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Sayı fa 

14 üncü Yıl •Sayı : 4843 Idare yeri: lstanbul, Ankara ca. Vakıt Yurdu Pazar 5 Temmuz (7 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruş 

Muhalefet 
Can bazı 
YaTın sahibi Arif Oruç Bey 

hakkında beş on yazı okudum. 
Bunlar çok haklı, fakat çok mu
balagalı şeylerdi. Demek istemi
yorum ki Yarın sahibinde herşe
yin üstüne çıkabilen bir vatan 
endişesi vardır da bizim arka
daşlar onu nezettiler. Hayır mu
balaga edilen şey ne fikri, 
ne gayesi, ne vatan rabıtası, 
hiçbirşey değil bizzat Arif Oruç
tur. 

Verilen istizah takriri dolayısile Irak kralı F eysal Uz. 
HükômetbugünMecliste varın Ankar a 

cevap verecektir 

Eğer AbdülAziz gibi Abdül
hamidin ölümü tizerindede acaba 
intihar mıdır katil mi? şeklinde bir 
şey olsaydı, Mitat paşa tarzında 
bir başka adam daha Taif zın
danlarına sürülüp orada boğdu
rusaydı, bir başka Süleyman 
Paşanın muhakemesi de haksız
lıkla dolsaydı o zaman Arif O
ruç Istanbul gazetelerinde sütun 
ve okuyucu bulan bir masalcı 
olarak kalacak, "Ayhan,, muha
lif fırka yapacak kadar kendin-
de cür'et gören bir Arif Oruç 
olmayacaktı ••• 

Mesele bu kodar basittir. 
Harem ağalarını konuştur

mağa çerkes saraylılanna dedi-
kodu yapbrmağa alışmış olan 
bir kalemin günün birinde ismet 
paşayı beğenmiyecek, bıyık al-
tından Gaziye bile dil uzatacak 
yazılar yazması o muharriri bi
lip tanıyanlar için gülünç bir 
cinnet, fakat uzakta bulunupta 
tanımamış olanlar için feci bir 
harekettir. 

Bizdel(i muhaliflo..;. hHlıA-a 
kalemle muhalefet yapmağa 
yeltenenleri ben daima canbaz
lara benzetirim. O cambazlara 
ki ince bir tel üzerinde yürürken 
tehlike ve muhatara içindedirler. 
~akat niçin? Ceplerine bir kaç 
lara, midelerine birkaç lokma 
indirebilmek için ••• 

Şimdi siz, bu cambazın bir 
nutuk söylediğini, yahut bir ma
kale yazdığını tasavvur ediniz. 
O desin ki: 

"Efendiler, bakın herkes 
dümdüz yollarda yürürken ben 
büyük bir fedakarlıkla bu ince
cik tel üzerinde yürüyo1um. 

Bütün muhalefet fıkralan "bü
tün (Yarın) makaleleri h~men 
hemen şu canbazca cümlenin 

[Alt tar:ıfı 3 üncü sayıfada] 
Mehmet Nurettin 

Bu. sayıınızda. 
Hatıralar arasında: 

Annemin ölüm döıeğl 
Yanında 

Uşşakt zade:Hallt Ziya 
- 4 üncü sayıfada -

----:::-::::::::::ın:----

italya ceza kanunu 
değiştirildi 

- 2 inci sayıfada-
----:::::::::::.::::::----

Hikaye: Kaba bir his 
- 6 ıncı sayıfada -

----:::::::::::::::::----

Müstakbel umumi 
harp ne zaman? 

- 2 inci sayıfada -
----::::::::::::::::----

Kızlar çukura 
düşünce 

- 5 inci sayıfada -

Yeni matbuat kanunu layihası muayyen 
ahvalde gazeteleri kapamak hakkını 
vekiller heyetine ve müddelumumi

liklere veriyor 

Fazıl Ahmet Be~ Ziya Gevher Bey Ahmet İhsan Bey Saip Bey 
Ankara, 4, (A.A.)- B.M. Mecllsl bugUn reis veklll Pefet 

Beyin riyasetinde toplanmıştır. Matbuat neşriyatı hakkında 
Fazll Ahmet (Elfiıziz) ve SUreyya (Aksaray) Beylerin HUkB· 
metten istizah takrirleri okunmuş, Başvekil ismet paşa 
Hazretleri HUk0m6tin yarınki içtimada takririn mUzakere• 
sine amade bulunduğunu bildirmiştir. MUteakıben Veraset 
ve lntlkal vergisi ve bina vergisi kanunlarınının ikinci mU• 
zakerelerl yapdarak kabul edilmiştir. Meclis yarın içtima 
edecektir. 

Ankara, 4 (Telefon) - Yeni 
matbuat kanunu )ayıhası üzerin
deki tetkikat müteaddit dafalar 
gece yarılarına kadar devam eden 
komisyon içtimaJarından son
ra ikmal edilmiıtir. Layıha yaran 
sabah (Bu sabah) alakadar mec
lis encümenlerinde müzakere ve 
öğleden sonraki tsbzabı mütea
kıl" Lc:al:iul olunacaktır. 

Sıkı bir ketumiyet olmakla 
beraber Jiyıhanın esaslarmın 

şunlar olduğu söylenmektedir: 
Neşriyattan tahrir müdürleri 

ve yazı muharrirleri müştereken 
mes'uldürler. Her hangi, şahıs 
hakkında hakaret amiz neşriyat 
yapan gazeteyi hiç bir şikayet 
olmadan müddeiumumi resmen 
kapamak ve takibata geçmek 
salahiyetini haizdir. 

Bliyük millet meclisi, reisi 
cümhur aleyhinde resim ve yazı 
ile neşriyat da ayni salahiyet da
hilinde olmakla beraber şiddetli 
cezalara da tabidir. 

Yeni kanuna şantaj için çok 
şedit cezalar vazedilmiştir. 

Vekiller heyeti, hükumet aley
hine tahrik gibi siyasi ve idari 
lüzumlarla gazetelerin idareten 
tatil ve mahkemeye tevdiine sa
lahiyettardır. 

Bakırköy 
DUn btlyülr bh~· tehli

ke atlattı 
Dün Bakırköy ve civan büyUk 

bir yangın ve infilak tehlikesi 
atlatmışbr: 

Saat on albda etfaiyeye Ba-
kırköy barut deposunun bulun
duğu yerdeki otların tutuştuğu 
ve alevin büyük bir sür'atle ba
rut mahzenlerine doğru ilerile
diği bildirilmiş bunun üzerine 
Bakırköy ğrupu ile istanbul et
faiyesi derhal yangın yerine ha
reket etmişlerdir. 

Depoya üç dakikada yetişen 
Bakırköy grupu aldığı tertibat 
sayesinde ve büyük müşkülatla 
ikiyüz dönüm arazi dahilindeki 
ateşi söndürmeğe muvaffak ol
muştur. 

Muhaliflerin istedikleri matbuat hürriyeti .. 

F eysal Hz. diyorlar ki: Gazi ve Istan· 
bul ! .. Hiç bir seyahat beni bu kadar 

memnun etmemiştir 
Irak Başvekili Nuri P,. dün Avrupadan şehrimize 

geldi ve Ankaraya hareket etti 
Irak kıralı 

Faysal Hzaret
lerile ailssini ve 
maiyetleri erka. 
nını hamil olan 
hususi tiren ya· 
rın saat 11 de 
Ankaraya gel"' 
miş bulunacak
tır. 

Kıral Hz.nio 
Ankarayı ziya• 
retlerinde hazır 
bulunmak üze. 
re Avrupa se· 
yahatine çıkmıf 
olan Irak Baş· 
vekili Nuri Pş. 
dünkü Semplo11 
ekspresile şeh· 
rimize gelmit 
ve öğle trenile 
Ankaraya ha- l!'!!!!J! 
reket etmiştir. 
Nuri Pş. ya Irak 
meb 'uslarından 

Irak Başvekill Nuri Pş. dUn Haydarpaşada 

Süleyman Bey refakat etmekte-

dir. 
Kıral Hı. ni Ankara istasyo-

nunda Reisicumhur Hz. ve mai
yetleri, Millet Meclisi reisi Ka
zım, Başvekil ismet Pş. larla, 
Hariciye ve dahiliye vekillerimiz 
Ankara valisi, mevki kumanda-

nı, hariciye vekaleti birinci da
ire umum müdürü, teşrifat umum 
.müdürü Beyler karşılayacaklar
dır. Bir müfreze asker muhte· 
ıem misafirimizi ıelamlayacakbr. 

Kıral Hz. tirenden inip Gazi 
Hz. ne mülaki olurken 24 atım 

(Lfıtfen sayıfayı çeviriniz) 

Vapurcular arasında 
itilaf niçin bozuldu ? 

Seyrlsefaln mUdUrU Sadullah B. : BUtUn mllli vapurcularan 
bizden evvel kendi aralarında anlaşmalar1 llzımdır, diyor 
Milli vapurculuğumuzun ~nkişa-

fına mühim bir mani teşkil eden ı----.--~~--.-. "'11--~~-~ 

ve senelerdenberi devam eden • ~ 
şiddetli rekabetin önüne geçmek 
için Seyrisefain idaresinin teşeb· 
büsile yapılan itilafnamenin bo· 
zulmak üzre olduğunu yazmıştık. 
Filhakika itilafa giren Sadık za· 
de ve Yelkenci zade kumpanya• 

)arı sekiz Temmuzdan itibaren 
mukaveleyi tanımıyacaklannı Sey· 
rJsefain idaresine bildirmişlerdir. 
Bu vaziyet karşısında Seyrisefaiı:ı 
idaresinin noktai nazarmı öğren· 
mek istedik. Müracaat ettiğimiı 
Seyrisefain umum müdürü Sadul· 
lah B. dediki: 

- Ortada senelerden her 
devam eden vaziyet bütün milli 
vapurcular arasındaki şiddetli 

rakabettir. Yoksa seyrisefainin 
milli vapurculara rakabeti hiç 
bir zaman mevzuu bahsolmamış
br. 

idaremizin, vapurlarının adedi 
ve teşkilatının büyüklüğü itiba
rile bu rakabetin tesirlerini his
setmem esi kabil değildir. Bu ra· 

kabet müvacehesinde kalan ida
re tarifelerinde tenzilat yapmak 
mecburiyetinde kaldı. 

Şayanı dikkat olan nokta 
idaremizin bu tenzilatı yaparken 
hiç bir zaman Milli vapurcular 

'Seyrlsefaln vapurlan rıhtımda 

Ja rekabeti düşünmemiş tarife
lerini milli vapurcuların navlun• 
!arından aşağıya indirmemiş ol
masıdır. 

Bu rekabet hiç şüphesiz Türk 
vapurculuğu için çok zararla bir 
hareket olmuştur. Ve olmakta
dır. Bunun izalesine Seyrisefain 
idaresi elinden geldiği kadar 
çalışmış, muhtelif hatlar üzerin
de itilaflar yaparak bunun önü
nü almağa gayret etmiştir. Fa
kat teessüfle kaydetmek lazım

dır ki yapılan muhtelif teşebbüs
ler, imzalanan mukaveleler en 

(Alt tarafı 6 ıncı sayıf:ıda) 
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B A 8 ERLER 
Müstakbel umumi harbi 

ne zaman olacak? değiştirdi Maliye encllmenl 

1 temmuzdan itibaren tatbik olunan Dllnm~=~:!:.~:':~n':.~'.. 88ttln dtlnyıtnın merak ettıtt bu mesele 
yeni kanunun eıkiıinden f arklan Ankara. 4 <Telefon> - Ka- hakkında bir lnglllz mulıarrlft neler dl7or? 

~----ed--,,_.. zuç ..,tli laaklnacla .,.,.. Bir ı.,nıs ıasetell ba Hrlevha l· veriyor. Harp ltalya ve Yruaa aruıa 
ilmiıtir. Bilhaua memleketin maliye elldlmeai cloktorlarla lo- le ,.... ... Mr .uaıtde "rl• demtlde da olacak, ltaı1a11 Utla• .... •I"' 

dahili emDİJetiDİ tehdit eden ıs.atacalar ceaal1etl alm...We- 4Ar: t.eflkleri lnsiJtere ye A1Jı1u7a ye 
harpl.r hıklnnda çok fiddetli ribi dinledi. "Ma.tübel ammal harp ne vakit Ru7a olacak. l'r.-1' da PitloaJ& 
cezalar Yerilmiftir. Doktorlar -. .. lataaWcl• elaeakT lt&e ltltla •1D1&11 iflal eden Çekoelovak)ra. n Y..-laYJ& ittin• 

Memleketıa dahil emDiyeti Teftik Salim pafa, Aalruadaa fikir, basla lfln, War. Umumi bl~ edeeelulllf. Harp ceawM AJm~ n A 
lural, kraliçe V elialıt •• Bat•elri- Sezai B. , etibba •abacleaet ce- 11arw. •• ell• aetieeler ·nrdltlnl tee vustarJ&da cel'ef•n edeeelmlf. 
h phllannda teaeall etmekte- ..S,etmdea U..U Arif B. lerle rl .. •• luaalar '-nlma sene Ba malaarebede enli olular .. -., 
clir. Fqiam rejiaaiDi tehdit eden Jokutaals •mma C.•al n wwl bir llubhl el..,.caimı temin be dahil ılb& telüld edil-* ps ye 
c8r8mler de ayal mahiyette bu- kltip umumi Zeki S. 1er a.aı... ede•b'orlar. 8tlhwa ton •neler zar ta17are hUe-ıan felllrl•re bdar .ttf 
laDUJor. aayorcfa. tmda Şimal dealslade Al•an bahriye mil edtlenk cep .. prlltri de .. ,, • 

Kanun, ldcbir nldt Bq9ekilin Kazanç ve muamele ..,.Ueri ilaha yeni Mr kı)'111et kazaamıı olma· 1auı •anne ~ lasDlll .. ,.. 
ıellmetine bu kadar ehemmiyet tadilltuwa vektia darbtı ve mec- 11 bu lhtlmallert kunetlendirm*1edir. •- K11el kaaalı tariki ile Ahla.,a
ftl'lllemifti. Bapeldlia hayatma U. rumem.-. --::.-:r:.:. ha· ~· darllfla•• •ıof .. rle- T& 7ardm etmek ••kladı De ..,._, 
L Hbile ba denede a• rl04ea •J&a Atttt Kart -......ı bir edecek, ve bu ordunun llllktan ._ 
aut ed..._, kral bueclanma cafa aalaplmalda•. 1 aıa. ... ......._ ırat et&lll 'bir ldtabe olacak ve Bel~ikaldarla l'namlıra 
kut ....... tibi. k111'f11D& •• ... ıptr klı ....,.... dlaJa mev· karp p fldldane ft ftltfl,.._w,. 
clbibae cenWN prp- ı .. 111 • ..,,.,..,..,. l•llrl•I••• at tl•ın• 1»1r ..,.ır. Tabiat, ..... kilde harbedeelklermlf, Pr....ıar I· 
malıtadlrlar. 8apeldUa 1a&rr1,.. hıtanhl ' (AA.) - Loadra - Ka ... ,.... ... r, .. ,.... .. tufl1'9 edl taJ1anlan alllp dptlrU.._ .,.,. ,.. 
tine tecadl. eclealer d&1 .... rql un •nalaatlml ,.,...,.. teftb- ,.,. Harp oau Mr lleeldlr. Mleade- Nil Ballar ..... ,. Ye .....,.,. er 
deD oa iki ... ,. kaclar laap11 b• .-1na111s~ amlSta ..... ..._.,._tenMded ..... tenkkl tıaıdanbldıracakl&nalf.Ba-•••• 
...... olaforlar. .. Yeldlla * •• su,rıa ~nal ....... ..., .................... lnrteı.r .. AmerlE& un. bflllCalmıt. J•ei• ,_. " _,.yetine tecam fak ol.........._ -.,. • .._ ... ,.... ...... t. ,.ım altm De ol· Lldeadorf kltabllua uu...&a .. ~ 
...... Wr-ed• 1Mf ... eye rl .... ltltr, ft h ..... aat 17 •• ...._ Ba,U. .. • ..,...U...., en mad urWn • ....._... •larak ..._ 
kadar hapit&llliyorlar. Y ..... 1 t&J1&N ..,. ..... '-'fler ..,. .-....ıı ,.,..... ı'J'alüt, ma- ve BoJ,.d(Jerl bal1170r. 

Y •ı ka-• lımuliyetı.ia- Mr. Tanareeller yam1 .... VIJUa st•• et•al'a sld. ...... na. tan~ Mu.taklael bir 1wte •111 •• 
den biri de, tepbbeı oJma.n ci- tarfkjJe Londraya laarlkd edHekler rl7et ve idili fstb'en insana bunu ee1• kadar hava hleamta~ ••• 
DAJ•t U. ikmal OlunllllJan ciaa• dlr. yaln11 bir flkllde elde ettirir: K•n met edeeetl teertlbe edftta N 
Jet ...... ld farkı kalcLl'IDUI· Dh .. ı •11lla..W lfla llltlll•11 larnu te• ıtl: ık. Mbtakbel bir harp phrballl .. JAadraı Parla •• 1111•• 

• Al*ara, ' (Telıf•) - DfYUı •• tea • ~ ........... nt aldlaa Je- den ftlla fula daJU~ .... .. 
clarS...... hutbat nlil •lkllUllh 4111 •·- aerall LldtMerftar· B• Jaual •· pbaJt*ar. 

baıka Jelli lwıWl fntlaaln lalıflnldakl tnıkere ••1'11 ...ı ıaar, ••• ... • A1•alana a. Harid1e naan M. ........ 
malıbularm ekmelderiai lrasu- pJdJ •• mütellt ındlmeaı •dtdU· kerltlE ,enam..,Jeiıf a .... IHJorda. le ~ .. tin .nülana teıtr.t ~ 
malanm •• ademeleriai icap dl. IWl ita M111111Mr plictk aene maL ffrdfll bir be;,aaatta 1anUl ~ 
ediyor. · Pırk8 ...... h.,... ,. a11nra Mrinde patl.,.ak ol&ll mu. elim nednlerilldın hhıb ı.-.. b 

Sinyor Recco baaclan bah... AM&ra. 4 (Telef•) - l'nb fd• tKW Mr w..a kQleD h'-dfJon ehle d-'f&lr kf: 9Grd•Jar n •-
derken fU llalerl .a,la,or: re heyeti aaat 5 te toplu& Ve lld- LUadetfu Judılı bir kitapta malar bqtnla •111l•n~t ·m rall 

11Memleket mlllcellıflerinia, ea· ma 9 sa kadar dnam eML ba u., Ulıılaa .. etraflıca .. ıtınat lalemnlarma bqr _.lillTd • ...,. 
nileri bealemeleri dotra elemek· • --~enllıı.,, 
tir. Camler, irtiklp ettikleri el- tap btt.••a. llat...u,.n lir· "'9 ---~r. .._ •etamlı 'ft aııl9'ıt 'k 

lesin, alylelin." 81,ek ada9'a· saat rr .. &tal Bazrtüırl vı •• ...,. ıalla ... nafi •ı-k . ._..,.._ 
nayet yDzllnden hapie ............. nn .......... ,.....,_ela, eser- fJttlerl 'ÇUtltlrle Mr tenea8hien .ea l»a blaaJJ tehdit edea w -...w 
dir. Bunlar Jlyeceklerlnl ademe- leriade ber ....... ••dut.ıs ra .,.,_,. k~•ncl• ~r t~•Iır- vükl edllmelhllr. 
liclirler. Şayet malalrtmaa keneli- bir ılsellik •• ~ilk • .,..,, dfr. Bvnll •~•el& bnetlerfll 
... \Mıl•• ..... Saat y .. ı.- Nftrl '. " ................ '°"'• ._ .... alr hft e 
~azanmalıdır: Çalrıma ile kıza- nana Ateb'aki ~ 1 ıi1ıfejf k~ ·e4~~nu il.mat ~tın& Sanf~n acil &eMblt 
nalan para mhadere olmm-.,, lati ..::::::• 

18 
m- llJ&f,U aat .,.. da bir d'fare ta- lle .... al bir ....,ı ............. 

ı~~~ı:ı:--:ı--~·----~ ... ~.-•• -il·ı .. -e•t•miftir•. •.-: •, ... His~.;;ltar;...· •w t hır ~tlılrl ....,.,. .. kit .. ~r. ~....,., Ven1ı1 •••••ıı>ta .. 
..,a1ıat IMlli .,. .._ ••m Ankara palua u..ar .w.. latn,t Saat ıı.ıs te llarlclre wttn Be1· wı.ı a•ar udiıaü •••441t '!P 
etmem:..: iMi MJuacaktar " IU •lüet isti- tfeatl ta~ ... Çub,adald kltk- ıe181l•rl haf& e...wıt • .....,. W 

...... raJaaı ~ır. lertMt ,..., ltlr ille llb'af.el kefldt •• lradar blylt ti'Jfer ..,.._ .. -
Knl Hs. .... •ır tek otla Kıral hurderl .... 7•-*ltrbd ........ ... ltlban n. ,..Mir... AldM 

•ardır. Şimdi lakeuderi1ecle A· oteldeki dalnlerha41ı ll1111111 •fitte J1 aut l'l •• Allkara Palwa ~ •lardan " ta..t .......- WliEa1I 
meıilcaa lloUt;iacle tahlilde ba· 19CtlklenUr. .... P1• Ur. Bu padlerla •tfl'-lld 
..._ ini ıeaç preDI •e •eliab- Saat U •a kırat hasntlerl Ç•.U.. a Ta • UU ..ı ,. ıtlr&Utrl CGk fa.-.U . ...... 
tm a• .. Gaai.. clir. Bu, laral ,.,. ufmette nWdlalhwr -.....ıer1. Kral a_..umaln Jikjp .ı.111ı1a- ı.tb teaıthatlan ela fatdaeak ~ 
Hs. ala birik reilimiıe olan al a,aNt .. .-ur. Klfk'ta Mr Wal n •aAll tren ..... .at 19 da .An- Her birinde clob•r ıue aiti -(a~ 

ulrerbe _,..._. illllrud79'1 ifa • karadan ~ .. eeektlr. Kral As. Knp toplan yardır. U.-.r tpr ~ ti 
m~bbelW ........ 41eallıtir. llı&lkbal4e tialaaa ""' tarafından rete )"9rleftlrihait olan h ....... Mr 

Knl Ha. Gaa fb. • blJlk Su& 10.10 u ..,elllallv tefti ol•naeütlr. •aHia sartilltla '12 Mlf ,.,.....ı,w; 
•tuldana dildnıt " itim ile lerl tarafraüa AaUra Palaiıla 1ü 1 .._111 ım lar. Alwlua.......,..... t-.ıW• 
tekrar, tekrw .......... bela- ...._ alpfeU ktfld• tdll~. B• tre ~t "1"ta • ..._ ..,.._..-~ 
Mltijimi& ata ..,._. n cle- ...O. Dı BeWdbnlaar llARttlırl ta Kıral laurethrfal lal•D otu • dır ki IGk ..n Unktt ........ fi.ki 
-: • .:. ki: raflll4aa bir aatılk lnt "1na1--.k aut 9 d4 Hardlrp&fll)'& • .._ıat e ~ ..-.~ 1_. ...._, ,_ ~ 
-.-Blytlk •• Jbıal Baıretlerl taratnuı.a • deetk n • ... rlall9" Rayclarpqada. ı.ua.t H(ldalla--~ ltlrik lı(f ~Ji 

- .......... dopna- bele edJleeeldtı-. ı.aahl ftltll ..,, .... lflad ao- oWaklan Ye ,.al rebrlar teiıila .... 
7or, olmdukçe oka,apatı .ta- 7 Temws ıtn 1oıft lnamudaaı ,... taratm•aa .. etldiii •••il•~ 111 d4' tJAala~ 
Y•· Ve biterkm ~ bllda Saat ıa •• ~ Pqa 1Dta1 hllanabktrt. Bir kıtal ul&:erl,. ine- lıaltde akli cuiDl..-..r. 
çlk81or. inUD ildJPr ki bu ki- hazretleri 11reflne bir öfle yemetf kt rulml UatlramJ7e7f l~ .. ,u,.eeektf r. iL • 
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1 Harici Ha.beri er Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Fransa ile anlaşıldı ! Dünyanın en bUyiik 
deniz altı gemisi 

______________________________ .... 

Bir saat 17 dakikada S,600,000 lira kıy
metinde birinci yapılan şapka 

Dünyanın en büyük ta.htelbahiri Lankşayr şapkacıları bir saat 17 Londra gazeteleri haber veriyor. 
olan (:ıı:.1} Portsmutt ad oka çekilirrien dakikada yaptıkları şapkayı müstemli· lar: Paristen gelen ve ismi son dere-Fakat ltlli\f kat't teh\kki edilmiyor ! 

Paris, 3 (A.A.) - Fransız ve Anıe h-·•·•· d F .1 A rlk alabura olmuşsa da tekrar yüzdürül- k~t nazıı·ı Tomasa hediye etmişlerdJr ce gizli tutulan bir zengin adam 3 mil • i:HU\.rn a ransa ı e me a ara· U t.. i:I. • .. • • 
:rlka.n murahhasları arasında müz d kte 1 .. 1 m ş ur. Gemide hasar yoktur. Bu tah A ik k t yon 600,000 tul1k lırası kıymetinde hır 
kertler dahiliye nezaretinde d a- sın a. cereyan .etım, e . toi an muza •e telbahfr iki buçuk gün su altında k~- mr anın urun usu inci gerdanlık ile bir el•mas yüzük 'J&• 

. evam rat ıtllafla netıce enmış r. ı b·ı kt' . · · ı· d f bü ük ·· d t ı etırnektedir. Yung planının der i et. a ı ece ır. Bn mılyon ıster ın en az Dünyanın en y sanayım eıı ın a mıştır. 
tiği veçhile şayet Almanya 19:2ş d . Nevyork, 3 (A.A.) - Gece geç va· laya mal olmuştur. Tahtelbahir kru- birisi nedir deyince herkes sinemadır Bu gerdanlığın incilerini toplamak 
moratoryo~ istiyecek olursa, Fran~ kıte kadar M. Hover ile M. ~asille "'az~r bUyüklüğiinde olup. ~ilçük ~ru- der. Halbuki bu bir zandan ibarettir. için birkaç sene sarf edilmiştir. .. 
sanın te-dıye edeceği 500 .

1 
arasında cereyan eden uıun muzake- ,·a:r.orlerle harbedecek kabılıyettedır. . . b' Son zamanlarda Londrada mucev. 

. . mı y<1n 1 . üt k' M M 11 Ut Amerikada beş sene )aşamış ır h l .. . . . 
matka aıttemınat akçesi meselele- re en m ea ·ıp . e ona m em- Taymls üzerinde iki F t tk'k t etlcesinde (A· er er uzerınde bırçok alış verış vuku 
rinde bir sureti tasviye bulunduğu mim talimat gönderilmiştir. 1\1. Kast ransız, uzun e ı a ~. r b' k't bulmaktadır. lngilterede tedavül mtV• 
zannediliyor. Saat 23,30 oldug·u halde le Pariste hasıl olan Fransız - Ame yeni köprü. merikanın kuruntusu) ısım ı ır ı ap kiinde olan mücevherler (500) milyon 

ı . t l b' Lo d · h · ·· yazmıştır. · ·ı· ı· k ı· d di mec ıs e meşgu bulunan basvekil he rikan itilafı hakkında sorulan ır n ra belediyesi Taymıs ne rı u- . . ıngı ız ırasr ryme ın e r. . 
ntiz gelmemiştir. ~ suale cevaben hiç bir veçhile kat'i ol zerine kurulacak iki yeni köprü için Bu hesaba nazaran Amerı~a~ı~ ısı: Bunlar arasında (100) milyonluk 

Paris, 3 (A.A.) - Ho,·er teklifi madığı mütaleasında bulunmuştur. sarfı lizımgelen on iki buçuk milyon nema sanayii hakkında besledığımız fı elmas, 50 milyonluk inci, 20 milyonluk 

B 
isterHne ait layihanın tetkiki ile meş. kirler yanlı§trr. renkli taşlar bulunuyor. 

ombaları kim ingiliz kabinesi guldür. Belediye masrafın yüzde ye~- Hakikatte sinema sanayii, pasta ve lngilterede eşhas elinde bulunan 
patlatıyor ? ekalliyette kaldı miş .beşinin hü~Qmet tarafından \•erit buzcuJuktan daha geridir \'e bütün Sll· mÜcl'v~erin (330) milyo~ ingiliz ]iraer 

Roma 
3 

(A . . . 
1 

mesıni talep edıyor. nayiin ancak 7:i inci sırasını işgal ede· kıymetinde olduğu tahmın olunuyor. 
• .A.) - Tıbortıına ıstas- Londra, 3 (A.A.) - ntihabat kanu y ilt . Mücevher alım satımı hayli zaman 

yonunda vagon içindi! bir bomba nuna ait tadil teklifinin lortlar ka· eni bir paraş bilmektedır. . . d beri tevakkuf etmiş bulunuyordu. 
patlamıştır. Popolodi Roma gazete ·marasında müzakeresi esnasında hü Fransız tayyare mütehassıslarından Bu sıra, hıç de ihmal edilecek hır an S 1 d · 'liz · 
sinin infil~k hakıkındaverdiği tafsil~ kumet 39 reye karşı 80 reyle akalli Ilenri Brunat yeni usul bir paraşht sıra değ-ildir. Yalnız, şunu gösterir ki ~n zhamant a: a ıngıd hpıyasaı· hsın· ta n ' • da mucev era pıyasasın a ay ı are 

. azaran bu vagon Modanedan gel yette kalmıştır. keşfetmiştir. Bundan sonra tayyare ile Amerika halkının sinemadan daha kuv k t .. "lmüs bilhassa 3 600 000 lira kıy 
mı..+~r l · d · · tl' 1 'ht' d e goru ~ ' ' 
lec~u • çın ~ resımleri Romada ven Acaba ne yapacaktı ? sey~hat eden yolcular. i~in ölüm ~ehli- ve ı şey ~re ı. ıyac~ va~ 1

:· metinde inci satın almmasr piyasayı 

B 
k .. muhtelıf eınıtaa bulunuyordu. p . 3 (AA) M 1. T t kesı yok gibidir. Çilnkiı, tayyare bır ka lşte sıze bı:rkaç ıstatıstik: hayli canlandtrn1l'iltır. 

Jr muf ettiş .k. 1 arıs, . • - ec ıs ransa . L' f ·ı il 'S 
.. .. ve ı ı ame e vagonun 1 t'k k h kk d ki k zaya uğradrğ1 zaman, tayyarecı, yanın ıtogra ya: 2 mı yar 400 m yon. Şfkago sıkıntıda 

mü:hurlerini kırarak içeri girmişler an 1 umpanyası a ın a anu . . • . i 1 . . . . 
,. • y nu 78 muhalife kar~ı 505 reyle ka- dakı bır alet vasıtası ıle tayyaren n pçıhk: 2 mllyar 500 mılyon. hri . il . ti 

e eşyayı dışarı çıkarmaga başla- . ~ zeminini a acak ve esasen tayyarede Yatak, yorgan: 2 milyar 800 mil· Şikago ş~ nın ma .. vaZl~ geçen 
mışlardır. İnfilak eşya taşrnırken ol bul etmış, ve celseyı saat 23 e kadar ç ~ k t 1 Y haftadanberı çok müşkülleşmıştir. Bu 
mu..+ur tehir eylemiştir. koltuklarına baglı olara o uran yo cu on. d b b. ""rgi mükelleflerinin 

9 • • k t t'k Al·· · 3 ·ı ?OO ·ı nun a se e 1 v...-
Vagonun Modanedan kurşunları Meb'uslar fazla asabi14!şerek çeki· lar boşluğa düşecekler, fa a ot~a 1 umınyom: mı y.ar - .mı yon. grev illn etmiş olmalandır. Mükellef 

tam olarak geldiğine nazaran oomba lirken bir müddettenberi M. Lavali bir surette açılacak .olan para.~ütıer j. 
11 

Levanta ve kozmatık: 4 mıJyar SOO ler vergi vermekten imtina ediyorlar 
hariçte faşist aleyhtarları tarafından iknaa çalışan M. Franklin - Bui11011 le yere rahat rahat ınecekl~rdır. . m yon. . . bu suretle memurlann aylıkları veri· 
konulmuştur. Bu faraziye teeyyüt et- bu esnada mumaileyhi ceketinden ya Bu paraşütler da.ha emın ~~ması ı· Paıs~a ve buz: 7 mıly~r. 200. mılyon. ]emiyor, bankalar da avans yapmadık• 
mrı bulunuyor. kalamışsa da M. Lavat, silratli bir çin ikişel' kişilik yapılmıştır. Ç~nk~ bu Bu lıste daha uzatrlabıh~, .sınemacı- ları için günden güne vaziyet kötille-

Çünkü aımeleden birinin elinde er.- haı't'ketle kurtulm\lştur. Diğer m~b- suretle müvazene de temin edılmı~ o- bk ancak pek geride gelebılır. şiyor. Her taraftan iflaslar baş göster 
nebi banka kaimeleri bulunmuştur. uslar derhal 1\f. Franklfn - Buillo- Juyor ve parşütün açılmamak tehhke· Ey! HoUvotlq beyler, o kadar kol- mektedir. Gr~ve sebep~ servet vergisi 
Bu kaimeler bombaya merbut bulu- nun etrafını alarak başvekili takip si izale ediliyor. tuklarınızı kabartmayınız! münasebetlle mükelleflerle memurlar 

~uyo~d.u. B~mba amele parayı almak e~mesi~~ . mani olımuşlardır. Bu ha M.Hover lleHlndenburg arasında Kanadada sıcak dalgası arasında geçen bir münak~şadan do~· 
ı.tedığı vakıt patlamıştır dıse muhı.m heyecan uyandırmıştır. u . t 3 (A.A} C h. . T to 3 (A.A) Ont . 1 muştur Bütün Şikıagodakı resmi daı· · ,. aşıng on, . - ema ırı oron , . - arıo, eya e · 

Birkaç zamandanberi. İtalyanın Vatlkan ile ltalya arasında Müttehidenin h•tiklal yıl dönümü do· tinde bir sıcak dalgası hüküm sül'- reler ihtiyat akc;elerini sarfetml.şler ve 
muhtelif noktalarında bombalar pat- Roma, 4 (A.A.) - Osservatore Ho layi<.ıil~ Hoverin aJdığr ilk tebrik tel mektedir. 30 kişi ölmüştür. Bunlar- bugün artık, değil yalnrz memurlara, 
la.makta ve bunlar kısa tebliğler şek mano gazetesi, faşistler ile katolik grafları arasında, M. Hindenburg dan 14 dü banyo yapmak için denize polisl~re, it.faiyey~. bil~ par3: veremiye• 
ll.nde Stefani ajansı tarafından ve- aksiyonu arasındaki ihtilaf ha.kkın samimt tebriklerini göndermek- girmişler, ve orada botulup telef ol· cek bır vazıyete duşmuşlerdır. M~~r· 
rılmekte idi. Diğer taraftan bu nevi da Papanın bir beyannamesini neş te ve Almanya ile Amerika arasında muşlardır. ]ar ancak nisan maaşlannı alabılmı~ 
hadiseler diğer memleketlerde ve retmektedir. ki dostluk münasebetlerinin daha z:- ltalyada turizm lerdir. Pek muhakkaktır ki mua1Jinı. 
bilhassa Yugoslavyada da vuku bul- Bu beyannam,ede faşistlerin takip yade takviye bulacağı ve Hover ta- R<>ma, 3 (A.A.) - Turizm merke ler ders senesini birkaç gfut sonra ta· 
ı:'uştur. Halbwki, Padst-e ve Roma- ettiği usul takbih edilmeıkte ve ltaJ. rafından teşebbüs olunan alicenaba- zi meclisi dün Venedik sarayında til etsinler. Çünkü bu_nla~ il~ aydır ay. 
c 1 pathyan bombalar gazetelerin yada framasonluğun Jhya edileceği ne harekeUn bütün cihanın takdisiui M. Musolininin riyaseti altında toplan lık almamışlardı~. Şı~dı~ "ibii!ü~t'ğ~~ 
, ~"11" mucıp elnıı.ışiur. Gazete ha,"'J~m,d ljfilya telslz~ri tarafından mucip olaeaJını izhar etmektedir. mıştır. Bu i~timada merkezi m~clis murlar, Edison şırketı~i? ıJ6a e 

1 1 18 

. cı·, <>ma Jt>tasyonunda içincfeooın- neşrolunan nim resmi mahiy~tte f ispanyada idam kalkacak mı? azasile meclis reisi meb'U81ardan tikrazrn ilık partisi olti.n a milyon 
"~. p~tlıyan vagonun Fransadan gel- haberler reddolunmaktadır. Papa, Madrit, 3 (A.A.) - Ceza kanu- M. Suviç ve birçok ~üsteşarlar ha· franklJk mebH\ğa bel bağlamışlardır. 
~~~~ yazmak~ .''e bu h~~ise ile ailenin tabii vekite~inin fevkattabi· nunun ıslahı hakkında tetkikat icra· ıır bulunmuştur. l\~erk~zi mecl~s re- l\fükelle~ler, .ver~i memurlarının 
l e ltalyan .. ı~ ıdar~hanesınde pat iye haklarına muhahf olan talim ,.e sına memur talf komisyon, idam c~ isinin turizm ile turızmı daha zıyade tarhettiklerı vergılerı çok haksı_z bulu 
• ~~ve keza olumlilr ıle neticelenen terbiyenin dinsiılik esaslan dai.ıilin zasının ilgasını e!'>bab1 müşeddede canlandırmak için yapılması icap e- yorlar. lhtilafa sebep olan vergı yekti· 
ın ~ arasmda bir münasebet bul- de inhisar altına alınmasını prote~- mi•ktarının tenkisini ve bazı cürüntle den propaganda hakkında söylemiş nu 375 milyon dolardır. Mahkemelere 
~ . bdırlar. "Giomaled ltaJya,, gaze to etmektedir. re ait cezaların tahfifini iltizam ey- olddu parlak bir nutku müteakip 135000 itirazname verilmiştir. lşin en 
:ı u hususta kat'i olarak diyor Papa ayni zamanda son hadiseler lemiştir. söz alan başvekil turizmin siyasi ve garibi, vergi vermeyinlere hac!z koy: 

.. le ortaya çıkan usul ve iddiaları cer M 1 Vtinizelosun beyanatı iktısadi cheınımfyetinden bahsetmiş mrya memur olanlar, bu vazıf elerlnı 
saad~e~~~Y Pa:iRten Fransanm mü- hederek faşist fn'lliasınrn programrn Atina, 3 (A.A.) _ M. Venizelos, ye yapılacak propaganda hakkında yapmakt~n imtina ediyorlar ve onlar 

ıgi faşıst aleyhtarlarından dan bir kısmım ve katolikUkle g·ty nıeb'usan meclisinde beyanatta bulur.R bir takım tavsiyelerde bulunmuş- da grevcıler tarafına geçmişlerdir. 
~ıkmaktadır.,, Messagero ve Popolodi ri kabili telif olan icraatını takbih rak Hover teklifini.n şark tamiratı- tur. Bu grev esasen bir senedir devam 
ı~:n g~z~tel~ri bu iki sui kastin eylemektedir. Papa zulme uğra)'all na da teşmil edilmiş, olmasına te· Yugoslavyanın nUfusu etmekte olduğu için, şehir ve remnl fla-
d' .Y ışçılerıne karşı tevcih edil· gençliği methüsena etmekte ve mU- essüf etmiş, ve Yuınanistanm bu su· Belgrat, 3 (A.A.) - Yapılan S()ll irelere yardım.da bulunan bankalara: 
·•imde ısr~r etmektedirler. Hiç bir tecavizleri de af eylemektıedfr. retle 230 milyon ziyana girmekte ol 'nüfus tahririne nazaran Yugoslavya. tık muavenette bulunmıyacakların1 bıl 

gazete bugunlerde hemen her taraf. ____ duğunu söylemiştir. nın nüfusu 14 milyona baliğ olmuş dirmişlerdir. 
~a ~ukubut~akta olan anarşist veya buat bu sui kastlerin faşistliğe ve fa Romanya ve Hoover projesi tur. Şu hale nazaran on seneki nil Bu takdirde, Şlkago şehrı gelecde 
d 0~ nlst suı ~ast.inin mevzuu bahsol şist işçilerine karşı yapılmakta oldu. Bükreş, 3 (A.A.) _ Hükumet Ho- fusu nispetle 2 milyon fazlahk rnr- sene yapacağını iln ettiği beynelmilel 

u unu derpış e-tmiyor. Bütün mat- ğu mütaleasındadırlar. ver projesini kabul etmiştir. dır. sergiyi yapacak bir halde değildir. 
~~-

· vi henüz uykuya dalmıştır. Büyük ea· koku halitası iÇinde solmak üzere bu- (Liyupka) geniş yatağında yapyal· 

Kızlar Çukura du
" şu•• nce lon sükftn ve yarı gölge içinde hayal lunan bir takım çayır çiçeklerinin l~- nız, rahatça uyudu. Bu sebepten dola 

meyal görülen iki düzüne kadife san· tif rayihası da duyulmaktadır. Bugün yı er1'enden yani saat onda kalktı. 
D4ii • • • dalyesi, yaldrzlı çerçeveli aynall"r•, Pentiskosta yortusudur. Eski bir an'a· Şen bir tavırla aşağr inerek masaların 

'·ız Al k tabloları ile bir ciddiyet bir durgun· neye hürmet olmak ilzere matmazel· ve döşemenin temizlenmesinde ahçı ka 
' .an · e sa d K ı ' ' .. . · . n r upr n - 2 - Çeviren : M. Gayur luık, garip bir hüzün hali almıştır. Her ler uyurk~n müessesenin oda hizmetçi dma yardım etti. Şimdi yuvasrnrn ya • 

• '
11 ~ır.lokan.taya veya bir istasyo- liyen varsa onuncunun bile hırslarını akşa•m gibi dün akşanı da, sokak insan lerJ pazardan bir küçük araba dolusu nında, zincirle bağlr duran köpeğe et 

ı.~eı mış glbı teklifsizce girerler ayni şekilde te8kin ederler. ve araba izdihamı ile uğulduyordu. Ka kır otları satın alarak her tarafa serp kırıntıları vermektedir. 
" , a~, cigaralarmı tüttürürler, Bütün gece böyle geçer. Şafağın pı1ara asıh !enerlerle, pencerelerden mişlerdlr. Uzun sivri yapraklar, deh· lpek gibi parlak ve uzun tüylü kı· 

. ıı~r1 ın1ı içerler, bazen şen adam gi sökmesile beraber (Çukur) yavaş ya. dökülen ziyalar bu kalabalığı aydınla· lizlerde, hususi odaJatda, büyük salon zıl iri hayYan bazen zincirini kopa 
lıı gu er er, dans ede 1 · i f" · t d ı::.· d' .... d kl k 'b' k 1• V 

t 1 tan h 
r er, cıns uh vaş sükuna varır. Berrak sabah ora- ıyor u. '>lım ı sokak bomboştur . .ı az a aya ar altında çıtırdıyor. Oda hiz. raca mış gı ı çe erea. sıçrıyor. e 

ha ır a ayaaızca har k tl · ·· · · · d ki ki k 1 k parlar. e e er ya. sını sakin, boş, uykuya dalmış, kapıla- g~neşınıHn parlkakamkzıy:ısı. a!tıd~- a akşev e mk etçil eri mukaddes tasvirler önüne ıte abya . a~ın~ ·ı~ın omijuzt ankna k oyuy:.~· 
rı ve pencereleri kapalı olarak bulur nıyor... er a Ş ı gıbı un şam andlller yakmış1ardır Sermayelf;:r azen a~ını yere 8 r ere uyru6u" 

Bazen trıd un bir dikkatle, bazı de- K d 1 k .. b ta k t k • da, ışıklar parlıyor, saz nağmeleri ha· geceden elleri günahlı ·old g~undan bu nu ve arkasını kımıldatıyor. Siyah 
fa da ku unnuAıoası b' a ın ar anca gun a r en e rar u d d ki k t k d' ti · · 

r- na ır acele ile . . vayı dolduruyor tütünün mavi duman- gibi dini merasi.me karışmazlar u a arını ·rrış ırnra ış e er11tı 
bir kadın seçerler Hiç b. uyanacaklar ve ~rtesi gece ıçın hazır- ' . . . 1 , · 

• ır vaktin· 
1 

akl d ları havada uçuyor, birıbırıne sart · Kapıcı kapının yanlarına iki kü- meydana çıkarıyor, ve memnuniyetle 
bir kadın seçerler. Hiç bir vakit anac ~.r ır.. . ınış çiftler bacak kaldırarak delicesi· çük ağaç klitüğü koynrnstur. Civardaki homurdanıror. Liyupka köpeğin ~ 
reddedilmi:r.eceklerlne emindirler Ve gunlerın, ayların, senelerin hı· b' ks d B "n .uırdele . . ~ .. .. k nünde et parçalarını sallarken bir . · . . . .· . . ne ır ra oynuyor u. ugu , r e'\'lerın hep~ınde bu vardır. Bulun ·a-
. Sabırsız hır har~etle -evvelce ken rl hm peşınden a~p gıttiğı müddetçe ri inik, muzlim, tenha ve soğuk sa- pılar, parmaklıklar yavaş yavaş so- taraftan da azarlar gibi sözler söylil 
d.ller~den istenilen ik~eti verirler. Ve onların hayatı garıp ve kararsız ola· 1on, boş tiyatrolarda, sirklerde Ye lan yeşilJiklerle bezenm1ştir. yor: 

~~ndıl~~~d~n ~vvel;~mn viicudünün rak bu umwmi haremde bu suretle ge- mahkeme salonlarında duyulan ta has Uyumuş evin sükunu arasında m:.ıt - Haydi pis hayvan 1- Şinıd i alır. 
uararııı:-wıı.ı en z ,8 1 oyan !"mumt Ya- çer. Ce-miyetten kovulmuş, ailelerinin sUsU veriy<>r. Piyanonun siyah köşeler! Cakta vurulan balta sesleri yüksf:li· sın ... Ne arsız seysin sen. 
tata ya.tarak tabiatin ulvı esrarını lanetine ug~ 1 b ıı h k d · 1 . · 

' A ramış o aın u zava 1 rna · donuk şuleler saçıyor, koca arı ış e· yor. Sermayelerin yemeğı için pirzola Fakat ayn· zamanda köpeğin sıçra 
lel'Jlt aırnna mahsus ola? muazzam luklar içtim~i teşkilatın kurbanı, şch- ri gibi sararmış, çen·tikliınmiş, yıpran. hazırlanmaktadır. yıs \'e oksa;ısları kendisini zevk· 
~eketi boş i-ere ltakl~t f'~:erler. vet taşkınlıklarının umumi bir Uğamı mış (tuş) ları bu yarı karanlrkta ha- l\latmazellerden biri, "Liyupka le~diriyor ~ Il;yrnnın üzerindeki mo 
f ml~~a ge ın:s on ~r tlu 

1
11 ~ p.r~ olarak teınbel, isterik, nesil veıımez ve fifç-e farkediliyor. Hava hareket~iz. kolları, ayakları çıplak olduğu hald~ vakkat nü

0

fuzu geceki serbestliğinin 
eayone ere .. m us Jbes ~r e aı!n ebleh birer fasit unsur halinde yaşa- dir ve bir giln evvelin kokuları ile he· iç avluya çıkmıs, arkasında yalnız bir tesiri, çocukl,uğunun hatıralannı 

&.l"l\1 olan sozler ve te esstimlerle bir maktadırlar · ·· · b h ı· d d' .. :. . 
akin 

,~,- dlliY'l k d'l .. t 
1
. · nu7 ış a a ın e ır. gomlek vardır. Bu kız güzel değildir, canlandıran Pentakosta yortusu 

m e Ul.MiY gı e en ı ennı es ım 11 k··r .. ·· k d' · · ·· 
.oc.1 • .. Levanta, u , tutun, en ıne ıyı yüzünde kızıl lekeleri vardır. Fakat nadiren gördüğü şu berrak ve gun«ı-
"""erler. Bir erkeğin arzusunu tatmın- Saat o"' leden so fki · b ,, k d 1 t k k ı ·ı ·· d ·· ·· .. .ıı. d . . . .. .. .. .. . . . ". nra yı vuru~·or. a11.mıyan a ın arın er o u an ı e vucu unun yapısı guzel ve kendisi te- şli sabah, içinde tatlr bir his uyan_. 

en sonra ikıncının, uçUncunun, dor· Tarıfesı ıkı ruble olan ikinci der ·ı ; e ~ıhhi ~abun H yere sürülen reçine ko· rü tazedir. Dün gece yalnız altı müs- rıyor. 
dtlncünün ve eğer salonda ııraaını bele müesseselerden Aıuıa Markovnanın e- kulan biribirine meıcoluyor. Fa.kat bu terisi ,·ardı. Hiçbiri gecelik kalmad~. · ( Btn1'!di) 



o Beşinci Irk 
1 Memlekette VAKiT 1 

Afyonda hayat Hikaye Anclre Birabeau'dan 
fa. 

Yazan : ftmt, 1llawut Nakleden : /a. Sa.mi içeri girdi. Kansı bir kadın- nız, biraz sonra istiyor_ Fakat ka 

- 10- la görüşüyordu. Çekilirken: istemiyor .• Öyle ya .. insanın her g 
- A, dedi, yalnızsın zannetmiş- canı istemez ya.. Bunu ona latife 

CANAVARLAR :rtlANASTIRI taya bakar. 22 senedir gözlerini kıpır- tim. lıklı anlatmak istemişti amma, as.~ 
Kapüsin papaslarından Rober, gayri datmadı, hatta gözlerinin öniinden a- - Hayır, biliyorsun ya, Fatma hr.- dinlememişti .. sonra" onun kollann 
tabii yaratılmış mahhikların, canavar- lev bile geçirdiğimiz halde.. nmna ıyem·ekte yardım et.sin diye birisi- çrrpınmıştıw O zaman, asker onu di 
larm, muayyen bir çirkinlikten sonra Bundan on sene evvel bir gün, bir ni anyorduık.. Biliyorsun ya .. idareha- müş, yere yatıırmış ve yarı baygın 
artık merhamet celbetmtıdiğini anla- defa bağırdı. Uzun, garip, bir kuş neden hanımı göndermişler de konuşu- halde .. 
mıştı. bağırışı gibi bir sesti. Sonra, sustuw yorduk.. Sami ha! ... 

Fransanm Sen Flur kasabasında Şu öteki, bize birkaç ay evvel J>06 _ Evet.. evet.. Kadıncağız bunları &ıkılgan ı 
bulunan papas Rober, civar köylerden ta müvezzii olan babası tarafından ge- Halbuki Sami bilmiyordu. Bu has- vaziyette, kısa, kısa anlatmıştı. o 
birisinde uzun müddettir gizli yaşıyan tirildi. Derisi mütemadiyen cerahat if· sas bestekar, ev işlerinin teferrüatı ile görü•nce birdenbire içinde tak?" di 
ve kimsenin görmediği kolsuz, dilsiz, raz eder. Yerimiz yoktu. Fakat adam- uğraşmazdı. Kansına baktı, güldü: bir şey olmuştu. Kadın durdu. Cem 
sağır ve kör 5 yaşında bir canavarı cağız ağladı. Biz de bir yer (icat) et. _ Bir dakika affınızı rica ederim .. bir şey söylemiyor. Şaşkın_ küçük, 
aldı ve Devez ormanının ortasında, tik. Şu konser locası için soracaktım. Lo- ğır bir ı:;ükıit oluyor. Sonra kad 
metruk bir oduncu kulüıbesine getirdi, Şu Parislidir. Uç yaşına kadar bü ca dört kişilik, kimi götürelim diye müphem bir hareketle: 
kuru yapraklardan bir yatak yaparak yümüş, fakat birdenbire durmuş a:ma düşünüyordum, anneni filan mı yoksa - Ilarpte .. insanlar.. malfım y 
çocuğu oraya yatırdı. Kendi de ahıra şişmanlamakta devam etmiştir. Görü- benimkileri mi? Ama, annen bizimle O· biraz kaba olurlar .. 
geçti, orasını laboratuvar ve yatak o- yorsun uz ya gözlerini görmek kabil dt: ıursa daha memnun olur zannederim, Cemile susuyor, kadın: 
dası haline getirdi. Kapının üzerine ğil .. Boğazı da daralıyor ancak sonda değil mi? - Ey, diyor, bi!n gidiyorum .. 
de: ile yiyecek verebiliyoruz. Afyon valisi Fahri Bey Sami çok iyi, çok nazikti. Tıpkı - Evet.. 

DEVEZ Onun yanındaki... Hususi muhabirimizden: besteleri ~ibi, hafif, seyyal, mavi, an- - Allaha ısmarladık, hanımef 
"iyi olmak ihtimalleri olmıyanla- Yirmi beş defıa yatakların önünde Kolordu mahfell cak yapraklan kıpırdatan bir rüzgar di.. 

nn bakı~ :ordu.,, diye yazdı · dur~um, .yirm~ be~ defa verilen izaha· Birinci kolordu kumandanlığına kadar gürültü çıkaran besteleri gibi.. Kadı~ gitti, .cemile hala oldu 
Bu 1:':1dıse 50 sene evvel oluyordu. tı dınledı~, yırmı beş .defa .. ya~'.11< ha- mahsus daire ve yanı başındaki bahçe Cemile kocasına şefkat ve mubah· yerde. Nıhayet bırdenbire uyanın 
Bugun... şında b~klı:en bir rahı~e ~orduım: ve binaları Afyonun en güzel yerinde- betle baktı, loca işini hallettiler, S,ı. gibi, kalkıyor. Yavaş yavaş, Samin 

* • * - Nınnı •• yavrum .. nınnı. dir. Ve istasyona da yakındır. Vaktile mi, çalışmak üzere odasına geçti. Ce· çalıştrğı odaya gidiyor. Sami, masa 
- Uç katlı merkezi bir bina, ya- • * * buraları mezarhk ve belediyenin çöp mile tekrar kadına döndü: dadır, elinde çizgili kağıtlar, düş .. 

nında bir bina daha, 50 rtıhibe, 150 has Devez manastmnd~n kaçtım. Utanma- arabalarını boşalttırdığı yerdir. Şimdi - Ne diyordunuz, ayda otuz ~ira yor. Cemile onu birdenbire bamba 
ta, 40 koyun, bir kümes, 2 heıktarlık dan kaçtım. Ben gıderken ~anlar dua ye kadar altı yedi sene zarfında esbak mı diyordunuz? göreceğini zannetmişti. Hayır, eskisi 
bahçe bir dokuma fabrikası ... İşte m:ı.- zama.n~nı çalryorla~dı. Rahıbel~r sır~- birinci kolordu kumandanı Derviş pa- Kadm şu sözlerle cevap verdi: bi nazik, hassas .. 
likanemiz. Görüyor musunuz efendim; ya gınyorlar ve hır dua (tertıl) edı- şanın himmetile inşa edilen kolordu - Beyfendi acaba askerlik yaptı Cemilenin içeri girdiğini duydu, 
buradaki insanların dışardakilerden y-0rlardı. dairesi yazlık sineması zabit gazinosu mı? topçu miydi? nüp, te~üm etti: 

* • * bir şey bekledikleri yoktur. Onun için . . . ve ayrıca zabitan yurdu ve bilhassa Evet. Cemilenin yatak odasında, - Çahşıyorum. Fakat kalabilirsi 
her şeyi kendimiz tedarik ediyoruz. Bu seyahat beşıncı ırk memleke~ın mahfe] bahçesindeki havuzun letafeti Saminin bir sürü resimleri arasımL:ı, lşte, şuraya otur. 
Ekımeği ve elbiseleri bile, bu vakfın sa ?e. Bud~peşteden sonra son ~~y~hat~~t ve dikilen ağaçlar ile çiçeklerin güzel· onun bir de askerlik resmi vardı. He- Cemile mindere uzanıyor. Onu 
hibi böyle vakfetmiş... ı~ı. H~tıme. olarak.~wnları s~yhye~ılı: liğj 0 bahçede intizamt çok seven bir nüz saçlarına kır düşmemişti, bir lop lışırken seyrettiği her zamanki yeri 

Bu sözleri bana, manastırın başra· rım kı, ~arıbeler, a.unyad~. bır. beşı~c~ kafa ve elin müessir olduğunu derhal arabasının üzerinde oturuyordu, ve ita- Sami de her zamanki hareketlerile ç 
hibesi söylüyor. Bu manastırın hasta- ırk te~J ed~rler kı tıpkı .otekıler gıbı anlatır. Bu hususta kolordu kumanda- ba asker elbiselerinin içinde bile yine !ışıyor, sigarasının dumanını dağı 

. . . . hususıyetlerı karakterlerı vardır. On· . · · ·f ı ı bulmuşt D k.. ları, doktorların ıyı olmaz dedıklerı, . .' . . . nı ve sabık Menemen dıvanıharp reısı zan omanın yo unu · u. u~ ra 
hastanelerin kabul etmedikleri gayri ların teşek>kullerını beyaz~ sar~ . sıyah Muğlalı Mustafa paşa ve arkadaşları- daklarmda, Cemileye, onu ilk gördü~ü Sami ona yine bakıyor, gillüy 
tabii mahlQklardır. (Bizim miskinler v~ kır.mıu ~rklarda ol~ugu gıbı mac!- nm da hizmeti zikre şayandır. gün, "işte bu adamla evleneceğim,, de· yazmağa başlıyor. Cemile de ona da 
tekkesi gibi bir şey - fa.) dı ve manevı kanu~lar ıdare ed~r. Derviş paşanın başlayıp da ikmal dirten tebessfunü vardı. yor. Kadını, köylü kadını düşünüy 

Ben bu kanaaıtı aylarca tetkıkat ııe k' b k d d. d · · l · · · · ıı · · ·· ·· Bu manastıra girebilmek için bir . edemediği bahçe ve yazbk sinem1yı Pe ı ama u a ın ne ıye on an ın meme erını, ırı e erını goruyo 
canavar olmak şarttır. Pek tabii cana ticesinde e<lindim. ~abat.sız hır alemtle Mustafa paşa ikmal etmiştir. Afyonun bahsediyordu? Saminin asker olduğ·u- O aym 17 sinde herhalde şimdikind 
varlar arasında da bir derece farkı garibelerle uzun muddet yaşadım. F~· bütün münevverleri kolordu zabitan ve nu nereden biliyordu? Kadın müphem çok değişik değildi" onun Sami ile .. 
vardır. / ~t ya yanılıyorsam Y~ .onl~r da hı: aileleri bahçede çok iyi vakit geçirmek cevaplar veriyor: Harpte, cephe geri- kalaştığınc ... Saminin ona yumruğu 

Manastırın 150 kişilik mevcudu a- z.ım kanunlarımlzın ~ynı ıl~ ıdare edı tedir. sinde bir çiftlikte oturuyormuş, beyi indirdiğini düşünüyor .. 
rasında - ki hep kadındır - ancak ıı:orl.arsa? .. Ya aynı ma~dı v~ mane- Zikre şayan diğer bir nokta da şu- tanır gibi olmuş... Sami başını kaldırıyor: 
yirmi beş tanesi vardır ki manzarası vı saı.kler onları }a tahrık edıyorsa !~· dur ki kolordu bahçesi Afyonda içti· İyi ama, o kadar asker içinde na- - Galiba çok iyi bir şey yazdı 
korkunçtur. ~urasını kıat ıyyen hatırıma getu· mai hayatı çok gü7..el bir şekilde sine- sıl oluyordu da sade onu hatırlıyordu? bak" 

Başrahibe anlatıyor: mek ı~t~.mem. .. . . . _ sinde canlı surette yaşatmakadır. Cemile, şimdi, kadına acı acı ha- Hayır, Sami iki >:Uzlü bir ada 
H b h 1 t 9 d kal- Bi.ıtun b_u gordiikl~rı~ı ~e çogunu Ç c k bahçes i kıyor. Onun yüzünün birdenbire sarar- dPl?ildir. Zarafet ve nassasiyeti yal 

dırı~ ı::rs~e~ i:: :~ı :::esi n: mes da yazmadıgrm şeyleı1: g~r~ükten. son- Yine k~o::ıu dairesine yakın bir dığınr, ellerinin titrediğini görüyor. değildir. Sami, hakikaten intihap et 

1 ı ' 0 1 ş. d. . 1 G' . .. :. ra, artrk uyumak benım ıçın kabıl ol- d 1 uk b h . k gu··zel Kadrnın başı belli belirsiz, biçimi de ği ve sevdiği adamdır. Onun da, h gu o ur, n an gıy ırır, yıKar. unun yer e o an çoc . a çesı ço . . . . . . b. h. 
tl · d h ek t muyor. b. k"ld tauzi edilmiş ve çocukla- yok .. lri memeleri ve iri ellerı var" kesın ıçınde olduğu gıbı kaba ır ı 

muayyen saa erın e mua~en ar e BiTTi ır şe 1
• e m ·· · f d ğ"l t onda keçi yol· var. Kadm demiyor mıydı ''harpte .. 

Jere alışan hastalarımız, ıtıraz etmez- rın emrıne acrlmıştrr. On beş ~aşından Gozlen en e 1 • nsan .. .. h. 
1 1 

A B. k b 
1 ler ve bu ahenge kendilerini koyuverir Vapurcular arasında küçük olan Çocuklar bahçenin y{!şillik lan, saman, inek kokuları gorur, ıs- ~n aEr .. mat umy; ... ı~az d a : bol 

ler. Sade fırtınalı günler müstesna. }eri arasında salıncaklarda oynamakta seder gibi oluyor.. . ~ . . ar. vet. şte ~~ını~. e . a ~ 1 

F ld - b. tU ı·· d 11 . 1 d b. · · d d · - Düşününüz hammefendı, eger ışı- meydana çıkmasc ıçın boyle bır vazıy ırtınanın ne o ugunu ır r u an- (Ust tarafı ı inci sayıtadaı ır ve mua ım er en ırısı e ora aK1 k rl 
lıyamazlar. Ve öteye beriye kaçışırlar. çoğu bir aydan fazla yaşama- çocuklara en son lsveç oyunlarını gös nize gelirse, ve ben de ~zamana ,a ;r olmuşt.~. . artık böyle 
Bilhassa fırtına gece olursa, onların mıştır. Ve hepsi de bilaistesna termek için tavzif edilmiştir. iş bulmamış olursam, ıdarehanel e e- Şuphesız . . . bir ş 

· ı f dersiniz olmaz. Fakat şımdı Cemıle bu feryatlarını, çılgınlıklarını kılometre- mukavele yaptıg~ ımız vapurcular Nafia işleri e on e · k . .. _ . . ·· · r bT · · . . . Evet .kadın buraya kapılanma ıs- ogrenrnıştir. 
lerce oteden dın ıye ı ırsınız. tarafından bozulmuştur. Bunların Gezdiğim yerlerde bırınc~ ~ere- temi or-· Anla ıldı. Fakat Cemile onu Kapı yavaşça açılıyor ve bir k 

Hastalar hem yemekhane hem de vesaı'kı' bı"zde sakh bulunmakta- cede yolların muntazam olan vılayet- Y kş . k BilmeL . 
· · h od 'f · · •· b' l . Af .1• ti . kolay kolay oyvermıyece .. sesı: istira at ası vazı esını goren ır o- d ler zmır Bursa ve yon vı aye erı· .. ~ . . V .h t bin bir G. bilir miyı·m 

1 ır. ogrenmek ıstiyor. e nı aye - ıre • 
dada sıralara oturmuşla~, d~ruyor ar. Yalnız Mudanya hatbnda yap- dir. sualden sonra öğreniyor. diye soruyor. Bu, kızı Leyladır. B 
Ve susuyorlar. Bunlar yırmı tane ka- tıg-ımız 1·tilif, memnuniyetle kay- 460 kilometreden fazla yolu olan . 

17 
. . .. .. S mi bu kı- b . 

· d · k. ı Af . . . 11 1 . . 1 Bır ayın ıncı gunu, a ' ası. 
dar ır ve mtan~tı~~ en az çır dm m~ ı dederiın ki, mukaveleyi imzalı- yon vıHi.yetının .Y? arı zmırın yo - zrn köyündeki karargAhta idi. E,·et - Gel canım, 
Uiklandır. çerı gırınce kıpır ama r- yanların huHsnü nı'yetleri ve biri larından da daha ıyı ve muntazam ya- . 17 . . .. .. gündüz saa'i. d. ag- ırıyor Sami babaların 
l b'l G .. 1 .. t h'd k. b k 1 hır ayın ıncı gunu.. " ' ıye ç . • 
ar ı e. oz er namu ena ı e ı a - bı'rlerı'ne olan itimatları sayesin- pı rnıştır. . d ha dört.. üneş parlıyor. Kadın tar- cicisidir. Kız ona doğru giderken 
tıklan yerden ayrılmadı ve susmakta Vali Fahri Bey yol, mektep ınşaatı a g S . d g~ru gidi- .

1 
- r· 

... :1 sük· .ıı.ı, b 1 de bir senedenberi devam et- . . . b.. .. k .. 1 . b. b" lada çalışıyor.. amı ona o ı mı e çagırıyo · 
devam eııw er. u u canavar arın ru tetkık ıçın utun oy en ırer trer d. (b k tabirini 1<.a- _ H buraya bana gel .. 

· · · · · ·öst • mektedir. Rekabetin en ziyade · .. · d 1 · ·ı yor, şa•ka e ıyor u şa a ayır, • neşesını, memnunıyetinı g erıyor- gezıp dolaşan koylerın ert erı ı ~ ya- dm a nen sö lüyor) şaka ediyor .. e- Ve onu kucaldayrp göğsüne ba 
muş. tesirini gösterdiği Karadeniz hat- kından alakadar olmakta. muallımJe. Y Y. . r ocuk Yal 1 

B hib tında Son bl'r tecru"be daha yap- · .. .. .. .. ·ı · peyce de neşeh ve sevım ı ç ·· - rıyor. aşra e: rm maaşatmın gunu gunune verı mcsı • 
_Bunlar, diyor, o kadar ehemmi· mak istedik. Bu hatta çalışan ni temin etmektedir. Hiç yoktan yüz K.I •f vekaA letı•nden• 

yetli değil, g~elim. ve Türk vapurculuğunun en bü- bin liralık bir köy kooperatifi yap- n1ı.aarı • 
Diklkaıt ettim. bir arada olunca bu yük müesseseleri olan idarelerle mıştrr. Orta tedrisat beden terbiyesi muallimi olmak istiyenler için 

mahlUkların çiııkinliği azalıyor. uzun ve oldukça yorucu milza· ...... f .............................................. l........ bu eylu'" lu·· n 1 ı·nci salı günü Is tan bul Kız muallim mektebinde 
d · k" ı Aw ı se ain idaresinin vapurcu ara 

Bura a mıs ın er var. gız arın- kere ve münakaşalardan sonra k b t• d v ·ı T·· k bir imtihan açılacaktır. 
dan dilleri sarkarak ölümü bekliyor- re a e ı egı ' ur vapurcu- . h l hl 

son son bir itilaf daha yaptık. larmm heyeti umumiyesine şamil Maarif vekaleti, bu ımti anda muvaffak o up e iyetname 
lar. Saat 9 ... kalkarlar. 11. sıralarına Gösterdiğimiz bütün hüsnü bir rekabet hastalığının hilküm alanlan lüzum gördükçe orta mektepler bedenin terbiyesi mual· 

Oturtulurlar. 12 .. yemek yedirilir. 1.. niyete rağmen bizimle mukavele sürmesi sebep olmuştur. limi tayin edilecektird. ~n~hakd bu ehliyetnadme~i mualli~lklere korta 
d l k l d tedrisat mekteplerin e ıstı amı icabetme iğı zaman ı me tep tekrar sıralarına oturtulurlar .• Bura- yapan bu i are er mu ave e en Bundan sonra böyle münferit k il b l k 
1 d ki k d . muallimlig· inde tekrar u ana i ece tir. 

da hayat böyledir. memnun ° ma 1 arını ve en ı- itilaflar yapmak için hemen hiç Tam devreli lise ve muallim mektebi mezunlanndan olup ta 
* * * lerini 8 temmuztan itıbaren ser- bir ümit kalmamıştır. Eğer bütün 20 den aşağı 45 den yukarı olaııyan ve ahvali sıhhiyesi müsait 

- UyusUıD yavrum •• ninni... best addettiklerini bildirdiler. Türk vapurcuları evvela kendi bulunan taliplerin tasdikli evrakı müspite ve sıhhat raporlarıle 
Girdiğim.iz odada bir rahibe göz- Binaenaleyh bu itilafnamede aralarında tam bir anlaşma yap- fiş ve fotoğraflarını arzuballerine raptederek nihayet ağustos 

!erini tavana dikmiş, ninni söylüyor. timdiye kadar yapılan diğerleri mağa muvaffak olurlarsa 0 za- iptidasına kadar vekalete müracaatları ılan olunur. (417( 
Bu odada elli yatak vardır. Yirmi gibi neticesiz kalmış ve vaziyet man mümkün olabilir. Fakat 

beş tanesi rahibeler için yirmi beş ta- evvelki haline rücu etmiştir. her şeyden evvel vap1.ırcuıarın Kilis hudut taburu kuman-
nesi de cana':arlar için. . Açık söylemek lazım gelirse kendi aralarında anlaşmaları la- d 1 d 

- Efendım adam başına ~~r .. k~.şt bizimle mukavele yapan vapı•r- zımdır. Bugünkü vaziyetten sonra an 1ğ1 n an : 
l!zıın. Bu mahllıklann her an gozonun . . 
de bulundurulması mecburiyeti var- c?l.arın m~kavel~yı feshetmele~~ne yarın ne olacağını tahmin etmek Kilis hudut taburunun 931 senesi zarfında iaşesine muktazi 
dır. Ne yaıptrklarmı bilmedikleri ve bi ıtılafa ~ırmemış bulunan dıger müşküldür. Diğer vapur idare- altı numaralı elekten geçmek suretile istihs&.l olunacak beher 
Iem.iy~eğimiz için aksülamellerini tah baıı !ürk vapurcularının hare· teri gibi biz de idarenin menfaati kilo on üç kuruşun kıymeti muhammeneli yüz on yedi bin 
min edemeyiz.. ketlerı sebep olmuştur. icap ettiren çarelere ve tedabire yedi yüz kilo un 21 Haziran 931 tarihinden itibaren 21 gün 

Bütün odadan tahammül edilmez Karadeniz hattında yapılan iti- tevessül etmekten geri kalmıya- müddetle ve kapalı :zarf usulile mevkii münakasaya vazolunmuş-
bir dezenfekte ve pislik kokusu yükse- laf hiç olmazsa bu hattaki vapur cağız.,, tur. ihale muamelesi 11 Temmuz 931 tarihine müsaclif Cumartesi 
liyor. işlerini kurtaracaktı. Fakat bu Sadullah B. Seyrisefain bütçe- günü saat 14 de Kilis hudut taburu kumandanlığı dairesinde 

_ şu gördüğUnUz kursaklı kız, ta· ümitte gene Türk vapurcuları sinin Maliye encilmeninde müza· icra kılmacağ-mdan taliplerin yevmi mezklır ve saatte teminab 
mamen kötUrömdür. Ve 22 sene evvel tarafından kırılmıştır. keresi esnasında l:ulunmak üzere muvakkate akçasile teklifnamelerini hamilen gelmeleri veferaiü 
buraya rönderilmiştir. Daima bir nok Görülüyorki bunda da Seyri- bugün Ankaraya gidecektir. öğrenmek istiyenlerin tabura müracaatları ilan olunur. (418) 
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Yaz atyanşları 31 temmuzda başlıyor 
Bu seneki mükafat miktarı 3 bin lira arttırıldı 
Bu sene ilk defa olarak "birinci inönü ,, ve "ikinci 

Bulşeslzdeşaşın 

Hepı-nelerln bu hali 
nedir? 

~dana hapisanesinde bir 
k:ı~ıl mahkumu bir yankesi
cilık mahkfimunu sustalı ça % ili!dvurınuş, öldürmüş, hu 
ı ~ ~mr .. ayırmak istiyen 

inönü,, koşuları ihdas edilmiştir 
Yüksek yarı~ ve ıslah encii· larm kaydma 24 temmuzdan iti· 

bir uçüncu mahku~ m d -
meni tarafından her sene tertip haren başlamJacaktır. 

tt a agu· 
sure e yaralanmış ! 

B~; kaç. ay evvel gazete
ller şoyle hır haber ya7JD'lış
ardı: 

lzm_ir hapisanesinde silah 
t~arnyatı yapılmış bir hay 

ılı, kama, bıçak, tabanca bu 
unmuştur. 

Bir ay kadar evvel şehir 
halkı şu haberi aldı: 

edilen at yarışları bu yaz şeh

rimizde 31 temmuzda baılıya• 

cakbr. Y arıılar eskisi gibi Ve· 

Jiefendi çaymnda yapdacakbr. 

Yarıtlar(Ja mükemmeliyetin 
temini ve hazırlıklann tespiti 
için encümen azaları dün viJiyet 
baytar müdürü Rasim Beyin 
yanında toplanmıılardır. 4 eylüle kadar olmak üzere altı 

hafta devam edecektir. 

Iılah encümeni. memlekette 
at yetiştirme hevesini teşvik et
mek üzere tevzi edilecek ikra. 
miye miktarını arttırmış VP ge· 
çen senekinden 3000 lira fazla 
olarak 16250 lira tespit etmiştir. 

Bundan başka bu yarışlarda 
'iki yaşındaki Haliskan Türk 
taylarına mahsus olmak üzere 

(Birinci İnönü) ve ( ikind inönü) 
koşusu namile yeni iki koşu ih· İstanbul hapisanesind~ 

bir zarphan-e keşfolundu 
bazı mahkumler burada sah 
te para basıyorlarmış! 

Tespit edildiğine göre bu 
seneki yar1şlar 31 temmuzdan Yarışa iştirak edecek hayvan- das edilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aclliyede -
Agopyan hanı 

Belediyede: 

Film deposu ve 
Vilayette Bu üç haber gösteriyor ki, 

Hapisaneler gardiyanlari
le, müdürlerile, muhafrzlerile 
srkı bir inzıbat altında bu
lunduğu halde cayır, cayır 
liilahlar bileniyor, tabanca
lar yağlanıyor, adamlar öl· 
dürülüyor, ve rahat nhr.t 
sahte para basılabiliyor. 

davası 
Agopyan hanı yangını da'fa• 

sın~ dün devam edilmiı, bazı 
şabıtler dinlenilmiştir. Muhakeme 
relmiyen şahitlerin celbi için 
başka bir güne bırakılmııbr. 

RUatempeşa medresesi bu işe 
tahsis edilec6k 

iskan işleri 
borçlar 

Mübadillerin, iskan işleri ile 
borçlarının affı hakkında Anka
rada yaptıkları teşebbüs üzerine 
dahiliye vekaletinin tetkikata 
başladığı ve bir formül tesbit 
edilmek iatenildiği bildirilmiıtir. 
Diğer taraftan, istihkak mazba
tası vermiş olan mübadillerin 
altın lira olarak gösterdikleri 
kıymetlerin evrakı naktiyeye tah· 
vilinde bir altın liranın kaç 
bankonot üzerinden hesap edile
ceği de mübadillerce sarih bilin
memekte ve bir altının 1 ban· 
kanattan 8 bankonata kadar 
hesap edileceği söylenmektedir. 

Ne ala şey Hapisane. 
lerin bu vaziıyetini gördükt'!n 
sonra buralardaki inzrba tın 
nasıl bir inzıbat olduğunu 
anlamakta müşkülat çekili
yor. 

Bu hadiseluin tevalisini 
gördükten sonra hapisane!e. 
rin iyi idare edildiğini zanne 
denlerin bu vehmine siz de 
şaşın ... 

Biz de şaşalım ! 

Muhalefet 
Can bazı 

SUrp Agop mezerhlı 
davası karara kaldı 

Sürpagop mezarlığı yil· 
zünden Ermeni cemaati tarafın
dan belediye aleyhine açılan 
davanın geçen haftaki celıesin· 
de muhakeUJe karar için 8 tem
muza kalmııtır. 

Mezarlıklar nizamnameıi ıu· 
rayı devletten çıktığı halde be· 
nuz belediyeye tebliğ edilmemiı
tir. Karar belediyenin aleyhinde 
bile olsa nizamname mucibince 

ıBafmakalemizden mabut) Sürpagop mezarlığına vazıyet 
tekrarından başka birıey değil- olunacaktır. 
dir. Onlar ancak bu kadar kah· Bir dava sukut etti 
remandırJar ve buna rağmen kah· izmitte Yeni turan mekte1>i 
reman kelimesine tarihin tanıma· muallimlerinden Remziye Ha-
dığı, bilmediği manaları veren· nımın Yarın gazetesi sahibi Arif 
lere çatmak isterler... Oruç ve gazetenin eski mes'ul 

Bu canbazlar1 sersemleten bir mildürü Süleyman Beyler aley· 
nokta vardır. Onlar kendilerinin hine açbğı hakaret davasına 
kudretsizliğini, dirayetaizliğini dün ikinci ceza mahkemesinde 
Önceden biraz bildikleri için çi· devam edilmiş, neticede davacı-
kardıkları paçavraların bazen lar gelmediği için davanın sü· 
yükıek satışlar yapması kendiJe· kutana karar verilmiştir. 
rini ıaıırtar bu sebeple, halkın Maarifte 
bu nıuvakkat rağbetini 11 vatan.. Talebemiz dlln Pen
dqlar, bizimle beraberdir,, ıek- dik 
linde tefsir etmekten utanmamıı· te kamp kurdular 
lardır. Fakat hatırlıyamamışlar· Liselerde okunulan (askerliğe 
dır ki (Yarın) ın bir kaç gün hazırlık dersleri) tatbikatı olarak 
İçin sabıını on beş bine yükselt- bu sene de 10 ve 11 inci ıınıfla· 
IPeıile (Ben Amar) sirkının ıe· rın kampa çıkacaklarını yazmıı· 
. l tık. 

Jırci erle dolması arasında fark O ün lstanbul, Kabataı ye Şiıli 
yok~:~~etin bu feci hakikatini T.era.kki li.seleri talebesi Pendiğe 
Y~~dan gördüğümüz için, biz gıtmışlerdır. Kamp müddeti on 
bıliriz. Uzaktan bakanlar nasıl beı gündür. Kampa Istanbul li-

Film depoları hakkındaki ta· 
limatname uzun bir zamandan 
beri daimi encümen tcırafından 
hazırlanıyordu. Dün verilen ma
lôrnata göre, talimatname ikmal 
edilmiştir. Film depoları i~·in 

kazalardan yangınlardan korun· 
ma için tedbirler konmuştur. 

Bundan başka umumi bir film 
deposu yapılması hususu da dü· 
şünülmüş, duyunu umumiye cİ· 
vanndaki Rüstempaşa medrese .. 
sinin bu işe tahsisi kararlaştırıl· 
mışhr. Yalnız bu medrese bir 
müddet evel bir zata kiralanmış
tır. Mukavele feshedilerek med· 
resede ehemmiyetli tadilat ya· 
pılacak ve buraya filmler kona· 
rak sahiplerinden cüz'i bir ücret 
ahnacaktır. 
Elektrik ve tramvay Ucretlerl 

Elektrik, tramvay ücretleri ta• 
rifesinin yeniden tetkiki için bir 
kaç güne kadar tarife komisyo
nu toplanacaktır. Fiatlarda bir 
değişiklik olmıyacağı anlaşılmak
tadır. 

OtobUsler talimatnamesi 
çıkıyor 

Belediye reisi muavini Hamit 
beyin ri)'asetinde dün belediye 
şube mfidürleri bir içtima yap· 
mıılardır. Bu içtim~da otobüs 
talimatnamesinin bazı maddeleri 
üzerinde yapılması icap eden 
tadilat görütülmüştfir. Otobüs· 
lerin sür•ati, hareketi, makineleri 
döşemeleri ve ıoförleri hakkında 
umumi esaslar vazedilmiştir. Ta-
limatname yarın daimi encümen· 
de tekrar görüşülecektir. 
Maa, verilmesi devam ediyor 

Belediye bu ay yine memur· 
Iarın maaşlarını tam gününde 

V eklletin tetkiki bu meseleyi 
de haUedecektir. istihkakından 

fazla mal tefavvüz eden ve borç• 
lanan mUbadillerin borçlar. da 
affedilecektir. 

Gelen talimatname 

T effiz işlerinin tasfiyeıine dair 
olan son kanununun birçok nok· 

talan hakkında yeniden talimat· 
name günderilmiştir. 

Bunda mObadilJere verilen ev
lerin altındaki dükkan ve ma· 
ğaza gibi akaretin borçlandırıl· 

mas1 lazım geldiği ve eYlerde 
nüfuı az aileler için iskin adi 
derecesi üç veya dört oda ol· 

mak ve fazla nüfuslu aileler 
için de altı odadan ibaret bu· 
lunmak icabettiği bildirimektedir. 

Merkez bankası hisse 
senetler taksltlerl 

Cümhuriyet merkez banka11na 
hissedar olmak için bir kısım 
taksitleri veripte, taksitleri ta· 
mamlamadan vefat eden memur· 
Jarm vereselerinin, bu taksitleri g6n6n ve nasıl bilsinler ki bir ıesinden 120, Kabataştan 150 

iıci ve çiftçi fırkası teıkil edip ve Şişli Terakki lisesinden de 22 
te onun başına geçmeyi kuran talebe iştirak etmiftir. 

vermemiıtir. Bugün ve yarın 
maaşa devam olunacal<tır. vermekte devam etmekte veya 

ye bu suretle vatanın dertlerini Mersilyadekl talebemiz bir Dahiliye vekili bu-
bir hatnlede ortadan kaldıracagıv cemiyet kurdular gü Ank d 
L-L.k . Marsilya ve Ekıte tahıı'ldc n ara a ~. ında arıın arım yazı yazan D b'I' k 

ll d bulunan Tu"rk talebelerı' bı'r ce· a ı ıye ve ilimiz Şükrü 
savı 1 a am, matbaasmın geliri K 

ld ,,. d miyet teıkil etmı'ılerdı'r. aya Bey dün öğle treniJe An-
11~ o 0ş-un . an haberdar değil- k dır vtı ıundıye kadar kaç kişide Cemiyet Tlirkiyeden Fransa Ye • araya dönmüş Haydarpaşa .. ı ıstasyonunda tehrimizdeki ylik-
kaç yuz irası kaynadıgv mı belki yakındaki ecnebi memleketlerde k ıek memurlar ve diğer zevat 
&ilaıeı, aç gün mürettiplerine tahsile devam için gelecek Türk t h d d 1 
para vereıııemiştir. O kadar ida- talebelerine inmi derecede ko· ara n an teşyi e i miştir. 
reıizdir • )aylık gösterecek, yardım ede- J Memleket Haberleri ' 

Oıaıanlı ıneclisi meb'usanında edecektir. . . 
aıubalefet .Yapmış olan LUtfü Yakında şehrimize Amerlkah lzmlrde Gazi heykell 

verilenleri geri a!makta muhtar 
0Jduklar1 vilayete bildirilmiştir. 

Bir Yunan vapuru 
karaya oturdu 

Yunan bandirah Fokos tilebi 
Geliboluda kayalıklara oturmuş· 

tur. Nufusça zayiat · olmamakla 
beraber vapurun vaziyeti tehli-

keli görülmektedir Kaza ma
halline tahlisiye ~emiferi gitmiştir. 

talebe cemiyeti 
Darülfünunda bi 
yete ait bazı me 
ccktir. 

' § Ziraat odas 
toplanıcıktır. 

§ Belediye me 
müdiirleri bugun 
bir ay zarfındaki 
rüşrcelderdir. 

Kabul reslml 
tiklrnnin yıl donümu 
Amerikan sefaretin 
yapılmıştır. ~ 

Merasimde şe~ı 
kalonieine mensup 
murlar ve ecnebt se 
bul unu yor !ardı. 

Te9ekkUrler 
Dr. Cemilin \ efau h 
siminde bulunmak s 
jştirak eden muhtere 
leri ve doktor arka 
mızı, tahriren ve şifa1 
bulunmuş alın ...n:ıuh 
ayrı tesekkure teessu 

gramofon plAkları n 
20,30 a kadar birinci 
Makbule I Ianım iş 

Ajansı haberleri, 20,30 
cazbant 21,30 dan 22.~ 
kısım alanırka sız. Kem 
daşlrrı. Rorsa haberleri 

y Vakd:Abone •• 
l 3 

Dahilde 150 
Haricte -

lıın sartlarımız: 

Sa on 
San timi 

1 2 3 
30 50 65 

Resmi 
10 Kş. 
20 " 

4 
75 

A - Abonelerimizi 
~ için bir de~ 

B - 4 satırı geçeıı il 
atın için 5 kurt~ za 

gazeteler Darü 
den bu miktar fikri B. , !üpbeaiz bugünkü can· bir talebe gurubu gellyor Reisicümhur Gazi Hazretleri-

ı,azlara nıspetle daha muhake- 15 temmuz da ıehrjmize b1r niu izmirde rekzediJecek olan Fethi B. beyanatta bulunmadı· mıyacağını ve 
meli ve ~aha. kültürlü idi. O Amerikan yatı ile 100 Amerikalı heykellerinin Romada yapılan !)mı söylüyor • bildirildiği ıa 
itil• bir gun bır dostuna demiı· talebe gelecektir. Talebelerin için modelini tetkike giden hevet Sofy~da çıkan "La Bulgarie,, büyilk bir men 

k
• darülfünun talebeleri ıimdiden eseri çok beg· enmiştir. Heykel gazetesınde sabık Serbest fırka Jedig· ini yazmı 
ı: s· . f rk 'k h 1 - b 1 1 d - 1%11D 1 a resı ara geçin- -~~~.!!.~-.. ~.~!'!!!.!~_!!':................. teşrinisanide fa:mire getirilecektir. Jideri Fethi beye atfedile beya· dogru olmadı-

ıııuaızep oluyorum. O zaman dört gündür,, demekle Halk f1r- ... --.-............. -. ....... - .. -.................... nab dün nakletmiş ve ve Fethi Darülfünun 
cheOcua:ı edilecek bir§ey kalmıyor. k mukabele eden bugünkü kültür- b . b lira 001.sanı'le et• asımn "bugün pazardır,, sözüne eym öyle birşey söylemiş ol- K 

varın kıyas P. ın ... Bir de hü- "Halk fırkası dünün cumartesi ıüz muhalefet canbazları nedir, 'h . miştir. Darülf 
,_... e':n " hafta yedi gündu··r d' ? masına 1 tımal vermediğimizi 1 ~~m -~dıe " bayır iki_,,.ı.a..uUlil-,.._"_....._.._......,Y_a_rı_n._m_...__P_•_z~art_e_si __ o_ıd_u_jıı_,n,_u_ı.,_n_e_n_ea_n_e_ı_r ______ ~-~-----ı..-i_Ja_v_e_e_t m----=iş!...,t_ik.:..:.._F:....::.et:.:h:..:.i•b~e:...ı-.MM ...... ""'-~ıı:.a.u.o.a-~-k .. e_ı_i "'mi.ıııııilıım 



ardı, dedim, insan 
bi ltayılabilir, haıtala
flni ilk attığın yerde 

-P •erdi: 
dıyoraunuı; vapur ec· 
... kolog diye tash'b 

'ma, eczadan eser 

• 
yegine uzun saçlı 

111ldı otan zat F aııl 
dı. 

ızflrından korunmak 
orta kat kamara· 

aa gelenlere rumca, 
amızca, Latince ve 
ıakoloğ kelimeaanin 
diyordu. 
.,n: 

muya müverrihi hoca 
Ef. de bu gezinti de 

~iyordum, timdi he-
.. ~imenin (Parmak) ve 
-1imelerinin birlefme
atAtde geldijini ıöyleyi· 

• 
ıi/mgo çekiyorlar... ol-

P bir Hale, tenezzühün 
ljıılalcikadan beri her şe• 
~ .. bir ıenç bağmyordu. 
Bu 'arnıakoloi kim? Diye 
iL 

ki: 
ın babaıı saihğında, 
ller namına ihtıfaller 
ların <Snüne düıerdi. 
iriler namına yapılan 

toplantıların önüne düt· 
.. rakhaıdır. .. 

İıediyelerin bir lusmı kaj'ıttan 
...... feylerdi. Bir genç, ya· 

lıanıma diyordu ki: 
- SltGn muhallebici dükkan

f4yle bir levha fÖrülü
• "80tln tatJılarımız halis ıe-

mamuldur.,, 
da ıu ıekilde bir lev

bilir: "Bütün bediyele
ıttan mamuldür.,, Maa· 
radan klmyeYİ ve ıthhi 
de 16lı6n etti. Bunlar 
iaıtıi •• adreti p•k ıü

• IUJ"ette illa edil..ı.ri 

1 Polis Haberleri =\ 
Neden oldu? 

Cebinde rakı Şİffesi bulunan 
bir ceset 

Diln sabah Beşik taşta ıhla· 
mut köprüsünün aatnda bir ce• 
ıet bulunmuştur. 

Yapılan tahkikatta bunun 
Ahmet isminde birisine ait ot
duğu anlaşılmıştır. 

Ceaedin üzerinde 32 kuruşluk 
bir rakı fİşesi çıkmıştır. Abme

din sarhoş olarak köprüden ge
çerken yere düşüp öldüğü tah
min edilmektedır. Maamafih işin 
içinde bir kasıt ve cinayet ol
ması ihtimali nazara dikkate abJ. 
narak ceset morga nakledilmiştir. 

iki küstah 

------- --- - ------·-- ------------- -- ------ -- .... ------
·.·" Hatıralar .. Arasında .-_ . . .. 

. ' .. 

GUNUN=------~-== 
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Münakasa! 
Hayatta en büyük zıya nedir 1 Her gün ıruncdude okursunu, .... 

Bir bahanenin avakıbi -· Karlfırakada bir ikamet - Kay• ... dairf'si için münakasa ile şu kadar er 
seriden lzmlr• bir kol - Necat llltfMallerinln lfllsı - ıak alnıacaktır. 

Sahllde kumları eşerek aranan teaelltvet - Herhat ı Şu altnacakttr, bu alınacaktır .. So 
hayatımın en bUyUk acı&ı. nunda bir kelime .. münakasa Ut .. 

Bu münakasa k~limesi ıaan~iyo-
- 53 - Yazan : Halit Ziya rom kt mütemat1i1en devıet aıı, nn-

Beni İAtanbuldan c;aiıran hastalık • ni gördiikçe giilmek \.esile terini her- şinde bir ne,·i aldan-ma mukııbflidir. 
habt>ri tıtmamile U)•durma hir hehıwe ! ta.ur e~·liren blr şefkat ha\·ası ile mu Hem nasıl bir aldanma .. kanuni ve 
clee-ildı: annemin 17.mfre geleliden~ri lt&t oJdufuma dikkat ettih.ce z1H·alMı· niumt.~ 
a lıı ınd a ~izi len endişe çizgisinin mil.na İ .ıtım ın daha .ianh bir ifadt~ini bulmuş DeYlet müeSEe!IK'lerini müteahhitle. 

r, onun günden güne artan yalnız il?.l olurdum. ~ahahları ona \·eda ederi.en, ,..-eyahut pazarla karşı karşıya koyan 
mak, karanlık odalarda ıaatlerce dü- akşam avdetimde onu daha iyi hulnı.ı.k kapı münakasa değildir. 
~ünmE'k, kimı;;e ile gorüşm~mek, anc~k ümidile anınmata çalrşarak, çıkar- Müna.kan bir eski zaman mantığı, 
ailenin etrnfrnda def'ernn toden koca ki' drm~ akşam. Karfiyaka vaporundan çr l'e bir eski zaman aldanma usulüdiir. 
rıların, dalkaYuk kadınların ge\·ezelik- kın.ca birden bire eve aT"det ederek sa· Alınacak her maim dünyada bir mali· 
!erile o~alanmak, beni gördükçe ı,rı- bahleyin icat olunan ümitlerin boşa yet fiatı Yardır. Bunun haricinde hir 
dıyan ~özleri mutadden derin bir t't>· çıktığına şahit olınamak için ya uıan iıt yapmaia ç.tlışınak. daha acuz bir 

TUrklU§e hakaret eden iki min ~ölgelni ile sisl,nmek kabilinden bir ıııPynn yapar. yıthı:tt deniz kenarın mal atmaya çalışmak ma1'dllt ve dar 
ermeni dUn tevkif ediJdf arazr ile teeyyüt ediyordu. Mulıakkak i da btr kaan<te ba.stoa111tan un ile pazarlann işidir. 
Agop ve Kevork isminde iki hasta idi, o~u için .için ~emit:en hi.r şe.rıkunılan eşerek feylı;a,l'memul bir hadi 1\lahalle bakkallından .bi: a§&gı he' 

p ler 'ardı kı onun ısminı hekımlerın an ~-e zuhurunu beklerdim. Bir a.ktam yi~ yukarı eşya ımtın alır gıltt heY11elmi· 
ermeni angaltıda hükumet ve cak hir dudak hurmasr, ;özlerini önıe-l ne böyle diişünürken, tahlUiae liJum lellettn pazarlardan münakaaa ile m'll 
bazı zevat aleyhinde tefevvühat- rine in(lirmui ifham ediyordu. Bir a· g-örülwıiy.n bir ihtiyacın ~vkile, içtini. almak mimk.iht dejildir. 
ta buluaurk~ yakaJanmışlardrr. ralrk tf"bdili hamdan bahsotund11: Ra- içtim; tahammülümün pek çok fevkine Aldanmamanın yegine çaresi deıv-

Küstah ermenilerin ilk istiçva do!', Rerut, l\tıs.rr tel.il\ar edildi; hiçbiri çıktım: n birinri defa olarak eve sıu let namma alış \'eriş yapanların köh-
banda tevkiflerine Jüzum görül ne mtn·afakat etmiyordu: hele Istan- hoş aYdet ettim. ne pa:ıarlrk, köla.Ae mtinakua usulleri 
müş ve tahkikatın mevkufen ce huldan bahM>lununca ~iddetle muhale- Herke.ır;fen eı-vef bu babamrn nazarı yerine bira:ı. diin)ayr tanımalan. mese 
reyan etmesi kararlaştırılmıştır . f~t .etti. O~ada kalan e!'ki .h.aratın ya- dikkatine çarptı, hiçbir muahaze keli· I~ ~liyet fiyatr hakkında bir fikir sa. 

dıı;?arlan ıle. yahut, kendrıunden 1118k· mesi ~fö~lemeden beni ,-ukarrya çrkmak hıln olmalan lazımdır. 
Kandfllf faciasının lanan ~~ili kardeşiRin oraya gidll:n- tan alr~an hlr isar;tle ~airda. an- Devldin kanunr menua.tr an91na 

sebepleri ce artrk tahakkuk edecek olan aClSI ile nemden UZ.İlk bit ~odaya rötürdö., r.e- giren bu. münaJcaaa kelimesini (mali-
Oün Kandillide Vahit B. is· karşı karşıya gelmeğe nefsinde ldfı dirin özHİ11e oturttu, başınrı okşrya- y-et) fiatı ile deiiftirm:eli acuzıa ve pa. 

kuvvet bulmuyor mıydr? rak, ancak 0 zaMan 8.ğunı a~tı: _ Bir halrnrn •rarından ancak biyl• turtu. 
minde bir gencin sevdiği Fele-- Bi1· aralık babamın onu se.vindiren az burada i8t.irahat et de"dedi. luruz. 
menk bankaıı daktiloJarmdan hir teklifi oldu: RumP.linin muhtelif B k"f t u· .... _ t .. • • • 

. . u ı aye e ı: uısfınta emH e"'en 1 
Belk11 Hanımı öldürdükten sonra taraflarında gezdıKten sonra nıhayet 1 b fk t h' . .. YENl RE.JlMİN MÜREBBlS 

n .. d ·ı i . ot , ana fe a ı~-.ı vena o ~z o za v • . . . . 
beynine bir kur,un sıkarak inli· ot>rga ma} a gon en en en ştemrn ya· k d b' ik . 1 a enı rejimu1. mürebbiai ne yapı-.. d ·ı k K .1 L.- L- mana a ar tr mı§ acı arımrn coş- ., 
har ettig" t"nı' yazrııştık. nrna "'on en me ·," r7.r ı e '-"=rall'l'.r b Jd d" . .. . yor. . masrna ~ ep o u: F.e ınn uzerıne . , 

Kandı. ili polı's merk .. :ı.ı' tarafın· bulunmak onu menıınun ettı, ve uzqn k d 1 1 -ı d _. Belkı pek çok şn, fakat ben miıreb-"' · . . . A rl . d apan 1m f'e u uya u uya aır a rm. t'l.n· b" . • .. . . . . 
dan yapılan hhkikata göre bu ~·~. nı~vg!mi ~_rad:.k gec;ı~~~ .. • b riı~ e nemin a..•n 1 mat~mini iftt bu geee hu- 1 n çocuk ~eyıau görimn önüne şu 
a,k faciasma; Belkıs hanımın e t~m er'", ~lUtf.e ~ an u·" ,~uk u 

1 
·a- rada tutvyordana. man;a~~ .gelıyo~: d .J.•• 

.1 . . V h' B l l me ın a ey une su ur e ı. e arar ' 'f' • • • o ısın ve Jan armanın ve m"n.ıı 
aı esının a ıt ey e ev enme- rildi ki l:ımirde ha,·a.sr en mutedil. se iktidarın cülfthllriyet idealiltden u.uk· 
sine müsaade etmemesinin sebep maı;;ı eıı miişemmes olan Karşıyakaya Rir akfam oonn oduı11a girdim. laşt.tğı gün t~lf başrl1a. dmhu'riyet \e 
olduğu sarahaten tahakkuk et- götüriilecek... O hic; hareket etnriyorda, gözleri kapa- rejim için döğüşecek sinsi ve p~.tf ge 
m1ştir. iki genc·n cesedinin bu- Huna rocuk Jrıhi föt'\'itHli. Zarif. Jı.ii hydı, yahuz in(e birer 1'aleıa halini ri küileterin safları karşmada. bir •ar 
luaduğu çınarın djbinde bazt ya- dik fakat ·hnş hir köşk .. Onun hfl'r ta- alan solu~ parma~ları ç~rşa.fın bir J'.e tir olmayı göze aldıran çocuklar. gf'nç 
lu mış mektup izierile kızın va- rafını m"mnttft bir t•~imte dolııt~- narında hır derunı ahengm mrdrabr gı- ler bir darbede yenilik bayrağını açı • 
lidesi tarafından yazılan oir mek- tr. hendiı;;ine hıılu:e~ e ve _ıüntş.e karşr bi kımtldanı:> ordu. yor, hiç olmazsa onlar hfrer (Spaı ta. 
tup görülmüştür. bir oda intihap etti: 011Qn ~ anrnda hır Sakifane kana peye, oıtun ta yata· küs) gibi gözümün önünde canfıınQ·or. 

Bu mektup ta Eelkıs hanımın küçük etdayı hana g~erdi: ğının karşı~ma oturmuş, bekliyordum. Ye1ti rejimin n.iire-hhi8i yannın ge 
hiçbir vak!t Vahit Beyle evlen- _Burada da, ta ,anı hapmda Y'i· Bir aralık fe\i\alade bir hldise oldu: niı nikbinliği içinde bu karanlık entli
rnesine müsaade edilmiyecektir. tarsın.- d•cli; heni mümkün mert~lie Annemin gözleri hep öyle kapalı İ· şıey) kendi&ine ideal iataaclardı a4cl•t-
Kaydeditmektedir. yakın hulundurmak i!!ltiyordu. Onun a ken !!l~inf, ~anki bir rüyanm ara!!lrn- melidir. 

D ğer rarCJftan Belkıs hanı- srl seYinci aileden, hahamın aile!l>inden. dan, irttilü, sitıli bir MSini i§ittia~ -- Her ~~Yolmuş. ve yarınki çocuklar 
0 muhitten uzak katmaktan tevelfiit Halit! .. ded·i, orada mrsın? - Evet, an için mücadele bit.mi' farzedenler şüp

mm son zamanl.ırda banka ar- edirnrdu. zannederim. ne! .• bir dakika durdu, !Mmra yine o hesiz ki bugünkü genci ideal için dö
kadaıtarından bir genci sevdiği . Ma rizane hir alıngan Irk la küçük ı;esle .ordu: - Haniya sen bir ,arı..ı ğ'ti~ek insan dry·e yetiştirmeyi hiç ol
söylenmekte ise de bu bir riva- hir nazardan bimana bir kelimeden ttir söylerdin. Onu bulanMyorum. Bana. o- mazsa ikinci plba koyarlar. 
yettir. lü türlti isti~taçlar yapa yapa onda a- nu gÖyle~ ~i'°i.n? Ama pek )-av&ş., r.•l· . Mürebbinin dtifettii ea btiyiik te.h· 

Bir kavganın neticesi deta ha alemden bir teTehhfiş hiı".oıi JH'Y nrz ben LflleY••- hke h~dur. . . .. .. 
Gala tada sandıkcı Hasan ve da otmu~o. Yalnız kendi ail~i ara"t· Hangi şarkı idi o? .. llilmiz Hrabe1• Na11ıl ce?'ıretı a.kvaının ıı;ozun• 

SeJahattin isminde iki kişi kav· na gittikçe onun değiştiğine dikkat e- aradık. nihayet buldak1 buldoktaR ıon uyup ordu~:u .~nk~r e-den sulh~ kavuşa· 
ga etmişler, Hasan eline geçir· derdim. ra dudaklarrnda bir memnuniyet terıes mryo~. gu?un ı-ı:ras~. kudret.~ne daya
diği bir ekmek bıçağile Selahat· Kayserinin btr marufinti tarih,re ~ati dolaftı, elite bana: - Gel! •• de· ?'~ her ş~·1 penbe. goren mur~bhi de 
tini sol bağründen ağır ıurette ye malik olan Hacı Bey ailesinden .;e· di. Bir itııkemle alarak ta yatağının n.e- ışıni yarr"' yap:n !"•:ndır. 
Yaralamıtbr. len annemin vefat etmiş bir dayıatl"'· narına kadu aidip oturdom, elini U• • • 

· · tt . ı· . ld kl Orta me-kteplerın tanh dn11ltrin-YUzmek bllmlyen bir çocuk dan bmırde kalan akrabası vardı 1\1. za ı 'lie e tmı a ı. ~rma arını par- . . . . . 
.uda boaufdu f +: d J ·ı h ı· .. ı· .· d· . maklanmın ara.ısına gePlrerek: - Hu· den dönenlenn çoiunu galıba ısti'klU • zara e"'l e a arı ı e, a ısı)e ı 'ıc an ,. · h b" . ., _ a ta "h" . b"I · e 1 · · • d' b .. ı A . k ar ını ,.e ~z n rı ını ı mı} n er GUlcemal vapuru dümencisi lan ile bılhassa eskı tasra. asılzadega- ı, onu ana soy e... ma ya·uş. pe . • 

• • tefkıl edıyor. 
Necip Efendinin oğlu 10 yaşla· nrnda an'ane olarak mohafaz edilen ) avaı.. ç utctann 11 i d k" mekt~ k"· 
rında !{asim dün Galatada şarap ldbarane hayatlarr il<' her ikimizde prk O zaman mırrldanarak: söyledim: t 

1 
O(d Lo e er nte .

1
h. . .11

1
t 

k "t "h · t d Hal' •. d "il d' ap arın a, zanrn arı ını. nn e 
iskelesinden denize gı'rmi• fakat munis. pe mu ~rrı tesır er yapar r. ı Mz ım e acır3ın ıeı•gı nr ın· ı· :-in ne za t J dr~r ~i-

v . · 1 • d ·k· .. .• tük 1 lH i. mtt ısm man op an s nr • 
y6zmel< bilmediğinden boğul· Btt muhıtın . ~ın e l 1 uç .~un , d mı.o;a: e " YU kcmıresfni11 ne :ıamın açıldıl'Jnı, 
muttur. feret annemı fflki şetaretı me ". an~ı A bl!nlm ruh• revdrum srııen illsün hl1Uetin Jltvını haftan bata terı Ti· 

Bir amele atır surette ne iade ~er~f!in•. hayrr ~ve.r bıı· şıfa mü ıeni. kamlarla anla.tan nt kadu çmrtar (*) 
yaralandı mukaddf'mt:lı te~ıl ederdı. Fa.k3 t a.n· O Yıtkit göılerinin ktnarrndan ,fE'k· Terbiye mercifnirı her feYden tv· 

Haydarpaca istasyonunun cak mane\1 olan bu .mukaddt-mf' odı a. diğerini takip eden url YAtla.rın do vel inkılap terhiyeı;ıinin d~ha çok hız-
.,. da tevakkuf eder. o yıne karanlık o a- . . l . . . . . 

tamir edilen kısmında çahşan . • k • d . . nuk, gergin yanaklarının yeşıle dtfnen tandırı 1nı1sı ıç1n inkılc\p teı-bıyut itt-
Tahsin isminde bir amele dün ::anda h~r Pd~.r~aıı~\t aaı;at ~) 1\ : · ren~i iiıttUnde yuva rlıtndıl'rnıt dikkat harile uınami vaziyetimizi birı.t d~ha 
k 1 d ray derın u~ıınce ıe- ne av e e er ı. Pıtfm; pttrmaklarrnı parmaklarımdan yakından hilm~i 18.zrmgelir. 

a~~a:u~:te at;:r:~a~::tır~şerek Karşıyaka.r~ naklolununc<t da .hö) çöıer~ ruhunun tlim ııtıraplanna dil· . SADRI F:TEJ1 
=========-====== le ma.ne,-t bft ~ı(a ~uk~ddemP~ınl~ ha zi)·ade nazır olmaklrtıma mü aade (*)Talim re r"rbi~ Rryefinln ka· 
de vardı. m~vcudfyetlne ınand1k'. fakat ~e~h.a_t. etmek iatemfyerek b:\na 1$ıtre.t etti: - bul '1.tiği m.Pkttp kittrplartmn tm'lh 

Bunlardan bir kısmı için biri9i: Gıtnler ıeçtik~e artrk ınkAr fdılemi~e· H ·d· ·t k 't' d k · t ... d· ylfffltl!hrt h'lkk'Ut_,_ 2.1 ktfmtntl8ftrıi 9.11 
l k ı.:. .. . 

11
... .. 3) l, aı ı .ıı ... eme ı• ç ı. . aa 

- Hasan kuvvet furubu diyor- c~k t;ir ~ıtkikat n ttta . "1:tre ıon uu ,,, ,,.. ,.. ta.rfhll J'akıttt1 "Gnıçler,, inkıldhı .nn11l 
du, herkesten faıla ffuan beye kı onun t~in bir necat ıhtımı\li kalma- .. i>ltVtiyaruı. mrılraltılndt taf11Udt ıım-· 

Yaramış, onu ııı.işmanlatmıştır. mı~trr. Bugünden t4>nra ıtç•n eleM IU11lf- dır'. ' 
., • * • rini; nihayet o müthiş acrnın gözleri • -----------Arkadaşı ilive etti: , d t 

Bu hakikat yava, yaça., burula ou- arkaı-ında ~a~~ış hır t~hut ~lın ~ ~ 
- Faydasının faydası da en rula ~ku1An bir krtlt'Tn ttş AC~t il" ru hakktıku ıı~11unih~ tatıYtr etmıyecejım' 

çok kendisine dokunuyor... bumun idnt girdik~(', Mn 11,.hR nnu y:ı edemiyeotım ... 
• tııA-ında ~eril mt$ rarilrktn • mı1t•mi- O kiinden !lf)n ra artrk KarffY~karıı 

Bu gezinti -vapurun mütemadi nin ıstırahile kınanıyor. n~fı;.imi ha ıtiiMmedim. ııUffn Artık heni bırakmı
dildUkJerine, cazbandın sürekli yatrn daidıtbları ~ruında yuvAr1n·1-lyan ail~nin •lind• irlldt&inl karbetr.'·iş 
çalışın:. rağmen yine oldukca mda ah,·erirken ~ö;i'$.Ürniln ü~tiindelbir TÜcut uyMlhğı ile nef$imi Mh·er· 
1t11iz gdçecekti. Şayet gece tazyik eflfn "' heni nllıt'-han hıtrkır-1 mlştim. Orıı.dAn ()raya ~ni alıp götü· 
Kadıköy iskelesine çıkan pat~ maia , arımr harict tajırmaia sevkf'n rüyttrlırrdır; nihayt-t kHdim• Mr ·ita· 
zade bir farmakoloğ kendinden liyen hit' Ajjtr t111ırı eıari ~lkletiHllyat )'ıtprncıya kıtdar son m@rhıl, nlA· 
geçip: duydum. Irak. yiM btr &fk ftd&1:itt 8e~ahatift· 

Voyvo! diye bağırma- Var.if P.df:ln başka biitün iştiıtaller ı ~~n aı-dft tden ~ttleyman Btyın rıuu-
1aydı ... bittabi "l') ranl:n. eılent@lt!r ıtar-mttş/na, Gkt• kötkünt ıittiJ•'· 

~ 14* tu. Etra.fımnı beıa. takayyüt eden, be JIGJU. 1'114: VııoJtba.deı 

Pul buhranı 
Son sünlerde tehrimizde dam

ga ptıhı bt1hranı batlamııtar. 
Şehrin nıubtelif yerler nde bil· 

hassa bet kurut uk pul hiç bu· 
lunm•makta halk pul tedariki 
;~in çok müşkillt çekmektedir. 

SCSylendiğine g6re buııa sebep 
delterdarlığın bayilere iki yüz 
liralıktan ataiı pul verınemeal 
ve evvelce bayilere bırakti2ı % ~ 
iskontoyu kaldarma11d1t. S-ımdan 
d&lıyı bayiler pul alamamakt.
dırlar. 
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Fener Yılmaz Spor klübü Eyttp Gençierbiritğt 

Recai 

Genç Ama.t:örlerln Hayatı 

Gençler temaşa grupundan 
Bey Hallç fenerinde yeni bir spor klUbU teşekkUI ettJ. Genç 

klUp muvaffak oluyor 

EyUp Gençler blrlill musiki 
cemiyeti nasıl teş6kkUI etti? 

Eyüp gençler birliğinin musiki şu- Yazan ve tophyan: Necmettin Sabri 
besi heyeti idare a~ından bulunan diş Temaşa grubunun temsilleııine gi· 
doktoru Kemal Bey cemiyetin teşei\kii denler bilirler ki orada komedide en 
lü V'e musiki hakkında bana şu m::ı.lft- çok muvaffak olan amatör Recai Bcy
matı verdi: dir. Kendisile görüştüm. Bana şu ce 

Gençler birliğinin musikıi. şubesi vapları ver:di: 
1928 senesine kadar diğer Mektep hayatımda bile sahneye, ti 
birlikıte çalışıyordu. 1928 senesinde f e- yotrocoluğa olan meylim vardı. 1926 
derasyonun teşekkül etmesi dolayısı i senesine kadar mektepte hep yalnız tl 
l~ musiki kısmının da resnıen müsta- yatro kitapları okll'lllak ve fırsat düş. 
kil bir şekilde teşe'klkülü iktrza etti. tükçe mektep dahilıindc ufak, ufak l"IÜ 

.. K~dıköylü Ali Rifat ve R.auf Yekta samereler tertip -ederdim. Mektepte ho 
~~ı üstatlar bu işe teşebbüs ederek calarrm bile bana derse çalrşmadrğrm 
hülktimete mü•racaat edilmişti. Hali ha için krzmazlardı. 
zırda heyeti idare azaları Reis Srtıu, ç·· k"" b 1 takl'tl •0 •1 ya mu.h b . . K B un u en on arın ı erı 

ase ecı Keımal, Avnı, . ~nan ey- parak onları güldürür ve cezadan kur· 
lerden müteşek!kıildir. Teşkilatı munta tulurdum. 
zamdll'. 45 azası vardır. 19'>'Y i d "dile Be ik:ta<>+a bir · 

S 1.. 'k . t f d -M• senes n e ı . ş ~· 
e anı lı Mustafa Bey ara ın an ·'· d . d b' .. d:ı . ted · ta . d' B t arAa aşm evın e ır musamere ver ~ 

kil;:ın devam edil~kte. 1.r. ~ feş Bu adeta bir çocuk oyuncağına. benzi- Recai B. temsil esnasında 

lirsiJ1 Fener Yılmaz Klübii. azası bir arada 

. m ga~i ail~ ~ençlerının m~ e- yordu. Bu il:k toplanmadan sonra ar- • ~ 
nt sazlan bırleştirıle~ek a~u ettı~l~ kadaşımız Avni Beyin yardımı ile bir lonun bir san'atkir oldugunu göste1"" 
rl zaman fasıl yapabıhnelen ve bıı:ı- tiyatro cemiyeti teşkil ettik. Ve Ana· di. 
~irle?ne yabancı kalmamalarını temın doluhisarında kendi elimi'Zle yaptığı- Bundan başka vefat eden Maksliıı 

Haliç Fenerin.deki gençler (Fc!Nı' ıçind·~· , . . .• mrz sahnemizde birçok müsaımereler deri severim. 
na çtYihnaz spor klübü) naınHe büyük bir 
yeriııı8P0r teş~kk~lü vücude getirmişlerdir. 
rile çı . Hen~z bır buçuk ay evvel teşkil e~ 
dağıtP~len _klu~ gençler tarafından büyük 

Şitmdiye kadar, muhıtin h~yır mu- verdik. Burada bilhassa Makasçr, borç Darülbedayi artistlerinden: 
esseselerine yardım -~ 1·""'dr ıle halk h t, E · B li~ K" ''k K J . .~ . ]arını ödedi, soyuJan hrrsız, Mantar Be za mm e g, uçu ema 
f~~nm tertıp ettig~ m.~mereye ış Mehmet, Altın diş Mehmet, Bir Aziz- Galip n Hazım Beyleri severim. 

b.•.r alaka ıle karşılanmış, civardaki l:ü 
ülüyo~u~. g.~nçl~r klübe aza olmuşlardır. 
ta daııKlubun şı1?dilik futbol, voleybol, bas
dnüyoık.etbol, ~enıs ve atletizm şubeleri faa
:>rüyothYe~edır. Denizcilik kısmı da yakında 
ikindelaahyete geçecektir. Haftanın muay
i ile ~,ven günlerinde klüp binasında bütün 
ıruğuıııazalar alakadar bulundukları sporla 

tırak ıle 2 konser venlınıştır. lik piyes ve komedileri çok muvaffakı- Sporla ala.kam yoktur. 
Gençler birliği .şimd~ ~al~e Eyüp yetle oynanmıştı. ~n yalnız komedide Hayatımın sonuna kadar sahnede 

ldman yuvasr şek1me g.ırınıştrıı..,, . muvaffak oluyordum. Arkaıdaşlarnnm kalmak mümkün olursa isterim. Sah-
~ençlere muvaffakıyetler temennı bana sevim1i komiğimiz dedikleri için nede rol esnasında Molyer gibi ölmek 

edenz.. ben de Türkiyede bir Şarlo olarak ye- isterim. 
__________ M_. _s_e_yfi tişmek isterim. . . - Ben Molye~i severi':° ~undan baş 

Gençl6r te~aşa sr:~pu datddı Sahnemizde biJhassa, ihtıyar ve ap- ka <.G~rp ce~hesı~de yen.ı bır şe.y yok) 

ağraşmaktadrrlar. 

Haber aldıgımrza gore Gençler te- tal tiplerinde çok muvaffak olururm. eserını severım. ' e takdır ederım. 
ma__şa grubu bazı idaresizlik .yüzünden Şimdilik gençler temaşa grubunda ça- Bizde yerli ~oman.cı Sa~ri Et~m 
dagılrnrştır. Amatörlerden bır kısmı lışmaJdayun. Beyle Reşat Nurı Beyı takdır ederım. 

Cuma günleri ise futbol maçl.ın 
yazdrr.ıraprlmaktadır. Genç takım yaptığr bir 

''Türk gençler birliği,, ne iltihak etmiş Darülbedayie tabii intisap etmek Sadri Etem Beyin Çıkrıklar duı un 
!erdir. ·isterim. Bilmem ki komediye olan mey ca eserinde yarattığı tipler çok güzcl-

caç maçta büyük bir muvaffakıyet O'ös 
r ada\tertrıiştir. ~ 

Di~erleri ise yen~ bir mahfel tcşki· limden midir nedir ben, Lüi, Şar1oyu, dt Reşat Nuri Beyin Ça1ılrnşu escnni 
line çalışmaktadırlar. fakat Şarloyu bir komik artist olarak olmdum ve çok hoşuma gitti . .. ~ 

ti yaJııO Geçen hafta klüp. tarafından Bey-
1ap etfl'lOza bir tenezzüh tertip edilmiş, Bey-

Beykoz~a yeni .. bir sahne değil son zamanlarda gördüğüm (Şe- Recai Bey burada dofdb: ,. '"' " 
Haber aldıgımıza gore Beykozda ye h' Işd<.ları) ismindeki filmi bana Şar Necmettin Sabri 

• a, ~et'°z çayırında koşular, maçlar yapıl • 
r hıs;~ış, akşama kadar eğlenilmiştir. Klüp 

. pte .. 1 .e sporJ~ meşgul olmuş gençler ve ida. 
a olu~ heyetınde çahşkan zevat vardır. Fe 
kabaJrgtıer ~ılmaz klübüne muvaffakıyet te-

~b~s~nete~il~il~kfuue~L -•~r~~~=========~~====~========~-
Beykoz sarayının kışlık sahnesin- Hikaye Müsabakamız. J 

de profesyonel bir surette temsil vere- L.-----~~---:-::":"'-':":"-~::-----::-:::-----
cek olan bu gençler sabık temaşa gru Aşıklar köyünün yıldızı 
bu san'atk!rlarmdan bir kısrmdır. 

vaziytmennı ederiz. 
l!!!L?!!_ ______ KIUbUn kaptanı di ihzar dtikleri buzlu limonata. ve Bu haftaki hlkAye ml1sabakamızda Ankara Gazi terbiye 

bir şef TUrk gençler birliğinin -O kild k , t k-t -- pasta bisküi ikram edildi. Müsamere enstltdsUnden 177 Taceddin Alp B. birinci gelmişUr 
s ar ız san a me ebfnde b'tti 8 . . b d K . c zih • ki e buıtf mUsameresi U ı .. ergı gezıltmeye aşlan ı. oca Onlar ikisi bu sa ve ne aşr ar 

9 temmuz perşt!m·be akşaımı yen· b" Mekteb' m 1samük. ere 1 binada her oda ince bir zevkin uzun daha henüz o yılın ilkbaharrndaseviş 
.. ı ır ın çor m emme ve mun- eıkl' • l" 'd' 

oir kedıllu.sa~ere verıneğe karar verilmiştir tazam zahçesinden geçerek atelyeler ve em ı zahmetlerın ma.hsu u ı ı mişlerdi. Bu iki aşıkın birisi köyün ye-
Bo müsamerede (Bir daml b. · taraf d k' 1 . d•v • d Seyredenleri cezbediyor ve hayran hı- g~it ve cesur delikanlısı Hasan diğeri 
1 . b" a yaş, ır ın a ısa ona gır ıg.ım zaman a- ak d M dd" kı tl . . b ta 
enız, ır unınıan) isimli eseri sahneye vetliler numaralı kolıtuklarına yerleş- r ıyor u. a ı ~e erını . e~ : yeşil ve zümrüt köyün kendi ismine nhJ 

dır. n:ı'Coyacaklardır. Bu müsamere için aza miş vakti moayyeni heyecanla bekliyor raf manevi kı~metlerıne pah~ bıçılıuı petle "Aşıklar yıldızı" dedikleri ou 
nt sur~tte ralışıl kt d B Iardı Salo tik' 1 h . . . d . yecek kadar yuksek olan beduyat bu genç kız Anadolunun saf havasını te· :: ma a ır. u eserle • n m emme sa ne ıyı ı ıı. sa \h t .dd t k 
K!raber (Reşat Nul'i) Beyin (Babür Saat tam üçte İstiklal marşı ile s. yanı ay~e . a~ar cı . en şayanı ~ neffüs ederek açılmış halis bir (Türk 

e"'ahı . .. . dır ve tebnk ıdıler. Bılhassa gece ış. .. 1 ") D" b be t ı · d 1 arın ·ı n ~cadesı) isimli komedisi d musamere başladı bıraz sonra son sı- l . . . . gll' u urnev eyaz, pem en ı a • 
ien cnanacaktır e oy nıf talebesind M h · h t erı muallımesı Adıle Hanımın salonu gah siyah saçları ile uzun kirpikli 

. en u sme anını ara- fevkal:- d b' .. llik · d'yordu S i fından mektep hakkında izahat veren E .. a .. e 1.r guze ırae e 1 b .. 'tk baygın gözleri ile bütün köy delikanlı-
.. eyr Sefain gençleri bir nutuk irat olundu. Beliğ bir lisan- t ~ k~~uk hır parçasın~3;_n ~n uy,t t )arını çıldırtıyordu. Lakin o yağız Ha· 
e b:ıstt Senisefain memurları tarafından la söylenilen Muhsine Hanımın bu l:ıi- e e~rnatına ka~.ar haJnki bırer sanda sana aitti. Bu iki masum aşık yaz ge. 

.eşkiı -.:ı •1 t b . i "t . eserı olan bu guzel şeyler karşısrn a 1 . k.. .. t h 1 '""'ı en spor birliği henüz bir ay a esın mu eakıp san'at mektebine a- . . . . ak d ce erı oyun ıs.sız en a çamorman ctrı 
-ık bir maziye malik olmasına ragrnv en lt çok enteresan iki tablo gösterildi. odlezudn ızkahfatıl kıb~etı aslıı::ınle n·yorrus am nın arasından şırıltılarla akıp giden 

.... k B'l·h . ere aza ır şey soy emı · 
·~~u bir gayretle çalışılmaktadır. şim 1 a are mekteplı kızlar tarafından Türk·· . ·d d k d kavi oldu dereciğin kenarına otururlar kah bül-
~ıliıl~ tenis, denizcilik ve futbol şuooleri pek muvaffak va.ryeteler süreık!i alk[Ş ğunu ::~:a~~sti~::ıer\::Oükemmel bül!~~in nağmelerini dinlerler, kah de 

için aalıyete gem..~.,...1• F u .. _
1 

t kmı Il ların arkası kesılmemek suretıfo tek- serg·ıv1 go"rs·· 1 r 1 kl dır recıgın şırıltısını ve hazan aşkla çar-ind :l"" .... :il'~ r. U11uu a · ı ey rar etıtıi.rildi. B t k ,J. un e an ıyaca ar . . , 
e unu a ip eden arılar ve T" kü k dd t d b" ille bir pan kalplermın darebanını .... 

ame 
ual-

kelebekler ismindek· tt b - ' · l ur n mu a era ın a uy 
b k M I~L t H 

1
1 opere e _:ı~e e amil olacak münevver Türle Hanmılarr Hele Hasan nasırlı elleri ile Dii" 

e e <ı.ı.ıa anrrn a baş arı Kamran . . . ~ . .. ·· · k" ek t t kt h f ' f tf ak t h 1 k y.etıştırdıgınden dolayı bu nurlu mues runevın çapa ur u ma an a ı çe T acettin Alp B. 
orta 
dep 

ıve B a d anım ar P~k. mk~v~ffak oldu sesenin kıymetini müdiresi Zekiye ha· nasırlı ellerini avuçlarının içine alıp 
ar. un an sonra ı ı uçuk Hanım . . . . b d • 
kız tarafmdıan icra edilen Kafkas dan n.rmefendı ıle. heyeti talimiyesını te · a ona... rüm. Merak etme diyordu; nilıayet BJ'. 

•. alkrsla dı B'lf'h (K h ı· rik ederken bılvesile arzı şükran eyle· - Durnev beni seviyon mu? sı Ç-OA :ı n • ı a are e ane ın • . . . . ( Lutfen sayıfayı çeviriniz) 
j,flası) ismindeki komedide eshas rol- megı bır vecıbe addederım. . Dediği zaman Dürnev içini çeke-pta 

ısait 
ırıle 
stos 

ler.iııdekıi tabiilikleri ile çok ı:ıuvaffak Usküdar: Jfalınmt 'Nedı. rek uzun .. kirp.i~lerinin gölgel~n~irdi!:ti •ll&IJaB 
olarak piyesin güzel bir tarzda «>reya. • baygın gozlerı ıle Hasanm yuzune ba Gecen haftaki bilmecemizi 
nında müessir olmuştur. Bilhassa vali V AKIT karak: halledip mükafat kazananlar1n 

... . ' 1 ......... ~· ı..::. ,. . - ... .. .... .. . . l • 

rolünde Ulfet hanıımla refikası rolün G J. f - Hasanım seviyon mu da laf nıı? listesi le yeni bilmecemiz arka 
de Rebii Hanım, ve uşak rolünde Melek eOÇ Jk SaYJ aSJ Hem pek çok seviyom. Ah bir evlensek sayıfamızda. 

l7( -n- ve Adalet Hanrmlarla obur berber ro- derdi. 
lünde Atıfet 11. pek fazla takdir edil- Müsabaka kuponu Nihayet bir gün nişanlandılar. Hey 
diler. He1e Nemika hanımın rolündeki1 5 Temmuz 1931 hat ki aradan bir ay geçince Hasanı 

tazi o tabiiliği karşısında doğrusu heı>imiz l Sakarya boylarında diğer kardeşieri 
her Seyrlsefaln futbol takımı çok haklı bir gurur doyduk. En niha- ı isim: - gibi istilclal için cenge aldılar. Bu ü-
bin yet Müberra Kamran Melahat Ye Ni- zücü ayrılış her ikisinin de yüreğintfo 
gün oZ (B) takımı ile karşılaşın be b met Hanımlar tarafından zeybek ra~ns Adres: acı bir sızı bıraktı ... Aynlacaklan za-
ıuş- e kalınıştrı, Heybeli d ış . ra e lam icra edildi. O kadar tabii oyn1dr- man delikanlı çevresini çıkanp Dür-
tesi aprlan maçta r a ~~ ile de J.ar ki mütemadiyen alkışlanmak sure- 1 nevin gözlerinden yuvarlanan inci ta-
ıde a boks .. ga ıp ge ıştir. Yakın- tile tekrar te-krar sahneye çıkarak ikin Bilmece halli: nelerini silerken ona muttasl: 
ıab ecekt' , gureş şubebt. de faaliyete ge ci bir defa daha oynadılar. l\lüsami!re - Kız Dürnev ağlama kah pelerin ka 
aiti ll'. eenasmda davetlilere hanımların ken • • fasını tepelnim de inşallah yine gelü-

Gençlik Anketi 

Gençler size soruyoruz 

Yaz mevsimi geldi ceketsiz 
ve şapkasız gezmenin ta
raftar1 mısınız ? Ne için ta• 
raftarsınız veyahut aleyhtar• 

sınız. Bize bildiriniz. 

I 
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No.19 
(VAKIT)ın ocu_k Sayıfası l§ 

Tmmus 

1 KBçUk Hikiye 1 
iyi bir ders 

1 Arayıp bulunuz 

Yenkeç tutmn 'u iki kız ker
tl ... ertnı •nvorlar. Nerededir? 

[Hediyesi yoktur] 

VAKiT 
Çocuk ıayıfası 

Mtlaabaka kuponu 
S Temmuz 1931 

ilim: ----------
Adres: ------

Bilmece halli: -----

-1-

• 

Odun ve kAğıt tlze
rlne iri yazmak için 

Büyük afifler, levhalar, adresler 
yazmak için ne yapmalıdır? Mürekkep 
adi mtirekkeptir. Yalnız kalem imal o-

hmur. Bir parça kamıt veya bambo 

2 ~~Arz - :lti -, 
3~::=:=~-.2.1 
it ~l:,;;; i:ilE'lB ;ı 

sordu: 
- pjyankoda kim kazandı? 
Arkadaşı Jllkayt cevap verdi: 
- Sinemacı-

Tesir etmlşD 
Radi Bey meşhur tiyatro muhar-

- Aane, bana biraz şarap ver. rirlerinden Hüdai Beyin çok samimt 
- Ne olacak? bir arkadaşı idi. O gece Hüdai Beyin 
- Be1'9fimfn bumunu boyıyaca- büyük bir eseri temsil edilecekti. Ar 

lrm. kadaşını tiyatroya davet etti. Ertesi 
- Şarapla bebeğin burnu boyanır giin arkadaşına rasgelen Radi Bey de-

mı? t!i ki: 
- Ben ne bileyim; sen bab~~ı;. - Eseriniı bana o kadar tesir ttti 

Kırmızılık 
Sevim antıeeine: 

' 
Yeni Bilmeeemla 

A T 1 
1 A T 

A T 1 
A T 

A 

DiKKAT .... 

bumuınun praptan kızardığını 90Y ki gece sabaha kadar uyuyamadım. 
dair alırız (Şekil .&) A ucunu N düfli edin miydi? - Aman kardeşim beni adeta utan- Csküdar kız san'at metke1'i talebe 
mü ilerainden tanzim ederiL Kelldn Kalabalık dırıyorsun, gerçi kuvntli bir mevzuu si ıüzel bir müsamere tertip etaitler· 
bir çakı ıle s biçiminde bir düdük ke- Ahmet Bey münakaşa meraklısı- vardı. Ama!.... dir. Tafsilatını ~~çlik sahif esia•e oka 

· k'l 2 b d dır. Bir gün bir mecliste şu fikri orta- Öteki hemen sözünü kesti: yacağınız bu musamerede alına• bir 
Hnz _<Şe 1 

• ) un. an 90nra E tanın- ya attı ... _ Dlinyada birinin hayatı di - Hayır öylesi değil oyun esnasın- resmi burada karilerimize takdim. e.U-
da büyük bır kertık yapanz (ftkfl 3) ferinin ölümü ile başlar,, hazırundan da o kadar fazla uyumuşum ki bir da- yoruz. Müsamere); tertip edenler"' de 
bundan 80nra F yarıfınm ucuna E ker biri fazla tırat dinlememek maksadı ha sabaha kadar gözüm uyku tutma- ğerli birer amatör san'atkir oldaklan 
lifini yaparız (tekil 4) bu suretle ka- ile: dı... gibi fotojenik hanım kızları oldujana 
lem hazırlanmıı olur. _ Tabii dedi. ö' le olma a dün) •1 ! ! ! ! bu resim mükemmelen gösteriyor. 

Çeltik ile Şakrak 

Bir müddettenberi iMllini duydufu Çeltik De Sakraiın kimler olcfukla· Çeltik Ue Şakrak yaşça mUs:ni. Beraber yerler, beraber gezerler. he Bu iki candan arkadatın bu Jkj 
•as Çeltik ve Şakrağın. kiml~r o~~u~~ rını .ve batlanna nasıl bir serıUzeft fekilce biribirine benzer güler yüzlü raber ) aşarlardı. Biribirine karşı na· rama:ı dostun kaçar yattnda old'*la 
•• ltrenmek hevesi §Üphee1z açınızı celdıilnl oku41afaauz ıaman hayret· zeki iki yavru idi. lki~i de aJ ni dere· mütenahi bir muhabbet, hudut8uz bir nı tüpheeiz öğrenmek i.tereiftiz. 
kapllLllllftır. Acaba bu iki çocuk kimler ~n atanız ·~• kalacaktır. Bunlan cede ve dost iki aileye mensup olduk- irtibat besliyen bu iki arkadatın ara- da size haber \ereyim ıereıwı~ 
df? Jaimlerinin bir sersüzepte birlet- Jqlarının birer kahraaaaı olarak ... laraadaa !- larındaki rabıta) ı en iyi ifade edecek rebe Şakrak oa ikiter y~- -
..min •bebi nedir? rlftUİllil. Jtaret p delil mit 



1 M ·M. V. &atın •im• koml•yonu lllftları Mahkeme ve icra lllnlar• 1 BORSA 
--------~-~-

3. K. O. Sa. AL Ko. dan: lnegöl hukuk hakimliğinden: nım raüddeialeyh kocası Bursada e ı J emmuz 31 Aoıo:ıl 

T ophane Je \ azım eş\·a amhıınndan lnegölün Sırnaı kari)·Minden A· li Şemsettin Rey mahallKlnde Meh· 

Ordu ihtiyacı için on altı kalem ec
-.,1 tıbbiye, dört kalem Kodak .. ·ey-ı 
Atfa filmleri, bir kalem Katküt if)'fı 
&J'l'f prlnamelerde oldukları halde 
1 - 7 - 931 pazartesi günü eaat ı4, 
IW, 15 te pazarlıkla alınacaktır. 

ııhnıp Sirkwde O"mir. :ıpıda K O. am· ı şir kızı ZeJ nep hanım müddeiıdeı·h met efendi otlu !iiiabri dendi aley. 1 Jn~liz ltrAııı Kr. TOJ 
harı na nakil olunacak nlanların i~ i mle-r i Kocaı-ı kari) eden HiiMrin oğlu ~alih 1 hine ıııçtığı boaanma dava.s.ındıt müd· T 1 

..,..o_ 'VO 

Talfl'lerfn şartnameleri heyetimizde 
rönneleri Te ihale saatinden evet <t>· 
Jftinatlarite heyetimizde hazır bulun· 
..tan. (4..18) 

• • • 

~· .. . - moka!-111 Onlu 
,.e adetleri kiloları :ı~agıda ~a;ı:ılıdır Bıııı· aleyhine açtııı ~nına duasında dei•leyhin ikametgah,6ı. me~hul oldu· " • 
iar paıarlık "Urtıile n~lnl ettirileceiaır. müddt>ialeyhin ikamPtg.ihı meçhul ol- tu naınrna ıönderilen lar•ha n da·J 

Frank 
r lret 
fl•lu ihalesi ."i Tıımmu7. Q.31 sııat 14 de ıcra duı;u namımı ıönderilt'n dneti~e vetb•• ıirindeki mühaşir mtşruha· \ .. 

olıınacıı~ından talipleri şartnamesini ~or · :ıirindeki der"enardan anlatıldırınd•n tından anlaşıldrtından H. f i. M. K. ı' . l'lrahrn 
mek U. "•rt her ırurı oA-lec!en l'\ \el 'e 1 f~. Fraıık ... " " . d ı.. . H. U. M. K. Hl ind maddtsi mucı- nun Hl inci maddMi mucibiıtct bir l.f'•ı 
pa7arlıga i ~tırak etm e:.: ıçin e '

3 cı hince hir ay müddetle kanunu ""' ay müddPtlf' \·e kanunu mehninin f'lnn" 
mua\, eninde ıem i naıl uil e bı rliı.te komis· ı ı 

• deııin 1.12 ind maddesi mucebince ko· 1~2 inci nıaddetıi mucibince koullk ıa , ıtıırnn 
hmir mi.iatahkem mevki kıtaatı ha.\.· ,·onumuu müracııatlan ı " ( !it 

· ~,O;'iO ac!tt be,·ıır nalı calık vazif P~ini yapmak üzere müd· z,ifl',..ini yııpmak üz•re müddeiale~ • 11e 
ftilatııın ihtiyacı olan kuru ot kapalı 151.000 mıh deia!Pyhin bir ay zarfında müfld,i·ll hin bir ay zarfrnda müddeiyenin • " ~;;;~· 1 

1 
, •rfl• milnakuara konmuştur. lha- 2,o:;n ıdet eıter nııh ~·enin haneı-İnf' avd't .-tmHİ için ih- 1 1Hlne~ine avd.-t etım,~i için ihtannıı .. .. Zlrıti ! 

4 
1eei 7 temmuz 931 salı ıiJnü sııııt 1,'} Q8400 mıh farına ve ilanen tebliğat icrası karcu-1 \'t' iHı.nt>n tebligat icrac;ı karargır ol .. " r,11 , 11 .rı· 
'buçukta lımirde mli8tahkem meT"ki ff.· 10000 Vilo ltJT.. t49) gir olduğundan her mucıbi karar duğundan hermucibi karar müddei- tn f.tv s.:unıs ; 17 

tın alnaa komisyonunda yapılacaktır. * * "' müddeialeyh tarihi n~ndan itibaren aleyhin tarihi iH.ndan itibaren hır t 1tırk ıımı l"lnar c;e:ı 
Taliplerin şartnameyi görmek üıeı·e 3. K. o. SA. AL. Krınri14ynrıunrirm. hıir ay 7,arfında müddttiyenin Jnegol ay ıarfında müddeiyenin lnegöltie· <'"·nneç ı...uru~ 

11 

•. ,~,. 
Fıadık]ıda heyetimize ,., şartnarne al· deki hane1'ine avdet etmesi .-e icra- kJ h~neMine a\·det etme&i ve tahkikat ""uıcut Çorlu \I! Tekirdeıt kıtaarının •enel ıi; 
ınak Tt tekliflerini ,·ermek üzere te• ihti\· acı olan cins , e mikdarları ıışagıde yi tahkikat olarak tayin olunan ı:; olarak tayin olunan 18 temmuz 9~1 

1 
hterlln <lnıcııııı ro3c, 

minat1ari1e birlikte mezkur komisyo- vaT.~lt ~ebT.e aleni mtinak~~~ ile •atın eylül 911 ~alı iÜnil saat U te ine· cumartesi günü saat 10 da lnegöl 1 onısr (Amerll<aı 
ıa müracaatları. (400) ~hnacaknr. ltııl,si 29· i .9,1 ı saat 15 ı e· göl asli.re hukuk mahkemesi tahki· 1t8liye hukuk ma.ftkemeııl tahkikııt ela ıo l'rıınk {fm~ıı 

• * • dir. Şartname ve ev•afını ~ormek ve kat dairesinde hazır hulunması •eya ire~inde hazır bulunması veya ka. 20 l.lreı [ ltal\'a 
Milbtaki askeri kıtaat ihtiy&t'J münakn.5&}a iştirak eımek ıst~ yenlerin kanuni oir \'ekil ıtöndermesi akııi tak nuni bir vekil göndermesi ak~i tak· 0 frank fitlçll.:I J 

tçin ııığ'IT eti l(apah zarfla münaka~a Çorluda fırlrn ~ııtınalma "omıı;yonunıt dfrde hıtkkında gryabt:n tahkikat \'e dird~ hakkında gıyaben tahkik;1t \'e ~;:::111~~~ı:~:~ı Ya konmuştur. lhalesı' 20 - 7 - 9:}} mür acAatlan. l;) 1 l il ~ lbi ,.,. 'hl ·' Çorlu~ Lahna 800 1\ Prasa Q700 mııhıtkemeye de,·am ed f(e~i g ı•· 111ahkemeyt df'''am edilecbl gı gı- Heva Bul~ar ı 
paurteai ıünil saat 15 te Milasta as k. Patlıcan 84-00 k. Domatl's 3900 k. yap kuarmın da teblit edilmit adde> yap karannın da tehlif edilmi~ ad~o ı Florin [Felement J 
kert satın alma komisyonunda YdPI· Fa(ulya :"500 \.; Kabak ;-200 ~- Bakla lunacağı ilan olunur. (193) lunacajr ilin olunur. (396) ıoRuron [Çeııostnvak) I 
lacaktır. (Şartname sureti heyetimiz 6000 k • • • • • • ~1lın2 Avu~ııırrıl 
de mneuıttur.) Taliplerin eartname TeklrdaOı Lahana fO!;OO k, Pma lnegölün Hamidiye mahallesinden 1necrö1ün Orhaniye mahaJlecindıan 1 Peıeı.ı fbpan)'• I 10 

J • ı RRnmarqAlmanya ) llı 12 
a mak n münakasaya girmek ÜZf : e 12;"50 Patlıcan 11000, Dıımate>- ~500 Halil kızları Habibe ve Ayşe ile Or- Hasan kızı n lbrahim, Halası Hahi-

1 
zıoıı Lehımn ,; 

teatinat ft tekliflerile birlikte nteı· fasuh·a 10000. Kabak 950 J Rıkla 800U haniye mahalle1'inden Halit kızı ve be hanım bira.deri Hüııı;eyin oilu ı Pengö Mıc ari ~un 
ktr kotniıyona müracaatlar~. (42.:ı) .Kilo.' zaptiye Oş;man kartfll Fatma ara· lhrahim aleyhine ikame eylediği ga· Of.ey fRomınyal 

• 
111 

• l•panak Kilo lannda cereyan eden Orhaniye ma iplik davasından dolayı cari mul\a ıo Otoar Yugnslovyal 
blthlyedekf krtaat hayıilnları ih- Çorlu: 5700 hallesin de kain ~arkan odun pazarı kemede müddefaleyhin 298 tenli ut 1 < e,·oneç ~"1 et 

tfyaeı ffin iki kalem yem kapalı ıarf Teklrdal: 7;"50 1 yolu ~arben yani uica~ı kıııı;men Ömer efrat meyanında harbi u-mumide a~ Altın Bımı , 

&I 
:~ 

"· il! 
:3i 

ı.' 1 o 
117 

lnf'R 

3< ı5 
@, 

12 
;\I 5 

la münakasaya konmuıtur. İhalesi * * "' l'ert~t<lcri kısmen Şamlı Hüseyin şi. kere ıevkfllunarak elyevm gelmedi l\.lecldlye hırtcı 
T 9-ı d'd l Rtnknnnt 1 

tıemmuı ,,ı u.lı günü uat ye ı e .J. K. O. SA. Ah Konıi~yonundnr.. malen kalaycı Abdullah kısmen Mu ği ve hayat memalından bir malti· .. ____ .,. ...... _._ ____ _ 

t.lf.hi)·ede askeri ntın alma komi~yo. norlu ve Te'cirda~ kıtaatı. ıh ti) acı şa çaYUŞ ~enuben Şamlı Mehmet ,.e mat ahnmadıimı iddia ~y1,diti ~i· O BUL M ·"' C A O 
nu11da yapılacaktır. Taliplerin ş:ut· .çin cins ve mikdarlarıle munaı<asa ~eklı kı~nıcn Halıl hanelerite mahdut t.ıh. hetle Türk kanıınu medenıfiinin 32 ın-
naıae •lmak ve tekliflerini vermek Ü· ,-e ihale tarihi ,.şa,~ıda yızılı kuru ot miı· ta.ni iki oda bir toprak muthah ve ci maddesi mucibince lbrahimin ha· 1 2 3 4 ~ n 7 ~ 9 10 1 l 
zenı tmıinatlarile hirikte mezkur ko. naka~A\·ıı. konulmu~tur. ~:,·•af ,.e şeraitini , a,·ıu Ye ufak hir odayı ~üştemil yat n mematı hakkında rnalömatı 1 IA 

1 1 
Iİll 

nti~na müracut1arı. (422) 3nlamııi.: i~t iyenlcr lıer.~un \'e mÜfıııka,ava 1 han~n~n tesdl muhakr.melennde her oJRn.ların bir ~ene ıarfında ~l'hke· 
2 

A Zl!iıE iflil O l'•llT U [I t• 
* • * iştirak edeceklerin de ı.şaP;ıda yazılı ıı;ün ntucıhı kararı muhakeme mezkl\r ha meyı hahfrdar eylemeleri aksı halrie 

3 
K l'iiil

1

- -- . R liiil K F.ii A L ,-· 
MulJadaki ktt§at ve mliessesatın ihtt. 'e saatte Çorluda Fırka satınalma knmı~- ne hakkında bir giina itirazı olanlar kanunu mer.kQrun 31 inci madd~ine _ !!!~'' ___ l!!!l __ l_llllll ___ 1 1 

_yaer elan dört kalem erzak kapalı z<'trf· onuna müracaat eylemeleri. ,:,7 rnrsa muhakeme günü olan 18. 7. 931 tevfikan hakkında .gaiplik kararı " 4 .§._I~ C j_!!_ M A ~ l"1 A fll 
la trinakuaya konmuştur. İhale~i Çorlu TekirdaA t.arihine kadar İnegöl asliye ~~kuk rileceği ilan olunur. (48) 5 i ~ 111 _!_!• A !:!_ ~.JA fi'" fi 
15 - 7 - 931 çarpmba günü Muğlada Cinsi f\ılo l\ılo mahkemesine müraca<'tt etmelerı Han 6 L U K M A N R U H U l• 
ulrtrf satın alma komU!yonunda yapı· l\uru ot 135000 000 00 olunur. (80) lıtanbul ikind tictırıet mahkmr.,11in 7 O imJ• AH R 'A. Rijij 

~)•eaktır. Taliplerin ,artname almak K~~~ ~~ = mo~g . * • *. . dt!n: 1 . . 8 •ı T A Nıifıu Rıw-. ~·J A 
L- "ftÜn&kuaya rlrmek liıere teminat· oı·h'fnıye maha1Je151nrlen gaıp Hak Beyoğunda stı'kla1 cadde.ı!iinıt~ :?7Z --~-'- -}-- -

ıiıı. _.,. mezkur komisyona müracaatları. ,\lünalcaııa tarih ve gunu ~~a5t ti! kı 118ta karııı;ı ve Yu~uf, kızı Ayşe nununalı mağazada tuhafıye tıc~re 9 ~ L liı A H I~ _1 i A K 
nm (404) 

2
·
8
·
931 Pazıır I\:ora"ı mahalleden lhrahim o~lu Hak tile müttegil A.ristarhoıs ve Enıa- lC 'l111T"'APU fi][i}A D A 

"' • * " ,. " 1
' • " kr u,:.t;ı aleJhine ikame eyledıği tenis Strongilos Kollektif şirketinin 11 L fi-ı i"'il]ıj°SiAKA 

1 Qr-ıh'ihtiracı için yerli fabrikalar 
ma111ulUından 1Ull6 metre boı renk 

" '' " " " ı;:aiplik rla\'asından dolayı cari mu- a1aca1Urlarla ' alftettiği konkordato 
MUnlkasa ,akll hakemede müddeialeyhin 29:> teni· şeraiti kanuniyeyi ca.mi olduğundan 

~lünıkasa~ı alcnı)e 'h" d te kaputıuık kuma~ kapalı zarfla mü lütlü efrat meyanında harhi umu.•:i mahkemece 22 haziran 931 tarı ın e 
nakuaya konmuştur. lha1e~i 30 tf'm· " " • • " rle ashere «cyJ,olunarak elyevm gıol0 taı5dikine karar verildiği illn olu-

Dünhü bulmacamızın h•l
Jedılm•ı şeklı 

muz 9:il peq,1embe gü·nii ıı;aat l:l te " " " ; : ·•• merliği ve h iırat mr.matrndan bir ma nur. (137>4) l 
Aftlkuada merkez ıııatın alma komisyo .. K . J • , , ıumat alınamadığını iddia eyledıği llsküdar /Rtaıbul altınn icra me-
11unda yapılacaktrr. Taliplerin şart- ü. • O. SA. AL. l\.OıU Sl O.\ C. ·' · cihrtle Türk kanunu medenisinin 32 in 

1 
- d 2 

l k t-'·l 'fi · · k .. DAN: 1 h' . ._ nmr ugun an: 3 
aame a ma ve ....,,.. 1 erını ,·erme u •.. . . . . . cü madde~i mucibince bra ı·mın 11a· Tamamı·na (l200) lira kn-met lıtk· 
zere ttminatlarile birlikte meı;kur ko Gumü~U) u haı.tanesının lamırı a)a· . t . t h kk nda mallı matı o· . . · • 4 

ı k . t'J •· • . ı ya " mema 1 a 1 dır edılen n~ Sehzade ba~rnda Kalen mi8yona müracaatlan. (441) zar 1 suıe ~ e munal\aı.;aya ... oıınıu;;-· ı nların bir sene zarfında mahk.-•:uei " . · ~ 5 
* • • tur. .lhale!'ı 7 - 7 _ 931 saat Hi ela ~ 

1 1 
. k . h ld ı derhane mehallesının Şehuıde b1şı 

. _ . . . n hahPrdar ey eme erı a sı 11 'I dd · d t'k ·ı dit ·ı 1 6 
Ç d k• k 'h · 1 ıcra kılınacagından keşıf ve şeraılı · d . ca e~ı" e a ı .... ce ,., numara ı 

orum a ı rtaatrn ı tıyacı o an kanunu mt'lıkurun 31 inci mad es.ıne f h " . b' 1.. k b'l. d 7 
· .. ·· k · ı · 1 · h ·· .. - ı 1 H nr!l'ı ı~~ı ın na mu a ı ın e sıfır eti kapah zarfla munakasaya gorme ıs ıyen erın eı· ~un °.tt ecen te,fikan hakkında gaiptik kararı nl .. . d · d · 

1 
k · ed'I · 8 

kontnUflur. lhale~i 25 tem.muz 9~'1 e>el Ye münakasaya girmek istiyenlc· rileceği il;\n olunur. (l:l7) bırıncı .. er.ece e ıpo ? ıcra1 h'ıc:;:~ 
ti ti t 1~ t ç d · rin \'akti muayyeninde komis~·onuınu· * • ., olan dukkanın me~ı..ur nı~t 1• · -· 9 pazar r n saa .., e orum a as- J I ih' ·· d'f 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

. . * ı;. * · tesı gunu ı. ten lll a ar :!"f".u 11 
kert l'atin alma komi~yonunda yapr- za müracaatları. (:l7) ln"J.:"ölün Sinan hey maha11P~indı!nlıo ~ s .. """'.". 93~ tar lı6ne_ muksad ı PU~~a:. 1 
lac~l~f·l T~l~plerın_,_şa:,tnameteal~akt- ., .r.· O SA AL .r.·o,•ıısı·oı"''U"'" Salih km ve Sabri. karı~ı Ayşe h:t· dar btanhul altıncı icra riairesinde w - ı ennı Term~ uure mına ,,, n. • • • n rı ~' ,,., ·h· '-ıııiliiİiİll_iiiiiiııı_iıiiiii _____ _ 

larile birlikte me*-6r komisyona nıü DAN: - Di• tabibi - satış ~a rtn:ı me~i Vi --: : - 9~1 t.a r_ı •1
!1 Bugünkü balmacamı.ı 

racaatlan. (440) Taşkışla tavllt çatısının tamiri pa·· ide dıvanh<'tne)e talık •dıle<':ktı~. 
• • • zarlık suretile münakaıı;aya konacak- u. ~ all..: 1J1 ·~ ~! 

1 

Birint'i arttırma dır. Satrş peşı~dı.r. 
a. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN- tır. ihalesi 7 temmuz 931 saat lii bu- .11&- ..t.'~ft.ı llllU Arttırmağa iştirak edenlerin yu:ae 

DAN: çukta icra kılınacağından keşif n şe 1 on teminat ak~~ ve~m~leri ~hrm ır. 
As. Sn. Mp. için 10 kalem sebze. raiti görmek istiyenlerin her gün öğ- Haatalarını her gün aa· 1 Hakl.arr tapu sıcıllerıle ıı~bıt ot.~: 

pazarlık aretıile satın ahnacaktır.,1eden enel ,.e münakasaya girmek at 8,30·12 ve 13-20 kadar !yan ıpotekli ~l~cakh1ar1a dıter .ala . 
llıaleaf 1 - 1 - 931 gat 11 den ıs e istiyenlerin nkti muayyeninde ho- kabul ve her ••h ıaat [darların ve ırtifak hakkı Hhıp,tert· 
bdar iera olnacajmdan taliplerin misyonumuza müracaatlan. (~.1) onüçten itibaren mecca- nin bu haklarını n huullilt faız ve 
prtaalH9İlli ;örmek üzere her gün • * ,. nen tedavi eder. 

1

masarife dair olan iddialarını ılln 
lfleden evet e pazarlığa iştirak et· 3. K. O. SA. AL. KO,UISJ'Ol\'Cl.''ıi tarihinden ltihar~n . ylrm.i ~~ ~~rfın 
mek için de vakti muayyeninde temi- DAN: Muayenehane: da. ve ~vrakr mıtsbttelerıle bıldııme· 
natlarile birlikte k<>mieyonumuza mii- Selimiye kı~lasında tonozun tami- Kadıköy Mıaırh ottu Ya· 1tm laı1mdır. 

Soldan aa.ğa "e yukardan aşaiı: 

1 - Bu 8\" l6). dudak ~J J 
2- Bo~ (4}. en az (41 
3- USta (5). düşmanlık (6) 
4 - Bir ~aıere (SJ 
.5- iz (2) 
~ - Zlrad~r tg) 
7- Oğul (41 
8- Cani (5 . racti)( (4) 
9 - \"olkan nf'hir (3), saı;ma (~) 

1 O- 1'albı.ır t4). nota (~) 
I I - Cıhat ı5) 

raca&tları. (54) ri pazar1rk sureti1e münıtkasaya kon~: vuz TUrk sokak Noı 8 _ "" . Abi hald• haklart taptı !111.dlHle 8~ 
• • • muştur. thale"i 7 - 7 - 9:ll snnt ı:;.. llnt "lmıyıtnlar sııtıt bedfhftin pay ZJ\YiLER ı 

3. K. O. SA. AL. KO~llSYONUN- te icra k,lınacağından keşif ve şer;uti 16 ya k:ıdar irra otuna<'airndan taliple hltma.ı;;ından hariç kalırlar. 
DAN: görmek istfreıılerin her gün öğleden ! rin şartnamesini görmek üıert her Ala.kRdarların icra "' if\b kımu- 883 numaralı ıotlr yesikamı 

As. Sn. :Mp. icin asgari 300, azami eT"el n~ münak~"aya ı?İrmek istiy~ıı.! gün öğleden tvvrl ,.f!! pazarlı.ta iştira~ nunun llhkinuna tevfiki hllreket ~t· • ıayi ettim. Yen aini çakaraca· 
'~ kilo koyun eti pazarlık s;uretile lerin ''akti muayyeninde komis:."') •u-1 etmek için de 'fllkti muayyenindt' t.etnl· m•leri irap eder. . . aımdan eıkiı 'nin hükmn olma• 
satm alrnacaktır. İhale~i 6 - 7 - 911 muza müracaatları. (:J6) r natlarr ile birlikte komisyonumuza rıfi Daha fazla malumat almak ıstıyen dığı ilin olunur. 
sa.at 16 dan 17 ye kadar icra olunaC'ıt· * * * racaatları. n2) lerin 930 - 2178 dosya n~~~rasile EJrıkapı Avcıber ~hılluı H.tnltmiltfmttr 
ğından taliplerin şartnameyi f?Örmek .1. K. O. SA. AL. KO.UJSrONCJ.V- .• * * . . dainye müraraat eylemelcm ılan olu ~oka~ında 19 l\o. Jı tanede Omer 
Uztre her gün öğleden e,·el ve pazarlı- DAN: Aıılrrrf fabrıkt:ı!rrr umum mtıdürlü· 1 nur. (ı:l:12) oğlu ısmaıl 43 
ğa iştirak eiıiıek isin denkti muayye· Aıı;keri konak binasınrn tamiratı pn ğürdrn . . . § 339 senabacle latanhul san'· 
nlnde temiaatlarile birlikte komi~yo- zarlık suretile münakasaya konat•ak. 2~ hazıran 9:ı1 tarıhınde kapalı ~arf s evn·se ~aı· n atlar mektelmMlen aldığım tas· 
numuza llllrataıt.tfıım. (55) tır. İhalesi 7 temmuz 931 tarihinde usulile miinakas~sı icra kılın~n 1"'~~(ı l dıknamemi ıayi ettim. Yenisini 

• * • \'e saat 16 buçukta icra kılın:ıcağından kilo imalat ~'lifın~ teklif todılen fı.ıt •· ıalacağımdan enelkinin hilkmü 
3. K. O. 8A. AL. KOMISYONlJ.'{- keşif ' 'e Şl'ntti görmek j..,tire11l~rin l pahalı görildi~~dn p111arh~la 201 ~lerl\ez acenta~ı C~lıtıı l\öprti başı o .madığını ilia etlerim. 

DAN: her gün öğleden nvel ve miinakasaya temmuz 9~1 ta~ıhın~e ~~at ~·1 tt alı•I R :3fı2 ~·uhe ııc:enmı Sirl.:ecide Ü~küdar Selimiye Karlıı.bay1rı 7 
Aa. Sn. Mp. için 2400 ki1o ekmek pa- girmek istiyenlerin vakti muayyetıııı· naraktrr. Tahpler~n :r.ırd~- ) aırlı ve· ~lühürdar ıade hanı 2 2740 Halit Abdurrahmıın (41) 
zarlrk ısuretile satın alınacaktır. lha- de k<>mi~yona müracaatlan. (~I) ı;;ailde ye;·mj nıt':ıkurda muracıtatlan.l•·------------.-•ı ---------------
1•f. - 7 - 931 saat 15 ten 16 ya ka- • • • ı - Tıcaret oda~rnia mullayyet nl· PiRE. ISKENDl!RIYE P. Oişçı koltuğu aranıyor 
dar kn ehmacağından taliplerin şart 3. K. O. SA. AL. Komi~yonundrm. duklarına dair vt'caik. j l•ZMlR) 7 Temmuz SaJa 10 Satılık diffi koltuğu ola....,_ 
•a11ttıyi Prın8 nere her iün iifledetı St'Iimiye fmnı it;in 30!l.:l00 kilo et· :.? - AnaHz raporn , 

bil •uarhta i~iJ"ak etRt~ için duna nrilen fiat pahah ıröriildüğiin· ~ Rtı ç-tliklerin dtn 110Mll~al!rt-l da Galata nbtimmdan kalka· marka, fiyat, evsaf Vt! adretini 
ı,way,-.nJ..tt~ t•nriwatJarlleldton 3 f'n ·dtn pa7.a rlrk ıı:urC"ttlt c3trn :1·! na muv~ hk ol rl ıııtunu tahrinn ltifdıre- ralct.r. m~lctuple ~lcfirm~leri rica ola· 
•iayoRumu:ıa müracafüm. hn&caktır. lhale&i 8·1 • '31 saat U ck11 ceklerdır. (3011) '•••••••••• • •• nur: A.A. PostreafanL Beykoa. 
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Krem 

Dit macunu 

Ruj 

Sndo·ro·no 

Podra 

Briyantin 

Pertev Müstahzaratı 
FABRiKASI 

PERTEV veŞeriki 
Memeketin en eski ve namdar 
Müstahzarab ıtriye ve bbbiyesi 

Kolonya 

Tırnak cillları 

Losyon 

Dit tozu 

Esans 

Kozmatik 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeeri 
.. 

SINEkLER, bir 9ok çıocukların . bef Y•fına 
varmadan ölmelerine sebebiyet veren 90-

cuk lahallnın glrayetlnln bAflıca amlllerldlr. 
Sinekler aynı zamanda her sene blnlerce ki
tinin öf'UmUne badi olan tifo haatalıtını bulat
tırdıkları albl kut palazı, lekarlatln ve hA.ttl. v .. 
ıremın blle vaaıtal elrayetlerldlrler. Slneklel' 
mOzehrefatta Y&f&r ve oradan dotrudan dot-

Herzevki temin ve tatmin edebiecek nefis müstahzarai 
~::;)c:cc::::::;>:::>e•::::==ac=::.-:s:*:=c•:::>C'c::::=:::::::::;.J.I 

• v A K iT 1 n. 1 Devlet oemıryolları ilanlara . 

3 · d kl' uı namile maruf ıu mabalbne 

ruya Yemeklerin Uzerıne konar. Onun için evi·\'\_)\/, 
nızı ve kendinizi onlara tcartı muun bulun-
durmanız ıa.zımdır. ı 

Flit, sinek, elvrlelnek, pire. karınca, sOve, _ 
tahtakurusu albl hataratı ve bunların tohum
larını imha eder. Hataratı öldUrUrfakat lnean
lara asil zararı yoktur. Kullanılmuı kolaydır. 
Leke yapmaz. Ftıt•ı dlter hqarat imha edici 
~zalarıa tefvlf etmeyiniz. Siyah kufaklt sara 
tenekeler üzerinde asker markasını leteylnlz. 

FLiT PDSKCRTDNDZ 

Mı~erris f nik Sn~ri Bevio 
COGRAFY A ders hazırlıkları 

Ankara Gazi Terbiye Enstitilıü mildOrQ Faik Sabri Beyin 
bu eseri Coğrafya tedrisabnda milbim bir rehber hizmetini 

görmektedir. 
tinere ~. ger• ôifa ul~pfei.de ColOf;• teelrilatiie 

meıgul olan her muallimi alikadar edecek bu kitabın 
fiatı 50 kuruıtur. 

Naşiri: Kanaat ktlttiphanesi 
M~-...~~mlill!ii .. ~i&ti~ılD .. i-.ı .... il 

Askeri mektepler satın alma komls~onu lllnlan 

Aıkeri mekteplerle ha1taneler için 8000 kilo tere yağı ve 
20.000 kilo beyaz peynir iki şartnamede olarak paıarhkla ıabn 
alınacaktır. Pazarlığı 6 temmuz 931 pazartesi gOnO ıaat 14 de 
Harbiye mektebindeki mahalli mahsuaunda icra edilecektir. Talip
lerin şartnamesini görmek için komisyona mllracaatları ve iştirak 
için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları ilin olunur. . . ~ 

Süvari, Topçu Nakliye ve Harbiye mektebi için 3350 çeki ve 
Tıbbiye. Tatbikat hastanesi ve Baytar mektebi tçin 3400 çeki 
odun iki ıartnamede olarak pazarlıkla satan alınacaktır. ihaleleri 
9 temmuz 931 perıembe günü saat 14 de Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin tartnamesini 
ı&rmek için komisyona müracaetlar1 ve ittirak için de vakti 
nıuayyeninde hazır bulunmaları ilin olunur. (22) . .. . 

. Askeri mekteplerle haatannler ihtiyacı için 100,000 kilo aığır 
etı kapal~ zarf ıuretile satın alrnacaktır. ihalesi 25 Temmuz 931 
Cumarlui gllnll saat 15 de Harbıye m~ktebindelci mahalli mab
IUıu~da icra edilecektir. Taliplerin ıartnamesir,i girmek için 
komııyona müracaatları ve iştirak için de yevmi ihalede teminat 
mektuplarını miiaelıel numaralı ilmühaber mukabilinde meıkar 
komisyon riya11etine vermeleri ilin olunur (14) . . .. 

Askeri mekteplerle hastanelerin ihtiyacı için 90,()()0 kilo koyun 
eti kapalı zarf usulile satın ahnacakhr. ihalesi 25-temmuz-931 
eumart~ıi gün~ saat. 15 te Harbiye mektebinde mahalli mahıu
aunda ıcra edılecektır. Taliplerin ıartnamesini g6rmek için ko
misyona milracaatları ve İftiralı için de yevmi ihalede teminat 
mektuplarını mOıeJsel numaralı ilmlibaber mukabilinde mezkQr 
komiıyon riyasetine vermeleri illa olunur. (16) 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Cibali fabrikası için 400 X 78 X 0,25 ebadında 2000 adet çara· 
b tahtapazarlılda alınacaktır. Talipler teminat akçelerile beraber 
11-7-931 cumartc•İ gün& nat 11 de ve tartnameyi almak için 
Jaerıoa Galatada mubayaat komiayonuaa miracaatlan. (58) 

• • • • k •}" } Pendik· Tuzla arasın a ın çme,. uçu ı an arı gidip ıelecek yolculara bir suhulet olmak (jzere bu sene kde 
. 3-7-931 tarihinden itibaren Atideki katarlar meıkt\r mahalle a• 

•• Her ır6n neıroluo•H <111 

Sabhk ev apartlman,•r-,••r• 
Kl,..hk ve -tıhk ev- Çcnbc,. 

litıtta ıstınbul belediye dairesi civarında 
Oizdarive mahallesi Medrese sokap;ındı 
7 No. İı ev kiralık ve satıhkur. Gcnlt 
odalın, bahçe, kuyu \'t saiı lüzumlu 
teferruatı su \'C elektrik tesisatını ha\'l , . 
dir, Marmarayı \'e Adalara l:arşı genış 

bir nezareti vardır. Gezmek ve görmek 
için Dizdariye camisi d\·arınd.a . buluna~ 
mchallc bekçisine ve pazarlık ıçınde Dı· 
vınyolunda bakteryoloğ Dr. lhsan Sami 
Bcyr (No. 189 telefon No. 20981 
müracaat olunabilir. -

Kiralık Ev 
Harbiyede Sipahi ocağı karşısında 

Ferah apartımanı yanında 169 numa· 
ralı ev kiralıktır On odası, terkosu, 
elektriği ve bahçesi vardır. 

l-:\·i görmek ve konuşmak için için· 
dekilere müracaat edilmesi 

Kiralık apartıman Bebekte Sağlık 
apartımanı. Elektnk, gaz, kalurifer. banyo 
daimi aıeak ~u ve kayıkhane 

Telefon 20107 

Sabhk Wtgk. hane - Gedik
paşada Çadırcı Ahmet çelebi mahallesin· 
de Karıı;or ,.e Furun sokaklannda <). l 1, 
13 numaralı üç bap hanenin dörtte biri 
saubktır. Taliplerin .Mercanda Çukur 
hın 2:i numarayı müracaatlcri. (1337) 

Satılak klrgir hane - Sifli 
Edat hastahanesi istasyonu ci,·arı, 4 kat 
111üceddct 2 aile oturabilir. apartımın 

olabilir nezaretli, 9· 12 arasında müracaat 
lstınbul dördüncü Vakıf hın 

A•ma kat 29 (l 34!) 

Emlikinizi satmak - Yahut ki· 
ralamak için 9· 12 arasında müraclat edi· 
niz, tramva) a, iskeleye, şimendifere yıkın 
olanlar mlireecahur. 

lstanbui dördünd.ı Vakıfhan 
.t\smakat 29 Unionkol 

Satılık araba ve hayvan -
Avrupa malı, Vfktorya ve Brik iki araba, 
1) rı ayn \'eya ikısi lıirdcn ,.e bir Macar 
kısrağı maı koşum uulıkur. lstınbulda. 
Ankara caddesinde Tef~yyüz kltaphane· 
sine mürıcut . 

SataJık ve kiralık mevva bah· . . 
çeai - Yeniı.ö,· üstünde, Güzelce 
Alipqı mahallesinde, 25 don~m arızi 
dahilinde her ne\'İ yemiş ağaçlan, balı 

ahır ve motörü, kümes ve sair ıeferrüıtt 
havidir. lıtınbulda, Ankara caddesinde 
Tefeyyüz kltaphanesine müracaat 

Hizmetçi, ı,çı v. •· ar1yanlar 

Memur ve memure iatiyoruı -
işiniz olmıdığt zamanlarda çalışarak 
aydı 90 liradan fazla kazanabilirsiniz, 
bize mektupla sorunuz, meklup içine 6 
kuruşluk pul koyunuz. 

ı~tanbul Postam·sinde No. 400 

MUteterrlk kUçUk ilanlar 

Muayenehane, idarehane -
veva ikamet için iki havadar oda. bir 
sofa ve bir halAdan miırekkep bir daire 
müsait şcraltle kiralanacaktır. Ankara 
caddesinde 55 No 1ı Muallimler kitapha· 

akUdar Hale Slnemaaında 
Rozita mumusili l\Jıri Pikfort gele· 

C11k paopam DUullJ• 10 .kU'Uflur. 

dar devam ettirilecektir. 
K&pr6 Hayderpata Jçme 

Katar No. Hareket Hareket Muv. Har. 
ı ı:. 25 , 135 8.49 8.s4 
~ . . ~~ ~~ 

20-27 8. 8.30 11.38 11.41 
24-29 10. 10.25 13.35 13.40 
26-33 11.40 l:Z.08 15.40 15,45 
~37 13.55 14.25 6.56 6.57 

Köprtl 
Muvasalat 

10.27 
11.45 
13.10 
lS.33 
17.25 

10 20.57 20.58 
Bu katarlu seyrüsefer ettiği müddetçe 2~·27 -~9 No .. Banli!I 

katarlannm tarifelerinde atideki şekilde tadıllt ıcra edılecektir. 
Bu tadillt 3-7-931 tarihinden itibarendir: 

25 No. katar: Pendik g.14, Kartal 9,21, Maltepe 9.30, KOçllk
yah 9.37, Bostancı 9.40, Suadiye 9.44, Erenköy 9.49, Gözte!9 
g.53, Feneryolu 9.56, KıZJltoprak 9.S8, Haydarpaıa 10.05 tır. 
Vapurun Haydarpqadan hareketi 10.10, köprüye Muvasalab 

10.27 dir. ıo s B 
27 No. katar: Pendik 10.28, Kartal 10.36, Maltepe .4 ' oa-

tancı 10.55 Suadiye 11, Erenköy 11.06, Göztepe 11.10, Fener
yolu 11.14, Kızıltoprak tı.f6, Haydarpaşa 11.23 tllr. Va~urua 
Haydarpaşa' dan hareketi 1 t.28 k&prüye muvaıalab 11.45 tir. 

29 No. katar: Pendik 11.55, Kartal 12,03, Maltepe 12.12, Bot-

t 12 20 S diye 12.25 Erenköy 12.31, Göztepe 12.35, Fe-
ancı . ' ua ' 12 48 d' V 

n olu 12.39, Ka:ultoprak 12.41, Haydarpaıa • ır. apu-
eryH ela .ll-- L---Leti 12 53 k6pr8ye muvaulatt t3.10 dur. 

run ay rpaf&u.u Dllr9A • 1 l'k 
Daha fada mal6mabn, ı.tasyonların bekl.e~e salon anna ~ ı 

d'l 
• lan illnlarda meTcut olduğu abalıyı muhteremeye ılb 

e mıt o 628 
olunur. 

• • • 
Elli ton delikli bakır antrtuvaz çubuğu kapalı zarfla m&-

nalcuaya konmuıtur. 
MOnak ... 19 ağustos 1931 çarıamba ,anı saat 16 da 

Ankarada Devlet demiryolları idareainde yapılacaktır. 
MOnaka18ya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu· 

vakkat teminatlarını ayni pde saat 15,30 a kadar KomiafoD 
kltiplijine vermeleri lizımdır. 

Talipler mUnakua ıartnamelerini beter lira mukabilinde 
Ankarada ve iıtanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • .. (576) 
Haydarpaıa - Eskişehir battı nzerinde Boz&yOk istasyonu 

civarında 257 ve 258 inci kilometrelerde vaki taı ocağınduı 
çıkarılacak 4000 M. 3 Balaatır ihraciyeai kapalı zarfla münakasaya 
koaulmuttur. 

Mnnakau 25 T emmuı ~31 cumarteıi ,nno saat 15 te An-
karada Devlet Demiryolları idareıinde yapılacaktır. 

MOnakaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni pde 18al 14,30 a kadar mllnakau 
komisyonu kitiplijine vermeleri Jbımdır. 

Talipler mtınakau prtnameJerini iki lira mukabilinde An· 
karada, veya Haydupapda idare veznelerinden tedarik edebi· 
lirler. (575) 

• • • 
Bir aene zarfmda Derince limanına gelecek malzemenin tah-

mil ve tabliyesi kapalı zarfla mOnaka1&ya konmuıtur. 
Milnakaaa 22 Temmuz 931 Çarpmba gilnt\ saat 1 S de An~ 

karada Devlet Demiryolları idaresinde yapı 'acaktır. 
Mtıoakaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni gOnde Hat 14,30 a kadar münakau ko
miıyonu kitiplijine vermeleri llzımdır. 

Talipler mUnakau prtnamelerini beş lira mukabilinde An
karada veya Hdarpaıada vezneler daireleimdn tedarik edeı,ilier. (547) 

inanlı aygır deposu ıniidiirlüğündcn~ 
inanla Ayg1r depo1u •e inek hanesine muktaıi yOı bin kilo 

kuru ot aleni ı'lrelte yirmi gt1n müddetle münakasaya konulmut 
ve 2S. 7-931 tarihinde TekirdaiJ Baytar miidOriyeti dairesinde 
ihalesi mukarrer bulunmuttur. Şartnameyi 16rmek ittiyenler her 
gOn depo mOdilriyeti ile Tekirdağı ve Edirne Baytar mildlrlllk· 
lerine, Çatalca ve Çorlu Sıhhiye Baytarbklarına müracaat edebilir
ler. itaya talip olanlar yeTmi mezldirde teminat akçelerile Teklr-

daj 8aJt;er mlcllrlltlae == etaeHdira.. (t08) 
11.nl llllcllr Belik ..... 
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- Hayret 1 bu adamın s1rfındaki ne ? 
- Ne olacak! bir dael 
- 1- ?il 
- Hem de 10.000 ton sıkletinde! 
- ı 111 
- Fakat dikkat eti nereye bdsıyor! 
- Eveti Qördüm: 

ZiRA.AT 
) , ' "'', '~~ i ·. I~ ,• . ' ~ . . . . . 

jt. .. • • ~ ' 

- Öyle ise,, daha bunun Qibi iki yük f atır ve 

Sırtı Tere Delaıezl 


