bertaraf edebilmiş olmamız 
hakikaten bir mucizedir. Nihayet, her 
iki memleketin müşterek bir mesai için 
kat'i arzulan sayesinde muvafak ol
duk. 

ismet P,. Hz. Türk - Yunan dostluğu bu iki mil-
Müstahberatımıza nazaran BaşTe- Jet ve Balkanlar için hayati bir t:hem

kil İsmet Pş., Atina ajansı mümessili· miyeti haizdir. Atinaya, Yunan mil
ni kabul ederek şu beyanatta bulun- Jeti ve rüesası hal<kında en samiınS his 
muştur: lerle mütehassis olarak gidiyoruz. 0-

- Bir kaç güne kadar, Türk mi11cti raya git~ede? ev~l, Atina a~ansı~ın1• fle aralarnıda bu derece müşterek rabı Yunan mılletıne hır dost ve bır rcfık 
talar olan ve kendisine samimi dostluk mesai sıfatile samimi selamlarınıla 
hfslerile miltetthassis olduğumuz Yu- <Alt tarafı 6 ıncı sayıfamızda) 

=şehir musiki ve sahne 
teşekkülleri • • 

ıçın 

Muhittin Beyin riyasetinde bir 
hevet teşkil edildi 

1 

Çok fena ve şahsı 

1 
bir oyundan sonra 
1- 5 mağltl.p olduk 

Evvelki gece buradan Sof
yaya müteveccihen hareket 
eden milli takımımızın Bulgar 
milli takımile dün ilk maçı 
yapması mukarrer olduğunu 
yazmıştık. 1 

Dün Sofyadan gelen bir te
lefon haberine göre Bulgar 
payıtabtında öğleden evvel 
kar yağdığı için maçın tehir 
edildiği, fakat öğleden sonra 
bava açacak olursa oyun oy
nanabileceği bildiriliyordu. 

Fakat bu telefondan birkaç 
saat ıonra Sofyadaki muha
birimizden aldığımız bd- tel
graf, bu maçın oynandığını ve 
maalesef pek fena bir oyun 
oynıyan takımımızın Bulgarlara 
karşı 1-5 gibi bUyük bir farkla 
mağlup olduğunu bildirdi. 

Sofyadaki maçın neticesine 
merakla ve dört gözle intizar 
eden okuyucularımızı müteessir 
e..deceği ıüpbesiz olan telgraf 
şudur: 

Sofya 27 (saat 18 30)-BugUn 
öQleden sonra e~ı9ar mllli 
takımile ilk maçını yapan 
millt takımımız oyunculardan 
bir ço§unun oynadıöı fena 
oyun neticesinde bire karşı 
beş sayı ile me§IOg oldu. 

Naili 
[Maç hakkında Radyo ile alınan 

t.afsi!At 2 inci sııyıfamızdadır.] 

Valiler arasında mühim 
tebeddüller oldu 

Giresun ve Gümllşane valileri Dahiliye 
vekAletl emrine alındılar, üç vali de 

tekaüde sevkedlldi 

Tekaüde sevkedilen 'frabzona tayln edilen VekAlet emrine alınan 
İçel valisi Tekiadağ valisi Giresun valisi 
Salt B. Rlfat B. Rami B. 

Ank~ Z1 (Telefon) - Valiler a- !ettiği Amadettin, lçele mülkiye mll
rasında geniş mikyasta değişiklikler fettişi Tevfik Sırrı, Gümüşaneye Ur
yapıldı, bildiriyorum: fa valisı Ett'm, Hakkariye sabık Er-

Yozgat valiliğine Trabzon valis! A- gani valisi Rifat, Orduya Dahiliye 
li Galip, Bolu valiliğine Yozgat valisi vekaleti meclisi idareler umum müdil· 
Ali Rıza, Niğdeye Bolu valisi Sakıp, rü Nzif beyler ve Bursa valiliğine de 
Trabzona Tekirdağ valisi Rüat, Te- birinci umumi müfettişlik askeri mü
kirdağma Afyon valisi Sabri, Afyona şaviri Kadri Paşa tayin edildiler. 
Erzurum valisi Fevzi, Erzuruma l\fül Bundan başka Giresun valisi Rami 
kiye müfettişi Necati, Balıkesire ve Gümüşane valisi Hüsnü beyler ve
Samsun valisi Etem, Samsuna Kars kalet emrine alındılar. Niğde valisi 
valisi Saim, Karsa Artvin valisi Cev- Hüsnü, lçel valisi Sait ve Ordu valisi 
det, Bileciğe Balıkesir valisi Özdemir Tahsin beyler de tekaüde sevkolundu· 
Salim, Artvin valiliğine Mülldye. m ii· lar. 
~~===;::====~===~=========:::=::=:=::=:==:=====:~;=;=:;;=;====;===;===7 
Yalovada Baltacı ve Millet J!,ftllkler~~ , 

Büyük Gazinin irşadile 
yapılan süthane açıldı 

Btıtün Tilrkiyeye nilmune olacak olan bu 
f ennt stıthanede saatte bin litre süt 

işliye bilecektir 
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f Çin - Japon hadisesinin 

Akvam cemiyeti ne 
"Tan,,lkl memleketin vasıtasız yapacakları 

anlaşmayı beklemek daha mttnasfp • Akvam cemiyeti tet-
. . c;>lurdu, diyor . . Hakem diyorkı: Türk takımı bu kadar klkata başlıyor 

"Tan,, ga~sı, Çın - Japon mese- ağırlaştıracak hıç hır harekette bulun f b• Cenevre, 37 (A.A) _ Ana· 
le.el ve Cemıyetı ~kvam serlevhalı bir mamalarının, lhtilUın musJihane bir ena lr OYUD Oynamamıştır dolu Ajansının hususi muhabi· 
baş makalede Çın - Japon mesele . .;(. tarzı halle bağlanacağm · d"d d.. · d A b" ı: ~· k"k k 
ni mahlm oldug~u üzere anlatt'ktan ü l . . h "ki ı şım ı en U· Sofya, 7/1 (A.A) - Mbhabiri mahsu yaptılar. 21 inci dakikada bize korner rın en: vrupa arugı tel ı o-

• ş nme erını, er a memleket murah- d S b hl . wd ı-} '" t ı k "" 't · b u • t" t · ti sonra Çinlilerin Cemiyeti Akvam hi h 1 ta . d • . sumuz an: a a eyın kar yag ı. ' g a ı ır tn ourhan, Hüsnüye ~rptı ,.e mı esı ugun ıç ıma e mıı r. 
, as arının svıp e eceklerı bır tarzda J d k ğ . Ii Hü U b S t bilk.ıı. ti . d • t mayesi altında manevralarda bulun- . e en sonra ço so ok, fakat güneş sn ayılarak iki dakika oyundan ovye ume DID a emı e• 

mak istediğini söyliyerek diyor ki: ve ~ebaal~ın zıyanınr '?ucip o!mada~ bir havada saat on dörtte merasim, hariç kaldı, ve sonra tekrar oyuna gir cavilı misakı teklifini tetkik e• 
f".in murahhası M Sze ikı" mı'llet ... der al as eri kuvvetlerın çckılmelerı marşlar 10000 seyirci. Hakem ~Jacar di. 27 inci dakikada kalecimiz güıel decek komite ile Yunaniıtanın 
~· • 

0 hususunda ahnacak t dbi 1 · •· " ' l · h • · rasmda doğrudan doğruya görüşöl- "1 . . • . e r erm goı u- vancıt, yan akem Abdullah bey, M. bır kurlan~ yaptı. 31 tnci dıı.klkada tercihi farafeynin bug .. daylar baı· 
şu mesını ıhtıva etmektedir B ta · f p b. k d k Rti .,.. t d tıl bi · • · mekten ise Cemiyet· Akvamın 1925 te . • a ncıye • arayı tz azan 1 • z .. i> me re en 8 an r şutu kalecımlz ka mahsüllere teımıli hakkında· 

Bulgar _ Yunan fıımatında' yaptıfı Bu çok ıyi bi~ hüsnü niyeti göst4'ri- ~Ar l~himfze, oyuncu değiştirmek y~k, el!erinin arasından kaçırarak dördün- ki teklıfini müzakere edecek 
gibi mahallinde bir tetkik yapmasını yor. Fakat teklüat sabasınila ne dere ılk hucumu Bulgarlar yaptı, kestık, cü golün olmasına sebep oldu. Artık komiteye TUrkiyede dahildir. Bi 
söylemicıtir. Filvak· misal kuvetli ise Ce muvaffak olacaktır. ÇUnkU Mançu- Nihadın hatası, firikik, Bulgar sofi- kazanmak imkAnr kalmamıştı. B;ına . • k ·ı 2 t . • 'd 2i . 

y · 1 r· ·b· J k . · ··t tt k rt d k D"' dü .. _, k' h t rıncı omı e eırınısanı e, ncı de bugünkü vaziyet 1925 te Yunan _ ı ıı ı aponyanın endı halletmek is- çı şu a ı u ar ı . or ncu •ıa t· rağmen gene şa s oynuyoruz. 32 in- • O • • d 
Bulgar ihtilAfı gibi değildir, zira Ja. tediği husust menfaatleri oldufu ve kada Avninin kaleyi boş bırakmasın- el dakikada Niyaziyi hatalı tevkif et· ~omıle de !ı ~~ırınRv~el "k" iç: 
ponlar, Mançoride kat'i muahedelere bir takım kanşık usoJlerln cari oldu- dan istifade eden Bulgar santraforu tfğinden hakem penaltı cezası verdi, tım• .. edece er ır. . e11 1 ıncı 
fstf naden hususi haklar ile oturmakta- ğu bir memlekette, mahaUI. hlikUmet Lozanof birinci rolü yaptı. Burhan bunu da atamadı. 35 inci da- kom nede müzakere edılecek me· 
dırlar ekseriya Aciz kalmaktadır. Yedinci dakikada kalemiz bir tehli- kikada Bulgar sol içinin bir şutu beşin vadın tütün kuru üzilm olduğunu 

Lort Sesilin müdahalesi, miJzake- Meseleye vaz'ı yet ettiği dakikadan ke geçirdi. Dokuzuncu dakikada Fikre cf gollerini de kazandırdı. bundan başka mahsüllerin tet• 
reyi tavzih edecek mahiyette görün- itibaren Cemiyeti Akvam ba~ka türlü tin kuvvetli bir şutunu · kaleci tuttu.! Oyundan s<>nra hakem M. lvancit kikiai iatiyen devletler va11a bu 
milyor. Prensipler iti'barile pek d~ğru hareket edemezdi. Onuncu dakikada Avni riizel bir kurta bana "Çok şahsf oynadınız bu kadar huıuıtaki taleplerine ait muhb· 
olan noktai nazarı vak'alan kati dere· Fakat, ihtillfın daha seri hatli ve rrş yaptı. Çok fena oynuyoruz. · Çok diribling dünyada görmedim. Sizin ralarını 15 teırinievvele kadar 
ttde nazan itibara alınamış ~ibldlr. Cemiyeti. Akvamın alacağı karıırın da- şahsi oynuyoruz.. Ortaya hiç pas veril ikinci maçınızı idare ediyorum. Üç se· umumi kltipliğe ıöndermeleri 

Eğer Amerika c~mfyeti Ak· ha nafiz olabilmesi için fkl alakadar mfyor. Otuz binnci dakikada Reblinin ne evel Zagrepte Yugoslavyaya ~arşt lazım geldiğini bildirmiıtir. 
nına dahil olmuş olsaydı, mesele memleketin bilA: vasıta yapacaklan an pasmdah istifade eden Hakkı ilk ve. talihsizliğtnizden kaybettinizdi. Ben TlUUn kuru tbfim ithal ve ih
pek basitleşirdi. Fakat Vaşington hii- taşmayı beklemenin daha münasip 0 • son. golümüzü ;~ptı. Kırk dördüncü o hatrn.ya istinaden Bulgarlara mu- raç eden deyJetlerinde yine 15 
kdmetfnln bu. beynelmilel mü.esseseye lup olmıyacağr sorulabflirdi. Zira bu d~k!ka.da bir fırıki~ a~tık, avut ol~u. hakkak kazanacağınızı tah~in ~iyor• teşrinievvele kadar bu mevaddın 
olan husumetı dolayısile bır takım anlaşmaya esasen teşebbüs bile e(H\- Bınncı haftaym hır bıre berabere ıle dam. Şut atanlara pas venlmedı. Faz t' ti 't vaziyeUerin" k A 
usul mUşkOl~tr ile karşılaşılmıştır. mişti. Bunu Çin hükOmeti teklif et. netkelendi. la lü:ıumsuz kombinezon yaotınrı. " ıci::r 0ue81umuaıi kitiplif bil· 

Müzakere neticesinde, heyet, reis miş Japonya da kabul etmişti. Hal bu- İkinci devrenin birinci dakikasında Dedi. ~.0 la • k ı t l t e 
· M. Lerroux'nun. Çin ve Japon hükt1- ki şimdi, Nankin hUkiımett, Cem[yeti Hakkının sıkı bir şutu direğe çarptı. Cumaya Yugoslavya ne oynıyaea- ırme en arar as m mı' ır. 

metlerine acil bir müracaatta bulun- Akvamın müdahalesinden kendi hesa. Beşinci dakikada Yirmi metreden Bul- ğı-r, perşembe biniclerimiz ile et.ıkırim· Halidanlı aşireti 
masrna müsaade etmiştir. Bu· müra- bına manevralar çevirerek bir şeyler gar sol içinin attığı şut kalecimirln el- ellerimiz maç yapacak1ardrr. Futbo-
eaat, her iki hükdmetin 'aziyctini koparmağa çalı~yor. leri altından geçerek ikinci gollerini lumuzun bu mağlubiyeti burada ıtay- Trakya da takAn edilmek Uzere 

~ · • · .. · ln retler bıraktı. şehrimize getlrllecek 
saat zarfmda tere yag yapılmııı, ev-ıamonyakla fşliyen mtibernde sevke· surette sut sevk e devam edecekler k 27 T l f k 
vela .Muhittin bey bir bardak süt iç· dilir. Nihayet kazana ve oradan CJişe- ve her hafta nihayetinde Çiftliğe gele· Alaturka -'"reş t t.nd;r:•.. b( e e.f~ - Ş:r k 
miş ve gözünün önünde yapılan tere lere konur. Bundan başka pastöri7.e rek hesaplanıu yapıp paralar1nr alaw ~ u ka 

1 H ~?:. ~f aı. e t~°. İs/e 
yağından yemiştir. Muhittin beyin edilmiş sütlerin muhafazası için bir caklardır. Hlmayeletfal bUyUk bir ep ~ 1 an.. aşıre ıoı an· 
başlıca. arzularından biri lstanbul hal de soğuk hava deposu yapılmıştır. Yakında Yalovaıun diğer köyle- mUsabaka tertip edlyo~ b~a .. g':t~rm~k. uz~re nufua umdum 
kma temiz süt içirmek olduğu i~i nfen Süthanede inek yağı elde etmek için rinin de çiftliğe süt vermeleri temin Ankara, 27 (Telefon)- Hıma- m~d~rlugü ıkıncı şu~~ ~~ Brü 
ni süthane ile çok yakından alak!ldar yayıklar vard[r. İleride tere yağını olunacaktır. Bu su~tle sUt koopera· yeietfal umumi merkezi tarafın· Hılmı ve Ankara ;ınncı ı~lo 
olmuş, en ince teferruata kadar i:r;a. muhafaza için bir de ma~zen yapıla- tiflerl teşkil edilecektir. Fenni slJtha· dan l 1 . t~tr!~ievv.elde Türkiye ;nıntak.ası jemurr d urmu). .ey; 
h:ı.t almıştır. Bundan sonra çiftliğin caktır. · Ahırda 2S inek, -iki boğa var- n~ makine ve bjnası (40) bin 'lra~·a güref bınncıhklerı mOsabakası er ta!ın ° ~nmuş a! 11

·.. f1d 
ahırlarr gezilmiş, öğl~ yemeği j~in dır. İnekler arasında KUnde 24 litreye mal olmuştur. Süthanenin bu1undulu yapılacaklar. Glir~t~r alaturka önUbuzcle~ı lyın tılk bsırnlerın rle-~~-_, 
te'krar !iiftlilc ,binasına dönü!m üştiir. k;tda r süt verenler vardır . • Bu.. da nhr· çiftlik 5 bin dönümdilr. Sanayii zıra· olacak, me~)e~eti9 .. ij~,r t~r~fl~- 7e kay~a~ a~ ~ 5 ~ : a S{Ctl ~ : 
Yemekte iken yağmur le fırtınanın rrn fenni bir şekilde yapılması say~ iyeye tahsis edilmiş olan bu çiftlikte dan tamnmıı pehlıvanlar ıştırak ~kı' ~an ~· Y.1;1• tlzD?ır, 
şiddetlenmesi iizerine kaptan vapurun sinde olmuştur.,, · vasi mikyasta kuşkonmaz, dutluk, edecektir. Bunlar ara11nda balı- ' a~e. 1ı vek dıı:ne vı ye erme 

· -"" lan d G kesirden Çoban Mehmet Mani· yerleşhrı ece ler ır. 
daha fazla kalamıyacağını bildirmiş. Diğer taraftan kaymakam Şe:ik 00. sebzelık ve meyva 115aÇ var ır. e- ' 
Millet çiftliğine gidilememiştir. Mem· yin verdiği izahata göre, on beş ~üne lecek seneden itibaren 1~~bul~ ne_fis aadA~· ~~at, :andH~adan ~a
leketimb:deki ilk fenni süthane hakkm kadar Istanbula pastörize edilmiş süt meyvalar, şaraplar gondenlebıle- ha k~d 'pe ek Ahm~etB 

1 
a· 

da çiftlkl~r müdürü Süleyman Sefik sevkiM başlanaeaktrr. tik olarak Pan cektir. d aes B in 
8j° C İe ' B u-

bey şu i:zahati vermiştir. " galtı4a bir şube açılacak, buraya her Millet çiftliğinin ise sahası 12 bin ad ~:a~a 1 hİ·ma ) ve ;;r· 
'Fenni süthanemiz saatta bin litre gün süt ve yağ gönderilecektir. İlk dönümdür. burası hububat 7.fl"ine ve 18 an 1 ra ım pe ıvan ar var ır. 

··t · ı· · b'l k k bil" tt-.:ıı• Ç'ütl'k zamanlarda yevmi süt sevkiyatı günde Amerikan usulü tavukçuluğa tahsis o- lzmlre bir Yunan futbol takımı su ı~ ı)e ı ece a ıye ~ır. ı - . . . . . gellyor 
ten "e hariçten gelen sütler enela hl- 200 - 300 lıtre kadar olacak, gıtgide Iunmuştur. Aynca bır de genış zey. • • (AA) 'k' 
lesi., oulp olmadıklannın anlası1masr bu miktar arttınlacaktır. tinlik vardır~ İtalya.dan 6 bin zeytin ızkmırO ' A. ti: - 1k1 matçl' yfua~t ·· · · ~ ı - ğt d ı 'ril ek d:1A1m· ı· }kı ma zere nanın uvve ı · icin bir muayeneden geçirıldıkten son· lk bahara dogru Beyo un .ı ve S• fidanı geti er JA• lŞ ır. ı sene 1: 1 t k 1 d Eti ·11 h • 
~ tartılır, beş yüz litrelik büyük k:ıp· tanbulda daha büytik birer şube açıla- sonra çiftlik (10) bin tavuğa tllahip o; . ~ Ka ım ankn ak ) bnı os dfe nti: 

k ( ·f ·· ') k p .. · ti il Id dil · 1 kt mız arııva a u u unun ave Jara onur. Sütler burada santn uJ ca tır. astorıze s t n e e e mesı aca ır. . üzerine 1 amba nAnü izmire 
tulumbalarla filtrelere ve oradan hususundaki masraf ve mesaiye rRi· Büyük bir sly nümunesi olan ild 1 ktiça M' _, ta .. · • lin 

·· · ·• · · ·· · k tö'ri 'ftlilı: "d kdi 1 ·· üt k • ge ece r. a'iiar eırınıevve ilk pastorıze kazanına gonderilır. Ve men fedakarlık gosterılere pas ze çı cı den ta re gor ece , gl·ZJ· .k. • da dil ü 
sonra cereyanı mütemadi ile işliyen sütün litresi bugünkü sütler fiatına lecek bir hale gelmiştir. 1 ıncı .cuma 1 •e r ne pazar 
pastörizatör Aletine sevkedilir. Bu a- satılacaktır. Şefik beyin bizzat köyle- Ulu rehberim.izin irşatlan sayesin· günlen 6~pı.aca~tırt İ 
Jetin en bUytik muhassenatı (62) dere- rı dolaşması sayesinde Kadıköy, Sa· de memleketimizin kazandığı iki kıy· • reson 8 en • • 
ce gibi bir harekette sütü pastöriıe ede manlı, Kadı çiftliği, Asmaköpril köy metli nümune çiftliğini gördükten son . Gıreson, 27 f~.A.)- Teıısab 
rek sütUn vitamin gibi mevaddı haya. terinden süthane için süt tetmin ediJ.. ra her zaman olduğu gibi Büyük Mün- hıtam bulan t.enıa kortunun açıl· 
tiyesini muhafaza ettirmesidir. Bun- miştir. Bu köyler hu sabah sağdık· ciye ölçUlemiyen bir şükran, bir mu- ma resmi Vah bey tarafından 
dan başka mikrop ve bakterileri de öl- lan sütleri büyük kaplara doldurarak hab&et hissi bağlanıyor. Bunu dün yapılmıt meruimde kadm erkek 
dilrtir. Süt buradan su ile mUtl·har· yine kendi köylülerinden birisi ile çift fiç1iği gezenler pek derinden hi~tti· birçok davetliler, ıporcular ha· 
rlk {refrijeran) aletine ve daha sonra Hğe yollamaktadır. Bundan sonra bu Ier. ur bulunmutlur. 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~i -== 1 ~ Nereden öğrendin? 
- Hanrl, onlann fabrlkasmdan Sesi) Kolomp! 

Yazan: Jacque• La Guerche Nakledenı ta. 
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Gilyyonne itiru edecekti f~at; 
- Bir şey mi biliyorsunuz? 
Ta dudaklannrn ucuna bir isinı gel-

mişti, tuttu. 
- Hayır. Yalnız demek isti· 

oyrum ki bilmek iyi olur. Ve bunun 
için size hizmetlerimi teklif ettim. 
Hele bir düşünün Uz efendim. Sonra 
yine görüşürüz. Allaha ısmarladılc. 

Polisin ziyaretinden beri, R:ıul o
nun tekliflerini düşünmekten bir an 
geri kalmamıştı. Jak ile Ş!,Örüşür
ken birkaç defalar bundan bahset
mişti. Bu gibi işleri sevmemekle be
raber reddetmesinin lüzumsuz bazı 
ahlak kaidelerinden olup olmadığın. 
da tereddüt ediyordu. 

lşler zorlu idi. Bir buhran denesi 
baş göstermek üzere idi. Ye hiçbir 
şey, bunun ne ~adar devam f'deceğini 
tahmin ettirmiyordu. Her gfin bir 
altiii iflaslar oluyordu. Lük!ı sana
yi, bilhaM& fazla miitezarnr ol-

muştu. Büyük müesseseler masraf
larını Jı.1sıyorlardı, kadrolannı a
zaltıyorlardı. 

Dütriyö fabrikası yangınından bir 
mUddet sonra, bir sabah Jal.. kızgın 
bir halde yazıhaneye geldi. D:ıha zi
yade satış ile o a1Akadnr olduğu 
için, komisyonerler ve miinıes~iilerle 
o temasta idi ve havadislerı evvela 
o \!uyardı. daha paltosunu bile çıkar
madan: 

- Biliyor musun ne diyorlar? 
dedi. Raul cevap verdi: 
- Bilmiyorum ama, her haldt hali· 

ne bakılıısa iyi bir şey değil • . 
- Emil Diitriyö fabrit..asınrn yan-

gınından açıkça bizi lttiham edi· 
yor. 

Raul yerh:tden sıçradı: 
- Alay mı ediyorsun? 
- Hiç de değil. 
İki şerik bir mttddet ıuatular. Ra· 

111 aorduı 

ge~n bir usta başı almış, o s8ylemit
- Belki de dedi kodudan ibarettir. 
- Ne de olsa.. 
- Dtitriyölerden ben her şeyi timit 

eaerim. 
Raul tekrar yazı~ına levam etti. 

Jak karşısına geçip oturdu, bir nıüd· 
det sonra: 

- Bir de, dedi, bi:ı kendisini ~ :ın· 
gmı kasten yapmıştır diyorduk. 

- E !. Bu başkasını ittlham etnıeğe 
mini olmaz ya, epeyce akıllr inti§. 

- Sigorta parasmı verdi. En mü
himmi bu. 

- Evet. Yanan yerler de tanıir bile 
edilmiş. 

- Bu sene ne hazırladıklarını bili· 
yor mıyım? 

- Hayır, bu hususta bir tek keli
me bile söylemiyorlar. Sen ne dersin? 

- Bilmem. Belki de bir şey yap. 
mryorlar. Galiba. paralan yok. 

- Her halde yangından fazla bir 
sigorta parası almadılar. 

- Evet amma, büyük bir şey 

hazırlamalarına hiç de şaşmam. 
- Memur ~kanyorlarnnş. 
- Bu bir teYe de1Alet etmez. 

- Bir tere delllet etnıe7.se, cıınu
bt Amerikadaki gazetele!·dr ilanat 
bü~elerini azaltmalan da bir şeye 
del1let etmez mi? 1 

- Belki de sadece usul Vf. tarz 
defiştirlyorlar. 

- Bize ne canım, ne isterlerse 
yapsınlar. 

iki gf1n sonra, Raul açıktan :ıçrfa 
fikrini söyledi. 

- Karpantiyenin hırsızhğınt mey. 
dana çıkaran polisin hizmetinden ne 
kadar istifade ettiğimizi söylemeğe 
hacet yok. İ8mi ne idi Par~lye ı'ri, 
Garsolye mi? .. unuttum. 

- Larsonye .. Evet. Bana akıllı bir 
adam gibi görttndü. Fakat yine ona 
lüzum mu hbrl oldu? yeni bir hır· 
sızhk mı var? 

- Çok şükür, yok, fakat.. 
- Anlat bakalım, ne ver? 
- Öteki iti bitirdikten sonra bu a. 

dam gelip bana it teklif etti. Rakiple
rimiz hakkrnda malftmat nrmesini 
isteyip istemediğimi sordu. 

- Sen de ret nai ettin 1 
- Cevap vermedim. Karpantiye 

işi de bitince kendisine izin verdim, 
ıittL 

Hayat pahalılığı 
Dahmye veki letl Ankara ve• 

llslnln teklifini kabul etti 
Ankara, 27 (Telefen)- Anka

ra valiliği tarafından hayat pa• 
bahlığnu tetkik etmek ve lazım 
gelen tedbirleri almak için bir 
komisyon teşkili hakkmda yapılan 
teklifi dahiliye veklleti muvafık 
gördll. Komisyona Nafia, Maliye 
ve lktısat vekiletlerinden de bi· 
rer aıa Jştirak edecektir. 

Ankara mezbahası 
Ankara, 27 (Telefon)- Bura• 

da yeni yapılan asri mezbaha 1 
teırinievvelde açılacaktır. Mez• 
baba mfidürlüiüne vilayet aabık 
jandarma kumandanı mUlek ait 
binbaıa Aptullab bey tayin edil· 
miştir. 

D 
- Belki iyi etm~din. 
- Ben de onu düşünüyorum. Belki 

bu adamın bfr bildiği vardı. Her 
halde kendisinden öğrenmeli idim. 

- Bende telefon numarası var .. 
- Dur, acele etme. AsTl muct~ 

giderken bana: "Bazı raJdplerinJztn, 
sizin kullanmak istemediğiniz bu si
lahı aleyhinize kullanmadıklanna 

emin misiniz,, demişti, bu siiıleri unu
tamıyorum. 

- H.-r halde bizden daha tok bildik· 
teri var. 

- Bir telefon et. Her halde ken· 
disine sormakla bir şey kaybetmeyiz. 
F-:tkat karar Yermeden e-rYel dü<Jünü. 
rüz. 

Jak telefonu aldı, ve görUştü. 
Ertesi günü Larsonye geldi. Raul 

doğrudan doğruya: 

- Sizi, dedi, bana yaptığınız tek· 
lif üzerine çağırttım. 

- EYet efendim. 
- Şerikim mösyö Postcl ile anlaş-

tık, bir tecrübe edeceğiz. her Jtnlde 
bize bir teklif yaparstnıı. 

Bir saat sonra R~ul, polisin eli
ni sıkarken: 

~Bitmedi] 
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Ayıptır! 
EYelki gece ay tutuldu. Uze

rine yavaş yavaf bizim gölgemiz 
dfi$en kamer, bir mOddet sonra 
ıararmış ve kızarmıf bir Amasya 
elmam halini aldı. 

Kararan ve loılaşan sokaklar
dan eve dönüyordum. uzaktan: 

- Dan, dan f Sillh ıealeri 
ıeldi. 

Her ıilih atan tutulur, hak
kında takibat yapıhr. Fakat, 
ay tutulunca ıillb atanlara bir 
de şehre bir bedevi vahasında 
duyulabilecek sesfer getirdikleri 
için fazla ceza vermeli. 

Ne oluyoruz, hangi devirdeyiz? 
ayıptır! 

• • • 
Bit nesli 

Memlekette sabun ve zeytin
yağı ucuzladığı için günden gU· 
ne kehle nesli azalıyormllf. 

Bunu yazan gazete, haberi 
11bhtye müdür6ne de teyit etti· 
riyor. 

Bunu tabit g8rmeli bana ka· 
Jırsa bit, harp zengini gibidir. 
Muharebe zamanında çoğalır ve 
kanamızı emer. Sulh zaman1nda 
aesli k~silir. 

Mauitte: -
tık ınektepler 

!2!13.J . .. 

Borsada 

Sterlingin 
düşmesi ------

lzmlr piyasasına 
durgunluk verdi 
HUkOmetln ziyan ett1aı 

h•berl yaland1r 
Dün pazar olmak dolayısile }. vru· 

pa borsaları kapalı olduğu gibi borsa
mızda da muamele yaprlmamış oldu
ğundan İngiliz lirasının son vaziyeti 
anlaşılamamıştır. Bununla ber.:ıl-er in· 
gilizin sukutundan piyasada hasıl o· 
lan durgun vaziyet dün de devam <'t· 
mi§ n inkişaf edememiştir. Ticari 
mahafilde hala bir müphemiyet ,.e te
reddüt vardır. 

lzmlrde vaziyet 
lzmirden alınan haberlere görı? o

rada da üzüm ve incir piyasası ~ok 
durgundur. Jiro ve Ahmet l'tfuhtar in
cir hanları ile iki han daha kapanmış
tır. Çünkü incir almak içfn para vt-r· 
mek llzımdır. Halbuki ellerindeki 
fngilfz lirasını düşkün bir fiatla sat· 
mak mecburiyetinde kaldıkları itin va· 
ziyetin tava.zzuhuna kadar işi tatil et· 
mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

AIAkadarlann flklyetl 
Bol"8ada vahidi kıya.al olarak tsterlin 

yerine Fransız frangının kabulimden 
sonra ingiliz lirasına fiat tesbit edile· 
memesi muamelelerini İngiliz lrasile 
netitelendirmek mecburiyetinde bulu
nan alakadarları müşkül vaziyette hı· 
rakmıştı. 
Gişelerine arzedilen İngiliz lirasile 

talep edilen lngi1iz lirasına alt m~a· 

leleri yapan bazr bankaların bu iki 
Perşembu gUnU derse muamele arasında büyükçe farklar 

başlanıyor 
ilk mekteplerde derslere per· yapması da allkadarJarm şikayetleri· 

nf mucip olmakta idi.Haber aldrfımıza 
fembe gününden itibaren baı- göre düşmiye başladrğr günden beri 
lanacaktar. Bazı mekteplerin faz. İngiliz lirasına fiat teıbit edilememesi 
la hücum karıısında kaydett;k- iBterJinin Paris borsasındaki resmt 
leri namzet talebeler yakın mek· vehakikt fiatlan hakkında Anadolu a
teplere yerleştirilmekted~ler.. . jansının alakadar makamlara ve bil· 

:z:ısz::: 

Şişmanlar 
Vall muavinini takUt edlyorlar 

Şehrimizin mühim ve meşhur 
şişmanlanndan vali muavini Fazlı 
Beyin 135 kilodan 95 kiloya 
dü9tüğünü, bunun için şi,ınanlar 
cemiyetinden çıkarıldığını yaz· 
mıştık. Maamafib F aıh bey bu ter· 
kini kayde ratmen halinden 
memnun olduğunu, çünkü 1.35 
kilodan 95 kiloya inmek için 
muntazam bir rejim takibettiğini 
ve aylarca agzına bir lokma ek· 
mek koymadığın1 söylemişti. Ha
ber aldığımıza göre vali muavi
ninin bu hareketi, şiımanlar mu· 
hitinde bir bozgun havası uyan· 
dırmışbr, şişmanlar cemiyeti bir 
inhiJil tehlikesi geçirmektedir. 

Bu cümleden olarak mü· 
him ve meıhur ıiımanlarımızdan 
Avukat Aptülkadir Ziya bey 
dtın bir muharririmize vali mua

vininin isrini takip ederek ek· 
mek perbit:ine başladığını ve 
yakın zamanda kilosunda mtihim 
bir tenenUl olacağını ümit etti· 
ğini saylemiştir. AptUlkadir Ziya 
bey ıimdi yUz kırk bir kilodur. 

Muharririnıiz, AptOlkadir Ziya 
beye zayıflamak istemesinin se
bebini sormuş, şu cevabı almış
tır; 

- Şişmanlıktan şiklyetim yok, 
uzun mllddet zevkini sOrdOk, fa. 
kat bir de şu zayıflık nasıl fCY 
onu da görelim, diyoru1DI 

Aptülkadir beyin bahsettiği 
zayıflık mtsela yüz kiloya in
mektir. 

K6ftecUeri takip 
Derslere başlanılacagı ıçın hasa borsaya malumat ,·erememesin-

mektep'erde faaliyet artmakta· den iJerl gelmiştfr. Pis ve kokrn&ış etler .. 111· 

dır. Mel<tep idareleri ders pro· Anadolu Ajansı şimdiye kadar Av- ""Y•cak 
~ram larını hazırlamaktadırlar. rupanrn para sikJtt merkezioJan Lond Son günlerde şehrin muhtelif 
Den~ere 9,30 da başlanılacak, ra piyasasında rıat lemevvüçlerini 6~n mmtakalarında ve eskisine ni:s· 
aKş~mları 1 S,5 fa niliayet •eri- kalara "re bor~aya btfdfrmektiı idi. beten faı)a mıkdarda seyyar 
lecektir. Halbuki fsterlinin sukutu Ye borsantrz- köfteciler peyda olmagv a baı-

Beytar mektebinin nakli da fransız frangının vahidi kryasi ola- 1 d 
S 1 d k. ük k baytar k a ığı gôrUlm•ktedir bayat kok· e imiye e ı y se ra kabulü üzerine bu siklet mel'kezi "' 

mektebinin nakli meselesi etrafın- şimdilik Londradan Parise geçmiş hu muı, pis etlerle yaptık!arı kiSf-
da Ankara-ya giderek inşa edil· lunuyor. Bu itibarla şimdiye kadRı· ol- teler ucuz bir fiyatla satıhnala
mekte olan yeoi binamn bu ders duğu ~ibi Londradaki fiatlarm yerine rı yüzünden, bfr kısım cahil halk 
ıeneıi ıçin yetıfİP yetişemiyeceği Paris borsasr fJatlarrnrn esas ittiha.~1 ~.arafından yenilmektedir ve bu 
hakkında bir rapor hazırbyan lazım geliyor. Ajans bu maksadı re- otede beride bnı bastahklarm 
mektep reı.1örü ~abri B. Anka· min ' 'e hususile Parisfoki fiat temev- tahaddüıünc sebebiyet Yermek· 
radan dönmüştür. viiçlerini Londradakinden daha sürat. tedir. 

Sabri B. vekalete verdiği ra• 1i olarak buraya celbederek borsa l<' 
b k 1 t bı . • · · · b' Bu husus belediyenin n .. •arı porda binanın techizatımn ve an a ara e ıg ıçın yenı ır teşkitlt d .-.ı.. 

tAburatuvarlarınm henüz tamam· vücuda getirmek mecburiyetinde kal- •1kkatını celbetnıit ve belediyeA 
lanmadığı ye dolayiıile mektebin mışhr. Komiserlik de buna göre fiat- yı harekete getirerek, bu kabil 
bu sene naklinin kabil olamıya- ları tesbit. edecektir. köfte ıatan esnafı sıkı bir kon, 
cağını bildirmiştir. Bu vazıyet hası~ o.luncıya kadar trola sevk etmiştir şubelere ve· 

D t kt bl d 1 tih bankaların muhtehf fıatlarla al:m ve rilen bir emı'rle bayat, pı's, kok· 
avu pa,a me e n e m en 1 d b" "k ( kI ı 

iJavutpaşa mektebinde bazı sa ;m arasınk a • uyu ar· ara mua- muı etlerle köfte yapan seyyar 
aebeplerden dolayı Fizik. kimya me e ya.para alakadarların zararına köfteciler men edilecek ve bak· 
b k J • t'h b k b' iş görmelerine mani olmk için borsa J 

8 a orya ım 1 anı aş. a !r komiserliğince lazım gelen tedbir)('r a. arın da takibat yapılacaktır. 
güne bırakılmıştı .. Suallerı veka- . .. .......................................................... . 
Jetten gelen bu imtihan eYelki hnmış ve bu hususta bankalara tebh- bey, bu hususa ait yazdığı sirsülerde 
gün yapılmııtır. gat yapılmıştır. bildirHen şekil haricinde iş yapmP.k 

Vef adakl t hkf k t Koml~e~llll~ ta~lml suretile. ala.ked~r~arm zararına. nte:>·· · a a Borsa komıserı Adıl beyın bankala- lan verılmemesını bankalara bi:haşsa 
Sellh Zeki ti. tahkikatını ra tamim ettiği bu tedbire nazaran ban tavsiye etmiştir. Ayni zamanda koıtıi· 

bitiriyor kalar alakadar müşterilerini iki tes- serlik memurları her gün bankafr rr 
Vefa mektebinde eylül (Fiuk· viye suretinden birini kabulde mul,ay- dolaşarak sterlin üzerine yapacaldarı 

Kimya) Bakaloryasmda dönen yer
1 
bırak1 acak!ardır. muameleyj tetkik edecekletdir. ~faama 

76 talebe haklarını aramak üzere - sterlın üzerine alış 'e satış fih ajansın Pariste vücud eg t'. ıd~ 
maarif mllıteşarı Salih Zeki Be- Y~~mak mecburiyetinde olan bankaya olduğu istihbar teşkilatının b~/ ·i~~e gü· 
ye milrat.aat etmitlerdi. ~:r~caa~n=- J.a tUrk parasınr tepo- neğkadar bitmesi kuvvetle ınuhtemel ol 

Bu talebeler bundan başka :• ~ a~ ·. ·ı v .ı ed;rek kat'l hesap du undan bu h3fta i~inde her Jıanı;i 
maarif vekiletine de vaziyeti bil- desvbayeskınlı ıderıy~ ıra.ki' ·acaktır;. :r~hut ~lr ~cncbi parasznm olduğu gibi ingi· 

kik" . a n a ar an ıster m almak ıstıyen hz lırasının fiatı tesbit ed'J' • k 
dirmişler ve meselenin tet mı o bankaya kafi miktarda türk parasr lar sterlin üzerine olacak 

1 ınce l'ılnı ~· 
istemi•lerdir. · b k k • muam<'le erı-Y b I dep.ozıto rra ·aca. ve. banka da müş- ni borsa nıeYzuatı daiı·esinde .. ·apacak· 

Salih Zeki Beyin u mese e· terı hesabına Parıs pıyasasındar. ister lardır. " 
nin tahkikatını bugllnlerde biti· 1 d k in mübayaa e ece tir. Bankanın P:t- Yanh' bir h b 
recegw i anlacılmaktadır. · t k' b h b' · d a er ,... rıs e ı şu e veya mu a mn en alaca. Dün bir sabah refiki . . . · 

Maarife mUracaat fazl• ğ "b k .. . . mızın sterlının 

Adliye Haberleri 

Yunus Nadi 8. in 
davası 

.,Yarın,, gazetesi aleyhindeki 
hakaret davasında mahkeme 

yarın karannı blldlrecek 
lstanbul ikinci ceza mahkeme· 

sinde, .. Cumhuriyet ,, gazetesi 
sahibi ve bqmubarriri Yunus 
Nadi B. tarafından netriyabnı 
tatil eden "Yann,, gaıetui sa· 
bibi ve batmuharriri Arif Oruç 
bey aleyhine bir müddet evvel 
açılan hakareti mutaıamman neş· 
riyat davasının rüyetine dün de· 
vam edilmiftir. 

Dünkü mahkemede, müdafaa 
yapılmııtır. Mahkeme karar1oı 
yarm bildirecektir. 

Havaya slllh atanlar 
Evvelki gece ay tutulduju sı· 

rada havaya sillh atanlar hak-
kındaki e•rak, müddei umumiJik
çe sulh mahkemelerine veriJmif
tir. 

Bfr banka mOdllrtl 
Cenevrede tevkif edlldl 

Alman mali buhranı çıkhğı za
man, ıebrimiıde de bir ıubeıi 
olan Cenevre bankasının tatili te
diyat ettiği, billharede gasterilcn 
garantiler ile vaziyetinin düzeltil-
diği yaıdmıfb. . 

Mumafila bir taraftan, banka
nın muamelAtıaı, idare heyeti 
toplanarak göriltUyor, bu müza• 
kereler çok ıiddetli oluyor, Ye 
hatta bazı mea'uliyetler de mev
zuu babsoluyordu. Bu meıeleler 
bir takua iatikrazlara mnteaUik 
idi. 

Son posta ne gelen °Journal 
de Geneve,,e nazaran mes'uliyet
ler müzakereti araaında ismi re· 
çen Cenevre bankası hey' eti 
idaresi ve ıabı'k müıtqirlardın 
M. A. Moriand tevkif edilmiftir. 

lbrahim Talt bey 
KökUnden halledllen Alr1 ha· 
dlsesl hakkında beyanatta 

bulundu 

Liberal Luit Corç sosyalist oldu. 
~osyalist aMkdonald muhafazakAr 

oldu. 
Luit Corç yoldaş .. Makdonald lort~ 
İngiltere bankalarından üç ayda 

800 milyon isterlin çekHdi. Dünya-
nın en emniyetli, en itibarlı paraşı 

isterlin düştükse düşüyor. 
İngiliz bahriyelileri manevra il~· 

tünde isyan ettiler. 
1 ngiliz hocaları grevden bıth"Sedi

yorlar. 

* ... "' 
Birkaç sene evvel Luit Corc so~ 

yalist olmuş deseler güleı-dini;. HR· 
yır derdiniz böyle bir şey olamaz. 
Sizi aldatmışlar" Makdonald muhafa. 
zakar Baldvinle birleşti, deseler Bri
tanya fikir ,.e prensip memleketi
dir diye kısaca cevap ·verirdiniz. 

Üç ayda İngiliz bankaları tamta· 
kır kaldr deseler fil ve yrlan hikayesin· 
den bahsetmeyiniz derdiniz. 

İngiliz Jirrun te~ taklak gidiyor, 
deseler •• 

Bu münasebetsiz sözü sizin ağmu. 
za yakıştrramam.. güneş yerinden oy. 
nar fakat isterlin bir santim bile düş
mez derdiniz. 

İngiliz bahriyesinde gemiciler ih· 
tilat çıkarmışlar deseler. 

Muhatabmna: 
- SiZ bir divane.siniz derdiniz. 

*** 
Toprağı üstünde güneş batmryan 

ülke, Britanya kırallrğı, dominyonlar 
sahibi ve Hindistan imperatorluğu a-
sırlardır bahrimuhitlerin oıtasında. 
çelikten bir heykel gibi dikilmipi. 

B:thrf muhtıerin en kuytu köşe).,.. 
rinde ingiliz bayrağı daJgalanır, Ok. 
yanuslarm dalgalarında ingilizce bir 
şarkınm akisleri mmldanırdı. En 
ıssız sahil sularında bir ingiUz ge
misinin su izleri görünür, f aa-ilz 
bayrağının gölgesi çalkanırdr. 

Denizler bir evin sofası gibi aşı. 

hr. üıkelerden ülkelere bir trin bir 
odasrndan öbür odasına geçer gibi lio· 
layhkla adım atılll'dı. 1'Ut alHrelert, 
an: daireleri sanki fngiJfz müstemlef[e
lerini saymağa mahsus bir cetveldl. 

... ... ... 
iki aydanberi ıark viliyetlerinde Yelkendi gemiler yeni karalann has-

teftiş ıeyaluatinde bulunan uınu· re tile engi~le.re açıldığı zama~ da, 
• müfetti ibrabim Tali Bey b.uhar de_vrının . muhteşem lngiltere

m~ • 1 .. .. M sıne benzıyen hır lspanyol imperator 
Dıyarbekire donmüıtur. uma· tuğu vardı. Yelkenliler baharat, ve 
ileyh Diyarbekir raıet~~~ne. ıeya· aıtın taşırlar, dünyanın ınetlınl ik· 
bati hakkında Yerdııt ıt:abat llınlerine İspanyol ve Portekiz bar.
arasında Ajra meaelesint te \ 's raklarını dikerler. Yen{ keşfedfle~ 
ederek demittir ki: bir iklimi. nadide bir me)'Te gibJ, so-

"Airı umumi mllfettiılig çok rulmuş hır muz gibi lspanr.ol larahna 
• ti" O d sunarlardı. ,... 

alakadar etmıt • r uıın .. un . .. 
b J ti meıeleyi kökünden bal· Esırl~~" ulkeler, renk renli fnean. 
es~ e b l .. k d . . lar ve kume. küme altınlarr JspanyoJ 

lettı. Serdar U uga • ar gıttim. hazinesine bir oluk gibl boşalırdı. 
iki komşu ve dost memleket Ustüva hattı bir kebap '11i gibi 
aramnda her 9ey tabii haldedir. ölkeJeri üstüne dizer, imperatorlu.1' 
Asayiı bakkınCla ıayliyecek bir sofrasının ~ç misafirlerini doyururdL 
siSı bulamam... Arz daıreleri, tul daireleri İs-

panyol imperatorluğunun bir hesap 
Balkan konferansı cetveli idi. · 

Sofyadan kimler gidecek? 
Sofyadan bildirildiğine göre 

Balkan konferanıı için gelecek 
1 O Bulgar murabha11 Ye iki mü· 
tahassısm isimleri ıunlardır: 

Bulgar milli gurup reisi M. 
Yanko, meb 'us Genoff, grubun 
reiıi M. Toşef, umunıi katibi 
M. Boriı, M. Mişef Georgof, 
Zname gazetesinin müdürü Pet
ko, Çiftçi fırkaaı ikinci reisi M. 
Nikola. 

Murahhaslar 
26 Te..-ınıevvelde Ankar•ra 

gldecekrer 

Buharlı makine lktısadr, lspan. 
yol imperatorluğunu tersine dönen bir 
yelkenli gibi alabora etti. Dünyanın 
meçhul iklimlerine dikilen mermer 
İspanyol heykeli nerkan tilizmin ifli'· 
sile birden çöktü. . "' "' 

B k l h r mu ayaa uruna gore ısterlınin sukutu yüzünden hüku t' . . . ·w 
manki:d~: d:b!ep f~z~a b~: .:~: kat~f fi~tı tesbit edilerek bırakdan de- bin lira zarar ettiğini ya:'ı:r~~~:ıı~iİn 

d pozıto ıle. mahs~bu yapılacakrr. Hu kendisile görüşen bir rnuha'°rririmiZc? 
racaat olduğu malOm ur. hususa aıt Pansten gelen telgrafı da borsa komiseri Adil ~v b h ta 

Bu arada Millkiye ve mUhen- b ı ü t · • .. t · · u ıısus 
d 

an ta m ş ensıne gos ermıye nıctbtır demiştir ki: 
dis mektepleri daha şim iden ı kt o aca ır. - Bu işte hükumetimizin hic bit za· 
kayıtlarını kapadıktan başka mü· 2 - Bankalara isterlin satmak h•· rarı olmamıştır. Bu haberi k~t'ivetle 
racaat edenler arumda bir de tiyen müşterilere gelince: Bu gibilerin tekzip edebiİirsiniz. Bu haberi v~reıt· 
müsabaka imtihanı açrnıya mec- işlerini de kolaylaştırmak içfn arı:o- ler bendan fazla bir mahlmata ~altip 
bur kalmıılardır. lunacak isterlin çeklerini ayni tarzda oldukları takdirde beni de teMir etme-

Söylendiğine göre Balkan kon
feransına iftirak edecek mUrah· 
baslar 25 teırinienelde Anka
HY• gidecekler 26 teşrinievvelde 
orada son umumi ctlıeyi akte
derek nt.-si !liin döneceklerdir. 

Gözüken alametler asırlık nlAme~ 
lcrdir. Bir del•ir ve hir iktısat siste
mi batarken İspanyanın azamet ve ih· 
tişamı ~ökmilştü. Şimdi liberal 
nizamm ağrılan, çöküntüleri arasın
da büyük denizleı-le büyük karalara 
yaslanan Ye başr iğiJmez ~mc hey
kel sıtmaya tutulmuş bir hed(ln gibi 
~ırpınıyor. Heykelin ayakları suya 
batırılmı~ bir toprak gibi eriyor. Bir 
iktısat devrinin batışı ~eliği bir top
rak gibi eritiyor. 

AH\ metler hunu gösteriyor. 
SADR ETE.IJI 

Yeni tramvay servlalerl 
Tramvay şirketi halkan ve iş

çilerin sabah ve akşam kesafet 
peyda ettiği Harbiye -Beyuıt, 
Harbiye-Beşiktaş arafarında ayn 
servis yapmağa karar vermiı ve 
dünden itibaren yeni seferlere 
baılanmııtır. 

MüJkiye mektebine 40 talebe müşteri hesabına Pariste satacaklar lidirler. Paramızın kıymetini koru· 
alınacağı halde müracaat 70 i ve bu ~uretle elde edilecek fran~r;ı: mak i~in icap eden tedbirler zamanın· 
geçmiştir. Mühendis mektebine frangınrn mukabilini tiirk para~r ola· da alınmıştır. Binaenaleyh hükumdJ 

vardır. rak tediye edeceklerdir. Komis~r Adil mizin zaran nrit deifldir. 

Saracoııu ŞtikrU ti. Ankarada 
Yakınlarda Amertkaya bir se

yahat yapacağını yazdığımız eski 
Maliye vekili Saracoğlu Şükrü 
bey dün Ankaraya ~tmittir. 
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Fransız nazırları Berllnde 

Halk haykırıyor : " Yaşasın 
sulh , yaşasın Briyan ,, 

Herven penerırı ö ı ••rln· 
evvelde açllacak 

Teklrdağı muhabirimizden: 
On beş gündenberi limanımıza bir 

çok ecnebi vapurları gelmiştir. Bu bü
yük vapurlar; buğday, arpa, afyon 

i Va kıt] ın Tefrikası! 
No.: 59 

• 

l Nakleden. 

ömer Rıza 

Roma cenerah Vesposyen de 

ve bilhassa ehemmiyetli miktarda kuş M
• Laval ve M. Brlyan Berllnde mlaaflr edlldllderl otelin Bunu tertip edenlerin bafında bir yahudl bulunuyordu. 

yemi alarak gitmişlerdir. t rtl t ı önUne biriken yUz binlerce Alman tarafından .. behtan •16 eylül perşembe günü, Tuzladan Bu Romahla,mı' yehUdl bir muzheke e P em f ve 

bir " Mesih ,, sayılmıştı 1 

öileye kader alkı.landllar (A l ) .1 h . • e (500) "U Vesposyenl kand1rm1,t1 s an vapun e şe nmız · 3' -

n- li .,,., (A.A) _ 'f LA ı ·ı kolonisini kabul eylemek için sefaret- val tuz gelmiştir. Çünkü mabedin tahribinden do- hasıran siyasi mahiyette ~östermef{. 
ver n, "' • n • ava 

1 

e ı ·· .. k l h' · · 1 't'k d d t 'd' . , . . . haneye azimet etmişlerdir. • Bu sene üzüm mahsu umuz ço ayı ırıstiyna arın ı ı ·a ı ne en e ı ı. 
M. Bnyan, hiç hır hadı.se olma.dan M. Lavalln matbuat mUmes· iyidir. Şarap fabrikası epeyce şaraphkjortadan kalksın? Jazefüsün İbrani nüshasında ha-
saat S,(3 te buraya muvasalat ettı l~r. •illerine beır•n•tı üzüm sa tın aldığı gibi, vapur ve n>o- Hı •. •liYa o:. r. ' ani lsanın mesih her verildiği gibi Ellazar, Sen 

Be:Hn, Z1 (A-A.) - M. La,·al ı~e &rlin, 27 (A.A.) - M. Lav.il mu- törlerle de her gün iskeleden lstanbu-jduğuna inananlar için mabedin tah- Piyerin arkadaşı, asi Teudas, .3en 
M. Bnyan saat 8,43 te muvasalat etmış vasalatmdan pek az sonra beynelmilel la külliyetli miktarda küfelerle üzüm rip olunması, lsarun eski sözlerini Polün dostu, lsanrn kardeşi Yakup, 
lerdlr. Mumaleyhim, istasyonda r.ı. matbuat mümessillerini kabul etmiş ve sevkedilmekredir. tahakuk ettirecek bir mahiyettedir. asiler ve muhalifler tarafmdan inti· 
Brüning ile Kürtiyüs taraflarından Berlini ziyaretinin Almanya ve Fran- • Bugün cumartesi olduğundan, Çünkü lsa da mabedin yılolaca- hap edilen Uhini azam idiyse o za· 
karşılanmı~lardrr. Mühim ve şiddeiii sa mUnasebatı tarihinin mühim bir piyasaya hiç denecek kadar az zahire ğını haber vermişti. O lıaldc ma- man Titüsün mütalcası büs bütün 
bir fnzıbat halkı nazırlardan biraz a- gününü kaydettiğini beyan eylemiştir. gelmiştir. Sair günler, civar köyler- bedi yıkmak, hiristiyanları zaafa esassız olmaz. 

· ç.kta tutmakta idi. İstasyondan çıkar. ~?'niyet! iad~ ve krediyi yenid~n te~i~ den 500 • 600 araba zahire, borsaya gel düşürmiyecek, bi~akis onl.n~ın me- ~udüsteki hiristiyanların, ~hir 
ken şiddetli alkış sesleri Fransız na· ~.ın d~rüstk:.mesal lştrakl ken1ını mektedir. Gelen zahirelerden ekseri· sihe karşı besle~ıkl:'.1 k ıt~atları ~rıp :·~:m•.~an e~::ı, (ilihi bir 
zırlannı karşılamıştır. Otele kadar 0

• ısııe~t~r~ef 'kaır. ''tü bütti 'ht' ni kuş yemi teşkil etmektedir. büsbütün kuvvet en ~:ece h' -"k ' s~nın ıhtar) o yıskı1 e şe terkederek 
• 11 Bızı K n ya go ren u ı ı- * Tekirdağı hayvan alım satım pa- dünya hükümdarı ve dunya a ımı ol- Pellaya kaçtr arına dair Eusebius'un 

lan yol boyunca : 'Yaşasın_ su 
1

' Y•'l'· Ulflan ortadan kaldırmak hırsm nayın 5 teşrinievelde açılacaktır. mak üure gelmek üzere olduğunu tel· yazdıiit doğru ise o halde !•unların 
910 Briyan. sadalan oıialıgı çınlatmıı çok nazik bazı meselelere bugün temas ' s. Musa kin edecekti. 1.aten şehri kaybolmuş fanetıikleri-
hr. Yüzlerce meraklılar otelin pen- etmek arzusunu gösteremiyorsa, hiç Bununla beraber Titüsün beya. ni istihra<: etmek Jazımdır. Bunların 

· cereleri altına topla~mışlar ve o dere- olmazsa müşterek münasebetlerimize ı DAVETLER 1 natında, Romalı bir jeneraJin fikir- bu ~l< ı:de hareke.~ etmt>leri, onlann 
ce ısrar ile M. Lava ve Briyan! gör· mes'ut bir istikbal .hazırlamak üzere lerinden aykın düşecek bir şey yok- lsay: şehri kurtarmak ve kat.1 gale-
mek istemişlerdir ki nihayet mumai· mümkün olan çareleri bulmak hürnü T~~~ Tıb~ cemı1ye.t1nde'!ı k ı.' tur. Ortodoks yahudilerle hiristi- beyi kazanmak azere avdet etıre· 
Ieyhim görünmek mecburintintle a - nıyetıne malık bulunuyoruz. ısa 

29 1 
.. 

1 9
.,
1 

yan yani lsanın mesihliğine inanan sın en mı ı es er.•nı e Çta .~-a ı-k 1 . • . lkt dl Muhım ır rnese enın muza ere. ı . d U .d. k tiki . . d ı . .. b 
. .. · ı k h k t için muhterem aunın ey u ., sa- , .. . . mı!'ılardrr. Halk kütlesi Fransız na- sahada, muhletsız o ara are e e- Ü .. t 18 30 d t 'f buyurma- yahu diler arasındaki munaferet, lm:r~ 

- "'lan (Hoch) nı'dalan'le ve '"'aQasın debiliriz. Biz menfaatlerimizin müda-1 lı g niu saal m"aktada eşn Sen Polün imperatorluk eczasında ı Bundan başka d •ğer bir vak'a da 
.•• r ·' "" . h kl b' d' ·ı h an r ca o un ır. J f" h di . . ıulh, yaşam Briyan, yaşasın Laval faasına a~t a ı ır hen ışe ı e ·r a~;- . . t t 1 . b' b yi çıkardığı iğtişaşlar, sonra impcrator vard1t· oze uds y ~-: u ğl ısy(~ınıo 

. Ovl . 1 .. ket edecegiz. Ben şa san, vazı e ı e sa bıle, rıaye e me en ve ecne ı a Klodyos devrinde nasranilerin öteye başladığı an e u as o u ena,. ııeslerıie karşılamışlardır: g ~~e '°'"hakiki bir beynelmilel tesanüt hissi- ve müteahhitlerin de akteıtik!eri kon- beriye nefyi, Nenın itisaflan esnasın· hem) 'n kendini yahu~ı hükilmda" 
dar bu sesle~ devam etmış,. ve F ransrz nin itikifı için gayret edeceğim. Pa- turatlardan mes'ul olmalan lazım gel- da Roma yahudilerinin hiristiynnlnrı ilan ettiğini söylemez, h:ıtta ondan su
nazırlannı bırçok defa balkona çrknıa- rts, ve Londra müzakereleri şimdi tPs diği bedihidir." takbih ve reddetmeleri dolayısile, retl k ıı::yede IJ1tıt.ıetmez, çünkii, ya

ta mecbur eylemiştir. bit edilecek mülakatlann mes'ut jpti- N~vyork esham borsasında R ma hük(lmetince resmen malöm idi. hudi miifritlerı bu !ldamı mesih te-
M. Lavelln Alman mllletlne dalarmı teşkil etmiş olacaklardır. Nevyork, rf (A.A.) - Esham bor!&- T~tüs her dakika yeni liderler et- lakki c~ıyor ve nıukaddes kit: tpların 

samimi sellmları Alman hükOmetine bir usul telkin sının iş miktan nispeten az olmuş ve rafında toplanan faal nasraniler ile onda.ı hahis ve ona işaret ettiıjini 
Berlin, 

27 
(A.A.) _ M. Laval Al- ettim. Bu usul~n aletlerini. . birlikte filhakika bir milyondan az esham mu- Sen Polün zahit ve mütteki adamla- söylüyiı' ]ardı. Men,ıhem, manett,.k.I 

man radyo telegraf şebekesi için söz imal edeceğiz ki bu ~a her ıkı ~emle- amel~ .ya~ılmıştır. - ra çevirdiği lsa taraftarlan arasında hahaml:tr tar.ıfmdan k~tklunmuş-
-slylerken demistir ki: keti alakadar eden ıktısa.di. meselde- Jngıhz lıraST 3,83 dolar olarak ka bir fark gözetmemiş oluyor. Onun tur. ('ok muhterrıel olan bır nokta, 66 
- "Alman mil;etine samimi stlamla- rin tetkikini istih~af eden hır . F'ran- panmıştır. bu hareketi ile (Tertullus) un Sen sene,i•ıde kıyaru ""ulerin bu (l\le-

'th f ed . M. B . ı. sız - Alman kom16yonunun tesısi ola- Nevyork, r1 (A.A) - Bank federal p 1.. dünyadaki yanudileri isyana nahem) P taraf ıu olanlardır. nmı ı a enm. nyan ve u'!n, .. . neb'I h ahına ihti o u 1 y K dU U 
hu iki memleket mukarenetine hiınıet caktır. .. "t do rezervın k~. 1 

er 
12 
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6 
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1

" teşvik He ittiham etmesi ve nasrani- Her "' ha fs., esp~ısyben h tkt tıs 
. . . .. Vazifem.iz belki bugun mu evazı yat altın ye um azam . 0> • ? a ]erin reisi sayması, sonra onu Mı- tahri9 ettikten sonra. u nre ·e e-

e!mek emelıle Ber~me &'•Idık. ~ Bru- görilleblllr, fakat onu itmam ile ve ra baliğ olmU'ltur. Bu mıktar ş•mdıye d ın . me9lh ile bir addetm .. re l~t'r•İ< edip •tmebiklerl b!! ll ol-
"'".' ;e Kiiıilyil~ ıle ol~cak müzakere· ameli neticeler elde ederı;ek mukare· kadar hiç görülmemiştir. :;r a a,:;:;:a fark yoktur. Bu gibi mıyan bltUn Davut sDIAle•i•i de lerımızın en mesut netıcelerle dolu net için !Azını gelen anasıra iyi hiz. Yunan bank••••ın Iskonto Ryatı h tal hehl malftnıdur. ÇUn- toplam., .;, o.1larıp mesihli" davala.. 
,, · ınasını bütiin samimiyetimle temen. met etmit olaeaiız. Hakikat sahasm- Atina. rt (A.A.) - Yunan ban.kuı k: R:= :ueı Fadus ne dlhr rmda lmll olap olmadıklanna bakm.ı-
ni e~lerim . ., da ?hprak her Bdmi• i~ba ınütte~k iskonto fi1'tnu yU7.de dokuzdan Yüzde r At kşşnder Tibe.ryüsiln rapor- yaraK ı~epsini hı-~ t:ıraf etmişti. 

,t;erlin, 21 (A.A.) - 4 Saat 10,~0 d :ı olan mutabakat ve itfJat zihniyetine on ikiye çıkarmıştrr. ;.a 1 hl ~ f nlann har;keti~i mün- (Bitmedl> 
M. Laval ve Briyan ile sefir M. Fran- doğru daha emniyetli bir tarzda yürii- GDmU• naklln ihyası tekrar an rıs :!_.3 ----~ l M--aç-ka yangını 
sova Ponse, oteli terked:r~!• Frnn~ır. miic:: bu•ur..::ıc:ıfüı. görOıeblAle)cek mBI? 

1 
.
1 1 

tlçOncft taks 
~· - ~ - - - - Madrit, 26 (A. • - eyne mı e 

Uzak 
kar• 

Sark ta ki 
hadise 

İngiliz mali buh
ranından sonra 

istatistik enstitüsünün 20 inci içtimaı
na işttrak eden Meksika heyeti ruurah
hasası :reisi M. Boaroke, Meksika vıı
ziyetine kıyuen ingiliz buhranı hak-

Japon kumandanın• verilen · Mekslk•d• Allln esası yerine kındaki ihtisasından bahseylemiş ve 
emirde sul tefehhUme mey· 90ma, para esasının kebulU Meksika mali siyasetinin miltasavver 
dan bırakllmaması blldlrlldl konu•uluyor tatiline ait suale cevaben Meksika hii-

ı-tJn s~hlllerlnde Ja- Muhtelif piyasalarda kameti, a1tm ihracına dair semeresiz 
~ fil J t Jln gayretlerden sonra iki ay vardır ki, pon harp osu s er g altınt nakit mahiyetinden çıkarak ve 
Londra, 26 (A.A.) - Tokyodan Sun- Londra, (A.A) - Piyasa bugün bir yerine gfimU~ ikme eden her nokta-

day Diapaç razetesine bildiriliyor: Ons ince altın fiatini 114.9 şilin ola- dan cezri ve derin tetkiklere mftstenit 
Kabine Yang - Tu nehri ile Çln rak tesbit etmiştir ki 11.4şiUn bir te- bir kanun kabul ve tetkılc eylemiş ve 

sahillerinin muhtelif noktalanııa harp reffü demektir. Gümüş fiati de Ons mamafih istikbalde lüzum görüldüğü 
gemileri göndermek hususunu tetkik bqma 19.1-2 filindir. Bunda da 3.5- takdirde binnazariye altın mfkyasın11 
eylemiştir. Şanghay, Nankiu ve şilin tezayüt nnhr. tekrar evdet kaydini ihtiyaten muha-
Hankeunun vaziyetleri büyük endişe- . lngllterede e,ye flyetlen faza etmi~r. Evrakı naktiye ihracat 
Jer tevlit eylemektedir. Hali hazırda yUkselmege Hfladı bankasının ha:reketile çok yakından 
Hankende bulunmakta olan filo ku- Londra, 26 (A.A) - Jngiliz lirası- bağlı olan yeni naktf kanun en :ılisti-
mandanmm talebi üzerine Hirato kro- nrn kıyı.netten dil§mesi henUz dahili kt para vamtasile kredinin tevkifini 
vazörü IMzkdr limana gönderilnıi~tir. eşya urfiyafmda bariz bir fiat yük- derpiş eylemekte ve bu suretle sanayi 

Japonlar tahkik heyeti seklifJ göstermiştiT. Mekülat ve ve ziraate inkişaf vererek ihracatı 
. gelmesini istemiyorlar fevkalide Jfizumlu eşya ffatıarın· fazlalaştırmak cihetini temin etmekte· 
Tokyo, 2 6(A.A.) - Siyasi mahafll, da mahsus bir fazlalrfın uzun bir za- dir. 

Japonyanrn askerlerini Mançurf demir man hadis olmaması için mümkün o- ~İ•••••••••••r~ 
yolu hattının cenubuna çekilmek için Jan tedbirler alınacaktır. Ezcümle 1 Ta Deviren General 
emir vermekle Japon - Çin ihtlllfı- sebze fiatlerinde yüzde yirmi kadar 1 ç 
nm nihayete erdifini röeterdifl kana- bir fazlalık müşahede olunmaktadır. - John Berrymore 

atindedir. Ayni mahafil dOl!ltane bir ~~Iİİİİİİiiliilliiiili;~I •..--ı • b'I" .. külat vapılabU Londra ticaret odasının Keuyenın ı ~ muş ~. . ece:- bir tebllll 
ği fimidfni izhar etmekte ve Cemıyetı Londra, 26 (A.A.) - Londra tfea-
Ahama Mançuriye hus~t bir tahkik • • • 

. .. d .1 - hakkındaki ret odası qafıdakf tebliği neşretmış-komısyonu ron en mesı tir· 
telldnatm Japon rmmf mahafilı tara- :.ın 'Uz 1i ilze-'-- ti t 

d d i tl karşılan &1 ruı esası uı~ care fın an a emt memnun ye e - eşyNn te.limi fçfn mukavele aktetmiş 
dıfı kaydedilmekt.edir. olan bazı ingiliz firmalannm taahhüt 

Japonya ve Rusya ettikleri e§yayı, mUşteriler kambiyo 

Pek yakında 

WIENER 
ve 

DOUCET 
Konseri (iki piyano) 

yeni ve ucuz bir taksi ihdas 
edlllyor 

Bir takım gürilltil ve münaka
plarla otomobil taksileri bahsı· 
nın günün adeta belli başlı 
mes' eleleri meyanına girdiği ma· 
IQmdur. Haber aldııımıza göre 
belediye mevcut taksileri ~~ldır· 
ma yarak bir ilçüocli taksı ıbda· 
sına karar vermiştir. Kilçll~ ve 
bllylik taksilerden ıonra yenıd.en 
ihdas olunan bu Oçllncü cıns 
taksinin antresi 15 veya 16 kuruş 
olacmktar ilç numorulu yeni tak
si ile digerleri arasında mevcut 
olan mOhim bir fark da ıudur. 
Büyilk ve kliçük taksiler' bir kilo 
metrede iki kuruş yazdıkları 
halde üç numurolu takai daha 
aşağı ya:ıacakbr bu ~usus~ti 
benuz esaslı bir adet tesbıt edıl· 
memitse de yapılan hesaplara na· 
zaran yeni takıinin bir kilomet
rede kırk para veya altmış para 
yazması imkAn dahilinde görül
mektedir. Oç numrolu taksinin 
kilometroda kırk para veya 
altmıı para yazmasının töförler· 
ce idare edip etmiyeceği anla
tılmak için tetkıkat yapılmakta· 
dır. Tatbik edilmek istenen on 
kuruşluk taksiye katiyen milsade 
olunmayacak ve müteıebbi.aleri 
tiddetle men olunacaktır. Moskov~ 26 (A.A.) - Japonya se- farkını vermiye razı olmadıklan tak

firi, hariciye komiMrliğine giderek dirde, teslim etmediklerine ticaret o-
M. Lltvfnof ile görüşmü§tfir. damım dikkat nazan celbedilmiştir. 

Japon ordusu kumandanına Ticaret eşya1annın bedelini ecnebi 
Küçük Daktilo Pariıte 23 hafta mütemadiyen ıöstcrilmiftir. 
Küçük Daktilo Berlinde 19 ,, 

verilen talimat dövizi olarak ödemek için mukavele 
Tokyo, 26 (A.A) - Harbiye nen- aktetmiş olan lngllh: firmalannın bu 

reti Ma~urideki Japon ordusu kuman rta, kendileri için zararlı olacak ol
daD111a gönderdiii talimatta •cncbi -='8=-=----=--------=-===ı 
memleketlerde sui tefehhüm ho!!ulilnc lalini temine matuf hareketlerin mü
mahal vermf!lllek için Mongolistanın meuillert olan Çin ve Mongol murah
"eya Mançurinin istiklali lehindeki haslannın bu yakınlarda Japon . ku
herhangl bir harekete müzaheret etme mandanmı ve konsolosunu bu hususta 
mesi ve bu hususta. hiç bir müzakereye istimzaç ettiklerine dair bir şayia çık
girişmemesi IUzumu bildirilmiştir. ması Uzmne bu talfmatm gönderilm,._ 

Mon.roli&taa ve Mançurinf n istik· sine lüzum görillıafl§ttlr. 

Küçük Daktilo Atinada 3 ay ., ,, 
MARY GLORY ve JEAN MURAT tarafından temsil edilen 

" " 

Küçük Daktilo 
Şehrimizde de senenin büyOk muvaffakiyetlerinden biri olacak

tır. Çarıamba akşamından itibaren GALA olarak 

M E L E K sinemasında 

[ Ust tarafı J ln<:i syaıfada 1 
Muhtar llo7ln namzetlerl 
Ortaköyde müsahip sokağında 

Ahmet Muhtar Beyin ~amıetleri 
ıunlardır: 

Doktor Fahrettin Kerim, Ec-
zacı Betir Kemal, vali muavini 
Fazla, tliccardan Ahmet Niyazi, 
Bona komiseri Adil Beyler. 
Zarife hanımın namzetlerl 
Şehzadebatmda Bozdoğankc

merinde Zarife HOaeyin hanımın 
namzetleri: 

DarOttafaka lisesi mOdürn Ali 
KAmi, lstanbul maarif müdilrll 
Ali Haydar, tarih encümeni aza
sından MOkremin Halil, avukat 
Ferit Davut, su mühendisi Bur
hanettin beyler .. 
Zekerlyya Beyin namztdlerl 
KHımpaıada binbaıı mütekıı· 

idi Zekeriya Beyin gösterdiği 
namzetler: 

Cerrabpaıa başdoktoru Rüşlll, 
muallim Sı.lih Murat, komisyon· 

, cu Fikri İsmail, müderris Nime
tulla, lstanbul valisi Muhittin 
beylerle Kadınlar Birliğinden LA· 
tife Bekir hanım. 
Muvaffak Beyin namzetleri 

Sultanahmette KabasakaJda 
Muvaffak Beyin namzetleriı 

Avukat Saadettin Ferit, Feyzi· 
ati lisesi müdürü Hıfzı Tevfik, 
Bakteriyoloğ ihsan Sami, Tık fa
kültesinden Ethem Akif, sabun 
tüccara Niyazi Memduh beyler .. 

Necip Ali ber gitti 
Bir teşrinievveJde Bükreşte 

toplanacak olan beynelmilel par
lamentolar konferansma Türkiye 
namına mütahit aza sıfatile iş· 
tirak edecek olan Denizli meb
usu Necip AH bey dün şehri· 
mizden Romanyaya hareket et• 
mittir. 
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Adanada tiyatro 
hareketleri 

• Bl;1hı11 grup ,. un ikinci 
müsamerdsi 

.__~A_m __ a_t.~o_··_r-:-l~e--r~_i ç~i n--~-' ı ( Gen çil k J 
Tercüme ve tertip eden: ti büyüktür. Bir artistin tesbit oldui-- Yu··ksek mu .. hendis mektebı· talebe-
Nurullah KAzım nan vakitte provaya gelmemesi 

Bu notlhr : Dr. Rocbard Mayr, Dr. ğer arkadaşlannın zarar etmelerini SİDİD ihtifali 
1 

Hans Pikesck ve Prof. Robort mucip olur. Rejisör r.ıpıl~n pro-1 
Velter'in eserlerinden tercüme valan kafi görürse artık eserın tem-
edilmişclr. silinde bi:r mahzur yoktur. Bun· 

Mühendis mektebi dördüncU sınıf talebesinden Kemal beyin irtihali 

AlllATôR SAHNELERDE BiR müteakip rejisörün iştirakı1e ldan 

1=~P muhitinde büyük bir teessür uyandırmıştır. Kesil bir talebe kütle-

ESER NASIL OYNANIR? heyeti bir müsamere programı hazır-
Evvelemirde edebi heyet matbu Jar. Müsamerenin günü saati tesbit 

veya gayri matbu, telif, tercüme veya olunur. Müsamere programr ama. 
nakil eserleri toplar ve tetkik eder. tör sahnelerde idarecilere tevdi olu -
Eser rejisöre tevdi edilir. J(ejisörün nur. 
de muvafakatini müteakip biı srı:a İdare müdürü tesbit olunan prog
numarası ile sıraya girer. Rejisör ram mucebince davetiyeler tertip ede
ro11eri tevzi eder. Bir hafta zar. rek onlan tab'ettirir ve cemiyetin aza.-
fmda her artist ro1Ierini yazmağa 
ve ezberlemeğe mecburdur. RolJe- lanna ve dostlanna tevzi eder 
rin tevzi olunduğu gün rol sahiple- Eser OYnanacağından iki 
ri tarafından bir okunma provası üç gün evvel rejisör ese-
yapılır. Bu provada her artist e- ri son bir kere daha okur ve tesbit 
serdeki vaziyeti yakinen anlar ve ettiği mizansen ve giriP çıkmaları 
dolayısile ro11er çabuk ezberlenir. eser Uzerinde altlarınt kırmızı ve- Kemal Beyin mezarında mUhendls mektebi tal6besı 
Provalann profesyonel sah.nelerde ya mavı kalemlerle çizer. Bu SU· 

olduğu gibi her gün öğleden sonra retle kondüit bu ınfzıınsenlerl tem· si tarafından ölen gencin mezarı başında çok samimi bir ihtifal yapı1ara.1C 
olmasına imkan yoktur. Amatör silde daha kolay ve daha çabuk far- mektep idaresi ile talebe tarafından hazırlanan çelenkler konulmuş, nu-
bir artist maişetini hununla temin keder. Rejisör her eser için. ~mumt toklar irat olunmuştur. 
edemiyecefri için vakti müsait de· büyük bir liste tanzint etmeJıdır. Bu M 

~ _..ı oktalar Usabakalar ba!llhyor 
gvı"ldı'r, Bunun 1'1.>ı·n okunma provası- listede bulunması icap euCll n k "T ~ Me teplerin açılması münasebetile 
nın yapıldığı gün rejisör arkadaş- şunlardır: sınıflar arasında spor ekzersizleri baş. (İstanbul mahfeli) namında yeni 

Yeni bir tiyatro grupu 

larile beraber prova günlerini ve sa- 1 - Rollerin tevziatı, Iamıştır. Gençlere muvaffakıyet te- bir tiyatro grubu teşekkül etmiştir. 
atlerini tesbit eder. Amatör artist- 2 - Dekor krokisi, menni ederiz. 15 teşrinisanide faaliyete geçecektir. 

Y. Ayhan Beyin sarınede iki yüzü ]erin bu tesbit olunan giin ve saat- 3 - Rol sahiplerinin oyunda yapa. 
terde proval:ırda bulunması icap caklan makiyaj ve ku1lanacaklarr · 

. Türk. ocağı sinemasında verdikle_ri
1 
eder... ~ukar~a da. ~ikredil?iği gibi elbise, eşya ve levazımat, Bir perde· 

ilk temsil ile Adana muhitinde derın amnto,. hır artısı ıc~ın vakfın kryme- 4 - Sahnede kullanılacak mobil- ilk komedi 
bir takdir ve teşvik havası ayandı- , ·~ . . . . . . . ~ ya, eşya ve levazımat. 

AVUKAT Yazan: 

H. B. 

ran ve çok fazla rağbet kazanan (Bi·IŞeref~ekıd Jı:me~ 11: .. b~pı)e;ın kEn~e- Temsilde rolü olan her amatör ar· 
zim grup) gençleri yaz gelmcsı do·ı °:. arasDınaha 'kiço_ duy d bark gdor- tist temsilden laakal iki saat evvel [Geçen sayımızdan mabaac] Mehmet - baş üstüne beye .. 
layrsile muvakkat bir tatil müddeti. dille. a ı nchı a ım t~' u . a ar_ sahnede bulunmalıdır. Bu iki saat BEŞİNCİ MECUS fendi bir daha gözüm açık uyu-

. . 1 1. Bu üç aylık fasıla muvaffakıyet er ama ore nasıp ol Mehmet yalnız rum. 
geçırm:!,d~·c ır.gençler boş durmamış · mryacak bir şereftir. Enver bey rolü- zlaı:tında temsilde giyilerek elbis_e- Mehmet - (Kendi kendine) gör - Ali Riza - Ne dedin? 
zaman ·· k dikk ti' ·· .. ü d en ve eşyalan aksesuardan temın 
ıar, kışm verecekleri eserlerin prov:ı- nu. ço .. a 1 • v~ pur~ z oyna ır dün mü avukatıığr işte böyle olur. De- Mehmet - Hiç yani bir daha 
Ja.nna "alıcı.mışlardır. Nihayet ikinci lkı aktor rollennı Hikmet ve 'l'a- etmeli ve makiyajJarını yaptırma- .. .. 

3 -s l" Ed' b 
1 

. te .
1 

eki ğa başlamalıdır. yefendi gelince kimbilir ne kadar se- gozüınu açarım. 
müsamerelerini ilkinden fazla bir at 1R. e~ ~r ıs nı en ş 'ide oyna- vinecek. Hem o bana sen bir şey bil· Ali Riza - Dedi~rlı~:ıllP- şe-
kudretle temsil etmişler, daha çok dılar, hıç aksa,madrlar, fazla lıeye- AMATÖR BiR ARTiST NASIL \ nıezsin derd,i. Görsün bakahm o mu ya. ferlik neyse. Gelen ,iJ..e~1~~ mı? takdir kazanmışlardır. ( Bizim grup) c~~a ka~ılmad~n söz söylediler. ~olle- OYNAM_ALIDIR! pamıy'ôr ben nii (Yirie koltuğa" eSki Mehmet - Bir yaliuelı geİdi. 
b ik. . .. ameresinde Ezher ze- rını tabu ve gazel yaptılar. Aynı kıy. Amatör bir artist sahnede her vazi-ttc uzanır .. ) Ali Riza _ Ee ... 

u ıncı mus tt 'k" l b l d · d'w• .;-
ki be · dıgı- (Sekiz kişi arasında) me e 1 1 ro yapan u genç er en Ta- şeyı unutmab sahneden içeri gir ıgı ALTINCI l\fECLlS Mehmet - (Kendi kendine ae-

yın yaz ı lAt Ed' 1
·A •• •• d k k. d ., · · ı· · · temsil etmişlerdir. Pi- a • ıp IJ':Y - goruyor u 1 - ar- an · e bütün elem, keder, ve aşkrnı o Mehmet_ Alı" Rı'za ne baAladı) beyefendi yine ba!ll.ı· 

ısım 1 pıyesı d d d h · · 1" ü :r :r 
· kah anı Ayhan beydi. Do- l•a aşın an a a ıyı ro un anla- an için unutmalı y::ılnız ve yalnız ro- Ali Riza - Mehmet görhez. yalım mı? 

yesın ram B' külh be r· .. ıı. ' lii 
w ş f · esinde herkeste derin mış. ır an Y ro unu afoız nU düşünmelidir. Dalgındır. Yava.!11.ça Mehmedin Ali Riza - Peki peki sustum. gan ere pıy b kl il . b" k d l :r 
bir k!tdret izi bırakan Ayhan bi!y bu Bey e en. mı.:en ır . u ret e oyna. r Alt taraft arka sayıfada l yanına yaklaşır. Yüksek sesle Anlat. 
iki f · esteki muvaffakıyetilc da· dı. Tam bır kulhanbeyıne yakışan ta- •abah 11.erifleriniz hayır olsun. Mehmet - Hah .. şöyle bir ya-

ncı pıy k ·ı ıı- .. :r 
ha çok takdirler kazandL O, taına- vırlan _ve. ~nuşması ı ~ :ap ~t rol~ VAKJT Mehmet _ (Birdenbire yerin- (Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

mile rolüne intıbak etmiş ve oyna- çok beğenıldL Sahte ikı munekkit <ı den fırlar. Ne söyliyeceğini şas.ır· 1 . I 
. · N t ff" . - G h fta dığı rolü hakkile kavramıştı. Er- rollerını yapan . evz~ ve useyın ~ışbr.) Şey teşekkür ederim efen· eçen a ki bilmecemiz 

tuğrul Muhsini müdafaa e:lerken beyler ~e rollenni iyı kavramışlar- Gen çlı· k Sa yıfası , dım G 

ta ··,.ekten gel"n samı'mi mı'idafaa- dı. Bılhassa Nevzat bi!y dalıa ser- • . R' M JI h S b'' eçen haftaki bilmecemiz (Mil· 
yuA "" Alı ıza -.f aşad' a · en oy· rekkep balığır) idi. Bunu karilerimiz: • 

sı ve sahte münakkitlere lıaykınşı sa- best söz söylüyordu. Müsabaka kuponu le mMi ifhayı vazı Eed~ ıyorsun. b den pek az kimse ha11edebilmiştir. 
natır ve san'atkarlan sevenler tarafın- Umumiyet itibarile gençler, se- • e met - ıyorum ya ey· Halledenlerin takdir varakalarını 
dan şiddetli ve sürekli alkışlar to,ıa- yirciler üzerinde rnuvaffa,kryetli bir [ 28 Eylül 1931 ] fendı. . • aldırmaları. 
dı. tesir bıraktılar. Dekora fazla ehem- Ah Riza - Ha edıyonnuş bak -r::===========;;;;;;-

Ayhan beyin arkadası ve onu k;ı_. miyet verilmemişti, bu belki de vcsa- ismi---------- yahu sen uyuyorsun birisi gelip 
lemile müdafaa eden ~azeted rolü- ı itin noksanlrğmdand1. "Bizim. gru~,, ı Adres baksa avukat bey uyuyor diyecek. 
nü Ezber Zeki bey, kusursuz oynadı, gelecek hafta Mahmut Ye-san beyın . Eğer gelen de bir açık göz ise ta· Yeni bilmecemiz şudur: Anası kı-

Yeni Bilmecemiz 

kendisini daha terakki etmiş bulduk. (Mak:ı~~!) isim]j dramı ile Ezher Zeki marn burasını toparlayıverir sonra. zınm iki misli yaşta babası anasından 
) Bilmece halll ----- M h t K b km b ıo f Söz söyleyişi iri idi, jestleri mii- beyin bir perdelik (Hacı ile Hoca e me - usura a a e- yaş azla hepsinin birden yaşı bir 

kemmeldi. Diğer gazeteci roliinü oy- isimli komedisini oynryacaklardır. Şim j yefendi dalgındım. asır olursa herbirinin yaşı kaç olur. 
nıyan Enver bey bizde hayretle ka· diden muvaffakıyet dileriz. j Ali Riza - Bu seferlik neyse Bilenlere birer takdir varakası ve-
:nşık bir takdir uyandlrdı. Doğan Yazan: Sııflör bir daha gözünü aç. rilecektir. 

1 
Tefrika 

No. :17 üizn Kuvvetler icin~e 
Tercüme 

eden: 
Do§ an 
Yıldız 

Mazur avdet ediyor 
- Varşova ile Piliza arasındaki 

bu uzun mesafeyi, yolun emin ol· 
mamasına rağmen tercih ederek bura· 
ya nas:J geldin Mazur? 

- Bu emir o mankafadan vaki ol· 
du. Malum ya o buradaki Alman
ların :thvalinden haberdar olmak 
istiyor! 
. _ Şu ha1de Şuşkin ile görüştün 

öyle mi': •. 
_ Ne demek beni bizzat kabul etti. 

Mazur yüzünü buruşturara1t gülü· 
yordu. Verdiğim ufak habere çok 
memnun oldu. Onu bu kadar mülte
fit görmemiştim. Gel güvercinim, 
git arhdaşım diye bana içki ve siga· 
ranın en alasından ikram etti. Bir 
miktar da- ne kadar tahmin edersi
niz? .. 

- Bin ruble verdiğini talunin edi· 
yorum I 

- Çok fazla tamam iki bin beş ytiz 
ruble?" 

- Enfes böyle bir kazanç sahibi 

' olmak ben de isterdim. 
- Sizin elinizde kasa var efendim. 

Mazur gıpta ile söylüyordu. Siz iste
diğiniz kadar kazanabilirsiniz bahu
sus casuslardan da yüzde şu kadar 
a!dın~z mı tamamdrr. 

Doğrusu Mazura ne cevap vere
ceğim i şaşırmıştım. 

- Kasa ... yüzde şu kadar .. Sen ga. 
Iiba çıldırdın Mazur bir Alman zabi
tinden bunu limit eder misin? .. 

- Fakat miralay bey sizi hilmem 
ama, Rus zabitlerine bir miktar ''er
mek mecburi:retindeyim. Bunclan 
başkasını bilm<>m, nitekim bı. defa 
da üç yüz ruble vermek me~buriye
tinde kaldrm. 

- {'\y1e mi? .. benim hisst>me ne ka. 
dar a},rdım? 

:Mazur eJini cehine soktu. bir d":o-te 
kftğ,t para rıkardı. Takriben heş yüz 
ruble ~arlardı. 

- Rnna rfü;yet vermek İ!!tiyor-

sun Mazur öyle mn Rü~vet için ölüm 
cezası olduğunu bilmiyor musun? 

Mazur taaccüple Yüzüme bakryor
du. 

- Miralay bey b1Jiyorsunuz ki ben 
bir fenalık k3stetmedim. Ben her 
iyiliğe mukabele ed~n bir adamım da 
ondan? 

Kendisini yalmı terkettim çıktım. 
Kendisine bir ders~ ibret vermek .isti
yordum. Mazur kt"n<li kendine: 

- Almanlara karşı müteyakkız ha· 
reket etmeli diye mırıldanıyordu. 

Mazurun tercOnıeı halinin 
mabadı 

Mazurla birlikte otomobille Gcım· 
bin istikametinde hareket ediyor· 
duk. Bu uzun mesafenin hoş geçme
mesi için Mazurun, kendi casusluk 
hayatından anlatmasrn1 i-ıtedim. Şo· j 
förün vclk1f olmamasr kin Mazura 
yapacağı vazifeden bahs;tmek istemi· 
yordum. 

Mazur hikAyesine Avusturyalı-

ların Przemysl kalesinde ki fotoğraf
çılığından başladt. 

- Orada a~kerler ve zabitlerden 
ibaret oldukça fazla mil,tarda al"ka
daş tedarik etmistim. r\7 para ile 
güze] resimler ve çok parıl ile cehij 
dolu adamlar elde ettim. nenimle 
~abşanlardan birisi bir çavuş idi. 

tık maJUmatı bu adamdan ahyor- tanıyordum, kendfsile 
dum, bu adam kadınlara bir türlü 
para yetiştiremiyordu. Benim için 
duhulü memnu ormandaki esrara a
it birçok resimler getiriyordu. Za
bitandan tanıdıklarım bilrniyerek 
bana birçok Avusturya ordusu hu
susatmdan bahsediyorJardr. De
dim ya efendim para, şarap, kadın 

hepsini temin ediyor. Böylece temin 1 

olunan bu iş kolay kolav ml'Ydana 
Ç'fkmazdı. Eğer çavuş fazİa pa;a sar
federek nazarı dikkati celbetme

23 
evYclce arka-

seydi. 
Kale zabitanından birisi bana 

~avuşun hapsini habeı verdi~i za· 
man ben firara vakit bulahilnıiştim. 
Sekiz hafta sonra tekrar Viyanaya 
bir eve şoför olarak geldim. Yüzüm
de fotoğrafçı iken kullandığım saç 
sakaldan tabii esel' yoktu. Benim ::l

damlarımın beni kendilerini ziyaret 
ettiğim zaman tanımamaları mükem
mel tebdili kıyafet etti~inıe bir dt'lil 1 

idi. Bu defa daha miişkül bir va. 
zife üzerime almıştım Kalede mo
bilye tamirine gidecek ve bu suretle 
kaleite lazım olan cas,ı:oılu~umu ifa e
decektim. 

Kale zabitlerinden bir rnüHi.zim 

daşhğ1m vardı. Bu işler için bu mü
Hizimden istifade edebılirdinı. Ken-

disini ikametgahında ziyaret ettim. 
O da beni tanıdı ve memnun oldu. 
Fakat ben çavuşun akibetinden hiç 
bir şey sormadım. MüJazimle oldukça 

içtik. Mülazim sarhoş olm.ağa başla
mıştı, bir araJık çavuşun benim ta
rafımdan iğfal olunmasn1dan ve ben
den şüphe etmiş olduklarından bah
setti. 

Mülazim Çekoslovakyalı icli. ('ok 
az parası vardL Bu iki nokta k _ 
d 
... ı.._ • en 
ısını IA'Itlm işlerime elverişli bir a-

d.am olduğuna ispata kafi idi. l{endi
sı.ne sehavetle birkaç yüz kuroıı ver· 
dım. Ve hafif bit surette Avustur
Y~ ~ü~umetine küfre başladım. Ba· 
hıs ıslav ittihadına intikal etti. Rus-

yanın aslen islav olan çek miUdi· 
ne yardım erleceğinden bahsettim. E
sas meı::eleyi keıı disine açmalc isti
yordum. Fakat emniyetin temini 
için mülazimi tanımak lazımdı Ken
disile çarsamba akşamı görüşmek 
iiztre :ıyrılrrken daha yüz kron a
vucur.a sıkı~tıı dım. 

(Bitmedi) 

1 



- 6 - VAKiT 28 Eylül 1931 

Amatörler için Loyitcorç, amele fırka- 1 KADIN SPORLARI . 
~~~~:~:afı ~:~~!: ;~;ir;;;'i:g~ ka- alınacak ! Spor alkış için deg" il 

daı- yüksek ve tane tnne söylemesi sına ' 
JAzımdır. Oyun esnasında seyirci- • t•f d • • de 
]ere arkasını dönerek kouuşması Loyltcorç razı olursa amele ona lırkala- IS 1 a e ıçın ır 
seyirciler üzerinde ~ok fena tesir hı- llğlni ki b ti f 

1 

rakabilir. Artist mümkün olduğu ka- rtDlD )fder Verece er, U Sure 0 D• 3 -
dar temsilde ) ilzünü seyiuilere ve- gllterede U.ç fırka yerine iki fırka kalacak! Kadın sporları ve hanımların çamurda nasıl koşulacağını da biraz 
rerek konu<jmahdır. Oyun esnasın- beden tubiyesi hıkkındı üstat öğrendik.,, dedi. 
da artistin ~ulağı söyliyec~klerini Londft1nın Evining Neus ~azetc,piısurlen ile beraber bir dehadır. l\luha- Selim Sırrı Beyin nrdi~I kon- MağlQbiyeti bu kadar serin kanlı· 
almak için suflörde. yapma!ıı icap tara!mdan ,·erilen malumata göre tn. fıu:ak!rlar ite deha sahibi adamları konfer'n~ın bir kısmını e\'clki !ıkla kabul eden genç zabitin itidaline 
eden hareket ve jestler için rejisör ve giltere amele fırkası Lloyt Corcn mü· istemezler. Sonra Luit Cörç. radl· ır;ün 'Ve diin ne,rftmlştik. Hu hayran oldum. Mefer sporda maç yap-
kondüitte olmalıdır. racaat ederek amele fttka~nın liderli- kal çiftçidir. Onun için muhafazaklr- gün de son kısmını Jercediyorur.: mak, herçibadabat galip gelmek mef· 

Eserin munffakıretle oynanma."' ğine geçmesini ist~-•İı}Ur. Luit Corç lar onu aralarına alamazlar. Luit Corç Üç beş hanımın bazı sporl:ırda mfü,. küresinin yanında, koımaktan, düşüp 
için artistlerin komeiii ve piye~ oy- hastal~~ı .. dolayısile m~lli knbinenin muhafazaklrlarm hepsinden mukte- tesnn bir kabtliyet göstermesindt>n bir ka1kmaktnn zevk almak mefkQresi _de 
nıyanlara göre iki grupa ayrılması te~k~ulu esnasın~a gbsterilen maliye- dlr olduğu için, bunların ôna gUvtn· şey çıkmaz. İ9ta.ııbul gibi en az otuz varmış? 
munfıktrr. Bu suretle komedi oynı- te ıştı~k edememışti. melerine irnk!n yoktur. bin gen~ kın slnestnd~ taşı)·an bir şe- Bu akşam spora heves eden genç h:ı· 
yan bir artist daima komedi ile meş- Luıt Corç ıtmele f ırkastnın iş bn- .. 0 halde Luit Corç bu ün ~ubnt hirde be~ bin ktzın vücutlarının kuv- nrmlara bazı t&\"Siyelerde bulunmak 
gul olur; yalnız piyes oynıyan bir ar· şı~.da bulunduğu zamanlar "meleye bulunuyor acaba kendisi :u serbt&ti· vetli, ~~vık, ahenktar bir surette isterim. Yücudünüzti ytprandıran, 
tist daima piyesle meşgul olurs:ı do- muzaheret ederek muhafa:zaklrlımn den na~ıı İstifade ~decek? teşekkUl etmiş olması, beş bin kızın kalbinizi yoran, sinirlerinizi bozan 
Jayısile eserlerin nı\ivaffakıyeti ameleye karşı muvaffak olmamalarınn ' ··, h . . . b '"

1 
.
1 

b' vasat derecede yüzebilmesi, koşma, ~porl:ırdan içtinap ediniz. Binici· 
. hizmet t • i d 1 . Ame e mu aı rırı u sua e =-arı ı ır 1 1 t ht d . . • . . bir kat daha fazlalaşır. Bir artlstın e mış se e onun ame e Jıd.r- . 

0 
bil U d dtğ· L at amaları usu a ın a yapma- lik, tenıs, kiırek, yüzme, bısıldet 

komedi ve piyeste aynı derecede mu· liğini kabul ~trnKi ~ok şüpheli görün· ~ev~p venyor. b ~un t n ~ d 1 u- sı, be~ bin türk hanımının biltün va- disk ve javlo eskrim aporlannda i
vaffak olmasma hi~bir surdle im • mektedir. ~t o~cun ~~I ~i nutk: b~~e~~ h~ 8e; sıtaslZhklara rağmen ,·ücutlerini her tidal ile hareket ediniz. Vöcude ait 
kft.n yoktur. Profe'syonel sahnelerde Amelenin Lult Corç ile ~maı tdtrek .:t e erse.~· e.bne pel uyu ııme gün sudan geçirmesi, çok şey ifade mümareselcr ve idmanlann gayesi 
bile yalnız komedi nya yalnız Pİ· ?nu liderliğe ı~irmek iıtediklerfne da· 1 a ederefın en 1 :ırctt r. .. .. eder. Artık ferdi şerefleri bir tnrafa terbiyedir. Efer bu terbiye gayesini 
yf's oynıyı.ın artist:er diğer arka- ır \'ukubulan netriyat ifıerine Luit B~ da ameJenln. Luf~ ~orçt~n h~yuk bırak.malı. Terbiyenin ıi!temini de· daima gözönünde bulundurursanız 
dtaşları arasında tenıayüz etmi,ler- Corç keyfiyet( tekzip ~tmek istemi~e bir h.~z~et bekledıklerını . ~CS:St~ny()r. iiştirmeli. Varsm gençler yüz met· hem vücudUnüzün kudret ve kune· 
dı r, Amatör artistlerin bir münek- de E,·ening Neuz gazetesi IJuit Coıcun B~tun bu_ malOmatı bırıbırıne ek- reyi 11 saniyede koşmasın, ,·arsın ya· ti :ırtar, hem de ahJAken yflbelini
l; idi bulunmalıdır; çünkü bir amatör amele fırkası tarafından v~ku bulan lediğımiz takdırdt nrı~acak netice nşlarda, birinci çıkmasınlar. var. nir. Suzan Langlen gibi mtiateena· 
artist tenl,it ile yük!"elebilir. Bu teklifi reddetm~i üzerinde ıMar etmek- şudur: am onlan klmee alkışlamasın. Fakat lan nümune almayınız. Kendmi 
münekkit ~yirciler içinde oturup tedir. Hatta Luit Corç bu teklifi ııAY· Amele, Luit Cor~ ile fırkasındaki onlar yaptıklan §leYfn ne olduğunu, mükemmel bir hale getirmek istiyen 
arkadaş!annın ,·erdiği te.msili sey- ri müsait bir suMtte telakki etmemiş taraftarlarını kazanmak için onun· onu niçin yaptıklannı, ilerde ondan insanlann ömeie ihtiyaçtan yoktur. 
retmeli ve evvelce yaptığr rollerle bulunuyor. la anlaşmak ve fırkalarının liderliği· ne istifadeler beklediklerini. miJlete Sporu yolu ile yaparsınrz VÜCU· 
yeni vnptığı roller aracııındıt mukll· Ayni gazetenin ,·erdiği malumata nf ona vermek istemektedirler. Luit faydalı bir insan olmak için ne yol- dünüztin tenasübünü, dirilitfni, çe-
yese yaparak tahriri bir tenkit ha- göre Makdonaldın amele fırkasından Corç bankerlere hücum eden nutku ile da hareket edeceklerini öğrensin· T'ikliğini bGtUn manuile ıençliği-
zırla},P rejisöre te\•di etmelidir. ayrılması fırka liderliğine geçen sabık bu zemini hazırlanuş bulunuyor. Ba- ler. ni çok zaman muhafaza edersinir.. 

Tenkidin bitara(ane olması iabi- hariciye nazın mister Henderson, Ji. nunla beraber iki taraf arasındaki an· Geçen sene lstanbulda beni çok dü- Öyle olmaz da, kendinizi hırsa kap. 
idir. Rol ~ahihi artistlerin !!ah- derliği Luit Corca vermeh taraftar bu· laşmak mutlaka Dnu liderlife getir· şilndilren bir hadiseye şahit oldum. tınrsanrz, birinci çıkmak sevda~ma 
nede oyun l'!"nasında tenkit edilme· Junuyor. mek şeklinde tecelli edemez! • .,, lsTeçlilerin ikinci Oskar nammda düşerseniz, belki birinci olursunuz, 
leri hiç de doğru bir hareket olamaz. Mister Hendersondan sonra antele Belki de bu itilaf önümüzdeki lnti- bir mektep gemisi lıt&nbul limanına belki alkış toplarsınız, belki şöhret 
Çünki.i k'msil arnsında yapılan ten- arasında en büyük nüfuzu haiz olan habatta ekseriyet kazanmak için milf" gelmişti. V&ktile onlann memleketin- kazanırsınız, fakat çok korkarım ki 
kitler artistin kuV\'eİ maneviytsini sabık dahiliye nazırı mister Kl:ıyens terek faaliyet şeklinde teceJlj eder. de ya§amış oldafum için bir hafta slhhatinizi ve ahllkım%ı zedelefai· 
kırar dolayısile .. artist. .ga~·ri ihtiyarı liderlik makammın Lult Corca tev- Çünkü amele kavvetıerile leberalle- kadar dnam eden m~fe~etlerinde he niz. .. .. .. .. .. 
fena oynar. B~yle hır .~~.zıyf't karşı- cih olunmasına taraftardır. rin kuvvetleri birleştifi takdirde bun· men her akşam zabıtlenlc ve kadet- Eğer t;por vucudunuzu guzelle~ 
sında kalan hır amatorun y~p.ac;ı~ Amele fırkasının diğer erkanından lann galebe ihraz edecekleri n muha· lerile beraber bulundum. Bir akşam tlrmiyor. ciğerlerinizi kuvntlendirmi· 
yeglne <:are reJısoru~ !enkıdınden bir kısmı eskiden Luit Corcu scYmez. fazakarlan mailftp edecekleri muhak- bir genç ınüli.zim bana habcriniı var yor, iştihannı soğaltmıyor neşeni· 
başka kimsenin tenkıtlerıne kulak 1 di F' k t d ·ı·b 1 k ktır: mı sizin bir spor klübünüz bizi ma~a zi arttırmıyor, sizi hnJiık, nazik, 

ğ k k 1 1 kl 1 .. .. er . a a geçen ay an ı ı aıen JU· a . · .. .. 
asmıyarak so u · an ı ı n ro unu "t C h kk d k" t l"kk"J d W• davet etti. Biz de memnuniyetle ka- becerikli çalışkan. güler yuzlu, ha-
oynamağa deYam f'tm~sidir. 1 eğorbç al ınt a 

1
B e at h 

1 
erUlil egış- ô. R. bul ettik dedi yırhah bir hale getirmiyorsa yanlı~ 

m e aş amış ı. u a avv n se- · . . . . 
Kış mı eeldl? bebi Luit Corcun geçen ıuhatta irat Til k y d ti JCp. .. - İyi oynar mısınız? ıdmanınız var yoldan gıdıyorsunuz demektir. Çü11-

h · ettifi şiddetli bir nutuktur. Luit Corc; r • UDBD O& 0 •- mı?. de~t.m. k~ spor <ıia eqafı lll ecletı bir vasife-
neylhaney~ g6re daha epl bu nutkunda dünyadaki buhr an mes- Gilldü. dır. 
n [Ü~t tırafi ı inci S&)ıfıdı] B lk' d" t k ;;;;===========~-sıcak gUn görece§lz uJiyetinin mühim bir kısmını bıtnker· . . - e 1 or ay var araya çı· -- , • • ı 

Bu sene sonbaharın ilk gÜR· )ere yüklemesi "' onların peşinde Tür~ m~lletinin. setlmlarını da bıldır· lap koşmağa fımt düşmedi. Hiç de Polla Hllberlerı 
!eri soi{uk bir kış havasile baş- koştukları mali menfaatl~ıir. dünn- mesmi rıca ederım. Bunu. pek )akında iyf oynamayı:ı! Ay tutuldu diye 
ladl. Boğucu sıcaklarla geçen t . tt·g·. . .. .1 m ı'dı'r · bizzat da yapmakla bahtıyar olata· - O halde bu maçı yapma5an1z •• 

yı muz arıp c ı ını so\ e e~ . • ı ı hl d 
bir yazdan sonra havanın bir· Luit Corcun bun n~tku amelt'' İ son gım. . daha iyi olur. Sizi davet edenler Slllh allın ar 8 •Y n • 
denbire soğumasi, tatlı bir son· d h t t f tL · Türkiye ile Yunanıstan arasındaki bizim futboJde en fJerde olan kliip. takibat yapıhyor 
bahar hayatı yaşamak istıyenle- erece oşnu e m ş münasehatın inkisaft için ittihaz etti- Jerlmiz~ndfr Korkanm sizi yener- Enelki gece ay tutulUfU •a-

lngiltere ahrnrının lideri bu .nut- g·imiz esasın ku~etli olduğuna emi- l•r ve mahcu.p olursunuL Doğrust! rasında ,ehrin birkaç semtin. de 
rin hayli canını !"tkmış o!sa ge· k d h k l t f d tak "' k ı fı d J•h un a an er er ara ın an ·ıp 0• nim. lki tarafın gösterdiği 11aminıiyet buradan dayak yeyip gittiğinizi hiç bazı imse er tara n an 81 • 
rektir. Sn~uk ve yağmur kaç lunnn usulün memleketi felılkete gö. buna kat'i bir zaman teşkl etmektedir. .. ı·· t ez. Bari hiç oimazs:ı atılmıştır. Bu mana11z hareketle 
gündür devam ediyor. t'" d "ğ"" U .. l d'kten sonra mal' l gon um arıu c m l" lik d 1 b 

~w~ u un s~r. e ~ • . ıyec • Hükumeti esnııaında bu kadar mesut ıiz de bizim bahriye gençleri ile kar-- po ıs a a ar 0 muı ve azı 
Rasathanenin verdiği malüma· Jıgın sana~. ın~ışafına tabı. ,ol~~-•ı hadiseler netkelendirmit olan tlos- şrlaşsaydınız. kimseler hakkında tahkikata 

ta glSre bu ıon hava tahavYülü· yoksa sanayı ıhkışafının mahyecıhge tum M. Venizelosla geçen sene Anka· ld • batlamıştır: 
ııfi vOcuda getiren haYa daJga· tabi olma~11 icap ettiğini miidafaa et. rada imzalamıt olduğumuz n haki- Mu~atabım gen~ gU n. Bu arada Samatyada Omer 
ıının sahası gayet geniştir.Islan· miş, bu ı~e muhalif bir siyaset tutan katen tariht olan ftf)afnamelerin. Ati· U:-1 Bı;. koş~ak hı.çlnk fırsı;t arıy:r~ı. atlı 16 yaşında bir çocuk Feri-

bul bu sabanın merkezi el rafından bankerlerin itimada JAyık olmadık- nada bulunduğum sırada teatisi be- Y e ır vesı e ıç 1 açını ır lmık •. b5: kiSyünde Veli ve Süleya'ıan İs· 
h. · d w • b ıa .. 1 • ti • terlerse on gol at91'1\ ar, e ver r ı ı-

mu ıtıne ogru geçmış ve u rını soy emış · nim için hayatımın en bahtiyar bir anı ı:e koşmak fıl'83tını ,·ersinler minde iki kişı silih atarken ya-
aebeplc de hararet dereces~ ol- Bugünkü amel.e fırkasının mütale- olacaktır.,, Maç oldu · ve sıfıra karş; dokuz kalanmışlardır. Bundan ~qka 

. dukça dft~müştilr. Fakat onil· ası da b~nda~ ıbarettir. Amele fır- Muhabirin, Mübadillerin hn iki rol yiyerek mağldp oldular. o ak- Kasımpaşada koltukçu Dıkran 
mUzde epı sıcak geçecek gün kasının mürevvıcl efkln otan Deylf memlekette seyahat edip edemiyecek- beni ·ı . d çay:ı da isminde biri de ıilih atıldıtı 
vardır. Ileraldm dediklerini şu şekilde hula- leri sualine kartı Batvekit •u cevabı ptm ttil ıene "~emı erınül! ·m wu··ı~ sırada Bahriye caddesinden ge• .. . .. -·--···----------== d b'l" • ·y • Y ve e er. ~nç m öZI • ................................................... _ sa e e ı ırız • k · b" k 1 k 

hudi geldi. Bir kadından davası .. .. .: . • .. 
1 

vermiştir: rute anlatıyordu: .. Ah neden hulun· çer en serserı ır urtun a ar• 
varmış. Avukat tutmak istedi ben Il~gunku .. mılh h.~kGmct ban~:~,: - İki memleket münasebatının bu madınrz1 tam dokuz gol yedik! B_i· nmdan ve kollarından tehlikeli 
de derhal vekaletnameyi yap • lat hukumetı~~r. _Hukum~t ban 

1 
kadar stiratle inkipfı her iki mllletin zimkileri görmeliydiniz! bir sağa, hı.r surette yaralanmıştır. Kurşunu 

tım. tarın men~fune hizmet edıyo~. On a· mübadiller de dahil, serbeetçe seyahat sola koşuyorlar, ıoller yağmur gı- kimin atbğı henüz anlaşılamam.ıtbr 
Ali Riza - (Sevinçle) Aferin rın. menafıı na.mına memle~etın fakir lertni neticelendirecektir. Tarafeyn hl yaflyordu! yerler çamur olma~ Eu adamlar hakkında pohıçe 

Mehmet fiat. san atlarının lstıhJak kuvvetı zaaCa u~- bu suretle temasın, iki memleketin daha iyi koşacaktık ama nhşmaclıgr- tahkikat ikmal edilerek adliyeye 
Mehmet - 100 lira. ratıhyor.,, refah, terakki ve inkişafına vesile ola- nm için ikide birde ayağımız kayı. verilmi,lerdir. Sulh muhakeme• 
Ali Riza - lıte böyle olmalı. Bu suretle Luit Corç ile amele frr- caflnda ittifak etmiştir. yor, dU~tiyorduk! Ama fena olmadı, )erinde muhakeme edileceklerdir. 

Gözüme giriyorsun. Hani kağıt ne· kası arasında fikirde bir tetabuk hbıl 
rede getir bakalım. oluyor. Fakat buna rağmen amele- Ticaret aleminde: 

Mehmet - (Masada duran nin (Luit Corç) da gördükleri birçok ihracat oftslnfn bir 
kağıdı alır Ali Riza beye verir) kusurlar vardır. Amele muharrirlerin 
Buyrun beyefendi işte . ileri gelenlerinden biri olan Harold tebliği 

Ali Riza _ (Kağıdı alır oku· Laski bu kusurlan şöylece hulasa e· lstanbul, 27 (A.A.) - TOrki· 
mağa ba~faı·) Mehmet burada bir diyor: yeden ihraç edilecek hayvanat 
takım tekliflerle Ali Riza beyle "Luit Corcun fikirlerinde istikrar ile hayvanat ham maddelerinin 
aiay e<ler. Fakat Ali Rn:a beyin yoktur. Onun sözlerile fiilleri arasın- bini thraçta tabi olacakları ah· 
olru<lu~ca rt.:ngı değış\r. Düşecek da bir münasebet aramamak icap eder. 

17 
'b" d ·r 

gibi olu~.) Mehmet ne yaptın? Luit Corç son derece gayretli, beliğ '-:im eylnl 931 tan ın en ı ,. 
Mehmet - (Hayretle) Ne ol· bir adamdır. 1''akat onun ismi hiç bir. baren değittiğinden bu malümata 

clu beyefendi. kimseye itimat telkin etmez. Çilnkü o- almak ve ihraç vesikasının tek· 
Ali Riza - Eyvahlar olsun nun tam bir fırk,.a adamı olduğu ıörlil· Jini görmek iıtiyealerin ihracat 

şimdi ben ne yapacağım. Hem memiştir. Onun için, Luit Corcun sa- ofisine müracaat evlemeleri. 
Sündüs Hanıma hem de Salamon ğa dönmesi kadar sola dönmtAi çok Sergiden denenler 
efendinin vekili ol "t.u,um. Şimdi muh~meldir. Şu v~r ki muhafazaklr· Baride a ılan sergiye iştirak 
baroda bu duyulacak olursn ben lar bılhas..oın Batdvın ondan nefrete. d . J ç. . d b" k ·ı 
rezil oldum ah M,.hmet ne yaptın. derler. Onun için kendisi sağa dönmi· ~ en taCl~ ~r~mıı en. ır • açı.~ 

Mehmet - Ne yaıh,ım heyefen· ~·ecektir. ÇUnkil Luit Corç bülün ka- ıhracat ofısının sergı mümeuılı 
di fena mı yaptım. Beğ ;mmezıen .............................. - ................ ____ .. Akil bey dün ,ehrimize dönmüt· 

1 Devlet Demtryolları llanlan 

----~--~'.""""'!"--~~---------------------------------.:: 729 adet bandajın kapalı ıarfla milnakasası 12, ikinci tqrin 
931 perşembe g6n0 saat on beıte idare merkezindf' yapılacaktır. 
T•faiJAt Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde beşer liraya 
satılmakta olan fıartnamelerde yazılıdır. (2772) . .. . 
idaremiz ihtiyacı için 140 ton petrol ve 40 ton pis gazın ka

palı zarfla mGnakasaıı 14-10-931 çarıamba günü saat 15 te 
id •remerkez.inde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpata veznelerimizde Uçer liraya 
satılmakta olan ıartnamel~rde yazılıdır, (27-' 1) 

* • * 
Teklif edilen fiyatların yüksekliği dolay11ile f~sbedilen r6· 

mork6r tamiri münakasası tekrar ve kapalı zarfla 11 birinci 
teırin 931 pazar günü ıaat 15 te idare merkezinde yapılacak
tır. T afsilit Ankara ve Haydarpaıa veznel~rinde üçer liraya 
ıablmakta olan prtnamelerde yarılıd1r. (2639) 

parala n bana ver. parmah sonra birer bire biiiiüp yut- lerdir. Bir kısım tacirlf'rde d•ğer 
1 

K R A M 1 y E L 
1 

Alj Riza - E~'\·ah eyYah şimdi ne malı. • . . Avrupa tehirlerine gitmiılerdir. 
yapmnh? Mehmet - Ne yapmalı beyef tndı ın- --·-···---'-·--·· .. --.. 

Mt'hmet - Hap yapıp yutmalı. san sıkıntıya gellnre her ~Y yutar Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
Ali Riza - Nasıl hap. (kapı çahnır.) n91ri;yat müdürü: Fikret Adil 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

Mehmet - Kağıtlan ufak ufak K~ (Bit,,...) VAKiT Matbauı 



Kız 
Ve 

erkek 
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llk, Orta ve Liae kııımJannı muhtevidfr. BOtnn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her pn müracaat olunabilir. 1ıtiyenlere tarifname gönderilir. 

1 elefon 22534 lıtanbul - Şehzadebaıı 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 

Beıiktafta KıJıcali mahallesinde Atariye mektebi enkazına 
250 lira kıymet takdir olunarak açık müzayedeye konmuıtur. 
Talipler prtnameyi giirmek için hergiin levazım mOdürlüğüae 
mOracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 19 liralık teminat 
Uzımclır. Bu teminat ya nakten ve depozito suretile yahut hD· 
k 6metçe muteber tanınmıt bankaların birinden getirilecek temi· 
nat mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla keraber ihale gtınft 
olan 22·10-931 perşembe günü saat on bqe kadar Daimi eacn
mene müracaat edilmelidir. (2807) 

• • • 
Hayvan hastanesi için lfizumu olan alit ve edevat puarhkla 

alınacakhr. Talipler tartnameyi g6rmek için hergüıı levazım 

miidllrlilğüne müracaat etmelidir. Pazarlığa ittirak için 53 liralık 
teminat Jizımdır. Bu teminat ya nakten ve depozito ıuretile yahut 
hfik4metçe muteber taaınmıı bankaların birinden getirilecek te
aWıat mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber 1-10.931 
perfembe günü saat on beşe kadar levazım müdUrlüğüne mü· 
racaat edilmelidir. (2806) . . .. 

Nuruoımaniyede Hüıeyinafa mahallesinde Mimar HOıeyl
nağa medresesi bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek 
için açık mOzayedeye konarak ihale gOnünde talip çıkmadıil!~ 
ihale mllddeti 5-10-931 tarihine temdit edilmiıtir. Talipler fart
nameyi görmek için her gün Jevuım müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. Müzayedeye girmek için 13 Jirahk teminat lizımdır. 
Bu teminat ya nakden ve depozito suretile yahut hUkiimelçe 
muteber tanınDUf bankaların birinden getirilecek teminat mektubu 
ile olur. Bu şekilde teminatla beraber mezkür tarihte saat 15 e 
kadar daimi encümene müracaat edilmelidir. (2810) . . .. 

Metre murabbaına 12 lira kıymet takdir olunan Cihangir yan
sın yerinde 32 inci adada 681, 603, 1114-1, 680, 659, 660, 661 
harita numaralı arsalar arasında 60, 72 metre murabbaı yüzsüz 
arsa alakadarları arasında pazarlıkla sablacakbr. Talipler şartna-

meyi görmek için her gün levazım müdürliigilne müracaat etme
' lidir. Pazarlığa girmek için 65,S liralık teminat lazımdır. Bu 

9 Hanenin tamamı. 
5 cedit Dükkinın tamaa. 

1,1,S,3,2,4 Mavromolos çift. 
liği tamamı. 1 

Halıcıoilu Hamberebane yokuşu Çivi fabrikaıı 

teminat ya nakden ve depozito suretile yahut hükumetce muteber p A N G A L T 1 
tanıumıı banlcaların birinden getirilecek teminat mektubu ile 

latanbul dördlincil icra dairesince 12 teşriniewel 931 tarihin
de bilmtizayede fiiruhtu mukarre radrea cins ve numaralara balada 
muharrer bulunan gayri menkullerin fUruhtuna talip olanlara mD· 
ıayede bedelinin nııfı Emlik te Eytam bankaımın şeraiti meY· 

TiYATROSUNDA 
olur. Bu tekilde teminatla beraber 1-10-931 pe11embe günQ saat 21 Teşrinievvel Çarşamba günü 

OD bete kadar levazım mOdürltıgOne mGracaat edilmelidir. (2808) akşamı sur U buçukta : Büyük 
ıuasına tevfikan ikraz edileceği iJin olunur. 

Fatih yangın yerinde l80 İ:ci .-:.ada Sarımusa mahallesinde Türk Konseri . .. h 
4 4523 4498 h L / 8 t4nbul dördüncil icra mcmurlu- /at. Asliye mahkemeıi dördiıncu u 449 , ' uita numaralı arsalar aruında 90,90 metre Türk sızı · tarzı udim orta oyunu bü· ğıından: kuk dairesinden: 

murabbaı arsanın metre murabbaına 3 lira kıymet takdir oluna- yük Türk konseri ihzara başlanmıştır. Tamamına 124 lira 50 kurut kıymet Bogoz kızı Veronika namına avukat 

k d k ....... T JipJ l~B!~;J~B~~~~~~~~~~ takdir edilen Kadıköyünde Hasan Pş. Abdullah beyin e,·elce Samatyada Em-rak açı müzaye eye onm_, .... r. 8 er prtnameyi gBrmeldçin J'I 8 k mahallesinde atik kızlar ağası çeşmesi rahor )lustafa paşa iki yüzlü ~eşme so 
bergüo:ıevazım müdürlOğOne mllracaat ~tmelidir. Mllzayedeye girmek iç i ve Dikiş cedit Sinih bey soka.ğmda atik 3 mü. kağında 7 numarada oturan Asador 
j,.in 21 liralık teminat llzımdır. Ba temıDat ya nakden Ye depozito cedit 17·1 numaralarla muraklqun 137 kızı Yeron ve Beyoğlunda ~oğru 7 

Mektebi ı AlbJıcı sene zıralr bir kıt'a arsa halen üzerine in- volda eski Galeri Lafayet sokagında ıuretile yahut bükOmetçe muteber tanmmıt bankaların birinden Maar"f . k·ı ı· r . sa edilmiş kulübesfle beraber tamamı 249 numarada lsak Şükran karısr ve 
getirilicck teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber sini haizı ~~hl e 1 c~.~~sınin mii~aad~ ~çık arttrrmıya nzedilmiş olup 15 teş- Salamon kızı Horis aleyhlerine ika-

b -n u 15 k d Kli M ıç ı· ve 1 ış muallıınesı rinievel 931 tarihinde şartnamesi di- me eylediği Galatada Sultan Beyaııt 
ihale günü olan 22-10.931 pe11em e ... n ıaaat e a ar 0

• avroma 1 ~n son Fransız ve ha· vanhaneye talik edilerek 1 - 11 - 9:u mahallesinde Marya sokağında 2:) eski 
daimi encilmene müracaat edilmelidir. (2809) si.t bır usu}e .te:vfı~an tedı·is etnıekte· tarihine müsadif pazar günü ı:ıaat 14 ve 23 yeni numnralr hane i~in hilAfı 

Ziraat Bankasından: 
Kariye& 
Maltepe 

Mevkit Numarası 

Hatboyu 7 

Cinai 
Müstakil iki b8lüklü köşk ve 8 
danilm çiçek bahçesi, bahçıYan 
~dası, limonluk iki kuyu, motör 
ve saire. istasyona 5 dakika me
safededir. 

Balida evsafı yazılı köşk ve müştemilitı kiraya verilmek 
tlzere açık arttırmaya konulmutlur. Taliplerin yüzde yedi buçuk 
pey akçelerile bankamıH milracaatları. 

ihalesi 12 Teşrinienel 931 pazartesi günü aut on dörtte 
yapılacaktır. (2662) 

dır. Amelı dıkış bılenlu bir mah zar- ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü ic- hakikat ynprlmış olan ipotek muame
fında ve bilmlyenler iiç nıah zarfında ra dairesinde açrk arttırma ile satıla· lesinin iptali ve kaydın tashihi hak
hendese ile tayyör ve tuvalet imalini caktrr. kındaki davanın arzuhal suretleri teb
öğrenebllirler. Mektepçe verilen diplo- Arttırmıya. iştirak içil!. yüzd.e yedi liğ için yukarıda yazılı adreslere gön
malar Maarif vkaletindeu kabul ve teminat akçes! alrnıı:. M~terakm'! ver derilmi} ise de dava olunanlar ma
bsdik olunur. Dersler teşrinfa,·el ip- giler. ile ~ledı!·e. resımlerı, vakıf ıcare dam Veron ve madam Horis mahalli 
tidasında başhyacaktır. TaJipjeriu sf miişterıye aJttır.. . . mezkfirden l'.ıkarak ~lyevm nerede ika
Beyoğlunda Faik Paşa caddesinde Bo· H.akları. tapu sıcıller!le 5.~blt 0~.~ı- met ettiklerinin meçhul idüğü ilmiha· 
lu aparbmanrnın ikincı katında. üç nu- yan ıpoteklı .~:~,c~kl~la{k~le s~:f~ a~.a~a berlerde mübaşir ve heyeti ihtiyari
marah daireye her glin 9 _ 12 ve daranın1 ve 11 1 ı a .1 f . P cıının yeden Yerilen serhlcrden anla-,;•lmakla 
1 - 5 e kada müracaat etm~len. bu hda~ ar~nı v!d/81~91 e ~ı.z ,.~ n~~~a- her mucibi talep mezbul'eler hakkm-

rife aır o an .1 !a .. rın.ı .1 dan arı 111• da usulün 141 inci maddesine tevfikan 

1 
den itibaren yırm1 gun ıcın e ~vrakı b" ah ""dd ti ·ı: t bl"got 1·cı""'· 

I 
. . b"ld" 1 • • ır m mu e e 1 .men c 1 a .. Z A Y 1 L E R müsbıteJerıle 1 ırme erı .. laz.ımtlır. sına karar ,·erilmiş olmakla lıu müd 

'------------ Aksi halde haklan tapu sıcıllerıle sa. d t C d hk k 1 · e müra · · ·· ·· · , ı t bed ı· · 1 e zar ın a ma ·eme ·a emm • 
927 - 928 ~~esı darulfunun fen bıt omı}an ar ı<a ış e ının . pay a~ma caatla suretleri tebelliıf ve cevaı> ver· 

fakül~i tabii ıJımJer zümresinden al· stn~a~ hariç·r~~h~1ar. Alakadarların nıedikleri takdirde gıvap kararı ;ttt. 
dığım şehadetnamemi zayf ettim. Ye. yendıdtcr.ahvu.~k 1 Qas a:ununu~ .1 {!} uncu haz edilece~i ilan olu~ur. (173..~) 
. . ma esı m ne gure ~vfıkı haı·.r.1 ·et sıni çıkartacağrmdau eskisini11 hiik· · ~I\ ...................................... .,. ..................... . 

_ etmelen ve daha fazla maltmat almak memuriY .. timiıe müracaattan Ula ola-
mu yoktur. CemU istfyenlerin 931 - 83 doeya namarasile nur. (li40) 
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Toptan Fiatına Perakende 
• 

Satış 

Karaköy (;al ata 1 
• • 
iÇi 

mgiliz 
. uşambalan 

Liradan 
itibaren 

Ç&Yrileblllr 
i. uşambalar 

Trençkotlar 13 1 
/ 2 

ınglllz biçimi 18 1;2 Kostümler 

'' 

'' 

'' 
Cihanşümul marka . 

Mandelberg 
EMPERMEABiLiZE 

Pa.rdesüler. ·· 

Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KTABI 

Deri taklidi mOtenevvi renklerde 

Çevrilablllr 2112 Ltradan 

Muşambalar itibaren 

~~ufıon ile gabardi 
Pardesuıar 

1/2 
'' lpakıi 11/2 Muıambaiar ,, 

Çocuklar . için 
ingiliz 4 2/2 .. uşambalan '' Trençkotlar 1/ 2 

'' YOnlll Paitolır 
1/2 

'' 
Erkeklere mahsus 
pardesüler, paltolar, 
kostümler ve mu
şambalarla Hanım
efendilere mahsus 
ipekli mantolar ve 
muşambi!Jıırıo.mün
taha p çeşitlerh · --· · 

at· Ba•baraıı 

SEYRlSEF AlN 
Merkez acentası: Galata köprii başı B. 2362 

Sube A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740 

PiRE· ISKEftJDERIYE Postası 
( 1 Z M 1 R ) 29 Eylül Sah 

10 da Galata Rıhhmmdan kal· 
kacaktır. 

AYVALIK SUR'AT POSTASI 
(Mersin) 29 Eylül Sah 17 de 

Sirkeci Rıhtımından. 

BARTIN sh~lT POST ASI 
Bartın vapuru 
28 EYLÜL PAZARTESi günil saaı 

19 da Sirkeci nhtımından hareketle, 
Eretli, Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku
rucaşile, Cide iskelelerine a1imet ve ayni 
tarikle lstanbula avdet edecektir. 

1 inci, 2 inci. 3 üncü sınıf kamaralarla 
güverte yolculanna mahsus mahfuz mı· 
halleri vardır. Müracaat mahalli: Emiıı· 
önü Sebze sokak No. 8 

Telefon: 23609 ve 23388 

1 an •-- •ı 

a~;ımj1M}~~ 
Karadeniz postuı 1 

Brzara• 1 

3(j"PE;ioı ~ ar U ın ~ fi 
rtmn aktamı Sirkeciden hare
ketle ( Zonguldak , İnebolu , 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rize ) ye 
gidecektir. 

Fazla tafsillt için Sirkeci, İ 
Yelkenci hanındaki acenteli- iİ 
ğine mliracaat. Tel. 21515 Ü 

•' &SSZS il AID 

~-BONO , 
Satılır. J 

Bahkpezer Meksudlye hen. 
No. 35 M. DE R V l Ş 

NIN 

• 

y 


