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RESiMLERi KENDi FOTOGRAF
ÇILARINDA ÇEKT1l1ECEKLER 

NE Y APACAIH.AR 
1 - Bacakl:ırrnın iki fotoğ'rafı. (Br 

r· 
() .... _J 

1 • 1 
1 ·····---·-' • 
ı 
1 
i 
1 , .... 
' ' ~ t •••• 
1 
1 

© 
@ 

fotoğraflar fotoğrafhanenin 
mühürlenmiş olmalıdır.) 

mührilc 

2 - Fotoğraflann konulduf,u znrf 
berine aşağıdaki i:ı.alıat ve ölçüler 
7U1Jacaktır: 

A - Bacak bileğinin kalınlıi;;rı, 
B - Bnldır kalınlığı, 

C - Dizin knlınlıb~. 
D - Bacağın knlınlığı, 

E - Bacak bilC'.';indc!d f emi'.teı• 

(Aşık kcmi"i) dize 1 ndar, 
F - Dizden b"C" rın belde nihayet 

lencn kcmf:':e lradar uzunluJu 
ve. 

G - .Namı müstenr \'cya i im. 
nunlar yapıldı' tnn son a bu · w.rf ı 

bir ikinci zarfa koyarak gazetemiz 
(Mfüınbaka) kaydile aöndcrme!t kifn· 
vet edel'. 

r\ca aı e el·triX·ı 
b 

A ara, 21 - Anac1o1u S'lhili 
w.e Ada ·~r e e ·. triği hakkında 

Natia müsteşarı şu bts Arii~tn 
bulundu: "Mulcavelenin es3sf<m 

tamamen hal ve tcsb t: o'unmuş
tur. Mukavele b·p,~rlerc e imza 
edilecektir. Elet tı'ik fial!e.ri iç'n 
esas olarak semt far ı yoktur. 

Yanı lstnnbulda f a ne ise 
Adalarda ve A~'ldolu slh l nde 
de o olacaktır. Ancak ~irl~etin 
ihtiyar ettiği faz a masrafa mu· 
kabil bir müddet iç n elektrik 
fiatlarına zaırt yapıl ması kabul 
edilmiştir. 

Bu zam Anadolu sahilinde 
halen tatbik edilmekte otduğu 
gibi yüzde 10 ola~aktır. Ş;rket 

mukavelenin tastikini müteakip 
derhal tesis:ıtına yapmilğa bbş!ı-. 
yacaktır.,, 

Müstabberatımıza nazaran zam 
beş sene daıvam edecektir. 

-
•• V AKl 1'.~ ın tefrikası: '8 

A~vo;ım 
di fi 

Ankarada uu ı ürk f.., 
Suyu nas1td·r ! 

matı Taym.s muhabır dl. 
mühim beyanat.a bulıı0~ 
Taymis gazetesinin Ankara.ııi 

irket ri:ıüdürü ve garip J pon prer si cer r pi rıne biri gaz.'.?tcsinc bildiriyor: lsıtt•~ 
telgrafla cevrp verdtl€r r~·t~.iyece~i~.!ü~·k .diplo~~~tl~ 

Ankara, 21 (A.A.) _ Reisicümhur bırısı bana l urlu.yenın C~ın) zat '.,J 
Hz. Japon imparatorunun biraderleri mıı karşı nasıl hır nol•taı na ı,,J 
Prens Takamatsu Hazretlerinin mem· diğini gösteren şu beyanatta bU bir iddiada bulunuyor - 1 

leketimlzi terkederken çektikleri telg· tur.: .. , . . ,.rnitt' 

Halbuki bu suda her türlü mikı o
hun )'aşaaığı sabit oldu 

rafa şu cevabı göndermislerdir: Tur.Hye halı hazırda C- .• t 
• k b 1 d'l l · · "racP" ~ Sofyada Feh'.lmetli Prens Noboyo vama a u e ı me i ıçın mu ' b~ 

ti Takamatsu Hazretlerine. !ifind~ .b~lunrnıyacaktır. Bu ~ 
Memleketimizden ayrılırken necip ıld mu~.rnl vardır. Evvela "4', 

his:siyatmızı bildiren telgrafnamenizi Cemiyeti A•,vam mcclisind~ ; -
aldım. Prenses Hazretlerile zatı fa. olmasa dahi - bir mc\•ki a ıtt 
him:tnelerine iyi seyahatler temenni C4 asındadir. .· ~ 

Ankara, 21 (Telefon - Ter
kos mesele!İ en hararetli devrine 
girmiştir. Nafia vekili Hilmi B. 
tahlciat dosyalarile son tetkikat 
neticesi üzerinde çalışıyor. Bu
nunla beraber son dakikada or
taya yeni bir mesele daha çıktı. 

Sıhhat Ve i- aletinin mütehassıs heye
ti terkos suyunun iç:lemiyecek bir 

su olduğunu fenni deliHerle tesbit 
etmişti. Fakat buna mukabil ıir
j,et müdürü Nafiaya son müraca· 
atında T erkos suyunun içilecek 
evsafta bir su olduğunu ısrarla 
iddia elm'şlir. Ş:rket müdlitünün 
bu iddiasında istinat ettiği nok· 
ta şudur: 

Şirkette Sadi B. isminde bir 
1-al .-teriyo.oğ vardır. Bu zat Ter
kos suyunun içilecek k«biliyette 

w Tü rocugu 
dk tahsi iı nı 'a i nız Türk 
ın~ktebindc yapa bilir 
Ankara, 21 (Telefon) - Ev· 

velce bir t2savvur vardı: Türk 
çocuklRrı ilk tahsillerini · nıunha 

sıran Türk mektep~erinde yapma· 
lıdır. Bu tasavvur son günlerde 

yeniden ve ciddi olarak tazelen
m ş ve bunun temini için de bir 

kanun layihası hazır anması \'ze
rin 1e fi dr teatileri başlamı:tır. 

L:'.iy lıanın esası şu olacaktır: 
Iliçbir Türk çocuğu, elinde ilk 
mektep şehadetnamesi bulunma-

dı' ça ecnebi mektebine kayde
dilemez. 

Rum, Eı meni ve Museviler es· 
his g ibi ilk tahsillerini yalnız 

kendi mekteplerinde görecek· 
)erdir. 

Yapılan bir istatistike göre 
ecnebi mektepleri talebesinin 
yarıdan çok fazlasını Türk tale
be teşkil etmektedir' 

Fesat karışan intihap 
Kastamonu, 20 (A.A) - Da-

day meclısi umumi 
fesat karışbğından, 
ho urımuştur. 

intihabatına 

intihap fes· 

olduğuna dair bazı ra porlar ver
miştir işte şirket müdürü M. Kas· 
telno bu raporları, müdafaasıaa 
esas tutuyor. 

Sadi B. de hükumetçe şirket 
nezdine tayin olunmuş resmi bir 
memurdur. Şu suretle fenni bir 
nokta hal<kmda yekdiğer ıne zıt 

iki mütalea dermeya nı burada 
çok garip karşılanmıştır. Sadı 

B. in ferdi iddbsına karşı Sıhhat 
vekaletınin mütehass s heyetin n 
raporııda "Terkos suyunda basıl· 
ler, koli basi11er, uzvi maddeler 
ve hava ile beslenen mikrnoplar 
bu unduğu,. zikredilmektedır. 

Naf a vekaleti tetkikatı esna· 
sında şüphesiz kı ferdi bir iddia 
yı değil, bir fen heyetinin vardığı 
hakikati göz öniinde bulundura· 
cak ve ona is inat edecektir. 

fı"ka .~OoO"resi 
lzmir, 21 (A.A) - C. H. fır

kası lz~ ir şehrinde nahiye kon
gre'eri bu akşam yapılacak 2 
semtin kongresile ikmal etmiş 

olacaktır, Vilayet dahilinde kem· 
greleri henüz yapılmıyan ~urnova 
ile Değirmenr!ere ve Cuma ovası 
nahheleri?e Urla ve Seferihisar 
kaz..ıl :mndan maada bilümum 
kaza ve nahiyelerin kongreleri 
bitmiştir. Eunlar da 2 güne :kadar 
hitam bulacaktır. 

lzmir kaza kongresi ayın 23 !in
de Cuma günü, vilayet kongre· 
side ayın 26 ıncı pazartesi günü 
Tfirkocağında inikat edecektir. 

derim. . Maalesef anlaşılmaktadır 1'~~ 
Cnzl M Kemal yenin böyle bir mevki alması 

Kar mi1thiş ! 
da pek az taraftar bulmakt~dıf·., 
nız bir büyük Avrupa de\•letınlıt~ 
diamıaz müzaheret etmek arı 1 
olduğu anlaşılmaktadır. lkiıtci t, 

Postac ı ar f{arlar ara- kül Türk Cümhuriyetile sovf' / 

sında l<a vho1du1ar ya a~asında pek sıkı bir dos~ıu"., 
s~betı mevcut olması ' 'e Rus' an '//_ 

Kastamonu, 21 (A.A.) - Ifaradeni7. ki ·c ·i Cemiyet' Akvama iltihıt".,, 
d~ fı~tına şi~detini_ ~nybc~miştir. .nü gir~ektcn mc~nun olmıyacnğı 
tün Karadenız sahılındckı mebanı ve bulunmasıdır. rı/. 
küçük gemiler epeyce hasara uğramış- Maamafih iilmd müş'cül bl~ 
trr. derecesinde miihim değildir. ce fi 

Aynncığın Çnyağzında karaya vu- Alwamdn aza olmamakla berabl" ti. 
ran Bozcaada vapurudur. Telgraf hat kiye muhtelif konferanslarda~ 
ları her tarafta hasara uğramıştır. Tn- olunmuştur. Hatta bugün Ct "tJ. 
mire çıkanlar karın şiddetinden ileri Avrupa birliği hatı:kında rnUZ11k ~ 
gidemioyrlar. Ahnnn malumata göre bulunmak üzere toplanacak oJııJI .J 
Ilolu, Adapaznrı postası Düzce ile fransa dahi davetimiz 1'1l 
Hendek arasında kaybolmuştur. muhtemeldir. ,,ı 

Kastamonunun Ankara ve lnebolu Nüfuz ve mevki sahibi türl<l d 
ile muvasalası kesilmiştir. Kar kısa sındn Türkiyenin er geç Ceı:nif' İ 
fasılalarla de,·am ediyor. , vnma iltihak etmekte mcnfaattsl' ~ 

ğu fikir l'e kanaati kuvvet ~ul ;;'. 
dır Tiirkiyenin şarki Anupa. ı.ı.e 'I 
Asyada sulhiin iclamesine biiytıl<,_; ~lünhn ! Jl'ehn's'uklar 

He ık fırkası umı..rr.I kAt binin ~il olmak vaziyeti Cemiyeti~~';;.'. 
beyanatı sıle daha sıkı temasa geçtıgı . 

dah · d k · ti el•tıt• Ankara, 21 (A.A.) - Miinhal meb'- a zıya e . uvH enec ,1,,-
usluklara namzet tesbit edilip edilme- muhakkaktır kı Avrupalı nazı ıl 
diğini soran bir muharririmize C. H. rada bir Ankarayı ziyaret~;I, 
Fırk:ısı katibi umumisi Saffet Bey de· tilrk diplomatlannın Avrupa il l 
miştir ki: "Mal\.lm olduğu üzere nam- leri rnatıu.p olan bu teması teıtt 
"etlerin teshiti niuımnamemiz mucibin memel<tedır. ~ 
ce umumt riyaset divanının kararma Cenevre bütUn milletJercl 

d e "d' T"rk' nin t mevdudur. Henüz bu bapta bir karar ran e~. Y 11 ır. u .•. ıye escl' '.J 
nrilmis değildir. Ancak fırkamız menafıının taalluk ettıgı m ~ 
ı :ım1nn:o namzetliklerinin konulması ta- dar muhaliftir ki orada yapıla~,,. 
lehinde bulunacak zevauu ı,: • .... çft•,.a. la~~a bunl:ıra Jfırikil,. ~---· J 

' 
h .. . ti J i te b't k'f ccgıne kanı degılız. ,, 

r:ı lnrını ve uvıye er n s ı e ı a- H 
1
. h d 1, .. k" 'fu" 'J . a ı azır a ur ıye ve 11~ yet edecek derecede mufas~l trcemeı d 1 . b"t" ·ı ... edl . . .. t<ın arasın a n u un mesaı •" 

hal varakalarını da bırlıkte gonderme • b' k'ld h il d'lnıiŞ .,~ 
ı . . b 1•• h lif tb t .1 yet bahş ır şe ı e a e ı 
ennı ve u usu un ma a ma ua ı e .. . .1 d'ğ ·ıı tter ~ 

d · • k'l" t t · ı nız Turkıye ı e ı er mı e 
Fırka azasından arzu edenler e ılanını teş ·ı a ımrıa. amın ve r ca d" • 1_.,; .,,.-.J 

. da uyunu umumıye mese ıı;a- '· 
samiin sifatıle bulunabileceklerdir. ettım... tır. Türkiyenin harp yüzündeıt '-
Kasta 111onu \'C civarında l düs etmiş ihtil.a~ları ~·e düyunu~ 

~tuan1ele vergisiniu i ~ası miye meselelerını tasfıye etıne1' ~ 
k::ı r düsünülüvor den bilmecburiye ihmal ettiği ;/ 

Kaslamonu, 21 - (A.A) - • · U?:erinde temasa geçmesi zaı:nsıt• 
Ankara, 21 - 929 senesi mu-Vilayetin her tarafında 48 saat· da hulUl etmiq bulunacaktır.~ 

ten beri fırtınalarla kar savruntu- amele vergisi için teşviki sanayi 
su devam ediyor. lnebo'u yolun· kanunundan istifade eden mües-
da bir metre kar vardır. Ilgas, sesata verilecek prim bakkında-
Cide, Daday yollan kapanmıştır. ki muamele ay ıonuoa kadar 
Bilhassa Karadenizde 40-'.)0 se- intaç edılecektir. Diğer taraftan 
neden beri görülmemiş bir ş id- hükftmet muamele vergisinin ta-
dete Batı karayel fırtınası devam mamen kaldırılması hususunu tet· 
diyor. kik e.iiyor. 

'Yena tayın.er Ilı 

Ankara, 21 (Telefon) .,.,,- er;J_ 
talya hükümet doktoru ~~ 
B. Afyon sıhhat müdürlil j•' 
tayin olunmuş, Gümü.şane 't 
darına kumandanı binbaf11ı~ 
reyya G. de tekalide sef 
miştir. 

se bentleri haydutlar basmıt zan- katla, gözle biribirine anlatırlar.,, - Bana da yeter. 
neder.. Biribirimize o kadar ya- "Masalar, bitittirilir. Meze· - Biz güzeli ıeçeriz. _1' 
banci olmadığımızı da söylemeğe ler dizilir. Bir tarafta kebaplar tü - Bir kase a§kı yuduııı 1"' 
hacet var mi? Neden korkuyorsu· terken öbür yanda kadehler dolar içeriz.. • ;ıl / 
nuz. Amerikanın diplomalı (Ban- bo§alır.. Nihayet masa uçundan b 

l/ı di) leri gelse biz burada varken kı Giderek ağızlar kızıtır. Göz- le haykırıverir: • "" 
~ ; lınıza dokunamazlar... Dost dos- ler şehlalaıır. Sözler başkala§ır... - Aman yarabbi yedı 1' 

~~~;,;:;;;;;;;;;:;:;;;~::.::~~§~~§!l@~'i' tun neş'esini getirir. Hep beraber Yok yere kahkahalar, latifeler de bir bülbül. ,..,,f 
gülüp eğleneli.m efendim .. ,, ifratlar, oturup kalkarke~ hazan Guya ondan daha ınüla 

Çardaklı setin Ü-erindeki masaya rm içinden altı delikanlı inmiş bi- "Zabıta bu tafsilatı oradaki altındaki iskemleyi bulamıyarak birisi: tı"f 
aofralarını kurmuşlar. Büyük bir zimkilere yakın bir mevkie onlar kahvecilerden tahhik etmiştir. Bu yerlere yuvarlanışlar.. - Eşeklik lazım değil .. 
çanta ile getirdikleri nevaleyi diz- da sofralarını sermi§l;r.,, piyazlara yanaşmıyan bizimkiler, Hep bu çarpık ağızlara şaşı cöz yin sırası, yolu, erkanı vat• /. 
mişler. Birkaç kadehten sonra mah "Ortaya çıkarılan kara binlik· gitmek hazırlığından yine fariğ ol lere vazallı Mediha hedef tetkil e· Eşek bahRndır ce'fabJ~ 
mur bir muhabbetle gülül}Üp eğlen lerin boyları, bosları bu eğlenti- mamışlarsa da iri boyun yanına der. sonra sulu ağızlarla beyce I 
mekteler iken bent yolundan iki o· nin varacağı neticeyi Ra 

1 
la Me· .muhtelif çapta diğer delikanlılar Sinelerden uzun, kısa ahlar konuşurlar.. imtihanda pati ı/. 

tomobil daha sökün etmiş .. Bnula· d"h 'h t · D g ~ • katışarak bu firarın kabil olamıya- tüfek gibi patlamıya başlar • lirler.. Vehleten biribirine ~ 
ı 

1 .a~a 1 
sas cNmışl .• l .e:a nleş e· cağını kendilerine kat'iyetle anlat- (L) Bey (M) Beyin kulağına d ''f eden iki koç gibi kafa t1I ~ 

---------------.• en Ka;mı~.. eva e erını top ayıp 1 d .,...(';, . 1.• ki d ra1" 
Bu resımdeki bncelcları k d.l . d k h 1 k lmrş ar ır.,, «> ... ya gız ı. tos vuruşaca arı an a a 
en m'iitefuuiTJ ve en gt'Jzcı .. e~ 1 erı . e açmıyn. _azır an·I" en "Bu görünür felaketten uznk- - Hangimize yeti~ecek? üçüncü girerek: tıaf. 

buluJ orıım. ~bur partıde~ gelen .~rı .. boy hır d~·ııaşmamn imkfinstzhsı içinde kalan Bu mahrem lafı ortada işitmi· - Açınız başları kabahft'I· ı'°I. 
I . d lıkanlı Medıhanm onunde derın . iJci sevgili carnaçnr çantalarını tek- yen kalmaz.... Bu ketum suale lanmıya biribirimizden bşfl. 
sım ve a res: ·· ....... _....... ........... bir röverans yaparak: rar çözer1e~.. Başle.rma balta lcc· birçok ağızlardan apaçık §Öyle ce-1yalrm. kuvvetlerinizi saklş~ 

- Nereye gidiyorsunuz efen· silen bu zorbaların huylarına, su· vaplar verilir: !belki sana mı? bana mı? P' / 
....................... . .. ........ ........................... dim? Bize bu bir hakarettir. Bu larına giderek mümkün olduğu ka· - Etme keder... uyuşa.mayız. Kimin kabadşf' 

ı teli.§lı firarınızı kar§ıdan biri gör-
1
dar i§i tatlıya bağlamak ızllranm - Sana da yeter. lduğu o zaman anla§ılrr. . Jd 

-------------, (Bıt,,.,.,.-





VAKiT 
(Paris) 

Beynelmilel afyon ka
çakçıbtt merkezi 

Telefonun cinayetleri Meçhul bir kahraman 
Bir lnıiliz muharriri telefondan otobüsle Beşiktattan Harbi-

tikiyet ederek bu mel'un alet keş- yeye çıkıyordum. Esat Pa-
fedilince, artık aşk mektupları ya· şanın Tramvay ıirketine devret

Soa zamanlarda buı Avrupa zılmaz oldu diyormuş. 
1 tiği bu Fransız arabalan içinde 

ıazetelerinde Tnrkiyeyi beynel- Ik dakikada bu bulut, benim 
d h · · · d k. k gitmek, tramvayda ıeyahat et· milel afyon kaçakçılığı merkezi e oıuma gıttı ve san ım ı en-
d . taht d ıı. yan b0ır fı0k mek kadar rahatsız demi. lnaa-~larak giSsteren bir propaganda 1 enuurum a ya~ı • &· 

ri ifade ediyor. Fakat ilk dakika- na bazen otomobilde gidiyorum 
Dqriyab bafladı. B

0
u neşriyatın nnı ıatafatlı alevi geçince yavaş hissini veriyor. Bu arabalarda da 

sebebi malOmdur. nOmüzdeki •av•• karı•an muhakemem durul· 
J -s 'S tramvay kanunlarından ikisi bil· 

JDayısın yirmi yedbinde (Geneye) du ve uıl hakikatla karşılaştım .. 
küm silrUyor, tükürmek Ye cira· 

de bir afyon konferansı topla- Eğer aık mektupları yazılmıyor 
nacakbr. Bu konferansta morfin sa bunun aebebi telefon degil yazı- ra içmek yasağı. Bir de üçüncil 

k k ·· ·· yasak var: " şoförle konuımak inaalAb Almanya, lsvjçre, Fransa lacak, yazdıraca aı ın zumrutan-
Ye lngiltere gibi muhteHf mem- kaya dönmesidir. .Anlaşılan aşk memnudur. ,, 

ta timdi ancak müstehasalarına Akaretlerden binen fİ.fmanca 
leketlere mensup fabrikatörler lacak, yazdıracak aıkm zümrütüan bir adam, şoföre en yakın yere 
arasında taksim edilecektir~ da- lan gibi bir ıey olacak. Bir zaman- oturdu. Elinde fosur fosur içme
ha doğnııu bundan evel bir af- lar zmaanını yaıamıt ve sonra de· ğc devam etti~i cigarasının du-
yon iatihsal memleketi olmasına Tir de~i•ince neıli inkıraza uğra- k f 1 k 

"' "' manmı savurara şo öre onuş-
r.p.ea Tlrldyeye hiçbir hisae mıttır. mağa koyuldu. Bu belediye, 
ftnlm.k.ain Lonclrada hazırlan· Bunun için değil midir ki timdi 

d t..! h 1 kumpanya emirlerini biçe sayan ... olan taksim projesi bu kon- kendi.in e esKi asta ığın arazını 

YAZAN : Umer Rıuı 

Burada bir müslüman kızı 
kiliseyi arıyacağım 

Bu papaslan idare e.le.rek bardan karşı hareket ederim. OftOll 
91tıp ptmell dalla dotn elardu. Leyli tehditlerialu kulak asnı~ 
dtlşündl. cltifüadl " lüuıe~inin O· hangi tıkla ihtiyar ediyoJ111111"""" 
nu aramU111a lmit etti. Glnler geçi- re cevap veriniz. 
yor, fakat ona anyaa aoraa 1Ml1unmu - Bizde kız filan yok! 
yordu. Yalaıı bir rahibe ona 7lyecek - O halde kiliseyi tahl 
ve içecek ptiriyoraa. rum. 

Ley'll, bir~· hu ralaibe ile konu~- Vali ayafa kalkmış ve mai,e 
ta: 111işti: 

- Hetllflre! Baaa bqrah.ibeyi ıön - Muhasarayı teşdit 
dermes mJsilı f den kimsenin çıkmasına, 

- Söyliyeyim. kimsenin girmesine müsaade 
Bqralllbe plmif " Leyll ile ko- ler ! 

nuşmuştu: Zabitlerden biri heınell 
- Bir ~Y mt istedin kızım. Yemin çıkmı§ ve kiliseyi muhasara 

ederim ki senin haline acıdım. Fakat vete emir vermişti. O dönd 
sen blraı hesapsız clanaaclın. vaU başpapasa emretti: 

- Her tte iee, amk beni buradan çı - Önümüze düf ve taharri 
karıa11:- . da bize refakat et . 

- Biraz müsacle et te papasla gö- - Ben taharriyata mü~ ferua tMdik ettirilmek iıtene- gördüklerimize birer "peszinde,, ve hiçbir ihtar görmiyen meçhul 
na.zarile bakıyor, eğleniyoruz. kahraman kimbilir kimdi? rii§eyinı. mem. 

etidir. Oaua U.ia efkln umumi- B k B hibe ·t-•· bi ka d kika d . .,. Atkın galiba güneıle bir alaka- u otobüsten iner en: aşra gı .. uv r ç a - O halde seni tevkif e 
Jeyl p.dideo Türkiye aleyhinde ıı olacak. Çünkü en çok şarkta ya- - Neden bu adam bir de sonra papasla birlikte dönmüştü: Battin papaslar topJanmıf 
...... lemelc llzamdar. itte bahset- ıamqtır. arabaya tükllrüp fecaatini ta- - Leyll! aklın başrna geldi mi1 lar büyük bir kalabalık teşkil 
tllf•im propaganda netriyah bu Garpta devri geçtikten sonra mamlamadı? - Aklnn mteB başımda.. . lardı. iki zabit başpapası ıöt 
mabatla yapılmaktachr. da ıark Leylalar, Mecnunlar ye- o· h t d' d . - o halde Wstm cltnlınlze ıirecek bunlar tehditamiz bir vaziyei 

Fakat bu tarzdaki neşriyah tiftirmekte devam etti. Hatta a§k, ıye ayre e ıyor unı. mhtia?Mark"'-ü .. dük' ten lardı. Mınldanıp duruyorlardJ. 
b . h ı· .. ··ı d · " t"' d lf. - - .ıor sonra cevap lara bakarak 11iddetli ibtarlard• hlare edenlerin maksadı o kadar ır aya ın gonu per esı us un e bir . Y 

açıktır ki bunu gizlemek mum- nakteditme•İ ise, ancak gözle gö- Fındıkçılar ve göz ağrısı vere ~rım. Marküa? muştu: . 
rülmütler sevilebileceği halde Altı mangallı tablalar üzerin· - Ş ~ •• ,_...... ...... htu - Papas efendiler! Biz size 

kQe değildir. Bahusus afyon ka- fark, kulaktan aşık olanlara da d f d k f eı· - am ıu ._, .~~ -... 1ü hürriyeti bahşettik. Sizin taı11 
,.ıfr,.•bğı merkezini TOrkiyede · · · · B e ın 1 satan esna ' g ıp ge- - Kızım Markus olelt bir ay oldu. tirahat ve emniyet J .. inde y 
.,. r yer ısım ve macera vermıştır. ay 1 1 b 'k . d be i b akı x -1• 
.1aa.aı, doJl..ndan doX...uya Avrupa ' . .., b. • k J çen yo cu arı ra atsız etti fen - EYfth!- O hal e n ır nız. temin eyledik. BUll& mukabil _.. 
-•.. 5•.. 5• ron kendı yarattıgı ır aşı a n- . • l - . d d I Be d i ti ., Be im slıin . . 
.. emleketlen.nde aramak 11.ıım ' .. . d .. t ıçm yo uzerıo e urma arı ya- n en p.e s yorsunuz · ·· n hıyanet ediyorsunuz. Bır m 

ponyanın gunetın en, onun vucu . 1 b' al ..ı.,. ok! 
-ı.11 1 h i b. h d .. · k. · l · d · sak edilecekml§. e ır ışveus-ım Y krzmı kaçırarak buraya ha •-'4 tin, er gtin yen ır a iıe uzerınde ı teaır enn en acı acı tı· _ Seni kazanmadan brrakmıyaca· Si .. ti .. 

1
.. y bd 

İlpat etmektedir. Netekim (Va- kiyetler ettirdiğine bakdırsa kalp Fena olmaz, zaten fmdıkçıla- x.. ze so~ soz soy. uyorum. a ... 
. l . d .. . h r 'f t k ki d d l d w 5ım. hemen ıade edersmiz, yahut .... 

lnt,ın dftnkO nllshuında verdigv i- ıt erm e guneşın ay ı marı e sa- rın so a ar a urma an ogru - Emin ol ki heni kazanacağın yok te k'f kil' i tah ri 1 rl• 
h.b. ld .., k b 1 tm k lA 1 Y k 1 . . h v ı ve ısey ar eye mi& mal6mat ha badiaelerden 1 1 0 ugunu a u e ~ .a~ım· 0 maz. 0 sa ge enı, ge~nı ep tur. Ben eana fenalık selınesin diye 

biridir. gelecek. Bu sevda telakkısınde göz ağrısından kurtaramayız beni bırakmanı rica ediyorum. Yoksa Artık söz sizindir. 
şark ve garp insanları gibi edebi- * · be . 1 Isa anyacaklardır. Çünkti Papaslann içinden biri ller 

Vqin,tondan gelen haberlere yattan da büsbütün ayrıdır. M~t~i- A k kt b I bu~ :as;el~iğiml biliyorlar. Gerisini - Vali hazretleril Bizim bitlt 
..are, Amerika memurlan Fran- ni ititip i•ık olanlar mı istersınız, f me U U. . b:1. . . meseleden haberimiz yoktur. BJll •v :J' • sız ı ırsınız. . .. . 
•daa ıelea meaeli 11 d6 Frans rüyada ııörüp dıvane olanlar mı.? Bir lngiliz gazetesi hayflanıyor: _ Seni• burada bir kimsen Tar kaş dakıka musaade edmiz. Biıı 
.. Maj..tik gibi hlka •apurlarda Hepai bolbol v~r. Y ~lı~ız t~na ?a ı- Harpten •onra gençlerimiz ılrbk mı? anyalrm. Hemşirelere soralım. 
(600) ldlod fazla k k rfi nanmııımdır kı tabıatın guneşı aş- kudretli aşk mektupları yazamaz - Onu sonra Bğrenir ve bu hareke bir şey varsa onu 11ize tes1f41\ ~ 

U a~ mo n kı beslediği halde medeniyet ışığı t'niztn eer.asmı ödenhlls. mize emin olunuz. Biz bir miisl 
tut.matlardır. Sık ıak tekerrür ona yaramıyor. Bu tehlikeli ışık oldular! diye... ı Papas ile ra)üp bu ilklerden hoş- kızını ne diye hapsedelim. 
-4• ba badileler Dıeriae Ame- hangi diyarda en parlak ve en kı~- Bunun bir hakikat olduğuna ıaıuna_..ıudı. Btlk1lmet onla~n böy- Bize bu müsaadey_i veri~r 
rika abıtQJ tahkikat yapmıı, aınaa, aşk evvel orada can verı- kop kolay inanılabilir. Y alnıı le bir hareketinden haberdar oıuna -·' 
Mticecle ba morfinleri ıevkeden y.or. müteeısir olmağa, yahut hayret onlan tiddeW takibata tA.bi tutar, ken - Size yanm saat mtlsaade 
kaçakp çeteainiD merkezi Pariı- Meseleyi sade bir telefon teline etmeğe ne lüzum var: dilerl kendi ellerile rahatlarını lh1A1 rum. 
ta laalandniana teabit etmiıtir. Bu bağlamak kaf~ bir te§~İs sayıl~~8:2· Eskiden gençler aşk yapamaz tmiş 1 rlardı. O halde bUkOmet ta- Papasların hepsi dağıldılar. 

t • p n.t iri fr d F d ilham veren, ınsanı hır sevgılının :afmd:.. u bir hareket nkubulmadan hibin muavini doğrudan dofruJS 
~,_•nılnh. a e.t,• e ah'bı' .kir~nsFa a hayali huzurunda kalem ve kağıt- sevgililerinin Visalini kolayca ele bu işi halletmenin yolu ne olabillrdi? be~~nbe'nyibul~udduklan yere gitti. V'e 
~o" m !~ 1Dev':ı aa •. ı ı ra~- la bathata bırakan derin .çarpıntı- geçiremezler, mektup yazarak Papas bir çarel hal dti.şlintlrken An- raıu çagır ı. 

tnm 
gını 

kay 
ye 
nın 

yen 
pik 

rıl 

yo 
ya 
mi 

aıı oldugu temın edılmektedır. Ia.r artık kalmadı. Böylesıne asrın kendilerini avuturlardı. takya ve havalisi valisi, bir 7.Bbit müf - Bura~a mahpus bir miislil 
Arbk TOrkiye ile beraber diğer doktorları .manevi kardiyak teşhi- Şimdi ona hacet yoktur. Aıkı rezesi ne kiliseye dayanmqtı. LeylA- kızı varmış· Kimdir bu! W 
hltlla memleketlerden ihraç edi- sini koyuyor. Siz gelin de bütün yapan, yazmağa neden IOzum nm hizmetçisi, hUkOmete mtlraeaat et- - Başrahibln burada alıkoyaaak 
Jea afyoalan Pariste tophyarak !>u hakikatlar meydanda dururken görsün? mif, Leyllmn huust bir işi i~ kilise- tediji bir kız. 
harice &ıd k · p · zavallı telefonu atk ilhamlarını • J• attttiiai. " oradan çıkmadıtını bil- - Onu hemen getir. 
te bal 1 d ~9:e1n mb er 5ezın arbı~- öldürmek cinayeti ile itham edin 1opla :l-4u dirmlştL Vali, ilk tahkikatı n.ptıktan - Başrahibin emri var mıf 

un U5 .. 1 p e 1 tDrmez ır bakayım!... d h l har k te miş Te kilise 
la•lcik•t olm .. -'ur. ·Amerika hti- C-.... ~.. sonra er • e e seç - Var, var. bit 

WT'" ~R ye dayanmışt . Başrahibe hemen rert dönmlŞ, 
lreaaetf bu hadiseden dolayı Fran• uı111111111•111ı111••uuıu11M•u "'""""""" .. '""'""'ı-•w111• '"'""'"""'" 

1111 
• Valinin kiliseye gelmesi içerde mlit· dakika sonra Leyi! ile dönmü!ŞtÜ. Jtfl-

U laUktmeti nezdinde teıebbn- sına Fransız murahhası tarafın- hiş bir bozgun vUcude getirmişti. - Aman kızım gel! Senden bir d-
utta bulunmut Ye tiklyet etmiı· dan verilen bir cetvelde Fransa- Başrahip tellşla valiyi istikbal et- çttctlk ricamız var. Buraya kendi tll ~ 
tir. Dllflamek icap eder ki bu dan Tlirkiyeye 460 kilo morfin mi~ onı: 1 hakkında her tiirlU hürmet yannla geldiğini ve burada kenM 
Yuiyetleri ortaya koyan ne Tür- sevkedildiği yaıılmışhr. Halbuki Yazan : Salih Murat ve riayeti gistennft ve ne emir buyur- sunta misafir eld\lfunu aöyle. 
kiye bllkameti, ne Türkiye mat· bu malumat tamamen asılsızdır. Niçin madeni btr katık 11oık dnklarmı tevaznla 10rmUftu: - Kime söyliyeyim. tr 
&uabdar. Hadiıeyi bulan Ameri- ÇünkO hariçten Türkiyeye mor- c;ay veya suyu bardıklırı - Bara.da blr mtlsltlman kısı var. - Valiye. Yoksa bizi büyük blf 
•-- ı ı... d ld ti t k 'k d ? Onu i&ti:·orum. l!kete nğratrrsuı. ıı 
1U1 memur an, i.,. e en Ameri- fin ithali kanunen memnu o u- 9e a me tan Yı eye e er _ Aman efendimiz, böyle bir şey- _ Sen beni valinin yanma göttlr u 

b matbaahclar. Bu aqriyatı nak- ğu için Türk gümrüklerinden Madenler cam ve porselene den haberimiz yok. gerisi kolay. 
leden Franaız gazeteleri ise bu böyle bir mandenin girmesine nazaran faıla harareti bel'eder. _ 0 halde ldllı!ıeyt anyacatımı.. ikisi birlikte nerledner ve .aJfllil 
•P ithamlar kartııında adeta imkin yoktur. Fransız murahha- Bu suretle sıcak suyun veya _Burası mukaddu bir yerdir. Biz yanma çıkblar. td 
llyliyec:ek ı6z bulamamaktadır. sının verdiği bu malumatın asıl çayın ilk kısmı soğumut olur. hükOmetimize mutiiz. Vali, LeylAnın yüzüne dikkat e 
G~en Londra konferansında ve esası olmadıgı anlaşılınca cet- Ve binaenaleyh bardak veya - Fakat bir mitsltiman kızını kaçır ve sordu: 

morfio imalatı için beynelmilel veldeki diğer rakamların sıhhatine fincan birdenbire ısınmaz. Bir- mışsınız, onun için size tfddetU mu • - Seni burada nasıl hapsetdlt1• 
ltir trlat tetkil etmeğe kuar nasıl itimat edilebilir? denbire ısınmakla bardak veya amelede bulunmağa mecburum. - Ben Şam başrahibi MarkUstl ,ot 

Ya kızı getirlrsinl:a, yahut ~liseyi mafa gelmiştim. Ondan sorulacak bit 
ftl'enler bu tr6ste TUrkiyenin Bu vaziyetten bizim anladığı- tabaklar kırılır veya çatlar. aranm. lllft ediyorum kilise muhasara sualim vardL Buranm başrahfbf, aooı& 
tftirak edemiyece;ini, bunun se- mıı ıudur: Afyon imalatının tah· ---- altındadır. henüz gelmediğini, istersem beni ,,,_ 
Hbi TOrkiyede Afyon ihracatı didi için toplanan beynelmilel _ Fakat bu hareket aisinle lmpara fir edeceklerini söyledL Kabul •~ 
yuikaya tabı olmadığını ileriye konferanslardaki baıı memleket tor aruındakl ntilnuebetlerl bozar. Misafirliiim uzun stlrönce ~ .. ,. 
llrmlflerdi. Acaba bu zevat murahhasları morfin imalinde VA L D A - Biz buna ehemmiyet vermeyiz. tedim, müsaade etmediler. Bu da ~· 
flmtli Amerika bOlrümetinin bu maddeten alakadar fabrikalarm - Ya imparator (yani Bizans im- gelmiyormuş gibi beni zindana atuJaf• 

PASTILLER·ı paratoru) bu sırada bir harekette bu- Zindanda ne kadar kaldığımı bUınlY°" Iİ'lf ithaaalan karıııında ne di- bilerek veya bilmiyerek tesirleri __ 1 dilJS 
Junursa... rum. ÇOnkil kaldığım yerin gec.., • 

1eceklerdir? Pariıtea Amerikaya altında kalmaktadır. Bu murah- serinlik Yerir. _Ona da ehemiyet vermeyiz.. düzü bir . 
..eteaaadiyen ıeTkedilen Ye Ame- haslara yanlış malümatlar, hatalı TeneffOsO takflye _ Nasıl olar efendim. Vali başrahip vekiline döndO: 
rikacla tutulan morfinler için rakamlar, esassız vesikalar gös- - ~enlerde Bizin imparator dedi- - Buna karp bir söylfyeeeilail .-ı. 
Fraua hOktmeti tarafından ih- terilmektedir. Bundan sonraki eder. ğiniz bizi tehdit etıniftL Emirimiz Mn- mı? 
raç mllaaadeai mi verilmiıtir. konferanslarda muhtelif memle- eütüo eczane •• ecza avyenln verdiği cevabı bilyor musu- - Meı1eleye vukufum yoktur. B8ft1 

Ba had. ' :Ld tti"" keUer murahhaslarının herşeyden depolarında nuz? hJpten sorunuz. aaenın 1111 e e gı ma- aatmr. - Ha11r- Valf emretth 
•J.I lliru daha tenTİr etmit ol- evvel bu ciheti nazarı dikkate VALDA _ Emirlmb lmparatoranuza dedi _ Bqrahibi buraya setirlılfs• 
.U için k&çDk bir noktayı da almaları, isabetli bir karara var- lnnlnl tı\IJID kutalar ki: En ctls't harekette bul11nduiunuz Onu getirdiler. Vali sordu: 
Wz kaycledelim: malan için lazımdır. denanünde talep edlnlı takdirde ben muhasımım olan Ali ile - Siz bu kızı niçin hapsett111lsf 

Son Londra Afyon konf eran- .AleluHet A&UH. derhal ban§.11' ve onunla birlikte size ( BUlluHU). 
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Müsbet kafa 
Agopyan hanında bir film yandı ve 

tam bir facia filmi gibi bitti. Bu yan
gının bek~iJerin sopalannı kaldırım 
kayalarına \urarak, (yangın avrI) di
ye anlattıkları, mahalle tulumbacılan
nın ~öndürdülderi yangınlara benzi. 
yen hiı;bir tarafı yoktur. Bu yangın ti
pik, modern bir yangındır. 

Selliiloit tutuşuyor. Zehirli gaz ko
kocaman bir binada bir düzüneden 
fazla adamı boğuyor .. Kazanın kurban 
ları tam bir film artisti gibi ipelre sa
rılıyorlar, kendilerini pencereden atı
yorlar... Fakat bu yepyeni modern 
Yangına kar§I kullanılan silfıhlar eski 
mJ, eskiM. :Merdiven yetişmiyor. Çünkü 
eski evlere göre yapılan merdivenlerin 
boyu bugünkü yüksek binalar önünde 
bodur bir cüceden baıtka bir şey değil· 
dir. 

Biri bir ipe !'!&nlryor, ip kopuyor .• Çün 
kU bizim yangnılarımızda iple insan 
kurtarmak bir masaldır. Yangın deni 
len şey eski tipte bir bina.yı yalar, yu
tar, etrafını civa.nnı siler süpürür .. Tu 
lurnbalar mevlüttan sonra avuçlara 
gülsuyu serpilir gibi su akıtırlar. Ve 
nihayet yangın sönerdi ... 

Halbuki bu defa görüyoruz ki, <!u
mansız barut yapılan sellüloit hiçbir 
kaydü şarta Uıbi olmadan, bir kereste
ci dükkdm kadar olsun itinaya lüzum 
görmeden kalabalık bir binanın içine 
sokuluyor. Baruthane eve ıııokulur mu7 
Böyle bir ~ey söyleseniz deli misiniz 
derler. Fakat neyleyim ki bizler hala 
müspete inanmıyan insanlarız. Tekniği 
okuruz. Öğreniriz fa.kat onun kazalan 
nı, aksülamellerini bir an için hesaba. 
katmayız. Çünkü kafalanmızda bir 
şeytan bize kaza denen l'eY tekniğin, il
min bir neticesi değil esrarengiz bir si 
hirbazın eseridir der. 

Senelerdir tramvay kazalat. olu
yo~. Bu kazalarda teknik noksanından 
başka. bir şey görüJmüyor. Binalar yı. 
kılıyor, bunda mekaniği öğrenenlerin 
onu tatbikatta nasıl inkdr ettiklerini 
görüyoruz. Fatihte bir garaj yıkıldı. 
An! arada bir apartıman. Bunlar kafa 
lnnnıb toknik yerine esrare:ıgiz kuv
vetlere itimat besl:yenlerin eserleri i
dL Agopyan hanında on yedi insanın 

d~.··~~na mal olan imza yine müspet 
U§ı.uıceye a119nunlnlnra t b" t" b' 
k . 'i .. d :ı ıa ın ır 

a ' ı;. en başka bir şey değil· 

Kışa eğlence mevsimi 
denen memleketlerde 

Kırallar, siyasiler, zenginler, sinema yıldız
ları ve muharrirler dağlarda sporla meşgul 

Kış birçok memleketlerde, bil
hassa Kanada, Romany, Alman
ya, lsviçre ve Fransa zenginler 
ıçın eğlence mevsimidir. Bu 
memle~etlerde yaşamak için ça
lışmağa ihtiyacı olmıyanlaran 
hepsi şimdi yüksek yaylalarda 
bulunmaktadırlar. Yüksek dağ· 
lara, karlı tepelere tırmanmak 
sporcuların en sevdikleri birşey
dir. Bu haves günden güne şid
det peyda etmekte ve kıra1ları 
si~ ... ,.f ricali, mihraceleri, mu har~ 
ri1r·leri, sinema yıldızlarını zen
ginleri kaplamaktadır. Sabık 

Fransız Başvekili M. Tardiyo 
Senburgta birkaç arkadilşile alp-
lara brmanmağa gitmiştir. Kral 
Karol ailesi H.e Sinaya yaylasına 
çekilmiş bulunuyor. Romanya 
kralı Ski ile uzun seferler yap· 
masını fevkalade se\'er. Lehistan 
Reisicümhuru M. Moreskiy~ ge
lince Ski ve paten şampiyonudur. 
Dağ sporlarmın belli başlı 

denizleri Sen Moriç, Şatsdeks, 
Saneniszor, Lenk, Çvaysimendir. 
Resmimiz sabık Endor mihracesi 

Halkan zevcesi Nansi Milyar ve 
km ile dağlarda spor yaparken 
gösteriyor. 

~
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ARTiSTiK 1 
=[Çin kadınları aırileıiyor 

I sinemasında 

Bulunanlar Gretl Theimer ve 
Paul Vincentı tarafından tem· 

sil edilen ÇIKOSBARONESS 
sözlü, şarkılı ve muzikalı fil-
minde Çingene şarkıları ile 
Çardaş Fürstin ve hususi 

' 

tangoyu dinlemekle memnun 
olmuşlardır. 

Haşiye: Bila istisna herkesin 
: anbyacağı surette Türkçe mli· 
1 kalemeler film üzerine hususi 

\ bir makine ile aksettirHecektir. 

\ 

Yarınki Cuma günü tam saat 
10,30 da verilecek matinenin 
umumi duhuliye ücreti 35 111 

I~-~~- kuruştur. 4~~!!i!ii!!~ 

Büyük Maceralara ha
zırlanan bir kadın dahc 

Çin kadınlan gUn geçtikçe 
garpblaşıyorlar. Son seneler zar
fında Çin kadınları memleketle
rinin hayabna iştir~ke başlamıı· 
lar, bir çokları muallimlik, hl· 
kimlik, amele sindikaları memur· 
luğu, propagandacılık, kltiplik, 
diplomatlık, doktorluk, aktreslik 
iibi i~ ve mesleklere girmiıler
dir. 

Çin kadınlan bir taraftan bu 
işlerle uğraşırlarken diğer taraf· 
tan da bir takım muhalefet ve 
mukavemetlerle karıılanmakta• 
dırlar. McselA Nankin hllktlmeti, 
kadınların devlet işlerine kanı
hrılmamalan lehindedir. 

Buna rağmen Çin kadınlan 
pek seri adımlarla hayata kanı· 
makta devam ediyorlar. 

Resimde Çin nazırlarından biri 
ne zevcesi görülmektedir. Nazmn 
zeTcesi tam manasile asri bir 
kadındır. 

ROMANYA KRALİÇESİ 
Fosa girecek olan Romanya kra· 

, liçesi yakında şehrimizden geçecektir. 

Mla Reyııoldı , 1,ıııınııuınP111tımıınııtlll1ln~W:Qıııı 

f ngiliz kadınları arasında tay- 1 Bugün 0 P e f 8 ~ 8 ,, 
yarecihk günden güne ta- LIU DAMITA 
rakki etmekte, birçok lngiliz EDMOND LOV ve ı 
kadınları büyük muvaffakıyetler VIKTOR MAK LAGLEN dir. Biz tekniği tabiate h.kim olmak 

fçin severiz. Tabiata hükmetmek için ~0-c><>o~~. 
h· ş"'ydcn evvel müspet kafaya ihti· 9 Hu akşam MAJIK sin -0.0~~~'°'<>:0<>"~~ 
yacımız vardır. Son facia bu u- bir a- Ô münaseb fi GALA ~~asmda "/. büyük film bırclen takdımi 4) 

kazanmaktadır. Mis, Amı Jon- A 

sonun bu vadide kazandığı mu- I BAŞ BELALARI 
lAr"'tidir. ı ve meşhc 1 

e 'k" . USAMERESI. Alexandre Korda'nın eseri ~ 
Sadri Etem ur 

1 1 smema yı~~ızı Maria Corda ve Milton Si!s'in A 

r~·"'"""'""'"" ...... "'"'""'""'• temsılı muhteşemleri v 
#Tepe başı Gard eni' ı Şarkılı, sesli l~e Am~i L 1 - v E N E D 1 K İ 
1 HER AKŞAM : artisti t ~rh superprodüksiyonu ve a~rıca en şen V 

vaffakıyelleri daha evvel kaydet 1) filiminde 
etmİf bulunuyoruz. Ami Jonso- ilaveten: FELIKS KEDİ 
nun Avusturalyaya kadar yalnız , ( Görülmemiş canlı resimler } 

başına gitmesi yalnız lngiliz ka- 1 Cuma günü tam saat I0,30 da veri· 

dınları için degv il, bütün ünya ~ 2!'i k ı•ruş tıır. 

I ~<>-•<> KOrHE~sı edılen en e~lenceJi komedı: 6 
'T' k .

1 
V . I ve KELLi TA yy ARECI ~o.o~iı 

d ~ Iecek matinenin umumi duh111iy:Jsi 

kadınlan için şerefli bir hareket fıııınnııııı111 11ıımmıııııııuıuı:nıuwıı1ııınıınııuıııııımmııuııı11ıınıı11lllllı 
sayılmıştı. Mis Reynoldı'un Kap 

, e mı ı enı , 
Varyete ~ 

programının : 
$ Muvaff akiyeti ~ 
."""""'"""""""'""'" """"• IS 

Tefrika numarau ı 38 
V azan : •Garp cepheı nde .... müellifi 

Erik Mtıria Rcmıu gue 

R O N A L D C O L M A N'· b" · · o-zıu·· fı"lmı· B ULLD m ırıncı s 

Londrada 36 b f QG DRUMMOND 
~ ~a zarfında 780 defa gösterilmiş ve 900,000 

-------•kıı:ıoış;.ı-ta~r~a;:.f•:n:d:::an seyredilmiştir. 

şehrine kadar vukubulacak tay
yare aeoyahatide ayni ehemmi
yetle karşılanmaktadır. Mis Rey
nalds'un babası lngiliz meb1 us· 
larmdandı. Kendi kızının seya
hati için bir tayyare almıştır. 
Yakında bu meraklı seyahat de 
başlıy~caktır. 

Uoğum ve .~adın hastahkıarı 
mütehassuıı 
Dol< tor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilıiliahmer binası 
N~O Tel. lstanbul: 262:._j 

ettireecklerdir Kendi! . = ı 
solar vriliyor • E erıne askrt pa- kika başka ne yapabiliriz? Bunu bir Vesterholt, Lt'.idvig Breyerin nişanı- meyi bilir. Hiçbirisı gece siperde iken 
pasolardan d. I s~s~n. yanımızda bu türlü tasavvur edemiyoruz. Daha doğ- ru taktr. Böylece biraz daha nüfuzlu o· Geldiler! sesini duyunca icap eden ha 
dik edecek ;ü~~Zlı~~~zde P~SoyU tas- r~su içimizde çoğunun bu bapta bir la~ak. Leyp~.ıt . izah~ ~diyo~: "BöyJecc r~ketı ya~~ıa~.ta tereddüt e~~iyecekler 
si azası ise pek çok... ya asl\.er mec]i. fikri yok. Baıılar~ız daha ciddi ve müsteşara soyl.ıyecegın sozl.er .. ~a~a dır •. nerbırı.~~.nlerce za~f gostermeden 

Rademahcr h daha muhakemelidır. Onlar bir mes· kolay kabul edılecekl,, Alherın gogsun tehlıkcye ~oğus germf.'ge aJışrnıştır. 
tesirile heyete f ar~p ~~muıt yüzünün lek sahibi olmağa şimdiden karar ver- de lüzumu miktarı madalya var. Rede Herbiri i tnm bir nslterdir, ne fazla ne 
mek teklifinde b a~ a nufuz vermek ver diler. Şu teklifleri de onlar kararlaş- mahere gelince yüzü l'afi tesiri yn· cJtt<; İ' . 
diy·oruz. Askr" u unuyor ve kabul e-. tırdılar: "Eski muharipler muhtelif sı par. Hügo arkadaşlarım gözden geçi- ""alu•' sulh karşısında .,e ol '":ılt? 

ız, gayeye vu 1 · · · d. k. (1 ·· k) l t · harp kur'ası ned' bT . su ıçın nıflaro. askerJik etmemiş talebe ile da.· rıyor ve ıyor ı: ş ,urrr." no c nı nar.:ırındnn da eh· 
memnun değil. ı~ 1

1uız. Yal~ız VilJi ğıtılmıyacak, beraberce hususi ve hu- - Jş yolunda, haydi bakalım evlat lirctimb: var mı? Zatrn a~kerlikten 
ma buluyor. Le u~ an~ hep~ınl saç. IAsa edilmiş kurslar takip edecekler- lar şimdi gidip şu köstebek kılıklr he· başka. h. M" lek icrası için Ur.ımgelen 

_ Du İ!'ılerin ~PO .a .dıyor ki: dlr. Son imtihan gayet hnfif olacak ve riflcre cepheden gelen bir pervasız as- hasaile mnlik miyi7.? 
~ epsını atlatmak d h k · ld ~ .. t · · l ivi. Burada ne ,_.a b'I . a a yalnrz birkaç maddeye inhi~ar ede- erın ne o ug-unu gos erınız _ iV _ 

J .; pa 1 eccğız? B''t" ,r·ı1· tı· b' t · l istediklerimizi vers 1 b' . u un cektir.,. Bununla. beraber bu müt::ıle- ı ı azame ı ır avır a ce,·ap ve· ;:"Jyırlaı· ı ~lnktır. Sm·ıp· • ollar bo-
e er ıle nıekt ~ b .. . . . . • . • · ' 

ne mekteptir. l\lcktept b" . e~ "' atı mudafaa ı~ın mutedıl kimselerı rıyor · .. yunca şmldaması duyı ·uyor. Manto-
var?.. ızıtn ne işımiı değil gayrimemnunları göndereceğiz. - Ra.hat ol. .. Bana tam:?.n:en gu\'e mu:ı cebinde bir ki.içtik (' 'ı::n kap, bir 

.Vesterholt cevnp veri . • Onlar diğerlerinden fazla bağırmasını nebilfr~in !.. kr "'rve kabc var, k:wnklnrla &üslen· 
_ Fakat azizim an )korb. bileceklerdir. Yeni rolünü en güzel ihata edenler- rniq dere kenarını tnkip edivorum. ç0 • 

' en u l!IUretıe * d b' · y·ır k ·ı · bir meslek sahibi olabilirsek • * en ırı 1 ı... cu ı ten buraya gelir, halık, kelebek, 
lazım değil mi? Yaşamak Hügo Rııynersman şeytanlığını bu * . * * .. .. tutnr n ~ .l~lnrın altında uzanarak haya 

Villi hırçın hırçın çıkışıyor: işte de gösteriyo~. Heyeti murahhasa- Si~aral~~ .~e pıpolar tutuyor. Te- ~ata dalardım. Baharda ırmak kurba· 
•. _ Yaşıyor muyum be?... nnı haricen iş gure~ek şekilde bulu~- mennıler. dwn~nce_l~r, emeller karışarak ga yumı:rtaları n tatlısu yosunları 

yiz, darulmuallimin için, Villi, l'es- Alber de söze karışıyor: masr içiu hizımgclenı ~apıyor. Villinın lm.)~aşror. Kı~bılrr bund~n ne çı n- ile dolardı. Soluk yeşil renkte su D<'· 
terkoli ve Alber Trorke-..·i lise İ"İn _ Can d ğ h kışladan anafor edilmış yeni bir ceke· <'ak. Şurada yu-: r::·ç asker, on """' kİ:r. hatları demetleri '!l!!effaf ln"'a clalgalar 
J . R h ;. J ;. rm sonra an e er oşun . . . .. . ··ı• . tu bit . k . ' ~ • <>• 

orJ n e ,.e Iforl Brogeri intihap e· mezse 'sff d b"l" . J a gıt. tı vardı. Onun yerme obus parçaları ı· mu <ızım, o z za "\C ih TC on ba1iJ da mevcelenirdi. Su örümcekleri uzu 
ediyo .M'" ·ı ı ı a e e ı ırsın. Ier şevd 1 J b" k t . k k" "d k n 

.. .ruz. .. um<'ssı lJJ1.•imi:dn ertesi gü enci dıığrlmamnğa bakmalı ·ız . en ? delik deşik o ~uş ır cc e gıyece - ~n· ·ı Y . , c~ yaşama ar::u~unu hrs· ayakları üzerinde saz s:ıklan ar:ısın-
nu e~nlet ruesnsı mc.muruna, sonrn için başka ~are 'ar mı? ) .. Bunun tır. Hiigo iz:ıh edıyor: ~ .. . !~~·or~ar. HcrbırJsi.ha.r~ ~'!.~ınasının teh da dolaşırken güneşin nkıı;i ile nahif 
ne:ıarete giderek metahbatınuzı kıı.bul Yilli bu muhakeme ·e . - Bu kılık kalem ~g~lnrı uz<'rındt cesı arasında b~ı bolugıı yürütmcğf gölgelerini altın tozlu kum Uzerlııde 

> kanıyor fılha 1 bin nutuktan fazla tcsu· ıcra eder!.. hern de en az zayıat verdirerek yürüt· nksettiriderdi. 

(Bitmedi) 
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Yc~!~~"i•!~::~· Asmallnm~~<Çit
1 

tanesinde tedavi altına ahnanlann ah r Romanımsı hakikat , ] 71 f/(1 ~ 

e değişmişiz 9 
vali sıhhiyeleri iyidir ve günden güne L ~ =::Jil' 
iyileşmektedir. hakikatimai roman: 44 

Bu yaralılann içinde Adapazan ma- B .. h rod 
den şirketi daktilosu Ayşe hanımm ya U ffiUeSSeSeDİD Sa İpleri 08 Jıt 

Yarabi, Ilelmayı seneler ne kadar tun birdenbire fani oluşu gibi hazin rası çok ağır ve tehlikeli idi. • f t ı·nhı•sarlar,na a"ffiJŞ bı•r tıl" 

• 

değiştirdi! Ne Nevyork şehri, ne Holi bir şey bu. Fakat doktorlar Ayşe hanımın da Si a ını 1 

vudun manzarası, ne bileyim, ne Hiz· * * * tehlikeyi atlattığını ve muside kabilin- • l d• k• 
met sahibi Zeynel Besim Beyin siyasi Belma öyle değişti ki artık benimle den olarak kurtulduğunu söylemekte zengJD er lr 1 ••• 
kanaati bu kadar müthiş bir süratle de bir öpüşmeden ne kadar istifade edile- dirler. 
gışmez... bileceğine, mükemmel bir Nis seyaha- Ayşe H. Kafkas muhacirlerinden Dostuma bir sual daha sordum: 

Birkaç sene evvel onunla hangi se- ti için fe~a edilmiyecek hiçbir şey, ol- Necip Be)in kızıdır. - Burası pek büyük bir yer, 
beplerle seviştik ve bugün hemen he- madrğrna dair lakırdılar ediyor .. Baki Hüviyeti anlaşılamıyan boyacının yukarı katlan da var diyorsun her hal-
men ayni sebeplerle ihtilafa düşüyo- relerle eğleniyor... da Kurtuluşta oturan Kosti isminde de buranın sahibi ~ok zengin birisi. 
ruz. Aşka enailik ismini veriyoruz. Aşık bir boyacı olduğu anlaşılmıştır. Kim acaba? 

Sevgi birkaç senede bitmez mi, bu Jar olma.c;a karikatürcüler ve mezahçı- Son yangın münasebetile Jstanbol G '"ld- (G 1 )d' k h · k 
k d .. .., d" b'l" · · f 1 b"' ··k 1 k bed kt' d' ene gu u. e ıyere enı a· a ar uzun surer mı. ıye ı ırsımı, a ar uyu mevzu ar ay ece t ıyo itfaiyesine yine hücumlar başlanmış- .. t.. d .. 
k "k' · bi "b" · d ~ b"l JI tta ı d h h · b' saya go ur u. ,. at ı ı genem rı ırın en soguya ı - ruz.. a geçen er e er angı ır tır. İtfaiyenin uzun merdivenleri bu- ·~ . . ,. . . . 
mesi için onlann, mümkün mertebe. aşk mektubunun 1''ilorinalı Nazım Be lunmadığr tek bir merdiV"cnin ise ta- Orada ~ıışman \e klasık tıpte hırka-
bir arada yaşamaları ve bu suretle bi yin şiirleri kadar gülünç olduğuna ka· mirde olduğu için yangında kullanıl- dm oturuyordu. Arkadaşımı görünce: 
ribirlerinin huy)anndan; soylanndan nır ,·erdik. madığı, makinelerin gayri killi ve işe - O, dedi, buyrun, ne emriniz var. 
b.ı~ması Jiızımgelir. Diz Belma ile öy- • * * yaramaz bir halde bulunduğu iddia e- - Hayır, arkadaşım burasının 
le değiliz. .. 'Ben lstanbulda pek az ka O da değişti, ben de. Geçenlerde her dilmektedir. Dün belediye mual'inle- kime ait olduğunu öğrenmek 
Iıy~rum, o işe, yazın yıkanm'ağa gittiği nedense sözümüz el'lenmeğe intikal et rinden Hamit B. şunları söylemiştir: istiyor. Şişman kadın gülerek 
Folraydan ötye geçmiyor. Geldikçe sık ti. Ben dedim ki: - itfaiyenin bugünkü tec:kilatı tam 

· b' ~ cevap verdi: sı~· buluşuyoruz. Fakat nerede o eski - .Madem ki artık sevişmiyoruz, ı asri bir şekilde değildir. buna da se-
buluşmalarımızdaki hararet? O daki- ribirimizle evlenecek ~ağımız gelmiştir. hep itfaiyeye verilen tahsisatın azhğı- - Ben de bilmem. Burası 2 
kalan andık~a gözlerimi kapamak ihti - l<'akat, dedi Belma, ben sana bir dır. Viyana belediyesinin itfaiye tah- milyon franklık anonim bir şir-
yAcını . duyarım.. • ' başkasile ihanet ederim-. sisatı 5 milyondur. Biz ise senevi an- kettir. Ben mildirin. Her sene 
. . O harareti büsbütün kay!>etseydik Siz benim yerimde olsaydınız ne cak 350 bin lira veriyoruz. önümüzde başı bir kaç noter gelir, hesap-
te: cevap verirdiniz? ki sene itfaiyeye daha fazla para vere- lan kontrol eder, hasılatı müı-

- Eh, bu masal da bitti, ne mura Ya· - · i · ·· "t dl O za te · cegım zı umı e yorum. man ş- terileri namına hisseleri niıpe-
da erdik, ne büsbütün kerevete ~ıktık ! - Peki canım, bana belli etme! kilat kısmen takviye ,.e ıslah edilmiş 
diyebilsey:dik. derdiniz. Fakat en ufak sevgi bile böy- olacaktır. tinde alıp giderler. Şirket hisse-

. Ha)'Jl', bu da olmuyor. le geniş bir kelime mani olurdu. HANDA OTURANLAR HALA darları kim? Bunu sade noterler 
· Hala sevişiyoruz. Fakat bu seliŞme Yahut: .. . TEHLiKEDELER MI ? bilir. Yalnız muhakkak olan bir 

yü:ade kırk mantıki, yüzde altmış hissi - Al~k •. bu nasıl soz, s~nm ru.b~n Agopyan hanı yangınmm faciaya şeyse, ıirketin sermayedarları 
oluyor. Bazan büsbütün mantıkl O za d~. ne f ec~ hır yılan yaşıyor· Derdınız, inkılap etmesinde yanan filimlerden cemiyetin "namuslu,, ve"burjuva,, 
man, hislerimizi yalancıktan saklıya- mutefekkırler duyar:. çıkan boğucu gazın da mühim bir amil diye tabir ettiği kimselerdi. O 
rak biribirimizi haksız rıkarmak için - Ama_n, ne totemık namus tarafta- olduğu, intişar eden gazın birçok kim-

:ı - d l d 'namuslu adamlar ki birçok zaval-çene çalıyoruz. n er er 1• seleri zehirliyerek ölümlerine sebep 
H tta b. .. b" h'k• "k ,_ Ben ne onu yaptım, ne bunu. Evve- oldug~u malOmdur lıların fuhuş ile vücutlarını mah-

a ır gun ona ır ı ayecı ı.e 1 • d k k d k 
anlattım: IA. kıv.ırc.~k .. v~ do gun dudaklarına sı· Dün bu nokta hakkında yeni ve dik- ve ere azan ı lan para ile 
. " . . . . . . cak hır opucuk kondurdum ve sonra: kate şayan bir mütaleada bulunulmuş- geçinirler, ve kazara bu kızları 

Adamın bırısı alacaklı, bırısı de _ Belmacığım dedim evlenmiye-
bo l i 1 B 1 1 ki h .. ' ' tur. sokakta görürlerse "aman ne rç u m ş. orç u a aca ıyı er go- lim Sen başkasile evlen· fakat benim· B ··taı d · d su··ı n ·· d · ' u mu eayı ermıyan e en Adi feyler,, diye başlarını revi-
r §Un e: le ona ihanet et! damlası doktorlanndan Nazım B bir ,. 
.. -. Aman bir~der a~lımda,. fak~t ~~ Ne değişmişiz değil mi? muharrimize demiştir ki: · rirler. Ha, ha.. vak tile ben de 
ıkı giln daha musaade. dermış. hır bo) • • _ İntişar eden zehirli gazın bir bu kızlar gibi idim. Bana tali 
J• beş böyle .. Nihayet alacaklının ca- w · ı b' ~ yardı tt' d "d' ld 
.., • *) nu cümleyi kıymetli hikdyecimlz kısmı dagı mış ır kısmı da bulundugu m e ı e mu ır o um, 
nına tak etmış: h 11' d . 1 d d k . Sadri Etemin üslubunu takliden yaz- ma a ın U\ ar arın a, eşyasın a ve yo sa • 

- Bırader. Bu (aklımda) )ardan d döşemesinde teressüp etmiştir. _ Yoksa? 
bıktım. Bari unut ta (Lades) diyeyim_ ım. Bu teressübat cereyan vasıtasile 
Fak~t b~t~n. bunla;-': rağ.m~n birden 1 K omıu memleketlerde 1 tekrar ha,·alanarak o ciyar~a bulunan - Yoksa ya Aksaya Şarkta, 

bire hıslenmızı de, fıkırlerımızi de a1t V . J 1 B Jk insanlar tarafından nefessus edilebi· yahut Cenubi Amerikada ba-
ilst edip bambaşka bir hale gelebiliyo- enıze .os. ve a an lir. Bu suretle ciğerlere giren gazrn takhanelerde çürilyüp giderdim. 
ruL Mesel1 bir gün onunla yine böyle ıttıhadı billur şeklindeki teressübatı çok tehli· Kadıncağızın gözlerinde bir 
çekişmiş, münakaşa etmiştik. Ben ad Andopandanis Romen gazetesi keli ve öldürücüdür. Maamafih gazın damla yaş belirdi. Onu saklama-
ta kızmıştım, büyük aynanın karşısı: anan başvekili M. Venizelosun mahiyetini tamamile bilemediğim için ga çaıı,~ ... ı. ... ı,,.d:aımna: 
da saçlarımı tarıyordum, kalkıp gid iyanada Balkan ittihadı hakkın· bu hususta kat'i bir şey söylenemez. _ Beyim, dedi, gene filozof 
cektim. O da yanımda idi. Arkamd:ı a vukua gelen beyanatını tasvip Müteammil bir tehlikenin önüne geç-
aynaya bakıyordu. vlemektedir. Bu kadar mahir mek için yangın çıkan binada teressüp taraflarımı uyandırdınız, hayat 

- Kimbilir ne acı sözler söylieycek . .ir siyasi böyle bir fikrin haki- etmiş bulunan gaz billuratmrn tahJiJ bu .. ne yapalım. Bu zavallı kız
diye düşünüyordum. O söyliyecek, beı: ıı<atleştirilmetsi için mevcut müş- ettirilmesi ve ona göre tedabir alınma- lar ne kndar talisizlerse onların 
söyliyecektim. Ne o kendini tutabilir, külatı şüphesiz ibate edecekti. sı binanın fenni bir surette temizlen- sırtından para kazanan burjuvalar 
ne ben Asabıma hakim olabilirim. Andopandanis il!ve ediyor: •va- mesi lazımdır.,, da 0 kadar bigünahtır. Ne yap-

Bir de baktım Belma boynuma sarıl sati Avrupada Macaristan fikir- SEN JORJ HASTANESiNDE l l b 
sın ar, para arını ha urada iş-mıyor mu? lerin sükün bulmasın imkinsız OKSİJEN VARMIŞ 

L d h Ietmişler, ha bankalarda, veya - Necdet, dedi, aynada yan yana bıraktığı Bal.s;an ittiha mm u- Agopyan hanı yangınının kurbanla 
duruşumuz o kadar hoşuma gitti ki , susa gelmesine mümaneat ediyor. n Sen Jorj hastanesine getirildikleri şırketlerde büyük trostların fuhu· 
boynuna sarıldım! Bulgaristanın Makitdonya ve Ada- zaman hastanede oksijen bulunmadığı ştan farkı ne? 

Tarağı yerine bıraktım, gitmekten ]ar mahreci hakkındakir iddiaları için teneffüsü sınai yapılamadığı ze- Arkadaşıma, burada daha 
vazgeçtim... uzak bir zamanda bile Balkan hirli gazla bayılmış bulunanlardan bir fazla duramıyacağımı söyledim. 

• • • ittihadının teşekkülüne mani ola- ikisinin bu yüzden ölümden kurtarıla- Çıktık. 
Yarabbi, Belmavı seneler ne kadar caktır. ltalyanın Bulgaristan ve madıklan yazılmaktadır. Bu ithama D k 

.; ışarımn ıerin ve atran defiştirdi- . Macaristanı himaye eylediği mu· ne cevap nrileceğini öğrenmek üzere 
1 d · · s J · h ta kokan havası beni biraz açtı. O neye benziyormuş biliyor musu- bakkaktır. Yugos avya ve iğer dün bir muharrirımız en orJ as -

nuz; can eriğine, büyük şeftaliye. Onu komşuları zararına olarak Bulga- nesine gitmiştir. Hastane erkanından Arkadaşımla beraber Maksime 
şimdi anlıyorum. Daha i)i olmadan nt ristanı Nöyyi muahedesinin tadi; bir doktor bu hususta muharririmi· gittik. Burası Parisin en eski 
güzel yenir, ne zevki tadılır? Fakat o lini talebine sevkettiği muhak- ze demiş tir ki: barlarından biridir, içeri gırer
lunca yemeğe imkan rnrdır, yok değil kaktır. Böyle bir hareket Yuna· - Bu iddia bizi çok müteessir etti. ken arkadaşım kapıda duran 
dir, amma, eski zevkini, tadındaki husu nistanı da alakadar eder. Yuna- Biz vaıifemizi tamamile yaptığımıza b' " h 1 • k 

ır c asseur,, ün e im sı h 
ıiyeti bulamazsınız. nistamn bir tarafta Sofyadaki öc kaniiz. Bunun için teşekkür beklemi-

h bö. ı d d"k d ı ve kendısile çok samimi konuş-Belmayı değiştiren seneler onu her· almak siyaseti teza ürat gösterir· yoruz. Hiç olmazsa Y e e ı o u ar 
kese, her kadına benzetti .. Gittikçe ka ken diğer cihetten ltalya ile nasıl çıkarılmasın. Kazazedeler getirildiği muya başladı. 
dınlığı azalıyor, dişiliği artıyor. ~u~adenetini eda~e edebilece- zaman h~sı:ın.e~e .. ~~sijen ,·ardı. Bu Sordum: 

Ah bilmezsiniz 0 bu tarzdaki kadın gını ~ormak gerektır. sayede hır ıkısı olumdcn kurtarıldı. - Kim bu? 
ların 

1

ede~iyatını da öğrendi: Acı, acx Ecnebi mektepleri meselesi Sin~. tene~f·üs·=~ptınldı.~, oksijen te - Ah, hanı meşhur bir piyes 
sözlerle dolu mektuplar '-'azıyor beni • . • b neffus ettırıldıgı halde olen kazazede- vardır uıe cbasseur de chez l\1a. 

..; ' Atına gazetelerının ha er ve • ı d b' · · k b ··ı·· d "ki çileden çıkaracak bir edebiyat yapıyor. ... . .. . • . . : er en ırının a ra ası o um en ı sa 
O k d 1 k' • k dıgıne gore ıptıdaı talebesıoın at sonra geldi. Teessüründen mütevel 

a ar acı şey er 1 ınsana 0 uma- Ecnebi mekteplerine de•am et- · ·· ·· • · ·· 
dafl ~·ırtmak arzusunu veriyor. F:ıkat . . • ht şaşkınlıkla oluye oksıJen teneffus 

memesı hakkındakı emımame tti ·ı · d tt' Bu d sonunda bir cümle yazıyor, şapa oturu . . . . . e rı mesın e .ı~rar e ı. sıra a 
* ıstar ed1lır edılme:ı Maanf nann hastanede oksıJen kalmamış· tır Bu 

yorsonuz ( ) b k t t tb'k · • u. . an~nun . _ .emamen a ı zat haricten oksijan getirttı. Ölüye ok 
- Bunlar doğru, fakat bu ıstırabı d 1 d 1 d h kk d t h e ı ıp e ı me ıgı a ın a a • sijen teneffüs ettirildi. Sun'i bir fay. 

bana sen veriyorsun ~ecdet ! Altında kikata girifmiıtir. Yapılan tab- da elde edilemedi. Mesele bundan iba 
imza... kikat neticesinde kanunun tema- tt' 

O h · B re ır.,. 
zaman er şeyı unutuyorum. u men tatbik edildiği anlatılmıştır. •mnıımmmııım• ... ·- --·-'""" ™ ......... ...,_ 

ııef .ar ben yazdığım cevaba onu hayrete hakkındadır. M. Unden tahki-
dUşürecek kadar tatlı bir ifade ile ba, Yunan - Bulgar meselesi katını iki devreye ayırmıştır. ilk 
lıyorum. Tıpkı eski günlerde yazılan Atina gazeteleri Cemiyeti ak- kısmında hakem meselesinin halli 
mektuplar gibi, hatta onlardan da ha· vam meclisi tarafından Yunan-Bul· hakkında salahiyeti olup olmadı-
raretlf ve heyecanlı- Fakat bu sefer gar ihtilafını halle memur hakem ğını tetkik edecek ve ikinci dev-
ben de en son cümleye biru zehir, zen gösterilen M. Undenin meselenin ı ede meseleyi esasından araştı-
brek katıyorum: tahkiki için takip edeceği hattı- racaktır. M. Undenin tebligatın-

- Belma, bu karla.i> engin se,·gin f. hareket hakkında iki hükümete da iki hükumetin cevabının ni-
~lmde, fakat düşünüyorum günden gü tebliğatta bulunduğunu bildiri· hayet şubatın birine kadar tebliğ 
ne bir J.Ijm et oluY,orsun. Blı Ilr.emu- yorlar. lbtilAf Do1J>at ormanlan edilmesi ayrıca bildirilmektedir. - - -

x im's,, isimli. 

- Evet. 
- işte bu adam o piyeste 

mevzubahis olandır. Kendisi 
şimdi çok zengindir. iki apartı
manı, bir şatosu . ve mütaaddit 
otomobilleri var. Bir de kızı var 
ki prensesler gibi yaşar. Fakat 
kendi hali burada kapıcılık 
edip durur. Dostum içeri gir
dikten sonra doğru tezgaha 
gitti, oradaki adama bir deftere 
ismini yazdırdı: 

- Yarınki Lonşan koşuları 
ıçın bahse girdim, kazanmak 

Umidi çok. 

Barcıya dönerek: 
- Oyle değil mi? o.ıJ 
Barcı arkadaşımı g 

bana: · ;/. 

- Beyim, dedi, on il' 
kaybettiğini görmedim, ~ 
ustası olmuştur. Birisin~ ~ 
ötekine plase kor, bır fi 
yapar, muhakkak kaıa~ 
büyük oynamaz. Yüz dirfl' 
200,300 alır. Pek na 
60-70 frank kaybeder. A 

Maksimden sonra 
11Cb dit-' 

isminde bir bodruma İD I_. 
rada da bir bar ( sır~ı 1 
ken söyleyeyim bar ~ıye ' 
pada tezgahlara denır )...t 
Duvarları garip garip faP" 
sana'tkar resimlerle d~ 
Resimlere dikkatle ~ 
görünce barcı anlattı: •• 'fi. 

- Bir akşam dört kıf ~ 
geldi. lçmeğe başladılar. "'~ 

dan çekiyorlardı. Sabaha ~~ 
raları bitti. Halbuki '"':'
gittikçe artmıştı. Patron• / 
dört şişe şarap verirseO ~ 
bodruma dek~r yaparız,. 1 
Razı oldu. Önlerine d~~ 
şarap koyduk. Boyaları. ol~ 
için gömür parçaları ıle , 
ljlra bu resimleri yaptılal'· ~ 
yerlerine çivi çaktılar, kiıll1 1. 
peçeteleri gerdiler. itte bll I 
düğünüz resimler meydaD~ J 

Bu ressamlardan birisİP10 

Utrillo idi. .·•;.J 
Barcı bu sözleri, ezb' · 

bir eda ile söylüyordu. ~ 
-0, dedi arkadaşım, • 

doğrudur amma, ~er~~J:r. 
tarzda .... ı ... u.gı ıçın sO ',/ 

berlemiştir. Haydi MonP' 
gidelim. . . ı/.. 

Bir zamanlar Parısıll I 
san' atkAr muhitini toplatıııf 

'Ol 
Monparnas gayet ırıüh• 
eğlence yeri olmuştur. j 

(~ 
·-~~~~~~~~-

Dişleri ne zarrttıt 
fırçalamalı ? .. te ; 

Meşhur bir üstadın ş_0Y "'J 
sözü var, bunu herkes bılıO~' 

«D"şlerini sabahtan bSf ";!. 
k~mayanlar, keçi çıktıkt~~ 
agılın kapısım kapayan a I 
benzerler.» Üstat, bunoııl;"' 
leri sabahtan başka ıs~ . jiİ 

d.~ ,oı • 
da yıkamak lazımgel ıg b r 
etmek istiyor. BinaenaleY ıP/ 
leri ve diş etlerini şu ıs 

l dır: J yıkamalı ve fırçalama 1 , 

kteO 1-Al<şamları: Yeme 
ra ve uykudan evvel; eli' 

2- Sabahları: Uyanın ;I 
3- Eğer mümkünse '' 

her yemekten sonra... ; 

Akşam yemeğinden 90 
/ 

uykudan evvelki fırçalaoı" ~ 
dir' 'j tutmaması lazım geleni ~ 

en faideli fırçalama b~ dd~ 
dır. Çünkü: Uyku oıU ,~ 
tükrük ifrazı ağırlaşır., ~e 1~ 
mihaniki olarak yaptıgı ~ 
ma roliinü asla ifa ederı' ~A~ 

d 
"" 

de. uyku zamanın a 11 
tabii müdafaası daha 
bulunur. Diş tabibi: Suat ,) 
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8 - V AKlT 22 Knnunsani i J31 

Ta.isiz kraliçe Size burnunuz uzunsa uzun etek, 
yakışır 

Babe11 "' Kızım müı~ ba
klyı tertip eden gu.ı· 

teye beytneıta bulunrr e· 
<ıı, u~·durn uşler ,, diyor 

kısa ise kısa etek 
Geçen pazar akşamı 'l'ürku\•az sa

lonlarındn bir glizcllik müs:ıbalmsı ya
pıldı ve yirmi hanım arasından P~çllen 
Naşide Snff et H. birinci çılmrak ken
disine (Türkiye güzellik kraliçesi) un
\'&nı verildi, 

Geçen senelerde de yapılan bu mü
sabaka bu sene birçok dedikodulara 
eebep oldu. intihapta yolsuzluklar ya 
pıldığı sötlcndl. Jntihabn1 netiresi 
hakemler arasında da münakaşalara 
1ebep oldu. 

Jlütün bunlardan başka kraliçe di
ye seçilen NnşidE- Sarfat hanımın mu
allfm olması yeni bir vaziyetin tahad
dilsüne sebep olmuştu. Talebelerin bu 
nevi müsabakalara girmesi evclce Mn· 
arif Vekdleti tarafından men'cdilmiş, 
keyfiyet büWn maarif eminlll lcrine tn 
mim edilmişti . 

Talebenin girmesi mcn'cdilen bl 
müsabakaya bir incuılJlm hanımın gir
mesi maarif l'cldUetinfn nazarı dikka-
tini celb.etmiş ~ tahldkat abaşlamıştı. U leli lbl 1 1tı 

Avrupalılar artık kadın
ların giytcekleri elbıse ... 
leri çefırelerıne, gözleri
ııc ve bilhassa burunla
rına gö;-e yapmak fik-

rindeler 

DOnkü nüshamızda Maarif Vekili Esat zunblcteb e 
0
5' 

1
ere Y1

0 
-
1 Eski tabtotarda güzeller Deyi be t tık. şan r urun o ores e 

n yana ını yazını§ R' bu .. •nu böyle Roma burunla· 
DUn maarif mUsteşannın bu husus ıyonun ... rtle gösterilirdi. Uzun 

Urun ete~e gel mi yen blr bu 0 

run. Ufak burunlu Sarışın 

Mis Mııriyon Davls 

takt mUtaelası f.ızıldı. Müsteşar Emin ıtteklere bunlann ya-
Bey 8'1lZetecilere bu mesele hakkında kışttğı iddia ediliyor 
maarifçe tetkiki icap ettirecek bir şey Avrupalıların Jfl hem çok, giliz gazetelerinden birisinde bir etek (Roma) burunlu ·ki ince ve 
oJmadığınr Na~ide hanımın müsabaka- h~m de yok mu nedir, onlar da moda ve zarafet mutabassısı ta· uzunca bir burundur· kadınlara 
YJ terti peden gazetede mUnderfç söz. Amerikadan göre göre artık rafından yazılmış bir yazıya te- yakıştığı ve ufak burunlar, mio-

lneari~~~:!~ay~r~~~b:.~ı~~~ili!abNuTlauş~~~ığ~-. yakası açılmamış ıarabctler gös- sadüf ettik. Şimdiye kadar gi· yon çehreli kadınların ise kısa 
.. v., • U'Ç k ı 1 - k etekle daha zarif göründükleri bu be'-·anatında intihaptan dolayı mem termeğe alkışıyor ar. yinmeğe, tuva et yapmaga arı· l l 

"' an aşı mıştır. 
naniyetini ifade ettikten ısonra (çok Bilhassa kadınları alakadar şan modacıların artık aza teşek- Bu zarafet mutahassısı, bu 
sevdiğim mualllmlikten ayrılmağa mec eden tuvalet ve moda meselesinde küllerine d~ karışmak istedikleri münaıebetle fiziyoloji ve pisiko-
~=d~~lacağıma pek müteessirim) di- bu garabet kendini fena halde bu yazıdan anlaşılıyor. Burada loji noktai nazarından burunları 

Büyükdere 30 uncu ilk mektepte mu gösteriyor. Bu kabilden olmak iddia ediliyor ki: Uzun etek mo· tetkik etmekte ve bir takım hü-
allim olan Naşide H. Galata postanesi üzere son posta ile aldığımız in- dası ortaya çıktıktan sonra uzun kümler çıkarmaktadır • 

............................................. ~ .................................................................................... .. 
B~memuru Salih Saffet B-yin luzı E d ..., · ı l 1 1 Bacak müsabakasına ilk SAfhA bı•ttı• dır. Dün bir mul 'lrririrniz Saffet B '~8 ) egJ e ffi8 J w u 

le görü~mü~tür. Saffat B. kızı Nnı;i- [Üst ranıtı 1 inci aayıharmzdaj dair bir filim -
de Hanımın kat'iyen istifa etmiyeceği (Uıt tarafı 1 inci sayfada] 
ni istifa etmesi için sebep olmadığını yı vermedikçe kıyamete kadar hakemenin ilk safhasmdan alı· 
söylemiş, muharriıimizin Ntı9ide ha susuz kalırsınız. 
nımın beyanatile bu sözler nrnsmdnki Cüm.esini de ihtiva eden bu 
te1..ada işaret etmesi üzerine Snffat B mektup üzerine, şirketin hare· 
heyecanla atılarnlt demiştir ki: kete geçeceğini~ böyle ileri geri 

- Uydurma efendim! Uydurma! söyliycn memurlara haddini bil-
0 gün gazetede kızıma atfedilen beya-• direceğini zannetmiştik. Zannı· 
natı görünce ben de şaşırdım. Kendi 
sine sordum. Hiç b'r şey söylemediği- mız boşuna çıktı. 
nl bildirdi. Evvela te!tzip etme :i dü- Demek ki Elma la su şirketi de 
tündük. &onra vazgeçtik. Yazılanlar memlel:ette mntbuatı ve kanunu 
arasında ailevi bazı Ş:?yler ele vardı. hiçe .. ayan bir kabadayıdır ve 
Akrabalarımız sayılmış. Güya ı,ızım 
(benden başka yedi kardeş'm daha bir memurunun saçmalarile müş-
var) demiş. Hallmld yedi dcC:-il altı terektır. 
kardeşi var. Kmm lmç knrde~i oldu- Menıet Emin B. , bize gön• 
tunu bilmez mi. derdiği bir mektupla bu derdini 

Kızımı Avrupaya göncdrmek için tekrar yanıyor ve diyor ki: 
de henüz bir karar vermiş değilim Muhterem Efendim, Elmalı su 
Düşünüyorum .... 

Gönderirsem birçok mnsraflnra yol şirketi memurlarının bendenize 
açılacak. Bir memurun bunu göze nl "siz kumpanya ile uğraşamaz· 
masına imkan yok. n sınız,. dimesi tehi değil imiş 

Diğer tnraftnn y:ıptıdımız tah!<ilm çünkü kiymettar sütunlarınızda 
t.a göre Naşide H. cumartesi günün- intişar eden şikayetnamemin 
denberi dersine gitmcmc!.tedir. 

hiçbır tesri olmadı, el'an su
YEDi SENELİK T AHSlL 

ÜCRETi lSTENECEK yum kapalıdır daha garibi var 
Naşide H. bu müsabaltaya girdi kendilerinden talep ettiğim 

nan neticeye göre irtica işinin 
en bnynk töhmetlileri Şeyh Esat, 
Liz lbrahim hoca, Zeki Mehmet 
ve iki Hasanlardır. 

DoAru 91kmadı 
Dnn bir gazete, Menemen 

mOddei umumiliğinin emrile 6 
Hocanın Polis müdüriyetinde 
istiçvap edildiklerini yazmıştı. 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
bu haber doğru çıkmamıştır. 

l(aza.nmak için" 
~ ilk şart ilandır f: 
İ ll/Jnsız kazancı arıırmava ij 

Foks Film şirketi ahiren ha· ii $1Jvaşmak, havada ta· ~ 
caklarınız hanımlar! " diye bir frlim ~ • are$İZ uçmıva çaiış- H 
çevirmi~tir. Güıel bacak müsa- ~i mak gibıdir ii 
bakasının hikayesi olan bu filim ~ Ticaretin1zde, san'atınızda H 
pek . b~yük rağbet ~ulmuştur. ij muvaffak olmak istiyorsanız P, 
resmımız kurdeleden bır parçayı ~ gazete ilanına ehemmiyet ve i: 
göstermektedir. ~ riniz : Gazete ilanı ilanlarır ft 

:-i. en ko ayı, en ucuzu, en te i 
devirde demi biz böyle şirket- sirlisidir. :: 

4 :: 

Jerin, kumpanyaların esiri olaca

ğız? Çok rica ederim lütfen _ i-
~ işte ildn tarifemiz: fi .. .. 

tinden ''ekalet emrine alınacnk. hun· makbuzu getiren mcmurıarı ay
dan başka muallim mcl,telıindeki yecli nen {U sözleri söyledi 11öyle ga· 
aenelik tahsil b~dcli de lrnııdisine.. taz zeteye yazmakla iş bitmez. Kum-
min ettirilecektir. Manmnfilı tnhkik:ıt 1 k d d kadar olan makamın nazarı dı'k-
henüz lıitmemi~tir. panya beş kuruşa a ar iste i· 

?. Sonuncu aayıtada Satın Kuruı 12.5 !! 
i: 5 incı " " 25 5S 
n 4 40 H 

ğ ni almadıkça suyu açmaz,, an
laşılıyor ki bu efendiler kendi-

!erini memleketin hakimi mut
lakı addediyorlar. em rleri liye

tegayyerdır. Bir defa şu kadar 
para vereceksiniz dediler mi bu 

katini celp bu,.urunuz. Lazımge

len teşebbüste buluı•sun ar ve 

bu ha lfe na;inas efendileri tariki 
hal<ka irca ets:nler. 

Ortada mevzu bahs olan 

:ı .. •• .. • :: :-: ı .. " • .. 100 :: 
~. ' 200 Ü .. " ,. " .. .. .. 
li R~aml ılAnlar. sonuncu aayıla".!ıı 10 Kı H 
~ ilan memurumuz size fav· fi 
~ " i: dalı bir ilanın ırıekiı v~ üc· .. 
~ y n 
:; reti için hizmet etme5-e ha- :: 
•• b •• 

!: zırdır. !I 
:: :: : : :: : : ::::::::: ::: ::: :: : : ::: : : : : : : :::: ::: ::: : :: : : ::: : : :ı 

Bir kasif 

K fin• • dip ib .. et ı ıspat e ot 
beratı aloıak istiY 

Resmini dercetliğhııiı ~ 
Emniyet sandığı emJak '.~ 
de çalışan Necati B. 1 fi 
bir okuyucumuzdur. Bize f11"' 
tubu gönderiyor. Bunda. 0 ., 

cağmız veçhile bir keş~ 
Junduğundan bahsediyor. ";J 
dar olanlar }Azım gelen 
miyeti versin. ;, 

ıı Elektrikte yan yan~ ·; 
.adı temin edecek yeni. bitt ' 
keşfettim. Ehliyetimi • ı.•P' ..1, 
ihtira beratımı almak ıçıD JI 
hassıs bir heyet huzurunda~ 
ispat etmeğe her zaman b ,1 
lc:ime ve nereye milracaıt 
yim ? lütfen bildirtniz .. / 

f 11 gilterede satranç fıl 
piyonu bir kadıO 

Mis Bullen Jtl. 
lngilterede satranç, kadıOI. 

çok merak ettikleri oyunl• ,1 
biridir. ~u merak kadınla' f. 
sında satranç müsabakalatl -

pılmasına müncer o!muf "'' 
seneki müsabaka Mis BuJleO ~ 
rafından kazanılmıştır f'1i5

1
J 

len satranç şamp'yonu 0 

ilan edilmiştir. 
~----------~._./., 

lzınir kollejindeki hll~ 
lzmir, 20 - Amerika~ le ılı 

jinde muallim M'sler ~ıt ~ 
fından Türklüğü tabk~ ~ 
mahiyette söylenen soıl ıt>'~ 
dolayı talebenin yaptığı ııU ·~' 
ve Manrif idc:resinin ta~~1 1'! 
vaziyeti tenvir etmiştir. Bı ';,ıt 
te mektep idaresi bu h0c ~ 
müdafaasını deruhte eded 

vaziyet almıştır. ...ıp) 

Akşam üstü büyük .}emek c nasında 
(1'erka) kontu tanım:ık üzel'e 1 öşkünc 
gitmek istiyor. (Elcmcr) cneJrı belınnc 
arıyorsa da sonra gitmcğe mecbur olu 
yor. Yolda otomobil bozuluyor, bir f,ö 
okte yalnız kalıyorlar. Bunu srörcn 
Terka Kontu kentlisini yalnız yakala
mak için bu oyunu oynadığı icldiasile 
tahkir edi) or. Kont frıtına \'e yağmur 
içinde bi rotomobil bulup genç lm:ı evi 
ne yolh or. (Tcrkn) şimdi kontıı aşık 
tır. I..fıkin tekmil mektupları cevapsız 
kal -.~.,ndan nihayet bizat kendisi on:
ı::ltmeğe mecbur oluyor. 

parayı derhal vermek Jazımdir. 

Kendilerine şifahen ve tahriren 

ve hatta memleketin büyiik bir 
kuvveti olan matbuat vasıtasile 

anlattım ki benden istedikleri 
bu para fuzuli v~ gayri kanuni-

para kemiyet itibarile mühim 
değildir. Fakat keyfiyet itibarile 

mtihimdır. Bir vatandaşın hak
sızlığa karşı itirazına karşı ku

Jakıarmı tılo v'an bir ecnebi ş•r-

Manrif idaresi, Mister (iV''~ 
Doğum ve kadın hastalıtdarı ı:ıı'-~ 

mütehassısı davetle hadiseyi izah el ,ı·f/ 

.... oır 

Bu filmde mıınzarn çok güz.clclir 
Macar farkıları ve at ynrı~lnn \"nr<lı'r. 
Pllmde ıenç kız rolünü ,..,retc Tcy
me• , · r.ıinde renC' ve sevimli ir ?.rf ·~1 
büyük muvnffakıyetı yapı)or. 

Ayni artist (lld kalp hirleşince .. ) 
filminde de oynamıştı. 

dir. Ben idd anıda haksız isem 
bana cevap versinler bu medit 

sü' iitlan haksız'ıklarını isbata 
kafı değil midir? S ycs nde mil· 
yonlar kazandıklatı bir mcmıe· 

ket halkına reva giirdükleri şu 
muameleler doğıu mudur? Eu 

~ keti h&la kenC:isini bu memle
kette bir Kapilüla~yon kalesi 
içinde yaşıyor zannediyor ve 
ha'a im kötü zihn yeti taşı) or 
dt-mekt.r. 

Bu ır.enılekdle irrrtİ) az sJhibi 

olan her şir! et, hatırlamalıdır ki 

onun lrnzt-tnm ~sına müsaade edi· 

len paraınr, ancıık bu mem.eket 

o o K T o R istemiş. Bu küstnh adaoı ~· 
RJZA ENVER veremem,, cevabını verrnİ~ '4' 
Cağa.oğlu Emn:yet sandıg ı Bunun iizerine voııifcsıO 
_::rş.:~~ 3] TeJ. Ist 2c8 .... llJ uznk\aştırı:ınış~~ 

~- ' 
hıılkma hürmet ve izmct rnuka- l te••npıo Dr. Ihsm Sami ••• • 
bilidir. i Gonoko'<: Aşısı; 

Elmalı şirketi buna riayet et- : Belso:ukluğu ve ihtilat' Ol' 
meğe ciirct ederek E!mnh ş 'rketi : lcarşı pe1c tesirli ve taze ıf~ııt' 
olduğunu gösteriyor. Kendisini, : Dıvanyolu Sultan Mnhrnııt 

1 
vaziyetıni ıdrake davet ederiz. t .... u .. hesi No. 189 ••'' 
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f __ N_E _M_L_E_K_E_T_T_E __ vA_ır_ı .;;;,_T __ 1 Harici Haberı~ 1 ..... Büyük islilm ~arihi GOi 
Köylerde hayat ve faaliyet lstıhzalara ragmen Asrı Saadet- Saörı Islam 

Köyde mücadele edil~cek işle
rin en başında cehalet vardır 

3 • 4 bin sayfa 9 cilttir. es~i harflarladır. 
M. Briyan tahdidi Yazan: islim akademisi.- Terceme e..-en: Omer Rıza Bf. 
teslihattan ümitvar I Fiyatı: Bez ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuru§tur. 

. Posta Ocreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 
Cenevre, 20 (A.A.) - Teshh~_tın tah· B d r . b. defada veremiyenler taksitle de verebilirler. 

didi hakkında cereyan eden muzakere· L e e mı ır • • •• •• • 
ler esnasında M. Briand, gelecek tah ...... Neşreden : Asarı ılmıye kutuphaneıı ~ 
dfdi tes1ihat konferansının muvaffakı- . -·----------:::-:--------....-----

Kastamonu mu/ıahirinıiz 11azıgor: muallimden kendilerine kifayet edecek yetle neticelendiğini görmek h~susun- ee T aliin Cilvesi ~ 
AnAdolu köylerinde bir müddet do· derecede zirai, fenni, iktıaadl, içtimai da M. Henderson tarafından ızhar e· ·~: .. d:- k= ... k ... ; ..... - (t 

Jıışnn ve köylü ile temas ederek köylü ilah .• bilgiler istiyor. Mektep bulunmı- dilen ümitlere ittirak ettiğini söylemiş Tali, bayatta büyük bir rol oynar v
1 

c b~nun ıç~ ır ~1 .. e senya 
nün hRklk1 ha) atınn }"nkınlac:1n bir dan kurtarmak ve on lan her sahada tir. M. Briand hu konferansın her "filanın talii yaverdir" der er. u meş ur ıozun 
f t.. ...... • ld."'"' G. . er ıçın, o se.}ahatin kendisinde bıraktı dna kurtarmak le onları her sahada halde muvaffak olması lazım ge 1•·· K d 
ğı bir intiba le hakikat nrdır. tenvir etmek için tatil zamanlarında ni, çünkü Cemiyeti AkYam mis~kmın a er v EN T u R A ışesı 

- Ga:1.İ ile Anadolu kö.> lüsü, bir vü şehirdeki mualJimlerimlzi seferber ha sekizinci maddesini izah eden mılletle· • • _ • 
cudün Jekdiğerfnin lazımı gayri müfa· le sokarak kendilerinden istifade et- rfn bu hususta mukaddes tanı~ık_ıa~ı için de söylenilir. Zira mezkur gışenın ~attıgı ekser bile~~re 
rfkf olan iki mühim UT.\U gihbidir. O mek IAzımgelmektedir. Her sahada fe her tUrJU istihzalara rağmen nıkb1!'1ı· her keşidede en büyük jkramiyeler ıs~.b~t etm~k talune 
vürudUn dimağı Mustafa Kemal, diğer dakArlık ve feragat. timsali olduklarını ffmi muhafaza ediyorum. demfştır. mazhar olmuştur. Binaenaleyh sız de talıınızi tecru~e etmek 
krsmı Anadolu kiiylüsüdiir • her hareketlerlle bıze gösteren köylU A b · l · ..., · . . b'I fnizi doğrudan doğruya Eminönünde Vahde Hanı 

- Hedefiniz Akdenizdir! .. Emrini için bu memleketin istikbalini kendi .. '-\. VfUpa lf ıgı ~ ~~:~ l' 1;e1 4 numaralı KADER (VENTURA) gişesinden alınız. 
vere~ dJmağ Gazi, 0 emri hiçbir ,n.cııta :~d~ iktjdarlarınıı tevdJ ve teslim etti· ~~S~SS@SSQSSGS99CaG~~~)(G 
ya luıum kalmndan tatbik eden, de.r- gımız ilk, orta, hatta yüksek mektep- Akvam cemiyeti azası '81~ 
hal me\'kii file koyan asap le uzuv A· ler muallimlerimizin de bir fedakilr· 
nadolu köylüsüdür. Esasen Gnzinin mü hkta bulunmaları Ye her sene münave olmzyan devletler 
fekkJresinde tekemmill etmiş bir ~ey be ile köylerimizi do1a§malan çok iyi 
yoktur ki derhnl Anadolu köylüsü ta· netic~le~ lerecek!fr. Çllğlrz [zyor . . 
rafından benimsenmiş olmasın- Hukumet te§kıl:lhnın köylü ile aır,. Cenevre, 20 (A.A.) - Arrupa bırlı-

Gnzi, köylü tarafından en muktedir kası olan h~r şubesinin bu temas işine ği tetkik komisyonu, Cemiyeti Akvam 
bir başkumandan tanıldığı gibi en mUş Ç~k ehemmıyet vermeleri icap ediyor. azası olmıyan deyJetlerin daveti mese
flk hir ı ba, en mükemmel bir başmu· Zıraat memurları, köy köy dolaprak lesi hakkındaki karar sureti lfıyihası
r tiirn ... n kuvvetli bir iktı~atçı .. Olarak - yalnız bir keşif olduğu zaman yahut nr kabul etmiştir. :M. Mowinkel 
ta tanınır ,.e gösterdiği yoldan bir de zaruri bir hastalık esnasında vilayet- bazı itiraz, kayjtJer ileri sürmüştür. 
rece hile nhiraf etmez. ten aldığı emir üzerine değil - zer'i· M. Mowinkel Cemiyeti Akvam azası 

Türki: emizde okuma scforl -Jiğine yat ~akkında, verilen pulluk ve maki. olmıyan devletlerin de komisyon müza 
iJk \OŞan köylü olduğu gfl memJeke- nelerın eureti istimalleri, ziraatte mu- kerelerine daveti h susunun pek haklı 
tin ıJdcten .} ükselmesilde, ternk" İ· zır hnşerc ve sairenin sureti imhaları sebeplere müstenit uoJduğu mütaleasın 
sinde yegane amil yine Anadolu lt)y. toprakların kunei imhatiyelet"i ve ne da bulunduğun fakat bu davet ya
lüsüdür. lthnliit ve ihracatımız arasın- şel\llde zcr'i)at yapılacağı hakkında pılmad . 

1 
uk, . mesaisinin 

ı ·· ı ·· ·· · . an e'\e omısyonun da .. ,..er bir murnıcne H.) a it halatımı toJ uyu tem ır etmelı 'e bu suretle dah f 
1 

•
1 

.. 
1 

üş oldu"unu 
"' • . . , kudref · t . a az a ı eri götüru m "' tın nz..,ı"ttı~ 'dugı;.na daır bır n_1 ının ar mnsınr temıne çalışmau. g·o·rm i t . ·x.· l sö ... ·1emiştir. 

·· ·· ı k k.. ı ·· d dır e) emennı ettıı;ın " ,;orursek onu mut a a o,> u~e me > u • •.. Belcikn y 
1 

J panya Felc-
nu !'!Ükrnnızdır. lktısnden yükselme- h.oylerde sıhhat meselesi o kada: • ' ugos avya. s ' hh 
mfz l!'lfnde ecnebi mallarına boykot ve mühim ki •..• Sıhhi cehaleti mevcudiyeti menk, Js,·eç, Danimarka mura ıu:· 
yerli· mallarına rnğbet bir rol bu cehaletin nüfusumuz üzerine ne de ~nn, ~f •• Mowinkel ~ermeya~ et:;· 
oynanmakta i!i!c bu f 1 • An., ıoıu l\öy rece tahrip! Ar tesirler icra ettiğini in gı bu ıhtırazı kayda iştırak etmışlerd. • 
Jüsü üzerine lmı:, demektir. rck m ""!.> san ancak kö) Jcrimizi dola~tığı zaman ~avetnameler, komisyonun gel~cek ıç-
rem H! zaTurt fhtlynçlar f :ır.,ısında anlıyor. tıma devresi için gönderilecektır. 

1 Devlet den, lryolları ııllnıar• 1 
386 adet lokomotif ve vagon bandajının kapalı zarfla ikinci 

mfinakasası 23 Şubat 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarad• 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacakbr. 
MOnakasaya jştirak edeceklerin teklif mektupları~ •e muv~k· 

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar kom11yon kltıp-
liğine vermeleri lazımdır. . . . •• 

T" terin münakasa şartnamclerını beş lıra mukabılmde An· 
kara~: ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * Ulukışla ile Boğaz köprü arasmda bulunacak ~lan ~oz baln-

- •· u··0 altı aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfa munakuası 
goo D 1 d . 9 Şubat 931 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada ev et emır 

yolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve m~vak

kat taminatlarmı aym günde saat 15,30 a kadar komııyon 
kAtipliğine vermeleri lazımdır. . • 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabılınde A?
kara, Haydarpaşa ve Konyada idare veznelerinden tedarık 
edebifüler. 

* * * k!\Jmndıkçn. kö.}_ lünlin <'Cncl>i r lı in}. • l\öyün hirinde iki genç gördu"·m. lk"ı Morgentav nene k 1 fi .. k 9 ş b t 
)1 2646 tane meşe traversin apa ı zar a muna asası u a h.nm:-~ına ıml.an Vf ~u r. sı de henüz 15 terini bitirmemişlerdi. D d • l 

"H>.c k~tı\·e, kiiye şeker :ınrnk şehir Birisi öküz nallarken aynJ'.!ı tekerin al- sahnede f 1931 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada evlet emıryo -
d?n _mısafı~ ~cl~ccı!i ı~mnn girer. I\ö) trndn knlmış, ~>ir .tarafı incinmiş, ~alm New York, 20 (A.A.) Amerika· lan idaresinde yapılacaktır. 
Hın tin. en hırmcı ~I <'rı pel mP7; H' hal- lnmışlar, çcktırrnı, lcr •.. Bir çnre bula. nın snb:k Türkiye sefiri 1\1. Morgcn- Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-
dır. N?hu. tnn iyı knh~c mi olur? r··. mamı~lnr 'e genç belki altı aydan fa1. thau söylediği bir nutukta müttefikler kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komiıyon katip-
ye lçkı, hıra •. nncak şehirden " -"\ncı, la yatmış. Şimdi ayağı bükülmüyor, to arasındaki borçların yeniden tetkiki la liğine vermeleri lazımdır. 
mem.u~ geldı~. zaman r;irer. Onlann pal kalmış. zım geldifini beyan etmiştir. Talipler münakasa şartnamelerinı üç lira mukabilinde Ankarada 
en bırıncl lçkısı. ~Y~n ~e ao elma, ki· Di~er genç mektep talebesi .• iki se- d "k d b T 1 
ren, ıa~,ı~ık ~'· .. 'sı~ır. nır t~k köylü gö ne e'·'"eı b~cağında urak bir sivilce çık Bulgar nazırları . ve f!aydargaıada idare vezdeıerin en _:edarı e e ı ır e_r. ___ _ 
remeuıınız kı uzcnn~_s!ydıgi §eY ecne- mış, hernmıyet \erilmemiş, büyümüş. Cenevre, 20 (A.A.) - M. Brıand. - ı Yeni neşriyat 
bi malı olsun. ncsıcoıgı kryı•'1, keçiler yara açılmı~ Yılancık oldu diye koca. Bulgar Başveldli ile Hariciye Nazırını I ""· tfl. V. •~tın alım• heyetı 
onların çorap_I:ı.rınr, dolnklannı, pantn knn il.'lçları ;>apmışlar, daha çok UfU- kabul etmi§tir. ılAnlerı u~ın•ı~rı~ eng'ıne 
!.:";;:;.;:~.~~~;' !~:~::!:r~~~;:•;: :~~ç~~ı'.:m:ı;:.~-;:.:~1~İh~;!:\!~·~~ Yun an parl eman tosu K•""~' zart•• .. ·~kur ~d~~;.:i;t1:: U yU U U 
m··kları ile kendi tezgahı .. nnda dol.ur gün delinmiş, al.ıntı başlamış akmı§. Atina, 20 A.A.) - Bcb·usan ve fLyan haddı itıda_lde ~~rüll~e~ğil)931 paznr Şair Tevfik Abdurahman B. in 

enfes bir şiir mecmuası~ır. 

Gençlere ve şiir meraklıJanna 
tavsiye ederiz. Muallim Ahmet 
Hatit kütüphanesi fiyatı 43 ku-

J • t , .. '\atta bir knpı kilidi ve mandal akmış ... O aktıkça onlar okutmuşlar meclisleri 2:? Kiınunusanide içtiman da- lem bakterıyoloJı a • ı 1) • . • ~ 
lanna ,·anncıya kndar hl'r şey yerli en nihayet bacnlttnki kemikler parr ' vet edilmişlerdir. günü saat 14 te Fındıklıda he)'e~ımız e 

• d J d · • ,a- ı ki ı ktır 1'aliplerın sart em : an yapın ar, ~mır bulmak im· lanmış ye onlar da ufak f k 1 k ' ·, l ' pazarı - a a ınaca . . s 
kAnı olmayınca onu tahtadan yapar- delikten dısan fırl:ımıct- Ku a.k' açı an Ameri 8 lŞSlZ erı namesini heyetimizde görmclerı. YC i· 
J :. r• emı parça- l . •1 . d • ı tcminatlnrıle ha· ar. Jarını bir torbaya doldurmu"lar• şi • New York, 20 (A.A.) - şsızler ı e hale saatın en evle 

KöJlü }alnız birkaç mefhumun esi di bacak kaybolmuş Ye yalnr~ bi~ d::ı zabıta arasında bir çarpışma olmu~tur. zır bulunmalan. 
ridir: parçasından ibaret kalmrş. Kemikler Birkaç kişi yaralanmış, birkaç kımse * * ~ 

Köylü cehal.?tin, toprağın, ha,anın bir torba içinde ,.e çocutun başr ucun- de tevkif olunmuştur. 140 KALEM l\IUH1 EI.JF EBATTA 
ve en nihayet hnst.ıl !tn esiridir. Bura da hAla uıh duruyor. Bu çocuğun Oklahola City, 21 (A.A.) - Aç ka· l\IUKA YESE ÇEL1K_LE~1 
larda öyle köyler rnr ki, iki ev bir te- mensup olduğu aile köyün en ileri ge- lan bin kadar işsiz şehrin tam ortasın blüdalaai Milliye Vckületı askeri 
penin, üçU öbür tepenin dördü başka lenlerindendir, Neden sonra hastahane da ve belediye dairesinin yanında bulu fabrikalar umum müdürlüğünden: 
bir tepe üzerine inşa edilmiş olduğun- akıllarına gelmiş. eriyen bacağı kestir nan bir bakkal dükkanına zorla gire- Yukanda yazılı çelikler k:ıpalı zarf 
dan hepsini t • ~ rada toplamak 'e mck mek istiyorlar. Merak ederek çocuğun rek yiyecek namına ne bulunursa alıp lile 2:>-3-1931 tarihinde saat 14 
tep açm:ık imkanı } oktur. Maahaza yanı.na gittim. Her tarafı bir deri bir götürmüşlerdir. Vak'a maha1line ~e- ~:~halesi yapılacatkır. Taliplerin şart 
gezdiğim birçok köylerde mektep ve kl>~ı~ kalmıştı. Fakat ne zeki bir yav. tişen yüz kadar polis işsizleri kafıle nameyi almak için Istanbulda Topha
rnuallim olmamasına ve hemen ı,ısmı ru 

1~1••• kafile tevkif etmif kargaşalığı bastır· de askeri san'atlar mektebine, Anka 
azam. eski harfleri hiç bilmemelerine lenı harfler çıktığı zaman 0 yatak mıştır . neda satın alma komisyonuna müraca-
ra - ...... n yenisinde .·nkam .} azmaları .. ı ta imiş: O halinde köy mualliminden r: eylemelerin vakti muayyenden evel 
ve imzalarını atmnlannı P"'k iyi yapı· alfabe ıstemiş. Kendi kendine hem de Darül" bedayi Temsiller n rfların komisyona tevdi eylemeleri. 
Y.?rlar. Benim köJ lüyü, esir ettiğini müke~mel . bi~. ~~rette yeni yazıyı öğ. za * * • 
aoyledlğim cehalet, umumi bilgi nok· renmış bent gorunce ve kim olduğumu Bu akı m ıaat Topanede levazım e~ya ,.e teçhizat 
sanlığıdı Dedelerden kalma, hatıl ve anla):ınca. okumak için derhal bir ga- 21,30 da ISTAHBUL BfLEDIYfS anbannda mevcut on dört kalem Ye 
köhne itikatl&.ra artık inanmak i temi· zete ıstcdl. Memleketin çok zeki bir ve yann cuma ~~ t~ ~~ ,

205 
kilodan ibaret ec;ya p aznr-

ye.1 ne kadar kô.} lü nr bll~enlz ! ... On· yavrusu ~ehnle!in kurbanı olmuştu. matıne saat lıkla satılacaktır. ihalesi 24)1)931 cu· 
lann köylerine gelen bir şehirliden Ben bu cına,>etın mes'ulünb doğrudan lS,30d martesi günü saat on dörtte Fındıklı· 
her §eY hakkında tene\\Ur etmek iste· doğu)a o !.azanın hükfımet doktoru Ye a da heyetimizde yapılacaktır. Taliple· 
dikleri apaçık görülü~ or. Kö.> odasına silsilei derecat ile lilAyet sıhhiye nıü- ynuroı· ta~ısı 1 1 i ıh rin şartnameyi heyetimizde ,.e eş) ayı nen oldukça mUnener bir misafir dUril n en n ayet sıhhiye vekllti ola h 
d 

1111 mczkQr llnbarda görmek üzere er erhal l.öylü tarafından muhnsar:ı cdi rak tanı) orum. Her kazada §Öyle böyle komed Gtablo d '1 · 
Ji d k gün ve pazarlığa iştirak e eceK crın Yor. Hoş beşten sonra söz kendi bil· bir hükQmet o toru vardır. Kaıa hü teminatlarile ihale saatinden evvel he 
rilerine yeni bilgiler ilAu edecek me,·· kümet doktorunun '-azifesl yalnız kaza azan; Müıebip Jlllllf I 
Eua intikal edl~ 01. Her kô~ liı anla~ ışı merkezin• gelerek el'lenmek isti:rerılE.' zade Celil B. yetimize müra:an!la:ı. 
nın, ihata kudretinin kifa) esi nicpetin rin mua~ eneJerini yapmaktan ,.e sıhhı"· d b k 
d l\ice hergiin saat 13 en iti arcn açı tır . • - t" k e gelen mfsaftrdn bir şerler öğreni· ) e mUdürlüğnün yazacatı tahriratı:ı.ra " Trabzond:ıki kıtaat ıçın sıgır e ı 8· 

lor. ce,·ap ''ermekten ibart't değildir. Onl Alb ya~ına kadar olan çocuklar pah zarfla münakasa) a konulmuştur. 

ruştur. -------
MHU orta oyunu tt1mıil heyeti 

l\uçük lsmnıl l~f. gurupu kadrosunu 

te\ i ederek h r gece kemanıı şehir Mem
duh Oe} in !;:ız heyeti ıle birlıkte Şehıa· 

deb:ı~ında Turk snlonunda icr3yı lObh at 
edecektir, 
--~~- ---

F El~ AH SiNEMA 
nu akşam be) nclmllel blt) ük varrete 

kumpnn} n~ 29 nrust 50 numua Mezeye 
,e kcntukı balclcrı SE~: llEE: Çi"lilcr 
Trurıu Bcppı Donkıırlos cıh:ın bisiklet 
mU\ 111.ene ~ıımph onl:ın avnca· Sinemada 
p3ris kadınlan. 

--~·--------Üs k ü der Hale ıinema:sı 
Mıl)onlar peşınde mlıme sılı Albertlnl 

HergUn gunduz 3 le geceıı9 da cuma 
gunleri 2 de 4 re gece 9 da ır;elec k 
rrcğram Gece Ekspresi. 

Dr. Horhoruni 
Cilt, Zührevi ve Bevliye 

Tedavihanesi: Beyoğlu T?kathyan 

yanında Mektep sokak No. 35 
muayene her gün akşama kadar. 

Tel B. O. 3152 Bıı da blz• gosı.t:n' 0 • k' kÖ\ H!ı Üt hiç olma~q sentde üç defa mıntakal:r ıh at ou kabul olunmaz Jhnlesi 25-1-Ml cumartesi saat 15 tc 
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' -öJ·lü,·ü ihmal etmiye· mieyona muracna erı, 

d ı d b . ımız. u unan " " * • ,. evree esnasın a rt• kendilerıle hi~ Fakat maalesef doktorlarımız cürmü 1i 
temuta bulunmadığını so11U1or, köylU meşhut için gittikleri köyde bile bir m. Talat Mümtcu Tirede bulunan kııaaun A~uctos 931 

931 rarlht müsadif cumartesi giınti sau 
14 dcc ır ~ rm~mesl 3.1\.0 SA Al~Komls~ 
onundadır Taliplerin cvmi mez'kördc 
mu\ akk:ıt te'minatlarıle birlikde Tire dek 
s:>tın alma komts) onuna mıiracaatlaı.d 



Jandarma lmelAthanesı 
ilanlar ı 

Jandarma kıtaatı ihtıyacı için 2000 
Seyrisef ain 

çift kundura kapalı zarf usulile muba •-1\-le-rk•c•z•a•ca•n•ta•sı··. ·c·,·ı ... ta•l\•.0•.p•riı•. •b•a-şı 1 

yaa ediJecektir. Münakasa 1·2 · 931 ta- ll 2362 ~ube acenrası Sirkecide 
rihine müsadif cumartesi günü saat Mühilrdar zadebl{lı lsL 2740 

H te G~dikpaşada jandarma imalatha 
nesinde yapılacaktır. Şartname imalat 
hanecİe mevcuttur. 

lstanbol icra memurluğundan: 
Fatma Nuriye hanımın Ali 

Kemal Beyefendideki alacağının 
temini iatifası zımnında mahcuz. 
bulunu Babıali civarında mu
kaddema Nalbmesçit maballe
ainde Adliye caddesinde elyeYm 
Alemdar mahallesinin F atmasul
tan sokağında eski 2 ve yeni 
13 Ye 11-1 numaralarla murak· 
kam 15 ve 17 parsel No. dük
klnlann ~aYalannı müştemil al
bnda bir bap dükkAnı olan ki
gir hanenin 12 de alb lıiasesile 
3! llnc6 adanm 17 panel numa• 
rumda mukayyet mezkür ma
halle Ye aokağında eski 2 yeni 
15 No. klgir bili ba ... a dnkkl
mn kezalik on iki hine itibarile 
alb lıiuesinin ve 17 No. parse
Ha 6,50 mfbe ve ahann uhte
aind~ bulunan 1 S No. panelin 
3,55 metreden yukansamn havası 
ifba 16 panel No. b klgir men
kule ait olarak otuz gOn mlld
detle ihalei eYveliye illnına va
zedilerek d&rt yllz liradu talibi 
aht,ainde olup bu defa yOzde 
bet zammile ve yirmi dört p 
m&ddetle ibalei kat'iye mtizaye· 
deıine vazolunmuştur. Mecmuu 
mesahasa tahminen 141 arıın 
olup bundan takriben 121 artın 
bina yirmi uşını llstti açık aralık 
Ye halen mutfakbr. Zemin . ka· 
bnda Gato açık çiçekli çini d&
teH aralık ve mezkm tahta bal
meli çimento döteli mutfak asıl 
eYde ~m bölmeli çiçekli çini 
38f eH papuçJuk Ozerinde meı:• 
diven albnda kömllrlnk bir heli 
birinci katta bir aofa lizerinde 
camekh bölmeli bir oda ve 
birbirinden tahta bölme ile ay
nlmıı içiçe iki oda ve sofada 
musluk Yardır. ikinci kata çdu
hrken merdiven ilzerinde bir 
hail ikinci katta bir bOyilk sofa 
lzeriade bir kiler biri kOçOk Oç 
oda bir dolap ve bir arahk nze
rillde bir oda bir kiler zemini 
mermer çini döıeli mutfak ve 
alt katta ayn kapı ile girilir 
bD,ak bir oda ve dokuz bod
rum ve ireti merdiven ile çıkı· 
hr Şll'Yanı bulunan bir dlikklıı 
ftl'dll'. Hududu iki tarafı sokak 
IHr tarafı L6tftı ağa hanesi . ve 
clifer tarafı ahare ait aynı men
imi ile mahduttur. 

Bina yanm lcigir oJup eski 
uulde inta edilmittir. Hanede 
Haaan F ebmi 8. 35 lira kira 
De bilA konturat Ye alt katta 
Remzi Ef. 20 lira kira ile T.saai 

930 tarihine kadar konturatlıdır. 
13 No. Jı dOkkAnda mllcellit 
lak Ef. on iki lira kira ile bir 
aene mnddetle ve bir ay kon
tarab vard11. 15 No. h dilkkln
da mllrettip Cem'i B. in 25 lira 
kira ile tahb if galindedir. Ta
mamı kıymeti mahammenesi beş 
bin yedi yilz lira kıymeti mu
hammenelidir. 

Talip olanlann kıymeti mu
hammen esinin hisseye sahip 
~ 10 nu niabetinde pey akçasını 
mllstaahiben ve 297-1146 dosya 
numua111na 14-2-931 tarihinde 

ıaat on Oç buçuktan on beş bu
çuğa kadar ihalei kat'iye mil
zayedesinin icra kılmacağı ve 
fazla mal6mabn doayuından ita 
eclilec:eii illa olunur. 

J 11~zon itinci oostası 
<KARADENiZ) vapuru 22 

kinunsani Perıembe akşamı 
Galata nbhmından lnebolu, Si

nop, Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 
Giresun, T rabıon, Rize,Hopaya 
kalkacak ve dönllıte Pazar 
Rize, Of, Tnbzon, Polatbane, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Unye, Sam· 
un, Sinop, lneboluya uğnyarak 
gelecektir. 

Mersin Pi• 
(ANAF ARTA) vapuru 23 kA-

nunuaani cuma 1 O da Galtadan 
Çanakkale, lzmir, KWlnk, 
Bodrum, Rados, Fethiye, 
Finike, Antalya, AWye Ye 
Mersine kalkacak dönüşte 
Tqucu, Anamur, Andifli, 
Kalkanada uğnyacakbr. 

r:: VA K 1 T ~?::ı 
l Kü~~! .!_n!!!J 
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• • · • lhtlvaç lutlmavın- • 
e L d e : cava na ar < azamr 100 : • 1 O Jefa) il&. edil- • 
: mele '/&ere maAla : • • 
: Abonelerimizin her Oç ayla&I için • 
: bir delaa meccanen! : 
: 4 satın reçea lllıllana !ula Fitin : 
: için s er tunş ummohulur. : ........................... 

Para kazanmak iıter miainiz? -
Taksitle ber ne•i tf)'• satmak ıuretite 
ayda 90 liradan fazla hzanabihrstnlz. 
9. J2 ırasında müracaat. (6) 

lstabul 4 üncit Vakıfhanda Ünyon 
Koltesriat. 

Tecrllbeli Muhaaip- Malt, tica· 
ri ve sınat muımellta ve bazı ecnebt 
iisanlarına vakıf. Gazete idaresine M G. 
mhnnda müracaat (9) 

Aakerliiiui bitirmit - Bir genç 
mağaza veya müessese !erden birinde 

istibtam edilmek üzere iş aramaktadır. 

Her işi yapar. Galata posta kutuıa 34 

Benrubi vasıtaıile R. rümuzuna müracaat. 

:ııf"ıl,:.:ı.'ıııı 1 ıı.' 1 ' 
1 ! l 111 ,j 1 •,. 1 •• 

Kirahk kArgir dükkAn 
Beşiktafta Akaretlerde 1~28-

32 numaralı dükkln bilmlzayede 

icar edileceğinden ıehri halin 
7 inci çarpmba ,nnnnden itiba· 
ren aleni müzayedeye vazedil
miştir. Talip olanların ve daha 

ziyade mal4mat almak isteyen· 
]erin kinunuaaninin 27 inci salı 

gOnll saat on içe kadar maha Jl 
mezkôrda 54 numarab mütevelli 
kaymakamlıtana ve ye.mi mez· 
kürun saat on Dçllnden on beşine 
kadar lıtanbul Evkaf mildllriye
tinde idare encllmenine müracaat 
etmeleri. 

Ezine Mahkemesinden: 

Ezinede keçeci Ômer kızı Şe· 
rife Ayşenin zevci kuabai mez
kür eden gap falcılı Hilseyin oğ· 
lu Mustafa aleyhine ikame eyle
diği boşanma davaaı üzerine 
merkum Mustafa'nm gıyabında 
bopnmalanna dair Ezine uliye 
hukuk: mahkemesinin 7-1-931 
tarih ve 3 No. ilinıiJe karar ve
rilmiı olduğunu mObeyyin bq· 
kltip ihbarnamesi tebliğ maka
mına kaim olmak here ilin olu-
Dur. 

Şafak çaylaı ının yeni 
çıkan 20 dirheın 25 
kuruşluk paketlerini 

tecrübe ediniz. 
lstanbul Birinci ncaret mahkemesinden: 
Almanyanın Ml\nih ıehrinde 

A. Gesaler ve Şilreklsı tirketi 
aYUkah Ferit DaYUt Bey tara· 
fmdan lstanbulda Sultanhama
mında Dikranyan hamuda 32 
numarada Salvator A. ZaYaro 
Efendi aleyhine ikame olunan 
alacak davasından dolayı mDd· 
deaaleyb namma irsal olunu 
arzuhal sureti, Puiae gitmİf Ye 
oradaki adresinin de gayri ma· 
14m bulunmuı olduju ıerhile 
bili tebliğ iade kıbndığı anlatd· 
ması ilzerine iki ay mllddetle 
illnen tebliğat icrasana karar ve· 
rilmiı ve illnab vakıaya Ye ka· 
rarda mezkm iki aybk mllddetin 
inkızaıma rağmen mllddeaaleyh 
tarafından evrak ıuretinin tebel· 
14ğile cevap ita edilmediji ci
hetle hakkında gıyap karan 
ittihaz edilip emri muhakeme 
24 • 3 • 931 Sah gllntbıe tayin 
olunduğundan yevmi mezk6rda 
aaat on dartte Birinci Ticaret 
mahkemeıi tahkikat blkimlijin
de bulunmadığı taktirde vakıa· 
lan ikrar etmif addolunarak bir 
daha mahkemeye kabul olun
mıyacağa illn olunur. 

lswıbol üçüncu icra memurlaıondan: 
Ankarada Etfaiye meydanında 

Kurtulut aprbmuı 4 numara 
lmalihharbiye Top fabrikasa mn
.dllrll ta17areci V ecibl b&J• 

Hao1alaı- El .. uia zimmetinizde 
matlubu bulunan 7175,25 Almu 
markı mukabili olan 4310 liranın 
haciz yolile tahsili hakkında nki 
takip talebi Ozerine tarafınıza 
g6nderilen emrinin zabrma veri· 
len mqndıatta mezk4r mahalde 
olmadığınız ve elyevm ikamet· 
glbmwn meçhul bulunduğu g&s. 
terilmesine binaen iJAnen tebli· 
gat ifasına karar verilmiştir. Ta· 
rihi ilAndan itibaren bir ay zar
fında mllracaatta bir itiraz der
meyan eylemediğiniz ve anı ta· 
kip eden 8 gün içinde borcu 
eda veya borcunuza yetecek 
mal ve saire g6ıtermediğiniz 

taktirde muamellb icraiyeye aı· 
yaben devam olunacağı ve mez· 
le iir ödeme emrinin tebliği ma
kamına kaim olmak llzere illn 
olunur. 

Bandırma tahkikat hakimliğinden: 

Bandırmada Bentbaşı mahalle
sinden Davut kerimesi Ülviye H. 
ile lstanbulda Aksarayda mukim 
aabık Bandırma polis memurla
rından Mehmet Ali Ef. araların· 
daki boşanma davuının icra kı· 
bnmakta olan muhakemesinde 
mllddialeybin ikametgihı maçbul 
kaldığından ilAnen tebligat icra
ıına karar verilmit ve muhake· 
mesi de 31-kinunnsıni-931 tari· 
hine talik edilmiı olmakla yevmi 
mezkürda biz.zat veya bir vekili 
musaddak göndermediğiniz tak· 
dirde muhakemenin gıyaben 
devam olunacağı tebliğ maka· 
mına kaim olmak üz.ere ilin olu-
nur. --------

ZAYILER 

7623 numarala ithalat beyan
nameaine ait olarak, lslaobul it· 
hallt Gümrüğü vnnesinden al
dıjam 21-8-930 tarihli ve 38077 

Emvali metruke müdiirlüğiin 

Satılık hane hissesi: 
Galatada Berekdzade mabaJlesinde Voyvoda ve P 

pazarı caddelerile Çınar aokağmda kiin ve tahhnda 
dilkklm milftemil eıki 13, 19, 54, 56, 58 ve yeni 64 iJj 
64-1 ve 6 ye 7-9 numaralarla murakkam Bereket b ........ 
nın Oç hine itibarile hazineye ait bir hissesinin bedeli 
sitte &denmek Ozere 17500 lira bedeli muhammen ile f8 
zarf usulile 31-1-931 tarihine mnsadif Cumartesi gOnil 
aatdacakbr. Taliplerin % 7,50 teminab havi teklif me 
Takti muayyeninden eYYel lstanbul em•ali metruke aabf 
yonuna teYdi eylemeleri. 

En ucuz En temi 
En güzel E n ı ı k 

En süratli, En nefis 
Tabı • • 

ııı yapan 
Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI 

DIR 
Tabı lılerinizi btıtlln titizliğinizi tatmin , decet 

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi ıazete •e kitap formala 
tiç d6rt renkli kliıelerle ayarb bir surette ve s 

le ha111lar. 

Mecoıua ve kitaplarınızı istediğinizden Ostiln tabe 

Matbaacılığa ait her hangi biT işi deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel 

vell V A K T E uğrayınız. 

Her feyden haberdar olmak istiyorsanız VAK 1 
abone olunuz.. 

V A K 1 T Ayda bir okuyucularına 

bir mecmua veren yegane gazetedir. 

,...-....ııımıııuıaıııım•ıın111111nu111111ıı_.-ııı1111111ııu ım1111ıunı11J 

foto Sureyya ' 
Sizde birer kıymetli hatıra o· 
larak bu?unan çok fena ve 
hatta yutak resimleri mükem· 
mel surette ağrandisman yapar 

Bcyojtlu Tunelbaşı yakınında -
- --
numaralı 28-62 l i ralık makb uzu 
kazaen zayi ettik. Yenisini ala
cağı rr ız~an <liğcrir.i n hüküll'süz 
olduğu ilan olunur. 

Hikmet Faik ve tUrek4sı 

Tayyare cemiyeti 

kaza şubelerinden, pi 
dürli:ğü kişelerinde 

y.lcrce satılmaktadır. 

Cemiyetinin bastırdıj• 
kullanmak suretile aylll 
memleketin hava ıııO 


